ﺳﻔﺮی ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺳﻬﺮاب ﻦآرا

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﳘﺴﺮم ﻣﯿﻨﻮ و دﺧﱰم
ﺷﺒﻨﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢﮐﻪ درﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮب ﺑﻮدهاﯾﻢ و
ﺑﺮاﯾﻢ در دوران ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه و
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ و ﳏﺒﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﯾﺎد دو اﻧﺴﺎن ﺧﻮب و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ،
ﳏﻤﻮد ﺻﺎﺣﺐﲨﻌﯽ و ﻧﺮﮔﺲ ﻦآرا
)ﺻﺎﺣﺐﲨﻌﯽ( را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارم.
رواﻧﺸﺎن ﺷﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
دو ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻢ ﺧﺪاﻣﺮاد ﻦآرا و
ﺣﺎجداداش ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺗﻮﻟﺪم از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﳘﯿﺸﻪ
ﺑﺮاﯾﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎی اﯾﺪهآل ﺑﻮدهاﻧﺪ.
رواﻧﺸﺎن ﺷﺎد ﺑﺎد.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد
ﮐﺰﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﻧﮕﺬرد

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ در ﳏﯿﻄﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﺼﺐ و
ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﯾﺎد داده ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﲤﺎم ادﯾﺎن ﻣﺸﱰک
اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﲠﱰي
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ در آن زﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎدﺗﺮ
وآﯾﻨﺪهاي آرامﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻦ
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﱳ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﳘﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دو ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺎن دارای
ﺗﺸﺎﲠﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
اﯾﺮان ﳐﻠﻮﻃﯽ از اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﯿﺶ از
دوﻫﺰار ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻮده وﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﱰ از
ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل .اﯾﻦ اﻗﻮام ﭼﻪ ﻣﺘﻤﺪن و ﭼﻪ ﺑﺪوی ﭼﻪ
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﳘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ
و درﻃﻲ ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯿﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮردی ﺑﺮای ﺳﻮالﮐﺮدن و اﺧﺘﻼف درﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم اﺻﯿﻞ و ﳒﯿﺐ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﲤﺎم ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺰ ﺗﻌﺪاد
اﻧﺪﮐﯽ و ﻧﺴﻞﮐﺸﯽﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ در

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮی ﳘﮕﯽ رﯾﺸﻪ در ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﻗﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ.
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ را ﻣﺮورﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﳘﯿﻦ دوران ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﺑﻮﺳﻨﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭼﭽﻦ ،ﻟﻮاﻧﺪا،
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،اﳉﺰﯾﺮه ،ﻓﻠﺴﻄﲔ ،ﻋﺮاق ،اﯾﺮان و
ِ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ  .آﯾﺎ ﻣﻲﺷﺪ ﻣﺴﲑ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﻐﯿﲑ و از دﺳﺖ رﻓﱳ آن ﳘﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﻲﮔﻨﺎه را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻻاﻗﻞ
ﻣﻲﺷﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺨﻨﺎن ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن
درﺳﯽ آﻣﻮﺧﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ اﺣﱰام ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات
ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ واﻟﺪﯾﻦ ،و ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ،از
درﮔﲑیاي ﮐﻪ ﺳﺮاﳒﺎم آن ﺑﻪ دﻋﻮا ،ﺟﻨﮓ و
ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد.
* *
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﲑ در ﺟﻨﻮب ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲﺷﻮد
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﺸﻖ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ
در ﮐﻮدﮐﯽ از دﺳﺖ داده در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﺷﱳ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب و ﻣﻌﻠﻢ ﺻﺎﱀ و ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﻧﺒﻮغ
ذاﺗﯽ در ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﱪان
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ راه وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ را ﭘﯿﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.
او در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ زﻧﺪﮔﻲاش از ﻓﻘﺮ در
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﮐﺎر و ﲢﺼﯿﻞ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ،
داﻧﺸﺠﻮ ،ﻋﺎﺷﻖ ،ﻣﺘﺎﻫﻞ ،دل ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺛﺮوﲤﻨﺪ،
ً ﺛﺮوﲤﻨﺪ و
ورﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺻﻮﻓﯽ و ﳎﺪدا
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ،ﮔﻮﯾﻨﺪه رادﯾﻮ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻻﺧﺮه ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ و ﳏﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

او ﳘﭽﻨﲔ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ﺣﻘﯿﻘﺖ راه و رﺳﻢ ﺳﻠﻮک ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و
ﻗﺪم در وادی ﻋﺸﻖ ﺎده اﺳﺖ.
او ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﻮک ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺗﲑﮔﻲﻫﺎی دل
را زدوده و ﭼﺸﻢ دل او ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ روﺷﻦ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .ﯾﺎ ﺑﻘﻮل وﺣﺪت ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ:
ﺗﺎ زﻧﮓ ﺳﯿﻨﻪ ز آﯾﻨﻪ دل ﻧﺰداﯾﺪ
ﻋﮑﺲ رخ دﻟﺪار دراو ﺧﻮش ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻫﺰارهﻫﺎی ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺧﺪا
ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن
ً ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﳘﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت
ذاﺗﺎ
ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻟﮑﻦ ﻧﺪاﺷﱳ راﻫﻨﻤﺎ او را در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد.
ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺧﻠﯿﻞاﷲ از ﻧﺴﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻮح ﻧﺒﯽ در ﺷﻬﺮ
ٍﮐﻠﺪه در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ
اور
از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ
ﺟﻬﺎﻧﯽ را آﻏﺎز ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺳﻪ دﯾﻦ
ﺗﻮﺣﯿﺪی :ﯾﻬﻮد ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم اﺳﺖ.
ِ زادﮔﺎه
ﭼﻨﺪﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ در ﴰﺎل ﺷﺮق
اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﳘﺎن ﻗﺮون زرﺗﺸﺖ آﻣﺪه )ﺑﻪﻗﻮﻟﯽ
در ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪﻗﻮﱄ در
ُ ﭘﯿﺸﱰ از ﭼﻬﺎرﻫﺰار
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﺦ وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ( و ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪﻃﺮف ﺷﺮق در
ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺪن آرﯾﺎﯾﯽ آوازﻫﺎی
ﺑﺮﳘﺎﯾﯽ ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

در ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎن
زرﺗﺸﺖ  :ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ ،ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ،ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺴﱰده ﻣﻲﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳﯽ دهﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ارا ﺋﻪ ﳕﻮد و
ﲤﺪن ﻫﻨﺪی دﺳﺘﻮرات و وﻇﺎﺋﻒ زﻧﺪﮔﯽ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد .اﯾﻦ
)ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻌﻨﻮی( ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر
دﺳﺘﻮرات
ﻫﻨﺪواﯾﺴﻢ ،ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ ،ﺟﻨﯿﺴﻢ و ﺳﯿﮏ اﯾﺴﻢ
ﺷﺪ .اﯾﻦ ادﯾﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻨﺎﺳﺦ روح و رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ و ﺑﮕﺬار زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ادﯾﺎن ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺷﺮق ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﯾﮏﻫﺰار ﺳﺎل از زﺟﺮ ﺑﺸﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ
ﮔﺎﺗﺎﻣﺎ ﺑﻮدا ﻣﻌﺮﻓﺖ دروﻧﯽ را ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭼﻬﺎر
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ :داﻧﺶ ،ذات ،ﲤﺮﮐﺰ و ﻫﺸﺖ راه
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺸﺎن داد.
وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺑﻪ زﺟﺮ دروﻧﯽﺷﺎن
ﳘﺎنﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﻮدا ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺎﯾﺎن داده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ دورﺗﺮ در ﻏﺮب ،ﲤﺪن ﯾﻮﻧﺎن
ﺷﮑﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ .ﺟﺎﯾﻲ ﻛﻪ ﺳﻘﺮاط ،اﻓﻼﻃﻮن،
ارﺳﻄﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻣﻌﻨﻮيﺷﺎن دادهاﻧﺪ.
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﺪا در وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺠﯽ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ﻋﺸﻖ و ﳏﺒﺖ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺴﯿﺢ آﻻم ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪﻃﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻔﺎ ﻧﺪاده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪﺳﺎل ﺑﻌﺪ
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪ از ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ،اﺳﻼم
را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪودﯾﻌﻪ آورد.

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﳏﻞ ﻇﻬﻮر ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی
در ﭼﻬﺎر راه ﺑﺰرگ زﻣﺎن ،ﳏﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺟﺎده
اﺑﺮﯾﺸﻢ و ادوﯾﻪ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ اﺧﺒﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﻘﺎط ﳐﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎی آن زﻣﺎن رد و
ﺑﺪل ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺳﺮزﻣﲔ اﯾﺮان در ﮐﺎﻧﻮن اﯾﻦ
ﲢﻮﻻت ﻗﺮارداﺷﺘﻪ و ﳏﻞ ارﺗﺒﺎط ﺷﺮق و ﻏﺮب
دﻧﯿﺎی آن روزﮔﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،اوﻟﯿﻦ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺎن ،ﲢﺖ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ زرﺗﺸﺖ از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﺣﱰام
دﯾﮕﺮان
ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﻋﺘﻘﺎدات
ﺑﻪ
ﻣﻲﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﻮرش ﮐﺒﯿﺮ اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه و
ﳎﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺸﻌﺸﻊ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽاش در دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در
آﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺳﻌﺪی در ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻣﺮوز ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
ﺑﻨﯽ آدم اﻋﻀﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ در
آﻓﺮﯾﻨﺶ ز ﯾﮏ ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ
ﺷﺎﻋﺮان و ﳔﺒﮕﺎن ادب اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم
ِ ﳑﻠﻮ از
ِ ﻋﺮﻓﺎن
ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻄﯿﻒ
ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ در
اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ دراﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
زاﯾﯿﺪه ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺧﺸﮏ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺑﺮاز و اﻇﻬﺎر
ﳕﻮدهاﻧﺪ.
در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی در زﻣﺎن
ﻫﺠﻮم ﻣﻐﻮل ،ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﳘﺮاه
ﭘﺪرش از ﺑﻠﺦ ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻄﺎر در
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﻬﻤﺎن او ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر ﲢﺖ
ﺗﺎﺛﲑ ﻧﺒﻮغ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺘﺎب
اﳍﯽﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﻲدﻫﺪ .ﻋﻄﺎر ﳘﭽﻨﲔ
ﲢﺖ ﺗﺎﺛﲑ ﻋﺎرﻓﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ

آﯾﺔ ﺷﺮﯾﻔﻪ در ﺳﻮره ﳕﻞ )ﻣﻮرﭼﻪ( ،ﮐﺘﺎب
ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ را ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﯽ ﻣﺮغ ﭘﺮﻧﺪه در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﯿﻤﺮغ ،ﲰﺒﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﳏﻨﺖﻫﺎی
زﯾﺎد ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﻌﺠﺐآوری ﮐﺸﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ
را ﮐﻪ آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ از آن ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻧﻮﺷﱳ و ﮔﻔﱳ ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﳎﺎزات ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آن داﺷﺖ  .آری ﺣﺪود ﻫﺰارﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺳﺮ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﻌﺒﲑ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و آﺧﺮت ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼج ﺑﺎﻻی دار
رﻓﺖ.
ﳎﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ،وﻗﺘﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮی را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻇﻬﺎر
ﻋﻘﯿﺪه ﻣﻲﻛﺸﺪ ﳘﲔ ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ
ﺣﻼج ﭼﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﳘﻪ ﺑﺴﻮی اوﺳﺖ« اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ
اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن .اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ در ﻓﮑﺮ ﺣﻼج
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺎ اﳊﻖ »ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﻢ« .وﻟﯽ
ﺣﻼج ﺑﻪﺷﮑﻞ آﺑﺮوﻣﻨﺪی در ﭘﺎی ﺗﲑ دار از ﺧﻮد
دﻓﺎع ﮐﺮد  .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻄﺎر داﺳﺘﺎن آن را در
ﺗﺬﮐﺮة اوﻟﯿﺎ ﻧﻮﺷﺖ و در ﻗﺼﯿﺪهای ﮐﻪ ﺷﺮوع و
آﺧﺮش اﯾﻦ ﭼﻨﲔ آﻣﺪه ﺣﻼج را ﻣﻲﺳﺘﺎﯾﺪ:
از در
ﭘﯿﺮ ﻣﺎ وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﲬﺎر ﺷﺪ
ﻗﺼﻪ او
در درون ﺳﯿﻨﻪ وﺻﺤﺮای دل
رﻫﱪ ﻋﻄﺎر ﺷﺪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﳕﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ در ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎن
زرﺗﺸﺖ و ﯾﺎ ده ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎک
اوﺳﺘﺎ و ﺗﻮرات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ

ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس را ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .و ﳘﲔﻃﻮر
داﺳﺘﺎن ﺳﯽ ﻣﺮغ و ﮐﺸﻒ ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻪﺻﻮرت
اﺳﺘﻌﺎره ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﲑی ﻣﻲﺷﻮد ﳘﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻋﻄﺎر ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ:
راز اﮔﺮ ﻣﯽﭘﻮﺷﻢ از ﺑﯿﺮوﻧﯿﺎن
در درون ﺑﺎ اوﺳﺖ ﺟﺎﱎ درﻣﯿﺎن
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﻪ ﻋﻄﺎر را روح زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ
اﺷﻌﺎرش ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﻋﺎرف دﯾﮕﺮ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن،
اﻣﺮوزه درﻏﺮب ﺧﻮاﻧﻨﺪه دارد وﻟﯽ ﭼﻪ
ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻋﻄﺎر و ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﺣﺎﻓﻆ و ﺳﻌﺪی
و ﭼﻪ دﯾﮕﺮان ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب
اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد اﻋﱰاﺿﺸﺎن را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ،ﺗﻌﺼﺐ و اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی و
ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ در اﺷﻌﺎر و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﳘﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻣﯽ ﺧﻮر و رﻧﺪی ﮐﻦ و ﺧﻮش ﺑﺎش وﱄ
ﺗﺰوﯾﺮ ﻣﮑﻦ ﭼﻮن
دام
دﮔﺮان ﻗﺮآن را

ﲤﺎم ﺷﺎﻋﺮان اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺆﻣﻦ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﻌﺎره ﯾﺎ آﺷﮑﺎرا و ﺑﯽواﳘﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺮض ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺎرﳜﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺗﻔﮑﺮ اﯾﻦ
ًﺛﲑﮔﺬار ﺑﺮ داﺳﺘﺎن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﳘﮕﯽ ﺗﺎ
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺟﻨﻮب ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ و ﻣﻘﯿﻢ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻟﻮسآﳒﻠﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎل  1947ﻣﯿﻼدی ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ
»ﺳﺎم« ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
ً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و
ﺳﺎم ادﯾﺎن ﳐﺘﻠﻒ را ﻋﻤﯿﻘﺎ

ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮود .وﻟﯽ ﻋﻄﺶ زﯾﺎد او ﺑﺮای
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ داﻧﺶ اﺻﻮل اﯾﻦ
ً اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ
ادﯾﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﳕﻲﺷﻮد .او ذاﺗﺎ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﻲ در ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،
ﮐﺎری و ﻋﺸﻘﯽ ﺟﻼ ﻣﻲﺑﯿﻨﺪ و از او ﯾﮏ اﻧﺴﺎن
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﻲآورد ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ او ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ رگ ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻲﺑﯿﻨﺪ و داﯾﺮه
ﺳﻔﺮ او ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد .
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ از ﺳﺎم ﺳﻮال ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ
دارد او ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮔﺎﻧﺪی ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﮏ
ﻫﻨﺪو ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﻬﻮدی و
ﺑﻮداﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ« ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺪ داد  .ﺳﺎم در
ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﮕﯽ و ﺑﻌﺪ از آن ﳘﻪ ﲡﺮﺑﯿﺎت و در
اﺑﺘﺪای ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻪ :
اﺳﺮار ازل را ﻧﻪ ﺗﻮ داﻧﯽ و ﻧﻪ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﭘﺮده ﭼﻮن ﺑﺮاﻓﺘﺪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﻣﻦ
او ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی او
در ﯾﮏ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﯽﻧﻈﲑ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮﺷﺘﻪاي
ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪاﮐﺮدن آﺗﺶ ﺑﺮای ﻗﻠﯿﺎن از ﲠﺸﺖ
ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻲرود ﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
داﻧﺶ زﯾﺎد او درﻣﻮرد ادﯾﺎن ﳐﺘﻠﻒ ،ﻗﻠﺒﯽ
ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﲢﺖ ﺗﺎﺛﲑ زﺑﺎن ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﻄﺎر،
ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﺣﺎﻓﻆ و ﺳﻌﺪی ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ:
»ﻓﻘﻂ ﺑﺎ وﺟﺪان ﭘﺎک ﻣﻲﺗﻮان ﲠﺸﺖ را دﯾﺪ«.
ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺎﺳﺖ
ﺷﺮری ز رﻧﺞ
دوزخ
ﻓﺮدوس دﻣﯽ ز ﲞﺖ آﺳﻮده ﻣﺎﺳﺖ
ﺳﻬﺮاب ﻦ آرا
ﺳﻨﺪ ﯾﺎﮔﻮ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
ﺟﻮﻻی2006

ﺧﺎدم ﮐﻠﯿﺴﺎ
زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  1957در ﺟﻨﻮب ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻛﻠﯿﺴﺎي ﺑﺎﭘﺘﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﳘﺮاه ﺳﺎم ،ﭘﺎﭘﺎ ﺑﺪﺟﻮری ﭘﺎﯾﺶ ﻟﯿﺰ
ﺧﻮرد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد زﻣﯿﻦ ﲞﻮرد .ﺳﺎم ﻣﻲداﻧﺴﺖ
ﻛﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﻛﻔﺶﻫﺎي ﭘﺪرش ﺑﻪ آن ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻼع داده
ﻣﯿﺰ ﻧﻮﯾﻲ
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﻲ ﺑﺮﻧﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺧﯿﻠﻲ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﭘﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﭘﺴﺮش را ﭼﻨﲔ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻛﺮد:
»ﻛﻤﮏﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎي اﺳﺮارآﻣﯿﺰي
اﳒﺎم ﻣﯽﺷﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺼﯿﺮت ﺑﻪ اونﻫﺎ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد«.
ﺳﺎم ﺣﺎﺿﺮﺟﻮاب در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺑﻪ زن ﭼﺎق و
ﭼﻠﻪای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ راه ﻣﻲرﻓﺖ و ﻧﺎﻣﺶ
ﻣﯿﺲ ﺗﺮی ﺑﻮد اﺷﺎره ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻧﯿﺶ ﺧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ
داد» :ﯾﺎﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه رﻓﱳ اﺳﺮارآﻣﯿﺰ
ﻣﯿﺲ ﺗﺮی ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺼﯿﺮت ﻧﮕﺎه ﮐﺮد« .ﺳﺎم ﺧﻮد
را ﺑﺮاي ﯾﻚ ﭘﺲ ﮔﺮدﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻮش ﺟﺎن ﻛﺮد آﻣﺎده
ﻣﻲﻛﺮد .او ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮي ﺧﻮدش را ﺑﮕﲑد.
ﺑﺎ اﯾﻦﻛﻪ ﻣﻲداﻧﺴﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﳘﯿﺸﻪ
آﻣﺎدهاﻧﺪ او را ﺑﺎ ﭘﺲﮔﺮدﻧﻲ ادب ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ

ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻋﱵ از دﻫﺎﻧﺶ ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ
ﻛﻪ او دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻠﺖ آﻣﺎدهﻛﺮدن ﺧﻮد ﺑﺮاي
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﳘﯿﺸﮕﻲ را ﻧﺪاﺷﺖ  .اﯾﻦ ﭘﺲ ﮔﺮدﻧﯽﻫﺎ
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ دردآور ﻧﺒﻮدﻧﺪ! ﺳﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻛﻪ
آنﻫﺎ از ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاﺑﻲاش ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻛﻪ او را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﳘﯿﺸﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲادﺑﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﻲﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ روال ﻋﺎدي ﺧﻮدش را داﺷﺖ.
اﻣﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻣﺜﻞ ﺧﻮدداري روزا
ﭘﺎرک از دادن ﺻﻨﺪﱄاش ﺑﻪ ﯾﻚ ﻣﺮد ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ
در آﻻﺑﺎﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،ﭼﻨﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮی
در زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺖ .وﻟﯽ ﺣﻀﻮر در ﻛﻠﯿﺴﺎي
ﺑﺎﭘﺘﯿﺴﺖ ﻗﺴﻤﱵ از اﻣﻮر ﻋﺎدی و ﳘﯿﺸﮕﯽ زﻧﺪﮔﻲ
آنﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺳﺎم ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ از رﻓﱳ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎ در روزﻫﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺧﻮﺷﺶ ﳕﻲآﯾﺪ اﻣﺎ
از اﯾﻦﻛﻪ ﲠﱰﯾﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﳐﺼﻮص روز ﯾﻜﺸﻨﺒﻪ
را ﺑﻪ ﺗﻦ ﻛﻨﺪ و ﯾﻚ ﭘﲑاﻫﻦ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ
اﺗﻮزده را ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻮي ﭘﻮدر رﺧﺘﺸﻮﯾﻲ
ﻣﻲداد و ﻣﺎدرش آن را در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ
آﻫﺎر زده و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﭙﻮﺷﺪ ﻟﺬت
ﻣﻲﺑﺮد .ﻣﺎدر ﺳﺎم در ﻟﺒﺎس رﻧﮕﲔ ﯾﻜﺸﻨﺒﻪاش
ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﻲ ﯾﻚ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺪرو ﻣﺎدرش ﮐﻤﯽ
آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ از او و ﺑﺎ وﻗﺎر ﲤﺎم ﺑﻪ ﲰﺖ ﻛﻠﯿﺴﺎ
ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ روي ﺑﺎز ﺑﻪ اﻋﻀﺎي
ﻛﻠﯿﺴﺎي ﳏﻞ ﺳﻼم و اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﻬﻢ
ﻧﺒﻮد ﻛﻪ وﺿﻊ ﻫﻮا ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻮا ﳘﯿﺸﻪ
ﺧﻮب ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎران ﺑﺮاي ﺷﻜﻮﻓﻪﻫﺎ رﲪﺖ اﺳﺖ
و ﺑﺎغﻫﺎ ﮔﻠﺒﺎران ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦﻃﻮر
ﳕﻲﺷﻮد؟ ﯾﺎ اﯾﻦﻛﻪ اﯾﻦ ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻫﻮاي ﮔﺮم
داﺧﻞ ﻛﻠﯿﺴﺎ را دﻟﭽﺴﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؛ آﯾﺎ
اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟
در ﻛﻠﯿﺴﺎ در ﻃﻮل ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎ ﺣﻮاس

ﺳﺎم ﭘﺮت ﺑﻮد اﻣﺎ از آوازﺧﻮاﻧﻲﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﻲ
ﻟﺬت
ﺑﺮد .ﺧﯿﻠﻲ زود ﭘﲑاﻫﻨﺶ ﺑﻪﻋﻠﺖ دﺳﺖ و
ﭘﺎﯾﻜﻮﺑﻲﻫﺎ ﳘﺮاه آوازﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺮﭼﲔ و
ﭼﺮوك ﻣﻲﺷﺪ  .روح ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺪت
ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻟﺬت ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﲰﺎن ﭘﺮﻣﻲﻛﺸﯿﺪ.
ﲤﺎم ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ
ﻛﻨﺎر ﻣﻲرﻓﺖ درﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﲤﺎﻣﯽ ﻛﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪای از ﲠﺸﺖ ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﺮد .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎم
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﻲﺑﺴﺖ ،اﻧﺮژي ﭘﺮﻗﺪرت درون
ﺧﻮﯾﺶ را اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد و درﻣﻲﯾﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺗﻮ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻧﻮر ﭘﲑاﻣﻮن او و
ﺧﺎﻧﻮادهاش روﺷﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎﺑﻘﯽ روز ﺧﺪا ،در ﮔﺮﻣﺎی دﻟﭽﺴﺐ ﺧﺎﻧﻪ،
ﻣﺎﻣﺎ درﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺳﺮودﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ زﯾﺮ ﻟﺐ
زﻣﺰﻣﻪ ﻣﻲﻛﺮد ﻏﺬا را آﻣﺎده ﻛﺮده و ﺑﻮي
ﺧﻮﺷﻲ ﻛﻪ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﺳﺎم ﻣﻲرﺳﯿﺪ
ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽاش را ﻗﻠﻘﻠﮏ ﻣﻲداد.
روز دوﺷﻨﺒﻪ ،درﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺣﺒﺎب ﺧﻮﺷﯽﻫﺎی
ﺗﻌﻄﯿﻞ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﺗﺮﮐﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﺶ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد .ﻣﺎﻣﺎ
دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﻃﻔﺖ ﺑﯿﺸﱰي ﺳﺎم را ﺑﯿﺪار
ﻣﻲﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاي رﻓﱳ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎده ﺷﻮد.
ﭘﺎﭘﺎ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﱰي ﻋﺎزم ﻛﻔﺎﺷﻲ ﺧﻮد
ﺷﺪه و ﻣﯽداﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﲨﻌﻪ ﮐﻤﺮش زﯾﺮ ﺑﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻃﻠﺐﻫﺎﯾﺶ از ﻣﺸﱰﯾﺎن ﮐﻢﺑﻀﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰد ﭼﺮمﮐﺎریاش را
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻢ ﻣﻲﺷﻮد .ﭘﺎﭘﺎ ﺑﺎ ﺷﻮخﻃﺒﻌﻲ
ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎداﻣﻲﻛﻪ ﻣﺸﱰﯾﺎ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪن ﻛﻔﺶ
ﻧﻮرو ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ و ﺑﯿﺸﱰ از ﮐﻔﺶﻫﺎﺷﻮن ﻋﻤﺮ
ﮐﻨﻦ ،ﻛﺎر و ﻛﺎرﺳﱯام ﺳﻜﻪاس«.
ﻣﺮی ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش را ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
آﻗﺎی داﻧﯿﻞ ﺧﻄﺎب ﻣﻲﻛﺮد ﺗﻨﻬﺎ دﳋﻮرياش

ً آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻫﺮ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ
ﻇﺎﻫﺮا
ﯾﻚ ﻛﻠﻮپ ﺟﺎز ﻣﻲرود و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﺶ ﳘﲔ
اﺳﺖ .در ﻏﺮوب ﳘﺎن ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ در راهﭘﻠﻪ ﭘﺎﭘﺎ
ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ» :ای زن ،ﺧﻮب اﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎم
اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﺪم اوﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻔﺶﻫﺎم رو دﺳﺘﻢ
ﮐﻨﻢ .در اونﺻﻮرت ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدا ﭼﺮمﮐﺎری
ﮐﻨﻢ« .ﻣﺎدر ﺳﺎم از اﯾﻦﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﳘﲔ ﯾﻚ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ دﳋﻮش اﺳﺖ ،در ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد وﻟﯽ
ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﺗﺬﻛﺮ داد» :آﻗﺎی
داﻧﯿﻞ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎت اﯾﻦ ﻣﺎدر رو ﮔﻮل
ﳕﯽزﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻛﻪ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺎم
ﻧﺰدﯾﻜﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺟﺎی آﺗﺶزدن ﭘﻮﳍﺎت در
اونﺑﺎر ﻟﻌﻨﺘﯽ ﯾﻚ ﻛﻤﻲ ﭘﻮل ﺑﺮای ﮐﺎدوی
ﺗﻮﻟﺪش ﭘﺲاﻧﺪاز ﻛﲏ« .
ً ﻣﺮی ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ
ﺑﻌﺪا
اﮔﺮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﺮد رﻓﱳ دزدﮐﯽ ﺑﻪ آن
ﺑﺎﺷﺪ در ﳎﻤﻮع
ﮐﻠﻮپ ﺟﺎز ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏﺑﺎر
ازدواﺟﯽ از اﯾﻦ ﲠﱰ و ﺧﻮشﺗﺮ ﳕﻲﺷﺪ .او
ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎم ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ده
ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
و ﺳﺎلﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ از ﭘﻲ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
او ﺳﺎم را ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد در ﲣﺘﺨﻮاﺑﺶ
ﻗﺮار داد و ﭘﺮدهای ﮐﻪ ﻏﺬاﺧﻮرﯾﺸﺎن و ﲣﺖ
ﺳﺎم را ﺟﺪا ﻣﻲﻛﺮد ﮐﺸﯿﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺮی ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﻮﺑﯿﺪن در ﻣﻨﺰل از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﺗﻠﻮ
ﺗﻠﻮﺧﻮران در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف در ﻣﻲرﻓﺖ
ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ را ﮐﻪ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﺆال ﻛﺮد» :اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷﺐ
ﭼﻪ ﻛﺴﻲ در ﻣﻲزﻧﻪ؟ آﻗﺎي داﻧﯿﻞ ﻛﻠﯿﺪﺗﻮ ﺟﺎ
ﮔﺬاﺷﱵ؟« .
»ﺧﺎﱎ ﻣﺮی؟ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ  ،ﺧﱪ ﺑﺪی
دارم«.

ﻣﺮي ﺻﺪاي ﺗﺎم ،دوﺳﺖ ﺧﻮب ﻫﻢ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
داﻧﯿﻞ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ در
را ﺑﺎز ﮐﺮد» :ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺧﺎﱎ ﻣﺮي اﻣﺎ داﻧﯿﻞ
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه .دﻋﻮای ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺎﻧﮏ و ﺑﻮ
درﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ داﻧﯿﻞ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﺮد ﺑﲔ
آنﻫﺎ ﻣﯿﺎﳒﻲﮔﺮي ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪ  .ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺧﺎﱎ ﻣﺮي« .در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺗﺎم
ﻫﻖ ﻫﻖﮐﻨﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ﻣﺮي اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد
زاﻧﻮﻫﺎﯾﺶ دارﻧﺪ آب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎی
ﺳﻮزﻧﺪﻫﯽ ﻓﻀﺎی اﻃﺎق را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﺣﺎﻻ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ از آن ﺷﺐ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﻣﻲﮔﺬرد:
دو ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدان
ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﺑﻪ ﳘﺮاه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺟﺎز در
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﻗﱪﺳﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ :و ﯾﻚ
ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ از آﻣﺪ و رﻓﺖ ﳘﺴﺎﯾﮕﺎن و آوردن
ﻏﺬا و درد دل ﮐﺮدن ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﻲدادن ﺑﻪ ﻣﺮي
و ﺳﺎم ﺳﭙﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺮگ ازﻣﯿﺎن
ﺳﻪ
ﭘﺮدهﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ آراﻣﯽ داﺧﻞ آﭘﺎرﲤﺎن
آﻣﺪه و ﻟﺮزة ﻏﻢ ﺑﻪ دل ﻣﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻪ  .ﻣﺜﻞ
اﯾﻦﻛﻪ ﺷﯿﻄﺎن دﯾﻮاﻧﻪوار ﺑﻪ روح ﺳﻨﮓ ﺷﺪه و
ﮔﺮﯾﺎن ﻣﺮی ﻣﯽﺧﻨﺪد.
ﻣﺎﻣﺎ در را ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺑﺎز ﮐﺮد و
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﮔﻮش ﻣﻲﻛﺮد:
»ﺧﺎﻧﻮادهاي ﺑﻪ ﯾﻚ زن ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
و ﻣﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺳﺎم ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ در ﻛﻠﯿﺴﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ « .ﺳﺎم ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را
درك ﳕﻲﻛﺮد و ﺑﺮاﯾﺶ اﳘﯿﱵ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺖ  .او
اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ از ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ او ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﳘﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺎﭘﺎ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﻣﺎ ﺟﻮانﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪﺟﺰ روﯾﺎﭘﺮدازي
ﻛﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮي اﳒﺎم دﻫﺪ .روﯾﺎي ﭘﺴﺮك آن ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷﺪ .روﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ

ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﺎبﻫﺎﯾﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرﮔﱰﻧﺪ
زودﺗﺮ ﻣﻲﺗﺮﻛﻨﺪ.
ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ آﭘﺎرﲤﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﺑﻪ
آﭘﺎرﲤﺎن ارزانﺗﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
روز اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ ،ﺳﺎم در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی
ً ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ
ﺳﻨﮕﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
او ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد ﻣﻮﻗﻊ ﲪﻞ ﮐﻤﺪ از
داﺷﺖ.
ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزوان ﻗﻮی و
ﻋﻀﻼت ﳘﺴﺎﯾﻪ ﻟﺮزش دﺳﺖ ﺿﻌﯿﻔﺶ را زﯾﺮ ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ .او
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ
ﳘﯿﻦ ﮐﻤﺪ را از ﭘﻠﻪﻫﺎی آﺷﯿﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺑﺎﻻ
ﺑﱪﻧﺪ .ﺳﺎم در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر آﻓﺘﺎب
ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ،اﯾﻦﻃﻮر ﮐﻢﻧﻮرﺗﺮ
از آﻓﺘﺎب در آن ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
او از اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﻲاش ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺧﺎﻃﺮات آن روزﻫﺎي ﺧﻮش
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﲡﺴﻢﻫﺎی ﺗﺎری ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ  .ﺑﺎ
ً ﮔﺸﺎد ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺑﻪ او
آن ﮐﺎﭘﺸﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ
داده ﺑﻮد ﺳﺎم وارد آﭘﺎرﲤﺎن ﺗﺎرﯾﮑﺸﺎن
ﻣﻲﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﺳﻨﮕﲔ آن ﺑﺎ ﺻﺪای رادﯾﻮی
ﳘﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ از ﻻی در ﻣﻲآﯾﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ.
ً ﺷﺐ ﯾﺎ روز در دﻟﮕﲑي آﭘﺎرﲤﺎﻧﺸﺎن
واﻗﻌﺎ
ﻓﺮﻗﯽ ﳕﻲﻛﺮد.
ﺳﺎم ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻣﺎدرش
درﺳﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ در ﮐﻤﺪ آذوﻗﻪ را ﺑﺎز
ﮐﺮد ﺑﻮی ﺑﺪ ﮐﭙﮏ ﲡﺴﻢ ﯾﮏ ﻏﺬای ﺧﻮب را از
ذﻫﻨﺶ ﺑﺪر ﺑﺮد .ﺑﺎ ﮐﺎرد ﮐﭙﮏﻫﺎی روی ﻧﺎن را
ﺑﺮداﺷﺖ ،ﮐﻤﯽ ﮐﺮه روی ﻧﺎن ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺮ
روی آن رﯾﺨﺖ و در ﻓﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺎدرش
آﻣﺪ ﻓﺮ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎدر
ﺧﺴﺘﻪاش از در وارد ﺷﺪ .ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی

ﻣﺎدرﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪای ﺣﺎوی ﺷﮑﻼت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ
او داد و درﺣﺎﱄ ﻛﻪ روﻏﻦ از ﮐﻨﺎر ﻇﺮف
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ آورده ﺑﻮد ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش را ﻣﺎچ ﮐﺮد .اﻣﺸﺐ ﻣﺜﻞ ﺷﺐﻫﺎی
دﯾﮕﺮ او ﻏﺬای ﮐﻤﱰی ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ ﺷﮑﻢ ﺳﺎم
ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﻓﺮدا ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ﲠﱰ آﻣﺎده
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازة ﮐﺎﻓﯽ
ﺧﻮد را ﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺳﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ
ﺧﻮره وﺟﻮد ﻣﺎدرش را ﻣﯽﺧﻮرد .ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﭘﯿﭻ
ﺑﺎﻻروﻧﺪه ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ
اﻃﺎﻗﺸﺎن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻧﻮر اﻣﯿﺪ را در دل
ﻣﺎدرش ﮐﻢﮐﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﻛﺮد و او را ﲢﻠﯿﻞ
ﻣﻲﺑﺮد.
او اﻣﺸﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮک ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺎدرش
را ﺷﺎد ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ ﮔﺮدﻧﯽ ﻧﻮش
ﺟﺎن ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺸﺐ ﻣﺎﻣﺎ اﺻﻼ ﺣﺎل و ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ .ﺳﺎم
روی ﻣﺎدر را ﺑﺎ ﺷﺎﻟﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و روی ﻣﺒﻠﯽ
ﮐﻬﻨﻪ دراز ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای درس و ﻣﺸﻖ ﻓﺮدا
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ وارد دﺑﲑﺳﺘﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺳﺮاﳒﺎم ﻣﺎدرش ﻓﻮت ﻛﺮد .ﺑﻪﻧﻮﻋﻲ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﺮاي ﺳﺎم ﻧﯿﺰ آراﻣﺶ ﺑﻪﳘﺮاه داﺷﺖ  .اﻣﺮوز
ﺳﺎم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﳘﺎنﻃﻮر ﻛﻪ
ﻋﺎﺷﻖ آنﻫﺎ ﺑﻮد ،در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎورد و دوﺑﺎره
از آن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ  .وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﻔﯿﺪی روی
ﻗﱪ ﻣﺎدرش در ﮐﻨﺎر ﻗﱪ ﭘﺪرش ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﺪ آنﻫﺎ
دوﺑﺎره در وﺟﻮدش ﺑﻪدﻧﯿﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
ﺳﺎم در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ روی ﻦ ﺧﯿﺲ ﻗﱪﺳﺘﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ
و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ اﺷﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻗﱪ ﻣﺎدرش ﺧﯿﺮه ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮه ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺎدرش در ﮔﻮﺷﺶ

زﻣﺰﻣﻪ ﻣﻲﺷﺪ:
»ﺗﻮ ﺟﻮان ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲﻛﻨﻪ .ﺗﻮ ﳘﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ درﺳﺖ ﻣﻲﻛﲏ  .ﺷﻮﺧﯽ و ﻟﻄﯿﻔﻪﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮﺑﻪ،
ﻣﺜﻞ اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﻏﻢ،
وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻐﺰ ﺧﻮﺑﯽ داده ﺗﺎ
ﺣﺮفﻫﺎی ﲠﱰی ﺑﮕﯽ .ﺗﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ روی ﭘﺎی
ﺧﻮدت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ و ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی زﯾﺎدی
داره .ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ اون
ﻧﻘﺸﻪرو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ  -ﻓﻬﻤﯿﺪی ﭘﺴﺮم؟ ﺑﻪ ﻣﺎدرت
ﻗﻮل ﺑﺪه ﻛﻪ ﻛﺎري ﻛﲏ ﻛﻪ وﻗﱵ ﻣﺎﻣﺎ و ﭘﺎﭘﺎ
از ﲠﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ
اﻓﺘﺨﺎر ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرت ﻣﺮد ﺧﻮﺑﻲ
ﺑﺸﯽ«.
ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج ﺑﻪﻃﺮف ﺳﺎم آﻣﺪ و
دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را روی ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺎم ﮔﺬاﺷﺖ» .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﯾﻢ ﭘﺴﺮم .زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺮاﻣﻮن ﺷﺎم ﺧﻮﺑﯽ
درﺳﺖ ﮐﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﲞﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺬاﻣﻮن ﺳﺮد ﻧﺸﻪ .ﳕﯽﺧﻮام ﺑﻪ ﻏﺮﻏﺮ
او ﲤﻮم ﺷﺐ ﮔﻮش ﺑﺪم «.
ﺳﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و دﺳﺖ ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج را ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪش ﺑﺮود.
ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﳕﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮل اﳒﺎﻣﺪ  .ﻋﻤﻮ
و زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﻮرج
آراﻣﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻲرﻓﺖ ﭘﭻﭘﭻ
ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ
درﺑﺎره ﭼﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ً اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎم را
آنﻫﺎ واﻗﻌﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  .آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ از ﳐﺎرﺟﺸﺎن
ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎم
ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورد اﺣﺘﯿﺎج
ﻧﺪارﻧﺪ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﺪن اﺷﯿﺎء در

ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ
ﭘﺎدوﯾﯽ و دوﯾﺪن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﲢﻮﯾﻞ ﮔﻞ
در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﻞ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﮔﻠﱪگﻫﺎ روی زﻣﯿﻦ داغ ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺎی
ﺑﺮﻫﻨﻪاش ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
در ﺳﻦ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺪﻧﺶ رﺷﺪ زﯾﺎدی
ﮐﺮده و اﺷﺘﻬﺎی ﺑﯿﺸﱰ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺖ و
ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ اﻧﺪازه ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﳐﺎرج ﲢﺼﯿﻞ ﺳﺎم ﻫﻢ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ
درآﻣﺪ ﲞﻮر ﳕﯿﺮ ﺟﻮرج ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ آن
ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﭼﮏ را اداره ﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﺗﺮ از ﳘﻪ ،اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ
از ﺣﺪ ﺣﺮف ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻏﻠﯿﺎن آن ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪن
ﻣﺸﺖ ﺑﺮ دﯾﻮار و روی اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ ﻇﻬﻮر
ﻣﻲﻛﺮد .اﯾﻦ ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺘﯽ زﺑﺎن زن ﻋﻤﻮ
ﺳﺎﻟﯽ را ﻫﻢ ﺗﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﱄ و ﺑﻲﻗﺮاري ﻓﻘﻂ ﳐﺘﺺ آن
ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺒﻮد .ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﲑ ﮐﻪ ﲨﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺮدم درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﻌﯽ
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﲠﱰ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪدﺳﺖآوردن
ﯾﮏ ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦﻃﺮف و آن ﻃﺮف
ﺑﺮوﻧﺪ .ﺳﺎم اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻲداد و ﺣﺘﯽ وﺟﻪ ﺗﺸﺎﲠﯽ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر
ﻣﺮدم و ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج و زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ اﺣﺴﺎس
ﻣﻲﻛﺮد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ
ﮐﻠﯿﺴﺎﺑﺮوﻫﺎ ﻫﻢ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﮏ ﺧﺎدم ﲤﺎم
وﻗﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ ﺳﺎم ﮐﺮد او ﳊﻈﻪای درﻧﮓ
ﻧﮑﺮده و ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﻲ اﺛﺎﺛﯿﻪ ﳐﺘﺼﺮ ﺧﻮد را
ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﲔ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﳘﺠﻮار دﯾﮓ ﺷﻮﻓﺎژ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻛﺮد ،ﺟﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﯾﻚ ﲣﺘﺨﻮاب ﺗﺎﺷﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ

ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﯾﺶ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس
ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻲﻛﺮد.
اﳒﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎبﻫﺎی
درﺳﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻟﺬتﲞﺶ ﺑﻮد و در ﻣﻮﻗﻊ
ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ﺣﺘﯽ در ﳘﺎن ﳊﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﺮف ﻗﻔﺴﻪ
ﻛﺘﺎبﻫﺎ راه ﻣﻲرﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮی از آن را
ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﺎرﮐﺮدن ﻫﻢ
ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮد .ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﮐﻪ از دور ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻢ
ﮐﺎرﮐﺮدن او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﺮد از اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد.
ﺳﺎم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺟﺎرو ﻣﻲﻛﺮد
ﯾﺎ دﯾﻮارﻫﺎ و ﳎﺴﻤﻪ را ﮔﺮد ﮔﯿﺮی ﻣﯽﳕﻮد اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻏﺒﺎر روﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
در ﻫﺮ ذره ﮔﺮد و ﺧﺎک روح ﺧﺪا را ﻧﻈﺎره
ﻣﻲﻛﺮد و ﳊﻈﺎت ﺧﻮش ﮐﻮدﮐﯽ ﳘﺮاه ﭘﺎﭘﺎ و ﻣﺎﻣﺎ
را ﺑﻪﯾﺎد ﻣﻲآورد ﮐﻪ در آنﺟﺎ ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ
ﻣﻲﻛﺮد.
ﺗﻨﻬﺎﯾﻲ ﺷﺐ و ﺣﺲ داﺷﱳ ﺣﺮﳝﻲ ﺧﻠﻮت ﺑﺮاي
ﺳﺎم ﲡﺮﺑﻪ ﺗﺎزهای ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﮔﺮﻣﺎي دﯾﮓ ﺷﻮﻓﺎژ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﻲﺳﻮﺧﺖ و ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒﻮد و ﯾﺎ ﺻﺪاي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
رگﻫﺎی آﻫﻨﯽ در ﺑﺪن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ
ﻣﺰاﲪﺶ ﻣﻲﺷﺪ.
ﳘﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج از زﯾﺮ زﻣﯿﻦ
ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﲠﱰ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در
وﺟﻮدش داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ دورﺗﺮ از آن ﲣﺘﺨﻮاب
ﮐﻨﺎر دﯾﮓ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺴﱰده ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎم ﺑﺎ
ﻧﺒﻮغ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺷﺎخ و ﺑﺮگﻫﺎی آن
ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﺮز آزاردﻫﻨﺪه روح را ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ اﻣﺎ
رﯾﺸﻪﻫﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺧﺸﮏ ﳕﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﳘﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ او ﻗﻮل

رﺳﺘﮕﺎری داده ﻣﻲﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدآوردن ﲨﻼت
ﭘﺮﻣﺰاح ﭘﺪرش ،ﺳﺎم در ﺟﺴﺘﺠﻮی راﻫﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ
از ﺷﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺧﻼص ﺷﻮد.
او ﭼﺎرهاي ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ آنﻛﻪ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ
درون ﻗﻠﺐ ﺧﻮد راه دﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﺎی ﻻﯾﻨﺤﻞ در اﻓﮑﺎر ﺳﺎم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮه اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻧﻲاش را ﺑﺎز ﻧﮕﺎه
دارد ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪﳓﻮ ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎﯾﻲ درون او
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﮔﺮﻣﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﻮﻧﻪاش را ﻛﻪ در
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎرﯾﺴﺖ ﺑﻪﳘﺮاه ﳏﺒﺘﺶ ﺑﺮاي ﳘﻪ
اﻃﺮاﻓﯿﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ وﺟﻮدش ﺑﮕﺴﱰاﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺑﺎ ﲤﺎم ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻲﻛﺮد ﺧﻼء دروﻧﻲ او
ﳘﭽﻨﺎن ﺧﺎﱄ از ﻓﺮوغ و روﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﻮد .او
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﲠﱰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دروﻧﺶ
دﻋﻮت ﻣﻲﻛﺮد ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورد .ﳘﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﺘﻮن
اﳒﯿﻞ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻛﺮد ،درﭘﻲ ﻛﺸﻒ ﻣﺴﯿﺢ
ﻧﺎﺟﻲ ﺧﻮد ﺑﻮد .او ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺴﯿﺢ را در ذﻫﻦ
ﺧﻮد ﺑﯿﺎد ﻣﻲآورد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻮدﮐﯽ
ً ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻲﻛﺮد،
ﺑﻮد :ﺳﻮﭘﺮﻣﲏ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ
ﻣﺮدهﻫﺎ را زﻧﺪه ﻛﺮده و اﻧﺒﻮه ﯾﮏ ﲨﻌﯿﺖ
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ
ﻗﺮص ﻧﺎن و دو ﻣﺎﻫﯽ در ﺻﺤﺮا ﺳﲑ ﻣﻲﻛﻨﺪ .وﱄ
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﺳﺮي ﺑﻪ او ﳕﻲزد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل او ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت زﯾﺎدي در ﻣﺘﻮن
ﻣﺬﻫﱯ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻣﻲرﺳﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺢ
اﯾﻦﳘﻪ ﻗﺪرت داﺷﺖ ﭼﺮا در ﻛﺎر ﻣﻌﺠﺰاﺗﺶ
اﯾﻦﻗﺪر ﲞﯿﻞ ﺑﻮد و ﯾﺎ اﯾﻦﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﯾﮏ ﺗﻨﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن از ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ،
ﭼﺮا ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮﮔﯽ وﺣﺸﻨﺘﺎك ﺑﻪدﺳﺖ
ﺣﺎﻛﻤﻲ دونﭘﺎﯾﻪ ﻛﺮد؟ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺻﺮافﻫﺎ را
از »ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش« ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و ﺧﻮد را »ﭘﺴﺮ
ﺧﺪا« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺣﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم ﻋﺸﻖ و ﳏﺒﺖ ﺑﻪ
ً ﺑﻪ ﻗﻠﺐ
ً ﳘﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﳘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ

و روﺣﺶ وارد ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ راﻫﺶ را ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﲤﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ از
آﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻨﻮز او
را ﺳﯿﺮاب ﳕﻲﻛﺮد.
ﺳﺎم ﺑﻪ ﯾﺎد زﻣﺎﻧﻲ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻛﻠﯿﺴﺎ
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮودﻫﺎي ﻣﺬﻫﱯ ﺑﻪﻟﺮزه
ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﳘﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻮد.
آﯾﺎ او در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد؟
ﺳﺎم آﯾﺎت ﻣﺰاﻣﯿﺮ را ورق ﻣﻲزد وﻟﯽ ﺣﺮارت
وزش ﻧﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
اﻓﮑﺎرش را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻧﻪ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺧﺪا.
ﳘﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺎم ﭘﺴﺮ ﭘﺪرش ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ او ﭘﺪر را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ را ﲠﱰ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪای ﭘﺪر اﮔﺮ ﮐﻤﯽ
روﺷﻨﺎﯾﯽ در وﺟﻮدش ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﺧﺎﮐﺴﱰ
در ﻫﻮای ﯾﮏ ﺷﺐ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ او را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮو ﻣﻲﺑﺮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد ﮐﻪ ﲠﺸﺖ و زﻣﯿﻦ را
آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﺎ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﺎغ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺮای اﺷﺮف
ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﺶ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ در ﮐﻤﺎل ﺑﯽرﲪﯽ او
را ﺑﺎ ﮐﻠﮏ ﳎﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﲠﺸﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﯾﺎ
وﻗﺘﯽ ﺑﺮادر ،ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ را ﻣﻲﻛﺸﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ
را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﳏﻠﯽ دوردﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .او در
ﮐﻤﺎل ﺧﻮﻧﺴﺮدی دﻧﯿﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﲜﺰ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح ﮐﻪ دوﺑﺎره ﳘﻪ
ﭼﯿﺰ را از اول ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﻌﺬاﻟﮏ او ﺑﺎ
ﳘﻪ آنﻃﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﮐﻪ ﳘﺴﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻐﻠﯽ
اﺳﺖ .او ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﻘﯿﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ وﻗﺘﯽ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﻲﮔﲑد و او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش را ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻤﺎن او را
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ آدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺻﺮف ﮐﺸﺘﯽﮔﺮﻓﱳ ﺑﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻲﻛﻨﺪ .و
ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﮐﺴﻮدس ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻮل
ﺷﺪه و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﻮﺗﻪای ﺷﻌﻠﻪور ﺑﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮد .او
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮوری ﺳﺨﺘﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﲞﺸﺶ،
ﺳﺨﺎوﺗﯽ اﻧﺪک وﻟﯽ در ﳎﺎزاتﮐﺮدن وﻗﺘﯽ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﭘﺲﮔﺮدﻧﯽﻫﺎی ﻣﺎدرش
ﺑﻼدرﻧﮓ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺎم ﺑﻪ آﯾﺎت ﻻوﯾﺎن رﺳﯿﺪ از اﯾﻦﻛﻪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﺎت آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺮارآﻣﯿﺰ
را ﺑﺮای دﯾﺪن ﭘﺮﺗﻮ اﳍﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺳﺨﺖ
ﻫﯿﺠﺎنزده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ؟ اﯾﻦﻫﺎ ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﻣﮕﺮ ﺧﺪا اﻧﺒﺎر دار و ﯾﺎ دﻛﺎن آﻣﺮزش ﺑﺎز
ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﻪﳓﻮی ﺳﺎم را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﺮات اوﻟﯿﻪاش درﻣﻮرد ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی اﳍﯽ و
اﻃﺎﻋﺖ از آنﻫﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ .وﻟﯽ
اﯾﻦ ﻫﻢ دوﺑﺎره ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا را ﲠﱰ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﻲ ﺑﺪل ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ درﭘﻲ
اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺖ و ﯾﺎ روح ﺟﻨﮕﺎوري ﻛﻪ ﻗﺒﺎﺋﻞ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاش را ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﺎر دﴰﻨﺎن آنﻫﺎ رﻫﱪي
ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺳﺎم ﺳﺮاﳒﺎم ﺑﻪ اﻣﺜﺎل و ﻣﺰاﻣﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره اﺷﺘﯿﺎﻗﺶ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎم
از اﯾﻦ آﯾﺎت از آن ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﺮﯾﻒ و ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﺗﺎزهای در
ذﻫﻨﺶ ﺟﺮﻗﻪ ﳕﯽزد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺑﺘﺪا او را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﻲﻛﺮد،
ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ وﻟﯽ

او ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات را
درک ﮐﻨﺪ  .ﺳﺎم ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ او دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻲﮔﺮدﯾﺪه و
ً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻋﻤﯿﻘﺎ
و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻔﻬﻤﺪ .وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻏﺰلﻫﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺷﺪه
ﺑﻮد ﭼﻮن ﻋﺸﻖ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ در ذﻫﻦ
ﺟﻮاﻧﯽ در ﺳﻦ و ﺳﺎل او ﺑﻮد ﻧﻪ اﯾﻨﻜﻪ او
ﻣﻲﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آوازﻫﺎ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
دارﻧﺪ.
ﺳﺎم از ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺘﺎب
ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ را ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .
رﻓﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﯾﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﲏ و رﯾﺎﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮش
ﻣﻲرﺳﯿﺪ .آنﻫﺎ را در ﺳﺮزﻣﲔﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ
ﺳﺮﮔﺮدانﮐﺮدن ،اﺳﺎرت و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن در
ﺑﺮﻫﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻣﺎن ،ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺪﺷﺎن را
ﺳﺎﺧﱳ و ﺳﭙﺲ ﺧﺮابﮐﺮدن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﯽ
اﳘﯿﺖ ﻧﺪادن ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد آنﻃﻮر ﮐﻪ
ً ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻲﻛﺮد و
در اﺑﺘﺪا ﺷﺨﺼﺎ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺮزﻧﺪی را ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﲤﺎﯾﻞ ﻓﺮزﻧﺪ و
ﺧﻮدش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را
از دﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﳒﺎت دﻫﺪ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  1962ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﲝﺮان
ﻣﻮﺷﮑﯽ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮب
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﮑﻮت و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﭻ ﭘﭻ ﻋﻤﻮ و زن ﻋﻤﻮﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﻲﻛﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ از ﳏﺪوده درک ﺳﺎم ﺧﺎرج ﺑﻮد.
ﯾﮏ روز ﻋﺼﺮ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺳﺎم آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از

آنﻛﻪ ﺳﺎم ﯾﮏ ﲝﺚ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺎ او ﺷﺮوع ﮐﺮد
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﭘﺎﻟﺘﻮﯾﺶ را درآورد و ﺑﺪون
آنﻛﻪ اﲬﺶ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﯽﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎم ﮔﻮش داد .ﺳﺎم ﲤﺎم دق و دﱄاش
را روی ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺷﻠﻮغ ﭘﻠﻮغ ﮐﺮدنﻫﺎ ﺳﺎم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﻋﻘﻪای ﺑﯿﻦ آن دو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﺪ .
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺑﺎ آراﻣﺶ ،ﻧﺰدﯾﮏ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﺳﻮال
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ از آن ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ ﮔﻮش داد و
وﻗﺘﯽ ﺳﺎم از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎد ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪﺑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪات .ﭼﺸﻤﻢ
روﺷﻦ .ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل از ﺳﻨﺖ ﻣﻲﮔﺬره و
ﮐﻠﻪات ﭘﺮ از ﭼﺮﻧﺪﯾﺎت و ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺗﻪ
ﻧﺪارن .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮال از ﺗﻮ دارم  .ﭼﺮا
ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﲏ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮﻧﻲ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﺪا
ﺑﻨﺪازی و او رو در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮی ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ
ﺧﺪا ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﻪ!«.
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪ ،ﭘﺎﻟﺘﻮﯾﺶ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﳘﯿﺸﮕﯽ
ﮔﻔﺖ» :ﺑﻮي ﻛﻮﻓﺘﻪﻫﺎي ﺧﺎﱎ ﺑﺮاون از راه دور
ً ﻣﻘﺪاري ﺑﺮات ﻣﯿﺎرم.
ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﻢ ﻣﻲرﺳﻪ .ﺑﻌﺪا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ روزه ﻧﻌﻤﺎت و آﻣﺮزشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎري
را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻄﺎء ﻣﻲﻛﻨﻪ«.
ﺳﺎم ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﻔﺲﺑﺮﯾﺪه ﺟﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ دارد در
ﻣﻐﺰش ذوب ﻣﻲﺷﻮد .دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﺑﻪ ﺿﻤﲑ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺶ ﭘﺮت ﻣﻲﺷﺪ .او ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﱵ ﯾﻚ ﻗﺪم ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎري ﻧﺰدﯾﻚ
ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺣﺴﺎس ﳕﻲﻛﺮد ﻛﻪ در ﺑﻦﺑﺴﱵ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون ﺗﻮان ﳒﺎتﯾﺎﻓﱳ از
آن  .وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد ﺳﺘﺎرهاي راﻫﻨﻤﺎ در
ﺗﺎرﯾﻜﻲ آﲰﺎن ﺑﺎﻻي ﺳﺮش ﻛﻮرﺳﻮ ﻣﻲزﻧﺪ .ﺳﺎم

