کنج ااتمق کز کرده بودم و به سالهایی که در تنهایی و خفا بدون توجه کیس
گذشت فکر میکردم .آن زمان مه میلیونها کیلومرت شهر به شهر پیاده رفمت
و فقط فکر کردم .مثلث سییگار کشمتییدن دمتدم زدن و فکمتر کمتردن شمته
خبشی از مین که خود را مث ًال انسان میدانسمتی بمتود .انسمتان انمتم مودمتود
جمهولاحلال که منیداند دارد چه بالیی بر رس انم سییاره ممتیآورد و همترروز
مه ب شرت در ابتالیق کمته خمتود بمترا خمتود ترت مت داده فمترو ممتیرود .آه کمته
ا اکش مدنریت دنیا دست انم دمتاتالن زریمت ها کمته از کشمتک کمتوداکن مه
ذلت میبرند نبود دست انم دزدان رس گردنه انم دوم نمت دمه درصمتد
که در لباسها خمتلف و اب زابنها خمتلف نمت پیمتام را بیمتان میکننمتد
«دنیا برا ماست و شام فقط ن مشت برده هستید ».پمتول و دمتدرت و
رسانه بالیی به رسشان آورده که از دید حمدود و پر از حقارتشان به زندگی
نگمتاه کمتمترده و اب بمتو گنمتمتد آرویت رسمسمتی جاهطلیبشمتمتان هپنمته کیهمتمتان را
مسموم کمترده و میکننمتد .لزمتزش قمترد رسد پ شمتایام ممترا بمته خمتود آورد و
چشاممن یباختیار به مست ساقت شکسمتیته افتمتاده در گوشمته ااتد ررس
خورد و سه ساقت بعد از نمیهش از ته دالان ومه در ذهمن حمت شمتد.
پاکتسییگارم را برداشی و سییگار روشم کردم .اکم اول را اب ولع گرف و
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ارتشی از افاکر جعی وغری به مززم جهوم آورد و مم میلیونها چرن از
جنس دود را بهسو ریهام گسییل دادم حیف که هیچگاه فرمانمتده خمتویب
برا دنگهمتا دایلمتن نبمتودهام .در انمتم فامتا فرهنگمتی مسمتموم و فادمتد
آیندهنگر سزیده ددم مانده به ابتدا  ...آتش به اختیار دنگ را رشوع
کردم .غافل از اینکمته وادعمت ًا در انمتم وتمتعیت فقمتط میشمتود اوتمتاع را متی
تعدیل کرد آنمه در ابعاد کوچ هرچنمتد ممتم ننمتان چشمت انتظار نمت
معجزه هسی که فرهنگ ما را از انم وتع اسفابر ریمتات دهمتد .انمتم اتزه
وتع فرهنگی رسزمنی مم است اما ابعاد انم معاالت فراتر از ن یلاک
و ن مت ممتمترز اسمتمتت .دروادمتمتع همتمترروز کمتمته میگمتمتذرد و ش مت اب کمتمتوداتیی
کواتهمدت خورشیید را رسنگون میکنمتد ب شازپمت ش ممممتن میشمتوم کمته
برش دارد به دهقرا میرود .از جامی بلند شده و از ااتمق یلمتار شمتدم .متهجا
اترن بود دسی طبق عادت رفت رو لکید برد و راه اب روشم شدن
حمیط چشم به شیبح وحشتنایک افتاد که میان هال ایسیتاده بود .مو به تمن
سییخ شد ویل نگذاشی اثر از ترس در چهرهام منااین شود دد بلند و
هیلکمتمتی رغمتمتر داشمتمتت نمتمتام بمتمتدنش بمتمته رنمتمتگ آیب روشمتمتم بمتمتود اب دمتمتدمها
اسیتوار جلو رف و در چشامن سزب فسمتفر اش یلمت ه شمتدم .سمته ای چهمتار
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اثنیه نی حالت اداممته ایفمتت و بمتدون اینکمته حمتر بمتزمن سمتییگار را میمتان
ابروهایش اکشی و گلویش را فرشدم و او را نقمتش بمتر زممتنی کمتردم .بمتدنش
رسد بود رسد بهاندازه ن تکه خی از جمتنس گوشمتت ای شمتاید مه چمتزی
دنگر که ممتم اب آن آشمتینایی نداشمتی ابخشمت و نفمترت و کینمته حلقمتومش را