ﺑﺮاي اوﻟﲔ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻏﺮوب آن روز ﺑﻪ
ﭘﯿﺎدهروي رﻓﺖ و در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺸﻘﺎﺑﯽ ﭘﺮ از ﺳﻪ
ﻋﺪد ﻛﻮﻓﺘﻪ و ﳐﻠﻔﺎت در اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﻮد.
ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪاي ﻛﻪ درﭘﻲ آﻣﺪﻧﺪ ﺳﺎم ﺑﻪ
ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار و ﻟﺬتﺑﺮدن در ﳏﻠﻪاش ﭘﺮداﺧﺖ .
او اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد آن ﳏﻠﻪ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺖ اﻣﺎ او
اﯾﻦﺑﺎر ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ،ﮔﻠﺪانﻫﺎي آوﳜﺘﻪ ﺷﺪه از
وﯾﱰﯾﻦ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﳏﯿﻂ ﭘﲑاﻣﻮﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﻲداد و ﻫﺮ ﲞﺶ از ﳏﻠﻪ ﮔﻮﯾﻲ ﻣﻠﻮدي و رﯾﺘﻢ
ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ  .ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎم اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد
ﻧﺪاﯾﻲ از ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮش او ﻣﻲرﺳﺪ.
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﳘﺎن ﭼﻨﺪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن آن ﻃﺮفﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﳘﯿﻦ دﯾﺮوز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻣﻲآورد:
او ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﮔﭻ ،ﭘﻨﺞ ﺧﻂ و ﯾﻚ داﯾﺮه را روي ﭘﯿﺎده رو
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر رو ﺑﻪ ﭘﺪرش ﭼﻨﲔ
ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺗﻮﯾﯽ ،ﭘﺎﭘﺎ« .ﭘﺪرش ﭘﺎﺳﺦ داد:
»ﺧﺐ ،ﺧﺐ ،ﺗﻮ اوﻧﻮ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﻛﺸﯿﺪهاي
وﱄ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻛﺸﯿﺪهاي
ﻧﯿﺴﺘﻢ« .ﺳﺎم ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻪ و
ﺑﻪ ﺷﻮﺧﻲ ﮔﻔﺖ» :راس ﻣﯽﮔﯽ ،ﻣﻦ ﺷﻜﻢ ﺑﺰرﮔﺸﻮ
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم« -- .و ﺑﻌﺪ ﭘﺲ ﮔﺮدﻧﻲ
ﳘﯿﺸﮕﯽ را ﻧﻮش ﺟﺎن ﻛﺮد.
ﺳﺎم ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﯿﺎﺑﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ
ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﺮد ﮔﺮوه رژه ﻣﺪرﺳﻪ از آن ﻋﺒﻮر
ﻣﻲﻛﺮد .ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﻮد و اﻛﺜﺮ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي
ﻣﻨﺎزل ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﺪاي رادﯾﻮ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﻲرﺳﯿﺪ .ﺳﺮوﺻﺪاﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪه درك ﺳﺨﻨﺎن
ﮔﻮﯾﻨﺪه را دﺷﻮار ﻛﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺳﺎم
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﲞﺶﻫﺎﯾﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ را ﺑﺸﻨﻮد:
»اﯾﻦﻫﺎ  ...ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه  ...اﻧﺴﺎن
را ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻓﺮو ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ  ...آﻧﺎن ﻛﻪ

ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  ...رﻫﱪان ﻣﻨﻮر
اﻟﻔﻜﺮ از ﺑﺮه ﻫﺎي ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﳏﺮوم اﻧﺘﻈﺎر
دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮگﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن
دﺳﺖ اﲢﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ ....ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮن ﻣﺎ را در آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﻜﯿﺪهاﻧﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮهﻫﺎي ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺎم
ﻛﻨﻨﺪ ...ﯾﻚ ﺳﺆال دﯾﮕﺮ :زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻮﭘﺎن
ﻧﯿﻚ از راه ﻣﻲرﺳﺪ آﯾﺎ او ﺑﺮهﻫﺎي ﮔﻤﺸﺪهاش
را وارد ﮔﻠﻪ ﮔﺮگﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد؟
ﻃﺒﻖ ﻣﱳ اﳒﯿﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺠﻠﻲ
ﻣﻲﺷﻮد .ﺣﱵ اﺟﺎزه ﳔﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﺑﺮهﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ
ﺑﺰﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ...
ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯿﺠﺎه ﳏﻤﺪ »رﻫﱪ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲآﻣﻮزد ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﲰﺒﻠﯿﻜﻲ در اﳒﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﺮهﻫﺎي ﮔﻤﺸﺪه اﻧﻄﺒﺎق
ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﳘﲔ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﱵ ﻛﻪ در
آﻣﺮﯾﻜﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ  ...ﻋﺎﻟﯿﺠﺎه ﳏﻤﺪ ،اﯾﻦ
ﭼﻮﭘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ را
ﺑﺎز ﻛﺮده ...ﺗﻮدهﻫﺎي ﺳﯿﺎﻫﭙﻮﺳﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾ و
ﺟﺪاﺳﺎزی را ﳕﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و درﻋﲔ ﺣﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر
وﺣﺪت ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ  ...ﻣﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺬﻫﱯ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﮔﺮوه ﻣﺬﻫﱯ ﳕﻲﺗﻮان ﻣﺎ
را ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ﻏﲑﻣﺬﻫﱯ ﺑﺮاﺑﺮ
داﻧﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻛﺮد .ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ اﷲ اﻋﺘﻘﺎد دارﱘ .ﻣﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم
ﮔﺮوﯾﺪهاﱘ .ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯿﺠﺎه ﳏﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻲآﻣﻮزد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﺧﺪا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻛﻪ
ﺧﺎﻟﻖ ﻛﻞ ﻋﺎﱂ اﺳﺖ ،داﻧﺎي ﻛﻞ و ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل
اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺻﺤﯿﺤﺶ اﷲ اﺳﺖ
 ...اﺳﻼم ﯾﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮﺑﻲ و ﺑﻪ ﻣﻌﲏ ﺗﺴﻠﯿﻢ
اراده اﳍﻲ ﺑﻮدن و ﯾﺎ اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاي
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺧﺪاي ﺻﻠﺢ ،ﺧﺪاي ﻓﻀﯿﻠﺖ  ...ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻓﺮدي ﻛﻪ
از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ  ...ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم ﺑﺎ
دﯾﺪﮔﺎه در ﲢﻮل ﺳﯿﺎﻫﺎن درﺑﺎره ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﭼﻪ
راﺑﻄﻪاي دارد ،ﻧﻈﺮش درﺑﺎره ﺗﺒﻌﯿﺾ ،وﺣﺪت و
ﺟﺪاﺳﺎزي ﭼﯿﺴﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم در اﻧﻘﻼب
ﻓﻌﻠﻲ ﺳﯿﺎﻫﺎن ﻛﻪ اﻣﺮوزه ،ﺗﺎزه آﻣﺮﯾﻜﺎ را
درﻧﻮردﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺮﯾﺎن،
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪه ،ﺣﻘﯿﻘﱵ ﻛﻪ آراﯾﺶ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ و او ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را آزاد ﻛﻨﺪ  ...ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺢ
ﺧﻮد ﭼﻨﲔ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ :ﴰﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﴰﺎ را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮد .ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺮﮔﺰ
اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﻜﻠﻦ ﻣﺎ
را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .او ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﻨﮕﺮه ﻣﺎ را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد  .او ﻫﺮ ﮔﺰ
ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﳎﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﯾﺎ دﯾﻮان ﻋﺎﱄ ﯾﺎ
ﺟﺎن ﻛﻨﺪي ﻣﺎ را آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد . ...
 ...اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺎﻫﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻲﻋﺪاﻟﱵﻫﺎي
دﻧﯿﺎي ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﲞﺸﻲ از ﻃﺮح اﳍﻲ اﺳﺖ.
ﺧﺪا ﻣﻲﺑﺎﯾﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﺮدﮔﻲاش را وﯾﺮان ﻛﻨﺪ ﺗﺎ
دﻧﯿﺎﯾﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آزادي ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي
ﺑﺮﭘﺎ ﻛﻨﺪ  ...ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ﻋﺎﻟﯿﺠﺎه ﳏﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻲآﻣﻮزد ﻛﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎي ﲰﺒﻠﯿﻚ در ﲤﺎم ﻣﺘﻮن
ﻣﺬﻫﱯ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ از زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮاي ﺑﺮدﮔﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﻂ
ﺗﺼﻮﯾﺮي ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ از آﻣﺮﯾﻜﺎ اﺳﺖ  .ﺑﺎﺑﻞ
ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ از آﻣﺮﯾﻜﺎ
اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﻠﯿﺪ ﺳﻮدوم و ﻋﻤﻮره ﻓﻘﻂ
ﺗﺼﻮﯾﺮي ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎﻧﻪ از آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﯿﭻﻛﺲ
اﻣﺸﺐ در اﯾﻦ ﻛﻠﯿﺴﺎ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ
اﻣﺮوزه آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻗﺪرﲤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ روي زﻣﲔ
اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ،ﻏﲏﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺮورﺗﺮﯾﻦ

ﻛﺸﻮر روي زﻣﲔ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﻛﺲ اﻣﺸﺐ در اﯾﻦ
ﻛﻠﯿﺴﺎ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﻜﺎر
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﺎﺣﺼﻞ  310ﺳﺎل
ﺑﺮدﮔﻲ ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻧﯿﮕﺮو آﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ ...
ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ ﻛﻪ در اﯾﻦ
ﻛﻠﯿﺴﺎي ﺑﺎﭘﺘﯿﺴﺖ آﺑﯿﺴﯿﻨﯿﺎن واﻗﻊ در ﻫﺎرﱂ
ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪهاﯾﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﯾﻨﻚ آﻣﺮﯾﻜﺎ در
ﳏﻀﺮ دادﮔﺎه اﺳﺖ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﺘﻤﻲ ﻛﻪ در ﺣﻖ
ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﻧﯿﮕﺮو روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮﯾﺎن و ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺮﯾﻜﺎ راه ﮔﺮﯾﺰي ﻧﺪارد ﭼﺮا ﻛﻪ در
اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻗﺎﺿﻲ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .«...
ﺳﺎم در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﮐﺸﯿﺶ
ﺑﺮاون ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﻛﱰ ﻛﯿﻨﮓ درﺑﺎره
روﯾﺎﻫﺎي ﺑﯿﺪاري در ﲞﺸﯽ از ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎي
روزﻫﺎي ﯾﻜﺸﻨﺒﻪاش اﺷﺎره ﻣﻲﻛﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﻛﻠﯿﺴﺎ ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪﺳﻮي
ازﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﻲرﻓﺖ .ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی
ﺑﲑﻣﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ رخ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﳘﻪ
ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﳏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪن ﻣﺪﮔﺎر
اورز ﻃﻲ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺸﻢ ﺑﯿﺸﱰي را در
ﲝﺚﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت داﻣﻦ زده ﺑﻮد .ﺳﺎم ﺗﻨﺶ را
ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﲤﺎم زﻧﺪﮔﻲاش دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ
در ﳘﻪ ﺟﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد .او از ﻓﺮدي ﻛﻪ
ﻛﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺆال ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ از
رادﯾﻮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ» .ﻣﻠﮑﻮم اﯾﻜﺲ! « ﭼﻪ
اﺳﻢ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﱯ؟ ﺳﺎم ﺑﻪ ﻛﻠﯿﺴﺎي ﺑﺎﭘﺘﯿﺴﺖ
در ﻫﺎرﱂ ﻣﻲاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﺎ
ﻛﻠﯿﺴﺎي ﺧﻮدش در ﺷﯿﻜﺎﮔﻮ داﺷﺖ .ﺳﺎم ﳕﻲداﻧﺴﺖ
ﻛﻪ اﺳﻼم ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ اﷲ داراي ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎت اﳒﯿﻠﻲ او
ﭼﻨﲔ درﯾﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺒﺎﯾﺪ در

ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ  .اﯾﻦﻛﻪ ﻣﺼﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﺳﻮدوم
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎریاش داراي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻌﲏ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ او را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻲآورد.
ﺑﻪﻋﻼوه اﯾﻦ اﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آن ﺳﺆاﻻﺗﻲ را ﮐﻪ او در اﳒﯿﻞ
ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ.

ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻧﺎراﺿﻲ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل ﻫﺮ از ﭼﻨﺪي اﺧﺒﺎري درﺑﺎره
دﺳﺘﮕﲑي و ﳏﺎﻛﻤﻪ ﻗﺎﺗﻞ »اورز« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﺪ.
در ﳎﻤﻮع ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﲤﺎم ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺧﺸﻢ ﭘﻨﻬﺎن در
ﻻﯾﻪﻫﺎي زﯾﺮﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی آن در
رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮدم در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺑﺎر و
ﺑﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﻲﺷﺪ،
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﻲﮔﺸﺖ.
ﺳﺎم ﺑﻪ ﳏﻠﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ دورﺗﺮ از ﳏﻠﻪﻫﺎﯾﻲ
ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺑﻮد رﻓﺖ و
آﻣﺪ ﻣﻲﻛﺮد وﻟﯽ ﳘﻪﺟﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن
درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن رﺳﯿﺪ .
ﺳﺎﺣﻞ ،اﻓﮑﺎرش ﻣﺜﻞ ﺳﮑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﺧﻮدش
ﻗﺮ ﻣﯽﺧﻮرد از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
آنﺟﺎ ﺷﺎدی ﺑﻮد .ﺷﺎدی......
در ﻏﻠﻄﯿﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ او دﯾﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ
ﺟﻠﻮﺗﺮ روی ﺷﻦﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ ،زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮو
ﻣﻲرﻓﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺟﯿﻎ و
ﺷﺎدی ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج آب ﻣﻲدوﯾﺪﻧﺪ .ﳐﻠﻮﻃﯽ
از ﺑﻮی ﻣﺎﻫﯽ و ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺒﺎب از دور ﺑﻪ ﻣﺸﺎم
ﻣﻲرﺳﯿﺪ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﯽﺎﯾﺖ را
ﻣﻲدﯾﺪ .ﳘﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دوردﺳﺖﻫﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد
و روﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻦﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻧﻔﺮ

ﭘﻠﯿﺲ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺸﺘﺸﺎن اﻓﺘﺎد ﮐﻪ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ در
ﮐﻨﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﻮرتﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روی ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در وﯾﱰﯾﻦ ﻣﻐﺎزه و ﯾﺎ از ﭘﺸﺖ
ﭘﻨﺠﺮه اﺗﻮﺑﻮس دﯾﺪه ﺑﻮد  .در ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﻫﺮﮔﺰ
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ.
روز اول ﻣﺪرﺳﻪ دﯾﺪن ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم و رﯾﺎﺿﯽ
ﮐﻪ ﻫﻢ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﮕﺮو
ً ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ اﲰﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس  :آﻟﻪ ﯾﺎ اﻻ ﲡﺮﺑﻪ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺳﺎم
ﺑﻮد .ﺳﺎم در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﻗﺒﻼ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮق دارد .
اﯾﻦ اﺳﻢ را ﺑﺎ ﮔﭻ روي ﲣﺘﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ :ﻋﻠﻲ !وﻟﯽ ﭼﻪﻃﻮر ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻲﺷﻮد ...آﻻ
؟؟ وﻗﱵ ﺳﺎم ﺑﻪ دﺑﲑﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ دو از
ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﻧﻔﺲ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻧﺒﻮد در
ﻛﻼسﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ
از روي
اﯾﻦﮐﺎر ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﻛﻨﺠﻜﺎوي از ﻻي در ﻛﻼس ﺗﻼش ﻣﻲﻛﺮد ﺗﺎ از
اوﺿﺎع درون ﻛﻼس ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮدش را
از ﻻی درب ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻼس ﮐﻪ در
دﻗﺎﯾﻖ آﺧﺮش ﺑﻮد ﺧﺰاﻧﺪ و در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﻋﺮق
ﺻﻮرﺗﺶ از ﮐﻨﺎر ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ ﺷﻮرﯾﺶ را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ
ﻣﯽﭼﺸﺎﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻼس ﺗﮑﯿﻪ زده و ﻧﻔﺲ
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ اﮐﺴﯿﮋن از آن
ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب راﻫﺮو ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺶﻫﺎﯾﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻧﮓ ﻛﻼس ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﺪا
درآﻣﺪ او ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻮد از ﺗﮑﺎن ﺳﻜﺘﻪ ﻛﻨﺪ و
ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻮج ﺳﻬﻤﮕﯿﻨﯽ از داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﮐﻪ ﻣﺜﻞ زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮاری ﻛﻼسﻫﺎ را

ﺑﻪ ﻃﺮف راﻫﺮو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ او
اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را داد ﮐﻪ راﺣﺖ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﮐﻼس ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺑﻪ آﻗﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﻼم
ﮐﺮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪاي
روﺑﺮو ﻣﻲﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﲑ» .آﻗﺎی ﻋﻠﻲ  ...آﯾﺎ ﴰﺎ
 ...ﻣﺴﯿﻮم ﯾﻌﲏ ﭼﻪ  ...آﯾﺎ ﴰﺎ ﯾﻚ ﻣﻮﺳﯿﻢ
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟« » .ﺑﻠﻪ ﭘﺴﺮم ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻢ«.
آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺟﻮاب داد و از ﺳﺎم
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﮑﻨﺪ .
ﺳﺎم ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﻛﺘﺎب را ﺑﺎز ﻛﺮد .آﻧﭽﻪ را
ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﺮد او را ﻏﺮق ﺣﲑت ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ اﺻﻼ ﺷﺒﺎﻫﱵ ﺑﻪ اﳒﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮآن
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ و اﻣﺜﺎل ﻣﻲرﻓﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﯾﻚ ﻛﻼم اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا را
ﺑﯿﺎن ﻛﻨﺪ و دﯾﮕﺮ آن ﳘﻪ رواﯾﺖ را درﺑﺎره
ﲤﺎﻣﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﳕﯽ ﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ اﻣﺜﺎل اﳒﯿﻞ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ  .اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ داراي ﺟﻮﻫﺮهاي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺮودﻫﺎي
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
ﯾﻚ زن زﯾﺒﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .
ﻋﻠﻲ از اﯾﻦﻛﻪ ﻣﻲدﯾﺪ ﺳﺎم ﺑﺎ ﭼﻪ اﺷﺘﯿﺎﻗﻲ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﻛﺮده اﺳﺖ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد
و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺎم ﺟﺪي اﺳﺖ .ﻋﻠﻲ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻛﺘﺎب را ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در
دﺳﺘﺎن ﺳﺎم ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺴﺖ و در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺳﺎم ﺑﺮ روي ﭼﻬﺮه ﻋﻠﻲ ﻣﯿﺨﻜﻮب
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ او ﺗﻼش ﻛﺮد ﺗﺎ اﻋﻤﺎق وﺟﻮد
ﺳﺎم را ﺑﻜﺎود .
ﺻﺪاي ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺰﻣﻪﻫﺎي ﻣﺎدرش
ﺑﻮد و ﺷﺒﺎﻫﱵ ﺑﺎ ﺟﻮش و ﺧﺮوش ﭘﺪرش ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺶ
ﺑﺮاون ﻧﺪاﺷﺖ» .ﺳﺎم اﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن
ﺑﺴﺘﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ دور ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪت را ﺑﺮدارﻧﺪ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﺴﲑ ﺧﻮد را

ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮد؟«  .ﺳﺎم ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪاي
ﺳﻨﺎرﯾﻮ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺮور ﻛﺮد» .ﺧﻮب،
ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ درﻫﺎﯾﻲ روﺑﺮو
ﻣﻲﺷﻮم ﻛﻪ ﻗﺒﻼ از ﮐﻨﺎر آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﺮدهام،
راه ﺧﻮد را ﻛﺞ ﻛﺮده و ﻣﺴﲑ دﯾﮕﺮي را
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد« .
»ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﭼﻪﻃﻮري
ﺳﺮ از اﯾﻨﺠﺎ درآوردي؟«.
رﻓﺘﺎر آرام ﻋﻠﻲ اﺟﺎزه ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاﺑﻲ را ﺑﻪ
ﺳﺎم ﳕﻲداد .ﻋﻠﻲ او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش ﮔﺬاﺷﺖ
و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرش ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺳﺎم ﺧﯿﻠﻲ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد
ﻛﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ از او ﳔﻮاﺳﺖ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی اﳒﺎم
دﻫﺪ .اﯾﻦﻛﻪ ﲟﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮود ،ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﺪ ﯾﺎ
ﻧﻜﻨﺪ .ﺳﺎم از اﯾﻦ ﺳﻜﻮت و آراﻣﺶ در ﻋﲔ ﺣﺎل
ﮐﻤﯽ ﻣﻌﺬب ﺑﻮد .
در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺳﺎم ﺑﻪ آن ﮐﻼس ﻣﻲرﻓﺖ
و ﻫﯿﭻ ﻛﻼﻣﻲ ﯾﺎ ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮑﯽ ﺑﲔ آن دو
ردوﺑﺪل ﳕﻲﺷﺪ .ﺳﺎم در آنﺟﺎ ﻣﻲﻧﺸﺴﺖ و در
اﻓﻜﺎرش ﻏﻮﻃﻪور ﻣﻲﺷﺪ  .آﻗﺎی ﻋﻠﻲ ﻫﻢ اﮔﺮ ﭘﺎی
ﲣﺘﻪ ﺗﺪرﯾﺴﺶ ﲤﺎم ﻣﻲﺷﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎرش ﺑﻪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ اوراق اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲﺷﺪ و
ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﮐﻼس درس را ﺗﺮک ﻣﻲﻛﺮد و ﺑﻌﺪ از
ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺗﻨﺪ ﺟﻮﻫﺮ روی
آن ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎم را ﺑﻪﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﺮد و وﻗﺘﯽ
ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﻣﺜﻞ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﻨﺠﺮه ارﺗﺒﺎطﺷﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ و ﺻﺪاﯾﺸﺎن از
ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲرﺳﯿﺪ .
ﺑﺮ ﺧﻼف داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ ﺑﻪﳎﺮد ﺑﻪ ﺻﺪا در
آﻣﺪن زﻧﮓ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و ﳘﻬﻤﻪ از ﻛﻼسﻫﺎی
درس ﻓﺮار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺳﺎم ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ در ﺟﺎی
ﺧﻮدش ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و آنﺟﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻗﺎ ﻣﻌﻠﻢ
ﭼﺮاغﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .او ﺧﻠﻮت ﮐﻼس را
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻲدﯾﺪ.

ﯾﮏ ﺷﺐ وﻗﺘﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﭼﺮاغﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﺳﺎم ﺧﺎﻃﺮه ای
ﺑﯿﺎدش آﻣﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺒﺎب ﭼﺮاغ اﻃﺎق
ﻧﺸﯿﻤﻨﺸﺎن ﺳﻮﺳﻮ ﻣﯽزد و ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ ﻣﺜﻞ
ﴰﻌﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺸﻮد ﮔﻮشﻫﺎی او ﺑﻪ آواز دﻟﻨﺸﯿﻦ
ﻣﺎدر و ﭘﺪرش ﺑﻮد .ﻫﯿﭻ ﻧﻮری ﻫﻢ ﺣﺘﯽ از
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ اﻃﺎق وارد ﳕﻲﺷﺪ .ﻧﻐﻤﻪ
ﻗﻄﺮات ﺑﺎران رﯾﺘﻢ ﻗﺸﻨﮕﯽ روی ﺻﺪای ﻧﺎزک
ﻣﺎﻣﺎ و ﺻﺪای ﻋﻤﯿﻖ ﭘﺎﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و
آراﻣﺸﯽ آﺷﻨﺎ را ﳘﺮاه ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﳘﯿﺸﮕﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد» .م م ......م م .....م م
روﺷﻨﯽ ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ روﺷﻨﯽ اﯾﻤﺎن
م....
ﻣﯿﺸﻪ ....م م....م م ...ﻧﻮر اﳍﯽ دل
ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ رو روﺷﻦ ﻣﻲﻛﻨﻪ ...م م ...م م . « ...
»ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﻣﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺒﯿﻨﻢ اون ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮐﻮر ،آﻗﺎی ﺟﮏ ،ﻣﻲﺧﻮاد
ً او ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺲ ﺑﺎل ﺑﺎزی ﮐﻨﻪ؟ ﺣﺘﻤﺎ
اﯾﻤﺎﻧﺶ از ﻣﻦ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﲠﱰ ﺑﺎزی ﻣﻲﻛﻨﻪ«.
ﭘﺲﮔﺮدﻧﯽ ﺣﺘﯽ در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ دﻗﯿﻖ
ﻧﻮش ﺟﺎن ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺶ ﺧﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ آﺷﻨﺎی ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ آن ﺣﺎﻟﺖ را در ﺳﺎم
دﯾﺪ از او ﺳﻮال ﮐﺮد ﺑﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ذﻫﻦ
ﺳﺎم آﻧﻄﻮر روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮات
ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽاش را ﮐﻪ ﭘﯿﻤﻮده و
ﺑﺮ اﻓﮑﺎرش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ
داﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ
ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﺎر در ﻣﻌﺒﺪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﻢ .درون زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻧﻮر ﺷﺎدی و
ﴰﻊﻫﺎی ﻣﻌﻄﺮ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺧﻨﺪان را روﺷﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮد .آنﺟﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻏﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن ﺑﺰرگ
ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺑﲑون ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﻚ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻪ

ﺗﺎرﯾﻜﻲ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻠﻜﻪ ﺷﱯ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺎه و
ﺳﺘﺎره و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﯿﺮﺟﯿﺮکﻫﺎ ﻛﻪ در
ﻻﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻣﺎدرم از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﳘﻪ درﻫﺎ ﺑﻪ
روﱘ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  .روزی از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﲑون آﻣﺪه و
دوﯾﺪم .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ دﯾﻮاری از ﺧﺎر ﺑﺮﺧﻮردم
و آنﺟﺎ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎي ﺧﺎر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ وﺟﻮدم ﻓﺮو
رﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﻣﺮا ﭘﯿﺪا ﻛﺮد .او ﭼﺮاﻏﻲ در
دﺳﺖ داﺷﺖ و ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻃﺮاﻓﻢ را ﮐﻤﯽ
ﺑﺒﯿﻨﻢ .او ﻣﺮا از ﺟﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮد و ﻛﺎﻏﺬي
ﺑﻪ دﺳﺘﻢ داد و ﻣﻦ ﻛﻪ ﭼﯿﺰي از آن ﺳﺮ
درﳕﻲآوردم داﺧﻞ ﺟﯿﺒﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون
ﻣﺮا ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﺗﺎ از ﳘﺎن ﻣﺴﲑ ﺑﺮﮔﺮدم وﱄ او
ﺧﯿﻠﻲ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻲداﺷﺖ و ﻣﻦ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻢ .وﻗﱵ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﻣﻦ
ﺧﻮد را وﺳﻂ ﯾﻚ ﺑﺎزار دﯾﺪم .آنﺟﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪای
ﺑﻮدم و اﻓﺮادي ﻛﻪ آنﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﱘ ﻛﺎﻣﻼ
ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻓﺮق
داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻦ از آن ﳘﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی
دﺳﺘﮕﯿﺮم ﳕﻲﺷﺪ .ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدم ﺧﺎر و ﺗﯿﻎﻫﺎ را
از ﺑﺪﱎ ﺑﲑون ﺑﯿﺎورم .ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ
زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺑﺮﺳﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد را از آن وﺿﻊ ﳒﺎت
ﺑﺪﻫﻢ .ﻛﺎﻏﺬي را ﻛﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺑﻪ ﻣﻦ داده
ﺑﻮد از ﺟﯿﺒﻢ ﺑﲑون آوردم  .ﯾﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻮد.
وﺳﻂ ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﻦ ﳘﲔﻃﻮر
در ﻧﻘﺸﻪ ﺧﲑه ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮﺳﺎﱎ .اﻣﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
ً ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﲠﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﻣﻲرﻓﺘﻢ از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
دﯾﮕﺮی ﺳﺮ در ﻣﻲآوردم .اﺳﺎﻣﻲ ﺑﻌﻀﻲ
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﳏﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﺎﻣﻲ ﺑﻌﻀﻲ دﯾﮕﺮ

ﻫﯿﭻ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮدم از
آنﳘﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪاي ﺧﺸﻤﮕﲔ ﭘﲑاﻣﻮن ﺧﻮدم اﺻﻼ ﺳﺮ
در ﳕﯽ آوردم و ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺟﺎﱎ ﻓﺮو
ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮﱎ را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻲﻛﺮد.
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﲟﻦ
ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮدم و ﺳﻌﯽ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺮﮔﺮدم.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻢ ﺧﺎرﻫﺎ ﮔﻮشﻫﺎی ﻣﺮا ﮐﺮ
ﮐﺮده ﮐﻪ از ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮم ﳕﻲﺷﻮد .
ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد .ﺷﺎﯾﺪ
ً ﺑﺮای ﻣﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﱎ
ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج دارم.
ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎﻣﯿﺪ اﯾﻦﻛﻪ اﯾﻦ
ﻗﺮآن ﳘﺎن ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎج
دارم«.
ﺳﺎم ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﯿﺎﻟﯽ از ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﺶ در
زﻧﺪﮔﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺠﻠﺖزده ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ ازﺣﺪ ﻣﻐﺮور ﺷﺪه ﺑﻮد .
آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦوﺳﯿﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﺎ ﺳﺎم آرام ﺑﮕﯿﺮد .
او ﮔﻔﺖ »ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮ دارم.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ اول
ذﻫﻨﺖ را ﭘﺎک ﮐﻨﯽ ﺗﺎ آن ﺧﺎرﻫﺎ از ﺑﺪﻧﺖ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺧﻮن ﻣﺴﻤﻮﻣﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﻮد.
»ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آن زﯾﺎرﺗﮕﺎه ،ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻲﮔﻮﱘ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای
ﭘﯿﺪاﮐﺮدﻧﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ آن را از ﺑﯿﺮون و
ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ را در دﻟﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ  .اﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﭘﻨﺞ ﺳﺘﻮن دارد .اوﻟﯿﻦ ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪی آن
ﺑﻪ آﲰﺎن ﲠﺸﺖ ﻣﻲرﺳﺪ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ اﺳﺖ .ﺷﻬﺎدت،
داﻧﺴﱳ و اﻗﺮار ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﳔﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﲰﺶ اﷲ اﺳﺖ.

داﻧﺴﱳ اﯾﻦﻛﻪ ﻟﻐﺖ اﷲ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارد و ﻣﻬﻢ
ﳘﯿﻦ داﻧﺴﱳ اﷲ اﺳﺖ .ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در دﻟﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ .ﭼﻪ از دور و ﭼﻪ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻪ ﺑﺪورش ﺑﮕﺮدی و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﮕﺎﻫﺶ
ﯾﮑﯽ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ
ﮐﻪ
آﻧﭽﻪ
ﮐﻨﯽ
ﻧﻪ
ﯾﮑﺘﺎ......
اﺳﺖ......واﺣﺪ......
ﺧﺮاﺷﯽ ،ﻧﻪ ﺗﺮﮐﯽ ،ﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﻪ اﺧﺘﻼف
ً ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
رﻧﮕﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻮای اﯾﻦ ﺳﺘﻮن از ﺳﻨﮓ و
ﻧﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ داﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ و
ﺣﻘﯿﻘﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد .ﲤﺎم ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ آن ﺷﻬﺎدت ﻣﻲدﻫﺪ .ﺣﺘﯽ
ﺗﺼﻮر اﯾﻦﻛﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ
آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺘﻮن آنﻛﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ ﳘﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد آن ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ ﻧﺎﻣﺶ ﳏﻤﺪ اﺳﺖ«.
ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺳﺎم را ﺳﺮ درﮔﻢ
ﮐﺮده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻘﺼﻮدش را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و اداﻣﻪ داد:
»ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﺷﻬﺎدت.ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﺎ ﺟﺎن و دل اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯽ و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﯽ
ﲤﺎم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺖ وارد ﺷﻮد.
ﮐﺎﺋﻨﺎت درﺑﺎره اوﺳﺖ و او در ﺑﺎره ﲤﺎم
ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ .او ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﻪ ﭼﯿﺰ از
اوﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﳏﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﺪاﻧﺪ و
آنﻫﺎ را ﲟﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد«.
ﺳﺎم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﻪ
او ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻗﺮار دارد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ

دو ﭼﻨﺪان ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻲدﯾﺪ ﺳﺎم اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﺘﺎق ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﳕﺮات ﻋﺎﻟﯽ از او و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎ
ﻣﻲﮔﲑد.
ﺑﻪﻫﺮ ﺣﺎل ﲠﱰ ﺑﻮد ﮐﻪ اداﻣﻪ درس اﺻﻮل دﯾﻦ
ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮد .آﻣﻮزش ﺳﺎم ﻣﺎﯾﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد.
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯽ داﺷﺖ درﺑﺎره درس روز
ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﳏﱰﻣﯽ وارد ﮐﻼس ﺷﺪ.
ﯾﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪ او ﻋﻠﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﳊﻈﻪ ﺳﺮ در ﮔﻢ
ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﺣﱰام ﺑﻪ
ﮐﺸﯿﺶ ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ آﻗﺎ ....ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺶ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .....ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ از دﺳﺘﻢ ﺑﺮﻣﻲآﯾﺪ؟« .
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ درﺣﺎﱄ ﻛﻪ دوران
ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮدش را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻌﻠﻢ در ﮐﻼس درس
ﻣﺜﻞ ﳘﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺎد ﻣﻲآورد ﮔﻔﺖ:
»ﻋﺼﺮ ﴰﺎ ﲞﯿﺮ  .ﻣﯽﺧﺎم درﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﻮون،
ﺳﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ«  .او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮑﻪﺧﻮردن ﻋﻠﯽ و
ﳘﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎوﻗﺎرش ﺷﺪه و اﯾﻦﻃﻮر اداﻣﻪ
داد» :ﻧﻪ  ...ﻧﻪ ....ﺣﺘﯽ اﮔﻪ ﻣﻨﻮ ﴰﺎ در
ﻣﻮرد اﯾﻦﻛﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﯾﺎ ﺧﺪا و
ﯾﺎ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺪا ﻣﺎﻣﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﻣﯿﻦ او
ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻦ و ﯾﺎ
ﻣﺜﻞ ﺑﺮه ،در ﻫﺮﺻﻮرت اون ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل
ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﻮن ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه،
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺎم در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اون
ﳘﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ روش ﺗﺎﺑﯿﺪه.
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاره ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻣﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﯾﺎ اﷲ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻪ  ...ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ
آﻣﺪم ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اواﺧﺮ
روم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻲﻛﻨﻪ .«...
ﻫﺮدو ﻧﻔﺮ دﺳﺖﻫﺎی ﳘﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ

دوﺳﺘﯽ ﻓﺸﺮدﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﳊﻈﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ،ﲝﺚ و ﺗﺪرﯾﺲ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ
از آن ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ از ﺳﺎم ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻪ او در ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﮏ رادﯾﻮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮری ﮐﻤﮏ
ً از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد و
ﮐﻨﺪ .ﺳﺎم واﻗﻌﺎ
ﺑﯽﺻﱪاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
داﺧﻞ رادﯾﻮ را ﮐﻨﺪ و ﮐﺎو ﮐﻨﺪ و از ﯾﺎد
ﺑﺮده ﺑﻮد ﭼﺮا ﻫﺮروز ﮐﺎرﺷﺎن را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ دوﻧﻔﺮی دل و
روده ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و
دوﺑﺎره آن را ﺳﺮﻫﻢ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﺑﺎزار
ﺑﺰرگ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ ادی« روی در آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺳﺎم ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ادی
دﻧﺒﺎل ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻣﻲﮔﺸﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺎرش
داده ﺑﻮد .ﲤﺎم ﭘﯿﺸﺨﻮانﻫﺎی ﻣﻐﺎزه ﭘﺮ از
ﻻﺷﻪﻫﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح اﺧﱰاﻋﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ آنﺟﺎ آورده ﺷﺪه
ً ﻗﺸﺮ ﺿﺨﯿﻤﯽ از ﺧﺎک روی آن
ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮا
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺮوف و ﴰﺎرهﻫﺎی ﻣﺪل آنﻫﺎ
ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﺪ .ادی ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ از
ﭘﺸﺖ ﻣﻐﺎزه ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎم ﮔﻔﺖ» :اﯾﻨﻢ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ .ﲠﺶ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺗﻮی اﯾﻦ ﻣﻐﺎزه ﭘﺮﭘﺮ
ﻣﯿﺰﱎ  .ﯾﻪ ﻣﺸﱰی دارم ﻧﯿﻤﺴﺎﻋﺖ دﯾﮕﻪ ﺑﺮ
ﻣﯿﮕﺮده ﮐﻪ رادﯾﻮﺷﻮ ﺑﱪه .راﺳﺘﯽ ﺳﺎم ،ﭼﺎر
دﻻر ﲠﺖ ﻣﯽدم اﮔﻪ اﯾﻨﻮ درﺳﺖ ﮐﻨﯽ«.
ﺳﺎم ﻫﻨﻮز در ﺳﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ادی او را ﺑﺎ
اﺳﻢ اوﻟﺶ ﺻﺪا ﮐﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ او از
ﻋﻬﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ .
ﺳﺎم از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺳﯿﻢ ﺑﺮﯾﺪه

ای را ﳊﯿﻢ ،ﻻﻣﭗ ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﻋﻮض و ﺧﺮاﺷﯽ را
ﮐﻪ روی ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻮد ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﮐﻤﱰ از ﺑﯿﺴﺖ
دﻗﯿﻘﻪ رادﯾﻮ را درﺳﺖ ﮐﺮد.
اﯾﻦﻛﻪ آن ﭼﻬﺎر دﻻر را ﺗﺎ ﮐﺮده در ﺟﯿﺒﺶ
ﺑﮕﺬارد اﺣﺴﺎس ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ داﺷﺖ .ﭼﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻫﺮروز در ﳘﯿﻦ ﻣﻐﺎزه ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺎر ﺑﻮد از آن ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ ادی از
او ﺧﻮاﺳﺖ در اﻃﺎق ﺑﺎﻻی ﻣﻐﺎزه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﮑﺮ دﺳﺘﱪد ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه
ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ.
ادی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎم ﺷﺐﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﻌﻤﯿﺮ رادﯾﻮﻫﺎ ﺧﻮدش را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﻬﺪارد.
اﻟﺒﺘﻪ ادی ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎم ﺑﺮاﯾﺶ
ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﮑﻨﺪ و ﺳﺎم ﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ادی در
ً از اﯾﻦ
ﳘﯿﻦ ﺧﯿﺎل ﺑﺎﺷﺪ  .ﲠﺮ ﺣﺎل ﺳﺎم ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﮐﺎر ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺣﺘﯽ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﱪی از آن
ﻻﺷﻪﻫﺎی اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ روی ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻧﺒﻮد و
ﻣﻐﺎزه ﳑﻠﻮ از وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮑﻤﮏ
ﺳﺎم در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ ﻗﺒﻞ
از آنﻛﻪ ذره ای ﺧﺎک روﯾﺸﺎن ﲨﻊ ﺷﻮد .
ﺑﯿﺸﱰ اوﻗﺎت او ﺻﺮف ﮐﺎوش در آن ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی
اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﭘﺮ از ﻻﻣﭗ و ﺳﯿﻢ و  ...ﻣﻲﺷﺪ
وﻟﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﺶ ﺑﺮای درک ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار دو ﭼﻨﺪان ﺑﻮد.
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﺎ ﻫﻮﯾﻪ و
اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﻮی ﺗﻨﺪ دود ﳊﯿﻢ ﮐﺎری ﻓﺎرع ﻣﻲﺷﺪ
او ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎرج از ﳏﯿﻂ
زﻧﺪﮔﻲاش ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد درﻋﯿﻦ ﺣﺎﱄ ﻛﻪ
ﲠﱰﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد در ﮐﻼس درﺳﺶ ﻫﻢ ﺑﻮد.
ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﳕﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ
ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮑﺒﺎر دﻋﺎﮐﺮدن در روز

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﳕﺎز ﻫﺮ
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب و ﺷﮑﺮﮔﺬاری ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻏﺬا
را ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮق آن
ﭼﻨﺎﻧﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﺣﺎﻻ آن
دﻋﺎﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﳘﺮاه ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﲠﱰی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد و درک ﲠﱰی
از آن داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﳒﯿﻞ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه اﳍﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.
او دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی از اﷲ ﳕﻲﺧﻮاﺳﺖ و ﳕﺎزش
ً ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺑﺮای ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﲤﺎﻣﺎ
ً او را ﻧﯿﺎﯾﺶ
داﺷﺖ از اﷲ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮا
ﻣﻲﻛﺮد ﳘﺎنﻃﻮر ﮐﻪ او ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ.
ﺳﺎم ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺜﻞ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن
را زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲﻛﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ورای ﻓﻬﻢ او ﺑﻮد و دﯾﺪن ﺧﻄﻮط
ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﻧﻘﺮهایرﻧﮓ ﭘﺸﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی
اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ ﺣﺮوف ﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺪاﻋﯽ
ﻣﻲﻛﺮد.
آن ﺳﺎل ﺑﺮای ﺳﺎم ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮﻫﯿﺠﺎن ﺑﻮد.
ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﺶ او را ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
آﻣﺮﯾﮑﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﻛﺮد  .آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺷﺎد ﺑﯿﺘﻞﻫﺎ
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻧﺪاﺷﺖ
وﻟﯽ ﻣﺎﻟﮑﻢ اﯾﮑﺲ ﭼﺮا!
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﳑﻠﻮ از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎم را از
درون ﻣﯽﺧﻮرد .وﻟﯽ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﺶ
آراﻣﺶﲞﺶ ﺑﻮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﻢ
اﯾﮑﺲ از اﺳﻼم اﻓﮑﺎرش را ﮔﻞآﻟﻮد ﻣﻲﻛﺮد و
ﻏﻠﯿﺎن داﺧﻠﯽاش را ﺗﻨﺪﺗﺮ .
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ﺑﺎ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی »ﻣﻠﺖ اﺳﻼم« ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ
ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .ﮐﺪام ﯾﮑﯽ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﺟﻮاب
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال از ﻧﻈﺮ ﺳﺎم ﻣﻬﻤﱰ از اﯾﻦ ﺑﻮد

ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﻐﻤﱪی
ﻣﺜﻞ ﳏﻤﺪ .
وﻗﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﲨﻬﻮر ﮐﻨﺪی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺣﺴﺎس او
ﻣﺜﻞ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺗﺮاژدی وﺣﺸﺘﻨﺎک اﺳﺖ .وﻟﯽ ﮐﻤﱰ از ﯾﮏ ﻣﺎه
ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﻢ اﯾﮑﺲ درﺑﺎره ﺗﺮور ﮐﻨﺪی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
»اﯾﻦ ﻣﺜﻞ آﻣﺪن ﻣﺮغﻫﺎ و ﺧﺮوسﻫﺎ ﺑﻪ
ﻻﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ« ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
در ﳘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﮑﺮوز ﮐﻪ ﺳﺎم ﺳﺮش را
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد دو ﺟﻮان ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺧﻮدش را
دﯾﺪ ﮐﻪ وارد ﻣﻐﺎزه ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻼه ﮔﺮد و ﻣﻮﻫﺎی
وزوزی و ﺗﯽ ﺷﺮت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﯿﺎه آنﻫﺎ اﺻﻼ
ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﲤﯿﺰ و
ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺎم ﻧﺪاﺷﺖ .آنﻫﺎ در ﺣﺎل ﮔﻮش دادن ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎﻟﮑﻢ اﯾﮑﺲ از رادﯾﻮی دﺳﺘﯽ اﺷﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎم ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﻼم ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﳊﻈﻪ
ای ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادران ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .از اﯾﻦﻛﻪ آنﻫﺎ از اﯾﻦ راه دور
و دراز از ﻧﯿﻮﯾﻮرک آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎم ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﻮد و ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ از اوﺿﺎع آن
ﺷﻬﺮﻫﺎی دوردﺳﺖ ﺑﺎﺧﱪ ﺷﻮد .ﺳﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ
ﳎﺬوب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن
اﻧﮕﯿﺰﺷﺎن را در ﺑﺎره ﻟﻮس اﳒﻠﺲ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .
ﺳﺎم از اﯾﻦﻛﻪ آن دو ﳕﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد
آﻻرم ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﭽﯽ وﺻﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﺪار اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ را ﺑﺒﻨﺪد ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﻌﺬب و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ اﺣﺴﺎس
ﻣﻲﻛﺮد ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
»ﺑﺮادرﻫﺎ« در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورد .و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را درﺳﺖ

ﮐﺮده ﲢﻮﯾﻠﺸﺎن داد.
دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ادی را ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﺎم ﺗﺮس
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﻐﺎزه دوﻧﻔﺮ ﭘﻠﯿﺲ
ﺳﺎم را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻫﻞ داده و از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ دﺳﺘﺒﻨﺪ زده و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻮﻣﺎس ﺣﮑﻢ ﺟﻠﺐ ﺑﺮای دوﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ
ﺻﺎدر ﮐﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ آنﻫﺎ از اﺳﻢ
ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻫﺮﮔﺰ در اﯾﺎﻟﺖ »اﯾﻠﯽ
ﻧﻮﯾﺰ« ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﳔﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
روز ﳏﺎﮐﻤﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ،آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ،ادی و
زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ ﳘﮕﯽ در ﻣﻮرد درﺳﺘﮑﺎری و اﺧﻼق
ﺧﻮب ﺳﺎم ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ .وﮐﯿﻞ ﺳﺎم در دﻓﺎع
از او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر او از روی
ﺳﺎدﮔﯽ و ﲪﺎﻗﺖ ﺑﺎزﯾﭽﻪ دﺳﺖ دوﻧﻔﺮ وﻟﮕﺮد
اوﺑﺎش ﺷﺪه واز ﺑﯽ ﲡﺮﺑﮕﯽ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی
ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﮑﻨﺪ  .ﺳﺎم در ﲤﺎم ﻣﺪت در ﺣﺎﱄ
ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﺶ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ﺳﺎﮐﺖ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎم
وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺧﺎش
ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺳﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ در
ﭘﺮوﻧﺪه او ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﻗﯽ ﲟﺎﻧﺪ.
ً ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻠﻪﻫﺎی
ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دادﮔﺎه رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ
ﺑﺮاون ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ و »ﺑﻮم « اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﻗﻮی ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﺎم ﺧﻮرد
ﮐﻪ اورا ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻫﻞ داد.
»ﮔﻮش ﮐﻦ ﭘﺴﺮ ....ﺧﻮﰈ ﮔﻮش ﮐﻦ« .ﺳﺎم ﻫﺮﮔﺰ
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮد» .زﻣﻮﻧﻪ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﺧﯿﻠﯿﻢ ﻋﻮض ﺷﺪه.
ﻃﻮﻓﺎن ﺳﺨﺘﯽ در راﻫﻪ ....ﻣﺜﻞ ﳘﻮن آواز
آﻗﺎی دﻟﻮن......ﺧﺪا ﺧﻮدش ﺷﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﺖ و

ﮐﺸﺘﺎر در ﭘﯿﺸﻪ.....ﻣﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺶ  ...ﭘﺪر
ﻣﺎدرت ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺶ .....ﺗﻮ اﯾﻨﻮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮت
ﺑﺰار ...ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮت ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻦ....
ﺧﻮدﺗﻮ از دردﺳﺮ دور ﻧﮕﻬﺪار ....ﺑﺮو ﯾﻪ
ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮ و ﺳﻌﯽ ﮐﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ واﺳﻪ
ﺧﻮدت درﺳﺖ ﮐﻨﯽ ...دور از اﯾﻦ ﳏﻠﻪﻫﺎی
وﺣﺸﺖﺑﺎر ....ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﳕﯽﺧﻮام ﺗﻮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺖ ﺗﻮی ﮐﻔﻦ روی ﭘﯿﺸﺨﻮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ...
ﻓﻬﻤﯿﺪی ﭘﺴﺮ؟  «...ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه در وﺟﻮد
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺑﺪون ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮن ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﳘﮕﯽ در
ﺳﮑﻮت ،ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﳕﺎز وﻧﺎﻫﺎر آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺧﱪ ﺟﺎﲜﺎﺋﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ از »ﻧﯿﻮی ﭘﯿﺮ« ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ را داد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻮش
ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای اوﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﺎﲜﺎﺋﯽ اﺳﻢ
ﻧﻮﯾﺴﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ را ﮔﺮﯾﺰان ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻓﺮﺻﺖ
آﻣﺪه .ﺳﺎم
ﻃﻼﺋﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪوﺟﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻲﻛﺮد و آﻗﺎی
ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺪارک دﯾﺪه
و ﺑﻪ ﺳﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر او ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
از اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮد
ﺑﻪ وﯾﺘﻨﺎم ﻧﺮود.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﻢ
اﯾﮑﺲ ،ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون و زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ ﳘﮕﯽ
ً ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن
ﻣﺘﻔﻘﺎ
دﻻﺋﻞ ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻪ و ﺳﺎم ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻗﺪرت درک آنﻫﺎ
اﺣﱰام ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﲝﺮان در راه اﺳﺖ

و دارد ﻗﺪرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎم و داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺒﻮد وﻟﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ او را ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮن
ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮی دور و
دراز ﺑﺮود ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮاﯾﺶ
دﺳﺖ ﺗﮑﺎن داد .
ﺳﺎم از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ آدرﺳﯽ را
ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ داﺧﻞ ﺟﯿﺐ ﮐﺘﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﮔﻢ ﻧﺸﻮد و ﺑﻌﺪ دو اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮوزی
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ از آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺗﺸﮑﺮ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮد.
ﺑﺎوﺟﻮد آنﻛﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ روز
اول در ﳘﺎن آدرس اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺻﻒ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻼسﻫﺎ و ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﮐﺎﰿ و
از ﳘﻪ ﻣﻬﻤﱰ ﺷﻮق و ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺎزهاش او را از ﺗﺼﻤﯿﻢ اوﻟﯿﻪاش واداﺷﺖ.
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺳﻢ
ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ،ﳏﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ ﻣﻌﻠﻮم و ﻛﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ
را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
ﻛﻼسﻫﺎ از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﺷﺪه و
ﺑﺎ ﯾﮏ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و

اﳒﺎم ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻨﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺼﺮ
اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ  .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه
ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
ﻣﺜﻞ ﲠﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد .ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻫﺮﭼﻪ را ﮐﻪ آرزو
ﻣﻲﻛﺮده در دﺳﱰﺳﺶ ﺑﻮد و ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻋﻄﺶ زﯾﺎدش
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺳﯿﺮاب ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﲞﻮاﻫﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﳕﺎز ﲞﻮاﻧﺪ ﺑﺪون آنﻛﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او
ﺧﯿﺮه ﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﳒﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
از ﲝﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﯾﮏ
ﳏﯿﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺎره ﻗﺮآن ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮد و
وﻗﺘﯽ ﻣﻲدﯾﺪ آنﳘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺣﱰام ﮐﺴﺐ
ﮐﺮده ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻲﺷﺪ.
ﺳﺎم ﺑﺎ ﲤﺎم وﺟﻮد از ﻣﺎﻟﮑﻢ اﯾﮑﺲ ﺑﻌﺪ از
ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ دﻓﺎع ﻣﻲﻛﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻓﺮدای ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﱪ ﺗﺮور او را ﺷﻨﯿﺪ ﲤﺎم روز
ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﻓﻮرﯾﻪ را در ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﮔﺬراﻧﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﲝﺚ در ﻣﻮرد ﺳﻬﻢ ﺷﺎﯾﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و رﯾﺎﺿﯿﺎت در
ﻗﺮوﻧﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﻏﺮق در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮔﻮش
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺚ ﺑﯿﻦ ﻋﺪه ای از
ﻣﻲداد
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد.
ﮐﻼس ﻓﯿﺰﯾﮏ ﲠﱰﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻏﻤﮕﯿﻦ آن روزﻫﺎی ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮد.
ﺳﺎم ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و ﺑﯿﻨﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ وﺣﺪت
ﺑﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ و رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺣﺘﯽ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﯿﻦ
ﻧﻈﻢ ﺷﻌﺮ و رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد و در ﺷﮕﻔﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن
وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺎ وﺟﻮد ﲤﺎم اﯾﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽﻫﺎ او
ً ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ وﺣﺪت را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.
واﻗﻌﺎ
ﮐﻢداﻧﺴﱳ ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ از ﻧﺪاﻧﺴﱳ اﺳﺖ .ﺳﺎم
اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ وﻟﯽ ﳘﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﯿﺎن اوراق

اﳒﯿﻞ و اﻓﮑﺎر ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪاش راﻫﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺪون ﯾﮏ داﻧﺶ
اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻖ درﺑﺎره ﺗﺌﻮری ﻧﺴﺒﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ
دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .
آن زﻣﺎن و آن ﻓﻀﺎ ،دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﮔﺬارﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن اﺛﺮات
ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﺑﺮ ﺳﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺪار
ً ﻏﺮق
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﻲﻛﺮد .او ﻋﻤﯿﻘﺎ
در درﯾﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد .
دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﺎﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ذرات
ﮐﻮاﻧﺘﻮم اورا ﳎﺬوب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ دو
ﺟﺰء ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﲡﺮﺑﻪ ای ﺑﻮد اﳍﺎم ﲞﺶ ﮐﻪ
ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در ذﻫﻨﺶ
ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﳕﯽ ﺧﻮاﺳﺖ.
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺳﻮﺳﻮ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﮐﺮک در ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﮐﻮاﻧﺘﻢ ﮐﻪ ذرات از ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
و آن را ﮐﻪ وﺟﻮدش ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ دﯾﺪه
ﳕﻲﺷﻮد ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را در ﺗﻔﮑﺮی
ً ﻫﯿﺠﺎن زده ﺑﻮد
ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو ﻣﻲﺑﺮد و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﲣﯿﻼﺗﺶ
در ﻣﻮرد آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦﻛﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻣﺎده
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺤﺮ آﻣﯿﺰی از ﭘﺸﺖ ﯾﮏ دﯾﻮار
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻣﻮاج ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﳘﭽﻮن ﺑﺬر اﻣﯿﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ »
ﺧﺪاوﻧﺪ ﲞﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن« ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺎم ﻏﺮق در روﯾﺎﻫﺎی
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدش ﺑﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﻪ ﺷﻠﻮارﻫﺎ ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﯿﻦﻫﺎی رﻧﮕﯽ
داده ،ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ
ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺎ ﮔﻞ و
ﺑﻮﺗﻪ داده و ﻫﯿﭙﯽﻫﺎ ﺑﺎ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﺷﺎدﺷﺎن ﮐﻪ

از رادﯾﻮﻫﺎ ،ﳘﻪ ﺟﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﻲﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺳﺎم ﻫﯿﭽﮕﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻻت روﺣﯽ
را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﳘﭽﻨﺎنﻛﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد
را در ﻋﻤﻖ ذرات ﺑﯽﺎﯾﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد،
ﲡﺴﻢ دﻧﯿﺎی ﺑﯽﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ او را در ﮐﻬﮑﺸﺎن
ﺑﯿﮑﺮان ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﻲآورد و ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎد
و ﺣﺘﯽ وﺣﺪﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺎن ﮐﻮﭼﮏ ذرات و دﻧﯿﺎی
ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﻣﯽ دﯾﺪ .در واﻗﻊ ﳘﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
داﻧﺶ و رﻣﻮز ﺧﻠﻘﺖ ﯾﮏ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﺟﺪا
ﻧﺸﺪﻧﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﮐﺸﻒ ﻫﺮ ﺳﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰی در زﯾﺮ
اﯾﻦ زﯾﺒﺎﺋﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .
در آن ﺳﺎلﻫﺎی ﺷﺼﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ رﻧﮓ و
ﺑﻮی دﯾﮕﺮی داﺷﺖ و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮ
دور ﻫﻢ ﲨﻊ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد دود و ﻋﻮد و
آواز و ﻧﻘﺶ ﮔﻞﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻮد ،ﺳﺎم ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و ﲣﯿﻼت دﻧﯿﺎی ﺧﻮدش در
ﲨﻊ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ روش اداره دﻧﯿﺎ
را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﻠﻮغ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﻲﻛﺮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﳏﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرش ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻓﮑﺎر و
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﳏﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪ
روز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺎم ﳕﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
واﻟﺪﯾﻦ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﲤﺎم ﻧﻈﺮات دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺧﻮد را
ﳘﺮﻧﮓ ﲨﺎﻋﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ذره ای ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻪ
از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و اﺣﱰام
ً ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ ،ﭘﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا اﮐﺜﺮا
را ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﻛﺮد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﱄ ﻛﻪ
ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﺶ و ﺟﺎذﺑﻪ ﺧﻮدش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﮕﻮﻧﻪ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ او را
ﳘﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﺜﻞ
وﻗﺎﯾﻊ »وات« در ﻟﻮسآﳒﻠﺲ ﻗﺮار دﻫﺪ اﻧﮑﺎر
ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎم ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﲤﺎم
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و
اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﻲﻛﺮد .
ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر وﻗﺘﯽ ﺳﺎم از ﺳﺎﻟﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﳏﻞ اﺳﱰاﺣﺖ و ﲡﻤﻊ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﺪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﱰ
زﯾﺒﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﲝﺚ ﺗﻨﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ او
ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ  .اﯾﻦ ﺑﺎر اﮔﺮ ﺳﺎم ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل
ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮ راه رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ از
روی زاﻧﻮﯾﺶ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﻟﮕﺪ
ﻣﻲﻛﺮد.
وﻟﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ آن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و در ﯾﮏ
ﳊﻈﻪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺘﺎب
را ﺑﻪ او داد .وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﻟﻄﯿﻒ دﺧﱰ ﮐﺘﺎب
را ﳌﺲ ﮐﺮد ،ﺳﺎم ﺑﺪﻧﺶ ﻟﺮزﯾﺪ ،اﻧﮕﺎر ﺳﻮزﺷﯽ
در ﺑﺎزواﻧﺶ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮔﺮدﻧﺶ اﻣﺘﺪاد
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﻣﻐﺰش ﺟﺮﻗﻪ ای زد و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻋﺮق ﺳﺮدی روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ﺷﺪ  .دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎز
ﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻢ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت
ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ آن ﭼﺸﻤﺎن ﻗﻬﻮه ای او را ﺳﺤﺮ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎد و وﻗﺘﯽ اﻓﮑﺎرش
آرام ﺷﺪ ﺣﺮﮐﺖ زﯾﺒﺎی ﻟﺐﻫﺎی دﺧﱰ ﲨﻠﻪای را
»ﻣﺘﺸﮑﺮم ،آﻗﺎی
ﺑﻪ ﮔﻮش ﺳﺎم رﺳﺎﻧﺪ :
ﻋﺰﯾﺰ....آﯾﺎ ﻣﻲﺗﻮاﱎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ،اﯾﻦ
ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ دﻋﻮت
ﮐﻨﻢ؟«.
ﻧﻮری ﮐﻪ از آن ﭼﺸﻤﺎن ﻗﻬﻮهای ﺳﺎﻃﻊ ﺑﻮد
ﻣﺜﻞ ﻃﻨﺎﺑﯽ دور ﮔﺮدن ﺳﺎم اﻓﺘﺎده ﳕﻲﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﮑﺎن ﲞﻮرد .اﳓﻨﺎی ﻗﻬﻮهای رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﺸﻨﮓﺗﺮﯾﻦ آﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ از ﻧﻈﺮ او ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ
دوردﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
ﺳﺮزﻣﲔﻫﺎی
از

داﺳﺘﺎنﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﺧﻮابﻫﺎی ﻃﻼﺋﯽ آورده و
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎرﯾﻨﺎ او ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﮔﻠﯽ در ﮐﻨﺎر
ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﳘﯿﺸﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ روی
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﳏﮑﻢ آن ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و
آﺷﯿﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮدش درﺳﺖ ﮐﻨﺪ .
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﺑﻮد ﺳﺒﮏ ﺑﺎل ،وﻟﯽ
واﻗﻌﯽ .ﺳﺎم ﺳﺎﯾﻪ ای ﺑﻮد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺮم و
ﮔﺮﻣﺎی دﻟﭽﺴﺐ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد.
ﺳﺎم ﺑﻪ ﯾﺎدش آﻣﺪ روزی در ﻣﻐﺎزه ﮐﻔﺎﺷﯽ
از اﯾﻦﻛﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻇﺮف ﭼﺴﺐ زﯾﺎد ﺳﺮد
ﺑﺸﻮد ﭘﺪرش او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»اﮔﻪ ﭼﺴﺐ ﻣﺚ اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﺸﻪ ﳕﯽﺗﻮﻧﻪ
داﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﭼﺮم ﺑﺸﻪ .اﮔﻪ ﺑﺰاری ﺧﯿﻠﯽ داغ
ﺑﺸﻪ ،ﺷﻞ ﻣﯽﺷﻪ ﭼﯿﺰیرو ﺑﻪ ﻫﻢ ﳕﯽﭼﺴﺒﻮﻧﻪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ آش ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻪ .ﻧﻪ ﺳﺮد و ﻧﻪ داغ
ﮐﻪ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ و اﯾﺪهآل ﺑﻪ دل ﺑﭽﺴﺒﻪ...
ﯾﺎد
رو
اﯾﺪهآل
ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻣﯽﮔﯿﺮی ...ﻓﻬﻤﯿﺪی ﭘﺴﺮم؟ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﺪهآل
رو ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮی«.
ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﺷﻮخ و ﺷﻨﮓ ﻇﺮف ﭼﺴﭗ را ﺟﻠﻮی دﺳﺖ
ﭘﺎﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ » :ﺑﻔﺮﻣﺎ اﯾﻨﻢ آش درﺳﺖ و
ﺣﺴﺎﺑﯽ دﻟﭽﺴﭗ و اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﴰﺎ ﻣﯿﻞ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻦ «.
و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺲ ﮔﺮدﻧﯽ را ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﺮد .
ﺳﺎم ﺑﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮد :اﯾﺪه آل،
درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ دﻟﭽﺴﺐ.
ﺳﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﲤﺎم درآﻣﺪش را از
ﮐﺎر ﺑﺮای ادی ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺮج ﯾﮏ
ﺳﺎل وﻧﯿﻢ اوﺳﺖ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ اﯾﻦﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮدش روزی رﺳﺎن اﺳﺖ از ﮐﺸﯿﺶ
ﺑﺮاون ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ اﺳﻼﻣﯽ او را ﺑﺎ
ﺳﺎرﯾﻨﺎ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﲜﺎ آورد.
آﻗﺎی ﻋﻠﯽ و ﳘﺴﺮش ،ادی و ﳘﺴﺮش ،ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج

و زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺎﻟﺐ در ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ادی در ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎم
از اﳒﺎم ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎﻣﻞ او اداﻣﻪ داد و ﺑﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎزه داﻣﺎد ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
ﮐﻪ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ازدواج ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻋﻼوه ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﺣﺎﻻ در ﻣﻐﺎزه ادی ﮐﻤﮏ
ﻣﻲﻛﺮد.
ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ در ﻃﻮل ﲤﺎم ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و
آﻣﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و
روزﻫﺎی ﺧﻮﺷﱰ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻓﮑﺮ
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .
وﻗﺘﯽ ﺳﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ﺑﻪ
ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎﻧﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ،
ً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ ﳘﻪ ﺷﺪ  .ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
واﻗﻌﺎ
ﻋﻼﻗﻪاش ﺑﻪ ﻣﻮارد ﮐﻮﭼﮏ ﲣﺼﺼﯽ ﮐﻢ ﺷﺪه و
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﺑﺰرﮔﱰ ﺑﺮاﯾﺶ ﳎﺬوﺑﱰ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺑﯿﺸﱰ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر در ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻲﺗﻮان ﲠﺮه ﺑﺮداری ﲠﱰی از ﻫﺰاران ﻣﻮﺗﻮر
ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺮح ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ
ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر راﻧﺪﻣﺎن ﲠﱰی از آن ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر
ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
اﮔﺮ ﻋﻠﻮم اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﳍﯽ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
ﻣﻲداد  ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ زﺑﺎن ﺧﺪا،
ادﺑﯿﺎت آوازﻫﺎی ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﱪان ﭘﯿﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺳﺎم ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺧﺪا را ﲞﻮاﻧﺪ و
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺗﺎ او را ﲠﱰ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ
ﮐﺎﻟﮑﻮﻟﺲ ،ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻏﯿﺮ
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ ،آﻣﺎر و اﺳﺘﺎﺗﯿﺴﺘﯿﮏ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و
در آن ﻣﯿﺎن ﺣﺮوف و ﲰﺒﻞﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻋﺮﺑﯽ در ﻗﺮآن ﻧﺒﻮدﻧﺪ در

ﻧﻈﺮش ﳎﺴﻢ ﻣﻲﺷﺪ.
ﻣﺜﻞ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺲ ﺑﻪ
ﻃﻼ ﻋﻠﻢ ﺷﯿﻤﯽ را در ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻨﺎ ﺎدﻧﺪ ،او ﻫﻢ
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﮐﺸﻒ اﺳﺮار اﳍﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و وﻟﻊ ﺑﻪ
ﲢﺼﯿﻞ اداﻣﻪ ﻣﻲداد  .ﻫﺮﻣﻮﻗﻊ ﻧﮑﺘﻪ ای را
ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ ﺧﻮد را ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮑﱰ اﺣﺴﺎس
ﻣﻲﻛﺮد و از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﳕﺎز ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎد  .ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ در روز ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺑﺎر ﳕﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺶ از دﻓﻌﺎت واﺟﺐ ﺑﻮد .ﺳﺎم در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ً ﮐﻤﱰ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و
ﺗﻌﻤﺪا
ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﻢ در ﻋﺎﱂ ﺧﻮدش زﻧﺪﮔﻲاش را ﺑﺎ
ﮔﻞ و ﻋﻄﺮ و ﭘﻮﺳﱰﻫﺎی ﻫﯿﭙﯽﻫﺎ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮏ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺮﮐﺮده و ﻫﺮوﻗﺖ ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎن ﲨﻊ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ درﺑﺎره ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﯽﻗﯿﺪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .
ً ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد و ﳕﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮز
ﺳﺎم واﻗﻌﺎ
ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﲢﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ
از او ﲞﻮاﻫﺪ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺸﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ »ﯾﮑﯽ« ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ
ﳐﺘﻠﻒ .آن »ﯾﮑﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﳕﺎﯾﺎن
ﻣﻲﺷﻮد.
ﺧﱪ اﺳﺘﺨﺪام در »ﯾﻮ اس اﺳﺘﯿﻞ« در ﮔﺮی،
اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ زادﮔﺎه ﺳﺎم و داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﱪ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﺎرﯾﻨﺎ
ﺧﯿﻠﯽ زود ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از رﻓﱳ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻟﺘﻨﮓ و آﻟﻮده و دور از آن ﳘﻪ
اﯾﻨﻘﺪر
زﯾﺒﺎﺋﯽﻫﺎي ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ آنﻫﻢ
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ

ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎﯾﺖ اﺳﱪی را ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﺮد.
ﻋﺸﻘﻲ را ﮐﻪ او در دل داﺷﺖ او را از ﺧﻮد
ﺑﯽﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﯾﻬﻮدی ﺳﺮﮔﺮدان
در روز اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
رادﯾﻮ ،ﺧﻨﺪه و ﺷﻮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ اﺛﺎث
ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ از اﻃﺎﻗﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ
آﻗﺎی ادی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪه
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﻮق و ﺷﺎدی آﭘﺎرﲤﺎن ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن را
ﻃﻮری دﮐﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﺎق ﻗﺒﯿﻠﺸﺎن در
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﻐﺎزه ادی ﻓﺮق زﯾﺎد داﺷﺖ.
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺧﻨﺪه ،ﳌﯿﺪن ،ﺧﻮردن و
ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻪ اﻃﺎق ﺧﻮاب رﻓﱳ و راﺟﻊ ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪ.
آﻧﺸﺐ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺎﮐﻤﺎل دﻗﺖ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﮐﻪ
آﻗﺎی ﻋﻠﯽ و ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ را ﳘﺮاه
ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﺮاوات روی ﻣﺒﻞ ﺑﺮای ﻓﺮدای
ﺳﺎم آﻣﺎده ﮔﺬاﺷﺖ .ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﺳﺎرﯾﻨﺎ دم در ﺑﺎ
ﺑﻮﺳﻪ ای ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﺎز و ادا او را ﺑﺪرﻗﻪ
ﻛﺮد ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ آنﭼﻨﺎن ﺳﺎم را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ او روز اول ﮐﺎر و ﻫﯿﺠﺎن آن را ﺑﮑﻠﯽ از
ﯾﺎد ﺑﺮد .
ً ﳕﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ
ﺳﺎم واﻗﻌﺎ
ﭼﯿﺰی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮم و ﭘﺮ از دود و ﺻﺪا ﳘﺮاه ﻣﺮﺑﯽ

و رﺋﯿﺴﺶ در اﯾﻦ دوران ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻ
و ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﱳ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺷﺪه ﺑﻮد.
او داﺷﺖ ﻧﮕﺮان ﻣﻲﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪی
ﺑﺮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﳒﺎم دﻫﺪ.
ﺣﺎﻻ او دو دﺳﺖ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎوﺟﻮد ﲤﺎم ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرش در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ داﺷﺖ وﻟﯽ
داﺷﱳ اﯾﻦ ﳘﻪ رﺋﯿﺲ و اﺣﺴﺎس ﻗﺮار داﺷﱳ در
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻫﺮم ﻗﺪرت وﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﺧﻮش
آﯾﻨﺪ ﺑﻮد .در ﲤﺎم دوران زﻧﺪﮔﻲاش ﺑﭽﻪ
ﯾﮑﺪاﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ او و
ﻣﻌﻠﻤﺶ راﺑﻄﻪ او و رﺋﯿﺲ را ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﻛﺮد.
ﻟﺬا ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه
و او را ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽ ﳕﻮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر دﯾﮕﺮان در
ﮐﺎرﺷﺎن از او ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﱰی دارﻧﺪ.
ﺷﺐﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﯿﭙﯽﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ او
در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪاش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎم اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژهاش را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺷﻮق زﯾﺎد ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ
ﺳﺎرﯾﻨﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ
ای از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﺎم را ﳕﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺮوﺗﻪ او ﮔﻮش داد
ﺗﺎ ﺳﺎم ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻘﺸﻪاش ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﭼﻪﻃﻮر آﯾﻨﺪه اﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﭼﯿﺰي از ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ را ﳕﯽﻓﻬﻤﺪ وﻟﯽ
ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺶ ﮔﻮش ﻣﻲداد و ﺣﺘﯽ
ﺳﺆاﻻﺗﻲ درﺣﺪ درک ﺧﻮدش ﻣﻲﻛﺮد ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪ و
ﲪﺎﯾﺘﺶ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎم ﻫﻢ
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﳕﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺎ

اﯾﻦ ﳘﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺎت ﮐﺎری در ﲤﺎم ﻣﺪت روز
ﺑﯿﺎد ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﻮده ،اﺣﺴﺎس ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪاش را ﺑﻪ
او ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺐ ،ﮐﻤﯽ دﯾﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺳﺎم از ﮐﺎر
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎل ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻏﺬاﯾﺶ
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ در ﲤﺎم ﺷﻬﺮ »ﮔﺮی«
ﯾﮏ ﳏﻠﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻐﺎزهای ﮐﻪ اﺟﻨﺎس ﻫﯿﭙﯽﻫﺎ را
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺳﺎم ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ
دﻟﺪاری و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪﳓﻮی از ﻧﺎراﺣﺘﯽ
ً آن ﻟﺒﺨﻨﺪ زﯾﺒﺎ را
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﳎﺪدا
ﺑﻪﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﺧﺴﺘﻪ او ﮐﻪ در
ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده وﮐﻤﯽ از آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
آورده ،ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺎﻻ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و
آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی ﮐﻨﺪ .ﺳﮑﻮت ﺑﯿﻨﺸﺎن ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎم ﺑﺪﺟﻮری دﻟﺶ
ﺑﺎﻻﺧﺮه وﻗﺘﯽ
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﻇﺮوف ﺗﺎزه ﭼﯿﻨﯽ اﺷﺎن ﮐﻪ ﳘﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ
ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺎ ﻇﺮﻓﯽ
ﺧﺸﮏ ﻣﻲﺷﺪ ،ﺑﻪ آراﻣﯽ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻃﺎق ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ.
روز ﺑﻌﺪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎم ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﲢﺴﯿﻦ
آﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯽ
از ﮔﺰارش وﺿﻊ ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ،ﲜﺎی ﮐﻢ
ﮐﺮدن ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻫﯿﺠﺪه درﺻﺪ را ﮐﻪ ﻓﻮرﻣﻦﻫﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن از
روی ﲡﺮﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﻋﻮض
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﮔﻮش داد .ﺧﻮب ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن
اﷲ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺳﺎم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
او در آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ او را ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و
از اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺻﺮف اﺻﻮل دﯾﻨﺶ ﺑﮑﻨﺪ و

اﻟﺒﺘﻪ ﺟﱪان ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮﻧﺪه ﻋﺸﻖ ﮐﻪ
در ﻗﻔﺲ ﺳﯿﻨﻪاش دارد ﺑﺸﻮد.
وﻗﺖ ﻧﺎﻫﺎر در ﮐﺎﻧﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ درﺣﺎﱄ ﻛﻪ
ﺳﺎم ﺳﺮ ﻧﺎﻫﺎر ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﺳﯿﻨﯽ ﻏﺬاﯾﺶ ﺟﻠﻮی او ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﺎم ﺑﺮای ﯾﮏ
ﳊﻈﻪ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻧﺎم »ﺟﺮی« را روی ﮐﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن
داد و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎ اداﻣﻪ داد در
ﺣﺎﱄ ﻛﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﻘﻤﻪ را ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل از ﭘﺸﻘﺎب
ﺧﺎﻟﯿﺶ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻲﺑﺮد» :آﻫﺎ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن و
داود .آﯾﺎ ﭼﯿﺰی در ﺑﺎره داﻧﺶ آنﻫﺎ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪ؟« ﺳﺎم ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﻣﮕﺮ ﴰﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻠﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟«.
»ﻧﻪ زﯾﺎد  .وﻟﯽ از ﺷﺒﺎﻫﺖ آن ﺑﺎ زﺑﺎن ﻋﱪی
ﻣﻲﺗﻮاﱎ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ از آن را ﺑﻔﻬﻤﻢ«.
از دو ﻃﺮف ﻣﯿﺰ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را
ً ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ در
دراز ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ رﲰﺎ
ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺳﺎم ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﺦ آوﯾﺰان ﺳﺮ
آﺳﺘﯿﻨﺶ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد را ﳐﻔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺮی ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮐﻪ ﻋﺪه ای از ﳘﮑﺎراﻧﺸﺎن
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﮔﻔﺖ » :آﯾﺎ
ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮروز ﻣﺜﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺖ
و ﺷﻠﻮار ﺗﯿﺮه ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ از دﯾﮕﺮان ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺗﺮ و
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻢ!؟ ﺧﯿﺮ  ،اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﮐﻠﻮپ اﺣﺴﺎس ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
ورزﺷﯽ ﻣﻲﻛﻨﯿﻢ .ﻓﮑﺮ ﳕﻲﻛﲏ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ؟
وﻟﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺗﺮ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻪ .ﺑﻪ ﳘﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺷﮑﺮﮔﺰارم ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﻣﺮا ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮ ﳕﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺦ آوﯾﺰان ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﮐﻢ ﻫﻮش
ً ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز
ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﺗﻔﮑﺮی ﳕﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮدم را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﻢ« .
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺮی

ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ اداﻣﻪ داد» :ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﮐﻮﭼﮏ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺎﺋﺼﯽ در اﯾﻨﺠﺎ و آنﺟﺎی
روح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﯿﺸﱰ اﻧﺴﺎن در
ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻲﺷﻮد« .
ﺳﺎم ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﲨﻼت دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ش آﻣﺪ ﮐﻪ ﳘﻪ ﺑﺎ ﲠﱰﯾﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﯾﺎد آن دوران را
ﮐﺮد.
ﺳﺎم و ﺟﺮی وﻗﺖ ﺎر ﻫﻔﺘﻪای ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﳘﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎی ﺟﺮی ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﺷﺐﻫﺎ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺟﺮی دارای آب و رﻧﮓ و ﻋﻤﻖ
ﺑﯿﺸﱰی از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯾﺶ در ﻗﺮآن ﺑﻮد.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺸﮏ و ﯾﺎ اﺷﻌﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻠﮑﻪ
ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎم از ﺟﺮی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻛﺘﺎبﻫﺎﯾﺶ
را ﺑﻪ او ﻗﺮض ﺑﺪﻫﺪ  .وﻟﯽ ﺟﺮی وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻓﱰ ﺣﺴﺎﺑﺪارﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪی ﲤﺴﺨﺮ آﻣﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﻧﻪ ،ﳘﻪ ﭼﯿﺰ
را ﳕﻲﺗﻮان در ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد«.
ﺳﺎم از ﺗﻔﮑﺮ و ﺳﻌﯽ در ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﻟﺬت
ﻣﻲﺑﺮد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻞ آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪدﺳﺘﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﺳﺦ را
ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره
ﺣﺮﻣﺖ اﳍﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺗﺎ ﺟﻮاب را در ﺷﻨﺎﺧﺖ او
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﳘﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻲﺷﺪ ﺳﻮد
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﳏﺴﻮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﱳ
ﻃﺮح ﺳﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﺟﺮی ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﺑﻮد

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات را آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺮده و اوﻟﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ ﺳﺎم ﺗﱪﯾﮏ
ﮔﻔﺖ.
ﺟﺮی ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﺎم
درﺑﺎره ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﭘﺮوژه آﯾﻨﺪهاش ﮔﻮش
ﻣﻲداد .
»ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺎ
ﺗﺴﻮﯾﻪ
اﺷﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﯿﺮ
اﻋﻤﺎل
ﳕﻲﻛﻨﻨﺪ .......ﺑﻪ ﺧﻮدت و دﯾﮕﺮان ﻗﻮﻟﯽ ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه ﲠﱰ ﲝﺴﺎب اﻓﺘﺨﺎرات ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺼﯿﺮت
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪه«.
ﺳﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ رﺋﯿﺴﺶ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮق ﻫﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد
را داﺷﺖ .
ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﺟﺮی ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻧﺒﻮد و
ﺑﻪ ﳘﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺎم را وادار ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﺎ او ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
رﻓﺘﺎر و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪات »ﯾﻮ اس اﺳﺘﯿﻞ« و آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی
آن .
»آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ ﻣﺸﱰی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ای؟
ﺟﺮی از ﺳﺎم ﺳﻮال ﮐﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﻮاﺑﺶ را
»ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ...ﭼﺮا ﺗﻮ و
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ....اﺳﻢ ﺧﺎﳕﺖ را درﺳﺖ ﻣﯿﮕﻢ؟....
ﻓﺮدا ﺑﺮای ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﳘﺴﺮم ﺳﺎرا آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﻦ دوﺳﺘﯽ دارم
ﺑﻪﻧﺎم ﻫﺎوارد ﮐﻪ ﻣﺸﱰی ﻣﺎﺳﺖ  .او از ﻣﺎ ورق
اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺸﮑﻪ ﺳﺎزﯾﺶ ﻣﯽﺧﺮد  .او
ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ورزﯾﺪه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدت
رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﺶ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺗﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﯽ
را
ﺳﻮاﻻﺗﺖ
او
از
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ً

ﺑﮑﻨﯽ.....ﻣﻮاﻓﻘﯽ؟« .
وﻗﺘﯽ ﺳﺎم دﻋﻮﺗﺶ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،ﺟﺮی ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪاش زد.
ً از زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﯽ
در آن ﺷﺐ ﺳﺎرﯾﻨﺎ واﻗﻌﺎ
درﺧﺸﯿﺪ .ﺳﺎم ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﮑﺎﳌﻪ
ﺳﺎرﯾﻨﺎ و ﺳﺎرا دﺳﺘﮕﯿﺮش ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن در اﳓﺼﺎر ﻣﺮدان اﺳﺖ.
ﺳﺎرا ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﺎﺑﺎور ﺳﺎرﯾﻨﺎ و
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ او ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﳕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی
از ﺳﻠﻄﻪﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪهای آرام
ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ  ...ﻣﺮدان ﺷﺒﺎﻧﻪ روز زﲪﺖ ﻣﯽ
ﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮑﺒﺎر ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﯾﻬﻮ
)ﺧﺪا( ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﻣﺎ زﻧﺎن
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻨﯽ را اﺟﺮا
ﻣﻲﻛﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺎ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدات
ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﳕﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻧﻪ
ﭘﺪران و اﯾﻦ از زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ
اﺑﺮام )اﺑﺮاﻫﯿﻢ( ﳘﲔﻃﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﳘﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﮑﺚ آﺷﮑﺎر در
اﻓﮑﺎر ﺳﺎرﯾﻨﺎ اﻧﻌﮑﺎس دﯾﮕﺮی داﺷﺖ.
ﺳﮑﻮت ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﺎرا ﺑﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ» :ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ،
ﮔﺮﺑﻪاش ﲤﺎم روز ﮔﺮﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ روز
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ،
ﮐﺜﺎﻓﺘﺶ را ﲨﻊ ﮐﻨﺪ ،و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﯾﻀﯽ او را
ﺑﻪ دﮐﱰ ﺑﱪد«.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎرﯾﻨﺎ
ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺗﮑﺎن دادن ﺳﺮ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ درک ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﺮد .
ﺳﺎم و ﻫﺎوارد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﳘﺮاه ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮم ﺳﺎرا ،آن ﭼﻨﺎن ﻏﺮق
در ﲝﺚ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﺟﻪ

آنﻫﺎ را ﻣﻨﺤﺮف ﳕﯽﻛﺮد .ﻫﺎوارد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺗﺎﺟﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزده ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ،
ً ﺳﺎم را ﲢﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده
واﻗﻌﺎ
ً ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎم اﺣﺘﯿﺎج
ﺑﻮد .او دﻗﯿﻘﺎ
داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻤﮏ او ﭘﺮوﺳﻪ ﲢﻘﯿﻘﺎﺗﯿﺶ
را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎم ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﺷﺎﯾﺪ
آری ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺎت
ﺑﯿﺸﱰی را ﺑﺎ ﻫﺎوارد ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
ً ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎم ﻗﺒﻼ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا
از ﻫﺎوارد ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آنﻛﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺨﺎوﲤﻨﺪاﻧﻪ اوﻗﺎﺗﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر او
ﻣﻲﮔﺬارد ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
ﻫﺎوارد ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺎم ﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮی
را ﮔﺴﱰش ﺑﺪﻫﯿﻢ«.
ﺳﺎم ﳊﻈﻪ ای ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﯿﺸﱰ از »ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ«  .ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ً
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا
ﳘﺎن ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﻲدﻫﺪ .
ﯾﮏ روز وﻗﺖ ﻧﺎﻫﺎر ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،در
ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺳﺎم ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﭘﺮ از
ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد و ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﻲداد ﺟﺮی
داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد » :در دﻫﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ دور از اورﺷﻠﯿﻢ
ﺧﺎﺧﺎم ﭘﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﱰام ﳘﻪ ﺑﻮد ﭼﺸﻢ از
ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری وﻗﺘﯽ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺎﺧﺎم ﺟﺪﯾﺪی اﻓﺘﺎدﻧﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی آنﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﺧﺎﻣﯽ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﳐﺎرﺟﺶ را
ﺧﻮدش ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﺧﺎم ﺟﻮان ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ

اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ دور از ﻓﺎﻣﯿﻞ و زادﮔﺎﻫﺶ
ﺑﺮود ،دﯾﺪن دﺧﱰ ﺟﻮان و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪﻧﺎم رﺑﮑﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ دل او را رﺑﻮده و در ﻣﺎه اول
اﻗﺎﻣﺘﺶ در آن ده ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد .
ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﭘﯿﺶ ﻣﯽ
آﻣﺪ ،ﺧﺎﺧﺎم ﺟﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﻮرات و
ﺗﻠﻤﻮت ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻞ درﺳﺖ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
و ﺟﻮاﺑﯽ ﭼﻮن ﻓﺮاﻣﯿﻦ دﻫﮕﺎﻧﻪ داده و رای
ﺧﻮد را ﺻﺎدر و ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻣﻲﻛﺮد .او و
رﺑﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ آرام و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺴﺎﺋﻞ و دﻋﺎوی دﻫﮑﺪه در اﺛﺮ ﺳﻌﯽ و
ﮐﻮﺷﺶ او ﮐﻢ ﺷﺪه و او ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای ﭼﻮب
ﺑﺮی در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ و ﳒﺎری و ﺳﺎﺧﱳ ﻣﯿﺰ و
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﯾﮏ روز ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻮﺑﯽ زﯾﺒﺎ از درﺧﺘﯽ ﺑﺮﯾﺪ و
ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ رﺑﮑﺎ
ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ از آن ﻣﯿﺰ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ او روی
آن ﻏﺬاﯾﺸﺎن را درﺳﺖ ﮐﻨﺪ  .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
رﺳﯿﺪ ﻋﺪه ای را دﯾﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺰﻟﺶ
ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ از رﺑﮑﺎ
ﺳﻮال ﮐﺮد ﭼﺮا اﯾﻦ ﳘﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ وﻗﺖ روز ﺑﻪ
دﯾﺪن او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟
رﺑﮑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﺧﺎﺧﺎم ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺮدم از ﻣﻮﻋﻈﻪ او ﻟﺬت ﺑﺮده و در ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ودﻋﺎوی ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی اورا
ﳏﱰم ﻣﯽﴰﺎرﻧﺪ .ﺧﺎﺧﺎم ﺟﻮان ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر اﯾﻦ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ
اﻓﺘﺎده؟ او ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪ
ﲤﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﻮرات و ﺗﻠﻤﻮد داده
اﺳﺖ!
رﺑﮑﺎ ﮔﻔﺖ» :ﳘﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﴰﺎ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰ،

ﻣﻲداﻧﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس
ﳕﯿﺪاﱎ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﻬﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ را
ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ«.
ﺳﺎم ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﻓﮑﺮش ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد،
ً ﳘﲔﻃﻮره .وﻟﯽ ﻣﻦ ﳕﻲﺗﻮاﱎ
ﮔﻔﺖ» :ﺟﺮی ،دﻗﯿﻘﺎ
اﯾﻨﺮا در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ای ﺑﮕﻨﺠﺎﱎ .ﺑﺎﯾﺪ اول ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ« .و در
ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف دﻓﱰش ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺶ ﺧﻨﺪ و ﺳﺮﺗﮑﺎن دادن ﺟﺮی ﻧﺸﺪ.
ﺟﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﮐﺎرش را ﺗﺮک
ﻣﻲﻛﺮد ،وﻟﯽ اﻣﺸﺐ در راه ﺧﺮوج از ﺟﻠﻮی در
ﺑﺎز دﻓﱰ ﺳﺎم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ » :ﻫﯽ  ..ﺧﺎرج از
اﯾﻨﺠﺎ....آنﺟﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ « .ﺳﺎم
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ دﺳﺘﯽ ﺗﮑﺎن داد .ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﱰ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮑﻮت اداره و دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺎﻟﯽ
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ و او ﻫﻢ ﺑﺰودی ﮐﺎرش را ﲤﺎم
ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ رﯾﺰش ﺑﺮف
ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﮏ ﭼﺮاﻏﯽ در
اﻃﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮرش روی
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﺨﻄﯽ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ،اﻃﺎق ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺎرﯾﮏ
ﺷﺪ  .ﺧﺎﻃﺮات و ﺳﻮالﻫﺎ و ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ و
ﺗﺮسﻫﺎ ﳘﮕﯽ در اﻓﮑﺎرش ﻣﺜﻞ آﺧﺮﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی
آﺗﺶ ﺑﺎزی ﭼﻬﺎرم ﺟﻮﻻی ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﻲﺷﺪ و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎ
ﻓﺮو ﮐﺸﯿﺪ روح و رواﻧﺶ در ﯾﮏ ﺧﻼء ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ
ﻓﺮورﻓﺖ .ﳕﯽداﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
ﻫﻢ دارﻧﺪ » :ﮐﺮﯾﺴﻤﺴﺖ ﻣﺒﺎرک ﭘﺴﺮم« ﭘﺎﭘﺎ ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎم داد و
ﺳﺎم ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮدﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ اﯾﻦ ﳘﺎن
ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ :ﯾﮏ ﮐﺖ ﭼﺮﻣﯽ ﻣﺸﮑﯽ.
وﻟﯽ اﻣﺮوز دﻟﺶ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ  :ﯾﮏ ﮐﺖ

رﻧﮕﯽ» .ﻫﯽ ﭘﺴﺮم ﭘﺎﭘﺎ ﻣﯽدوﻧﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮای.
اوﻧﻮ اﯾﻦرو اونرو ﮐﻦ رﻧﮕﯽ ﻣﯿﺸﻪ .اﯾﻨﻢ
ﻫﺪﯾﻪ دوﻣﺖ«.
ﺳﺎم ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﺖ را اﯾﻦ رو
آن رو ﮐﺮد و در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و
ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی آﺑﯽ آن ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺎﭘﺎ ،ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ از داﺧﻞ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ .ﲠﱰه
ﮐﻪ اﯾﻨﻮ ﺑﻮﺧﻮری ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﲠﱰ از ﺑﯿﺮون
ﺑﺒﯿﻨﯽ« .و ﭘﺲﮔﺮدﻧﯽ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل آﻣﺪ .ﺳﺎم
از اﯾﻦ ﮐﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﭼﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ً
ﺗﺎ روی زاﻧﻮﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .
ﺳﺎم در ﻋﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﯽرﺑﻂ
ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮﮐﺶ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﺎدش آﻣﺪه.
ﻗﺮآن و اﳒﯿﻞ ،ﺣﺎﻟﺘﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .ﻧﻮر اﯾﻦ اﳍﺎم ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﳏﺾ ﺑﺮ ﲤﺎم وﺟﻮدش دوﺑﺎره ﺳﺎﯾﻪ
اﻓﮑﻨﺪ .ﺧﻮب ﮐﻪ ﭼﻪ ! اﯾﻦ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ از
دﺳﺖ دادن ﺳﺎرﯾﻨﺎ دارد.
اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﲤﺎم وﺟﻮدش را اﯾﻦ رو آن رو
ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻓﮑﺎرش ﻣﺜﻞ آنﻛﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﱪد
در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺗﻠﺦ واﻗﻌﯿﺖ را درﯾﺎﻓﺖ .دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ
آﲰﺎن دراز ﮐﺮد وﻟﯽ از ﺷﺪت ﻏﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮه ﻣﺸﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .اﺷﮑﺶ
ﳕﯽآﻣﺪ .در ﻋﻮض ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .و ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ
ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻓﮑﺮ ﺑﯽ ﻓﮑﺮی ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .در ﺎﯾﺖ اﺷﮑﺶ ﺟﺎری ﺷﺪ .روی ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ
دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ
زﻧﺪﮔﻲاش ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺻﻠﯿﺐ ﺑﺮ ﻗﱪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش را ﺑﻪﯾﺎد ﻣﯽآورد و در ﻋﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺶ دردﻧﺎک
ﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ!؟

ﻓﺮدا ﻣﺜﻞ آدم ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ
و در ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺶ روزاﻧﻪاش
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن آﻫﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ
ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎ! ﭼﺮا؟ !« اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻟﺐﻫﺎ و ﻧﮕﺎه ﻣﺮده او
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺟﺮی از او ﺣﺎل ﺳﺎرﯾﻨﺎ
را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﺳﺎم ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺮای
دﯾﺪن ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻟﺬتﺑﺮدن از ﻫﻮای ﺧﻮب ﺑﻪ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ  .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺮی ﻫﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎم ﺑﻪ او ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮش ﺷﺪ و
دﯾﮕﺮ درﻣﻮرد ﺳﺎرﯾﻨﺎ از او ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﮑﺮد.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد اوﻗﺎت ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺎ
ﺳﺎم ﺑﮕﺬراﻧﺪ و در ﺑﺎره ﳘﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺮی در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﺎم درﺑﯿﺎورد ﺑﺪون آنﻛﻪ ﺳﻮاﻟﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺣﺘﯽ ﳕﻲﺷﺪ از
دوران داﻧﺸﮕﺎﻫﯽاش ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ادﯾﺎن ﲠﱰﯾﻦ و راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮی اﯾﻦ
دو دوﺳﺖ ﺧﻮب ﺑﻮد.
ﺟﺮی از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﳘﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮد و در ﻋﻮض ﺳﺎم ﻫﻢ از ﺷﻨﯿﺪن
اﻣﺜﺎل و داﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺑﺮد.
ﺳﺎم در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﲰﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورده
ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﮐﻔﺎف ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﳎﻠﻞ را
ﻣﻲداد وﻟﯽ ﺣﺎل و ﺣﻮﺻﻠﻪای ﺑﺮای وﳋﺮﺟﯽ و
ﺗﻔﺮﯾﺢ زﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﺶ .ﺟﺮی ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﺎم ﻣﻘﺪاری از
ﭘﻮﻟﺶ را ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮده
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﮑﻨﺪ .ﺟﺮی داﺳﺘﺎن ﺧﺮﭼﻨﮕﯽ را

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻠﻮ در ﺳﺎﺣﻞ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ آن ﻃﺮف
ﻣﻲرﻓﺖ ﺑﺮای ﺳﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر اﯾﻦ
ﺧﺮﭼﻨﮓ زرﻧﮓ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ اﻣﻮاج آب
او را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺮت ﻣﻲﻛﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺪ و رﻓﺖ اﻣﻮاج را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮار
ﺑﺮ ﻣﻮج ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺻﺨﺮه دﳋﻮاﻫﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﺑﺪون آنﻛﻪ اﻣﻮاج او را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺮت ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج
و ﻣﺪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﲤﺎﺷﺎی درﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺪون آنﻛﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪﻧﺶ ﺧﯿﺲ ﺷﻮد .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺟﺬر درﯾﺎ اﻣﻮاج را از او دور ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺟﯽ را ﳕﻲدﯾﺪ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ آﻓﺘﺎب
دارد ﮐﺒﺎﺑﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﺳﻌﯽ
ﻣﻲﻛﺮد از آن دوری ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ دور ﺷﺪه
ﮐﻪ او را ﳒﺎت دﻫﺪ.
ﺳﺎم از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن درس ﺧﻮﺑﯽ آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺗﻌﺪادی ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آنﻫﺎ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻘﺪاری ﺳﻬﺎم از
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺧﺮﯾﺪه و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش را
در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﲡﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی
ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪاﺷﺖ .
ﺳﺎم دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎن داﺋﻤﯽ ﺷﺎم در ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺮ از ﻋﺘﯿﻘﻪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺟﺮی و
ﺳﺎرا ﺑﻮد .ﻫﺎوارد و ﻣﯿﺮﯾﺎم ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﻬﺎ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺳﺎم ﺑﻮد ﭼﻮنﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ از رﻣﻮز ﲡﺎرت را در ﳘﯿﻦ ﺷﺐﻫﺎ ﮐﻪ دور
ﻫﻢ ﲨﻊ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ از ﻫﺎوارد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد .او
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﳕﻲﺗﻮان ﺑﻪﮐﻤﮏ ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ
ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﲡﺎری ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺬا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
وﺿﻊ ﺑﺎزار و ﲡﺎرت ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ .ﺳﺎم داﺳﺘﺎن ﺧﺎﺧﺎم ﺟﻮان و

ﳘﺴﺮش را ﮐﻪ ﺟﺮی ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﻈﻮر
داﺳﺘﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮش ﺷﺪ .
ﺧﺎﺧﺎم اﯾﺐ ﻣﻬﻤﺎن داﺋﻤﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ
ً ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮد و
ﺳﺎم از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ او واﻗﻌﺎ
ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺎﺧﺎم روﺷﻨﯽ ﺗﺎزه ای در زﻧﺪﮔﻲاش
ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﺑﻮد .
ﻟﺬت ﺳﺎده ای ﮐﻪ ﳘﯿﺸﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻮد ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺳﺎم ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﻣﻲﺷﺪ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮم
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .
ﺧﺎﺧﺎم اﯾﺐ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﺎم را ﺑﯿﺎد
ﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﻋﻠﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻪ
آراﻣﯽ ﮔﻔﺖ » :ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ را ﳕﯽداﻧﻨﺪ.
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦﻛﻪ از ﻃﺮف ﻗﻮم ازدک ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﺷﺪن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻧﻪ ! ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮل ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﮔﻞ ﻧﺪادهاﻧﺪ
آﯾﺎ ﺑﯿﺎد
ﺳﺎم ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎﻏﯽ ﭘﺮ از ﺧﺎر.
ﳕﯽآوری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ.
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎم ،ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮدم ﻣﻮرد
ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ﲪﻞ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﺷﻮار و
ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻃﻮل زﻣﺎن و در ﻣﯿﺎن ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی
ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﺎﻧﺪن و اﺷﺎﻋﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻔﺘﻪ
در ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺘﺎب ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮس از ﺧﻄﺮات
ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻌﺪادﺷﺎن
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ در
ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﳘﯿﺸﻪ در ﳏﻞ
زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ و ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺖ ﲨﻌﯽ ﺑﺎ
ﴰﺎر ﻫﺰاران و ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﻓﻘﻂ
اﳒﺎم وﻇﺎﯾﻔﻤﺎن .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ
ً
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای ﺑﺎﺷﯽ؟« .
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺎم را ﻣﺒﻬﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﻓﻘﺪان
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻔﺮ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮی
ﺑﻮد.
ﺳﺎم در ﻣﻮرد ﺑﺮدﮔﯽ ﻫﻢﻧﮋادان ﺳﯿﺎه ﺧﻮدش
ً ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﺎ
اﻃﻼع داﺷﺖ وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ اﻗﻮام ﯾﻬﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ در دروﻧﺶ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻨﻮز وﺟﻪ ﲤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آﺗﺸﯿﻦ و
اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﳍﯽ در اﻋﻤﺎق
اﻓﮑﺎرش ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از آن ﺧﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از روح و
رواﻧﺶ ﻓﺮورﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎﻧﺶ او را در اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺒﯽ ﺳﺎم و ﻫﺎوارد درﮔﯿﺮ
ﲝﺜﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن را ﺳﺎم ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده وﻟﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﺧﺎﻃﺮش ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر
ﺷﺮوع ﺷﺪ» .آﻫﺎ ..وﻟﯽ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﷲ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮﻣﻮده  « ..و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ از اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎز
اﯾﺴﺘﺎد ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﺰﯾﺰش را
رﳒﺎﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ً ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﺪ اﺳﻢ دارد؟« .ﺳﺎم
»واﻗﻌﺎ
ﺗﺎﻣﻠﯽ ﮐﺮد و ﺷﺶ ﻫﻔﺖ اﺳﻢ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورد
ً ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ
در ﺟﻬﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻢ ﺑﺮای ﺧﺪا
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﳘﮕﯽ در ﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ
دارﻧﺪ و ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد.
ً ﯾﮏ
»ﺧﻮد ﺗﻮ ﭼﻨﺪ اﺳﻢ داری؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ
اﺳﻢ داری؟ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻢ
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮﻧﻪ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ؟

آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺮادر ﺳﺎم ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎم
ﻧﺮﯾﻤﺎن .آﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﲏ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
اﺳﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ داری؟«.
ﺳﺎم ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ را در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽدﯾﺪ.
ً ﻧﺎم
»ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦﻫﺎ واﻗﻌﺎ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﻦ اﺳﺎﻣﯽ زﯾﺎدی را
ﺷﻨﯿﺪهام ﺣﺘﯽ از ﺧﺎﺧﺎم  ...ﺳﺎم ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﺮوز در روزﻧﺎﻣﻪ اﲰﺖ را در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻗﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪهام ،ﺣﺘﻤﺎ
ً
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ  .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟ آﯾﺎ ﻓﻮرا
ً
ﳕﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﲥﻤﺘﯽ را ﺑﻪ ﺗﻮ
زده؟ و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻢ و آدرس و
ﴰﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻮ را روی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم
ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﺸﱰﮐﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﲤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺮ راه ﺑﻪ ﳏﻞ ﻛﺎرش ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺮﻗﺖ
ً ﺷﺮح ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﺎ
از ﻣﻐﺎزهای ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﻮرا
ﻧﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ در دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺳﺎرق در ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﭘﻠﯿﺲ
دوﺳﺖ ﻣﺸﱰﮐﻤﺎن روزﻧﺎﻣﻪ را در ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل
ﻣﯽاﻧﺪازد .ﺧﱪﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﳏﻞ رﺳﯿﺪه
ً ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ
روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮﻣﯽدارد و ﻇﺎﻫﺮا
ﮐﻪ اﺳﻢ و آدرس و ﴰﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ از آن
ﺳﺎرق اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﻤﺎن ﺷﺮح آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ.
ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﮐﯽ را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻲﻛﲏ
؟
آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﳕﻲﻛﲏ ﮐﻪ ﳘﻪ در اﯾﻦ واﻗﻌﻪ
ﺑﯿﮕﻨﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ درﺣﺎﱄ ﻛﻪ اﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﻂ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎرق در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه! ﺣﺎﻻ
ﺧﺸﻢ اﳍﯽ را ﳎﺴﻢ ﮐﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای
اﺳﻢ او اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً ﻣﻨﻈﻮری از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻔﺮﮔﻮﺋﯽ
ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﺴﯽ واﻗﻌﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ؟ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﻮاب ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻠﺪاﻧﯽ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ؛

ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺎﻣﺎن .ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻓﻬﻤﯿﺪه
ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺪاﺷﱳ ﮔﻠﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ را
درﺳﺖ ﳕﻲﻛﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
آﻣﻮﺧﺖ ﲜﺎی ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺪاﺷﱳ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻠﺪان را
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ واﻗﻌﺎ
ً
ﯾﮏ اﺳﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ
ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن اﺳﻢ را ﳏﱰم
ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ  .وﻗﺘﯽ ﻧﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ اورا ﺑﺮزﺑﺎن ﻣﯽ
راﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﳘﺎﻧﺴﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻛﻪ ﺑﺮای اول ﺑﺎر
ﮔﻔﺘﻪ و در ﻃﻮﻣﺎر ﺗﻮرات ﺑﻪ ﻋﱪی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺶ را ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ آن ﮐﻠﻤﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از
آن ﻫﺮﮔﺰ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد«.
ﺳﺎم ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺎﻣﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺧﻮدش را آدم ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻣﻲدﯾﺪ
ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻦ ﮐﻤﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را
ﻋﻤﻼ ﲡﺮﺑﻪ و ﮐﺸﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺑﯿﺎد ﻣﻲآورد
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺷﻌﺎر ﻣﺰاﻣﯿﺮ
را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪن ﺧﺪا ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻮق و اﯾﻤﺎن ﻗﺮآن را
ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ ﲡﺴﻢ او از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ
ﮐﻪ ﺗﻮرات را ورق ﻣﯿﺰﻧﺪ اﺳﻢ ﺧﺪا را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﭼﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن او
ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻦ و ﺳﺎده اﺳﺖ و ﭼﻘﺪر ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﻒ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدن اﺳﻢ ﺧﺪا ﮐﻪ
در اﺻﻞ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ دﻋﻮا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺪتﻫﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮد ﻟﺬﺗﯽ
ﮐﻪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺮد ﻫﺮﮔﺰ آن
را ﻗﺒﻼ ﲡﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده و ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ
را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ آنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن آﻧﻘﺪر ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﻲﺷﻮد آن را ﻧﺎدﯾﺪه

ﮔﺮﻓﺖ .در ﺟﻮاب ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ  ،اﻣﺜﺎل و
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﻋﺎﳌﮕﯿﺮ ﮐﻪ در ﻣﱳ آنﻫﺎ
اﯾﻤﺎن و ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﭻ ﺧﻮرده ،داﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ و ﺳﺎده ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را
ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻓﺮض ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺳﺎزﻧﺪه.
ﲠﱰ از اﯾﻦ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺷﺮح دﻫﺪ ﻣﮕﺮ
ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺸﻖ زﯾﺴﱳ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽﮐﺮدن ﻃﺒﻖ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﳍﯽ.
اﯾﻦ اﻣﺜﺎل اﺧﻼﻗﯽ اﺣﺴﺎس آرامﲞﺸﯽ ﺑﻪ
رواﻧﺶ ﻣﻲداد .ﺳﺎم ﻣﻮﻋﻈﻪﻫﺎی ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون را
ﺑﯿﺎد ﻣﻲآورد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﺜﺎل و داﺳﺘﺎنﻫﺎ
روﺷﻨﯽﲞﺶ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .
اﺣﱰام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎ،
ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻦ ﺳﺎم و دوﺳﺘﺎن
ﯾﻬﻮدﯾﺶ ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﺑﻮد  .اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد
ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻧﺪاده.
در ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ و ﺧﻠﻮت آﭘﺎرﲤﺎﻧﺶ ،ﺳﺎم وﻗﺖ آن
را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻤﻖ درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﲡﺎرب ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﻫﻢ
ﻧﮋادان ﺧﻮدش ،ﺳﺎم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻋﺘﻘﺎد ﻃﺒﯿﻌﯽاش ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﻬﻮدی
ﺑﮕﺮود .و اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺳﯿﺎﻫﺎن ﻗﻮم ﮔﻤﺸﺪه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎم در اﺑﺘﺪا وﻗﺘﯽ ﺧﺎﺧﺎم اﯾﺐ در ﭼﻨﺪ
ﮔﻔﺘﮑﻮ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد او را از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﺑﺎزدارد ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ او
ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن دو ﲨﻠﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﳘﯿﺸﻪ
ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز از آﻧﺎنﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﺮد.

ﺑﻌﺪﻫﺎ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺧﺎﺧﺎم اﯾﺐ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮده
ﮐﻪ او را از ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ
دﻟﯿﻞ آن را ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ رﳒﺶ و ﻧﺎراﺣﺘﯿﺶ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺪ .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺗﺮس او را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﳘﻪ ﭼﯿﺰ ﲡﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .
آرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﴰﻌﯽ
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ دﻟﺶ ﺳﻮﺳﻮ ﻣﻲﻛﺮد ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻣﻮش
و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﻮی دود آن ﴰﻊ ﺧﺎﻣﻮش
ﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ رﻓﺘﻪ .ﳘﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ از ﺧﺎﻃﺮهاش رﻓﺘﻪ.
وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻣﻘﺪاری اﺛﺎﺛﯿﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﻠﯿﺶ
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ارزش ﻣﻌﻨﻮی داﺷﺘﻨﺪ در آﭘﺎرﲤﺎن
ﺟﺪﯾﺪش در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ از ﮐﻨﯿﺴﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی
رو ﺑﻪ ﭘﺎرک و درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ
ﺑﯿﺎد ﻋﺸﻖ ازدﺳﺖ رﻓﺘﻪ و دهﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﻪ آن آﺷﯿﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺸﻖ و
ﺷﺎدی ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وزش ﻧﺴﯿﻤﯽ ﮐﻪ
از درﯾﺎﭼﻪ و از روی ﭘﺎرک داﺧﻞ آﭘﺎرﲤﺎن
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺧﻮرد ،آن ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش ﳎﺪدا
ً
ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ،ﳊﻈﻪ ای ﺑﺎ ﺧﺪا ﺧﻠﻮت
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮐﻪ او را ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ
دﻋﺎ ﮐﻨﺪ  .آنﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺸﺎﻧﺪن روﺷﻨﺎﺋﯽ
در راﻫﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﯾﺎﻓﱳ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻤﻮده
ﯾﺎریاش دادهاﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد
ﺑﺮای او ﭘﯿﺎﻣﱪی ﺑﻮدهاﻧﺪ .
ﺟﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻲداد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﺗﻮرات را
ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪﻏﯿﺮ از ده ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ
داده ﺷﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را از ﺣﻔﻆ ﳕﯽداﻧﺪ و
اداﻣﻪ داد» :ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺳﺎده

ﺑﺮای ﮐﺎرم ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ و ﻗﺎﻧﻮن را
ﺧﻮب ﺑﺪاﱎ و آﻧﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﳎﺴﻢ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﻦ
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم را ﺑﻪ
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﻧﺼﻒ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺐ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ در ﺑﺎر و
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ
اﳘﯿﺖ ﻣﻲدﻫﺪ؟ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮی ﮐﻪ ﺧﺰاﻧﻪدار
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻋﯿﺎﺷﯽ و وﳋﺮﺟﯽ
ﻣﻲﻛﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮی .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت وﻗﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﳘﺮاه داﻧﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ «.
ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
از ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ و از دﻫﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش و
از ﮔﻮش ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺳﺎم را ﺑﯿﺸﱰ ﳎﺬوب
و ﺷﯿﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻲﻛﺮد .آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﺣﻘﺎﯾﻖ از ﳘﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش
ً ﺑﺎ ﳐﻠﻮﻗﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻟﯿﺴﱵ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻ در ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪ از زﻣﺎن آدم و ﺣﻮا
ﮐﻪ در ﺗﻮرات و اﳒﯿﻞ و ﻗﺮآن ﴰﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺣﺎﻻ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .
ﲠﱰ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺑﺪاﻋﺎت ﺑﺸﺮی ﮐﻪ درﻃﻮل
ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺪه و رﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﯿﺪ ﻧﺒﺴﺖ  .ﭼﻘﺪر
داﻧﺶ ﺑﺸﺮی در آﺗﺶﺳﻮزی ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ
ﺑﺮای ﳘﯿﺸﻪ از دﺳﺖ رﻓﺖ؟ ﺑﯿﺸﱰ از آنﻛﻪ ﺳﺎم
اﺣﺴﺎس ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدش را ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن
ﻣﯽداﻧﺴﺖ  .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭼﯿﺰی ﺑﺰرگﺗﺮ از ﯾﮏ
ﻓﺎﻣﯿﻞ ،ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﻣﻠﺖ .ﳘﻪ ﯾﮑﯽ،
ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ،دارای ﻫﺪف ﻣﺸﱰک و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺸﱰک .ﯾﮑﯽﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺸﯿﺖ اﳍﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﻮد ﺣﺎﻻ اﯾﻦﻗﺪر ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ.
ً آﻣﺎده ﮔﺮوﯾﺪن
وﻗﺘﯽ ﺳﺎم ﺧﻮدش را واﻗﻌﺎ

ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﻣﻲدﯾﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺒﺎﻫﺎت
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﺧﺎم اﯾﺐ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی را
دارﻧﺪ ،اﻓﮑﺎرش و ﺳﻔﺮش از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم
و ﯾﻬﻮدﯾﺖ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﲢﺮﯾﺮ درآورد.
ً ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﺪ
ﺳﺎم واﻗﻌﺎ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﲤﺎم آن ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﻪ در اﺷﺎﻋﻪ و ﻧﺸﺮ
ﮐﻼم ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ راه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را روﺷﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺑﺎ اﺣﱰام ارج ﺑﻨﻬﺪ .
اﮔﺮ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ
ادﯾﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ درک ﲠﱰ و روﺷﻨﮕﺮی
ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻣﻲﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺑﻌﻀﯽ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺎﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎم ﺳﻌﯽ زﯾﺎدی ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻐﺰش اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﭙﺮوراﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮور ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ را
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ او ﻧﺒﻮد و از
ﻧﻮﺷﱳ ﮐﺘﺎب ﻋﺎﺟﺰ.
اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺰرگ ﺧﺸﮏﺷﺪن
درﯾﺎ و ﻣﮑﺎﳌﻪ رو در روی ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا را
ﭘﺲ ﭼﺮا ﯾﻬﻮدی در ﻣﻌﺠﺰه
ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ،
ﻇﺎﻫﺮﺷﺪن ﺧﺪا در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺷﮏ دارد؟ اﮔﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺒﻮل دارد ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺧﺪا ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﻬﻮدی در
ﻗﺒﻮل وﺣﯽ ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﳏﻤﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ داﺷﺖ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺰاران ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره ﳘﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ
اﺧﺘﻼف در ﻧﮑﺎت اﺷﱰاک ﺑﯿﻦ ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
اﺳﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
وﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺧﺎﺧﺎم اﯾﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه
ﭘﯿﺶ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﮑﺮش ﺑﺮﮔﺸﺖ» :ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﺳﺎم ،آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﻲﺗﻮان در ﺷﺸﺼﺪ

ﻓﺮﻣﺎن

ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب اول ﺗﻮرات

و ﺳﯿﺰده
ﯾﺎﻓﺖ؟«.
ﺳﺎم ﲤﺎم ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ را ﻣﺮور ﮐﺮد و در ﺗﻌﺠﺐ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺪا
ﳕﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﺷﺎرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻫﻢ در
آنﻫﺎ دﯾﺪه ﳕﻲﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای روزﻫﺎ
او را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد درﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد
دﻻﺋﻞ روﺷﻦ و ﺳﺎدهای ﺑﺮای آن ﳘﺎنﻃﻮری ﮐﻪ
در ﻣﱳ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺪون آنﻛﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻪ ﭼﯿﺰی اﺿﺎﻓﻪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی از آن ﮐﻢ
ﺷﻮد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﻟﺬت از ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺧﺎم
داده ﺑﻪﯾﺎد آورد» :ﺑﻠﻪ ﺧﺎﺧﺎم ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را
ﻣﻲﺗﻮان در ﺷﺸﺼﺪ و ﺳﯿﺰده ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ«.
ﺧﺎﺧﺎم ﺳﻮال ﮐﺮد» :و در ﮐﺪام ﻓﺮﻣﺎن؟«.
ﺳﺎم ﺟﻮاب داد» :در ﻫﯿﭻﮐﺪام «.
ﺳﺎم ﻟﺒﺨﻨﺪی زد در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ داﻧﺎﺋﯽ ﺧﺎﺧﺎم
اﯾﺐ را ﲢﺴﯿﻦ ﻣﻲﻛﺮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺧﺎم
ﮔﺮاﻣﯽ از اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ او ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺪادن ﻣﺬﻫﺒﺶ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه درﺣﺎﱄ ﻛﻪ از ﻫﺮ
ﺟﻬﺖ او را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
او ﻫﻨﻮز ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده در دوره
ﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﮔﺬﺷﺘﻪ از
دوﺳﺘﺎﻧﺶ در آﭘﺎرﲤﺎن ﺑﺰرﮔﺶ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﻲﻛﺮد.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﮐﻪ داﺷﺖ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ راﻫﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﻌﻤﺖ ﻫﻮش و دراﯾﺖ ﻓﻨﯽ
ﺗﻮام ﺑﺎ ﺷﻢ ﲡﺎری ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﮑﻤﮏ
اﯾﻦ دو ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﺟﺬر و ﻣﺪ ﺑﺎزار ،ﺳﻬﺎﻣﺸﺎن ﺑﺎﻻ

و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽرود ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﳘﯿﻦ
اﺳﺘﻌﺪاد و ﭘﺸﺘﮑﺎر در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮاﯾﺶ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
ﺧﺎﻃﺮه وﻗﺘﯽ را ﺑﻪﯾﺎد آورد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﭘﺪرش در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺪر
ﺳﺮ آﺳﺘﯿﻨﺶ را ﮐﺸﯿﺪ» :ﭘﺎﭘﺎ ،ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﻪ روزم دﯾﮕﻪ ﳕﯽﺗﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺮده ﻧﻮ
ﺻﱪ ﮐﻨﻪ  ...ﺣﺎﻻ ﭼﻪﻃﻮر ﺷﺪ اون دو دﻻری رو
اﻧﺪاﺧﺘﯽ ﺗﻮ ﺻﻨﺪوق اﻋﺎﻧﻪ؟ .....ﭘﺴﺮم ،ﺧﺪا
ﳘﯿﺸﻪ روزی ﻣﺎرو رﺳﻮﻧﺪه  .ﮐﻤﱰﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ
اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﯿﺮا
ﻣﻲﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ
ﺑﺪﯾﻢ.....ﺧﺐ ،ﭘﺎﭘﺎ ﻣﻨﻢ ﻓﻘﯿﺮم ،ﮐﻤﯽ از اون
ﭘﻮﻟﻮ ﺑﺪه ﲟﻦ  ...ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲﮔﺮدﻧﯽ ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎرش را داﺷﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ وﻟﯽ اﺣﺴﺎﺳﺶ را ﭘﺲ
ﮔﺮدﻧﺶ ﮐﺮد ...ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭘﺎﭘﺎ ،ﻣﺎ
اوﻧﻘﺪرم ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ...ﻣﺎ ﻓﻘﯿﺮﯾﻢ ﭘﺴﺮم
و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﻪ  .وﻟﯽ ﻧﻪ اوﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﯿﻢ
ﮐﻤﮏ ﮐﻮﭼﯿﮑﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮﻧﯿﻢ.
ﭘﺰدادن ﮔﻨﺎﻫﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .ﻣﺜﻞ دزدی
از
ﮔﻨﺎﻫﻪ اﮔﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و
اﻋﺎﻧﻪ ﺑﺮداری .اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﳘﻪ از اوﻧﭽﻪ ﮐﻪ
دارن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪن«.
ﺳﺎم ﳘﲔﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون و آﻗﺎی ﻋﻠﯽ و
آﻗﺎی ادی و ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج و زنﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﻲﻛﺮد و ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر اﯾﻦ ﳘﻪ وﻗﺖ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮی ﻧﺰده .ﺑﺎﻻﺧﺮه آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻌﺪ را ﺻﺮف دﯾﺪار آنﻫﺎ ﮐﺮد.
ً اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺳﺎم ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﺷﺮﯾﮏ ﺛﺮوت او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ً ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ
ً و ﻧﻘﺪا
ﲞﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻨﺎ
ﻗﺒﻮل ﳔﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اول ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﮑﻨﺎس درﺷﺖ را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق اﻋﺎﻧﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ

اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ داد ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﺳﻠﺴﮑﻮپ
ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ از ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد  .ﯾﮏ روز ﲤﺎم ﻣﺸﻐﻮل
رﻧﮓآﻣﯿﺰی ،ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭼﯿﺪن ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی ﻣﻐﺎزه
ادی ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺰرگ ﻧﺌﻮن ﭼﺸﻤﮏ زن
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﻔﺎرش داده ﺑﻮد ﺳﺮ درب
ﻣﻐﺎزه ﻧﺼﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ دور ﻣﺸﱰی
را ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﺮد .و ﺑﺮای ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج و زنﻋﻤﻮ
ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﲤﺎم وﺳﺎﺋﻞ
ﺧﺎﻧﻪ از اﻃﺎق ﺧﻮاب ﺗﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺸﯿﻤﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺮدهﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺳﺎم ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪﻧﺎم
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ،ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ آنﻫﺎ
را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ.
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن درﺑﺎره
ﳏﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪﯾﻤﺶ در ﺟﻨﻮب ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ
ﺗﺎﺳﻒﺑﺎر ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﻣﻲﻛﺮد
ﻣﺮدم ﳏﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﮔﺮی ﻫﻢ وﺿﻊ ﲠﱰی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﳏﻠﻪﻫﺎ ﺑﯽﮐﺎر زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻬﺎم در ﻧﯿﻤﻪ دوم اﯾﻦ دﻫﻪ
ﻫﻔﺘﺎد و وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﲢﻮﻻت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎم را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮی دﻻر و
ﻃﻼ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
ﺳﻬﺎمﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و ﮐﻤﯽ ﺻﱪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن روﺷﻨﮕﺮ ﻋﺠﺐ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﻔﺮش
ﺑﻪﺳﻮی آﯾﻨﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ!
وﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎر دﯾﮓ ﺷﻮﻓﺎژ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﻣﺎﯾﻮس و ﻧﺎاﻣﯿﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی رﺳﺘﮕﺎری ﺧﻮاﺑﺶ
ﻣﻲﺑﺮد ،ﺧﺎﻃﺮه آن ﻣﺜﻞ روح از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺶ
ﻓﺮار ﻣﻲﻛﺮد وﻟﯽ ﻫﺮوﻗﺖ از ﭘﯿﺎدهروی ﺗﻨﺪ در

ﭘﺎرک و ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻣﻲﮔﺸﺖ و ﺧﺴﺘﮕﯽ در
ﻣﻲﻛﺮد ﳘﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺜﻞ ﳘﯿﺸﻪ در ﭘﺲ ﮐﻠﻪاش
در ﺟﺎی ﳘﯿﺸﮕﯽاش ﺑﻮد.
اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ و
دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ داده ﺑﻮد،
ﺟﻠﻮی ﻗﺪم ﺑﻌﺪی در ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ را
روﺷﻦ ﻣﻲﻛﺮد.
ﭘﺲاﻧﺪاز ﻫﻨﮕﻔﺘﺶ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ را در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﳒﺎت دﻫﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺣﺴﺎس ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﭘﻮل ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪی
ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺰﻧﺪ و ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﳘﺴﺎﯾﻪ و
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺐ
اﯾﻨﺮا ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺗﮑﺮار ﻣﻲﻛﺮد.
ﺳﺎم ﳕﯽداﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ از ﻟﻮس
آﳒﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺟﻮاب داد .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ از ﻫﻮای ﺳﺮد و دﻟﺘﻨﮓ ﮔﺮی و
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎزه اﮔﺮ
ﺑﺎد و ﺑﺮف را ﲝﺴﺎب ﻧﯿﺎورد.