میفرشدم و قرد از رس و رومی میچکید .نفسنفس میزد و تقال میکمترد
حلظها آرام شد .رضبها به س نهام زد و به سویی پرت شدم .دیغ بنفشی
کشیید و بدنش مشیتعل شد نگاهی به اطراف کردم و دیمتدم آتمتش از همتر
سو شعهلوراست .به مس جهوم آورد و هامن اکر که مم اب او کرده بمتودم را
رو مم پیاده کرد اب انم تفاوت که مم ح ان تمتاکن خمتوردن نداشمتی
آنددر گلومی را فرشد که یبهوش شدم .در یبهویش مملمتق سمتس از چنمتد
اثنیه اترنکمتی اشمتاکیل جعیمت مم منمتااین شمتد اشمتاکیل متشمتا از دانمتره و
لوز و مثلث و مربع و بییض که اب سسزمینها مشکیرنگ فقط بمته سمته
رنگ زرد درمز و انرریی منااین میشدند .هیچ منیفهمیدم فقط حیسمت در
اقامد ودود گفت «کینه نفرت و خش خشیص را دور برنز و فقمتط بمترا
عدالت خشمگنی شو .آنگاه ریات خواهی ایفت ».پارازی رو اشاکل آمد
و به هوش آمدم .آن هیور لعن ننان در حال فرشدن گلومی بود در
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چشامنش یل ه شدم امخی کردم و دسی را بمتردم رو گلمتویش دسمتیتانش
شل شد و او را کف هال یلانهام رو زمنی چسیباندم .اگر خش ص سمتومی
اینجا بود فکر میکرد ممتم سمتالها اسمتت کمته در مسمتابقات کشمتی کچ مقمتام
هجای دارم که میتوامن انم هیور چزر را انمطور منهدم کمن .انگشیتامن را
در چشامنش که دنگر به رسیخ خون شمتده بمتود فروکمتردم .دیزمتی کرکننمتده
کشیید و مم چون مممن بودم چشامنش بهطور اکمل متالیششده است
رهایش کردم .ی از او فاصهل گرف بدنش مه اکممت ًال بمته رنمتگ آتمتش بمتود.
تمترکییب از زرد و درممتمتز و انرریمتمتی انگمتمتار متراه اب مشیتعلشمتمتدن مم اکممت ًال
تبدیل به آتش شد .نگاهی به اطراف کردم تنها چزی که بعمتد ًا در دادگمتاه
میتوانسمتمتت بمتمتهقنوان آلمتمتتدتمتمتل معمتمتر شمتمتود م.متمتل بمتمتود .نکمتمتی از م.لهمتمتا را
برداشی و انداخ رو رس هیور که داشت کورمالکورمال دنبمتال نقممته
امین میگشت .خرخر کرد و ش شه معرش خرد شد .حال مثل یلمتأ را
جتربه کردم گومش سوت میکشیید و آرامآرام انمتم صمتوت م شمتد و صمتدا
دلدل دنگ رو اجاد حوامس را بهسو آشپزیلانه معموف کرد .رسش
مززم را در آن گذاشیته بودم ات خوب مززپخت شود .وارد آشمتپزیلانه شمتدم
و رس دنگ را برداشی خبار دایت به صورمت خورد و ی مرا معذب کمترد
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خوداکرم را از دی بزل پ اهمن ب ون آوردم و در مززم فروکمتردم خمتوب
پخته شده بود .دیش ماهواره که غذا فاسد شده ش د.ل در آن بمتود
را برداشی و در سمل زابهل یلایل کردم .اب تکها از آنک که از آن بهقنوان
چنگال اسیتفاده میکردم مززم را درون دیش درار دادم .دنگ را برداشی و
خون به دوش آمدهام را رو مززم رخیمت ات خمتوهزهتر شمتود .دوابره آن را
رو اجاد گذاشی و روغم ترمز را از اکبینت که حار ب شرت شبیه به ن
دعبهابزار بود برداشی و در دنگ یلایل کردم .دلمب را از جایش کندم و در
دنگ رنگپریده رو اجاد انداخ  .از ظهر روز د.ل بعمتدازآن تامتادف
کوف لکی ش شهخرده در د.مل جامانده بود و احساس انخوشایند به مم
میداد .ی حواسپرمت هیچ ایدم نبمتود کمته شمتام از دامتیه تامتادف یلمت