دﻻل زراﻧﺪوز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎم ﺑﻮد .
وﻗﺘﯽ در اﻃﺎق اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻄﺐ دﮐﱰ ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﳎﻼت ﻗﺪﯾﻤﯽ روی ﻣﯿﺰ را ورق ﻣﯿﺰد ﺗﺎﺳﻒ
ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وﻗﺎﯾﻊ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻼک ﭘﻨﱰ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﺮه آن
دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺨﻮد آن ﳘﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
آوردﻧﺪ آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ؟
ﺑﻪوﺟﻮد
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﻻاﻗﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮور ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮐﯿﻨﮓ و
ﺳﻨﺎﺗﻮر راﺑﺮت ﮐﻨﺪی و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ
در ﺧﻼل ﮐﺎﻧﻮﻧﺸﻦ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات ﺑﻮد .راه رﻓﱳ
آرﻣﺴﱰاﻧﮓ در ﻣﺎه و وود اﺳﺘﺎک ،ﮐﻨﺖ اﺳﺘﯿﺖ
ً زﯾﺎد ﻫﻢ ﭘﯽ ﮔﯿﺮ
ﺷﻮﺗﯿﻨﮓ ،واﺗﺮﮔﯿﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ
آن ﻧﺒﻮد .
ﺳﺎم در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺰرگ
در ﳘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻈﺮش را ﺟﻠﺐ
ﻧﮑﺮده و ﺑﺎﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﲞﻮاﻫﺪ ﯾﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﱰی
ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﺟﺪول ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻬﺎم اﲨﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ ﲟﻮﻗﻊ

ﺳﻬﺎﻣﯽ را ﺧﺮﯾﺪه و ﲟﻮﻗﻊ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻗﺒﻞ از
آنﻛﻪ ﳓﺴﯽ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮش ﺑﺸﻮد  .او
ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﭘﺲ اﻧﺪاز درﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ
را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ داﺷﺖ و
دوﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲاش
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻢ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻻل ﺳﻬﺎم ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻬﺎم ،اوراق
ﻗﺮﺿﻪ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﻮﻟﯽ و ﻓﻠﺰات ﲠﺎدار آﻣﻮزش
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﲤﺎم اﯾﻦﻫﺎ دﻧﯿﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﻮد
ﮐﻪ در آن ﻗﺪم ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﯿﺸﱰ از ﳘﻪ رﻓﱳ
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﰿ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد.
ﺧﯿﻠﯽ زود ﺧﻮاﻧﺪن وال اﺳﱰﯾﺖ ﺟﻮرﻧﺎل را
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﱰ از ﺧﻮاﻧﺪن ﳎﻼت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ روی
ﻣﯿﺰ و اﻃﺮاف اﻃﺎﻗﺶ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﲢﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻓﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺎم آوران آﯾﻨﺪه ای
ﺧﻮب و دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﺎن ﳓﻮﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺪام اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺸﺎﲠﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎر ﲤﺎم آن ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﻻل ﺳﻬﺎم ﻫﺮﮔﺰ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺛﺮوﲤﻨﺪ ﺷﺪ  .اول آنﻛﻪ ﮐﻨﱰل ﮐﻤﯽ روی اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﻬﺎم و زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن داﺷﺘﻪ و ﻣﻬﻤﱰ
اﯾﻦﻛﻪ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮای دﯾﮕﺮان و
ً ﺧﻮدش ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ دراﯾﺖ و ﺷﻢ ﭘﯿﺶ
ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﯿﻨﯽاش را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد .دﻻﻻن ﺳﻬﺎم ﺣﻖ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﺳﻬﺎم را ﻧﺪارﻧﺪ .و اﮔﺮ ﺳﺎم ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺪﻻﺋﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوﺷﯽ را اﳒﺎم ﻣﻲداد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از
ﲣﻄﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ﯾﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدش ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺑﻮد ﺷﮏ
دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﳑﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﺰاﲪﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺑﻮد.
وﻗﺘﺶ
ﺑﻪﺟﺎ  .ﺣﺎﻻ
ﻣﻮﻗﻊﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
»ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﺮد آف ﺗﺮﯾﺪ « اوﻟﯿﻦ در
ﺷﺪ .
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار
ﻣﻌﺎﻣﻼت »آﯾﻨﺪه« ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺳﺎم
ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد،
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﻪ ﺳﻬﺎم ﺗﺮﻗﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ
ﺛﺮوﲤﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺗﻨﺰل ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﯽ
ﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ! اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮی ﺳﺎم در آﻣﺎر و
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﮐﻤﮏ او در ﭘﯿﺶﺑﯿﲏﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﻲﻫﺎ از آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺗﺎزه و ﳘﮑﺎران ﺳﺎم از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﱪ
اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﺑﻌﺪ از
ً اﯾﻦﻛﻪ ﺳﺎم
ﺷﺮوع ﮐﺎر در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮده ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﻪ ﳘﻪ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی او را
ﻧﻘﺎﭘﯿﺪه  .ﮐﺎر دﻻﻟﯽ ﺳﻬﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﲠﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺷﺪه ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و ﺳﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺘﺎره
درﺧﺸﺎن ﺗﺎزه ﻃﻠﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮوع ﻣﻌﺎﻣﻼت »آﯾﻨﺪه« ،ﺳﺎم از
ﻗﺒﻞ ﺳﻬﺎﻣﻬﺎﯾﻲ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻ ﯾﺎ
ﭘﺎﺋﯿﻦرﻓﱳ روزاﻧﻪاﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎمﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﲠﱰ ﺑﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﲏ ﮐﻨﺪ .او
ﳘﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦﺣﺴﺎب ﺟﯿﺒﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺤﺮ ﻓﺮاوان در ﳏﺎﺳﺒﺎﺗﺶ او را ﮐﻤﮏ

ﻣﻲﻛﺮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب در دﺳﺖ
و درک ﻓﻮق اﻟﻌﺎده از وﺿﻊ ﺑﺎزار و ﭘﯿﺶﺑﯿﲏ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ،ﺳﺎم ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﺛﺮوﲤﻨﺪی ﺷﺪ .ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽاش ﻣﺜﻞ
»ﺑﺮج ﺳﯿﺮز « ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﲰﺎنﺧﺮاش دﻧﯿﺎ ﮐﻪ
در ﳘﺎن ﺳﺎل در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲرﻓﺖ.
ﺧﱪ ﭘﯿﻮﺳﱳ »ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﮏ ﮐﻮﺳﺖ اﮐﺴﭽﯿﻨﺞ« ﺑﻪ
»ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﺮد آو ﺗﺮﯾﺪ« در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎم ﺑﻮد.
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺳﺎم ازﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﻪ ﻟﻮسآﳒﻠﺲ
ﺑﻮدﮐﻪ
ازآن
وآﺳﺎﻧﱰ
ﺧﯿﻠﯽزودﺗﺮ
ﺳﺎلﻫﺎﻗﺒﻞﺗﺼﻮرش را ﻣﻲﻛﺮد .واﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ
راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻪﮐﻤﮏ ﺟﯿﺐ ﭘﺮیﮐﻪ داﺷﺖ .
او ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻫﻢ ﺷﺨﺺ
ﺛﺮوﲤﻨﺪی ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﻪ آنﻛﻪ ﺟﺰء ﺛﺮوﲤﻨﺪان
درﺟﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ آنﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوش ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎزش در »ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﺮد
آو ﺗﺮﯾﺪ« ﺑﺎﮐﻤﯽ ﺳﻮد ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺸﺎﲠﯽ را در
»ﭘﺎﺳﻔﯿﮏ ﮐﻮﺳﺖ اﮐﺴﭽﯿﻨﺞ« ﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت »آﯾﻨﺪه« در آنﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷﻮد  .و
در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم از راه
دور ﻧﻪ ﺑﺸﺪت ﻗﺒﻞ اداﻣﻪ ﻣﻲداد .
آﭘﺎرﲤﺎن ﺟﺪﯾﺪش از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ
ﲤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖﺑﻮد.
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻟﺬتﺑﺮدن ازﻫﻮای ﮔﺮم و
آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﲤﺎﺷﺎی ﻏﺮوب دل اﻧﮕﯿﺰ
آﻓﺘﺎب ﺑﺮ اوﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﯿﮑﺮان .آﭘﺎرﲤﺎﻧﯽ روﺷﻦ
ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺗﭙﻪ و ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ را در ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی آن
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺮاﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﻗﻮﻟﯽ را ﮐﻪ

ﺑﻪﺧﻮدش داده ﺑﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ دﻓﱰ
ﮐﻮﭼﮏ در ﳏﻠﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺸﯿﻦ »وات« در ﺟﻨﻮب ﻟﻮس
آﳒﻠﺲ اﺟﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ روزﻫﺎی آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ آنﺟﺎ
ﻣﻲرﻓﺖ.
ﺗﺎﺳﻒ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد ﺳﺎم را ﻓﺮا
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﻲدﯾﺪ ﻋﺪه ﮐﻤﯽ از ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﳑﮑﻦ اﺳﺖ آنﻫﺎ را از زﻧﺪﮔﯽ
در ﺳﻬﺎم
ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ اﺷﺎن ﳒﺎت دﻫﺪ و از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻢ
ﻋﺪه ﮐﻤﱰی ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﯽ او ﮔﻮش داده و
ً ﺑﻪﳎﺮد ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﮐﻤﯽ ﭘﻮل آن را
اﮐﺜﺮا
ﺑﺒﺎد ﻓﻨﺎ ﻣﻲدادﻧﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺮﻫﺎ در اﯾﻦ دﻓﱰ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو
ً ﻣﻌﺘﺎد ﮐﺎر
ﻣﻲرﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﺮدم واﻗﻌﺎ
ﮐﺮدن ﻣﺜﻞ ﺑﺮده ﺑﺮای ارﺑﺎبﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از
در ﺣﻘﯿﻘﺖ وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮش را
دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻲﻛﺮد ﺧﻮد او ﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮده
وﻟﯽ اﻋﺘﯿﺎد او ﳐﺮب ﻧﺒﻮده و ﲠﺮﺣﺎل ﺣﺎﻻ
دﯾﮕﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﻗﺪﯾﻤﺶ را ﺗﺮک ﮐﺮده .ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟
ﻫﺮ ﻏﺮوب ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺜﻞ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در وﯾﺘﻨﺎم از ﮔﺮﻣﺎ و ﮐﺪری ﳏﻠﻪ
وات ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻲﻛﺮد و ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ
از روی ﻣﯿﻞ و اراده! و روﺣﺶ ﺷﺎد ﻣﻲﺷﺪ
ﳎﻤﻮﻋﻪ
دروازه ﻃﻼﺋﯽ رﻧﮓ
وﻗﺘﯽ از
آﭘﺎرﲤﺎﻧﯿﺶ رد ﻣﻲﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﻮﻋﻮد راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ ﺷﺪه.
ﺑﻌﺪ از آنﳘﻪ ﺳﺨﺘﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،راﺣﺘﯽ و
آراﻣﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺜﻞ زﺧﻢﻫﺎی اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ روی ﺑﺪﻧﺶ
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه وﻟﯽ ﺟﺎی زﺧﻢ ﺧﺎﻃﺮه درد را
ﺑﯿﺎدش ﻣﻲآورد و ﻗﺪر آراﻣﺶ را ﲠﱰ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ.

ﺳﺎم اﺻﻮﻻ از ﺑﻮاﳍﻮﺳﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﳕﯽ آﻣﺪ و ﲠﱰﯾﻦ
ﺗﻔﺮﯾﺤﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻟﺬت از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ
ﻋﺼﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺳﺎﻧﺪوﯾﺠﯽ درﺳﺖ ﻣﻲﻛﺮد و
ﺑﺎﯾﮏ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ در ﺣﯿﺎط آﭘﺎرﲤﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و
ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﺖ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ،ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب
و درﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد .و در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ
اﮔﺮ ﺣﺎﻻ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﳘﯿﻦ اﻧﺪازه از دﯾﺪن
اﯾﻦ ﳘﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮد؟
ً در ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ﺷﺐﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ اﮐﺜﺮا
ﲞﻮﺷﯽ ﻣﻲﮔﺬﺷﺖ  .دوﺳﺘﺎن ﺗﺎزه زﯾﺎدی ﭼﻪ در
ﮐﺎر و ﭼﻪ اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
داﯾﺮه اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﺜﻞ اﻣﻮاج اﺳﺘﺨﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﯿﺮﺟﻪ ﺷﻨﺎﮔﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ داﯾﺮه آن ﺑﺰرﮔﱰ و
ﺑﺰرﮔﱰ ﻣﻲﺷﺪ.
روال ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪاش اﺻﻼ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .اﺧﺘﻼف زﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺑﻮرس
در ﺷﺮق ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺗﻌﻄﯿﻞ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺪﻗﺖ ﺣﺮﮐﺎت روزاﻧﻪ را
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺧﻮدش را ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت روز ﺑﻌﺪ
آﻣﺎده ﻣﻲﻛﺮد .وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﱰ ﮐﺎرش
ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزار
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ او از ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳒﺎم ﺷﺪه در
آن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺒﻮد .ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﱪﻫﺎی
ﺗﺎزه اﻗﺘﺼﺎدی و درک و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻮی ،او را
ﺟﻠﻮ ﺗﺮ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ.
ﻋﺼﺮﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ
ﺑﺮای ﺻﺮف ﻋﺼﺮاﻧﻪ و ﲤﺎﺷﺎی ﻏﺮوب ﲟﻨﺰل ﺑﺮﺳﺪ.
و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﺋﯽ ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﻣﻲﻛﺮد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﺷﺐﻫﺎی ﻟﻮس آﳒﻠﺲ ﳑﻠﻮ از ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط ﺑﺎ
رﻗﺺ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺧﻨﺪهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ اداﻣﻪ

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﭼﻘﺪر آرزو داﺷﺖ ﮐﻪ ﳘﯿﻦ ﺧﻨﺪهﻫﺎ را از
ً ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ را
آنﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺮف
ﻣﻲﻛﺮد ﺣﺘﯽ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن را ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﲞﺸﺶ ﻧﺒﻮد  .ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺒﻮل
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻨﺎی
ً در ﺧﺎﻃﺮش
درﯾﺎ ﺑﯿﻦ او و اﻓﺮادی ﮐﻪ داﺋﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪوﺟﻮد آورده ﺑﻮد .
»ﭘﺎﭘﺎ « ﺳﺎم ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎ اﺧﻢ ﻣﻲﮔﻔﺖ» .ﭼﺮا
ﺻﺎبﺧﻮﻧﻪ ﳘﯿﺸﻪ ﺑﺎ اون ﻟﺒﺎس ﺷﯿﮏ و ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﮔﺮوﻧﺶ ﻣﯿﺎد ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪرو ﻣﯽﮔﯿﺮه .ﻣﮕﻪ ﭘﻮل
ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺲ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﭘﺰ دادﻧﺶ واﺳﻪ
»ﭘﺴﺮم ،ﺛﺮوﲤﻨﺪﺑﻮدن ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪاره.
ﭼﯿﻪ؟«.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای روزی
ﮐﻪ ﺧﺪا ﲠﺸﻮن داده ﺷﮑﺮ ﮐﻨﻦ .ﭘﻮﻟﺪارا ﺑﯿﺸﱰ
از ﻣﺎ ﳏﺘﺎج دﻋﺎن .ﺑﺎﯾﺪ آدم ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ
ً ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻮن در ﺟﻨﮓ
ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺸﻪ  .ﺑﺎﯾﺪ داﯾﻤﺎ
ً ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮره« .
ﺑﺎﺷﻪ .ﮐﻪ اﮐﺜﺮا
َ
»ﺧﻮب ﭘﺎﭘﺎ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ در اﯾﻦﺻﻮرت ﻫﺮﭼﻪ
ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪه آﺧﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻣﺎل ﺷﯿﻄﻮن
ﻣﯽﺷﻪ .و دﻋﺎ ﮐﺮدﱎ ﮐﻤﮏ ﻣﻲﻛﻨﻪ ﮐﻪ اﯾﻦﻃﻮری
ﺑﺸﻪ«.
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﭘﺪرش ﺷﻮﺧﯽ ﻟﻄﯿﻔﻪ را ﺧﻔﻪ ﮐﺮده و
ﺳﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺲﮔﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺶ ﺑﻮد دارد
ﻣﻲآﯾﺪ.
ﺳﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮل را ﻋﻮض
ﮐﻨﺪ و اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮی ﮐﻪ او رﯾﺸﻪ در آنﻫﺎ دارد ﺑﺮده
ﺛﺮوﲤﻨﺪاﻧﻨﺪ و ﮐﻤﮏ او ﺑﻪ ﺧﻼﺻﯽ اﯾﻦ ﺑﺮدهﻫﺎ
ﮔﺮﻓﱳ دﺳﺘﺸﺎن و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺸﺎن اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮان ﳕﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺋﯿﻨﻪ و ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل و
ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎم را ﭘﺮ ﮐﺮده
ً او را از اﻓﮑﺎرش ،اﺣﺴﺎس
ﺑﻮد واﻗﻌﺎ
دروﻧﯽاش و ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش داده ﺑﻮد
ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻓﺘﺎدهﻫﺎ
را ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺎ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
زﻧﺪﮐﯽ ﲠﱰ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ آنﻫﺎﺋﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﺶ را ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪاﯾﺘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن
ﭘﯿﺎﻣﱪان ادا ﻣﻲﻛﻨﺪ .
زﻣﺎن در ﺣﺎل ﻋﻮض ﺷﺪن ﺑﻮد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮای ﳘﻪ ﻋﻮض ﺷﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﳕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن
آرﺗﻮراش در وﯾﻤﺒﻠﺪون ﻟﻨﺪن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ
ﺗﻨﯿﺲ در اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم وات ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻪ روی ﻣﺒﻞ راﺣﺘﯽ ﱂ داده
ﺑﻮد و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ورق ﻣﯿﺰد ،در ﻓﮑﺮ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راﻫﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻨﺪه ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﲠﱰی
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ً ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد
ﻧﻈﺮش را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﻓﻮرا
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺎم ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ در اﻣﻮر
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد در ﺑﺎره اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ در
ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮرد »ﻣﺎﯾﮑﺮو ﺳﺎﻓﺖ«  .در اﺧﺘﯿﺎرش ﮔﺬاﺷﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪان ﺧﻮشآﯾﻨﺪی از ﺻﺎﺣﺐ
آن »ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ« ﻧﮑﺮد .ﺳﺎم ﻓﻘﻂ ﮔﻮش داد و
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ وارد ﲝﺚ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻧﺸﻮد.
در ﻋﻮض ﺳﺎم »ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ« را ﺗﺎﺟﺮی زرﻧﮓ
ﻣﻲدﯾﺪ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻠﻮی ﺧﻮدش ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ
ﺗﺎ اﮔﺮ روزی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ »ﻣﺎﯾﮑﺮو ﺳﺎﻓﺖ«
ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﺷﺪ از ﺳﻬﺎم آن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺎم آوران ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﺎم ﺧﻮدش را ﮔﻮل ﳕﯿﺰد
و ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺖ در ﮐﺎر ﺧﻮب ﳘﯿﺸﻪ
ﳕﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ً ﺳﺎم ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ او ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ
ﭘﯿﺎﻣﱪی ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﳏﻠﻪ وات ﺑﺎﺷﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ
ﮐﻪ ﻧﻪ! او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﻣﻲﻛﺮد .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺳﺎم ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺳﻮد آور ﺑﻮد و
ﺣﻖ ﻣﺸﺎورهاش ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮدی ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪﺷﺎن
ﻣﻲﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻻ
اﻗﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎم ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻤﻮل
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎم از ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﳏﻠﻪ وات اﺻﻼ ﺣﻖ
ﻣﺸﺎوره و ﮐﻤﺴﯿﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﳕﻲﻛﺮد .آنﻫﺎ ﻫﻢ
ارزش ﮐﺎر ﺳﺎم را ﻣﻌﺎدل ﳘﺎن دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ آنﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ دﻓﱰ
ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺑﮑﻨﺪ .دﻓﱰی ﮐﻪ درب ورودی آن در
ﳘﺴﺎﯾﮕﯽ ﯾﮏ رﻧﮓ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی آﻫﻨﯽ در
ﺟﻠﻮی ﭘﻨﺠﺮهاش و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺮوب
ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ای رﻧﮕﯽ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﳘﯿﻦ ﻣﺸﱰﯾﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﯽ
ﺻﱪاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن ﺳﺎم ﺑﻪ دﻓﱰش ﺑﻮد .ﺳﺎم
دﻟﯿﻞ اﯾﻦﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺸﺎوره ﳎﺎﻧﯽ وﻗﱵ
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﱰي اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﺪ را ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻔﻬﻤﺪ .و ﺗﻌﺠﺐ آورﺗﺮ اﯾﻦﻛﻪ او ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮدش از ﳘﺎن ﺳﻬﻢ در ﺣﺎل
ﻣﺜﻞ
ﺗﻨﺰل ﲞﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻗﯽ آن ﺷﻮد.
اﯾﻦﻛﻪ ﺳﺎم ﻣﺪﯾﻮن اﯾﻦ ﻣﺸﱰی ﺑﻮده و اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻣﺸﱰی اﳒﺎم
دﻫﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺳﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻘﯿﻪ ﺳﻬﺎمﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ ﻧﻮد درﺻﺪ ﺗﻨﺰل ﮐﺮده و در ﳎﻤﻮع ﺳﻮدی
ﮐﻤﱰ از دﳋﻮاه ﻋﺎﯾﺪش ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺤﺶ و
ﻧﺎ ﺳﺰا ﺣﻮاﻟﻪ ﺳﺎم ﺷﺪ .اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪﻗﺪری
ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎم ﺑﺪون آنﻛﻪ وارد
دﻓﱰ ﮐﺎرش ﺑﺸﻮد ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ و ﳏﻞ را ﺗﺮک
ﮔﻔﺖ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ ای از آﺋﯿﻨﻪ ﻣﺸﱰی
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
ﺳﺎم ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ :ﭼﺮا ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ،ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ؟
در ﺳﮑﻮت ،ﻋﺒﺎدت ﺷﺒﺎﻧﻪاش را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد
و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن زود ﺑﻮد وﻟﯽ
ﭼﺮاغ ﺧﻮاب را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻮر ﮐﻢ از ﯾﮏ
ﮐﺸﺘﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دور را ﲠﱰ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ
آراﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻲﻛﺮد و ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ از ﭘﻨﺠﺮه
ﺑﺰرگ اﻃﺎق ﺧﻮاﺑﺶ ﮐﻨﺎر ﺑﺮود ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد.
ﺳﺎم ﺑﻨﺪرت ﺷﺐﻫﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﻲﺷﺪ .ﻻاﻗﻞ ﺑﯿﺎد
ﳕﯽ آورد ﮐﻪ ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ﺑﺴﺮش زده ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ
اﻣﺸﺐ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﺖ زد ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﺑﯿﺸﺖ و
ﻫﺸﺖ دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز دﯾﺪ.اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮش
ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در
زﻧﺪﮔﻲاش ﺑﺪﻫﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎ
ﺧﻮدآﮔﺎﻫﺶ ﻓﺮو رﻓﺖ ﳘﯿﻦﻗﺪر ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن آﮔﺎﻫﺶ
را ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ .ﺻﺒﺢ ﺑﻪﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺖ
ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه .
آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﻓﱰش در ﳏﻠﻪ وات ﻧﺮﻓﺖ
و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و دﯾﺮ ﳏﻠﯽ ﺳﺮ زد و
ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺶﻫﺎ و راﻫﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﱳ راه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺧﺪا ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ در ﻫﺎی ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
ً ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ وارد ﺟﺎﺋﯽ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را داﺋﻤﺎ
ﺗﺎرﯾﮏ و ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ
درﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﮐﻪ ﭘﺸﺖﺷﺎن ﻧﻮراﻧﯽ و
ﭘﺮ از اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ وارد ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و ﻓﻘﻂ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮔﺬﺷﺖ ﯾﺎد آور ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮏ در ﮐﻨﺎر دﯾﮓ
و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﻮﻓﺎژ ﺑﻮد.
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺳﺎدهای ﺑﺮای آن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮب ﺑﮕﺮدد آن را ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل روي دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮس
ً ﺑﻪ او ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯿﺰد.
اﻧﮕﯿﺰی داﺋﻤﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ در ﺛﺮوت ﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﳘﻪ
ﺣﺮفﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺮوت ﻧﺸﺎﻧﻪای از ارزﴰﻨﺪی
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺮﭼﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮاﯾﺖ
ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺛﺮوت ﺗﻮ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ  .و ﻫﺮﭼﻪ
ﺳﺎم ﺑﯿﺸﱰ و ﲠﱰ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﻛﺮد
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ارزﺷﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮاﯾﺸﺎن داﺷﺖ ،آنﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﭘﺎداش او را ﻣﻲداد ﻧﺪ.
اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺮرات ﺷﺪه
ً ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻲﮔﻔﺖ ﺛﺮوت دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ داﺋﻤﺎ
واﺿﺢ ﺑﺮ ﺧﻮﺑﯽ او در ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
آﻫﻨﮓ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز از آن ﺳﻮت دﻟﻨﺸﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﯾﺎدآور آن ﺳﻮت ﺧﻄﺮ ﮔﻮشﺧﺮاش در
ﻓﺎﺻﻠﻪ دوردﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎم ﺑﺎ ﲤﺎم وﺟﻮد ﳕﻲﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﺶ
اﻓﮑﺎرش در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺮاﻧﻪاش از ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﳕﻲﮔﺬاﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺎزواﻧﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت ﲢﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﮑﺎر

ﻣﺬﻫﺒﯿﺶ ﮐﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﺣﱰام ﺑﻪ ﲤﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در
ﺗﻼش ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﲠﱰ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺗﺎﺟﺮ و ﮐﺎرﮔﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﻫﻘﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ،ﳘﻪ و
ﳘﻪ ﺧﻮﻧﯽ در رگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ و
زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺷﺐ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺳﺎم درب ﻣﻨﺰﻟﺶ
را ﺑﺮوی ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎز ﻣﻲﻛﺮد ﺗﺎ دور ﻫﻢ ﺑﺎ
ﻣﺸﺮوب و ﻏﺬا و رﻗﺺ و ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﺧﻮش
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺮش ﮐﻤﯽ
ﮔﯿﺞ ﺧﻮرد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎم از ﻣﺰه وﯾﺴﮑﯽ
اﺳﮑﺎچ ﺑﺎ ﺳﻮدا ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ .وﻟﯽ ﺣﺪ
اﻋﺘﺪال را ﳘﯿﺸﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻲﻛﺮد ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ
ﺣﻮاﺳﺶ ﲨﻊ و ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎم ﭘﺸﺖ ﺑﺎر ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮش ﻣﯿﱪﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ
ﯾﺎ »ﻓﻨﯽ« ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ او را
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺬاﺑﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺻﺪا
ﻣﯿﺰدﻧﺪ ،از ﺳﺎم ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﯿﻼس ﻣﺸﺮوﺑﺶ را
دوﺑﺎره ﭘﺮ ﮐﻨﺪ  .ﳘﯿﻨﮑﻪ ﺳﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ً
ﺗﻌﺎدل ﺧﻮدش را داﺷﺖ از دﺳﺖ ﻣﻲداد ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﺑﺎر ﺧﻮدش را
ﻧﮕﻬﺪارد  .ﲠﺮﺣﺎل ﮔﯿﻼس را ﭘﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺟﮑﯽ دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﯽ
ﺑﺪﻫﺪ ......ﺳﺮش را ﺗﮑﺎﻧﯽ داد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ دوﺗﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻲدﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻪ
ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﯽ و او ﺑﺎﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺎهﻫﺎ؟
ً دو ﺳﺎل؟ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪت آن
ﯾﮏ ﺳﺎل؟ واﻗﻌﺎ
را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد از اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪﺷﺎن ﺑﻮده ﻃﻮل زﻣﺎن آﺷﻨﺎﺋﯽ
را ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﭘﺎرﺗﯽ
در اﻃﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻫﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از اول ﺷﺮوع
ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﮐﯽ؟ ﭼﻘﺪر از ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﳘﯿﺸﮕﯽ
ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﺸﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و

ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﱰ ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﻣﻲﺷﺪ .وﻟﯽ ﭘﺎرﺗﯽ
ﳘﺎن ﭘﺎرﺗﯽ ﳘﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮد.
ﺳﺎم از ﻣﯿﻬﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ
ﺳﺮش ﮔﯿﺞ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺷﺐ ﲞﯿﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮود
ﲞﻮاﺑﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﺳﺎم ﺑﻪ دﻓﱰ ﮐﺎرش ﻧﺮﻓﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻫﻢ
ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ .
ﲤﺎم روز ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﲨﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ و در ذﻫﻨﺶ ﺑﻪ آن
ﺧﻮب ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ و آﺧﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺪﻫﺪ .
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ،
ﭼﻬﺮهﻫﺎ و اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﻲاش ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه
و ﻏﯿﺒﺸﺎن زده ﮐﻪ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﻨﺸﺎن ارﺗﺒﺎط
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺧﻮب ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ؟ اﺧﺒﺎر؟ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ؟ ﺷﮑﺴﺖ؟
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ؟
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرده ﺷﯿﺸﻪ ﮔﯿﻼس ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻪ روی
زﻣﯿﻦ اﻃﺎﻗﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه زﻧﺪﮔﻲاش
ﻧﭽﺴﺒﯿﺪه .
ﺷﻦﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ از آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎدش
ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﺮمﺗﺮ ﺷﺪه و راهرﻓﱳ روی آن ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﺶ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﺑﺪن ﮐﺸﯿﺪه و ﺳﺎﱂ ﺧﺎﱎ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﲤﺮﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﯾﻮﮔﺎ ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﺑﻮد.
اﺣﺴﺎس ﻟﺮزش ﭼﺮﺑﯽ ﺷﮑﻤﺶ در زﯾﺮ ﭘﯿﺮﻫﻦ،
ﺳﺎم را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﲤﺮﯾﻦﻫﺎﺋﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه
ً اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺑﺮای
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن در زﻧﺪﮔﻲاش اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽ از
ﺳﯽﺳﺎﻟﮕﯿﺶ ﻣﻲﮔﺬﺷﺖ .واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻃﺮش

ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺬﺷﺖ.
ﯾﺎد روزﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻣﺪتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪ ﲝﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرات
اﳒﯿﻞ و ﻗﺮآن و ﺗﻮرات ﻣﻲﮔﺬراﻧﺪ.
آن ﺷﺐ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺮﯾﺎل »روﺗﺲ« ﺷﺮوع
ﺷﺪ  .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﯾﺎل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او را در
ﭼﻨﺪﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﯾﺮ ﺑﺎر ﺧﺴﺎرات ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﺟﺪادش وارد ﺷﺪه ﺗﮑﺎن داد ،ﳘﺰﻣﺎﻧﯽ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ از
زﻧﺪﮔﻲاش ﺑﻮد  .ﭼﯿﺰی از اﻋﻤﺎق اﻓﮑﺎرش ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون ﻏﻠﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه
ﮐﻪ ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻤﯽ ﻫﻞ دﻫﺪ.

ﺛﺮوﲤﻨﺪ ﺑﻮداﺋﯽ
ﻗﺸﻨﮕﯽ و ﺟﻨﺐ ﺟﻮش ﺷﻬﺮ و ﺻﺪای آن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺳﺎم ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﮐﻪ در ﲤﺎم ﻃﻮل
ﻋﻤﺮش از زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ،ﺷﻠﻮﻏﯽ و
ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮده ،ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ در
دﻧﯿﺎی ﺗﺎزه ای از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه .در
ﺳﮑﻮت روی ﲣﺘﺶ ﻏﻠﺘﯽ زد ﺗﺎ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺰرگ
اﻃﺎﻗﺶ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ  .از اﯾﻦ
داﻣﻨﻪ ﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﱰده اﻗﯿﺎﻧﻮس ﮐﺒﯿﺮ ﻧﻈﺮ
ﻣﯿﺎﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻛﻪ اﻃﺎقﻫﺎی
آنﻃﻮری در ﻟﺒﻪ ﺷﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺴﺎس
ﻣﻲﺷﻮد اﻃﺎﻗﯽ اﺳﺖ در ﻓﻀﺎ و ﻫﺮ ﺗﺎزه واردی
را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﻋﺎدت ﻧﺪارد ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ
ﻣﯿﱰﺳﺎﻧﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﻬﻮت ﻣﻨﻈﺮه ﻋﺎﻟﯽ آن
ﻣﻲﻛﻨﺪ .دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ او ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از
آنﻫﺎ ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮد!
از ﺟﺎده ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﳕﻲﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ
را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .درﺧﺘﺎن ،ﺻﺨﺮه ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و
ﺣﺘﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ
ﺑﺸﺮ را ﻣﺜﻞ ﻟﮑﻪﻫﺎی دوردﺳﺖ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﳏﻮ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦﻫﺎ ﳘﻪ ﺑﺮای ﺳﺎم ﻋﺎدی ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﳕﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻤﯽ ازآن ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ.

او ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﳘﺎن
آراﻣﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮده ﯾﺎ
ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻄﺮ ﻏﻠﺘﯿﺪن از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ دره
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﳊﻈﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﺑﺪﻧﺶ ﻫﻨﻮز اﯾﻦﻗﺪر ﻧﺮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
راﺣﺖ درﺣﺎﻟﺖ ﻟﻮﺗﺲ ،ﻓﯿﮕﻮر ﯾﻮﮔﺎ ،روی زﻣﯿﻦ
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در وﻗﺖ ﲤﺮﮐﺰ رواﻧﯽ ﮐﻤﯽ
اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻲﻛﺮد.
»زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ زﺟﺮﮐﺸﯿﺪن« .ﺑﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻌﻠﻢ ﯾﻮﮔﺎﯾﺶ را زﯾﺮ ﻟﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﻲﻛﺮد درﺣﺎﱄ
ﻛﻪ ﺑﻪ آراﻣﺶ دروﻧﯽ او ﮐﻪ آنﻃﺮفﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﺣﺴﺮت ﻣﯽﺧﻮرد.
درﺣﺎل ﲤﺮﮐﺰ رواﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺬر
و ﻣﺪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .وﻟﯽ درﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ دور و در
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﻮد اﻣﻮاج را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد
ﻣﮕﺮ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﮐﻪ ﳘﭽﻮن
ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ اﳌﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن زﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﺗﻸﻟﻮ
ﻣﯽزد.
ﺑﻠﻪ ،ﺟﺮی ﻋﺰﯾﺰ ،داﺳﺘﺎن ﺧﺮﭼﻨﮓ را ﲞﻮﺑﯽ
ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورم و از ﺗﻮ ﻣﺘﺸﮑﺮم .ﺟﺬر و ﻣﺪ
اﻗﺘﺼﺎد ،ﮐﺸﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﮑﻨﺪ.
رزآﻟﯽ ،ﻣﻌﻠﻢ ﯾﻮﮔﺎ ،ﳘﺎن زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪی
ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺪم زدن در ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .ﯾﮏ ﺑﻮداﺋﯽ ﮐﻪ اﲰﺶ
ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش ﻃﺮاوت و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪاش
آورده ﺑﻮد .روزاﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﯾﻮﮔﺎ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ رﯾﺸﻪ ﻫﻨﺪوﺋﯽ دارد .ﻣﻌﺬاﻟﮏ اﮔﺮ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ او ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ را
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺳﺎم ﺑﻪ واژه »ﻣﺴﯿﺮ« ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﯽ را ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ .ﮐﺎﻧﺎل درﯾﺎﺋﯽ

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻣﻲآﯾﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﺎﻣﻞ.
آﻣﺪ و رﻓﺖ رزآﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش او را ﺑﯿﺎد
ﺟﺬر ﻣﺪ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ  :ﺟﺬر وﻣﺪ درﯾﺎ  -ﺟﺬر و
ﻣﺪ زﻧﺪﮔﯽ .ﺑﻮدا در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻟﻮﺗﺲ و
آرام ،ﲟﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ،در اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎم ﭘﯿﺎم آور اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻮد.
ﭼﻬﺮه دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪش روی اﻣﻮاج ﭘﺮاﮐﻨﺪه
در ﺳﻄﺢ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻓﮑﺎرش ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻨﺎن ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ در ﳕﯽ
آورد .ﳘﯿﻨﻘﺪر ﮐﻪ آن اﻣﻮاج را در ﻓﮑﺮش
ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻣﻮاج را در
ذﻫﻨﺶ ﻣﻲدﯾﺪ  .اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺗﺪاﺧﻞ اﻣﻮاج ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﲨﻊ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ ﳘﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
اﺣﺴﺎس
ﻓﺎز ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع آنﻫﺎ دارد.
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻧﺪﮔﻲاش ﺑﺎاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮔﯿﺮی آرام ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ رزآﻟﯽ ﭼﯿﺰی در
ﺑﺎره ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻣﻮاج ﳕﯽ داﻧﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺗﺎﺋﯿﺪی ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﻪ ﲝﺜﺸﺎن در ﺑﺎره ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .
ﺳﺎم ﺑﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ اﻃﺎﻗﺶ ﺑﻮد
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ آن را ﭼﺮﺧﯽ داد ﺗﺎ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻣﮑﻪ،
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ و ﺣﺘﯽ روم ،ﺑﯿﺎد ﻣﻲآورد ﺟﺎﺋﯽﮐﻪ
اﯾﻦ ﳘﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦﻗﺪر ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ رﯾﺸﻪ ﻣﺬاﻫﺐ
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ در ﻗﺪﯾﻢ از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
از آن ﻃﺮف ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺧﺎرﺟﯽ و اﮔﺰاﺗﯿﮏ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ رﯾﺸﻪ ای در

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ دور.
ﮐﻤﯽ دودل وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻮدا
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﲢﻘﯿﻖ ﮐﺮد ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻓﮑﺎرش
اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﻲﻛﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی
رزآﻟﯽ ﻧﺒﻮد  .ﺑﻠﮑﻪ او از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺻﻮل
آﺷﻨﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﮑﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎ
ﭘﺮده ای ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻫﺪف ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺳﺎم را ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﻮدا ﻧﻔﺲ ﺗﺎزه ای در وﺟﻮد او دﻣﯿﺪه ﺑﻮد
از آﳒﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدا ادﻋﺎی ﳒﺎت اﻧﺴﺎن در ﺻﻮرت
ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدش را ﳕﻲﻛﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای
ً ﲞﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻗﻠﺒﺎ
راﻫﻨﻤﺎ ﺳﺖ.
ً ﲢﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻗﺮار
ﺳﺎم ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻮدا در اﺑﺘﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آنﻫﺎ ﺷﮏ داﺷﺖ آﻣﻮزش دﻫﺪ .و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻌﺪ از درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻨﺪرا ،ﯾﮑﯽ از
ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﻨﺪو ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﻗﻀﺎوﺗﺶ
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ راه و روش را
آﻣﻮزش دﻫﺪ.
ﺳﺎم ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ او
را ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آن
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه.
دوﻣﯿﻦ اﺻﻞ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ» ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه
رﻧﺞ« در اﻓﮑﺎرش ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺳﺎم ﳐﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﺻﻞ اول» ،ﺣﻘﯿﻘﺖ رﻧﺞ«
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﲤﺎم زﻧﺪﮔﯽ زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ  .در
ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺻﻞ» ،رﻫﺎﺋﯽ از رﻧﺞ« را
ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻲدﯾﺪ .
ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او ﺑﯿﺸﱰ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ

ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ،واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی در دوﻣﯿﻦ اﺻﻞ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء زﺟﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ اﻣﯿﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻧﺎداﻧﯽ دارد.
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﺻﻞ ﯾﻌﻨﯽ »راه ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻟﯽ«
ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﺴﯿﺮ را از زﺟﺮ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎم آﺷﻨﺎ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .
ً ﺧﺎﻃﺮش آﺳﻮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﯾﻬﻮدﯾﺖ
ﺿﻤﻨﺎ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدش از
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
اﯾﻦ رزآﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را
ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻗﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎم در ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺧﻠﻮت ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻣﺸﺐ ﺑﯿﺎﺑﺎن
را در ﺷﺐ ﯾﺎ ﺷﺐ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻲدﯾﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﻧﻘﻄﻪ ای دور از ﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺷﻬﺮ و ﲤﺪن
را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ،وﻓﻮر زﻧﺪﮔﯽ در
اﯾﻦ ﳏﯿﻂ ﺑﺎﯾﺮ و ﱂ ﯾﺰرع ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﻫﺴﺘﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎﻻی آن ﺗﭙﻪ
ﺳﺮ ﺳﺒﺰ .ﺑﻪ زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯿﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻋﻠﻒﻫﺎی
ﺳﺒﺰی را ﺑﯿﺎد آورد ﮐﻪ از ﻻی ﺳﯿﻤﺎن و
آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪاﺷﺎن روﺋﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺮوی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﻋﻮب
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﳕﻲﺷﻮد.
او ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ روز را در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب و
روی زﻣﯿﻦ ﮔﺮم ﮔﺬراﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﮕﯽ
ﭘﺘﻮﯾﺶ را ﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻗﺮﻣﺰ آﺷﻨﺎ ﮐﻪ
ﲜﺎی درﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺗﭙﻪ ای در ﺣﺎل ﻓﺮورﻓﱳ ﺑﻮد
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع ﻏﺮوب او
را ﲞﻮاب ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻓﺮو ﺑﺮد .ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻤﯽ
ﺳﺮﻣﺎ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﳕﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺮاي

آنﻛﻪ ﺗﺎ ﻫﻮا اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻘﺪر
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه .در ﲠﺖ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮔﻮﯾﺎ در ﺧﻮاب
ﺑﻪ اﻋﻤﺎق آﲰﺎنﻫﺎی دوردﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و در
ﻧﺎﺑﺎوری در درﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻪ آﲰﺎن
روﺷﻦ ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد.
ﺳﺘﺎرهﻫﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ دﻧﯿﺎی ﺧﺎﻧﻪاش
اﯾﻨﺠﺎ در
ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﺒﻮدﻧﺪ .
ﻫﺮﮔﻮﺷﻪ آﲰﺎن ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﯿﺶ از
ﲤﺎم ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﲰﺎن ﺧﺎﻧﻪاش
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺸﻤﺎرد و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ روﺷﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﲰﺎن اﻓﮑﺎرش را از آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺎک ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﲠﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ در ﻣﯿﺎن آن ﺳﺘﺎرﮔﺎن
وﺟﻮد دارد؟ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ از آنﻫﺎ ﺳﺘﺎره
ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﴰﺎرش ﺳﺘﺎره و ﺣﺘﯽ ﮐﻼنﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﴰﺎرش ﮐﻬﮑﺸﺎن!
دوﺑﺎره ،در زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﺮوﯾﺶ ﺑﺎز
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﻖ دﯾﮕﺮی را در آن
ﺑﺒﯿﻨﺪ .درﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽآﻣﺪ روح و رواﻧﺶ را ﻧﻮازش ﻣﻲداد
ﭼﯿﺰی ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺶ را ﻏﻠﻐﻠﮏ ﻣﻲداد  .ﺳﺮش را ﺑﻪ
آراﻣﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  .ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﭘﺎی ﺳﯿﺎه ﮐﺮﮐﯽ را
دﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ روی ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺪﻧﺶ دﻋﻮت
ﮐﺮده و ﺑﻪ آراﻣﯽ از آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود  .اﺣﺴﺎس
رﻓﺎﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ زود ﻓﻬﻤﯿﺪ رﻃﯿﻞ
ﺗﺎراﻧﺘﻮﻻﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﻮاﺟﻪﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ
رﻃﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﺒﺖ و ﭘﺸﻢآﻟﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ
اﻣﺸﺐ ﺳﺎم در ﯾﮏ آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ دروﻧﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮدش ﻣﯽزﯾﺴﺖ .ﺑﺪن ﮐﺮﮐﯽ او ﻧﻮازﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ﺗﺎ روی ﺷﺎﻧﻪاش ﺑﺎﻻ ﻣﻲرﻓﺖ.

آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻪ
ﻣﻼﯾﻢ،
ﻧﺮم،
ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺑﭽﻪﮔﯽﻫﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﳘﺪﯾﮕﺮ ﻟﺬت ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦﻛﻪ ﺗﺎراﻧﺘﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ از روی ﺷﺎﻧﻪ
ﺳﺎم ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﳎﺎور رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪاش
اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﺧﺎﻃﺮه ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آن ﺷﺐ ﻣﺪتﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽﺧﯿﻠﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ درﺳﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﳘﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﻲآورد:
در ﳏﻠﻪﺷﺎن ﻫﯿﭻ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاری
ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﳘﻪ آن ﮔﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﯾﮏ ﭘﺎ
را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎم او را »ذﻏﺎل« ﺻﺪا
ﻣﯽزد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎی ﳏﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﳘﻪ آنﻫﺎ
ﺳﺮﻣﯽزد .ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ذﻏﺎل ﻗﺒﻞ از ﺑﻪدﻧﯿﺎ
آﻣﺪن ﺳﺎم ،در ﭘﺸﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﺎدرش
را ازدﺳﺖ داده و ﺳﮕﯽ او را ﺷﯿﺮداده و
ﺑﺰرگ ﮐﺮده.
ﻣﺎدر »ﺳﺎم« او را ﺻﺪا ﮐﺮد .ﺳﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ً اﺗﻔﺎق ﺑﺪی اﻓﺘﺎده .ﻣﺎدرش درﺣﺎﱄ ﻛﻪ
ﺣﺘﻤﺎ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻲﻛﺮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﳎﺒﻮر
ﺷﺪه ذﻏﺎل را ﻧﺰد داﻣﭙﺰﺷﮏ ﺑﱪد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ
آﻣﭙﻮل ﺧﻮاب او را ﺑﺮای ﳘﯿﺸﻪ ﲞﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ  .آن
ﮔﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎ ﺑﺎ ﲤﺎم وﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽ را دوﺳﺖ
»ﻣﯽدوﻧﯽ
ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد.
ً ﺗﻮی ﲠﺸﺖ دو ﭘﺎ داره« ﺳﺎم
ﭘﺴﺮم ،ذﻏﺎل ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮدش ﺧﯿﺲ اﺷﮏ
ﺑﺸﻮد ﻓﺮار ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺎدرش او را ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﻐﻠﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دور ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﻏﺼﻪ
را از وﺟﻮدش ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺻﻮرت
اﺷﮏآﻟﻮدش را ﺳﺮﺣﺎل ﺑﯿﺎورد.
ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺸﺐ ذﻏﺎل در وﺟﻮد ﺗﺎراﻧﺘﻮﻻ ﺑﻪ
دﯾﺪﻧﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد!

ﭼﻪ ﻓﺮق ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﻦ اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪاش و
ﺑﯿﺎﺑﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺎﮐﻤﯽ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﱰ
اﯾﻨﺠﺎ ﳘﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽروﯾﺪ و ﻣﯽروﯾﺪ و ﻣﯽروﯾﺪ .
ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ از ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪاش
ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﻲدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری و ﺣﻮض
و ﻓﻮاره ﺑﻪ ﳏﯿﻂ ﺟﺎن داده ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﻃﯽ ﺧﻮد را در ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﲠﱰ
اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮد ﺳﻌﯽ
ﻣﻲﻛﺮد اﺻﻞ آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ » .زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ و ﺑﮕﺬار زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ« .ﳕﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮداﺳﺖ ﯾﺎ
از ﭘﯿﺮوان او .وﻟﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﳘﺎن
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎم از اﯾﻦ در ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از
آراﻣﺶ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻟﺬت
ﻣﻲﺑﺮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮازﻧﻪای ﺑﯿﻦ رﺷﺪ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﻣﺼﺮف اﺷﱰاﮐﯽ آب و ﺧﺎک و ﻧﻮر
و ﻓﻀﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ؛ ﮐﺠﺎ ﲠﱰ از
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺪهآل را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟
ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﻲﻛﺮد ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺟﻮار ﮔﯿﺎﻫﺎن دوﺳﺘﺶ ﳘﻨﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪ  .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﯿﻦ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﳘﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ رﻗﺎﺑﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ
ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان از آنﻫﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ،ﺣﺸﺮات و ﻋﻨﮑﺒﻮتﻫﺎ را
ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺴﺖﺗﺮی ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪادﺷﺎن و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰﺷﺎن در
ﺑﻘﺎ روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ را ﳐﻠﻮﻗﯽ
ﻣﺴﻠﻂ و ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﲤﺎﺷﺎی دﺳﺘﻪای

از ﻣﻮرﭼﮕﺎن درﺣﺎل ﮐﺸﯿﺪن ﻻﺷﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻻﻧﻪاﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد.
اﮔﺮ از ﺳﻔﯿﻨﻪای ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻫﻪ ﭼﻨﺪﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ
ﭼﯿﺰی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ را ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪﻓﺮد ﻣﯽﮐﻨﺪ زﺟﺮﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ.
او ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ
از اﻧﺪاﻣﺸﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲدادﻧﺪ و ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺸﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی روی آنﻫﺎ ﳕﻲﮔﺬاﺷﺖ .آنﻫﺎ
ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﻗﻢ زده و ﺑﺎ آن
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺪون آنﻛﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
و ﯾﺎ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ آنﻫﺎ دارﻧﺪ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺠﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
درک و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﺟﺮﮐﺸﯿﺪن ﺗﻨﺎﻗﺾ ﭘﯿﺪا
ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ دوﻣﯿﻦ اﺻﻞ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدا ﳘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﳊﻈﻪای ﺑﻌﺪ ،از اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮت ﺧﻮدش ﺷﺎدﻣﺎن
ﺑﻮد .ﻓﺮق در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ
اﻣﯿﺎل اﻧﺴﺎن رﯾﺸﻪ در ﻧﺎداﻧﯽ دارد؟ وﻟﯽ
ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻮﭼﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ  .آنﻫﺎ اﻣﯿﺎل
ﻧﺪارﻧﺪ.
ارﺗﺒﺎﻃﯽ دراﯾﻨﺠﺎ در ذﻫﻨﺶ ﺑﻪﻫﻢ وﺻﻞﻣﻲﺷﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﻮل
ﻧﻪ ،ﭘﻮل ﺷﺮ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽاﺳﺖ ...و ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﺗﻌﻤﻖ درﺳﻔﺮ ﺳﺎم ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .
او دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺮسﮐﺮدن ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎ
دﻗﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺳﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﳘﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و
ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﭘﻮلﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن رﯾﺨﺘﻪ
ﻣﻲﺷﺪه از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه .ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ً اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ داده
ﺑﺎﻧﮏ اﺻﺮار ﳕﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ
و دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻢ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺎﰎ ﻃﺎﺋﯽ
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺳﻮاﻟﯽ ﳕﻲﻛﺮدﻧﺪ  .ﺣﺎﻻ ﳘﮕﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
را
ﺧﻮدﺷﺎن
ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺗﺸﮑﺮ اﯾﻦ اﻗﻮام ﻋﺰﯾﺰ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮﺋﯽ
ﺳﺎم را دﻟﮕﺮم و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﻛﺮد .وﻗﺖ آن
ً اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ
را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﳓﻮه ﲠﺮهﺑﺮداری از آن
را ﺑﺮای ﲤﺎﻣﺸﺎن ﺷﺮح ﻣﻲدﻫﺪ.
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﭼﻨﺪﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﺳﺎم ﺷﺮح ﻣﻲداد .
ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت وات ﻟﻮس
آﳒﻠﺲ ﮐﻢﮐﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻫﻢ
ﻣﻲرﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞ ،ﳏﻠﻪ
و ﳘﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﻲدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر آﺳﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن دارد
زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎی ﭘﯿﺮﺷﺎن ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺰد.
ﺳﺎم ﻫﻢ ﳘﯿﺸﻪ از آنﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻃﻼﺋﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ دوﻫﻔﺘﻪای ﻣﻬﻤﺎن او ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺧﺎﻧﻪ او را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
آﺗﺶﺳﻮزی ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را آن
ﺳﺎل درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎم روﺷﻦ
ﮐﺮد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﺑﺮای
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻧﻪ او آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺪﯾﺪ
ﺳﺎم داﺷﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﳘﺴﺎﯾﮕﺎن او وارد
آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ درﺧﺘﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از

ﺑﺎران زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮه
ﺗﺮس از آﺗﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ راﯾﺤﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ از
ﭼﺮﺧﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﻪزودی
زﻣﲔﻫﺎی ﱂﯾﺰرع ،در آن ﻨﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﺧﻮدﺷﺎن
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ دوﺑﺎره ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﳘﺴﺎﯾﻪﻫﺎ در ﺗﭙﻪﻫﺎی ﳎﺎور ﺗﻔﺮﯾﺢ آﺧﺮ
ﻫﻔﺘﻪﺷﺎن را ﺑﻪ ﲨﻊآوری ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ در
اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺮس
آرام ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ از ﺗﮑﺮار آﺗﺶﺳﻮزی در اﺛﺮ وزش
ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺎ اﻧﺎ ﮐﻪ از اﺳﱰاﺣﺘﮕﺎهﻫﺎی
زﻣﺴﺘﺎﻧﯽﺷﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺛﺮوﲤﻨﺪ
ﻧﯿﺮوی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮای ﲨﻊآوری ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ
داده ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﲨﻊآوری ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی
ً ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آنﻫﺎ
ﺧﺸﮏ و ﺳﺎﱂ اﮐﺜﺮا
را از رﯾﺸﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی زﻧﺪه از
ﺧﺴﺎرت ﻣﺸﺎﲠﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻟﻐﺰش زﻣﯿﻦ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺮای ﺳﺎم ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪﻃﻮر ﺗﺮس
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﯽ ﻣﻲﺷﻮد .ﭼﻪﻃﻮر ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن را
ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻢ اﳘﯿﺖ
آﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮس ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﮐﻪ از آن
ﻣﻠﻬﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮن داروی ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﻓﮑﺮ
ً ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﲣﻢ ﮐﺎج را
را ﺑﯽﺣﺲ ﮐﻨﺪ و ﺎﯾﺘﺎ
از ﻣﯿﻮه آن رﻫﺎ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺎزه و رﺷﺪ ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎم از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﲤﺮﯾﻦ و
ورزش دﺳﯿﭙﻠﯿﻦ ﻓﮑﺮی را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ  .و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ
ﲤﺮﯾﻦﻫﺎی ﲤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی ﺑﻪدﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده
ﻧﺸﻮد.
ﳘﺮاه راﯾﺤﻪای ﻣﻼﯾﻢ و ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ،اﻃﺎقﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻪاش ﳑﻠﻮ از ﳎﺴﻤﻪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮ ،ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ،و

ﴰﻌﺪاﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﲤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮ از
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺗﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺑﻪﻧﻈﺮش
ﳕﻲرﺳﯿﺪﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻛﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﻃﺎق
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاش ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﺮﮐﺪام
ً از
ﻣﺎرﮐﺮی ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻌﺪادی ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأﺷﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﳘﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎری روی دوﺷﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ آرزوی ﺳﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﳘﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و از ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﳘﺎن راﯾﺤﻪای را ﮐﻪ
اﻣﺸﺐ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﺶ ﻣﻲرﺳﺪ در آنﺟﺎ
اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮐﻨﺪ.
ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﴰﻌﯽ ﻣﻌﻄﺮ ،ﴰﻊ دﯾﮕﺮی
را در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻔﮑﺮ زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره ﺑﻮدا
روﺷﻦ ﻣﻲﻛﺮد ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪﻗﺪر ﺧﻮب
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺸﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ روزی در
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد .
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ از ﯾﮏ
ﺑﺪن ﺑﻪ ﺑﺪن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﳘﭽﻮن ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی
وﺟﺪان در ﺳﮑﻮت ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش آﻣﺪ و رﻓﺖ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺶ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺑﻮداﺋﯽ و ﻫﻨﺪو
او را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ.
رزآﻟﯽ ﻫﻢ در ﺗﺎﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی »دارﻣﯿﮏ « ﭼﻬﺎر
دﯾﻦ :ﻫﻨﺪو ،ﺑﻮداﺋﯽ ،ﺟﯿﻨﯽ و ﺳﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺎم ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﱳ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻞﻫﺎی درﺣﺎل
ﺷﮑﻮﻓﻪﮐﺮدن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺣﺎﻻ ﻃﻌﻢ ﻣﯿﻮهﻫﺎی
ﻟﺬﯾﺬ آن را ﺑﭽﺸﺪ و دورﳕﺎی ﺳﺮﺣﺪاﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺟﻠﻮﯾﺶ ﳕﺎﯾﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .

ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻓﺮ
ﺳﺎم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﳕﯽرﻓﺖ وﻟﯽ اﯾﻦﺑﺎر رزآﻟﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺎﻧﺪی ﻣﺜﻞ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ
آنﺟﺎﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﮏﺳﺎﻟﯽ از اوﻟﯿﻦ ﳕﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮدن اﯾﻦ ﳘﻪ ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر
دوﺑﺎره روی اﮐﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد.
آن ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي آﺧﺮ ﻓﯿﻠﻢ و روﺷﻦﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻦ
آرام و ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه آﺧﺮﯾﻦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎم اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺣﱰام ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آن ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد و
ﻫﻨﻮز ﳕﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﺮد،
ﮔﺎﻧﺪی ﺑﺮ او اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ .
اﺣﺴﺎس ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺻﻠﺢ
آﻣﯿﺰ ﮔﺎﻧﺪی ﻣﻲﻛﺮد ،از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﺸﻢ
ﺧﻮدش ﳕﻮﻧﻪ ﳎﺴﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﺗﯿﻦ
ﻟﻮﺗﺮ ﮐﯿﻨﮓ دﯾﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎم ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ
ﮐﯿﻨﮓ در ﻓﮑﺮش ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻓﺮق ﺣﺎﻻ و آن ﻣﻮﻗﻊ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ
ﻟﻮﺗﺮ ﮐﯿﻨﮓ دﯾﮕﺮی ﻇﻬﻮر ﳕﻲﻛﻨﺪ.
داﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﮔﺎﻧﺪی ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﳕﺎﯾﺶ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﮑﺎرش را ﺑﻪ
ﻏﻠﯿﺎن آورد  .ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم اﺗﻔﺎﻗﺎت در دﻧﯿﺎ
از ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﯾﮏ ﮔﺎﻧﺪی ﺟﻮان و
ﺑﻌﺪ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﳓﯿﻒ اﳉﺜﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪار ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ
در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﲞﺼﻮص ،اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ ﺑﻪ او اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﺪ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺟﻬﺖ درﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲاش را ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
رزآﻟﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال ﺳﺎم در
ﻣﻮرد ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺮاﺋﯽ ﮐﺴﺖ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎم ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد:
اوﺿﺎع در آنﺟﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﳘﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در
ﻧﯿﺴﺖ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ وﺿﻊ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ از
ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﻪﳘﺎن ﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺼﻮر
ﮐﺮد.
ﺳﺎم در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم دﻻﺋﻞ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
ﺑﻪدﺳﺖآوردن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﳑﺘﺎز در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
رﻗﺎﺑﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﯿﭻ ﲠﺎﻧﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺼﻠﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻣﺒﺪاء
آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺖ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن رﺣﻢ وﺷﻔﻘﺖ ﺑﻪ ﮐﻔﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻲﺗﻮان در اﺟﺘﻤﺎع
ﺗﻮازن ﺑﻪوﺟﻮد آورد؟
وﻇﺎﺋﻒ ﻻزم در اﺟﺘﻤﺎع ﳘﮕﯽ دارای ارزﺷﯽ
ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ  :ﻣﺴﺎوات زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن و
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺸﱰک.
ﺳﺎم ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺎﻧﺪی و آﻣﺮﯾﮑﺎی دﻫﻪ ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد
ﮐﻪ ﺧﻮدش در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻲﻛﺮده ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ او را ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﻮﻧﺎن
ﮐﺸﺎﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ

ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زدﻧﺪ .از آنﺟﺎ ﺑﻪ
دوران ﺑﺮده داری و ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
رﺳﯿﺪ .ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎوات و ﻋﺪاﻟﺖ را در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺿﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺷﻔﺎی ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻨﻮز در دوران
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﻘﺎﻫﺖ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ در ﻓﮑﺮش ﺟﺮﻗﻪ زد  .آﻫﺎ ......در
ﮐﻨﺎر ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ﮐﺘﺎب ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ .ﺑﺪون ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﲠﱰﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ ﻫﻢ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎم آنﻗﺪر در ﺑﺎره دﯾﻦ ﻫﻨﺪو و ﺑﻮداﺋﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻟﺮوزآﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
رزآﻟﯽ ﻫﻢ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از او ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﻔﺘﺨﺮ از داﺷﱳ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﻪ
او ﮔﻮش داد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﻮط زﯾﺒﺎ را از
رﯾﮓ ودا ﺧﻮاﻧﺪ:
»ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ داﻧﺎﺋﯽ را ﮐﻪ
از آن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر« .
و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ و ﺷﮏ ﺑﻪ آراﻣﯽ اداﻣﻪ داد:
»ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﺴﺎن و ﻔﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﲤﺎم ادﯾﺎن
ﻣﺸﱰک اﺳﺖ«.
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺻﺒﺢ دوﺑﺎره در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﯾﻮﻧﯿﻮن ﻛﺎرﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﲰﻲ و ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﭘﺎل ﻫﻨﺪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﭼﺎپ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺧﺒﺎر دﯾﮕﺮ از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ او را ﺑﺮای
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ آنﺟﺎ ﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد  :ﻗﺘﻞ ﻋﺎم در
ﻣﻌﺒﺪ ﻃﻼﺋﻲ ﺳﯿﻚﻫﺎ ،ﺗﺮور اﯾﻨﺪرا ﮔﺎﻧﺪي،
ﺷﻮرش ﺳﯿﻚﻫﺎ و ﻛﺸﺘﺎر زاﺋﺮان ﻣﻌﺎﺑﺪ .ﳘﮕﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ زﯾﺎرت را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﯿﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد.
وﻟﯽ او ﳑﻜﻦ ﺑﻮد روزي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮود،

اﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪاي دﯾﮕﺮ از ﺣﻮادث ﺗﻮﺟﻪ او را
ﺑﯿﺸﱰ ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﺮد  .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻣﻬﻨﺪس ،و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲاش
درﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎره اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﭻ
و ﺧﻢﻫﺎی ﺣﻮادث را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
وﯾﮋه ﺑﻮدﻧﺪ روﺷﻦﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺣﻮادث ﺗﺮورﯾﺴﱵ ﻫﻢ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺻﺪای
ﺑﯿﭗ ... ،ﺑﯿﭗ ...،ﺑﯿﭗ....،
رﯾﺘﻤﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ دوﯾﺪن از زﯾﺮ
ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ او را ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﳘﯿﺸﮕﯽاش ﻓﺮو ﻣﻲﺑﺮد .اﯾﻦﺑﺎر
ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ.
اﻵن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ در
ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﺮق ﺧﺎﻧﻪاش ﻫﻔﺘﻪ ای ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﻣﻲآﯾﺪ و ﻣﯿﺪود .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻓﮑﺮ ﳕﻲﻛﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﳑﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ ﮔﺪازهﻫﺎی
آﺗﺸﻔﺸﺎن ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را از درون ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و
ذرات ﻫﻮا ﻣﺜﻞ ﺳﻮزن در ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮوﻣﻲﺑﺮد ﺷﺶﻫﺎﯾﺶ را ﻧﯿﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﳕﻲﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎد،
ﺳﺎﻋﺖ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ دﻫﻦ ﺗﺮ ﮐﺮد،
ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ دوﯾﺪن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﻣﺎ
اﺳﺘﺎرت زده و ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ روان
ﻣﻲﺷﻮد ،ﺣﺎﻻ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﻲدوﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ذﻫﻨﺶ دو
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪه .ﯾﮑﯽ وﻇﺎﺋﻒ دوﯾﺪن را ﻫﺪاﯾﺖ
ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون
و درون ﺑﺎ ﲤﺮﮐﺰی ﺑﻪﺷﺪت ﻫﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺟﺬر
و ﻣﺪ در ﺷﺶﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ .
ﻫﻮا از ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻬﺎت ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻮای ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﮐﻮرﯾﺪور دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد .در ﻓﮑﺮش ﻫﺮ دو را
ﯾﮑﯽ ﻣﻲدﯾﺪ .دو ﲡﻠﯽ ﯾﮏ وﺣﺪت در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی
ﺧﺎﻟﯽ.
ﮐﻪ اﯾﻦ ﳘﺎن ﭼﻬﺮه دوم از ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭘﺎﯾﺶ در ﲤﺎم وﺟﻮدش ﺑﻪ
ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ او اﳍﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﻲدوﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﯿﺰی
و ﻧﻪ از ﭼﯿﺰی  .ﻓﻘﻂ ﻣﻲدوﯾﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ دوﯾﺪن در اﯾﻦ ﺟﺎده
ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧﻠﻮت ﯾﮏ ﻧﻮع اﻧﺰواﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ
ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس
ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .او ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن
در ﺷﺮق ﮐﻮهﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻮد.
اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻮهﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور دوﺑﺎره از زﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه،
روی ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺎ ﺧﻮرده ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎﻻ
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﻮاد دوﺑﺎره ذوب ﺷﺪه ،دوﺑﺎره
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﺳﺮ ﺑﻪ آﲰﺎنﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه
ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر؟
ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻧﻮک ﺗﯿﺰ و
ﻗﻮی و ﺟﻮان وﻟﯽ ﮐﻮﭼﮑﱰ از اﻧﺪازه اوﻟﯿﻪ
ﻓﻮت ﺑﺎﻻی اﯾﻦ
اﺷﺎن اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﺰاران
ﺑﯿﺎﺑﺎن.
ً ورای ﲡﺴﻢ و درک ﻫﺮ
ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﺑﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻧﻮری
از دﯾﺪ آن ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ذرات ﮐﻮﭼﮏ
اﲤﯽ و ﯾﺎ ﮐﻬﮑﺸﺎن و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺮگ
ﮔﯿﺎه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد.
ﳘﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺧﺎﻟﻖ ﺗﺮﻟﯿﻮن
زﻣﺎن ﻫﻢ ﳘﲔﻃﻮر .
ﺳﺎلﻫﺎ ﳘﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪﺻﺪم ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ  .ﭘﺲ ﻓﺮق
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
از ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﺧﺮوﺷﺎن
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺎم ﺧﻮدش را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﻲدﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻫﻮس زود ﮔﺬر ﺑﻮده.
ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﺣﺘﯽ اﯾﻦﻃﻮر ﻓﺮض ﮐﺮد .
ﺑﯿﭗ ....،ﺑﯿﭗ ....،ﺑﯿﭗ .....،ﻫﻮس زود

ﮔﺬر ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ
از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺮار آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﲤﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ اﺣﺴﺎس
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ .
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﳒﺎت دﻫﻨﺪه و ﻇﻬﻮر ﺧﺪای ﯾﮕﺎﻧﻪ در
روی زﻣﯿﻦ.
ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺧﺪای ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮﺗﻪ
آﺗﺶ ،ﺧﺪای ﯾﻌﻘﻮب ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮی در ﺷﺐ ﺑﻮده.
ﺧﺪا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﻮد.
ﺑﯿﭗ ....،ﺑﯿﭗ ....،ﺑﯿﭗ ....،ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎم رﺳﯿﺪ و ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ آورد
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﺶ از اﯾﻦ ﲡﺎرب آﻣﻮزﻧﺪه
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺎزه از آﻣﻮزش ،ﺗﻌﺪاد
ﺑﯽﺎﯾﺖ زﯾﺎدی ﺳﻮالﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮدش
ﺑﻪﳘﺮاه دارد  .ﻣﺜﻞ ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﯾﻦ
ادﯾﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺪا ﺑﺎ دﯾﺪ ﻋﻤﯿﻘﯽ
ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
در ﻣﻨﺰل درﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﻧﺴﯿﻢ درﯾﺎ اﻃﺎق را
ﺧﻨﮏ ﻣﯽﮐﺮد ،اﺣﺴﺎس ﻓﺮﺣﺒﺨﺸﯽ ﺑﻌﺪ از دوشﮔﺮﻓﱳ
و اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎم دﺳﺖ داد و او را آﻣﺎده
دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮمﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﺟﻌﺒﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﭘﺮ از ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﱰوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﺑﯿﺎد ﺑﭽﻪﮔﯽﻫﺎﯾﺶ
ﻧﻘﺮهای و ﺳﻠﯿﮑﺎن ﮐﺮد.
اﻓﺘﺎد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﻤﺎت
اﳒﯿﻞ ﺳﺮ درﺑﯿﺎورد و ﻋﺮﺻﻪاش ﺗﻨﮓ ﻣﻲﺷﺪ.
ً ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﻪﺧﻮدش دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﻲداد

ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﺮوف و
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ اﺳﺖ از آن ﺟﻌﺒﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورد.
ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺎد ﻃﻮل ﻧﮑﺸﺪ .ﻧﻪ از
آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﻨﺎل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﳘﯿﻦﻗﺪر آن را
ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﺘﯿﺎج ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدت درﺳﺖ ﮐﻨﯽ دﯾﮕﺮ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻢ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺪ ﳒﺎﺗﺖ ﺑﺪﻫﺪ .
ﳕﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪﮐﺎر ﮐﺮده و ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
از ﻧﺎﻋﻼﺟﯽ ﳎﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح »رﯾﺴﺖ « ﺷﻮد و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را
ﺑﺴﺖ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻨﮓ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ درﺟﺎﺋﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ
زاﻧﻮﯾﺶ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮود و از ﻃﺮﻓﯽ ﻟﻌﻨﺖﮐﺮدن
ﺑﺮای
ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﻢ دردش را ﮐﻢ ﳕﻲﻛﻨﺪ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از درد ﺑﯿﺸﱰ و ﺧﻮدآزاری ،ﻣﻨﻄﻘﯽ
وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ درد ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﮑﺮ ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮد .
ﺑﻪ ﺧﻮدش ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻔﺮی ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﳏﺼﻮل داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﳘﻪ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲدﯾﺪ :ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺎزه ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ اﯾﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ »آپ ﮔﺮﯾﺪ« ﺑﺘﻮان
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺎاﻣﯿﺪیﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .
»ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ« ﭘﻮلﺳﺎز ﺑﻮد و ﺳﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﻨﻮز »ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ« ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ.
وﻟﯽ روزی...
زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ،ﲤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮش را ﻣﺜﻞ ﺑﻮی اوراق
ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاف ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻼس درس ﻣﻲآورد
ﺑﻪ ﻫﻢ زد.
زن ﻋﻤﻮﺳﺎﻟﯽ ﺧﱪ ﺑﺪ را ﺑﻪ او داد »:ﺧﺪا

ﺑﯿﺎﻣﺮزﺗﺶ .ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج ﻋﻤﺮشرو داد ﺑﻪ ﴰﺎ«.
ً ﭘﺮ ﺑﻮد از اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
او اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ را ﳕﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .وﻟﯽ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎم ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪﺷﺎن ﳘﮕﯽ
آنﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ  .آﻗﺎی ﻋﻠﯽ و ﳘﺴﺮش ﺣﻮری ﮐﻪ او
را ﺧﻮب ﳕﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ادی ،ﺟﺮی و ﺳﺎرا ،ﻫﺎوارد
و ﻣﯿﺮﯾﺎم و ﺧﺎﺧﺎم اﯾﺐ و ﺣﺘﯽ رزآﻟﯽ ﮐﻪ در
آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﻪ او
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ  ،ﺳﺎم ﺟﻠﻮی زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪن ﳓﯿﻒ و ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﺷﻨﯿﺪن ﳘﺪردی و ﺗﺴﻠﯿﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ ،اﯾﺴﺘﺎده و
ﯾﮏﯾﮏ ﺣﺎﺿﺮان را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ آنﻫﺎ
دﺳﺖ ﻣﻲداد و از آنﻫﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﺴﻠﯿﺖ و
ﳘﺪردیﺷﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮد.
ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﻲﻛﺮد،
از دور زﻧﯽ را از ﭘﺸﺖ دﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﳘﺮاه زن دﯾﮕﺮی ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﳊﻈﻪ
ﻓﮑﺮش اﯾﻦرو ﺑﻪ آنرو ﺷﺪ .ﺳﺎم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪود
و آن زن را از ﻧﺰدﯾﮏ و ﺟﻠﻮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮد ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﻮیﻫﯿﮑﻠﯽ او را ﺑﻐﻞ
ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﱳ ﮐﺮد .ﺳﺎم ﺑﺮای
دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭼﻬﺮه اﻓﺴﺮدهاش ﻏﻤﮕﯿﻦﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﮑﺮ ﺳﺎم را از آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﮔﻤﺸﺪه ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﺑﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ را ﺑﻪ او
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎم ﳎﺴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﭘﺎ و
ﻣﺎﻣﺎ و ذﻏﺎل ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﻫﻢ در ﲠﺸﺖ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺮای آن ﮔﺮﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺮ درﺳﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ  .ﳕﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ذﻏﺎل آﯾﺎ ﺣﺎﻻ دو ﭘﺎ
دارد ﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻲدﻫﺪ ﳘﺎن ﯾﮏ ﭘﺎ را داﺷﺘﻪ
را روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﻲاش
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻲﻛﺮد.

در ﺣﯿﺎط ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج ﭼﱰی
ﺑﺮﭘﺎﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎ در
ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺳﻢ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .رﯾﺘﻢ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ
در زﯾﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﭼﱰ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﻪﯾﺎدآورﻧﺪه دوﯾﺪﻧﺶ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد.
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺎد ارزش زﻧﺪﮔﯽ را ﺿﺒﻂ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﺑﺎزﮔﻮﮐﺮدن ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺟﻮرج ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻢ را
ﮐﺎﻣﻼ ازﺑﯿﻦ ﳕﻲﺑﺮد وﻟﯽ ﲢﻤﻞ ﻏﻢ را آﺳﺎنﺗﺮ
ﻣﻲﻛﺮد .رزآﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﳘﻪ را ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮد و ﺑﻪﻧﺪرت از ﺳﺎم ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .و در اﻃﺎق دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﻔﱳ
داﺳﺘﺎنﻫﺎﺋﯽ از ﺳﺮزﻣﲔﻫﺎی دور ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد ﻏﻢ
را از ﻣﯿﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮدارد.
ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻏﺮوب ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪﴰﺎر
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪ  .آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﮔﻞﻫﺎی
ﺑﻪﻫﻢ دوﺧﺘﻪﺷﺪه در روی ﭘﺮده زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ
دورﻫﻢ ﲨﻊ ﺷﺪه و روز را ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه،
ﺑﺎﻫﻢ در ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﳘﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ.
آن روز ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ ذﻫﻦ ﺳﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻤﻖ
در ﺑﺎره روح ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
آن ﲡﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﺮﻗﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ
ﲞﺼﻮص او را ﺑﻪ ﻓﮑﺮﮐﺮدن واﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از
ﲨﻊﺑﻨﺪی در ﻓﮑﺮش ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﲝﺚ
ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورد:
ﻫﺮﭼﻨﺪ ادﯾﺎن ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪای و ﻫﻨﺪو ﻫﺮدو
ﺑﻪ روح ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﺧﺘﻼف اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
آن روح ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در روی
زﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺎﻧﺪول ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﻲدﻫﺪ ﮐﻪ آﻻرﻣﺶ در آن ﳊﻈﻪ ﲞﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﳘﻪ
ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا درﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻧﮕﻪداﺷﱳ ﻫﻮﯾﺞ ﺟﻠﻮی ﺑﺸﺮ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ

دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪ از دﻓﻌﺎت ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻣﻨﻮراﻟﻔﮑﺮ ﺷﺪه و ﲠﺸﺖ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﯿﺎورد؟!
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﺎﺳﺦ روح اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
روی زﻣﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﻨﻢ وﻟﯽ ﯾﮏ ﺟﻬﻨﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﺮار ،ﻧﻪ ﯾﮏ ﻟﻌﻨﺖ اﺑﺪی .ﺳﺎم ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ
ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ روح را رد
ﳕﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﻨﺎﺳﺦ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮق اﳍﺎم در ﻓﮑﺮش ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ  .ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺸﺮ از زﻣﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺮای آن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ
اوﻟﯿﻦ ،آﺧﺮﯾﻦ ،ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ ،اﺻﻼ
اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺸﺮ زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
درک ﻣﻲﻛﻨﺪ  .از ﻧﻈﺮ آن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﲤﺎﻣﺶ ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ دارﻧﺪ،
ﺳﺎم ﺑﯿﺸﱰ اﲢﺎد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﻣﻲدﯾﺪ ﺗﺎ
اﺧﺘﻼف ﮐﻠﯽ.
اﯾﻦﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺑﻮدن ﺣﻘﺎﯾﻖ
درﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺣﺪت »ﮐﻠﻤﻪ« ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدش آﻣﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ
ذﻫﻨﺶ ﺑﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و اﻗﻮام در
اﻃﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪﳘﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻋﺸﻖ ﻓﺎﻣﯿﻞ در
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ ،ﲡﺎرت
ﺑﺮ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .
ً وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم از ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی دور ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﮐﺎروانﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در
ﻗﺪﯾﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آنﻫﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎ ،اﯾﺪهﻫﺎ
و اﻋﺘﻘﺎدت را ﺑﻪ ﻫﻢ داده و ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﳘﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ازدواجﻫﺎ ژنﻫﺎ را در ﺟﻬﺎن ﭘﺨﺶ
ﮐﺮده ،ﳘﯿﻦﻃﻮر اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم در
ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی دور ﺗﺮﮐﯿﺐ و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ

ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ آن ﮐﻼم واﺣﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﳐﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه.
در اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺎم ﺗﻮﺟﻪاش را
ﯾﮑﺒﺎره ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﲨﻊ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﺑﺎره ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج را ﻗﺒﻼ
ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
آن ﻣﺮﺣﻮم درﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ.
درﺑﺎره ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن
ﺑﺎ او ﮔﺮه ﺧﻮرده و او را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ
وﻟﯽ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺸﮑﻠﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﳐﺘﻠﻒ در ﻃﻮل
ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﻲاش ﺑﻮدﻧﺪ ،او را در وﺟﻮد ﺳﺎم
دوﺑﺎره زﻧﺪه ﮐﺮد.
آن ﺷﺐ در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮑﯽ از ﻃﺮف
درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽوزﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی
ﺑﺎز ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﻣﯽﳕﻮد.
ﳘﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ از زﯾﺎدی
دوﯾﺪن درد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﯾﻦﺑﺎر از ﺑﯽﲢﺮﮐﯽ ﮐﺮﺧﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﺒﺢ زود ﮐﻪ ﳘﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎدهروی در اﻃﺮاف ﳏﻠﻪ از آﭘﺎرﲤﺎن ﺑﯿﺮون
رﻓﺖ .دﯾﺪن ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎراﺣﺖ
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺰرگ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻟﺐ .
»ﺑﺎزار ﺑﺰرگ اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ ادی« ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ
آورد .وﻟﯽ ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺑﺎﻻ روﻧﺪه ﮐﻪ از ﳘﻪ
ﻃﺮف ﺟﻠﻮی ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ
او ﻣﻲدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﭻﻫﺎ ﺟﻠﻮی
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻪ.
روﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﳏﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
دوﺳﺘﺎن از »ﮔﺮی« دﯾﺸﺐ دﯾﺮ وﻗﺖ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ،ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﻪ دﻋﻮت ﺳﺎم ﲨﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺸﺎن از ﻫﻢ دوﺑﺎره ﺟﺪاﯾﺸﺎن ﺑﮑﻨﺪ.
ﺳﺎم ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﳘﮕﯽ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﺬﯾﺬ و
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻗﻬﻮه ﻟﺬﺗﺸﺎن را ﺑﱪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع

را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ.
او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻗﻮاﻣﺶ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺸﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽﺷﺎن ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺮگﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﺰی در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦﻃﺮف و آنﻃﺮف ﭘﺮت ﳔﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺳﺎم ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺴﺘﻪ ای ﺣﺎوی ﻣﺪارک و
ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در
ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﲨﻊ ﺷﺪه داد .و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺎﻃﺮ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﺎم ﭼﻬﻞ و ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه ،ﳘﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﲞﻮاﻫﻨﺪ ﲨﺎﻋﺘﺸﺎن را ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺟﻮانﺗﺮﻫﺎ ﮐﻪ
اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﱰی دارﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻗﺒﻞ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﭼﻬﺎر ﮐﻠﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ادی و
ﯾﮑﯽ ﺑﻪ زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﻤﺎن در ﳏﻮﻃﻪ ای ﻣﺴﺘﻘﻞ و
در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻫﺮﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ،آنﺟﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ او در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎﺷﺪ.
از ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از دﻓﱰش
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ و ﻧﻮﺷﱳ ﻧﺎﻣﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺖ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﲠﱰﯾﻦ و ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ دﻻل ﺳﻬﺎم ﺑﻮد .ﺑﻪ ﭘﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦ
ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪای ﳘﺮاه ﯾﮏ
ﭼﮏ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﳘﺎن روز ﭘﺴﺖ ﺷﺪ.
ﺗﺎ ﭘﺮوازﺷﺎن ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﯽ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
رزآﻟﯽ ﺑﺮای ﻗﺪم زدن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ
ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن رﻓﺘﻨﺪ .دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ را
در آن روز ﭘﺎﺋﯿﺰی روی ﻧﯿﻤﮑﺖ و ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ
ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺸﺎن ﻣﺸﱰک ﺑﻮد
و ﻫﺮدو از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ازدواج ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ

ً در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ روﺣﺎ
وﻟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره زﺧﻢﻫﺎی اﻟﺘﯿﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ
زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﺑﻪ رﯾﺴﮑﺶ ﳕﯽ ارزﯾﺪ و آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ ﺑﺎﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ً ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺒﻮد.
واﻗﻌﺎ
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎدﯾﻼک ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه اوﻫﯿﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
»ﺳﻔﺮت ﲞﯿﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﻦ« ﺑﺎﻟﺒﺨﻨﺪ او
را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ ﻓﺸﺮد.
ﺳﺎم ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ .
ﺑﻠﻪ ،از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ در ﻧﻈﺮ ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ او
ﯾﮏ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ او را
دوﺳﺖ دارﻧﺪ و او ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮان و ﺧﻮدش ﮐﺮده اﺣﱰاﻣﺶ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ.
ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،از آن ارﺗﻔﺎع
ﻣﺰارع ذرت ﺑﺎﻧﺪازه ﲤﱪ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﯿﺪ
و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪدار .اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﮑﻮه از روی ﮐﻮهﻫﺎی راﮐﯽ درﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎم اﻓﮑﺎرش را ﺑﻪﺳﻮی ﳘﺎن
ﻣﻨﻈﺮﮔﺎهﻫﺎی ﳘﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآورد و در
آﲰﺎن ﲣﯿﻼﺗﺶ ﺑﻪ ﭘﻮروﺷﺎﺗﺮا ،ﭼﻬﺎر ﻫﺪف و
ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﺮﻋﯽ
ﻫﻨﺪو ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﺑﻮدا ،ﺳﯿﮏ و
ﺟﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻈﺮاﻓﮑﻨﺪ .
اول ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ
و ﻟﺬات زﻧﺪﮔﯽ و آرﺗﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺛﺮوت و
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺷﻬﺮت و ﻣﻘﺎم ﮐﺮد .اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺮدو ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﺮ ﺣﻖ و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺮای ﺑﺸﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎم ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دو و
ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﻧﺪاﺷﺖ  .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در
در زﻧﺪﮔﻲاش

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :دارﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﳘﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻨﻮی دو ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮده ،ﮐﻮﺷﺶ و ﺳﻌﯽ ﺧﻮدش را ﮐﺮده و ﺗﺎ
وﻟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺣﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ رﺳﯿﺪه.
ً در ﻫﻢ ﺑﺮﻫﻢ و
ﭼﻬﺎرم ﻣﮑﺸﺎ ،ﺑﺮاﯾﺶ واﻗﻌﺎ
اﻏﻔﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد  .ﻣﮑﺸﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻼﺻﯽ و
آزادی از ﭼﺮﺧﺶ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪن و زﺟﺮ
ﮐﺸﯿﺪن ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﺮ و ﺷﺎﯾﺪ
زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪیاش ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.
ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺷﺮاﻣﺎس ﻫﻨﺪواﯾﺴﻢ اﺻﻼ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد و ﻣﺴﻠﻤﺎ
ً
ﳕﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﺬاﻟﮏ ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول را ﲡﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح
ﺑﺮاﳘﺎﭼﺎرﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮو ﺑﺮﳘﺎ ﯾﺎ
داﻧﺸﺠﻮی ﳎﺮد و ﻫﻮﺷﯿﺎر در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﺮار
زﻧﺪﮔﯽ ﲢﺖ آﻣﻮزش و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮔﻮرا ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﱳ ﺑﺪن و اﻓﮑﺎر ﺧﻮدش ﻗﺒﻼ
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ً ﻫﺮﮔﺰ وﻗﺘﯽ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ
وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﮔﺮﯾﻬﺎﺳﺘﯿﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺎﻫﻞ در ﻣﺮاﺣﻞ
ﮐﺎﻣﺎ و آرﺗﺎ ﺻﺮف ﻧﮑﺮده .ﻣﮕﺮ اﯾﻦﻛﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
دوﺳﺖ دﺧﱰش در آن زﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺐزﻧﺪهداری و
ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ را ﺑﺸﻮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺎﻫﻞ ﺑﻪﺣﺴﺎب
ﺣﺘﯽ
آورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﳕﻲرﺳﺪ .
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﻧﺎﺳﭙﺮاﺳﺘﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺟﺪاﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ از دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی ﻫﻢ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮده.
و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎد ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ و از اﯾﻦ
ﲣﯿﻼت ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﺳﺎم ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و
اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ
آن را دوﺳﺎﻋﺖ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ.
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮد ،از
زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺷﺎن ﺑﯿﻦ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ

ﺑﻪ ﻟﻮس آﳒﻠﺲ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺰدﻧﺪ و زﻣﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺷﺪ  .وﻟﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ،ﺑﺸﺮ
ﳘﯿﺸﻪ ﺑﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواز
ﮐﻨﺪ .ﺳﺎم ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﻪﯾﺎد ﺳﻮره
»واﻟﻌﺼﺮ « اﻓﺘﺎد.
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ  .رزآﻟﯽ
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺧﻮاﺑﯿﺪ .در ﺳﮑﻮت ﺻﺒﺢ،
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ای درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﯿﺎط ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آراﻣﺶ ﺗﻼﻟﻮ آب
و ﻧﺴﯿﻢ ﺑﺎد ﺑﺎ ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻏﺬا و ﺑﻪﻫﻢ ﺧﻮردن ﺑﺮگﻫﺎ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻣﻲﺷﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ در اﯾﻦ آراﻣﺶ و ﺻﻔﺎی
درون ﮐﻪ آن را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻮﺷﯿﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺘﯽ
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ.
ً از ﳘﺮاﻫﯽ رزآﻟﯽ در اﯾﻦ
ﺳﺎم ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﻮد.
ﺧﯿﻠﯽ در
ﻓﺮدا ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ﺑﺪود.
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ دوﯾﺪن و ﭘﺨﱳ اﻓﮑﺎر و ﲡﺴﻤﺎﺗﺶ
در آن ﮔﺮﻣﺎی ﺗﻨﻮری ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد .ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﺑﻪ ﻃﺮف او ﳕﯽآﻣﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮود.
آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﮔﺮﻣﺎی دﯾﮓ ﺷﻮﻓﺎژ در زﯾﺮ
زﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ دﻧﯿﺎ از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ
داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ در اﺻﻞ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .
در
ﺑﯿﭗ ....،ﺑﯿﭗ .....،ﺑﯿﭗ....... ،
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﭼﺮا ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه »اوﻫﯿﺮ« را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮد .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ً ﻓﮑﺮ ﳕﯽﮐﺮد ﮐﻪ او
ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن واﻗﻌﺎ
دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﭘﯿﻐﻤﱪی دروﻏﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ
ﭼﻪﻃﻮر ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﻠﻤﺎت

ﳘﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﮐﺪام اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ راه
ﺧﻮاﻧﺪن آن ﮐﻠﻤﺎت؟
ﺑﯿﭗ ....،ﺑﯿﭗ .....،ﺑﯿﭗ .....،ﻣﺒﺎرزات
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﺑﻪﺧﺎﻃﺮش آﻣﺪ.
ﻫﺮدو ﺣﺰب ﺑﺎﺣﺮارت و اﺷﺘﯿﺎق در ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ  .ﻫﺮ دو ﺣﺰب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﲠﱰ و ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن
رﻓﺎه ،ﺛﺮوت ،ﺷﻬﺮت و ﻟﺬات زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .
آﯾﺎ ﯾﮑﯽ راﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ و دﯾﮕﺮی دروغ؟ ﯾﺎ
ﻫﺮدو راﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﺮدو دروغ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ از ﻫﺮدو؟ و ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ
ﺟﺬر و ﻣﺪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﳎﺴﻢ ﻣﻲﻛﺮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮ
روﺷﻦﺗﺮی را ﻣﻲدﯾﺪ.
درﺳﺖﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻊ ،ﺑﯿﺸﱰ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﳕﺎﯾﺶ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد و ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﱳ
ﺗﺎرﯾﺦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﳎﺪد ،درﺳﺘﯽ آن ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻲﺷﻮد.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺼﻮر ﻫﻨﺪو اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
روﺷﻨﺪﻟﯽ ﻻزﻣﻪاش ﺧﻮﯾﺸﱳ ﻧﮕﺮی ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﯿﭗ ....،ﺑﯿﭗ .....،ﺑﯿﭗ .....،و اﯾﻦ
ﺗﺎزه ﲤﺎم داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻨﺪواﯾﺴﻢ و ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن در وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ
روح ﭘﺎک در ﺑﺎﻃﻦ ﻫﺮ ﺑﺸﺮ زﻧﺪه ای ﻣﺘﻔﻖ
و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ
اﻟﻘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﲡﺮﺑﻪ و درک اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﻮد :ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه
اﺳﺖ.
ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺮگ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ .وﻟﯽ

ﻣﺮگ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﭘﺎﯾﺎن
داﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻪ .ﭘﺲ ﮐﺪام ﺳﺮ را ﻣﻲﺗﻮان
راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻫﺮدو را ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﭘﯽ ﮔﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ،
ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد؟
ﺑﯿﭗ ....،ﺑﯿﭗ .....،ﺑﯿﭗ ....،وﻗﺘﯽ ﺳﺎم
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل رﺳﯿﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن
ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻧﺪی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ در ﻗﻔﺴﻪ
ﮐﺘﺎﲞﺎﻧﻪاش روﯾﺶ ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻌﺪا
ً
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎره ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ﮐﻪ ﮔﺎﻧﺪی او
را ﻣﺮﺷﺪ و راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﯾﻦ دو ﻫﺮﮔﺰ ﳘﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﺪ.
ﭼﻘﺪر اﯾﻦ دو ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﲤﺎم ﺟﺎذﺑﻪای ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪون
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻲدﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آنﻫﺎ از ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻬﺎت ﭘﺮﺳﺶ
روش ﮔﺎﻧﺪی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ:
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﮑﺮد ﻓﻘﻂ آن را ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﮐﺮد.
ً ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ روش او ﺑﺎﻋﺚ آزادی
ﺎﯾﺘﺎ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از زﳒﯿﺮ اﺳﺎرت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮔﺮدﯾﺪ و
در ﻧﻮع ﺧﻮدش ﳕﻮﻧﻪ ای در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ،
وﻟﯽ ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ﻋﻤﻼ اﯾﻦ روش را ﻫﻢ ﻣﻮﻋﻈﻪ و
ﻫﻢ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی در دوران ﺗﺰار ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻨﻮی
ﮔﺎﻧﺪی در دوران ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
رﺳﯿﺪ وﻟﯽ در ﻃﻐﯿﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺮده
ﺷﺪ .
در ﺗﻌﺠﺐ و ﻧﺎ ﺑﺎوری ،ﺳﺎم ﲤﺎم ﺟﻨﮓ ﺳﺮد
را ﻇﻬﻮر دوﺑﺎره ﳘﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه در ﺳﻄﺢ ﺑﺰرﮔﱰی

از ﻃﺮف ﻫﺮدو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﻣﻘﺪار
ﻣﻲدﯾﺪ.
زﯾﺎدی ﲥﺪﯾﺪ ،داد و ﺑﯿﺪاد و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﻲﺷﻮد وﻟﯽ ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و در ﻋﻮض ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﳕﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺘﺎده و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮔﺎﻧﺪی را ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮐﺶ داده اﺳﺖ.
ً در ﺟﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﳍﺎم ﲞﺶ
ﺑﻌﺪا
ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ،در ﻣﺒﺎرزه
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و
ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮدش ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ً ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺳﺮ ﮐﻮه و راز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮده
ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﺳﺖ.
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﯾﺮه ﺗﻔﮑﺮاﺗﺶ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ او دوﺑﺎره از ﻧﻘﻄﻪ
اول ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﺷﺐﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎم در ﭘﺮده ﺧﻮاب در اﯾﻦ داﯾﺮه
ﭼﺮخ ﻣﯽزد و ﺧﻮاب ﻣﻲدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه از
ﲣﺘﺨﻮاب ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻏﻠﻄﯿﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد.
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﭼﻬﻞ و دو دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ اول
اﮐﺘﱪ ﺳﺎل ﻫﺰار و ﺼﺪ ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺑﻮد
وﻗﺘﯽﮐﻪ آن ﮐﺎﺑﻮس ﺷﺮوع ﺷﺪ.

ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎس ﻫﻢ ﺗﮑﺎن ﺷﺪﯾﺪی ﺧﻮرد و اﻓﺘﺎد ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﺎم از درد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﺪ ﺑﻌﺪ از
آنﻛﻪ ﺻﺪای ﺷﮑﺴﱳ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﺎﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪ.
ﺗﺮس از ﻟﺮزش ﺗﭙﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺸﮑﺶ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ
زﯾﺮ ﮐﻤﺪ ،روی زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻮدش را از زﯾﺮ ﮐﻤﺪ
ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪاﺷﺖ  .از ﺗﺮس
ﺑﯿﺸﱰ ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﭘﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪاش دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ
ﻧﮑﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت درد ﺧﯿﺲ
ﻋﺮق ﺷﺪه ﺑﻮد ،درد ﮐﻤﯽ ﻓﺮو ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ
ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب رزآﻟﯽ او را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻪ
آراﻣﯽ ﺗﮑﺎﻧﺶ داد در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ .وﻗﺘﯽ رزآﻟﯽ را دﯾﺪ اﺷﮏ
از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﺷﺪ .ﳕﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ او را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ دردش را ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﺑﱪد.
ً ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ روی
ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮخ دار او را ﺑﻪ اﻃﺎق اورژاﻧﺲ
ﺑﺮدﻧﺪ .دﮐﱰﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن از
ﮐﺎر زﯾﺎد و ﻣﺪاوای آن ﳘﻪ ﳎﺮوح ﺧﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻇﻬﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و دﮐﱰ ﺑﻪ

او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود دوﺑﺎره
راه ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای دوﯾﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ
ﺻﱪ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﻮار اﻃﺎق ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﺶ
آوﯾﺰان ﺑﻮد ﺳﺎم را ﺑﯿﺎد ﺟﺎﯾﺰهﻫﺎی آوﯾﺰان
ﺷﺪه روی دﯾﻮار ﻣﻐﺎزه اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ ادی
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪ از ﺳﺎل  1971ﺑﻮده
ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪاش ﻓﺎﺻﻠﻪ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻨﻬﺎ
داﺷﺖ.
زﻟﺰﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ او در زﻧﺪﮔﯽ ﲡﺮﺑﻪ ﮐﺮده
ﺑﻮد و درﺣﺎل ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪار ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺧﱪ
در ﺑﺎره ﺷﺮح ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ ﮔﻮش ﻣﻲداد .وﻗﺘﯽ
ً داﺷﺖ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﻲﺑﺮد ﮐﻪ
رزآﻟﯽ آﻣﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
رزآﻟﯽ ﺑﻪ او اﻃﻼع داد ﳘﮕﯽ را در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ
از ﺧﱪ ﺳﻼﻣﺖ او ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮده  .ﺳﺎم ﺳﺮی ﺗﮑﺎن
داد و ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﯽﺣﺎل آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ او ﻗﺒﻞ از
ﯾﮏ ﺧﻮاب ده ﺳﺎﻋﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد.
ﻋﺼﺮ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم اﮐﺘﱪ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺮﺧﺺﺷﺪ .رزآﻟﯽ درآﭘﺎرﲤﺎن ﺧﻮدشاو را ﺟﺎداد
ﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮاﯾﻦﻛﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺷﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺮاب و ﺑﺎﯾﺪ ﳎﺪدا
ً
ﺳﺎﺧﺘﻪﻣﻲﺷﺪ .دﻓﱰ ﮐﺎرش ﻫﻢ وﺿﻊ ﺑﺪﺗﺮی داﺷﺖ
و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮد.
ً ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻟﺰﻟﻪ دﯾﮕﺮی
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻟﻮسآﳒﻠﺲ را ﻟﺮزاﻧﺪ .
ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﳊﻈﻪ ﻫﻢ آن ﺷﺐ
ﳔﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ از روی زﻣﯿﻦ
ﭘﺎک ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺴﺎرات ﺟﺪی وارد ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﭘﺎرﲤﺎﻧﯽ
ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .

ﺳﺎم ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﻫﺰاران ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﻲﺑﺮد .ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮای آﭘﺎرﲤﺎن ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورده
ﺑﻮد .ﺳﺎل ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎم ﺑﺎ
داﺷﱳ ﺑﯿﻤﻪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﲠﱰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺿﺮر ﺑﺰرگ ﺑﻮد وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﲢﻤﻞ ﮐﻨﺪ .
ﲤﺎم آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﯿﺠﺪم اﮐﺘﱪ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
رزآﻟﯽ در ﮐﻤﺎل دﻗﺖ دور ﮐﭻ ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺎ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ
ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻦ داﺧﻞ آن ﻧﺮود .اﮔﺮ ﭼﯿﺰی
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ او را دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﺧﺎرﺷﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در زﯾﺮ ﮔﭻ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻲﻛﺮد.
ﺑﺎﻫﻢ ﻏﺮوب را در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ
ﺗﺎ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آﲰﺎن درﯾﺎ ﻓﺮو رﻓﺖ.
روز دوﺷﻨﺒﻪ دﯾﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﯿﻤﺮوز ﺑﻮد ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ ﺳﺎم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ً
ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺒﻞ
از آنﻛﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻻل ﺳﻬﺎﻣﺶ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ً »دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎه«
در آن روز ﮐﻪ ﺑﻌﺪا
ً ﲤﺎم دار و ﻧﺪارش را
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﺳﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
از دﺳﺖ داد.
آنﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮدﮐﻪ ﻣﻪ ﺳﯿﺎه ﻏﻠﯿﻈﯽ اﻃﺮاﻓﺶ
اﮔﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺿﺮر ﺑﻮد او
را اﺣﺎﻃﻪﮐﺮد.
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ آن را ﲢﻤﻞ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ
از دﺳﺖ دادن ﳘﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد .
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻧﺪازه ای
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه دوام ﺑﯿﺎورد.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﭼﮑﺎر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ و از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع
ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﱰ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ داﺷﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮد در
آﺳﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﺑﻮد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﺰ آن اﻣﮑﺎﻧﺎت
دﯾﮕﺮان
دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﳔﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دوﺳﺘﺶ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .راﻫﻨﻤﺎﺋﯿﺶ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ زﻧﺪﮔﯽ و ﲡﺎرت را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .در
ﻣﺒﺎرزات اوﻟﯿﻪاش او را ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .او
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان ﺑﻮده و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﺶ
ﺣﺎﻻ.........
در آن ﺳﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده.
ﺣﺎﻻ ......ﳕﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع
ﮐﻨﺪ.
رزآﻟﯽ ﯾﮑﯽ دوﺑﺎر ﺳﻌﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آﯾﺎت
ﻫﻨﺪو دوﺑﺎره اﻣﯿﺪ را در او زﻧﺪه ﮐﻨﺪ .ﺳﺎم
ً ﺣﻮﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ و اﺻﻼ
واﻗﻌﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺪ .
در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﮔﭻ ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
رزآﻟﯽ او را ﺑﻪ آﭘﺎرﲤﺎن ﮐﻮﭼﮑﺶ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
زﯾﺎد ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﲤﺎم ﺣﯿﺎط
ﭘﺸﺖ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد  .ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ
روزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺣﯿﺎط را ﮐﻪ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑﻠﻮط
در زﻣﺴﺘﺎن ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻃﺒﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ رﻧﮓ
ﺑﺰﻧﺪ .اﺳﺘﺨﺮی ﻫﻢ آنﺟﺎ ﺑﻮد  .اﻟﺒﺘﻪ ﲤﺎم
ﳎﻤﻮﻋﻪﻫﺎی آﭘﺎرﲤﺎﻧﯽ در ﻟﻮسآﳒﻠﺲ اﺳﺘﺨﺮ
دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺳﺎم ﺣﺪس ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﮐﺴﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﳕﻲﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ
ﻋﺪهای ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آبﺗﻨﯽ
را ﺑﻪ ﻧﺸﺴﱳ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی آﭘﺎرﲤﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی
آﭘﺎرﲤﺎن ﺑﻌﺪی ﺑﺎز ﻣﻲﺷﺪ  .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﳘﻪ
ﭘﺮدهﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.

ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ و ﳎﻠﻪ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺨﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ اوﻟﺸﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻢ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ
روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺳﺎم ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸﺪه .
رزآﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﻧﺪرت ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﻣﻲآﯾﺪ .ﺳﺎم
ﻫﻢ اﳘﯿﺘﯽ ﳕﻲداد .آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز در ﻓﮑﺮ ﻫﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ در دو دﻧﯿﺎی ﳐﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .
در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون
ﺑﺮود .او ﺟﺎدهای ﺧﺎﮐﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در آن ﻣﺎﺷﯿﻦ راﻧﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻞ
ﺳﻮراخ
ﮐﻬﻨﻪای در وﺳﻂ ﻧﺎﮐﺠﺎآﺑﺎد رﺳﯿﺪ.
داﺧﻞ دﯾﻮار ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺎی ﮐﻮﻟﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻮای ﺧﺎرج ﺑﻪ
داﺧﻞ اﻃﺎق وارد ﻧﺸﻮد.
در آرﯾﺰوﻧﺎ وارد ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﮔﺬار ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺳﺮخﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺪ و درﺣﺎل ﻋﺒﻮر ،ﯾﮑﯽ از
اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺪﺟﻮری ﺑﻪ او ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﺳﺎم ﺑﻪ
راﻫﺶ اداﻣﻪ داد .ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻲدﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ زﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪه و
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺧﺮاﺑﻪای ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﻮﻧﺮﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ
اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺎت اﳍﯽ را
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم آوردهاﻧﺪ و ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ
اداﻣﻪ داد.
ﺳﺎم ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺟﺎﺋﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﳕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺴﻮی
ﲠﱰﺷﺪن ﺑﺮای آن ﻣﻨﻄﻘﻪ آورده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻌﻠﻪورﮐﺮدن آﺗﺸﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺮدهداری ﺷﺪ ﻧﻘﺸﯽ
داﺷﺘﻪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﮐﻮﭼﮏ
ﻧﺒﻮده .ﺑﻪﻋﻼوه ﻣﺎ دارﯾﻢ درﺑﺎره ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﯿﻢ.

اﯾﻦﻫﺎ ﳘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ﺧﻮب ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﮐﻪ
ﻃﯽ ﺻﺪﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﮐﻮﺷﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
رخ داده وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎم ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ را ﻧﺪارد ،اﯾﻦ زﻣﺎن زﯾﺎدي ﺑﻮد.
ﺳﺎم ﺷﺎﯾﺪ دو ﺳﻪ دﻫﻪ ﺑﯿﺸﱰ وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش درﺳﺖ ﮐﻨﺪ .و
از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﲤﺎم ادﯾﺎن دﻧﯿﺎ
ﳕﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻪ او
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.
در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﭘﺎرﲤﺎن دﻟﺘﻨﮕﺶ ،ﺳﺎم ﺷﺎﯾﺪ
ﺻﺪﻫﺎ راه را ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﻲاش ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﲤﺎم اﯾﻦﻫﺎ
ﺧﻮدش را دﻟﺪاری ﻣﻲداد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺳﺎرﯾﻨﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد و اﮔﺮ
ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻦ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ
داﺷﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﭘﺎﭘﺎ و ﻣﺎﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻏﺼﻪ
ﻣﺮا ﲢﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﳎﺴﻢ ﮐﻦ زﺟﺮی ﮐﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ
ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺟﻮاﱎ  -ﻻاﻗﻞ ﺧﺪا را
ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻏﺼﻪ دارم ﻣﺎل ﺧﻮدم اﺳﺖ و
ﻋﺰﯾﺰی را آزار ﳕﯽ دﻫﻢ.
ﺳﺎم ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد
در ذﻫﻨﺶ ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﺮور ﮐﺮد :ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﺪی ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﻧﺸﺪه.
ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮ ﮔﺰار ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ روز اول
اﮐﺘﱪ ﭘﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ .ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻲﺷﺪ اﮔﺮ ﮐﻤﺮت ﻣﯽ
ﺷﮑﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار
ﺑﺎﺷﯽ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻤﺮت ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮ
ﮔﺰار ﻣﯿﺒﻮدی ﮐﻪ ﮐﻮر ﻧﺸﺪی .و اﮔﺮ ﮐﻮر
ﻣﻲﺷﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮ ﮔﺰار ﺑﻮدی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺸﺪی .
اﮔﺮ ﳘﻪ ﭼﯿﺰم را از دﺳﺖ دادهام ﺷﮑﺮ
ﮔﺰارم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﺼﻪ ﲞﻮرد
و او را ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻢ.

ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﺎم در آﭘﺎرﲤﺎﻧﺶ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻟﮑﻦ و راﻫﺮوی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﻲﺷﺪ
ﮔﺸﻮد .روﺷﻨﺎﺋﯽ زﯾﺎد ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﻧﺎراﺣﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد .از راه ﭘﻠﻪ از ﺟﻠﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎي ﮔﻨﮓ روی دﯾﻮار ﳏﻠﻪ رد ﺷﺪ و در
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺣﺘﯽ
زﯾﺮ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽزد.
وﻗﺘﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﮔﺮﻣﺎی دم ﮐﺮده
داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮهای از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽاش ﮐﻪ
ﺗﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎﭘﺎ و ﻣﺎﻣﺎ را
ﺑﯿﺎد آورد:
»ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪاره ،ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻪ ﭘﺴﺮم...
ﭘﺎﭘﺎ و ﻣﺎﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎن .....اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮاب
ﺑﺪﯾﻪ ..ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﯿﺲ ﭘﺎﻫﺎﺗﻮ ﺧﻨﮏ
ﻣﯿﮑﻨﻢ  .اﻣﺸﺐ ﮐﻪ ﲞﻮاﺑﯽ ﻓﺮدا ﺧﻮب ﻣﯿﺸﯽ...
ﺑﯿﺮون....
ﻣﯿﺮه
ﺟﻮﻧﺖ
از
ﺗﺐ
ﻻ ...ﻻ....ﻻ ....ﲞﻮاب ﻋﺰﯾﺰم ﭘﺎﭘﺎ و ﻣﺎﻣﺎ
زرد
اﯾﻨﺠﺎن« » ...آره ﻣﺎﻣﺎ ،ﳘﻪ ﭼﯿﺰو
ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ :.... « .ﺧﻮب ﻋﺰﯾﺰم ﺗﻮﮐﻪ از رﻧﮓ
زرد ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯿﺎد» .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﻛﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﱪد
دﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎدرش ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯿﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮس
را از آن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻪ ﲤﺎم زﻧﺪﮔﯽ زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ .ﺧﻮب آﯾﺎ
اﯾﻦ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻨﺘﻈﺮش
اﺳﺖ؟
ﳘﲔﻃﻮر ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻟﻮسآﳒﻠﺲ
اداﻣﻪ ﻣﻲداد .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺗﻮی
دﺳﺖاﻧﺪاز ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﯾﭽﻪ آب
و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺻﺪای ﻓﻨﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﮐﻤﺮ
ﺧﻮدش را در ﻣﻲآورد .
ﺳﺎم داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﻮدش ﻋﺎدت ﻣﻲﻛﺮد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮش روی زﻣﯿﻦ در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻮده ،ﭘﺲ ﲠﱰﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ آرزو ﮐﻨﺪ

زﻧﺪﮔﯽ ﲠﱰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻاﻗﻞ او ﺑﺮاه ﺗﺮورﯾﺴﺖﻫﺎ ﳕﯽ رود و ﯾﺎ
ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻌﺼﺐﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ رﻓﺘﺎر ﳕﻲﻛﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ
ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺤﺮف اﯾﺮﻟﻨﺪی ﻋﻤﻞ ﳕﻲﻛﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮان را
ﻣﻲﻛﺸﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آنﻛﻪ ﻫﺮدو ﯾﮏ ﺧﺪا را
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺧﺪای ﻋﻮﺿﯽ را ﻗﺒﻮل
دارد.
ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراه ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻐﺎزه ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی اﺳﺘﺨﺪام
اﻓﺘﺎد .او دﻗﯿﻘﺎ
ﻧﺸﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﳊﻈﻪ از
ﺟﻠﻮی ﻣﻐﺎزه ﮔﺬﺷﺖ و ﮐﻤﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ
را ﭘﺎرک ﮐﺮد و داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه ﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺧﻮدش ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ او را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ؟
ﳕﯽداﻧﺴﺖ  .وﻟﯽ ﻻاﻗﻞ او را از آﭘﺎرﲤﺎن
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﮐﺎری ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎ دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ
ﮐﺮده و ﻓﮑﺮش را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎم ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎم ﺳﺮش را در ﻧﺎﺑﺎوری ﺗﮑﺎن داد و ﻓﮑﺮ
ً ادی و آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ
ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﺮوع ﮐﺎرش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ از ﮐﺎر ﺧﻮب او ﲤﺠﯿﺪ
ﮐﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ او ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﻘﻮق ﮐﺴﯽ
را زودﺗﺮ از ﯾﮑﺴﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﳕﻲﻛﻨﺪ .وﻟﯽ او
ﻟﯿﺎﻗﺖ اﯾﻦ »رﯾﺰ« را دارد و از ﻓﺮدا ﺣﻘﻮﻗﺶ
از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﻪ دﻻر و ﻧﻮد ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﻪ دﻻر و
ﺳﺎم ﺑﺎ
ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ ﺳﻨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ داد.
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درﺟﻪ اﻓﺘﺨﺎر .ﺣﺘﯽ ﭘﺎﻧﺰدهﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻬﻨﺪس ارﺷﺪ در ذوب آﻫﻦ »ﮔﺮی« ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم و
ﺑﻌﺪ از آن ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮدهام و ﺣﺎﻻ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﻨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺑﺎﺷﻢ .ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ رزآﻟﯽ ﺟﻠﻮی در ﻣﻐﺎزه
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ او در را ﻗﻔﻞ ﮐﺮد و
ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﳘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎ
رﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻮردن ﺗﺎﮐﻮ در ﮐﻨﺎر درﺧﺖ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
ﮐﻪ در ﲤﺎم ﺳﺎل آنﺟﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻮری رﻧﮕﺎرﻧﮏ
ﮐﻪ روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ﳘﺮاه ﻣﻮزﯾﮏ ﻃﻌﻢ
ﻟﻮﺑﯿﺎی دوﺑﺎره ﺳﺮخ ﺷﺪه را ﲠﱰ ﻣﻲﻛﺮد وﻟﯽ
رﻧﮕﺸﺎن را آنﭼﻨﺎن اﺷﺘﻬﺎآور ﳕﻲﻛﺮد .ﺳﺎم
ً ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﻬﺎﺋﯽ و
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .او واﻗﻌﺎ
آﻣﺪن ﺑﯿﺮون از آن آﭘﺎرﲤﺎن دﻟﺘﻨﮓ اﺣﺘﯿﺎج
داﺷﺖ.
ﺳﺎم ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﱳ ﻧﺪاﺷﺖ ﲜﺰ
داﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺸﱰی ﻋﻮﺿﯽ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ آنﻫﺎ اﻓﺘﺎده.
ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ﮐﻤﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪم زدﻧﺪ و
ﺻﺪای آرام ﺟﺎﲜﺎﺋﯽ ﺗﺎﮐﻮ آنﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی آن را ﺑﺸﻨﻮد.
ﺳﺎم از داﺷﱳ دوﺳﺘﯽ ﻣﺜﻞ رزآﻟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻗﺪم زدن او را ﺑﯿﺎد ﻗﺪم زدن در
ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﻣﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ .دوران ﺧﻮﺷﱰی و ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺗﺮی ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد.
ً ﳕﻲﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺘﺎب
رزآﻟﯽ واﻗﻌﺎ
ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮود وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎم ،ﻣﺮدی ﮐﻪ او
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ در آنﺟﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﻲﻛﺮد.

ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ﺑﺎزآﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن
در ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺳﺎم روی ﻣﯿﺰ ﺟﻠﻮ ،ﻛﺘﺎبﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺮور ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ رزآﻟﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ .آرام ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻔﺴﻪ
ﻛﺘﺎبﻫﺎی دﯾﻨﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮدا ﮐﺘﺎب
ﺷﻌﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ رزآﻟﯽ
در ﳘﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻧﮕﺎه ﺳﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺮﻗﯽ
از زن زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎرﯾﻨﺎ داﺷﺖ
اﻓﺘﺎد .در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ در ﻓﮑﺮ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﺘﺎب
را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮد:
ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪ ﺑﺎز آﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن ﻏﻢ ﳐﻮر
ﮐﻠﺒﻪ اﺣﺰان ﺷﻮد روزی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻏﻢ ﳐﻮر
ای دل ﻏﻤﺪﯾﺪه ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻮد دل ﺑﺪ ﻣﮑﻦ
وﯾﻦ ﺳﺮ ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﺎز آﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎن ﻏﻢ ﳐﻮر
از ﻫﯿﺠﺎن ،ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﺶ زﯾﺎد ﺷﺪ و در ﺣﺎﱄ
ﻛﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
از اﺷﮏ ﭘﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺸﱰ
ﲞﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻪﻫﻢزدن ﭘﻠﮏﻫﺎ ﻗﻄﺮهای اﺷﮏ از
ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻪ روی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب رﯾﺨﺖ .
رزآﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻮال
ﮐﺮد» :ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺑﻪ؟«» .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ زرآﻟﯽ ،اﯾﻦ
اﺷﻌﺎر ﭼﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻌﺮ روی ﺟﻠﺪ را

ﲞﻮان
دوش وﻗﺖ ﺳﺤﺮ از ﻏﺼﻪ ﳒﺎﰎ دادﻧﺪ
واﻧﺪرآن ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ آب ﺣﯿﺎﰎ دادﻧﺪ
ﮔﻮﺋﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ« .
ﺳﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺎﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎد و درﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد اﻓﮑﺎرش دوﺑﺎره ﺑﻪ
آﲰﺎنﻫﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮد .رزآﻟﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ
ﮐﺘﺎب ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻲداﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ زﺑﺎن
ﻏﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﮐﻪ در اﯾﺮان
و ﴰﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ را ﲞﻮاﻧﻨﺪ ،اول ﻧﯿﺖ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻌﺮی وﺻﻒ ﺣﺎل ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ .در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺪود دوازده ﻫﺰار
دﯾﻮان ﺷﻌﺮ ﻫﺴﺖ و ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ ﳘﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻟﻄﯿﻒ آﺋﯿﻦ ﺑﺮﳘﺎﺋﯽ را ﺑﺎ آﺋﯿﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪی
ﺧﻮدﺷﺎن درآﻣﯿﺨﺘﻪ و ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را درﺳﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ  .ﻋﺸﻖ اﺳﺎس ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ً در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﺪه
ﻟﻐﺖ ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﻲﺷﻮد«.
ﺳﺎم ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی رزآﻟﯽ ﮔﻮش
ﻣﻲداد در ﺟﻮاب ﻧﮑﺘﻪای را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد» :ﺑﻪ
اﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺮان ﳏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﯾﺎن
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ادﯾﺎن ﻫﻨﺪو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت و در
آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ؟«.
رزآﻟﯽ ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ » :درﻣﻮرد ﺷﻌﺮ و
ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺎﺗﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻢ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ اﯾﻦ
را ﺑﺪان ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اوﻟﯿﻦ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﺎن در
ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و آﺋﯿﻦ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ زرﺗﺸﺖ ﺣﺘﯽ
ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از اﯾﺮان آﻣﺪه«.
»زرﺗﺸﺖ؟! ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻦ ﭼﯿﺰی در اﯾﻦﺑﺎره
ﳕﯽداﱎ؟« ﺳﺎم ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ
وارد ﲝﺚ زرﺗﺸﺖ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ رزآﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﻪﺟﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع
را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ ﺳﺎم ﺑﻮداﺋﯽ را
زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﻨﺪ  .روﯾﺶ را ﺑﻪ ﳘﺎن ردﯾﻒ ﻛﺘﺎبﻫﺎ
ﮐﻪ ﺳﺎم ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﺮد و ﺳﻪ
ﮐﺘﺎب از آنﺟﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و روی ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺬاﺷﺖ:
»اﯾﻦ روﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺳﻌﺪی ،اﯾﻦ ﻋﻄﺎر .وﻟﯽ
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮدوﺳﯽ را ﳕﯽﺑﯿﻨﻢ  .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﺷﺮوع ﮐﻦ ﺗﺎ از ﺷﻌﺮ و ﻋﺮﻓﺎن
ﻓﻌﻼ ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺮ درﺑﯿﺎوری.
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ داری«.
ﺳﺎم ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎ از ﻟﺒﺎﻧﺶ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی دﳋﻮاﻫﺶ را
ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﲞﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻓﺮوﺷﻨﺪه رﻓﺖ و رزآﻟﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﺑﺮود .
ﳊﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺳﺎم در ﺻﻒ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد ،ﻣﺮدی در ﮐﻨﺎرش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮب و ﺟﺎﻟﺒﯽ! ﲤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن ادب و
ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮان را ﯾﮑﺠﺎ ﺧﺮﯾﺪه ای«.
اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺳﺎم را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ
دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﻫﺮدو ﭘﻮل
ﻛﺘﺎبﻫﺎ را دادﻧﺪ ﺳﺎم ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ
ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎس زد و ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد.
در ﳘﯿﻦ ﺣﺎل رزآﻟﯽ ﮐﻪ آن دو را ﻣﻲدﯾﺪ از
راه رﺳﯿﺪ و در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ » :ﺳﻬﺮاب
اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻪﮐﺎر ﻣﻲﻛﲏ؟ ﳕﯽداﻧﺴﺘﻢ ﴰﺎ دو ﻧﻔﺮ
ﳘﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ «.
ﺳﺎم اﯾﻦ
»ﭼﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻟﺒﯽ.
»ﻧﻪ«.
ﺳﻬﺮاب .ﺳﻬﺮاب ﺑﺎ ﺳﺎم آﺷﻨﺎ ﺷﻮ«.
دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻫﻢ دﺳﺖ دادﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺧﻮش و
ﺑﺶ در ﺧﺮوﺟﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  .رزآﻟﯽ
دﺳﺖ در ﺑﺎزوان دو ﻣﺮد اﻧﺪاﺧﺖ و آن دو را
ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺑﺮد .ﺟﻠﻮی در ﺳﻬﺮاب

از آنﻫﺎ دﻋﻮت ﮐﺮد ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﺑﻪ او
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎم ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺬرت
ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ رزآﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ آن دو
را ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺑﻪ ﺳﺎم ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد ﻧﻈﺮ او را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﻪ ﻧﻔﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻫﻢ ﳘﺎﻫﻨﮓ
ﺷﺪﻧﺪ.
ً ﺑﻪ
ﺳﻬﺮاب ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎم ﻛﺘﺎبﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﺧﺮﯾﺪه .اﯾﻦﻫﺎ ﳘﮕﯽ ﺻﻮﻓﯽ و از اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎم
آوران ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻔﺘﻪ در ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و
زرﺗﺸﺖ و ﻫﻨﺪو ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﮐﺠﺎ ﲠﱰ از ﺧﺎﻧﻘﺎه
ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﯿﺎدﺷﺎن ﻗﻬﻮه ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ .
»ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻔﺘﻪ« ،اﯾﻦ دو ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎم را در
آن ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮو ﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد
وﻟﯽ اﻓﮑﺎرش ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺑﻪﺧﻮدش ﻣﻲﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺪاﱎ ﻣﺜﻞ دروس
دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدم را ﺑﺮای رﻓﱳ ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻔﺘﻪ
روزی را ﺑﯿﺎد آورد ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻣﺎده ﮐﻨﻢ.
ﭘﺪرش ،روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس دوم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ
ﺑﻪ ﮐﻼس دوم ﻣﻲرﻓﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و
ﺧﻮدش را در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻗﻒ و ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮس
ﻧﮕﻬﺪارد  .در ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎدت ﻣﯿﺎد
ﯾﺎدت
اول روزی ﮐﻪ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪﯾﻢ؟
ﻣﯿﺎد از دﯾﺪن اون ﳘﻪ ﻣﺮدم و ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻧﺎ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪی؟ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺣﺎﻻ .داری ﮐﯿﻒ ﻣﻲﻛﲏ
 ...ﮐﯿﻒ ﻣﻲﻛﲏ آﻫﺎ ...اون ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺣﺎﻻ
ﯾﺎدش ﲞﯿﺮ» ...« .ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭘﺎﭘﺎ،
ﮐﺠﺎس؟
ﺧﯿﻠﯽ زود ﯾﺎد ﳘﯿﻦ ﺣﺎﻻ رو ﻣﻲﻛﲏ  ...ﻣﯽدوﻧﯽ
اﮔﻪ ﻫﺮروز ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ اﺗﻮﺑﻮس ﺳﻮاری  ...ﻓﻘﻂ
ﺧﻮدم و ﺧﻮدت ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻧﺎی دﯾﮕﻪ رو

ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،دﯾﮕﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی دﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﳕﯽﺷﻪ«.
ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻮﺑﻮسﺳﻮاری اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .ﺗﺎ
در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را
دﯾﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ رزآﻟﯽ ﺳﺎم را ﺑﻪ
آﭘﺎرﲤﺎﻧﺶ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،او ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎم
را ﲠﱰ از ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺑﻪ
ﺳﻬﺮاب ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎد ﺑﺪﻫﺪ و ﺳﺎم ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﭼﭗ ﭼﭗ و ﻧﯿﺶ ﺧﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .
ﺳﺎم ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﯿﺮ
دﯾﻦ دﯾﮕﺮی را ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻘﺎه اﺣﺴﺎس
آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮاﯾﺶ داﺷﺖ .ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ
زﻣﺎﻧﯽ وﺻﻞ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ و
او ﳘﭽﻨﯿﻦ
دوﺳﺘﺎﻧﺶ دور ﻫﻢ ﲨﻊ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ.
اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب وﺟﻪ اﺷﱰاک زﯾﺎدی
ﻋﻼوه ﺑﺮ روح ﺳﺒﮏ ﮐﻪ اﻓﮑﺎرش را
دارد.
ﻧﻮازش ﻣﻲداد  ،ﻫﺮدو ﻣﻬﻨﺪس و ﻫﻢﺳﻦ و ﻫﺮدو
از ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﻲآﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺖ
و ﺷﻠﻮار دﺳﺘﺪوز و ﮐﻔﺶ و ﮐﺮاوات »ﮔﻮﭼﯽ«
ﺳﻬﺮاب ﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﯽ را ﻣﻲﺗﻮان دﯾﺪ.
ً از ﺗﺮﲨﻪﻫﺎی روﻣﯽ
ﺳﺎم و ﺳﻬﺮاب اﮐﺜﺮا
ﺑﺮای درﺳﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﲤﺮﯾﻦ
ﻟﺬتﲞﺸﯽ ﺑﺮای ﻫﺮدوی آنﻫﺎ ﺑﻮد .ﺧﺼﻮﺻﺎ
ً
ﺗﺮﲨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ روح اﺷﻌﺎر روﻣﯽ
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد .
ﺳﺎم ﮐﻤﯽ ﻋﺮﺑﯽ از دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﺶ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او
ﮐﻢﮐﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪﳘﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﻬﺮاب
ﳘﯿﺸﻪ در اﺑﺘﺪا اﺷﻌﺎری را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﲨﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﺗﺮﲨﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺳﻬﺮاب ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﮐﻤﯽ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﻲرﺳﯿﺪ.

ﺑﺎوﺟﻮد درک ﮐﻢ ﺳﻬﺮاب از ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
او ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺗﺸﯽ را ﮐﻪ در وﺟﻮد
ﺳﺎم از ﺷﻨﺎﺧﺖ ادب و ﻋﺮﻓﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻌﻠﻪور
ﺷﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﻬﺮاب ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﻨﻮ ﳘﺴﺮ ﺳﻬﺮاب ﺑﯿﺸﱰ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد اﺻﺮار داﺷﺖ .ﺳﻬﺮاب ﺑﺎﯾﺪ ﲤﺎم ﻗﺪرت
ﺗﮑﻠﻢ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮدش را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﱪد ﺗﺎ ﺳﺎم
را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﺮد  .ﭼﻬﺎر
ﺑﺎر و ﻫﺮﺑﺎر ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎم ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎت دوﺳﺖ و ﳘﮑﺎر ﻣﯿﻨﻮ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
»ﺑﻼﯾﻨﺪ دﯾﺖ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ﺳﺎم ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ﻫﺮﮔﺰ در »ﺑﻼﯾﻨﺪ دﯾﺖ« ﻧﺒﻮده و ﭼﻪ
ﻣﻮاﻗﻊ
ﺑﻌﻀﯽ
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر و
ﺧﺠﺎﻟﺖآوری ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر دو ﻃﺮف ﺳﻌﯽ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻧﺞ آن ﺷﺐ را ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ ﺻﺪﻣﺎت آن
ﺑﻪﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ آزردهﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪن ﳘﯿﺸﮕﯽ
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺸﻮد.
ﺧﻮب ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﮔﺮ ﻃﺮف ﻫﻢ ﮐﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﻮخ
ﻃﺒﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻاﻗﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮه آن
ﺷﺐ را در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺒﯽ ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ
ﺷﺮح اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮش ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .
ﺳﻬﺮاب ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺻﺮار ﻣﯿﻨﻮ ﻣﻲﻛﺮد ،ﲤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺸﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﺳﺎم ﻫﻢ ﺑﻪ اﺣﱰام دوﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪش
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺐ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮب ﲤﺎم ﺷﻮد .
در رﺳﺘﻮران دو ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺑﺎ دﻫﺎن ﺑﺎز
روﺑﺮوی ﻫﻢ اﯾﺴﺘﺎده .ﺷﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺴﺸﺎن

را ﻓﺮوﺑﺮده ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از
ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﺸﺎن را در ﲣﯿﻠﺸﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
»ﺳﺎر ......ﺳﺎم ......رﯾﻨﺎ؟؟؟ « ﮐﻠﻤﺎت
ﳘﺰﻣﺎن از وﺳﻂ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
دﻗﺎﯾﻘﯽ در ﲠﺖ و ﺣﯿﺮت دو ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪﻫﻢ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﺪﺷﺎن ﺑﺎ اﺷﮏ ﺗﯿﺮه ﺷﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻬﺮاب ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﯿﻨﻮ
ﻫﻢ ﺳﺎرﯾﻨﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﳘﮑﺎر در ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ و دﺧﱰاﻧﺸﺎن
ﳘﮑﻼس و دوﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .
ﻣﯿﻨﻮ و ﺳﻬﺮاب ﺳﺮﯾﻊ ﻏﺬاﯾﺸﺎن را ﲤﺎم ﮐﺮده
و آن دو ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  .ﺳﻬﺮاب
ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ رﺳﺘﻮران داد ﮐﻪ
ً ﺑﻪ ﺳﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺰ را ﻫﻢ
ﺑﻌﺪا
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل رﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ آﺧﺮﯾﻦ دو ﻧﻔﺮی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از رﺳﺘﻮران ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺐ را
دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ روی اﺳﮑﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻫﺮدو ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸﺎن و ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻢ
داﺷﺘﻨﺪ اﻋﱰاف ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﳘﺪﯾﮕﺮ ﺣﺎﻻ دارﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ .ﻻزم
ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ واﺿﺢ
اﺳﺖ ﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دارد .
ﻣﺸﮑﻞﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺤﺒﺖ ،ﮔﻔﱳ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ دﺧﱰی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺧﻮدش را ﻣﻘﺼﺮ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﺎﰿ ﻧﺮﻓﺘﻪ.
ﺳﺎم ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﳘﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد دﺧﱰش
ﺑﺪاﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﻲاش و ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪای دارد.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺧﯿﺎﻟﺶ راﺣﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﳘﻪ ﭼﯿﺰ را در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺳﺎم ﮔﻔﺘﻪ.
وﻗﺘﯽ ﺳﺎم ﺑﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺑﻪ ﯾﺎدش اﻓﺘﺎد » .آری« .ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎم ﮔﻔﺖ

ﮐﻪ در ﳎﻠﺲ ﺗﺮﺣﯿﻢ ﻋﻤﻮ ﺟﻮرج ﺑﻮدهاﻧﺪ و او
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪون ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ روﺳﺮی ﺳﯿﺎه
ً ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
از در ﺟﻠﻮ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و واﻗﻌﺎ
ﺳﺎم آنﻫﺎ را از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ از آن ﻓﺎﺻﻠﻪ دور و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ
ً
ﺳﺎرﯾﻨﺎ اﻋﱰاف ﮐﺮد ﮐﻪ ادی از ﺟﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ
ﺧﱪ ﺑﻮده وﻟﯽ از او ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮ
راﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .
ﺳﺎرﯾﻨﺎ اﻋﱰاف ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺟﺪاﺋﯿﺸﺎن ﻣﻘﺼﺮ
ﺑﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﺎزک ارﺗﺒﺎط را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭼﱰ ﮐﺮاﯾﻪای ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﭼﺮت ﻣﯿﺰدﻧﺪ ،ﻫﺮﮐﺪام ﮔﺮﻣﺎی ﳏﺒﺘﯽ را ﮐﻪ در
دﻟﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺮﻣﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻦﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ را داغ ﻣﻲﻛﺮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ
زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن،
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺷﻌﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ
ﻫﻢ از ﻣﯿﻨﻮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد رﯾﺴﻤﺎن دﯾﮕﺮی
ﺑﻮد ﮐﻪ دلﻫﺎﯾﺸﺎن را ﳏﮑﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮه
ﻣﯽزد.
روز دﯾﮕﺮ ،ﻗﻠﺒﺶ ﻣﯽزد و دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ
وﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮی ﺳﺎرﯾﻨﺎ زاﻧﻮ زد .ﺳﺎم ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﲤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ روی ﺻﻮرت ﺳﺎرﯾﻨﺎ از
دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎی ازدواج
ﺑﺮای ﺑﺎر دوم اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻟﻐﺎت در ﻫﻢ ﺑﺮﻫﻢ را ﺳﺮﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﺟﻌﺒﻪ
اﻧﮕﺸﱰ را ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﺳﺎرﯾﻨﺎ دﯾﮕﺮ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺟﻠﻮی ﺧﻨﺪهاش را ﻧﮕﻬﺪارد و ﺑﻪﺷﺪت از ﺗﻪ دل
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﮐﺮد .ﺳﺎم ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮﺧﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﲠﺖزده ﺑﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻧﮕﺎه
ﻣﻲﻛﺮد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ او ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد
ﺑﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪن.
»ﻣﺮد ﺳﺎده ﻣﻦ! ﭼﻪﻃﻮر ﺑﻪﯾﺎد ﳕﯽآوری ﮐﻪ

ﺗﻮ اﺻﻼ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اوراق ﻃﻼق را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮده
ای؟«.
ﺑﺎﻻﺧﺮه وﻗﺘﯽ ﻫﺮدو اﺷﮏﻫﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺎک
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎرﯾﻨﺎ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و از ﺳﺎم
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﺪ و از او
ﺗﻘﺎﺿﺎی ازدواج ﺑﮑﻨﺪ.
»ﺑﻠﻪ ﳘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم! ﻣﻦ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺗﻮ
ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻢ  .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﳘﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﳎﺒﻮر ﻧﺸﻮی ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج دﯾﮕﺮی
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﻫﯽ«.
ﺳﺎم ﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ را دارد ﺑﺮاﯾﺶ
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺳﻪ ای ﻧﺮم ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮداﻧﻪ
ﺳﺎم ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺳﺎم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺎرﯾﻨﺎ را ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ﮐﻪ از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ او در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ
و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﲤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﺎ او ﺑﻮده.
ﭼﻮن ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﳕﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ او را ﺑﺮای
ﭘﻮﻟﺶ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ .ﳘﯿﺸﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﺣﺎﻟﺶ
ﺧﻮﺑﺴﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻘﻮط ﺑﺎزار
در ﺳﺎل  87ﮐﺴﯽ ﺧﱪ زﯾﺎدی از او ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ
ً ﺑﺎ آنﻫﺎ ﲤﺎس
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎرﯾﻨﺎ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ روزی
ﻣﯿﻨﻮ داﺳﺘﺎن رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب و ﲥﻤﯿﻨﻪ را از
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و او
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺳﻬﺮاب ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ
ﲥﻤﯿﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﲥﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﻤﯿﻨﻦ
اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺧﻮدش از رﺳﺘﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﻪوﺟﻮد آوردن ﺳﻬﺮاب و ﺳﻌﯽ
ﻧﮑﺮد ﮐﻪ رﺳﺘﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻬﺮاب
او اﺻﺮار داﺷﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ً ﺗﻮ را ﭘﯿﺪا ﻣﻲﻛﺮدم ﻗﺒﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ

از آنﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰی ﻣﺜﻞ رﺳﺘﻢ و
ﻣﯿﻨﻮ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﻬﺮاب ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺷﻮﺧﯽ ﺣﺮف از اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮏ ﮐﺎرآﮔﺎه ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﯿﺰده.
ﺳﺎم اﺣﺴﺎس ﺧﻮش زاﺋﺪ اﻟﻮﺻﻔﯽ داﺷﺖ از
اﯾﻦﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﺎﻣﯿﻞ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪاش را
دوﺑﺎره ﺑﻪدﺳﺖ آورده .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﱪ ﭘﯿﺪا
ﺷﺪن ﮔﻤﺸﺪهاش را ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد وﻟﯽ
آنﻫﺎ ﺷﻌﺮی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ از ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺸﮑﺮاﻧﻪ و
ﻓﯿﺾ ﺑﻪﻫﻢ رﺳﯿﺪن ﳎﺪدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
در روز ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺧﻨﮏ آن دم ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ در اﯾﻮان ﻣﻦ وﺗﻮ
ﺑﻪدو ﻧﻘﺶ و ﺑﻪدو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺟﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ
ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﯽ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﲨﻊ ﺷﻮﯾﻢ از ﺳﺮ ذوق
ﺧﻮش و ﻓﺎرغ ز ﺧﺮاﻓﺎت ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ
ﺑﯿﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﯾﻦ ﺧﺎک و ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ دﮔﺮ
در ﲠﺸﺖ اﺑﺪی و ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی دﯾﻨﯽ اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﺎم را ﺷﯿﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﭘﺎرﺳﯽ
زﺑﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﮐﻤﺎل راﺣﺘﯽ و آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎﻃﺮ او
و ﺳﻬﺮاب در ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺑﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﺸﺎن
اداﻣﻪ ﻣﻲدادﻧﺪ ،وﻟﯽ او ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ وارد
ﺷﺪن در ﻣﻘﻮﻟﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﺻﻔﺖ »ﻣﯿﺴﺘﯿﮏ«
ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ رﻣﺰ و ﺳﺮ ﺑﺮای ﻣﻮﻻﻧﺎ و اﯾﻦﻛﻪ ﺗﺼﻮف
ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ از ﳘﯿﻦ ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ و آﺋﯿﻦ ﺳﺮی
ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ ﺑﻘﯿﻪ ادﯾﺎن ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻬﺮاب در اداﻣﻪ ﺷﺮح ﺗﺼﻮف ﻧﮑﺘﻪ ای را ﺑﻪ
ﺳﺎم ﯾﺎدآوری ﮐﺮد» :ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﺻﻮﻓﯽ ﯾﺎ دروﯾﺶ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ
ﺷﺴﺘﻪ و در ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ذﮐﺮ ﮔﻔﱳ

ﻣﺸﻐﻮل و ﺗﺎرک دﻧﯿﺎ ﺷﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ
ً ﻣﺮﺗﺎﺿﺎن ﻫﻨﺪو و ﯾﺎ
ﺑﻌﻀﺎ
دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
ژﻧﺪه ﭘﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﮑﻮل و ﺗﱪزﯾﻦ را ﳎﺴﻢ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺗﺼﻮف در ﲤﺎم ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪی؛ زرﺗﺸﺖ،
ﯾﻬﻮدی ،ﻣﺴﯿﺤﯽ و اﺳﻼم وﺟﻮد دارد و در
ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ در آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ او را رﲪﻦ و رﺣﯿﻢ و
ﲞﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ  .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ
وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺻﻮﻓﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺳﻨﺖ
آﮔﻮﺳﺘﯿﻦ ﯾﮏ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﭘﯿﺮوان ﮐﺎﺑﺎﻻ
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﯾﻬﻮدی و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﮐﺜﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ﲤﺎﻣﯽ
ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﺸﻦ دﯾﻦ آن را
ﺑﻪﺻﻮرت اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻇﻠﻢ در ﻣﯽ آوردﻧﺪ ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ را
ﻣﻲدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻋﺸﻖ و ﳏﺒﺖ ﺳﻌﯽ در
ﺟﱪان ﺗﻠﺨﯽ ﻇﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻘﺎهﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻮﻓﯿﮕﺮی را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ :
ﺻﻮﻓﯽ ﺎد دام و ﺳﺮ ﺣﻘﻪ ﺑﺎز ﮐﺮد
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﮑﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﮏ ﺣﻘﻪ ﺑﺎز ﮐﺮد
ﲠﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻘﺎه دل ﺧﻮدم ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻢ آن ﺧﺎﻧﻘﺎه اﯾﺪه آل اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻇﻠﻢ و زور و ﺗﺰوﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮ
ﮐﺲ دﻟﯽ ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ و ﳏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ
دروﯾﺶ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﺮاح،
دروﯾﺶ اﺳﺖ .
ﻣﻬﻨﺪس ،وﮐﯿﻞ ،ﮐﺎرﮔﺮ ،ﮐﺸﺎورز وﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺮ
ﺣﺮﻓﻪ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎره ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ
ﻋﺎﱂ دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﲠﱰ «.
ﺳﺎم ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮف ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﲤﺎم

ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﮏ ﳕﻮﻧﻪ
ﺑﯿﺸﱰ.
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺷﺨﺺ
ﺑﻪﺻﻮرت روح ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ روح ﺑﻮد.
ً ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او و
و ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﯾﮏ روح در دو ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﺶ
از اﻣﯿﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ  .دﻟﺶ ﺑﻪ او ﻣﻲﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﳏﺾ اﺳﺖ و ﺑﻪﳘﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﺧﺎﺧﺎم ﻋﻘﻠﺶ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮐﻪ دل را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﻐﻤﱪ واﻗﻌﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺪی ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ درس اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺮای
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم زﻧﺪﮔﯽ آﻣﺎده ﻣﻲﻛﺮد .
دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد و آن اﻓﮑﺎر و اﺳﺘﺪﻻﻻت
دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ  .ﺗﺎ
آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻗﻀﯿﻪ
ﻣﻲﺷﺪ ،روح ﺳﺎم ﳑﻠﻮ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﻃﻔﯽ و
ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ .ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
دﯾﻦ ﻫﻨﺪو را اﻧﮑﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﯾﻦﻛﻪ ﺣﺎﻻ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ او ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﻏﺰلﻫﺎی ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ را در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس دارﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎره آن ﻓﮑﺮ
ﳕﻲﻛﺮد .او داﺷﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﻫﺮدو زﻧﺪﮔﻲاش را
ﻧﻮراﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  .روﺷﻦﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎم ﭼﻪﻗﺪر ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﯿﺎﻟﯽ در زﻧﺪﮔﻲاش ﺑﻪﳘﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد.
ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﭘﯿﭻ و ﺧﻢﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲاش ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ در دﻟﺶ ﺟﺎی
داﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺒﻮد .ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

او ﺷﺪ و زﻧﺪﮔﻲاش را از اﯾﻦ رو ﺑﻪ آن رو
و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻦ ﮐﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ آﲰﺎن
ﻧﻮراﻧﯽ دل ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ او ﻧﺪاﺷﺖ و آن را
روﺷﻦﺗﺮ ﻧﮑﺮد وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮ ﺷﺎﯾﺪ:
»ﺳﺎم ،ﺳﺎم ،ﺳﺎم  -ﺧﻮدت ﻫﺴﺘﯽ؟ اﯾﻦ
ﳘﻪ ﺳﺎل دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ .ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ آﻫﺎ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﻨﻢ ﭘﯿﺖ ...ﭘﯿﺖ دﻻل ﺳﻬﺎﻣﺖ در
آره ..ﺣﺎﱂ ﺧﻮﺑﻪ.
آره....
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ...
ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮات اﻓﺘﺎده؟ ﻛﺠﺎ ﺑﻮدی؟ ...
ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط  87ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﭘﯿﺪات ﮐﻨﻢ
وﻟﯽ ﺗﻠﻔﻨﺖ ﻗﻄﻊ ﺑﻮد و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺑﻮدم ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺪون آدرس ﺟﺪﯾﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﳘﻮن زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻫﺎوارد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن
ﭘﯿﺪات ﮐﺮدم  .ﺑﺰار ﺑﺮم ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ .ﯾﺎدت
ﻣﯽﯾﺎد اون ﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دادی ،ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮات ﺳﻬﺎم »ﻣﺎﯾﮑﺮو ﺳﺎﻓﺖ« ﲞﺮم .ﺧﻮب
ً ﳘﻮن ﮐﺎری رو ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻨﻢ دﻗﯿﻘﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدی .ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺒﻮد.
دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار دﻻر ،ﭘﻮل ﺧﺮد ﺗﻮﺟﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ.
ﯾﺎدت ﻫﺴﺖ؟ ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺣﺪس ﺑﺰن ﭼﻘﺪر ﻣﯽارزه؟
 ...ﺑﮕﻮ ...ﻫﺎ  ...ﺑﺮو ﺑﺎﻻ  ...ﻫﺎ  .ﺑﺮو
ﺑﺎﻻ ...اﯾﺴﺘﺎدی ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ؟ ﭘﺲ ﺑﺸﯿﻦ  ...ﯾﻪ
آره  ...ﻧﻪ ﺷﻮﺧﯽ
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻻی ﺷﺶ ﻣﻠﯿﻮن.
ً .ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﳕﯽﮐﻨﻢ .آره ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻞ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟ «.
ﳒﺎﰎ
ﻏﺼﻪ
از
ﺳﺤﺮ
وﻗﺖ
دوش
دادﻧﺪ.........ﺳﺎم ﳊﻈﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ
و ﮐﻠﻤﻪ ای را ﭘﯿﺶ ﺧﻮدش زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻠﻤﻪ »ﺷﮑﺮ« ﺑﻮد ﯾﺎ »ﻣﺘﺸﮑﺮم«
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدو در اﺻﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺪ.
ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﻧﺒﺎل
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﱰی ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﲤﺎم

ﻓﺎﻣﯿﻞ و دوﺳﺘﺎن ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ
دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ .از ﳘﻪ ﻣﻬﻤﱰ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﰿ
ﺑﺮود و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ.
ﺑﻌﺪ از ﳘﻪ اﯾﻦﻫﺎ و ﺑﺮآوردن ﲤﺎم آرزوﻫﺎی
ﺧﻮدش و ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ اﯾﻦ
ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻞ ﮐﺮد .
ﺳﺎم آرزوی ﻗﺪﯾﻤﺶ را ﺑﺎ ﺳﺎرﯾﻨﺎ در ﻣﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﳘﯿﺸﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﻣﯿﺪ را ﺑﺮوی
آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﺼﺼﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ در زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ ﻫﻨﻮز در او رﺷﺪ ﻣﻲﻛﺮد  .ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ و ﺳﺎرﯾﻨﺎ در دل
داﺷﺖ ،و ﳘﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای او
داﺷﺘﻨﺪ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ در ﳏﺪوده اﯾﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞ
ً ﺑﺎﯾﺪ ﻟﱪﯾﺰ ﻣﻲﺷﺪ و
ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺒﺲ ﺷﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎ
دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ ﳌﺲ ﻣﻲﻛﺮد :وﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻞ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ رﻫﺎ ﺷﻮد .ﺑﺎﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺛﺮوت را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن
ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ در دل ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.
ﭼﯿﺰﯾﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﳑﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺑﯽ ﻣﯿﻮه ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﯽ ﺳﺎم ﺑﯿﺎد اﳍﺎم اﯾﻨﺪرا ﺑﻪ ﮔﻮاﺗﺎﻣﺎ
ﺑﻮدا اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد و در راه
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎ وﺟﻮد ﲤﺎم ﻣﺸﮑﻼت از ﻫﯿﭻ
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮد .
ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﻪ اﺷﺎن ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ رزآﻟﯽ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺮدﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ زن ﻋﻤﻮ ﺳﺎﻟﯽ،
ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون ،آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ،ادی ،ﺧﺎﺧﺎم اﯾﺐ،
ﳘﻪ ﻗﻮل دادﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺟﺮی ،و ﻫﺎوارد .
ﺑﺎرهاش ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎم ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ
از ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﺳﻬﺮاب دو ﺷﻌﺮ از ﻣﻮﻻﻧﺎ را
ﺑﺮای ﺳﺎم ﺧﻮاﻧﺪ:
دﯾﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﯽ را ﺑﻪ راه
ﮐﺎو ﳘﯽ ﮔﻔﺖ ای ﺧﺪا و ای اﻟﻪ
ﺗﻮﮐﺠﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﺷﻮم ﻣﻦ ﭼﺎﮐﺮت
ﭼﺎرﻗﺖ دوزم ﮐﻨﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺳﺮت
ﺟﺎﻣﻪات ﺷﻮﯾﻢ ﺷﭙﺶﻫﺎﯾﺖ ﮐﺸﻢ
ﺷﯿﺮ ﭘﯿﺸﺖ آورم ای ﳏﺘﺸﻢ
دﺳﺘﮑﺖ ﺑﻮﺳﻢ ﲟﺎﱂ ﭘﺎﯾﮑﺖ
وﻗﺖ ﺧﻮاب آﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺟﺎﯾﮑﺖ
ای ﻓﺪای ﺗﻮ ﳘﻪ ﺑﺰﻫﺎی ﻣﻦ
ای ﺑﻪ ﯾﺎدت ﻫﯿﻬﯽ و ﻫﯿﻬﺎی ﻣﻦ
اﯾﻦ ﳕﺖ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﻲﮔﻔﺖ آن ﺷﺒﺎن
ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﮐﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ای ﻓﻼن
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ آنﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺎ را آﻓﺮﯾﺪ
اﯾﻦ زﻣﯿﻦ و ﭼﺮخ از او آﻣﺪ ﭘﺪﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﯿﺮهﺳﺮ ﺷﺪی
ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎﺷﺪه ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪی
اﯾﻦﭼﻪ ژاژﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﻓﺸﺎر
ﭘﻨﺒﻪ ای اﻧﺪر دﻫﺎن ﺧﻮد ﻓﺸﺎر
ﮔﻔﺖ ای ﻣﻮﺳﯽ دﻫﺎﱎ دوﺧﺘﯽ
وز ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺟﺎﱎ ﺳﻮﺧﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻪ را ﺑﺪرﯾﺪ و آﻫﯽ ﮐﺮد ﺗﻔﺖ
ﺳﺮ ﺎد اﻧﺪر ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و رﻓﺖ
وﺣﯽ آﻣﺪ ﺳﻮی ﻣﻮﺳﯽ از ﺧﺪا
ﺑﻨﺪه ﻣﺎ را زﻣﺎ ﮐﺮدی ﺟﺪا
ﺗﻮ ﺑﺮای وﺻﻞ ﮐﺮدن آﻣﺪی
ﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﮐﺮدن آﻣﺪی
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﺳﯿﺮﺗﯽ ﺑﻨﻬﺎده ام
ﻫﺮﮐﺴﯽ را اﺻﻄﻼﺣﯽ داده ام

ﻫﻨﺪوان را اﺻﻄﻼح ﻫﻨﺪ ﻣﺪح
ﺳﻨﺪﯾﺎن را اﺻﻄﻼح ﺳﻨﺪ ﻣﺪح
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﯾﻦ ﻋﺘﺎب از ﺣﻖ ﺷﻨﯿﺪ
در ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﭘﯽ ﭼﻮﭘﺎن دوﯾﺪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖ او را و ﺑﺪﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﻣﮋده ده ﮐﻪ دﺳﺘﻮری رﺳﯿﺪ
ﻫﯿﭻ آداﺑﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﳎﻮ
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دل ﺗﻨﮕﺖ ﺑﮕﻮ
***
و ﺷﻌﺮ دوم:
ﺑﺎز آ ﻫﺮ آنﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎزآ
ﺑﺎز آ
ﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ و ﮔﱪ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎز آ
ﺻﺪ
اﯾﻦ درﮔﻪ ﻣﺎ در ﮔﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎر اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﺎز آ
***
ﺳﺎم زﯾﺎد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﺮاب از
اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﭼﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن
او در اﺻﺮار ﺑﻪ آن ﺑﻼﯾﻨﺪ دﯾﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﱰ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ.

ﲠﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ
در ﭘﻨﺎه آرام ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺳﺎم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺳﻬﺮاب از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﻈﻮرش را ﻓﻬﻤﯿﺪه :ﻃﺮح ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﺸﻮﯾﻖ آزادی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ دﺳﺘﻮر و ﺗﺎﮐﯿﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﺮاب
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻻاﻗﻞ او را
در ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ،ﺳﺎم را ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ
از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات را ﮐﻪ در ﻓﮑﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺬف
ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻫﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .
ﺳﻬﺮاب از ﺳﺎم ﺧﻮاﺳﺖ از زﻧﺪﮔﻲاش  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ً
در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﳘﯿﻦ ﺳﻮال ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺳﺎم ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﯿﺎد اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺎ
آﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﻓﺘﺎد  .ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎم
را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای
داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲاش
ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻬﺮاب اﻧﺘﻈﺎر
ﺳﻬﺮاب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی را ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد داﺷﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺠﺐ آور ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﺳﺎم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﯿﺮ راﻫﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮده
و ﮐﺠﺎﻫﺎ را دﯾﺪه و ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده .ﺑﻌﺪ از
ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن ،ﺳﻬﺮاب ﮔﻔﺖ:
»دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ،ﮐﻮدک ﲜﺰ دﯾﻦ واﻟﺪﯾﻨﺶ و

ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را
ﳕﯿﺸﻨﺎﺳﺪ  .ﻣﻲﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﻪﳓﻮی ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﻦ
واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺮان ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎبﻫﺎی
ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﱪان دﯾﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ
داده ﺷﺪه اﺣﮑﺎم دﯾﻦ را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺪا ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  .ﻫﺪف از اﺟﺮای
اﺣﮑﺎم دﯾﻦ رﻓﱳ ﺑﻪ ﲠﺸﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﯿﺰ
ﺧﻮردن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ .
آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﳕﻲﻛﲏ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮت
ﺑﻮده؟«.
ﺳﺎم ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﻣﻨﺘﻈﺮ
اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎﻧﺪ.
»ﺑﮕﺬار ﯾﮏ راه دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻣﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ .ﭼﺮا
ﻣﺴﯿﺮ راه را از ﲠﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺮوع ﻧﮑﻨﯿﻢ؟
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان و دﺳﺘﻮرات آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ و
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ،
ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺧﺪا را ﻣﻲﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻧﭽﻪ
در وﻫﻢ ﻧﮕﻨﺠﺪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎم ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮد،
دﯾﮕﺮ ﲜﺎی ﻗﻬﻮه ﭼﺎی ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ .او اﮐﺜﺮا
ً
ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪی ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﺎی را روی
آن ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ  .وﻟﯽ اﻣﺮوز ﭼﺎی دوﻣﺶ را ﺑﺎ دو
ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ » :ﻣﻲداﻧﻲ ﺳﻬﺮاب
ً اﯾﻦ در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻮال ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ً اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﲠﺸﺖ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ
ﺟﻬﻨﻢ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻨﺴﺖ ﺟﻬﻨﻢ زﺟﺮ
اﺳﺖ و ﲠﺸﺖ ﻟﺬت  .اﻣﺎ ....ﺧﻮب اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻣﻨﺒﻊ رﻧﺞﻫﺎﯾﻢ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،آن ﻣﻨﺒﻊ
رﳒﯽ ﮐﻪ ﳕﻲﮔﺬارد اﻧﺴﺎن آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻟﺬت
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﱎ آن را ﮐﻨﱰل ﮐﻨﻢ
ً ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﱎ ﺑﻪ آرزوﻫﺎﯾﻢ ﺑﺮﺳﻢ«.
و ﺑﻌﺪا

»ﺳﺎم ﻋﺰﯾﺰ ،اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮداﺋﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﯾﻬﻮدی ﻧﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرت
ﭼﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﯾﺎن
ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﻪاﺻﻄﻼح از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺪاد راهﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم اﺳﺖ!
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارم ،ﺳﺎم .اﻵن دﯾﺮ وﻗﺖ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻓﺮدا ﳘﺪﯾﮕﺮ را در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ ﺑﯿﺎ
ﻓﺮدا در ﻗﱪﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آنﺟﺎ را ﺧﻮب
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ«.
»ﻗﱪﺳﺘﺎن؟؟ ﭼﺮا ﻗﱪﺳﺘﺎن؟«.
»روزی ﲟﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ دوﯾﺪن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮم
و ﺑﯽ آب و ﻋﻠﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاﯾﺖ ﯾﮏ ورزش ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻋﺎﱂ دﯾﮕﺮ ﻣﻲﺑﺮد و
ﺧﻮب،
اﻓﮑﺎرت را ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﻲآورد.
ﻗﱪﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﳘﲔﻃﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﯾﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﱪﺳﺘﺎن ﺑﺮو .ﭼﻪ در آنﺟﺎ
ﲠﱰ ﻣﻲﺷﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد« .
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در اﺑﺘﺪا ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽآﻣﺪ وﻟﯽ ﺳﺎم وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎد آورد ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻋﻠﯽ ،ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﻋﺼﺮﻫﺎی ﲨﻌﻪ ﺑﻪ
ﻗﱪﺳﺘﺎن ﻣﻲرﻓﺘﻪ و وﻗﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻗﱪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش زاﻧﻮ ﻣﯽزده ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آراﻣﺸﯽ او را
اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲﻛﺮده ،ﻓﻬﻤﯿﺪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﮑﻤﺘﯽ
ﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
روز ﺑﻌﺪ در ﻗﱪﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ای در ﴰﺎل
ﻫﻮای ﻧﯿﻤﻪ
ﻟﻮس آﳒﻠﺲ ﳘﺪﯾﮑﺮ را دﯾﺪﻧﺪ.

اﺑﺮی ﺳﮑﻮت ﺣﺰن اﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪوﺟﻮد آورده
ﺑﻮد .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺪون آنﻛﻪ ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﯿﻨﺸﺎن
رد و ﺑﺪل ﺷﻮد در ﻣﯿﺎن ﻗﱪﻫﺎ ﻗﺪم زدﻧﺪ و
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی روی ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﱪ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻫﺮدو ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﻗﱪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ دو دوﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ زاﻧﻮ
زدﻧﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺸﺎن را روی ﻗﱪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
ﻓﺎﲢﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .
ﺳﺎم ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻵن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻮره اﳊﻤﺪ را ﳔﻮاﻧﺪه وﻟﯽ آن را از ﯾﺎد
ﻧﱪده .ﭼﻘﺪر ﲨﻼت آن از ﯾﺎد ﻧﺮﻓﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
ﺑﺎﻫﻢ روی ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﮔﻔﱳ ﮐﻠﻤﻪ ای ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺳﺎم ﻣﻲﮔﻔﺖ :ﲠﱰ از اﯾﻨﺠﺎ
ﮐﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮان اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ را دﯾﺪ؟ ﲠﱰ از
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮان اﳘﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را دﯾﺪ؟ ﲠﱰ
از اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺟﺎوداﻧﮕﯽ روح را
دﯾﺪ؟ ﲠﱰ از اﯾﻨﺠﺎ ﻛﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
روح زﻧﺪﮔﯽ را دﯾﺪ؟
ﺳﻬﺮاب ﺳﯿﻨﻪاش را ﺻﺎف ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ آن را
ﺧﻮاﻧﺪهام و ﺑﻐﯿﺮ از ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از اﺑﯿﺎﺗﺶ را
اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ
از ﺣﻔﻆ ﳕﯿﺪاﱎ.
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
ﭘﯿﺮ ﻣﺮدی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ روزی داﺷﺖ
ﻗﻠﯿﺎن ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯿﺶ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ
ﭘﯿﺶ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد در ﮐﻨﺎرش ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻲﺷﻮد و از او ﮐﻤﯽ آﺗﺶ ﺑﺮای ﻗﻠﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺖ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮐﻪ اول ﺧﯿﻠﯽ از دﯾﺪن دوﺳﺖ ﻣﺮدهاش
ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺧﻮش و ﺑﺶ ﺑﺎ دوﺳﺖ
ﻗﺪﯾﻤﯽاش آرام ﮔﺮﻓﺖ و از او در ﺑﺎره آن

دﻧﯿﺎ ﺳﻮال ﮐﺮد  .دوﺳﺘﺶ ﲤﺎم ﺗﻔﺴﯿﺮات ﲠﺸﺖ را
ﳘﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮح داد .ﺑﻌﺪ از دوﺳﺘﺶ ﺳﻮال ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﻲداﻧﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﭼﻪﻃﻮر ﺟﺎﺋﯿﺴﺖ؟
ً ﳘﯿﻦ اﻣﺮوز در ﲠﺸﺖ
دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﲨﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻫﻮس ﮐﺸﯿﺪن ﻗﻠﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدن ﻗﻠﯿﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در
ﲠﺸﺖ آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﲠﺸﺖ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪم و ﺑﺎ اﺟﺎزه درﺑﺎن درﺟﺴﺘﺠﻮی آﺗﺶ وارد
ﺟﻬﻨﻢ ﺷﺪم .درﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﻢ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻮد
ً ﻣﺜﻞ ﲠﺸﺖ ،درﺧﺖﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺮ آب و
دﻗﯿﻘﺎ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻮاﺋﯽ ﺧﻮش و ﻏﯿﺮه .ﻓﻘﻂ ﻣﺮدﻣﯽ
ﮐﻪ آنﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮق ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ،
ﻏﻤﮕﯿﻦ ،ﺷﺮﻣﻨﺪه ،ﭘﺸﯿﻤﺎن ،در ﻋﺬاب و درد و
ﻫﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﯽ ﳎﺴﻢ ﮐﻨﯽ .ﲤﺎم اﯾﻦ
ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن در روی زﻣﯿﻦ
ﺑﻮده و ﭼﻮن راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﱪان
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻋﺬاب و زﺟﺮ آنﻫﺎ
اﺑﺪی اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ دﻧﺒﺎل آﺗﺶ در ﺟﻬﻨﻢ ﮔﺮدﯾﺪم
آنﺟﺎﻫﻢ آﺗﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم  .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﯾﻢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﮐﻤﯽ آﺗﺶ ﺑﱪم.
آﻧﭽﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ در
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ ﳏﻔﻮظ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ:
داد دروﯾﺶ از ره ﲤﻬﯿﺪ
ﺳﺮﻗﻠﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺮﯾﺪ
ﮔﻔﺖ از دوزخ ای ﻧﮑﻮ ﮐﺮدار
ﻗﺪری آﺗﺶ ﺑﺮوی آن ﺑﮕﺬار
او ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮد و ﺑﺎز آورد
ﻋﻘﺪ ﮔﻮﻫﺮ ز دورج راز آورد
ﮔﻔﺖ در دوزخ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺮدﯾﺪم
درﮐﺎت ﺣﺠﯿﻢ را دﯾﺪم
در ﺟﻬﻨﻢ آﺗﺶ ﻫﯿﺰم و ذﻏﺎل ﻧﺒﻮد

اﺧﮕﺮی ﲠﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺒﻮد
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ آﺗﺸﯽ ﳕﯽاﻓﺮوﺧﺖ
زآﺗﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ
ﺑﻠﻪ دوﺳﺖ ﻣﻦ ،از آﺗﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺮﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ! آﻧﭽﻪ اﺑﺪﯾﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و وﺟﺪان ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﲤﺎم اﻋﻤﺎﻟﺶ در آن ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﳒﯿﻞ؛ آﻧﺂنﻛﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﮐﺘﺎب
آﲰﺎﻧﯽ و اﺣﮑﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺪا را ﳔﻮاﻧﺪه
اﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻖ وﺟﺪاﻧﺸﺎن ،ﺧﻮب را از ﺑﺪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺣﮑﺎم ﺧﺪا
در وﺟﺪاﻧﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﳘﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،وﻗﺘﯽ ﮐﺎری ﻧﯿﮏ اﳒﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ،
وﺟﺪاﻧﺸﺎن آرام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﺑﺪی
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﺟﺪاﻧﺸﺎن اﯾﺸﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدا ﮐﺎری را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﺮده ای
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ  .ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮی و
ﺧﻮدت و ﻫﯿﺎت ﻣﻨﺼﻔﻪ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ  .ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺮادرت ﮐﻼه ﺑﮕﺬاری
و ﺑﺎ دﻻﺋﻞ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮدت و دﯾﮕﺮان را
ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ای .ﳑﮑﻦ اﺳﺖ
دﻟﯽ را ﺑﺸﮑﻨﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮده
ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﺑﮑﻨﯽ ﮐﻪ زود
ﺑﻮدم.
ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﯽ .ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰت را ﮐﺘﮏ
زده ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﮕﻮﺋﯽ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺮﺑﯿﺘﺶ ﮐﻨﻢ.
و ﺣﺘﯽ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدت
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﺻﺪﻣﻪ
دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﳘﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روح از ﺑﺪن
ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮد ﳘﮕﯽ ﻣﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻣﺮوز ،ﺣﺘﯽ ﻧﻪ
دﯾﺮوز ﺟﻠﻮی ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
و وﺟﺪان ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮ .ﺑﻠﻪ ﺧﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮ.
ﻣﮕﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺧﺪاﺋﯿﻢ و ﺑﺴﻮی او

ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ »اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎاﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن« ﺑﻠﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﳘﻪ ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮدت
ﻫﺴﺘﯽ ﭼﻮن ﺧﻮدت او ﻫﺴﺘﯽ و او ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ و ﳘﻪ
ﯾﮑﯽ.
اﯾﻨﺴﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﲠﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽداﱎ.
و ﻓﮑﺮ ﳕﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪام از
ادﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .
ﺳﺎم ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ ﺳﮑﻮت ﮔﻔﺖ» :ای ﮐﺎش
ﻣﻲﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﳘﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻻﯾﻨﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﺎده ای ﻣﯽداﺷﺖ.
وﻟﯽ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد آﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﺧﻮدش دﻟﯿﻠﯽ دارد
و ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮد «.
»درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ و ﺳﻮال ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ« .ﺳﻬﺮاب
اداﻣﻪ داد » .ﭘﺪری ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﮐﺘﮏ ﻣﯿﺰﻧﺪ
و ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻫﺮدو ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ
ً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﺮض
ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ واﻗﻌﺎ
آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﺑﺎ وﺟﺪاﻧﺸﺎن
دوﺑﺎره ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﺎن درﺳﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﳔﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭼﻮن در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮق ﻣﻲﻛﻨﺪ .در
آن ﻓﻀﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﺸﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ آن
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﳍﯽ اﺳﺖ ،در ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺷﺒﺎء ﺷﺪه از ﻋﺸﻖ« .
»ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻮال ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻧﺪاده ای ،ﺑﺸﺮی
ﮐﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس را ﳔﻮاﻧﺪه و ﭼﯿﺰی از
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﳕﯿﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر
ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ؟«.
»ﯾﮑﯽ از ﲠﱰﯾﻦ ﻧﺼﺎﯾﺢ در ﻛﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺜﻠﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺖ،
اﯾﻨﺴﺖ» :آﻧﭽﻪ ﺑﻪﺧﻮد ﻧﭙﺴﻨﺪی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﻣﭙﺴﻨﺪ« .ﺳﻌﺪی ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ :
داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﭘﯿﺮ
ز
دارم
ﯾﺎد
ﺗﻮﻫﻢ از ﻣﻦ ﺑﯿﺎد دار اﯾﻦ ﭘﻨﺪ
ﻧﯿﺰ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﭙﺴﻨﺪی
ﺑﺮ ﻧﻔﺲ دﯾﮕﺮان ﻣﭙﺴﻨﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ ﺧﻮدت را
ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬار و از وﺟﺪاﻧﺖ ﺳﻮال ﮐﻦ،
آﯾﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﺧﻮدت
ﻣﯽاﻓﺘﺎد؟ اﯾﻦ ﻫﻢ راه ﺳﺎدهای ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺧﻮب از ﺑﺪ«.
دو دوﺳﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﻋﺼﺮ آﻧﺮوز را در ورای
ﮐﻠﻤﺎت ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺷﺐ ﮐﻪ ﻫﻮا
ﮐﻤﯽ ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺎم و ﺳﻬﺮاب ﻫﺮدو
ژاﮐﺘﺸﺎن را ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و در زﯾﺮ آن آﲰﺎن ﺑﺎ
ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﭼﺸﻤﮏزن درﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﻣﺎه از ﺗﭙﻪﻫﺎی
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺷﺪ وارد روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮواﻧﻪای ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺣﺸﺮه
از زﯾﺮ ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﻲرﻓﺖ
ﺑﺎ ﺳﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .ﺳﺎم
ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬی را از ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﭘﺮواﻧﻪ را در ﭘﺮواز ﳎﺪدش ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺪون
آنﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎلﻫﺎی ﻇﺮﯾﻔﺶ ﺻﺪﻣﻪای ﺑﺰﻧﺪ .
ﺳﺎم از ﺳﻬﺮاب ﺗﺸﮑﺮ و ﺑﺮاﯾﺶ آرزوی ﺷﺐ
ﺧﻮﺷﯽ را ﮐﺮد و ﺑﺮای ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮﺷﻲ را .