ندارید .روز د.ل از انم حوادث در میدان هجمتل در حمتال راننمتدگی بمتودم
تعمتمتداد دمتمتمل همتمترزه کمتمته دور ممتمتیهلا در حمتمتال ردمتمت ص بودنمتمتد ح متوامس را بمتمته
خودشان معموف کردند رسم را که ابر بردم دیدم نوک میهل پرمچ غمترب
در اهزتاز است .ات خواسی حوامس را مجع کمن اب اتوم.یمتل تعامت تامتادف
کردم .ن مرد و زن از اتوم.یل پیاده شدند و نعره میکشییدند .زن انشینوا
بود و مرد انب نا مم هیچگاه پ شازانم از جهوم نعرهها تعا منیترسییدم
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ات زمای که نکی از آن دملها هرزه دیغ بنفشی کشیید و مم دچار هذایی
رسخ شدم .بگذرمی دلمب رو اجاد در حمتال جلزوولمتز بمتود .سمتوزیش در
انحی متمته ش متمتا احس متمتاس ک متمتردم و متوج متمته ش متمتدم ب متمتدمن پ متمتر از ان متمتم
خردهش شهها است که در اثر تاادف وارد بمتدمن شمتدند .بعمتد از تامتادف
آنددر حامل بد بود که لتوپار فقط خمتودم را بمته یلانمته رسمتاندم و چنمتد اکر
کوچ را اریام دادم و گوشه ااتمق کز کمتردم .دلمتمب دنگمتر اکممت ًال رسخشمتده
بود آن را کنار مززم در دیش دمتراردادم .اکتمترم را از رو ممتزی برداشمتی و
مزز و دلمب را به چندتکه تقریب ًا مساو تقسیمی کردم .مقدار براده آهم
رو آنها رخی و خوردن را رشوع کردم.
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از هر سو آتش زابنه میکش ید ویل بدن من رسد بود ،رسد مثل یکتکله
خی ،دللیشش اا منیدانسل م ویل اینطللوا خلود اا مقاعدللد ملرد الله هلع د بلله
خعطر دد حضوا مغز و قشب است و این اا خوب میدامن اه اس تدالمل از
پع لله رداسللت اسللت ویل هبلنین اا اینطللوا گللوز زدن خللود بللود ابد
خنک از پنجر به صوامت میخواد ،هع د مه گر بود ،منیدامن! س یگعا اا
دا افدس م خعموش مرد و از او مزی آهپزخعنه اه بعلد از ف ذل ا
او آن دااز کش ید بود  ،بشند هد چشمم بله جنلعز هیلوال ررخلواد
مرد و صدهع مگس فشز اا د د اه دوا آن دا حعز پرواز بودند اعتنعیی
به آن نکرد  ،بهسو ااتمق افلم ششلت ملزی ا نشسل م و آن لوا اله
دانش به من داد ات اطالدعتش اا دا مغلز خلعیل الا اا از داگلع لواسیب
ررداه م دا قفسه اوبهاومی مغز و قشیب آهین قراا داهت اه مع هع قب
تکرب به من داد بلود و گفلت یلکجلع بله داد میخلواد گلنن میملرد
وقلل ش اسللت آنهللع اا ررداهلل م و جللع مغللز و قشلل .گ اهلل م حللس
رخوهع ند مث س نگیین معد داه م اله احلل اال دللیشش ذل ایی بلود اله
خواد  ،رس مه اب این مغز جد د انعا نیعمد بود و داد میمرد؛ املع رلرا
من اه رس داد میاند ررا دادرس مشلک خلع نولود بهسلو تواللت
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افم و وااد آن هد جشو آ نه مسناح تصویر د د اه ملرا رسجلعمی
میخکوب مرد من به هلک آن هیوال وسط هعز هد بود و ای هع د مه
از ابتللدا تللوو بللود  ،من لیدامن! آن حلظلله و للال حللعال خللود اا بلله اید
منیآواد و منیآوا ه خعطرامت به اید میآ د ویل چهلر و هلی م نله،
انگعا هیچگلع دا آ نله خلود اا ند لد ا و هلیچ عک ل مه از ملن موجلود
نیست منیتوانس م وضعیت اا جتز هوحتشی اا ،بهجع ا نکه بنشلیا و بله
این مسعئ فکر اا تصممی گرفم فشش اا دا گیجگلعمه اله منلیدامن یکوکجلع
یک داگع واسیب دا آن تعویله هلد بلود فلرواا دا هلنن حلظله اوز
اصعبت وا اب داگع  ،چشنمن یباخقیعا بس ته هد و تعداد زاید تصویر
مثل فیشمللی او دواتنللد دا حللعز حرمللت بللود و مللن انگللعا داهل م فللی
زندگیا اا دا ذها مید د فشش اا م دا داگع فروملرد و خلعطرا
مث ل تعللداد زاید اتومبی ل رس ع ل اع دا اتللوابن ذهللا اد میه لدند لله
اطالدع دا ذها بهطوا م ات زمعین اه دانش فشش اا به من داد حک
هد و خود اااد گ اه م ات ذها هک هود الوته ایلن نفلوذ انگلعا اب لد
اتفعق میافقعد چشنمن ابز هد ،مکی رسگیجه داه م گوهه تواللت او
زمال نشس م چشلنمن اا بسل م و آاا گ اهل م ات جلراین سل یعز ذهلا ملرا
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بهسو خعطرا هلدا ت انلد تصلعویر ملبهم و رمفهلو انلعا مه چیلد
هدند دا یلک قشیلعنرسا بلود  ،اید آملد ،اوز اله افقله بلود ات اببلت
پعپوشهعیی اه ائیسرشمت ررامی دوخقه بود از او انتالع رگل ، ،او یلک
ختت اب دو دخن اه مهسن فرزندش بودند دا حعز الس زدن بود و قشیلعن
میکشلل ید او ختللت انعاهللعن نشسلل م و بللدون ا نکلله للزی رگللومی
س یگعا ررداه م و اب آتش قشیعنش اوهن مرد  ،خند ا مرموز مرد و او
اا مید د اه انگ از چهر اش پر لد و بله لکنلت افقلعد بلود ات الجلع
خعطرا اا دنوعز مرد و ابزگش م ،داب س یع انگ تواللت مثل دااملوالیی
میمنود اه جشومی قد د مرد بود بشند هدن و ابز مردنش دا آن حلظه مث
اندن داب فوالد یک خسلشننی بله نظلر میآملد ،له داا میگلومی!
خ؟ ششت این دا فاط یک هجا مقعفن به ر خعنه وجود دااد اه رمش
فاط خعنه است ،دنیلع هجیلی اسلت اله ملع دا تواللت آن زنلدگی ملیانمی،
توالی خمروبه اه خودمعن سعخقهامی بو تعفن از ع توالت دا فضع پخش
هد و من اید ذ ا فعسد هب قبل افقلعد  ،گفلم فعسلد ،جلع دااد رگلومی
ه زی پتعنس ی فسعد دااد ،س یعست ،اققصعد ،هرن ،فرهنگ ،صلنعت و
حللی آزاد  ،همللم خطمشلی و اللنش للای للراین هللر حللوز اسللت الله
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انسعنیت و رشافت اا رسلوحه ا خود قلراا دهنلد ای نفلس و جلع طشیب
اا ،اه گوای دا این ررهه از اتاخی دو مواد دو بیشن به چشم میخلواد،
جز اطرا مع اه مکن از این بُعد آسلیبپ یر اسلت آنمه جلع ثلو و
توضیحی دااد اه ا نجع منیگنجد به آن پرداخقه هلود سل یگعا دا دسل م
گرفم و به آن خ ،هد  ،فکر میمرد اه این معداحقوه ،جعن چنلد نفلر اا
اتبهحعز گرفقه است ،این فکر مرا رلرد دا اعلنق خلعطرامت از اوزهلعیی اله
یک انسعن معمویل بود و قش .ت ،میکش ید و من چنعن خشعبخشعب
و نس تون خعیل میمرد و پواههع زیر پعمی ات رس میاس ید ،دز اه قرص
نوعهد اوح طعلب یک دعم ب،وین ررا حفظ تععدز اسلت ،سل یگعا دا
این مواد تو ی بیش نوود اه به آن تکیه میملرد و ملیاا سل یگعا اا دا
ع توالت انداخم و عز بشند هدن مرد ؛ ات تاکین بله خلود داد  ،پیغلعمی
داوین داایفت مرد « :اوح بوخش به این جسم فشز  ،تو انسلعن هسل ی
نه ااب » این پیغع مث یک ت ،اه از النن داافقله ابهلد وسلط لکلها