داوﻃﻠﺐ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮشﺗﺮﯾﻦ دوران زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﺗﺎ اﻵن
ﺑﻮد .ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺎﻫﺮاه ﻧﻮد از ﺳﯿﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و از
آنﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﰿ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺎه و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ
ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﺪ ﺑﺮوﻧﺪ.
اﯾﻦ ﲠﱰﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺟﺎﻫﺎی زﯾﺎدی در ﴰﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ
ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
روزی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮﻗﻒ ﭼﻨﺪ روزه
در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﲞﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ »ﺗﺮﯾﭙﻞ آ«،
ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ
و ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ و راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻣﯿﺎن راه ﺑﺎ آواز و ﺑﺎزی و ﺷﻮﺧﯽ
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻫﺮ ﳊﻈﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺧﻮش
زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﺑﺮای ﺟﱪان ﺳﺎلﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ً وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺑﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺧﺼﻮﺻﺎ
راﻧﻨﺪﮔﯽ او ﺑﻮد ﺑﺎﺻﺪای ﺷﺎﮐﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﻫﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ؟ « و ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺟﻮاب ﻣﻲداد ﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﳘﺎن ﺗﭙﻪ ﯾﺎ ﺧﺮوﺟﯽ
ﺑﻌﺪی ﯾﺎ ﺷﻬﺮک ﺑﻌﺪی و ﳘﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق
ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ و از دﯾﺪن اﯾﻦ ﳘﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ و

ﳘﯿﺸﻪ در
ﺑﻮدن ﺑﺎﻫﻢ ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ .
رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﳏﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﻠﻮﻏﯽ داﺷﺖ
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﱰی ﻣﯿﺰ
ﺑﻐﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﻲﺷﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ
دﯾﮕﺮی در آن ﺷﻬﺮ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻨﺎور ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮﮔﺰ ﳘﺪﯾﮕﺮ را
ﳔﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ  .اﯾﻦ ﺳﻔﺮی ﭘﺮﺧﺎﻃﺮه ﺑﻮد ﮐﻪ
ً در ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻪﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ
زﻧﺪﮔﻲاش ان ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﲜﺎﺋﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ در ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه
و ﭼﻨﺪ روز ﺗﻮﻗﻒ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﭘﺮواز
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﲤﺎم وﻗﺖ دﺳﺖ در دﺳﺖ
ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
در ژاﻧﻮﯾﻪ وﻗﺘﯽ از زﻟﺰﻟﻪ »ﺳﺎن ﻓﺮﻧﻨﺪو
وﻟﯽ« ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺑﻪﻋﻨﻮان داوﻃﻠﺐ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ از
دﺳﺘﺸﺎن ﻣﻲآﯾﺪ اﳒﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﻛﻪ
ﺑﺪون آنﻛﻪ ﺑﺎﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﲝﺜﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ،
اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﯿﺮ
ارادی ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  .در
آنﺟﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺳﺮﯾﻊ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻠﻨﯿﮏﻫﺎ ﳘﻪ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ.
ﮐﺎر در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ رﺋﯿﺲ
ﲨﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﺟﯿﻤﯽ ﮐﺎرﺗﺮ» ،ﻫﺒﯿﺘﺖ ﻓﻮر
ﻫﯿﻮﻣﻨﯿﺘﯽ« و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﳏﻠﻪﻫﺎ ،ﳕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ،
روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﳘﯿﺸﻪ ﺑﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ در وﻗﺖ اﺳﱰاﺣﺖ و ﻏﺬاﺧﻮردن
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻲرﺳﯿﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻀﻼﺗﯽ
ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺑﺮای
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮاب

ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ .
ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺟﮑﺴﻮن ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی
آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ
ﻣﺸﻐﻮل آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .او ﮐﻪ
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ
داﺷﱳ آن ﳘﻪ اﻧﺮژی و ﻗﺪرت ﮐﺎر
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزد و ﭘﺰ ﻣﻲداد .آنﻫﺎ ﻫﻢ از ﺳﺎلﻫﺎ
ﮐﺴﺐ ﺧﺮد و ﲡﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر
ﺑﺪون ﺻﺮف اﻧﺮژی زﯾﺎد ﻧﺘﯿﺠﻪای ﲠﱰ از او
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .
ً وﻗﺖ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﻣﻮرد
ﺟﮑﺴﻮن اﮐﺜﺮا
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮد  .ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﮔﻮش ﻣﻲدادﻧﺪ،
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪون آنﻛﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﳘﺪﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ،
ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭘﺴﺮی ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﺣﺎﻻ او
ﳑﮑﻦ ﺑﻮد ﳘﺴﻦ ﺟﮑﺴﻮن ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺪﺗﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﮑﺴﻮن از ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﺮﻓﱳ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ .ﺳﺎم ﻣﺜﻞ ﯾﮏ
ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺻﺮف ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ آزادش
ﺑﺮای آﻣﻮزش اﯾﻦ روح ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن
وارد ﺷﺪه ﺑﻮد درﯾﻎ ﳕﻲﻛﺮد.
ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ در ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻘﯽ
ﺑﻮد ،ﺳﺎم ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﺷﺎﻧﻪاش از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪارش
ﮐﺮد:
»ﭘﯿﺪاش ﮐﺮدم ...ﭘﯿﺪاش ﮐﺮدم  ...ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ
ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﲏ  ..ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ادی«.
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز
ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺪارﺷﺪﻧﺶ وﺳﻂ ﺧﻮاب
ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺒﺢ اول وﻗﺖ ﺳﺎم ﺑﻪ ﺳﻬﺮاب ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و
اوﻟﯿﻦ ﲨﻠﻪاش اﯾﻦ ﺑﻮد:
»ﻫﯿﭻ آداﺑﯽ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﳎﻮ
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دل ﺗﻨﮕﺖ ﺑﮕﻮ

ﺑﻠﻪ ،دوﺳﺖ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺗﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪای
درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در آن ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺶ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد«.
ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎرﯾﻨﺎ اﺳﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ ،ﯾﮏ
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎری ﺑﻮده و ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ
ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﻣﱰوﮐﻪای ﺑﻼﻣﺼﺮف و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﳏﻞ ﲡﻤﻊ
وﻟﮕﺮدﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
دوﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﱰ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ
آﻣﺎده ﲠﺮه ﺑﺮداری ﺷﺪ .از دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای
اﻓﺘﺘﺎح آن دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ً داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﮐﻪ دﻟﺸﺎن ﲞﻮاﻫﺪ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﺋﯽﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﳎﺎﻧﯽ در
ﻣﻮرد ﲡﺎرت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻫﺎی ﲡﺎری ،ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﻏﯿﺮه ﺑﺎﻫﻢ ﲨﻊ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻛﻼسﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺮای ﳒﺎری ،آﻫﻨﮑﺎری و ﺗﺮاﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزش دﻫﺪ و ﳏﺼﻮل
ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﻣﻮر
ﺧﯿﺮه ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﺟﮑﺴﻮن ﻫﻢ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻼس و ﻻﺑﺮاﺗﻮار
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ردﯾﻒ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻪ
ﳘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﱰﻧﺖ وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎم و ادی در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻫﺮ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﲡﺴﻢ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺷﺮوع ﮐﺎر ،ﺳﺎم و
ﺳﺎرﯾﻨﺎ وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎبﻫﺎ را ﻧﮕﺎه
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ و
ﻧﯿﻢ را ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﲨﻊآوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ

ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،ارزﺷﺶ را داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻦ ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ از ﺷﻮق اﯾﻦ ﮐﺎر،
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .
در ﺗﻌﻄﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪﻏﯿﺮ از اوﻟﯿﻦ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻟﻮس آﳒﻠﺲ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﻨﯿﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ آنﻫﺎ
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻣﻲﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺒﻨﻢ دﺧﱰ ﺳﻬﺮاب و
ﻣﯿﻨﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﮐﺎﰿ درس ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ﳘﺮاه او ﺑﻪ ﻟﻮس آﳒﻠﺲ ﻣﯽآﻣﺪ.
آﺧﺮ روز ﻫﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﳘﱪﮔﺮ و ﺳﯿﺐ
زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮده ﺷﮑﻤﺸﺎن را ﭘﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﻢ دور ﻣﯿﺰ ﳘﯿﺸﮕﯽﺷﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﳘﺪﯾﮕﺮ ﮔﻮش
ً ﻟﺬت ﲞﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻣﻲدادﻧﺪ واﻗﻌﺎ
ﺑﻮد.
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺳﺎرﯾﻨﺎ و ﺳﺎم از اﳒﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺮای دﺧﱰ زﯾﺒﺎﯾﺸﺎن ﻣﻲآورد ﺷﺎدﻣﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ دور ﻣﯿﺰ آﻫﻨﯽ ﺑﺎ
ﭘﺸﻘﺎب و ﻟﯿﻮانﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ
ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺶ از ﻏﺬا را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﮔﻔﱳ »آﻣﯿﻦ« ﺳﻪ رﻓﯿﻖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺮﭼﺸﻤﯽ آن دو
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اورا
در ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ ﳘﺮاﻫﯽ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب
ﻣﯽداﻧﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﰿ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪﺟﺎی دﻋﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻪﮐﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﳘﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﻲﺷﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎم ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ :ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﭘﺮ ﻧﻮر در ﳏﻠﻪ.
ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﺮدم از ﺗﺮس وﻟﮕﺮدﻫﺎ ﺻﺒﺢﻫﺎ ﻫﻢ
ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آنﺟﺎ رد ﺷﻮﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ
از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ روﺷﻦ و ﻣﺮدم در آن رﻓﺖ وآﻣﺪ

ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ داده
ﺑﻮد و ﺳﺎم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎم در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯽ ﻣﺼﺮف
ﺑﻐﻠﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﳏﻞ ﺑﺎزی و اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮانﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰی را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ آﻣﺪن آنﺟﺎ ﺑﮑﻨﺪ.
ﺳﺎم در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد ﲤﺎم ﳐﺎرج اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﲤﺎم آن ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺑﻼﻋﻮض ﮐﻪ
ﺧﻮد او ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﳎﻤﻮع ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاش
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﱳ ﻗﯿﻤﺖ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ او داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﲠﱰ از
ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش زﯾﺮﮐﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﮐﺮده ،ﺧﻮدش دارد زﯾﺎد ﻣﻲﺷﻮد! ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﮐﺎر ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮدش را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﱄ
ﻛﻪ او ﺧﻮدش را ﻓﻘﻂ ﺳﺮﮔﺮم ﯾﺎﻓﱳ راﻫﯽ ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﲠﱰ آن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺳﺎم در دﻓﱰ ﮐﺎرش ﻣﺸﻐﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﮑﺴﻮن وارد ﺷﺪ و ﺑﺪون ﮔﻔﱳ
ﮐﻠﻤﻪای روی ﺻﻨﺪﻟﯽ روﺑﺮوی ﺳﺎم ﻧﺸﺴﺖ و
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﺮد .
ﺳﺎم ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦﻛﻪ از دﯾﺪن ﺟﮑﺴﻮن در آﳕﻮﻗﻊ روز ﻣﺘﻌﺠﺐ
اﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﺧﱪ؟«.
ﺟﮑﺴﻮن ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻤﯽ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻃﺮح روی ﺟﻠﺪ آن را ﺳﺎم
ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻃﺮﺣﯽ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﳘﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎم در ﯾﮏ ﳊﻈﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﳑﮑﻦ اﺳﺖ »ﻣﻨﺪﻻی
ﺑﻮدا« ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﮑﺴﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ؟
»ﻧﻊ! « ﺟﮑﺴﻮن ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ اوﺳﺘﺎ،
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﺳﺖ «.

ﺟﮑﺴﻮن ﮐﻪ از ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎم ﺑﺎ آن ﳘﻪ
اﻃﻼﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﻣﻐﺮور ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎم ﮐﺮد:
»آﯾﺎ ﻣﻲداﻧﻲ ﮐﻪ زرﺗﺸﺖ ﻗﺒﻞ از دﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ
و اﺟﺪاد او ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﻗﺒﻞ از
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺎ رد ﺷﯿﻄﺎن ،ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده؟«.
وﻗﺘﯽ ﺳﺎم ﺑﻪ ﺟﮑﺴﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد ،ﺷﻮﻗﯽ ﮐﻪ
در ﭼﺸﻤﺎن او ﺑﻮد ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﭘﺪری
ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺣﻆ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎ ﺗﮑﺎن ﺳﺮ
ﺑﻪ ﺟﮑﺴﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
»ﺑﻠﻪ ،ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎن زرﺗﺸﺖ :ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ،
ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ ،ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ﲤﺎم ده ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮﺳﯽ
را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﲑد و زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻗﺒﻞ از دﻋﺎ
دﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﻣﯽﺷﻮﯾﻨﺪ. « .
ﺳﺎم ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﮑﺴﻮن ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻓﻀﻠﺶ
اداﻣﻪ دﻫﺪ وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﮑﺴﻮن ﺗﻪ
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و داﻧﺴﱳ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎن زرﺗﺸﺖ آﻧﭽﻨﺎن
او را ﺷﯿﻔﺘﻪ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻﺑﺪ
ﳕﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﱰ از آن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺪاﻧﺪ.
ﻣﻌﺬاﻟﮏ ﺳﺎم ﮐﻪ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺟﮑﺴﻮن را دﯾﺪ
ﺻﺤﺒﺖ را در ﻣﻮرد زادﮔﺎه زرﺗﺸﺖ اداﻣﻪ داد:
»اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی از ﳏﻞ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ
زرﺗﺸﺖ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺪه ای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ
او در ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻠﺦ ﴰﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪه ،ﻋﺪه ای اورا ﻣﺘﻮﻟﺪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻋﺪه
ای دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼﻪ
اروﻣﯿﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﺳﻬﺮاب ﮐﻪ ﺗﻮ او را
ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ زرﺗﺸﺖ ﯾﮏ ﮐﺮد ﺑﻮده و
ﳏﻞ ﺗﻮﻟﺪ او در ﻣﻨﻄﻘﻪ اوراﻣﺎﻧﺎت ﮐﺮدﺳﺘﺎن،
ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻧﺎم
درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ از اوراﻣﺎﻧﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻇﻬﻮر زردﺗﺸﺖ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل
ً ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮده.
ﭘﯿﺶ و ﻣﺴﻠﻤﺎ
در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ در ﻏﺮب ﮐﺮدﺳﺘﺎن،
زرﺗﺸﺖ ﳎﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ دﯾﻦ در آن اﯾﺎم در اﯾﺮان
ﺧﻮب ﲠﱰ اﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯽ و ﻣﻦ
ﺧﯿﻠﯽ دﱂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﯿﺸﱰ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮم«.
ﺟﮑﺴﻮن ﮐﻪ ﺗﻮپ را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدش ﻣﻲدﯾﺪ و
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﱳ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﻪ
ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﻛﻼسﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮش ﻋﻮض ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﺎم و
ﺳﺎرﯾﻨﺎ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪه اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﭘﺨﺶ
ﺧﱪ آن ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ .اﮔﺮ
ﺧﱪی در ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺰرگ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ادی اﳒﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮد ﭼﻪﻃﻮر
ﻣﺮدم از آن ﺑﺎﺧﱪ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ و آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ً ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺛﺮوﲤﻨﺪ ﺑﻮده و واﻗﻌﺎ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را در راه ﺧﯿﺮ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ از
ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼ
ﺧﱪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﱪی از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ادی در روزﻧﺎﻣﻪ ای ﭼﺎپ
و ﯾﺎ از رادﯾﻮﺋﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد .ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﺧﱪ
ﻧﺎﮔﻮار ﻣﺜﻞ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ،دﻋﻮای روزاﻧﻪ و ﯾﺎ
ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﺧﱪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻌﺠﺰه اﻧﮕﯿﺰ در ﲠﱰ
ﺷﺪن وﺿﻊ ﳏﻠﻪ و دﻣﯿﺪن اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ
داده ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﱪی

ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﲤﺎم اﺧﺒﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ را
ﺑﻪﺻﻮرت اﻋﻼن ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ای و ﯾﺎ ﭘﻮﺳﱰ ﭼﺎپ
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و آن را در ﳏﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ،
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ،اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﺋﯽ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﮑﺴﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﭼﻨﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎداش
ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﳘﯿﺸﻪ
وﻗﺘﯽ ﺟﮑﺴﻮن اﻋﻼﻧﺎت را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ،ﺑﺎﻫﻢ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﮐﯿﮏ و ﺑﺴﺘﻨﯽ ﲞﻮرﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮ روز ﻧﺒﻮد وزﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﳕﻲﺷﺪ وﻟﯽ
روﺣﺸﺎن را ﺷﺎد ﻣﻲﻛﺮد.
آن ﺷﺐ ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﮐﯿﮏ را روی ﻣﯿﺰ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﮐﺎﺳﻪﻫﺎی ﺑﺴﺘﻨﯽ را آﻣﺎده و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺟﮑﺴﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎی و ﻗﻬﻮه را دم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎران ﱎ ﱎ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .
ﺑﺎران ﺻﺪای ﭘﻨﺞ ﺗﯿﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ را ﮐﻤﯽ
ﺧﻔﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻮد.
ﺳﺎم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﺪا دوﯾﺪ .ﮐﺎر اﲪﻘﺎﻧﻪ ای ﺑﻮد
وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﺪا ﻣﻲرﻓﺖ .ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻓﻮرا
ً
ﺑﻪ  911ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎورﺷﺎن
ً ﺻﺪای اﮐﺰوز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻬﻨﻪ اﯾﺴﺖ
ﻧﺸﻮد .ﺣﺘﻤﺎ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎران اﯾﻦﻃﻮر ﺻﺪا داده .وﻟﯽ
ﻧﻪ !
ﺗﺎ زاﻧﻮ و ﭘﺸﺖ ﺳﺎم ﺧﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ رﺳﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﺻﺪای آژﯾﺮ آن را ﻫﻢ
ﻧﺸﻨﯿﺪﻧﺪ  .ﺑﻠﻪ ،ﺟﮑﺴﻮن در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
دو دﺳﺘﻪ وﻟﮕﺮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﺪ .
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎده و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺟﮑﺴﻮن
ﺣﺮف زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ رد و ﺑﺪل ﻧﺸﺪ .ﳕﯽ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﻟﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ
زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ
ﺑﻪ دوران ﺗﻮﺣﺸﯽ ﮐﻪ در آن واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮگ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ آﻣﺎده ﻧﺒﻮد .ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﱳ از ﺗﻘﺪﯾﺮ اﳍﯽ ﻣﺮﲪﯽ ﺑﺮ دلﻫﺎی دردﻣﻨﺪ
ﳕﻲﮔﺬاﺷﺖ  .ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯽ
رﺣﻢ .ﺑﻠﻪ ،اﺗﻔﺎق ﻣﻲﺷﻮد ﮔﻔﺖ وﻟﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ً ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻪ .ﻓﻘﻂ درک ﻣﻮﺿﻮع
ﻧﻪ  .ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺳﺎم ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎری را آنﺟﺎ دﯾﺪ.
ﺑﻪ او اﻃﻼع داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺟﮑﺴﻮن
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی او آﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺖ.
ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﱪﻧﮕﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان و ﮐﺎرﻫﺎی ارزﻧﺪه او در
ﺳﻦ ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺗﺎ روﺷﻨﮕﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻨﮓ ﻗﱪش ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎم آن روز ﺑﯿﺎد آﺋﯿﻦ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ دوﺳﺘﺶ
ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﻗﺒﻞ از
ﮔﺬاﺷﱳ ﺗﺎﺑﻮت در ﻗﱪ در آﺧﺮﯾﻦ وداع ،دو
دﺳﺘﺶ را ﺑﺪور ﺗﺎﺑﻮت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ رﯾﺨﱳ ﭼﻨﺪ
ﻗﻄﺮه اﺷﮏ روی ﺗﺎﺑﻮت ﺳﻔﯿﺪش زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ:
»ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ ﭘﺴﺮ زرﺗﺸﺘﯽ ﻣﻦ .اﻫﻮرا ﻣﺰدا
ﻧﮕﻬﺪارت «.
وﻗﺘﯽ
ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺳﻪ روز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
دوﺑﺎره ﺑﺎز ﺷﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﮐﻮﭼﮑﱰ ﻣﻲرﺳﯿﺪ وﻟﯽ
ً ﭘﺮ از اﻧﺪوه و ﻏﻢ .
ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﯾﮑﻤﺎه ﺑﻌﺪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﺳﺎم ﺑﺎ
روﺑﺪﺷﺎم در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮد و روزﻧﺎﻣﻪ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ را آورد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎرﯾﻨﺎ در ﲣﺘﺨﻮاب
آن را ﲞﻮاﻧﻨﺪ .ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت را ﺑﻪﻫﻢ
ﻣﻲدادﻧﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﺑﺎ
ﻋﮑﺲ ﺧﻮدﺷﺎن  .ﻫﯿﭻ ﲨﻠﻪ ای در ﻣﻮرد ﺗﺮاژدی،
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ،ﻫﯿﭻ ﮐﻠﻤﻪ ای در

ﻣﻮرد ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﻌﺠﺰه ای ﮐﻪ در آن ﳏﻞ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻧﺒﻮد  .آﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﲝﺚ در ﻣﻮرد
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن ﭘﺮوژه و ﭼﻨﯿﻦ ﳐﺎرج ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
آﯾﺎ ارزﺷﺶ را دارد و اﻟﯽ آﺧﺮ .
ﺳﺎرﯾﻨﺎ از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ
ﭘﺮت ﮐﺮد .
آن روز ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽاش زﻧﮓ زد و
ﻓﺮدا ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ رﻓﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﻛﺸﯿﺪ ﺗﺎ در ﯾﮑﯽ از
دﻫﺎت ﺑﺎ اﳒﺎم ﮐﺎرﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و
دﳋﻮرﯾﺸﺎن ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ .
ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮد .
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﲤﺎم ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در
ﺳﻔﺮ اوﻟﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد  .ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
در ﺑﺎره آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ آنﺟﺎ
را ﻣﻲدﯾﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﲢﺼﯿﻠﯿﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲﻛﺮد
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای زﻧﺪﮔﻲاش
درﺳﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪﺟﺰ آنﻛﻪ ﳘﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺎری را ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ
ً ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻌﺪا
ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ دورﺑﯿﻦ را
ﺑﻌﺪ از
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺳﻪ
ﻧﻔﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻮسآﳒﻠﺲ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺮاﯾﻪایﺷﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ
و راﺣﺖ ﺗﺮ از ﺳﻔﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد.
ﺳﺎم ﺳﺎرﯾﻨﺎ را راﺿﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮ
ﺟﻨﻮب ﺑﺮوﻧﺪ .ﺳﺎم در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن
ﻫﻮای ﻣﺮﻃﻮب و ﮔﺮم ﺟﻨﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻓﮑﺮ

ﻣﻲﻛﺮد اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ »ﺗﻮﺳﺎن« ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺧﱪی از
روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﺮوز را ﺑﻪ ﺳﺎم داد ﮐﻪ ﺑﺘﯽ
ﺷﺒﺎز ،ﳘﺴﺮ ﻣﻠﮑﻢ اﯾﮑﺲ در اﺛﺮ ﺷﻠﯿﮏ ﺗﯿﺮ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮه رواﻧﯽ دوازده ﺳﺎﻟﻪاش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه.
ﺳﺎم ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و ﻓﻘﻂ ﺳﺮش را ﮐﺞ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﭼﺮﺧﻬﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺘﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎرش
ﻣﻲﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﺑﺪون آنﻛﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه
ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
روز ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ،ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﻬﻤﺎن
واﻟﺪﯾﻦ ﺟﮑﺴﻮن ﺑﻮدﻧﺪ .ﳘﺪﯾﮕﺮ را ﮐﻤﱰ
ﻣﻲدﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ آن ﺧﺎﻃﺮه ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ
ﻫﺮدو ﻃﺮف روﺣﯿﻪ داده ﺑﻮد  .اﯾﻤﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ
آنﻫﺎ اﻣﯿﺪ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﻢ و اﻧﺪوه آورده ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺎغ
ﭘﺮﻧﻌﻤﺖ اﳍﯽ را ﺑﺮای ﳘﯿﺸﻪ ﺑﺮ روی آنﻫﺎ
ﺑﺒﻨﺪد و اﯾﻦ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎغ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ و از دﯾﮕﺮ
ﻣﯿﻮهﻫﺎی آن ﺑﭽﺸﻨﺪ .ﺟﮑﺴﻮنﻫﺎ ،ﻧﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ »ﻣﺎدر ﺗﺮزا « از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ در
ﻣﮑﺰﯾﮏ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻨﺪ.
در آﮐﺎﭘﻮﻟﮑﻮ ،روی ﺷﻦﻫﺎ دراز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
ﺷﺐﻫﺎ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ  .ﺑﻌﺪ از رﻗﺼﯿﺪن دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ و آنﺟﺎ ﱂ ﻣﻲدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای
اﻣﻮاج ﻧﻮازﺷﮕﺮ روح ﻟﻄﻔﯿﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﻮز از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﮔﺮﻓﱳ دﺳﺖ
ﳘﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽآﻣﺪ.
دو روز از ﺗﻔﺮﯾﺤﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد و داﺷﺘﻨﺪ
از آن ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﻮﻓﺎن »ﭘﺎﻟﯿﻦ«

ً ﺧﻮدﺷﺎن را رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﮐﺎر
ﺧﱪدار ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻮرا
ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻮد.

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ آنﻫﺎ
ﺑﻮد .ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺳﻦ آنﻫﺎ ﲠﱰ اﺳﺖ ﺗﻮان و اﻧﺮژی ﺧﻮدﺷﺎن را
ﻧﺰدﯾﮏ ﳏﻞ زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ در
اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺜﻞ ﳘﯿﺸﻪ از ﻓﺮﺻﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دوﻧﻔﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﮐﺎر در اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .
وﻟﯽ اﻣﺸﺐ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺰب ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
داوﻃﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻮد  .ﭼﻮن ﺳﺎم
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ دارد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ داﺷﺖ ،ﻟﺬا ﭘﯿﻐﺎم
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺑﺎﻻﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ
آرزوﻫﺎﯾﺶ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻓﻠﺴﻔﻪ ﳘﯿﻦ ﺑﺎزار
ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ادی را ﻣﻲدﻫﺪ.
ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ ﺳﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدش را ﺑﮕﯿﺮد،
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﲤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺧﻮب و
ﺑﺪ ﮐﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﲤﺎم ﺗﻮان در
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .

ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺳﺎم را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ
آرزوی ﻣﺸﱰﮐﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ آنﻫﺎ را
ﺑﻪﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﻲﻛﺮد.
ﻇﺮف ﯾﮑﯽ دو روز ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻦﻛﻪ ﺳﺎم
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯿﺶ
ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﻌﻠﯿﻢ او ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﭘﻮل ﲨﻊ
ﮐﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ او ﭼﻘﺪر در اﺑﺘﺪای
ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯿﺶ ﭘﻮل ﲨﻊ ﮐﺮده.
دﯾﮕﺮ اﯾﻦﻛﻪ ﭼﻪﻃﻮر داوﻃﻠﺐ ﲨﻊ ﮐﻨﺪ .ﭼﻪﻃﻮر
آﻣﺎر و ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽﻫﺎ را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﯾﻌﻨﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،رادﯾﻮﻫﺎ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮدش ﺑﮕﯿﺮد .و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﭼﯿﺰی
ً ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدش از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا
ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮزش ﺳﺎم ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﯿﺪه
ﺑﻮد ﭼﺮا در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﲨﻠﻪ »ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ« ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
»راﻧﯿﻨﮓ « دوﯾﺪن.
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺮوﻧﻮﻣﱰ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﯿﮏ
ﺗﯿﮏ ﺑﺎز ﳔﻮاﻫﺪ اﯾﺴﺘﺎد.
ﺳﺎم ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی ﺧﻨﺪهاش را ﺑﮕﯿﺮد،
وﻗﺘﯽ ﺑﻪﯾﺎد اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه دوران ﮐﻮدﮐﯽاش
اﻓﺘﺎد:
ً از آﻗﺎی
»ﭘﺎﭘﺎ ،ﻧﯿﮕﺎ ﮐﻦ اون دوﻧﺪه ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﮐﻮﺑﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯽزﻧﻪ  ...ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟ ...
ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭘﺴﺮم ...ﮐﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽدوه ...وﻟﯽ
اون ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽدوه ....ﻓﻘﻂ داره ﻣﯽدوه ﺑﺪون اﯾﻦﻛﻪ ﺑﻪ
ﮐﻮﺑﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ «.

ﺳﺎم ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ اون دوﻧﺪه ﻫﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﭘﺪر ﺑﺮاون ﮔﻮش ﻣﻲداده ﮐﻪ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻓﻘﻂ
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﲠﺸﺖ ﺑﺪوزﯾﻦ و ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﮑﺮ
ً ﺑﻪ ﲠﺸﺖ ﻣﯿﺮﯾﻦ ......آره ﭘﺴﺮم
ﻧﮑﻨﯿﻦ .ﺣﺘﻤﺎ
راس ﻣﯿﮕﯽ ....ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﮕﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ
از اﯾﻨﻪ  .درﺳﺘﻪ ﭘﺴﺮم«.
ﺑﻠﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎﯾﻢ ﺑﺪوزم و ﺑﺪوم....
ﺗﯿﮏ....ﺗﯿﮏ  ...وﻗﺖ دوﯾﺪن ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت
ﺗﯿﮏ  .ﺗﯿﮏ......وﻗﺖ دوﯾﺪن ﺑﻪ
ﺑﻌﺪی....
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﻫﺎر ....ﺗﯿﮏ.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﻪ
دوﯾﺪن
وﻗﺖ
ﺗﯿﮏ.....
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ .....ﺗﯿﮏ .ﺗﯿﮏ ....وﻗﺖ دوﯾﺪن
ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﱳ ﺑﺎ رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ....ﺗﯿﮏ.
ﺗﯿﮏ ......ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوم.
ﺳﺎم در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮔﺮم و ﺑﯽ درﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
آدم ورزﺷﮑﺎری را ﺧﺴﺘﻪ و ﺧﯿﺲ ﻋﺮق ﻣﻲﻛﺮد
راه ﻣﻲرﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮد ﺑﺪون
آنﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻗﺪﯾﻤﯽ آن ﳏﻠﻪ
ﮐﻪ درﻣﻘﺎﺑﻞ آﲰﺎن ﺧﺮاشﻫﺎی دوردﺳﺖ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ
ﻣﯽﳕﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ  .ﺳﺎم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽاش اداﻣﻪ ﻣﻲداد و ﯾﺎ ﺑﻪاﺻﻄﻼح
ﻣﻲدوﯾﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﲤﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪﺟﺰ
آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎوراﻧﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد :ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﯽﺿﺮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ
ﳔﻮرد و اﯾﻦﻛﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ً
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﺒﺎرزات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼن ﺷﻮد و ﻏﯿﺮه.
ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻋﻼم رﲰﯽ ﳘﺮاه ﺷﻌﺎر »ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﲞﺶ ﺧﻮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ« اﻋﻼن ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﲞﺶ از ﻟﻮس آﳒﻠﺲ دارای ﻣﺮزﺑﻨﺪی
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدﻣﺎن
ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ.
اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﯿﻦ
ﺣﯿﺎطﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ در
ﻣﯿﺎن ﺑﺎغﻫﺎی ﺳﺒﺰ و دروازهﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻫﻨﯽ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﮑﯽﺷﺎن اﺳﺖ
و ﯾﺎ آﭘﺎرﲤﺎنﻫﺎی ﺷﯿﮏ و ﺗﺎزه ﺳﺎز ﺑﺎﲤﺎم
وﺳﺎﺋﻞ راﺣﺘﯽ و اﻣﻨﯿﺖ.
روزﻫﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از
ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮ ﻣﻲﺷﺪ و ﺷﺐﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﲨﻊآوری ﮐﻤﮏ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ اﳒﺎم
ﳕﻲﺷﺪ از دﺳﺖ داد.
ﻣﻲﺷﺪ و ﻗﻮل ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ .وﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﻮل
ﮐﻤﮏ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮐﺎرﻫﺎ داده
ﻣﻲﺷﺪ .دﺳﺖ دادن ﳏﮑﻢ و ﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ،
اﻣﻀﺎی ﺳﻨﺪ ﲤﺎم اﯾﻦ ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﻮدن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﲠﺎﻧﻪﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ از
ﲨﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮدا ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ را زود ﺗﺮ
ً ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎم
ﺗﺮک ﮐﺮد .و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ
ﳘﯿﺸﻪ ﻣﻲﻛﺮد  .ﺳﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻗﺪم
از دﯾﮕﺮان ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در آراﻣﺶ و
ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای روز
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﭘﯿﺎم و ﺷﻌﺎرﻫﺎی روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ
را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﳘﻪ ﺑﯿﺸﱰ وﻗﺘﺸﺎن را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺸﺎورﯾﻦ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﺰب ﺳﺎﻧﺴﻮر
ﻧﺸﻮد.
ﺳﺎم در ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺶ »ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ً ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ اﯾﻦ
ﮐﺮد« را ﻣﮑﺮرا
ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽاش درآﻣﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ

ﺳﺮان در واﺷﻨﮕﱳ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﳘﺎن ﺳﺮان ﺑﺸﻮد :ﺑﺎﻫﻢ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ آراء را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ آن ﯾﮑﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز
اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﯾﺎ آن ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﻏﯿﺮه .ﻧﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﺎم ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﺳﺎم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮه ﻣﺸﮑﻼت
را ﺑﻪﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﯾﺎ ﮐﻮه
ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎی آن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ .ﺳﺎم ﻣﻨﻈﻮرش ﳘﯿﻦ
ﺑﻮد.
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭼﯿﺰی داده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ  .و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﻮﺿﻮع را دوﺑﺎره ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و دوﻠﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ.
رای دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎم و
رﻗﯿﺒﺶ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻬﺎی
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ وﻗﺖ ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﻮال ﺑﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
ﺗﯿﮏ....ﺗﯿﮏ.....ﺗﯿﮏ...
ﺧﱪ ازدواج ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ و ﺗﺮک ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
ﭼﻨﺪ روز ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺳﺎم را ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻫﻢ
ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روزی آﺳﻮده و راﺣﺖ
ﮐﺮد.
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺟﺸﻦ ﺑﻪ دﯾﺪن داﻣﺎد و
ﳘﮑﻼس
ﺳﺎﺳﺎن
ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ آﳌﺎن وﻟﯽ ﭘﺪرش اﯾﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ.
ﲡﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮدﺷﺎن از ازدواﺟﺸﺎن و ﳘﭽﻨﯿﻦ
ﻗﺪرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﲡﺮﺑﻪ
ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﳘﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ آن ﺟﺸﻦ
ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .
ﯾﮏ ﮔﺮدﳘﺂﺋﯽ ﮐﻮﭼﮏ و آﺋﯿﻦ ﻣﺒﺎرک ﺷﺎﻣﻞ
آداب و رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ
رﺳﯿﺪه و از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﮑﺮده .اﲢﺎد دو روح و ﻗﻮل دادن ﺑﻪ اﺑﺪﯾﺖ
آن .
اﺷﮏ ﺷﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ
آﻣﺪ ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﭘﺮ ﺷﺪه از ﳘﺎن اﺷﮏ واﻟﺪﯾﻦ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﻗﺪمﻫﺎی اوﻟﯿﻦ رﻗﺺ در دل ﺳﺎم ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم دﺧﱰش را ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﭘﺮ ﮐﺮد.
ﻗﺪمﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﭼﺮخ روزﮔﺎر را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
درﻣﻲآورد .رﻫﺎﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪای
دور ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه ﺧﻮشﺗﺮﯾﻦ ﻏﻢ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺳﺎن و ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﺮای ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و اﺣﱰاﻣﺸﺎن ﺑﺮای
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﲤﺎم ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ
آﯾﻨﺪهﺷﺎن را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺟﺸﻦ ﲤﺎم ﺷﺪ ،ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ
ﲨﻊﮐﺮدن و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎم و
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺷﻮر و
ﺷﻮق آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان.

ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺎه
ﻋﺴﻠﺸﺎن ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ در آﭘﺎرﲤﺎن را ﺑﺮای ﲢﻮﯾﻞ
ﮔﺮﻓﱳ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در آن ﺗﮑﺎن ﻣﯽ
ﺧﻮرد ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻣﺮد ﲢﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻼﻫﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ روی ﭼﺸﻤﺶ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺮ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺟﻌﺒﻪ را ﺟﻠﻮ ﺑﺮد وﻟﯽ ﺧﻨﺪهاش او را
ﻟﻮ داد .ﳘﺎن ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دﺧﱰش را
ﮔﻮل ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺧﻨﺪه
ﺷﯿﺮﯾﻦ را روی ﻟﺐﻫﺎی او ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ
ﭘﺪرش را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد وﻟﯽ ﭘﺎرس ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ از
ﺟﻌﺒﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﻣﺪ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر او را
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﺗﻌﺠﺐ ﺟﻌﺒﻪ را از
دﺳﺖ ﭘﺪرش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮد.
ﲰﯽ ﻗﺸﻨﮓﺗﺮﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺳﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ دﯾﺪه ﺑﻮد و درﻋﻮض ﲰﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﯿﺪن،
ﺧﯿﺲﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ داد ﮐﻪ او
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﲡﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﲰﯽ آﭘﺎرﲤﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ و ﺳﺎﺳﺎن را ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮدش ﮐﺮد و آن دوﻧﻔﺮ را ﻓﺎﻣﯿﻞ.
ﺧﯿﻠﯽ زود ﺳﺎم ﺑﻪ ﳎﻤﻮﻋﻪ دوز و ﮐﻠﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ً ﺷﯿﻔﺘﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ  .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻢ واﻗﻌﺎ
داﺳﺘﺎن ﯾﺘﯿﻤﯽ از ﳏﻠﻪ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﳘﻪ ﻣﺪت ﳎﻠﻪ ﭘﺮ ﺗﯿﺮاژ
آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره ﺑﺎزار ﺑﺰرگ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ادی ﭼﺎپ ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ده
دﻗﯿﻘﻪ ای در ﲠﱰﯾﻦ وﻗﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﳘﯿﻦ
ﻣﻮرد ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﱪﻧﮕﺎران و ﺳﺮدﺑﯿﺮان
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮت ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻓﺮدی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرود از ﻣﺴﺠﺪ
و ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮐﻨﯿﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﺒﺪ و
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ،ﳘﻪ ﺟﺎ »ﺑﺮادر« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .و

وﻗﺘﯽ از ﺳﺎم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻲﺷﺪ او
ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﳘﺎن ﺑﺮادری ﳘﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ.
ﳕﻮﻧﻪﻫﺎی از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﲨﻌﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺟﻠﻮی دﮐﻪﻫﺎ و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ
و ﯾﺎ ﻣﺎل ﺑﺎ ﲤﺎم آن اﺳﻢﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر دور
ﺳﺎم ﲨﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺎﺷﻖ ﭘﯿﺎم او ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮐﻠﻤﺎت آﺧﺮ آن ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻲﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮدم را
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﻌﺬاﻟﮏ زﯾﺎد ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻨﺶ در
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ و ﯾﺎ رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ از
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ارﺷﺪ ﺣﺰب و ﯾﺎ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﲰﺖﻫﺎی رﲰﯽ
دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎم ﯾﮏ
ﺧﻮرده زﯾﺎدی ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه.
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ ،آنﻫﺎ
را ﺑﻪﳘﺎن ﺻﻮرت ﳕﻲﮔﻔﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﲨﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﮐﻒ
زدن و ﻫﻮرا ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ اوج ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻲرﺳﯿﺪ و
او را ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺶ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ از
آنﻫﺎ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺧﱪی ﻧﺒﻮد ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﻋﮑﺲﮔﺮﻓﱳ ﺑﺎ ﺳﺎم و ﭼﺎپ آن و ﯾﺎ ﮔﺮﻓﱳ
اﻣﻀﺎ از او ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ زﻧﮓ زد ،ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
ً ﲤﺎم
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺳﺎم ﮔﻔﺖ و آنﻫﺎ ﻓﻮرا
ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺮای ﳘﺎن روز و ﻓﺮدا را ﻟﻐﻮ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده ﻧﺸﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻃﻮﻟﯽ
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﱪﻧﮕﺎران ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎﯾﻲ
ﮐﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﱪ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﭽﻪ ﺳﺎﳌﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .واﻟﺪﯾﻦ ﺟﮑﺴﻮن
او را »ﺟﻮرج« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده و از ﺳﺎم و

ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺎدر
ﺧﻮاﻧﺪه ﺟﻮرج ﺑﺸﻮﻧﺪ .
ﻋﺪه زﯾﺎدی داوﻃﻠﺐ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﻌﺪاد
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﳘﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻓﱰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎم
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .او ﺗﺮﺗﯿﺒﺎﺗﯽ داده ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ
ﮐﻠﻨﯿﮏﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ او
ﮐﺎرﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﻠﯽ
دﯾﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮدش را در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
آنﻫﺎ ﳏﺒﻮﺑﯿﺖ و
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .
ﻗﺪرت ﺳﺎم را ﺑﺮای ﲨﻊآوری ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻧﻔﺮادی
ﻣﺮدم دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦﻛﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺎدل
ﯾﮏ روز در آﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪاش اﻫﺪا ﮐﻨﺪ ،دﻓﱰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎم
ﳕﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻪﻃﻮر اﯾﻦ ﳘﻪ ﮐﻤﮏ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﲞﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎم
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺛﺮوﲤﻨﺪ ﻧﺒﻮد.
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺎم ﺗﺬﮐﺮ داده ﻣﻲﺷﺪ ﮐﻪ او
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﲞﺸﯽ از اﻋﺎﻧﺎت ﲨﻊآوری ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﮔﺮوه ﲢﻘﯿﻘﺎﺗﯽ « ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
آنﻫﺎ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎم را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی ﺳﺮی و ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
ً ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﳒﺎم ﻣﻲﺷﻮد اﮐﺜﺮا
ﮐﺎرﺳﺎزﺗﺮ از ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪه ﺑﺴﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﳏﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ »ﺟﻠﻮﺗﺮﯾﻦ دوﻧﺪه« ،او ﳘﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﲪﻠﻪ

ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻮد.
ﻧﮑﺮدن ﺑﻮد  .ﭼﻪﺑﺴﺎ اﻧﺮژی ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻔﯽ رﻗﺒﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﳏﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰ او ﻣﻲﺷﺪ.
آنﻫﺎ ﳕﻮﻧﻪ راﺳﺘﮕﻮﺋﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐﻫﺎ ﺳﺎرﯾﻨﺎ در
ﲣﺘﺨﻮاب روی آرﻧﺞ دﺳﺘﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎم
ﻣﻲﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺪهآلﻫﺎی آنﻫﺎ در زﯾﺮ
روش ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺮد ﻣﻲﺷﻮد  .ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻨﮕﺮی آنﻫﺎ
دروﻏﯽ ﺑﺮﻣﻼ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼف واﻗﻊ دﯾﮕﺮی
از ﺟﺎﺋﯽ ﺳﺮ در ﻣﻲآورد ﮐﻪ از ﻗﺪرت ﲣﯿﻞ او
ﺑﻪ دور اﺳﺖ.
ﺧﱪﻧﮕﺎران و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ زوج
ﺧﻮﺷﺤﺎل در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و
ﻟﻨﮓ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎم در ﻣﻮﻗﻊ راه رﻓﱳ ﻣﯽزد
او را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﺮد.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ
دﺳﺖدادن ،ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﮔﻔﱳ ،ﺑﻮﺳﯿﺪن
ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی رای و ﻏﯿﺮه ﺑﻮد.
آن دو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﲠﱰ از ﲤﺎم ﳘﺮاﻫﺎن ،ﺧﻨﺪه
روی ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺣﺘﯽ
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﳏﻮﻃﻪای رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪهای ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﮐﻮد دادن ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺻﻮرت ﺧﻮد را از ﺑﻮی ﺗﻨﺪ ﮐﻮد ﺑﺮ
ﻧﮕﺮداﻧﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان
در ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﺳﺖ
ﺑﺰﻧﻨﺪ!؟
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ درﮔﻮﺷﯽ ﭼﯿﺰی
ﺑﺎﻫﻢ ﭘﭻ ﭘﭻ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی در دور دﺳﺖ اﺷﺎره
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﲤﺎﺷﺎﭼﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آن
ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﳕﯽ دﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از آن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎم ﺗﺎزه ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درﯾﭽﻪ ای را ﺑﺮوی ﺳﺎم ﺑﺎز
ﮐﺮد ﮐﻪ او از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن
ﺑﻮد .او ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت رو در رو و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ راه آﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﻣﺼﺮف در ﭘﺸﺖ ﺑﺎزار
ﺑﺰرگ او داﺷﺖ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت او ﺑﺎ ﺧﱪﻧﮕﺎری ﮐﻪ از
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﳘﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﲤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﻪ او ﻗﻮل ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻓﺮدای آن
روز را داد.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻻزم ﻧﺒﻮد ﻣﺸﺎوراﻧﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﯿﺰی
ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ ﲞﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﺑﻪ
ﭼﻪﻃﻮر ﺟﻮاب ﺧﱪﻧﮕﺎران را ﺑﺪﻫﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﮔﻔﺖ ﲤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روز ﺑﻌﺪ را
ﻟﻐﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮدا ﳘﮕﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون آنﻛﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮد» :ﺧﻮب
دوﺳﺖ ﻣﻦ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ دوم ﻫﻢ دارد
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﻌﺮ را از ﺣﻔﻆ ﳕﯽداﱎ وﻟﯽ
ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﺪ:
ﺑﺎز آ ﺑﺎزآ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎز آ
ﮔﺮﮐﺎﻓﺮ و ﮔﱪ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎز آ
ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ وﻗﺖ ﮐﺮدی ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺎﻫﺎری ﲞﻮرﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ  ...ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮب ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
ﺑﺎ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻣﻨﺰل ﺗﻮ ...ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﻨﻮ درﺳﺖ ﮐﻨﻪ
ﺧﻮﴰﺰه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﻮل ازش ﺑﮕﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﻧﮓ
درﺳﺖ ﮐﻨﻪ ...ﺧﻮرﺷﺖ ﺳﺒﺰی  ...روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
ﺳﺎﻋﺖ دوازده  ...ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار«.
ﺳﻪﺧﱪﻧﮕﺎر و ﯾﮏﻓﯿﻠﻤﱪدار آنﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﯿﻠﻤﱪدار از ﲤﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﯿﻠﻤﱪداری ﮐﺮد.
در اﯾﻮان ﺑﺎزار ﺑﺰرگ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮهای
ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر

ﻛﻮرﮐﺮدن ﻣﻨﻈﺮه ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻐﻠﯽ ،آنﺟﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺳﺎم ﺑﺎ ﺳﺎرﯾﻨﺎ در ﮐﻨﺎرش ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
رﻓﺖ .ﺳﺎم ﺑﻪﻧﻈﺮ از ﳘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮ ﺑﻮد.
روزﻫﺎی ﺷﻨﺒﻪ و ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎم ﻟﺒﺎس
راﺣﺖ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز در ﻟﺒﺎس ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﯽ ﺧﺸﮏﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد.
او در ﺑﺎره ﭘﺎرک ،ﭘﺎرک ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ
ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ادی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﭘﺎرﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﻤﮏ ﻣﺮدم و ﺑﺎ دﺳﺖ
ﺧﻮدﺷﺎن و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .
ﳘﯿﻦﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎن اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
ﭘﺎرک ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﯿﺸﻪ رﻧﮕﯽ ﮐﻨﺎرش
ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﺶ رﯾﺨﺘﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ
ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد ﺑﺮای ﳊﻈﻪ ای
ذوم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻟﺮزش ﺳﺎرﯾﻨﺎ را ﻛﻪ روی
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و دﺳﺘﺶ را روی ﺳﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد .
دورﺑﯿﻦ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدی آرام و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
از زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﺧﻢ ﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﺎرﯾﻨﺎ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻮپ ﺑﯿﺲﺑﺎﻟﯽ
را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﺎﻫﯽ آراﻣﺶ
ﲞﺶ و ﺑﻮﺳﻪای ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮپ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻟﺰوم ﺳﺎﺧﱳ
اﯾﻦ ﭘﺎرک اﺳﺖ .
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻗﺒﻞ ﻃﺮحرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ
ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﭘﺸﺎن آﻣﺪه و اﺻﻼ
ﳕﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ ،ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻨﺪﯾﺪن واداﺷﺖ.
آن روز ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺎوران ﺳﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪﳓﻮی داﺳﺘﺎن ﭘﺎرک
را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﻃﺮح ﺧﯿﺎﻟﯽ ﭘﺎرک در ﻣﯿﺎن

ﯾﮏ ﳏﻠﻪ ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮑﺮ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﻨﺪ.
ﯾﮏ ﭘﺎرک؟ ﯾﮏ ﭘﺎرک؟ آﯾﺎ او ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﳒﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه؟ ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﯿﺴﺖ؟ و
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ او
آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺎرک ﳘﺎن
ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؟
ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
را ﲠﱰ ﮐﻨﺪ؟
آن روز ﻋﺼﺮ ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ اﻣﯿﺪ ﮐﻤﯽ را
ﻫﻢ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺣﺮﻓﻪ ای از ﻣﯿﺎن آن ﳘﻪ ﮐﻪ اﻵن
دورﺷﺎن ﲨﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﳕﻲﻛﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻘﯿﺪه ﭘﺎرک ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﺮروز زﻧﺪﮔﯽ
را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﮕﺮان
ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .داﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از رای ﮔﯿﺮی
اوﻟﯿﻪ »ﭘﺮاﯾﻤﺮی« ﭘﺨﺶ ﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان از ﺳﺎم ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل  6ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻠﺖ ﺧﻨﺪه ﺳﺎم را درک
ﮐﻨﺪ .ﺧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺧﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﺋﻞ را
ﺑﯿﺎدﺷﺎن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﭼﯿﺰ ﻣﺒﻬﻤﯽ ﺑﯿﺎدش ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎم
ﺳﺎم
ﯾﮏﺑﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ آن واﻗﻌﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ آداب و رﺳﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ،
ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪای ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎم
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ،دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را روی ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎم
ﻣﻲﮔﺬارد  .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻮاب ﺗﻨﺪ
آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺳﺎم ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد .ﭼﺮا؟ داﺳﺘﺎن در
اﺻﻞ راﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﯿﺎت آﻻﯾﺶ ﺷﺪه
ﮐﻪ او ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه »ﺑﻼک ﭘﻨﱰ« ﺑﻮده

ﺑﺎﺷﺪ» .وﻟﯽ ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ«.
ﻣﺸﺎوراﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻊﺑﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺟﱪانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ  .ﺟﻮاب ﺳﺎم
ﻓﻘﻂ آن ﺗﺮﺳﯽ را ﮐﻪ در دﻟﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﯿﺸﱰ
ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﺳﺎم در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮدش
را ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ آنﻃﻮر ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد ﺷﺮح داد ،آنوﻗﺖ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت
ﺷﺮوع ﺷﺪ .اﮔﺮ او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ آن را
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از رﻗﺒﺎی
ﺳﺎم در ﭘﺨﺶ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﻌﺪی را داﻣﻦ زده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮﮐﺴﯽ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻲدﯾﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
از دﯾﺪن او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ  .ﻧﻪ او و ﻧﻪ
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﻮل ﳕﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻗﻮلﻫﺎی ﮐﻤﮏ داده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺣﺎﻻ ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و آﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﻮاب
ﺗﻠﻔﻨﺸﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
روی ﻣﺒﻞ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن
ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن راﺣﺖ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
دﯾﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ زوج ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﳔﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .وﺟﺪاﻧﺸﺎن راﺣﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻗﻮﻟﺸﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﲤﺎم ﺗﻮان در اﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﻫﺎر را ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎمﺑﺮدن
ً ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﻣﺪت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﳘﯿﻦﻃﻮر
اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺎﺋﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻣﺴﺎوی

ﺑﻮد.

ﺷﻮﻣﻦ رادﯾﻮ
ﻣﺒﺎرزات
زﻣﺎن
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی
ﺑﻪ
ﺳﺎم
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯿﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد .ﻧﱪد ﺑﯿﻦ ﺻﺮبﻫﺎ و
آﻟﺒﺎﻧﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﱪﺳﺎز ﺑﻮد .ﺑﻪﺗﻮاﻓﻖ ﲨﻌﻪ
ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﮐﻢﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﳏﮑﻮﻣﯿﺖ »ﯾﻮﻧﯽ
ﺑﺎﻣﱪ« و ﲟﺐﮔﺬار اوﮐﻼﻫﻮﻣﺎ ﺳﯿﺘﯽ ،ﻧﯿﮑﻮﻻس،
ﺧﺎﻃﺮات آن دوران را ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﺋﯽ در آرﺷﯿﻮ
ذﻫﻨﺶ ﻣﺼﻮر ﻣﻲﻛﺮد.
ﺑﻌﺪ از رایﮔﯿﺮی »ﭘﺮاﯾﻤﺮی« ﲟﺐﮔﺬاری
ﳘﺰﻣﺎن در ﮐﻨﯿﺎ و ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ و ﳎﺮوح
ﺷﺪن ﭼﻬﺎرﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﺪ ﳘﲔﻃﻮر آﻣﺪﻧﺪ
و رﻓﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺟﺰﺋﯽ در
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﻬﺎن.
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﺎ
ﺳﺎرﯾﻨﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه
ﺑﻮد .ﺻﺎﺣﺐ و ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﺋﯽ
»آ .ام« ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎم
را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﺮده از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
درﻣﻮرد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮﺋﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺳﻬﺮاب ﺣﮑﺎﯾﺎت و اﻧﺪرزﻫﺎی ﺳﻌﺪی
را ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺚ رادﯾﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎم ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ

داﺳﺘﻠﻦﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ را ﺧﻮب ﲞﻮاﻧﯽ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺪرزﻫﺎی آن را ﺑﺮای اﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻣﺮوز ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮی .در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮد ﺣﮑﺎﯾﺎت را در رادﯾﻮ ﲞﻮاﻧﻲ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ آن را ﺑﺮای زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯽ
و در آﯾﻨﺪه اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد
در آنﺻﻮرت اﺻﻞ داﺳﺘﺎن را ﲞﻮاﻧﯽ.
ﺳﺎم ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻓﻖ
آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻃﺮح رادﯾﻮﺋﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ.
رادﯾﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای آن ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ
آﻧﱳﻫﺎ ﻫﻢ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺸﱰ
از ﺷﺶ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮد ﻧﺪارد .ﺳﺎم اﺻﻼ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮج
ﺧﻮدش را در ﺑﯿﺎورد .
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ رادﯾﻮﻫﺎی آ.ام ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از
دﯾﮕﺮی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ رادﯾﻮﻫﺎی اف.ام ﺧﻔﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
وﻟﯽ »ﺗﺎک ﺷﻮ « ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
ﺻﺪای ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ رادﯾﻮﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
ﺻﺎﺣﺐ رادﯾﻮ ﻗﺒﻮل داﺷﺖ ﮐﻪ ﳏﺒﻮﺑﯿﺖ ﺳﺎم
ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ رادﯾﻮی
ورﺷﮑﺴﺘﻪ او را ﳒﺎت دﻫﺪ  .و ﺳﺎم ﻫﻢ ﻗﺒﻮل
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮای
ﭘﺮداﺧﺖ ﳐﺎرج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،از ﺟﯿﺐ
ﺧﻮدش ﳐﺎرج و ﻣﻨﺎﻓﻊ ازدﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه را
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎم ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدش ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ
ﳕﯽداد .ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای در ﺳﺮ داﺷﺖ .ﺳﺎم ﺣﺘﯽ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش
در ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ،ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﻫﻔﺖ
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺎم ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﯿﺎل ﭘﺮداز ﺑﻮد

ﯾﺎ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮ زرﻧﮓ  .ﲠﺮﺣﺎل زﻣﺎن ﺟﻮاب
آن را ﺧﻮاﻫﺪ داد.
اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎم روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد.
ﺳﺎم در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺷﺶ روز
در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد ﭼﻮن ﮐﺴﯽ از ﺷﺮوع آن ﺧﱪی ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮدش ﺑﺮای دو ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﳘﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﻮﺳﱰی ﮐﻪ از دو روز ﭘﯿﺶ در
ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺎزه ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎر ﺧﻮدش را
ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ
زﯾﺎد ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روز
اول ﺑﺎ ﺳﻮال و ﺟﻮابﻫﺎی آنﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﻮد.
ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ در ﳘﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اول ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎم ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ دو ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ
ً ﲤﺎم ﳏﻞ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ..
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎم
ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪن آن ﺑﺎ اﻋﻼﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮد  .در
ﻋﻮض او در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻧﺎم و آدرس
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﳏﻠﯽ ﻣﻲﺷﺪ.
ً ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻘﺪ ﳏﻠﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﻫﻢ ﺻﺮف
ﺿﻤﻨﺎ
ﺷﺮح ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﻐﺎزه و
ﯾﺎﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﳏﻠﻪ اﳒﺎم داده اﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﲠﱰﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺷﺪ .
ﺳﺎم ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی از
ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ
ﯾﺎ اﻧﺪرزی از ﺳﻌﺪی را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻪﺻﻮرت آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﭘﺴﻨﺪ در ﻣﻲآورد  .ﻇﺮف
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﮐﺴﯽ از ﺟﺎﺋﯽ راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ آن
ً اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
ﺗﺼﻮﯾﺮ و واﻗﻌﻪ ای ﮐﻪ اﺧﯿﺮا

و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ای و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﻲﻛﺮد و از آنﺟﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ
ً ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ
ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﺪ .اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮارﺗﺶ را از دﺳﺖ ﻣﻲداد  ،ﺳﺎم
ﮐﻤﯽ ﭘﺎدر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻲﻛﺮد و دوﺑﺎره ﺷﻮر و ﺣﺎل
ﺑﻪ ﲝﺚ داده ﻣﻲﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪهای ﺳﻮال ﮐﺮد آﯾﺎ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮح اﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎم اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ او ﻫﺪف
ﺳﺎم را از ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﳕﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ.
ﺳﺎم ﺧﻨﺪه ای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب
او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن
ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اوﺳﺖ.
ﮐﺎرش روﺷﻦ ﮐﺮدن ﭼﺮاغ و آوردن روﺷﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﯾﺎ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻧﻘﺎش
ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻠﻤﺎت را ﺷﺮح
و ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت او ﻓﻘﻂ
ﺧﻄﺎط و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ را ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ
ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﺑﺰرگ
دوﺳﺘﺪاران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﮑﺮار ﻣﻲﻛﺮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎم
ﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺨﺖ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﭘﯿﺎم آور
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻲﻛﺮد .ﻣﺜﻞ »ﭘﯿﺎم آور راﺑﺮت« ﯾﺎ
»ﭘﯿﺎم آور ژاﻧﺖ« ﯾﺎ ﻫﺮﭼﻪ اﲰﺸﺎن ﺑﻮد.
وﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻌﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻲداد  .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ دو
ﻫﻔﺘﻪ ای ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ آن ﯾﮑﯽ ﭘﯿﺎم آور ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﭘﯿﺎﻣﱪ ارﺗﻘﺎء ﻣﻘﺎم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﺗﻘﺎء
ﻣﻘﺎم اﻋﱰاﺿﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،آن ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
را ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﳘﻪ از ﯾﮏ
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﺷﻮﻣﻦﻫﺎی رادﯾﻮ ،ﺳﺎم ﳊﻦ و
آﻫﻨﮓ ﳐﺼﻮص ﺧﻮدش را داﺷﺖ .ﲝﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه
ﳑﮑﻦ ﺑﻮد ﺗﻨﺪ ﺷﻮد ،وﻟﯽ در اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی
ﲪﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎمآور ،ﺳﺎم ﺑﺎ ﯾﮏ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ ﲨﻌﯿﺖ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ زﯾﺎد
ﻣﻲﺷﺪ ،ﳘﯿﺸﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
اﯾﻦ ﲠﱰﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﺋﯽ دق و دﻟﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ً ﺧﺎﻣﻮش
ً ﻓﻮرا
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﺜﺮا
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﭼﻮنﮐﻪ ﺳﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از ﻣﺎﻟﮑﻢ اﯾﮑﺲ ﯾﺎ دﮐﱰ
ﮐﯿﻨﮓ و ﯾﺎ اﳒﯿﻞ و ﺗﻮرات و ﻗﺮآن ﲠﱰ از آن
ﻣﻌﱰض ﺑﯿﺎورد.
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن ﺻﺪا،
دﯾﮕﺮان را ﲢﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺳﺎم ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﯽ از ﺟﻮرج
ﺳﺎﻧﺘﺎﯾﺎﻧﺎ ﻣﻲآورد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ » :ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻌﺼﺐ
ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را وﻗﺘﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف
ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻎﮐﻨﻨﺪه،
ﺳﺎم ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭼﺮﺧﺸﯽ ،ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎم
ﳘﮕﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد .
ﺳﺎم ﭼﻬﺮه ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺮاون را وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﻣﻲﻛﺮد آﯾﺎت اﳒﯿﻞ را

ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺎد ﻣﻲآورد و ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺸﱰ از ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺣﺴﻨﺖ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﲤﺎم آن آﯾﺎت را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﺣﻔﻆ ﺑﻪﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را اﺣﺴﺎس
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﯿﺸﱰ ﺧﺎﻣﻮش
ﮐﺮد.
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﲝﺚ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ و آنﺟﺎ
ﭼﺮاﻏﯽ ﺟﻠﻮی اﯾﻮان ﻣﻨﺰﻟﯽ روﺷﻦ ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
رادﯾﻮ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﮐﻢﮐﻢ ﳘﺴﺎﯾﻪﻫﺎ دور ﳘﺎن
رادﯾﻮ ﲨﻊ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺘﺸﺎن ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻇﺮه رادﯾﻮﺋﯽ ﺷﺐ را
ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﻗﺪمزدن در ﻏﺮوب و ﺑﻌﺪ
از ﺷﺎم ﯾﮏ ﻋﺎدت دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻀﻼت و
ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮔﺸﺖ ﭘﻠﯿﺲ و
ً ﻣﻲﺷﺪ
آژﯾﺮ در ﺷﺐ ﮐﻤﱰ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﻲﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ
راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎ
ً
در ﮐﺎر ﻓﺮدای ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
ﯾﻚ اﲢﺎد ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﯿﺸﱰ دﯾﺪه ﻣﻲﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ را در ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﻪﲨﻌﯽ
ﻧﻈﺎﻓﺖ ،رﻧﮓﮐﺮدن و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﳏﻠﻪ ﺻﺮف
ﺳﺎﻋﺎت اﻧﺘﻈﺎر در ﮐﻠﻨﯿﮏﻫﺎ ﮐﻤﱰ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﮐﻢﮐﻢ
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮاﻇﺐ
ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﲡﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ
ﳘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد.
ﺳﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ وﻧﯿﻢ ﻫﺮﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ﺑﺎ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎدهروی
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم
ً ﺑﺎﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎ
رادﯾﻮﺋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رادﯾﻮﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﺛﺮ

ادﺑﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻲدﻫﺪ ،دﯾﮕﺮی ﻗﺎﻓﯿﻪ
آن را درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪی آن را ﺑﻪﺻﻮرت
ﺷﻌﺮی دﻟﭙﺬﯾﺮ در ﻣﻲآورد .و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ارﮐﺴﱰ
ﲰﻔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺮﮐﺪام ﺳﺎز ﺧﻮدﺷﺎن
را ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﳘﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه
و ﯾﮏ آﻫﻨﮓ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ای از
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎع را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮ و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺻﺒﺢﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ
زﯾﺎد ﳘﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻲدﯾﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﻔﺖ
ﺗﻨﻬﺎ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺐﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪﺑﺎر دور
ﻫﻢ ﲨﻊ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﺮاب و ﺳﺎم ﺑﻮد.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﭘﺎ آﺷﭙﺰ ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﻛﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﻮ
ﮐﻪ ﯾﮏ آﺷﭙﺰ ﳏﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﺋﯽ
ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮ زﯾﺎد ﺧﻮﺷﺶ ﳕﯽ آﻣﺪ.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺶ
ﮐﻪ ﻧﻮآور ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در
ﻏﺬاﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺜﻼ ﭼﻨﺪ ﺣﺒﻪ ﺳﯿﺮ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎم ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭘﻮدر ﮐﺎری ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺳﻬﺮاب و ﮐﻤﯽ ﮐﻠﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﺖ ﺳﺒﺰی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮ ﻣﻮاﻓﻖ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﺧﻮرﺷﺖ ﺳﺒﺰی
را اﯾﻦﻃﻮر درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی
در آن داد .اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻨﻮ و ﺳﺎرﯾﻨﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮﺧﯽ ﳘﯿﺸﮕﯽ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺷﺎم ﺑﻮد .وﻟﯽ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺪه ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﺳﺎم و
ﺳﻬﺮاب ﺷﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﳔﻮد ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ
ﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ ﻣﯿﻨﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺴﻨﺠﺎن ﯾﮏ
ﺧﻮرﺷﺖ ﻣﻘﺪس اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﺳﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﺳﺎم و ﺳﻬﺮاب از ﺷﺪت
ﺧﻨﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﻃﺎق ﺑﻐﻠﯽ ﺑﺎ
دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی اﺷﮑﺸﺎن را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺧﱪ ﺧﻮش اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻟﻮس آﳒﻠﺲ را
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ آنﻫﺎ داد .ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎن
ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺎر ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻤﺸﺎن
ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻮس آﳒﻠﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .
ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﳊﻈﻪ ای ﺻﱪ ﻧﮑﺮده و ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺎﻧﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎم ﻣﻌﻤﻮﻻ روزﻫﺎ را ﺻﺮف ﲨﻊ آوری ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش ﻣﻲﻛﺮد .رﻓﱳ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ و
آنﺟﺎ ﯾﮏ اﳒﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻟﺬت ﲞﺶ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻮد .ﻣﻲرﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻓﻼن ﻣﻐﺎزه دار ﭼﯿﺰی
ﺑﺮای ﮔﻔﱳ دارد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮدن اﲰﺶ در آﺧﺮ
ﭘﺸﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮریﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﱰیﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪﻃﻮر روزﺷﺎن را
ﮔﺬراﻧﺪه و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن را
ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ درﺑﺎره آن
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻏﯿﺮه.
ﻋﺼﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻗﱪﺳﺘﺎن ﻣﻲرﻓﺖ ﺗﺎ در
آنﺟﺎ از اﻓﮑﺎرش ﲨﻊﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت زودﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮ ﻣﻲرﻓﺖ و ﻫﺮﮔﺰ دﻧﺒﺎل اﺿﺎﻓﻪ
ﺣﻘﻮق ﻧﺒﻮد  .ﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲاش
ﺑﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ و ﻣﻲدﯾﺪ ﮐﻪ
ِﺒﻞ او اﯾﻦﻃﻮر ﭘﻮل
ﭼﻪﻃﻮر ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎه از ﻗ
دار ﺷﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻼ ﻫﺪﻓﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد.
ﺧﱪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎم ﺑﻪ ﻣﺎورای ﳏﺪوده ﭘﺨﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮﻣﺎه و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﻫﻔﺘﻪ
ﻧﺎﻣﻪای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻲﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺰرگﺗﺮ و داﺷﱳ
ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﱰ و درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﱰ راﺿﯽ ﺷﻮد.

ً ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻦﻛﻪ روش
اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽﺷﺎن درﺳﺖ ﻧﺒﻮده از ﻫﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺳﺎم اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ  .وﻟﯽ ﺳﺎم در ﮐﻤﺎل ﺻﱪ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ
ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ
آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻲداد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ً ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ
و او واﻗﻌﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش ﻧﺪارد.
ﳘﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ او ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮔﻮﯾﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ ول ﮐﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﺒﻮده و
ﻣﺮﺗﺐ از ﺳﺎم ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪهاش را ﻋﻮض
ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎم ﳘﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﻲرﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﳘﮑﺎراﻧﺶ در اﯾﺴﺘﮕﺎه رادﯾﻮﺋﯽ اﯾﻦ
ﺷﺎﻧﺲ را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﮐﺴﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری را ﮐﻪ او ﺷﺮوع ﮐﺮده اداﻣﻪ
دﻫﺪ .ﺳﺎم اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﭼﮏ
دﯾﮕﺮ و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی دوردﺳﺖ ﮐﺎری ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺠﺎ
اﳒﺎم ﮔﯿﺮد.
در ﳘﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ و
ﺳﺎﺳﺎن ﻣﻲرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﳒﺎم دﻫﺪ و ﺳﺎرﯾﻨﺎ راﻫﻢ
ﺑﻪﻋﻨﻮان وردﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﻲﺑﺮد ﺗﺎ در اﯾﻦ
ﻟﺬت ﺑﺎﻫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﺳﺖ
روح و روان را ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آن روزﻫﺎی ﺧﻮش ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺧﯿﻠﯽ
زود ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺎغ ﭘﺸﺖ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﯾﻮاش ﯾﻮاش داﺷﺖ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن
درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﻃﺮح و ﻋﻘﯿﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﳘﺎن
ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ ،زﯾﺎد و ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻫﺮﺣﺎل آن ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﳎﻤﻮﻋﻪای
ﺑﻮد از ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ ﺑﺎ درﺧﺘﮑﺎری در ﻫﻢ ﺑﺮﻫﻢ

و ﺟﺎﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﱳ و ﺑﺎزیﮐﺮدن .در ﳎﻤﻮع
اﯾﻦ ﺑﺎغ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎم دارای ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رادﯾﻮﺋﯽ ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی روی ﳘﻪ ﺟﺎی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .
آن روز .......ﺻﺒﺢ آن روز .......آن
روز ﺻﺒﺢ ﲤﺎم اﻓﮑﺎر و دﯾﺪهﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻠﺖ از
ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮروی ﺗﺮس ،وﺣﺸﺖ
ﺻﺒﺤﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
و ﺗﻨﻔﺮ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﯿﺼﺪ ﻣﻠﯿﻮن اﻧﺴﺎن ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﳘﻪ ﻧﻪ ﺣﺮﻓﯽ
زدﻧﺪ و ﻧﻪ ﻓﮑﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس رواﻧﯽ ﺑﻮد در ﻣﯿﺎن
ﲤﺎم اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﻲداد و آنﻫﺎ را ﯾﮑﯽ ﻣﻲﻛﺮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺒﻼ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﺑﻮد .
وﻗﺘﯽ ﺳﺎم روی ﺻﻨﺪﻟﯿﺶ در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﺧﻄﯽ
ً ﻫﻢ ﳕﯽ ﺧﻮاﺳﺖ  .در ﻋﻮض
روﺷﻦ ﺷﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
او درﺑﺎره اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﳘﭽﻨﺎن ﮐﻪ
وﻗﺎﯾﻊ ﺻﺒﺢ ﻣﺜﻞ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻫﺮ ﺑﺮج در ﻣﯿﺎن
اﻓﮑﺎرش ﻓﺮو ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ آن را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻲﻛﺮد ،آن را ﻣﺜﻞ زﻟﺰﻟﻪ ای ﮐﻪ
ﻣﻌﮑﻮس ﳕﺎﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آورد  .او وﻗﺎﯾﻊ
آن ﻣﻮﻗﻊ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،از ﺗﮑﺎن اول ﺗﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم و آﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎ ،اﻃﺎق ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
ﲪﻠﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ،اﻫﺪاء ﺧﻮن وﯾﺎ ﻫﺮ
ﮐﻤﮑﯽ دﯾﮕﺮ .او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺑﻼی
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻼﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن درﺳﺖ ﺷﺪه.
آﻧﭽﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺸﱰ از ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮده

زاﯾﺪه اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ
آﻣﺪه  .ﻫﯿﭻ راه ﺣﻞ ﻓﻮری ﺑﺮای
ﺑﻪوﺟﻮد
اﯾﻦ
درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻼی ﺑﺸﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .
درﻣﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.
وﻟﯽ ﺣﺘﯽ دﯾﺮوز ﻫﻢ دﯾﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ درﻣﺎن
ﺷﺮوع ﺷﻮد.
ﺳﺎم ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﺪاز ﺳﻪ ﺳﺎل در
ﻣﻮرد داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﻌﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و از ﺷﻌﺮ
ﻣﺸﻬﻮر او ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﺑﻠﮑﻪ ﲤﺎم ﺑﺸﺮﯾﺖ را
ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮده:
ﺑﻨﯽ آدم اﻋﻀﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ
ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻨﺶ زﯾﮏ ﮔﻮﻫﺮﻧﺪ
ﺳﺎم ﲤﺎم آن دوﺳﺎﻋﺖ را ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﺑﺪون
آنﻛﻪ زﯾﺎد ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﲨﻼﺗﺶ ﺑﻪ
ً ﮐﻠﻤﺎت او
ﻫﻢ رﺑﻄﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺗﺴﮑﯿﻦدﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺳﮑﻮت ﺑﻪ او ﮔﻮش ﻣﻲداد ﻧﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ و ﻋﺪهای ﮐﻪ از
راهﻫﺎی دور آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﺎغ ﲨﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﮑﻮت آنﻫﺎ آراﻣﺶ و ﺻﻔﺎی آﲰﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺷﺎن
را داﺷﺖ :آرام ،آﺑﯽ ،روﺷﻦ و ﺧﺎﻟﯽ از
ﺧﯿﺎل.
آنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ  .ﮐﺎﺷﱳ ،آب دادن ،و
ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﺎﺷﱳ  .وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﻋﻠﻔﯽ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ و
اﻣﺮوز اﯾﻦ دو ﮐﺎر
ﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﻫﺮس ﺷﺪ.
ﮔﻨﺎه داﺷﺖ!
ﺻﺤﻨﻪای ﻧﻈﺮ ﺳﺎم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺷﺐ
ﺑﺮای ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن آن را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد :ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ
ﺟﻠﻮی ﺑﺎﻏﭽﻪ ای اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﳕﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی دور
او ﲨﻊ ﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻞ او را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه زﻧﯽ ﺳﺮش را ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و ﺑﻪ

ﻋﻘﺐ ﺑﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ،اﯾﻦ
ﮔﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﳐﺘﻠﻔﺸﺎن،
ﺑﮕﺬارﯾﻢ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻢ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﺳﺎم ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮی را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ داﻧﻪ ،از ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﺮ از ﻫﺰاران
داﻧﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻏﺒﺎن و دﺳﺘﺎن ﮐﺜﯿﻒ
او ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺘﻮﺋﯽ از ﺧﺎک ﻣﯽروﻧﺪ ﮔﻮﺋﯽ
ﺟﻮاﻫﺮی ارزﴰﻨﺪ را ﳐﻔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
آﺑﯿﺎری آن ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﻄﺮه آب
ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ از ﲠﺸﺖ .ﺻﺤﻨﻪ ای ﺳﺎده .ﺻﺤﻨﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﯽ ﺎﯾﺖ در دﻓﻌﺎت در ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و
ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت
دﯾﮕﺮ در دﻧﯿﺎی ﺑﺸﺮ .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺑﺪی ﺧﻠﻘﺖ
ﺑﻮده.
روز ﺳﻮم ،ﺳﺎم ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرش
ﲤﺎم ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺮف آﺧﺮ ﺳﻮاﻟﯽ
ﺑﺮای آنﻫﺎ دارد.
ﺳﺎم از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﲰﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺎره آن ﭼﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺚ
دوروز ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻋﻮض ﮐﺮده و اﻣﺸﺐ درﺑﺎره
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭘﺮواز ﴰﺎره  93ﮐﻪ در ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ
ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ آنﻫﺎ را ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻲﮔﺬارد؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ
داﺳﺘﺎن آنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺗﻮﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﳊﻈﺎت آﺧﺮ زﻧﺪﮔﻲﺷﺎن
را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دﻗﺎﯾﻘﯽ را ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪادی ﻏﺮﯾﺒﻪ،
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﳕﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﳑﮑﻦ ﺑﻮد دوﺳﺖ ،ﻋﺎﺷﻖ،

رﻗﯿﺐ و ﺣﺘﯽ دﴰﻦ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﮕﺮ و
اﯾﻦﻫﺎ ﲤﺎﻣﺶ اﺻﻼ
ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد .آنﻫﺎ آن زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ را
ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻮض
ﮐﺮدﻧﺪ.
آنﻫﺎ در آن ﳊﻈﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﲡﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  .او آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدش را
ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ  .ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ
ﺳﺎل ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ،ﺳﺎم از روی ﺻﻨﺪﻟﯽاش ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪ و اﺳﺘﻮدﯾﻮ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺸﺖ .
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺎم ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و
ﻫﺮﺷﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻦ
ﻋﺒﺎدت ادﯾﺎن ﳐﺘﻠﻒ را در ﳘﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺨﺶ
ﻣﻲﻛﺮد .او ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﭼﺮا ﳘﭽﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺎﻧﻪﺷﺎن اداﻣﻪ داده و ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﲰﺸﺎن در آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮده
ﺷﻮد .او ﳘﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﮔﻠﺴﺘﺎن ادﯾﺎن
ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﭼﯿﺰی از او
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ،ﳘﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﮑﺮش ﺑﻮد.
ﲤﺎم روز ﻃﺮحﺧﺎﻧﻪای را در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻏﺸﺎن
ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪاي ﻛﻮﭼﻚ و
آﻓﺘﺎبرو ،دلﺑﺎز و ﺳﺎده ،ﺟﺎﺋﯽﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻢ از زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻫﻢآواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻟﺬت ﺑﱪﻧﺪ و ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮدم و دوﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ
آنﺟﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﺳﯽ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ازدواﺟﺸﺎن را ﺳﺎده
ﺑﺎ دﻋﻮت از دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﻦﲨﻠﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎی ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﺳﺎﺳﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﻔﺘﺨﺮ
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻬﺮاب ،ﻣﯿﻨﻮ و ﺷﺒﻨﻢ ﻫﻢ
آنﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎم درﺑﺎره اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ در ﮐﻨﺎر
ﺑﺎﻏﺸﺎن ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه درﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺐ را ﺑﺎ ﮔﻮشدادن ﺑﻪ آﻫﻨﮓﻫﺎی
ً ﺑﯿﺘﻞﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر
ﺳﺎلﻫﺎی ﺷﺼﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ
و ﻟﺬتﺑﺮدن از ﻏﺬاﻫﺎی
ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﻋﻄﺎر
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﲢﺖ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﻣﯿﻨﻮ و
ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﯽ ﻣﻲﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.
ﳘﲔﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک

ﮐﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد ،در ﻣﻮرد آن ﳘﻪ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن
ﲰﺒﻞﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﲨﻊآوری
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮهای از ﺳﺎﻟﯽ و
دوراﻧﻲ ﲞﺼﻮص در زﻧﺪﮔﻲاش ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﻤﻖ
ً آنﻫﺎ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺟﮑﺴﻮن ﺑﻪ
ﻣﻲﻛﺮد .ﺧﺼﻮﺻﺎ
او داده ﺑﻮدﻧﺪ.
آواز ﺟﺎن ﻟﻨﻮن ﺑﯿﺘﻞﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ:
ﺗﻮ ،ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ
اﻣﯿﺪوارم روزی ﲟﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪی
و دﻧﯿﺎ ﳘﻪاش ﯾﮑﯽ ﺑﺸﻮد
ﺳﺎم ﺑﻪ ﯾﺎد دو ﺷﻌﺮ اﳍﺎمﲞﺶ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ
ﺳﻬﺮاب ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد اﻓﺘﺎد .ﻫﺮﭼﻨﺪ در
اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻈﻮر دوﺳﺘﺶ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ
اﻣﺮوز وﻗﺘﺶ رﺳﯿﺪه.
ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﮔﻠﺴﺘﺎن ادﯾﺎن«
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺳﺎم ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻮد.
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻫﺮﮐﺪام ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎغ ،ﺑﻪ دور ﻣﯿﺪان
ﺑﺰرﮔﯽ ،وﻗﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮔﺮدش ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ
ﲡﺴﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎم ﺑﻪ ﲠﺎﻧﻪ ﮐﺎر زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﱳ
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش و آﻣﺎدهﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ و
ﺳﺎﺳﺎن ﺑﺮای آﻣﺪن ﻧﻮزادﺷﺎن دارد از آنﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎغ را ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻤﯿﺘﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﭘﺎوﯾﻮن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی اﻃﺮاف آن را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎغ ﮐﺎر
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﲤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ

ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ و ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﳘﻪ از ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺷﺮوع ﻓﺮﺧﻨﺪهای ﺑﺮای ﲢﻘﻖ اﯾﻦ
آرزوی دﯾﺮﯾﻨﻪاﺷﺎن ﺑﻮد.
در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ واﻗﻌﺎ
ً
ﮐﺎرﺷﺎن در دو ﺧﺎﻧﻪ زﯾﺎد ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻲدادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر
را ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮑﻨﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﱪﻧﺪ .
ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آﻣﺎده ﺑﻮد و
ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن و ﳘﮑﺎران و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﳏﻠﻪ ﺑﻪ
ﲤﺎﺷﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﱳ ﺑﻮد.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﲤﺎم ﳏﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در درﺳﺖ ﮐﺮدن ﭘﺎوﯾﻮن و ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ آداب و رﺳﻮم و
ﺟﺸﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺳﺎم از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮح اﺻﻠﯽ
ﻣﺮﮐﺰ ﺣﯿﺎط ﺑﺰرگ را او ﺧﻮدش اﳒﺎم ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ
ﳘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﻤﯿﺘﻪ ،رﻫﱪان ﳏﻠﯽ و
ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام
ﻃﺮاﺣﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
ﻃﺮحﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻠﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﺎﺳﺎزی
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﻨﻨﺪ.
زﯾﺎدی را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﱰﮐﺸﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ رﻫﱪان ادﯾﺎن
ﻣﺜﻼ
ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ .
ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﺸﺎن ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻮزﯾﮏ و ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﯿﺎﯾﺸﺸﺎن ﺑﺸﻮد ،ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﳘﺴﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آنﻫﺎ را ﲢﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ
و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﺮوﻫﺸﺎن و اﻋﻀﺎی

ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ
و ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﭻ
ﭘﭻ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻓﮑﺮ ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ روی آن اﺻﺮار ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ
ً
روح ﳘﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ
ﳘﮕﺎﻧﯽ را ﺑﻪﲦﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ  .درﻣﻮﻗﻊ اﺳﱰاﺣﺖ،
ﺧﺎﺧﺎم و اﻣﺎم و ﮐﺸﯿﺶ ﺑﺪون آنﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻲدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﲠﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻠﻮک ادﯾﺎن
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﻛﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ را درﺳﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ً ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺴﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ و
ﺑﻌﺪا
ﻣﺴﺠﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺟﻠﺴﻪ دوﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ
دﯾﮕﺮان در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در
را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﮑﻮت در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی
آنﻫﺎ ﭼﻪﻃﻮر در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺟﺎی ﺧﻮاﻫﺪ
ﯾﺎ اﺻﻼ ﲢﺖاﻟﺸﻌﺎع ﮔﺮوه ﺑﺰرگ
ﮔﺮﻓﺖ.
اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ از دﯾﺪﻫﺎ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺪون
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﻻاﻗﻞ
ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎره ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺻﺤﺒﺖ
ﺷﺪ .
وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺳﺎن از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد،
آنﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
ﺳﺎم ﺧﻨﺪان و ﻣﻀﻄﺮب در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ
ﳘﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮای آن ﺑﻮد ﮐﻪ آنﺟﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ
وﻟﯽ ﮐﺎر درﺳﺖ ﳘﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .
ﮐﺮدﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﻗﺒﻞ از آنﻛﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ آن اﺣﺘﯿﺎج
داﺷﺖ ﺑﺮود ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ وارد اﻃﺎق ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﺎ ﻧﻮهاﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﺲ
دﺧﱰﺷﺎن را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ.
اﯾﻦ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﲰﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﺧﻮب از ﲤﺎم
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎم از
ﺷﻮق روزی ﮐﻪ ﻗﺼﻪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ را ﺑﺮای ﻧﻮهاش
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﺧﻨﺪه روی ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ و
ﻓﮑﺮش را از ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﳐﻔﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻧﮕﻬﺪارد .
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﺮده
آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﯾﮏ اﺳﻢ آﳌﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎم ﺑﺎ ﺧﻨﺪه
ﺑﯿﺸﱰ ﮔﻔﺖ» :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﱰ داﺋﯽ ﺷﺒﻨﻢ،
آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ آﳌﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﳍﻪ آب و
ﺑﺎروری در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﻣﻌﺒﺪش در
ﮐﻨﮕﺎور ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ  .در ﺿﻤﻦ ﺳﺎﺳﺎن
ﺟﺪ اردﺷﯿﺮ ،ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﭘﺮده دار
ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﺑﻮده «.
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮه اﺷﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮدوی آنﻫﺎ
ﺑﺮای دوﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاﻇﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ
زود ﺻﺪای دﺧﱰش را درﻣﻲآورد .ﭼﻮنﮐﻪ ﺳﺎم
ﻃﻮري رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮزاد ﻣﻌﺠﺰه
اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﺷﺪه .ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ اذﯾﺘﺶ ﻣﻲﻛﺮد و
ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﺧﻨﺪهﻫﺎی ﳔﻮدی از ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺮ دو
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎی ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪی.
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ
ﺳﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ
ﺳﺨﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻲﻛﺮد ﮐﻤﱰ ﻣﺰاﺣﻢ دﺧﱰ و داﻣﺎدش ﺑﺸﻮد .وﻟﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﺎ و ﺳﺎﺳﺎن اﺣﺴﺎس ﺳﺎم را درک

ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﺳﺎم را ﺑﻪ ﮐﺎری
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .
ﻣﺸﻐﻮل و ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺎری ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﺟﺎزه
ﺧﻠﻮت ﮐﺮدن ﺑﻪ آن دو را ﺑﺪﻫﺪ.
ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺣﺎل
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﻮد و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دﮐﻮراﺳﯿﻮن و ﭘﺮده و ﭼﺮاغﻫﺎ ﲤﺎم ﺷﺪه و
آﻣﺎده اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .
واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ را زود ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ داد و
ﺑﯿﺪاد ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ.
ﺳﺎم ﺳﮑﻮت را در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ  .ﻣﺮدم
دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺎوﯾﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﳕﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد.
ﺳﺎم ﺧﻮدش در ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ
اﻣﯿﺪ اﯾﻦﻛﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎورد و اوﺿﺎع
ً روﺷﻦ ﺷﺪه
را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﲤﺎم روﺳﺎی ﻫﯿﺎتﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﺎﻧﺸﺎن ﳕﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺣﻖ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﻨﺪ! ﻫﺮﮐﺪام دﻻﺋﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮدﺷﺎن را
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﳎﺒﻮرﺷﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد ﳏﮑﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺿﻤﻦ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮان ﳘﺮاﻫﯽ ﮐﺮده
و راﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ
آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﳊﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﻲﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ در ﺧﻔﺎ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎﺋﯽ
اﳒﺎم دادهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻫﯿﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از اﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ وﺟﻮﻫﯽ ﺑﻪ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ
اﻋﺎﻧﻪ ﲨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﳕﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه را
رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺪی روی آن

ﻫﯿﺎتﻫﺎﺋﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻋﺎﻧﺎت ﮐﻤﱰی ﲨﻊ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﺋﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در روزﻫﺎی
ﺳﺒﺖ ادﯾﺎن و ﺗﺪاﺧﻞ اﻋﯿﺎد و ﺟﺸﻦﻫﺎی ﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ﻋﺰاداری دﯾﮕﺮی و دﻫﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﯽ دﯾﮕﺮ
درﻋﯿﻦ ﺣﺎﱄ ﻛﻪ دل ﺳﺎم را رﯾﺶ ﻣﻲﻛﺮد وﻟﯽ
ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﳔﻨﺪد.
ﺳﺎم ﺳﮑﻮت در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ را
ﻣﻲدﯾﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﲤﺴﺨﺮ آﻣﯿﺰ آنﻫﺎ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎﺳﻒ
ﺑﯿﺸﱰ او ﻣﻲﺷﺪ .
اﯾﻦ ﯾﮏ درک ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎم ﺑﻮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺎﳒﯽﮔﺮ زﺑﺮدﺳﺖ ﳑﮑﻦ ﺑﻮد
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ دﻋﻮای اول ﻧﺒﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻠﺢ آﺧﺮ ﺑﻮد.
ﮐﻤﯿﺘﻪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎم ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻧﺸﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﳘﻪ ﺑﺎ او اﺣﺴﺎس ﳘﺪردی ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و
ً اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﯾﮏ ﯾﮑﺸﺎن واﻗﻌﺎ
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻃﺮح داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮑﺎری از دﺳﺘﺸﺎن
ﺑﺮﻣﻲآﯾﺪ ﮐﻪ اﳒﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ اداﻣﻪ داﺷﺖ و
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺎتﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻃﺮحﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮدﺷﺎن
ً ﺑﺮرﺳﯽ و اﺻﻼح ﮐﺮده و در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی
ﳎﺪدا
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺼﺮ ﻓﺮدای آن ﺷﺐ ،ﺳﺎم ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب در
ﻗﱪﺳﺘﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﺳﺎم ﺗﺎﺳﻒ ﺧﻮدش را از
ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪﺑﻮدن ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ.
ﺳﻬﺮاب ﺑﻪ ﺳﺎم دﻟﺪاری داد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻣﺎﯾﻮس ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻫﺰاران ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی
ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﺷﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﮔﻠﺴﺘﺎن ادﯾﺎن ﮐﻨﻨﺪ .

ﺳﻬﺮاب در اداﻣﻪ ،ﻣﻔﺼﻞ در ﺑﺎره ﻓﺮﻣﺎن
ﮐﻮرش در دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد
و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﳕﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ در آن ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻬﺎن دﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﯾﻬﻮد و زرﺗﺸﺖ ﻧﺒﻮده
وﻟﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻮرش ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ و ﺑﺮای ﲤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﳘﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮ ﺳﺮدر
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ.
ﺳﺎم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺗﺎزه داﺷﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻔﺘﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﺰرا در ﺗﻮرات را درک ﻣﻲﻛﺮد
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﻔﱳ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﻬﺮاب ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺣﺎﻟﺖ او ﺷﺪه ﺑﻮد اداﻣﻪ داد:
»ﺑﻠﻪ دوﺳﺖ ﻣﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﮐﻠﯿﺴﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن در آن ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﲞﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪی درﺳﺖ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در آن ﺑﺎﻫﻢ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
ﳕﺎز ﲞﻮاﻧﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ﮔﻔﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﭙﺎ
ﺷﺪه .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ در ﺗﻮان داری ﺑﻪﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮی و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺴﺠﺪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮐﻨﯿﺴﻪ و ﻣﻌﺎﺑﺪ را
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺴﺎزی و در ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
روزی دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﯿﻨﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ  .ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ روزی
ﻣﺮدم دور ﳘﺎن ﺑﻮﺗﻪ آﺗﺸﯿﻦ روی ﺣﻮض ﻣﺮﻣﺮ در
ﻣﺮﮐﺰ ﺣﯿﺎط ﺑﺎغ ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮده ای ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﻪ ﺑﻮده.
در ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ازدواﺟﺸﺎن ﺳﺎم ﺑﻪ
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد در ﺑﺎغ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻨﺪ.
روز دﻟﭙﺬﯾﺮی ﺑﻮد و ﻫﺮدو از دﯾﺪن
ﺗﻐﯿﯿﺮات و رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ و
ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی از ﺳﺎم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ از آن
راه ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن دو

ﺻﻠﯿﺐ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﭻ اول و دورﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮداری ﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ درﺧﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﻼلﻫﺎﺋﯽ
از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن آوﯾﺰان ﺑﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ  .ﮐﻤﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮕﯽ ،ﮔﻮﯾﺎ ده ﻓﺮﻣﺎن روی آن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﭘﯿﭻﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﳎﺴﻤﻪﻫﺎی
ﺑﻮدا و ﲰﺒﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪو در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻤﯽ دورﺗﺮ ﳎﺴﻤﻪ اﻫﻮرا ﻣﺰدا ﺑﺎ
دو ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺰرگ ﺳﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﱳ از اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﭘﯿﭻ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﻤﺎﺋﯽ را ﺣﻞ ﻣﻲﻛﺮد .وﻟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن راه
ﭘﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن وارد ﳏﻮﻃﻪ ای
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮی آﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪ و
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ در آن ﺑﻮد .ﻋﺠﺐ
اﯾﻦﻛﻪ آواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭼﻬﭽﻪ ﺑﻠﺒﻞﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﺎم ﺑﻪ او ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
در آنﻃﺮف ﺣﻮض در ﮐﻨﺎر آﺑﺸﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ﻃﺎق
ﺳﻔﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ دﺳﺖ ﺳﺎم را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آنﻃﺮف ﮐﺸﯿﺪ.
روی ﻃﺎق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﻖ
ﺳﺎرﯾﻨﺎ« .
ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ در ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﲨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد در
ﻧﮕﺎه ﺳﺎم ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺎﻫﻢ از دروازه ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﻖ ﺳﺎرﯾﻨﺎ
وارد ﺣﯿﺎط ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺻﺪای آواز
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻮد .روی ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ
ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ ﻋﻄﺎر دﯾﺪه ﻣﻲﺷﺪ.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎم ﮔﻔﺖ » :ﺧﻮب ،ﻻﺑﺪ
ﺳﯿﻤﺮغ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ آن درﺧﺖﻫﺎﺳﺖ«.
ﺳﺎم دﺳﺖ ﺳﺎرﯾﻨﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و روی ﺳﯿﻨﻪ
ﺧﻮدش ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﻪ ،ﺳﯿﻤﺮغ ﭘﺸﺖ آن
درﺧﺖﻫﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﯿﻤﺮغ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ« .
وﻗﺖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎم ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﻲاش را

ﺑﺮای ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﲞﻮاﻧﺪ .
وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎم ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ را ﺑﺎز ﮐﺮد
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﻲاش
ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺳﻂ
آنﻫﺎ ﻧﺒﻮده و در اﯾﻦ ﮔﺬار ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮ ﳏﻨﺖ
ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ ﺗﻮﺷﻪ راﻫﺶ ﺑﻮده و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ
را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد:
»اول ،ﺑﺮای درک ﺳﺎده ای از ﻣﻔﻬﻮم زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
در ﺣﯿﺮت ﺑﻮدم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
آﺗﺶ در ﺟﻬﻨﻢ،
ﺗﻮاﱎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از
ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪام ﺑﮕﻨﺠﺎﱎ.
ﺑﻠﻪ ،آن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﲞﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮐﻪ ﲠﺸﺖ و
زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ اﺑﺪی ﯾﺎ
ﻋﺬاب ﻋﻠﯿﻢ را ﺑﻌﻬﺪه ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺧﻄﺎ ﮐﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺴﻮی او ﺧﻮدش آن را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﻠﮑﻮت آﲰﺎنﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﺑﺴﻮی ﺧﻮدش ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد
اوﺳﺖ.
دوم ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در وﻫﻢ
ﻧﮕﻨﺠﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮل ﺣﻘﯿﻘﺖ اول و ﺑﺎ اﳍﺎم
از ﲨﻠﻪ ﻣﺸﻬﻮر »ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻨﻢ« و ﺗﻔﺴﯿﺮی از
آﯾﻪ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ ﺧﺪا از رگ ﮔﺮدن اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮑﱰ اﺳﺖ ،اﯾﻦﺑﺎر رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻄﺎر ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻲﮔﻮﯾﺪ:
در
راز اﮔﺮ ﻣﯿﭙﻮﺷﻢ از ﺑﯿﺮوﻧﯿﺎن
درون ﺑﺎ اوﺳﺖ ﺟﺎﱎ در ﻣﯿﺎن
و در آﺧﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﺎده ﻋﻄﺎر ﮐﻠﯿﺪ
ﮐﺸﻒ اﺳﺮار ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ
ﳏﻨﺖ را درﯾﺎﻓﺘﻢ.
ﺑﯽ
ﭼﻮن ﻧﮕﻪﮐﺮدﻧﺪآن ﺳﯽﻣﺮغ زود
ﺷﮏ اﯾﻦ ﺳﯽ ﻣﺮغ آن ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﻮد

ﲤﺎم

دﯾﺪﻧﺪ ﺳﯿﻤﺮغ
ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﺪام
ﺑﻮد ﺧﻮد ﺳﯿﻤﺮغ ﺳﯽ ﻣﺮغ
ﻫﺮﮐﻪ آﯾﺪ ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺑﯿﻨﺪ درو ﺟﺎن و ﺗﻦ
ﻫﻢ ﺟﺎن و ﺗﻦ ﺑﯿﻨﺪ درو
ﺳﯽ
ﭼﻮن ﴰﺎ ﺳﯽﻣﺮغ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﯾﺪ
آﻣﺪﯾﺪ
ﭘﯿﺪا
آﯾﯿﻨﻪ
درﯾﻦ
ﭘﺮده
ﮔﺮ ﭼﻞ و ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺮغ آﯾﯿﺪ ﺑﺎز
ﺑﺎز
ﺑﮕﺸﺎﺋﯿﺪ
ﺧﻮﯾﺶ
از
را
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪﺳﺮﮔﺮدﯾﺪهاﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را دﯾﺪهاﯾﺪ
***
آﯾﺎ اﯾﻦ ﳘﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ
ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ
ﺗﮑﺮار ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ از اﳒﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻮت آﲰﺎنﻫﺎ در
وﺟﻮد ﺗﻮﺳﺖ؟«.
ﺑﺎﻫﻢ در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎن ﭘﺮﻧﺪهﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎز ﻫﻢ اﺷﻌﺎر ﻋﻄﺎر را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ
دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﮐﻢﮐﻢ راه ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻫﻢ
ﺷﺐ ﺧﻮش و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ را ﺑﭙﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داد ،ﺳﺎم و
ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ
ً اﻋﻼم ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع رﲰﺎ
ﭘﺮوژه ﭘﺎوﯾﻮن را ﺧﺎﲤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﳕﻮدﻧﺪ
وﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﱰک
ﻗﻮل ﳘﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﲤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎء ﺑﺮای ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺑﯿﺸﱰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﭘﺮوژه درﺳﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﳘﺎن ﺑﻮﺗﻪ ﻃﻼﺋﯽ و آﺗﺶ ﭘﺸﺖ آن روی ﺣﻮض
ﻣﺮﻣﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﺣﯿﺎط ﺑﺎغ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﳘﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﳊﻈﻪ ای
ﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و در ﺳﮑﻮت ﳊﻈﺎﺗﯽ ﺑﻪ

ﺑﻮﺗﻪ آﺗﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﮑﻮﺗﺸﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ
زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﻪ آن ﻣﻲداد .
ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﻢ آنﺟﺎ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ
ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﳘﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﺟﻐﺪ.
ﺳﺎرﯾﻨﺎ درﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺎم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﳘﻪﺷﺎن ﻣﺜﻞ
ً ﺧﻮاب ﻫﻢ
ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
ﳕﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ.

وﺟﺪان راﺣﺖ
ﺳﺎم در ﮔﻮﺷﻪای از ﺑﺎغ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﳎﺘﻤﻊ
ﻣﺮﮐﺰ اﲢﺎد ادﯾﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻧﮕﺎه
دﻟﺘﻨﮓ او ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .
آراﻣﺶ و ﺻﻔﺎی ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ آنﺟﺎ ﯾﺎدآور
ﻓﻀﺎی ﺑﺎروح ﻗﱪﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺳﺎم درسﻫﺎ و
ﲡﺮﺑﯿﺎت ﺑﯿﺪارﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ دروﻧﯽاش را ﻣﺮور
ﻣﻲﻛﺮد.
»ﺳﻬﺮاب ،ﻓﮑﺮ ﻣﻲﻛﲏ ﲠﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ در ﳘﯿﻦ
دﻧﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ؟«.
»ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟« .ﺳﻬﺮاب
ﺟﻮاب داد .ﺳﺎم ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺳﻬﺮاب
اداﻣﻪ دﻫﺪ:
»دوﺳﺖ ﻣﻦ ،ﺧﺎﻃﺮت ﻫﺴﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺣﻘﯿﻘﺖ را از آﺧﺮ ﺷﺮوع
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎز
ﮐﺮدی آنﻫﺎ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺋﯽ
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎرک و ﺑﺎغ را
رﺳﯿﺪﻧﺪ.
اراﺋﻪ ﮐﺮدی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه روح
ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ را زﻧﺪه ﮐﺮدﻧﺪ  .ﭼﺮا ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ
آن درسﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدی ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد

ﺑﺎ ﺳﺎﺧﱳ ﳎﺘﻤﻊ اﲢﺎد ادﯾﺎن ،ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋﻘﯿﺪه
ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن دﯾﻦ را ﺑﮕﺴﱰاﻧﯽ«.
ﺳﺎم ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ و
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻐﺮور ﺷﺪه
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ
آرزوﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
وﻗﺖ ﻇﻬﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﻫﺎر ،دو رﻓﯿﻖ ﯾﮏ
راﻫﭙﯿﻤﺎﺋﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل ،ﺳﺎم ﺑﻪ ﺳﻬﺮاب ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ روﺣﺸﺎن را ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﯿﻢ ،ﻻاﻗﻞ ﻣﯽ
ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮑﻤﺸﺎن را ﺳﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ از رﺳﺘﻮرانﻫﺎی زﳒﯿﺮهای و ﯾﺎ ﳏﻠﯽ
ﲞﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻟﺬت ﺑﱪﻧﺪ و ﻏﺬا
ﲞﻮرﻧﺪ.
»ﺑﻠﻪ ،دوﺳﺖ ﻣﻦ ،ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﻣﺎن را ﲤﺎم
ﻧﮑﺮده اﯾﻢ« .ﺳﺎم ﺧﯿﻠﯽ آرام و ﺟﺪی ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﻲﻛﺮد ﺗﺎ آراﻣﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪﻫﻢ ﻧﺰﻧﺪ.
»ﻣﺎ؟« ﺳﻬﺮاب ﺳﻮال ﮐﺮد .
ﺳﺎم ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ» .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ .ﻣﮕﺮ
ﻣﺎ ﳘﻪ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺸﱰ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان آﻣﻮﺧﺘﻪام
ﻧﯿﺴﺘﻢ ،از درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
آﻣﻮﺧﺘﻪ ام ،از آن ﳘﻪ ﮐﻠﻤﺎت اﳍﺎم ﲞﺶ ﺗﻮ،
از ﻋﺸﻖ ﻓﺎﻣﯿﻞ و دوﺳﺘﺎﱎ .ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ
»ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﯿﺴﺖ « .ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺰ ﺑﻨﺪه ای ﲢﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﴰﺎ «.
اﯾﻦﺑﺎر ﺳﻬﺮاب ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﲢﺴﯿﻦ
ﺑﻪ ﮔﻞ زﯾﺒﺎﺋﯽ در راه ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﲤﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻢ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺴﯽ
را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ دور اﻓﺘﺎده
ای ﮐﻪ ﺳﺮ راه ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ رﺳﺘﻮراﻧﯽ
ﺑﺎز ﮐﻨﺪ  .ﺳﺎم ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺻﻞ

اﺳﺖ؛ ﺑﺪون ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﻓﺮوﺷﯽ ﳔﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻏﻠﻂ ..او ﻧﻘﺸﻪ دﯾﮕﺮی در ﺳﺮ داﺷﺖ.
ﺳﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻘﺪاری از ﺳﻬﺎﻣﺶ را ﻧﻘﺪ
ﮐﺮده و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .او
رﺳﺘﻮراﻧﭽﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ اﻣﯿﺪ وار ﺑﻮد اﮔﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ درﺳﺖ ﺷﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺑﻪﻋﻼوه آنﳘﻪ
ﮐﻪ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﲰﺒﻞﻫﺎی دﯾﻨﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺋﯽ ﲟﻌﺮض ﳕﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد و از ﳘﻪ ﻣﻬﻤﱰ ﺑﻮﺗﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دوﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﺷﺪه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﺳﺘﻮران ،ﻏﺬای ﻣﻠﯽ اﺷﺎن را در
ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎم ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ
ادﯾﺎن ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﻣﺘﺤﺪ و ﳐﻠﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﺟﺪا و در
ﺟﺎﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ اوﻟﯿﻦ رﺳﺘﻮران در ﮔﻮﺷﻪ ﺷﺮﻗﯽ
ژاﭘﻨﯽ ،ﺑﻌﺪ ﭼﯿﻨﯽ ،ﻫﻨﺪی ،اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ،
آﻓﺮﯾﻘﺎﻧﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،اﯾﻄﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی،
اﮔﺮ
ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﻗﺮار ﺑﻮد وﯾﺘﻨﺎﻣﯽ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﻦ ژاﭘﻨﯽ
و ﭼﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻏﯿﺮه.
ً ﺧﯿﻠﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺮ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮ
اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎ
از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻫﺎی ادﯾﺎن ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻮد.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ از ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻪ ﺧﺎﻟﻪﻫﺎی ﳏﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﭘﺨﺖ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﲟﻌﺮض ﭼﺸﺎﻧﯿﺪن ﻣﺮدم ﳏﻠﻪ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ  .ﺣﺘﯽ ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﺸﻮﺧﯽ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ
دﮐﻪ ای ﺑﺎ ﻣﯿﻨﻮ ﺑﺮای ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﻨﻮ ﻫﻢ
ﺑﺸﻮﺧﯽ ﻣﻲﮔﻔﺖ؛ ﳘﺎنﻃﻮر ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻣﺎ دوﺗﺎ
ﺷﺪ ﺳﺮ ﺑﭽﻪ ﮐﺞ در ﻣﻲآﯾﺪ ،اﮔﺮ آﺷﭙﺰ ﻫﻢ دوﺗﺎ
ﺑﺸﻮد ،ﺧﺪا ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻏﺬا ﭼﻪ از آب در ﻣﯽ
آﯾﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮد .روز اﻓﺘﺘﺎح
ﲟﺮاﺗﺐ ﺷﻠﻮﻏﱰ از ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺸﻬﻮر »ﻃﻌﻢ
ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ« و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﯿﺪ ﻣﺮدم از ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی دور
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭘﺨﺖ ﻋﻤﻪ ﺧﺎﻟﻪ را ﺑﭽﺸﻨﺪ
و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻪ ﺧﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﯾﮑﯽ دوﺳﺎﻋﺖ ﻏﺬاﯾﺸﺎن ﲤﺎم ﺷﺪه و ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ دوﺑﺎره ﭘﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﳘﺴﺎﯾﻪ اﺷﺎن ﺑﺮوﻧﺪ .ﲤﺎم رﺳﺘﻮرانﻫﺎ از
ژاﭘﻨﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎ دﮐﻪ ﻫﺎتداگ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺧﱪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی
رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺳﯿﺪه و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ
ﺧﱪﻧﮕﺎران و ﻓﯿﻠﻤﱪداران ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺧﱪ ﳏﻠﯽ در آنﺟﺎ ﲨﻊ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪﳓﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﱰی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﺷﭙﺰﻫﺎ
ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪﺷﺎن در اﺧﺒﺎر دﯾﺪه ﻣﻲﺷﺪ.
وﻟﯽ ﳘﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻫﺰاران ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻣﻲﺷﺪ  .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﻠﻮﻏﯽ زﯾﺎد
ﺧﻮﺷﺸﺎن ﳕﻲآﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﺒﺎر و ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ

ﺑﺮای ﺳﺎم ارزش ﺧﺎص ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮدش را داﺷﺖ و
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ .
ﯾﮏ ﺣﻮض آرام ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻮاره ﮐﻢﺻﺪا ﮐﻪ در
ﻣﺮﮐﺰ آن ﺻﺨﺮه ای و روی آن ﺑﻮﺗﻪای ﻓﻠﺰی ﮐﻪ
ﺷﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﻮر و ﺷﻌﻠﻪ ،ﲠﱰ از روز
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮﺗﻪ آﺗﺸﯿﻦ در آن دﯾﺪه ﻣﻲﺷﺪ  .در
ﮐﻨﺎر و دور ﺣﻮض ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺮﻣﺮ ﺻﯿﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﲤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻋﮑﺲ ﺧﻮدش را در آن ﻣﻲدﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺳﺎم ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﳕﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد ﯾﺎدﮔﺎری از اﯾﺪه ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻣﻮش و
ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون
آورده ﺑﻮد.
ﺳﺮراه ﺑﻪ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻏﺬا ﺧﻮری ﻣﺮدم
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮدش ﻣﻨﻈﻮر آن را درک ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﲠﱰﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ،ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدﻣﻮ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻢ« .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎم ﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﻮدت
را ﺑﺸﻨﺎس ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺒﯿﻨﯽ!
ﺳﮑﻮت و آراﻣﺶ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺮدم
آرام ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻤﯽ آﻧﻄﺮﻓﱰ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دور از ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.
ﺳﺎم و ﺳﺎرﯾﻨﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ آنﺟﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺮدﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺬت و ﺷﺎدی ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮش ﺑﻪ ﭘﺎرک آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎه
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .
ﯾﮑﯽ از ﳘﯿﻦ روزﻫﺎ ﺳﻬﺮاب در ﮐﻨﺎر ﺳﺎم
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎم اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌﺪ
از آنﻛﻪ ﲨﻠﻪﺑﻨﺪیاش را در ﻓﮑﺮش درﺳﺖ ﮐﺮد
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﺳﺎم ،ﺗﻮ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺮدی ،ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎن زرﺗﺸﺖ؛ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ ،ﮐﺮدار
ﻧﯿﮏ و ده ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻮﺳﯽ و
ﻧﯿﮏ ،ﭘﻨﺪار
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﻼﺋﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ادﯾﺎن ﺷﺮﻗﯽ را ﺧﻮاﻧﺪه

ای  .و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﻪ ﻓﺮق ﲠﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ وﺟﺪان
ﭘﺎک و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ ﳘﻪ ﻣﺮدم
را ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺑﺪور آن ﺣﻮض ﺑﺎ
ﺑﻮﺗﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﲨﻊ ﮐﺮده
ای آﯾﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯽ؟«.
»ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« .ﺳﺎم
ﺳﻬﺮاب ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد وﻟﯽ ﺳﺮی
ﺟﻮاب داد.
ﺗﮑﺎن داد ﺗﺎ ﺳﺎم اداﻣﻪ دﻫﺪ.
»دوﺳﺖ ﻣﻦ ،ﺧﺎﻃﺮت ﻫﺴﺖ ،ﻣﺮدم ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای
ﺣﻘﯿﻘﺖ را از آﺧﺮ ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟«.
ﻫﺮدو ﻟﺒﺨﻨﺪی زدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ
ﺧﻄﻮط اﻓﮑﺎر ﳘﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ.
آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ روی ﭘﺎی ﺳﺎم ﺧﻮدش را ﺗﮑﺎن داد.
ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﻣﻲﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی اﺳﺐ
ﺳﻮاری را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.
آن ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺒﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ و
ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ دﯾﺪه ﻣﻲﺷﺪ آﻧﭽﻨﺎن
ﺳﺎم را ﳎﺬوب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﳕﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﺸﻢ از
آن ﺑﺮدارد.
در ﺷﮕﻔﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻃﺮح ﺣﻮض و ﺑﻮﺗﻪ
آﺗﺸﯿﻦ را از ﭘﺎﮐﯽ و ﮔﺮﻣﯽ آن ﭼﻬﺮه ﻣﻌﺼﻮم
اﳍﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ؟
او ﺑﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد  .ﭘﯿﺮ و
ﺟﻮان ،ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ،زن و
ﻣﺮد ﳘﻪ ،درﯾﺎﺋﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ
ﺻﺪاﻫﺎی ﳐﺘﻠﻒ  .اﯾﻦﻫﺎ ﳘﻪ روزی ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ در ﺑﻐﻞ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪری ﺑﻮدهاﻧﺪ  .او
ً دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺷﺪه
ﻣﺴﻠﻤﺎ
در دل ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ در ﺣﺎﱄ ﻛﻪ اﺷﮏ
ﺑﻮد.
آنﻫﺎ اﺷﮏ
دﯾﺪهاش را ﺗﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .
آن ﭼﻬﺮهﻫﺎ و ﺻﺪاﻫﺎ ﯾﻮاش ﯾﻮاش در ﻫﻢ ﲨﻊ

ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﺪ ﺳﺎم
ﭘﺮواز ﮐﺮد ﮐﻪ ﲤﺎم ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ را
در ﳘﺎن ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﺑﺒﯿﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﻨﻮز دﯾﺪش
ﭘﺮواز ﻣﻲﻛﺮد .ﺑﻪ ﮐﺮات و ﺳﺘﺎرﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺎ
ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﳘﻪ را در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻣﻲﺗﻮان در ﭼﺸﻢ ﺧﻮاب آﻟﻮد او دﯾﺪ.
و ﺳﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ؛ ﯾﮏ دل ﭘﺮ
ﳏﺒﺖ ،ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ،ﻧﻮازﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ،ﯾﮏ ﮐﻼم
ﻧﯿﮑﻮ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ و آرام ﳘﻪ ﳘﯿﻦ اﺳﺖ .در
ﳘﺎن ﯾﮏ ﭼﻬﺮهی او ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺎﯾﺖ ﭼﻬﺮهﻫﺎ را
دﯾﺪ در ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺎﯾﺖ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ،و در ﺑﯽﺎﯾﺖ
زﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻲﻛﺮد ،ﮐﺎر
ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣﻲﻛﺮد،
ﻋﺸﻖ
ﻣﻲﻛﺮد،
ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮابآﻟﻮد ﻧﻮهاش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و
ﲤﺎم ﺑﯽﺎﯾﺖ را در آن دﯾﺪ .ﺑﻪ آﲰﺎن و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭼﺸﻤﮏزن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭼﺸﻤﮏ زﻧﺪﮔﯽ را
دﯾﺪ ﮐﻪ روی ﭘﺎﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه .ﺳﺎم اﺣﺴﺎس
آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ وﺟﺪان ﻣﻲﻛﺮد.