فرود آمد آنقدا فشلعا ایلن لر رلرامی سل نگال بلود اله رلرا چنلد نیله
ااتوعطم اب دنیع اطرامف قنع هد ،من مد هع بود اه انسعن نولود  ،لزی
اه من از انسعن بودن میدانس م زمال ات آسنن اب زی اه آن حلظه بود
16

فلللرق میملللرد اگلللر ملللن یلللک وا بلللود و او یلللک خلللط اب لللال
توص لیفانند انسللعن ق لراا میگ لرفم امللاکن نداهللت میعمنللعن دونانلله ای
مسعو ابهد! اگر انسعن یک بود من صفر بود اگر قرمز بود من آیب اگر
آب بود من آتش ویل او گفت من انسعمن ،این عوعاا اه به من الهع هلد
دا هیچ مزیان و معیعا ررا من قعب داک نوود فکر مردن اا اهع مرد و
از جعمی بشند هد و از توالت و دا امقدادش از خعنه خعاج هد اب د ااز
این پیع اا کشف میمرد
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بعد از هشت ای نه اهت ت ادهت روی و گذشه از شههاهتس اهت هتس
مغتز هت و اتومبدلهتی او ت ر آتشس ب یک بدتاب یبآبوعلف را ددم
ک ات چشم اکر میکا شور زار بو و اثای از ِ
حیتت هاچند منقاضشهد
ر آ ایفت منیشد .چشمم ا دتهی رفتس رسم ا نگنی شد و الههتم اهوم
اتفتق افتت « :من فقط ا ابر میتوانس مت ب مکک تو بدتمی و این آ این ابر
اات؛ پس وب ب حامف گوش کن .بعدازاین حلظه تنههت اب هد مشهات را
حل کین و من رکواواتکند ب تو میگومی اح ل زند متندنت یک به
هزار اات؛ امت اگا زند مه منتین و این مسری را ات ها جت ایش باوی تأثری
را تو ات ابد واهد متندس پس ب خهدا تهول کهن و راههت را ا امه بهد ».
بالفتصهل بعد از امتتم این ادتم صدای همدیب آمد و باای حهدو ا یهک قیقه
گومش اوت میکش دد .مکمک صدای ِ
اوت گومش قطع شد و ب و م آمدم.
انفجتری کوچک اتفتق افتهت و نهوری آیبرنه مسهریی را جلهوی اهتمی ابز
کا  .مثل چشام تزیبنی یک قتب انتهتی مسری را رصد کا م .کها ی زمهنی
را دم ک ر هوا معلق بو  .اگا آ یش کاوی کا ی زمهنی بهو پهس مهن
کجت بو م .اؤایل ک هنوز مه جهواشش را منهی امن .جهواب ایهن اهؤال را مه
منی انس مت ک اصهال چطهور رس ازآجنهت رآور م و ای اصهال چهاا اشه مت آ
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مسههری را مههیرفمت ویل رهاصههورت مههن آهلههو به ایههن اتفههتق بههو م و ه
می انس مت ک راتلمت را ب اتای بااتمن؛ البت اگا چزیی به مم راهتلت بها
گا من بو ؛ چو من ب نوا یک چایک چزیی جز اهدامف باامی همم نبو و
فایق مه منیکا ک باای را دد ب اهداف و آرمت هتمی فازندم را فدا کمن ای
یک واهت قهد ی راس همهم راه دد به آرمهتین بهو که رههمن را چههترمیخ
میکا  .ب مهنی لدهل مطمهب بهو م انسهت نیسه مت؛ زیهاا انسهت هت اینطهور
نیستندس آ هت احستس ارندس قل ارندس ب مهدیگا شق میورزنهد ویل
این مستئل باای من همم نبو و شت د هنوز مه نیستس من شت د باای رفت
حتل انست هت تالش میکا م؛ امت گتهی باای مکک ب انست هت نبت د انسهت
بو  .بگذرمی .اباحتدتط و شک اهت ر مسهری دهت م و بهدمن رس زها از قبهل
شد؛ ات جتیی ک مطمب بو م اگا یک اطل آب روی من خهتیل میکا نهد
رس عت تبد ل ب یک جمسم از جنس خی میشدم .ا تنتیی ب رسمت نکا م و
اب ا ب نفس بیش قدم با اش متس قهدم وم را که با اشه مت از زمهنی بلنهد
شدم انگتر زمنی زیا اتمی شهییب ممهایی به تهت ابا اشهت که قهت ر به
د آ نبو م .قدم اوم مه مهنی اتفتق را رمق ز س نگتهی ب کا ی روب رومی
اندا مت و متوج شدم اب ها قدم من کوچکزا میشهو  .ات قهدم هفهمت ایهن
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اتفتق افتت و یگا کا ب انداز ی یک توپ شسکتبتل شد بهو که جلهوی
اههین ام قههاار اشههت .اب زا ههد آ را گههافمت و چاختنههدمس راحههت زهه
می ور و میچا یدس یبا تدتر و اکرم را از جیب بغمل اریاههمن رآور م
و دم فقط لوهلی بریوین آ رسجتیش اات و اثای از لوهلی روین ک
جوها ر آ جاای ار نبو س منی امن چ شهد که آ را ر آب یکهی از
اقیتنوسهت فاوکا مس ل آب را ههورت کشه ددم و ایهن بهال را بها رس بقیه
آبهت مه آور مس یگا اش مت ابا میآور مس کا ی زمنی تبد لشد بهو به
یک جسم کاوی زشت و بدزاکدبس ر حلظ رسم گدج رفت و حتمل به مه
ور و روی ل کها ی زمهنی کهف و هو ابا آور مس حهتل ر اه تتمن
یک گوی متتمهت قامزرنه و لهز و چنهدشآور بهو که لمهل هدنش را
نداش مت .مثل یک رواز اب فوتبتل ک می واهد موقعدت یهک دهد ههل
پس از یک ا دو وب را شستز کا را ات جتیی که میشهد به ور اهت
پات کا م .زلزهلای ر بدتاب رخ ا و ب زمنی افتت مس فقط ای م اات ک
زیا اتمی ختیل شد و بدتاب ماا ر هو بلعدهدس یبههوش شهدم و وقهه به
هوش آمدم اب یک لبتس ز بت و شتهتن ر راهاویی ز بت و جملل افتت بو م.
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هیچ حس انخوشایندی نداش مت و اثری از رسما مه نبوو ،ببواجم یل وه و
رنگ سفید بور نود ،اشو مت و بورای اوبوپ ر وس از مود ها حوس رور،
انسامن اببت ن خاطر بباجم جدید زیورا ارور اورار شود ببواجم شوا و
مزنبت انسا ها را مشخص کند حیوواان از هو انسوا نر هسوندد ووو
ررا امیتنرید بباجمها از پوست آ ها هتی میشو .،حمیط را وااکوی رر،
،ر یک راهرو از جنس س نگ و ،ک انتهای آ یوک ،ر طییرنوگ
و ای شاید از جنس طی ارار ،اشت .روی ،یوارها مشعلهای روشد و،
و کنووار هوور مشووعل یووک ووو خو،منووای میروور .،وهووای ووت وو را
مشر . ،یک ،و س وهار پنج شش ،ر ت راست مه فقوط یوک
و ارار ،اشت .نرجیح ،ا ،اول وهای ت وو را بمنوز زیورا حو
وی ت راست اهیت منشرتی ،اشت ک تنها روی ،یوار نصبشود
و،؛ ید منشرت روی آ مترکز میرر ،س ا تدا سوی وهوای وت
و رفمت .اوبپ و را ک ،ید متوج موضوع جعییب شد تصاویر وها
حررت میرر،ند .مکی ک منشرت ،ایق شد ،ید ک وها ،ر کامل حوت
زند هسندد و عنارص ،اخل آ ها اعامیل را اجنا می،هند .وی اول یک
کشمنش را نشا می،ا ،ک شت یک نریبو ،ر حال هدایت مر ،و ،و
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،ر هووام حووال ،اشووت و وو ای هشووت ن سوواجت ووواوز میروور ،و
،رعپحال هیچ تغیتی ،ر وهر اش ،ید منیشد .منیتوامن مزیا انزجار از
اید حصن را واژ ها و لکوام تویویک کوز از آ رمتشو مت ووی ،و
زین را نشا می،ا ،کو شوت نریبووین یشو باهت و نریبوو اوره بورای
عد ای از زان از حقواشا حرف میز ،و ،و ،ست کو از زموپ وتو
آمد و،ند ،امئا ،ر جیبش ،الر میوپاندنود .آ را مه شوت رس رمتاشو مت.
وی سو مر،ی را شت نریبوین شبی نریبو اره نشا موی،ا ،کو
برای هوام زان ،اشوت ،ر موور ،حقواشوا حورف مویز ،و مهزموا زین
شت آ نریبو طوری ک ،یگر زان اا،ر و ،یود او نبو،نود ،ر حوال
مکید آبت تناسه آ مر ،و ،حامل از اید حصن مه خور ،و وی
وهار رس ید زین را د نمی عرای روی یک سکو ،یود کو عود ای
و نوج ووا ،ور آ ح ق و ز ،و ،ر حووال خووو ،ارضووای و،نوود او روووای
،اشت تب یغی از نو،آر ای پور را اجرا میرر ،تشخیص آ مکوی توت
و ،آ را مه رها رر ،و وی ششم رس ید یک هرنمدودمنا را نشوا
می،ا ،ک شت یک نریبو ،ر حال مرصف خمدر و ،و مهزما ،ر حوال
نروجی آ برای یک عود ،خورت و ج و جووا تفوی روی زموپ انوداخمت و
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رساغ وی آخر از ایود رسی رفومت س یاسوتمداری را ،یود کو بورای
تعدا ،کثتی از مر ،ترناین میرر ،و وایت نگاهی پایپ پایش انوداخمت
ش و ینا را ،یوود ک و ،اشووت او را مووول یووک عروسووک خمی شووب زی
میرر،اند .رس را بررر،امن ک نک وی ت راست را بمنوز کو ا نز ور
انداز تقریبا انداز ی س از ویهای ت و وو ،زیوزیی ،یود
ک موهای دمن را س یخ رر ،خشیص ک ،ر تصویر ،ید بس یار برامی آشو نا
و ،اما منی،انس مت او را کجا ،ید ا یک حصنو ی روو موول فی موی بوو
شد ،ر حال نکرار و ،آ پتمر، ،ر یک یبح آرا ،ر حوال سوارشود
اتومری ش و ،ک ،و موتورسوار او را ،و اس ح ی اتوماتیک نرور ای
هبرت است بگومی سوراخسوراخ میرر،ند .مکی ،ات رر ،فونیت روزیک
پایپ و زیزیی و ز انگ من و نوش ت شود وو ،نرمجو ی آ عبوارا
میشد «محمد روشنیا ،ر شصتوس سابگی» مو تز سو یخ شود محمود
روشوونیا نویسو ند ی ایوراین کو ودوود ری او برخووور، ،اشو مت و واوویت
آاثرش را منابع رر ،فکر میرر ،مود یوک خشصومنت ،ر ،اسو تا های او
هس مت ای هبرت است بگومی مد خشصییت ،اس تاین و ،ک محمد روشنیا مرا
خ ق رر ،است حال حصنو ی اتول او ،ر یوانودی سوال ،یگور ج ووی
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وشام و ،کنرتل اعصامب را از ،ست ،ا ،و و را بر،اش مت و حمو و
زمپ رو ید هپ ی را بر رس نکنک وهای وت مقا ول مه آور. ،
نعر ای از خشم کش ید و ،ر انتهای سابد ز شد.
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پسازآننعرهیبلندکهدیوارهارالرزاندودرراابزکرد،حیس یق ااز

ح اطلیبدرم رره هدوان دواد رابرددش رم ا ا د ک ها ان
ه مت،ازسویددشرق وایس مم رفای اهتوی ثوم د 
چرد آم ادهوق دا،ب ود ،ابق د هایاس اوارو بهس ویدر 
ط گم ا شردا مت،ب هدرک هرس قد اباهب کس نش وا ک ه
پیتازادردرخودرساغندا متوارداات ،د ،آجناراخو مک ناخمت،

اجنارخمفک،جاگکهابرهاازمایو،هامیدرموردش نیدهبود ،نش اهک

بهجمل سان داخمت،د اات،س ادهب ودک هم یبیچ وآوس رآنق رار
دا ث،اعضایجملسرافخو مک ناخمت،س قاسث،اقتص اد،اتر،،
عدالث،رشایث،دا ت،ه و...س قاس ثواقتص ادکن ارف اه
بودن د،اتر،دا درا اننو وب ود،ع دالثورشای ثدوس ویم ر
اه اادهبودند؛درواقععدالثمسثچپورشایثمسثراس ث،دا ت
م غونخواندنچیبیبودوه فساکثد مو ه اهبود،متوجه
د کهس قاسثا ارهمیبندکهبن یمنرویص ندی؛ویاعان اگب هاو
نکرد ،دستترابهمسمتآوردورشایثدسثمرامریثودسثاورا
پسزد،نش اهکب هاقتص ادان داخثوچس ددس اهپ ونک هیک رم ککمن
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صددالریبودازاومریثوخواسثکهبهم ربده د،رشای ثاد رابر
پ ونرامری ثوک ربک ردب همس ثس قاس ث،نش اهکب هانای ایجمل س
انداخمت،نق هایاترد ابنوریقرم رنگآرا آرا دا ثرو رمک د،
خشیصپریآجنا اهبود،خو کهدقیا د  ق انرادید ،دا ث
س قشارمکک قد،ه نحلظهازاینکهس قشاریه متازخود ب د آم د
قچم اهس قشار
وبهخودق ونداد ام رازاد رهلک هجن ابپق داک رد ه 
نک مامابعد ًازدرقوملزد ،د پی نیادشرایک امکهس قشارمنکک ند
دهانددار ،اتج اگک همکتوانق دازاد رس م
ووهنوزبهآنمعااد 
جانمریدوریکنقدزدراترککرد تبه دبخسثاس ث.دا ت
آجان 
نشاهکب هم رک ردوح سمکک رد مکخواس ثچ یبیششوی دام اانش ار
دا ثازسویس قاس ثدردیرامتحا مک د؛زد رااوراچپچ پ
فمکیرش د،ازآجن اا دززد ک هدارد
نشاهمککردودندانهاهتراروی 

پ اهترارویپ ایدا تی ارمکده د.س قاس ثلی ن دیرازآهل ودب ه
عدالثزدواتخواس متنشافرابهمسثعدالثچبرخ ا دردی دیددر
هپلویچپماح ازک رد ،دردازهپل ومیب هقل وومغ رسای ثک رد،
مغ یکهااالددشریل ینیودوقلیبکهم قب ا امخود مکتپی د.
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هامیمکتوا متح سک من.دس مترارسی ع
ادرموضوعراابت ت سلون 
رویهپلومیمذا متومرمایخایصرااح ازک رد ،نش اهکب هدس مت
انداخمتوییاقد آغ اهبهخوناسث.چ امب هع دالثایت ادودی د 
خسجریخونآهلوددردسثدارد،مت ا اد راع ندرچس دحلظ هیک واته

اتفا،ایتاد،منکتوا متخود راکنرتنکمن،پ تزم  د .س قاس ث،

اقتصاد،عدالثوه آمدندابالیرس ،نقا هاگبهچیرهزدهبودن دک ه
فزماندرآوردند،س قاسثنظا رسمایهداریبود،اقتصادی ادمایبود،
ه اباذانبودوعدالثقانون!مهی همعاقدب ود کهقانونمنکتوان دح ا
س متدیدمانراازس متاکرانپسششرید،ه نمیبانک هم امن منس متاکران
قانونراازس متدیدمان رتمک ناس ند.آرا آرا دا متجانمکداد وود
الیا سو ایتاد ،خواس متت ل م رش و ک هص دای ک اه دن
میانوامیدفزم انابد لش د

در مرابهخودآورد،عدالث،آزادی،ا
در راازجاکندند.امیانبهدنیان ق انریثوقب ازرس قد تپ ری
خریثغقو دهبود،عدالثنظا رسمایهداریوی ادمایرایقهکردو
آنهاراهومشندان هدرفپقیق د،ابطن اآب ثوب همو هایازاات،
ک ربک رد،آزادیفق انونراچ یاندمو هیدی واروابا خ ا 
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مفث«:هیس!»امیدمرامریثورسیع ًاازاات،خارج دمیوم ره ن
حلظ هآه وش د .وق ب هه وشآم د خ ودرارویخت ثااتددر
د خانهیقدمیکویمت .
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حدددا ًًید ًمد ًپرسدار یًبدداً اً مد ًودداً د ًیًسد بًبد ً ًمد ً
پرسار یًمیًکر ً،هرًچزییًمهً ً اًمیًپرسایدمًابًش یخًاًقهقهاً بً
می ًاًآنًقد ًمر ًمیًخند ندًواً ًسؤ ملًمنرصفًمیًشدمً.ی ً ا ًوداً
ً
یگرًح ملًاکمالًخ بًشد ًب ًباًم ًگفتًواً ی ًخ ناً ًشدل ًشود ً
قددر ً ًاًملق د ًبدداًیدددیً ً اس دار نً دددً اش د نً سددتًودداًبدداً
خ ستً اً ً خلی ًم ًقر گرفلاً ست ً.تب طً اش نًابً ی ًقض ایً
ًمنی منًاً صالًاتًمه ً مرا ًواًحدا ًی ًم ً ً ی ًم ر ه ًمیًگذ ً
ً
اًم د ً جا د ًهو دا ًاً دددًی د ً ا ً ًم د نًبدداًم د ً ًم نزیدددً ً اً
نپرسایدمً.فقطًچندً ا ًپیشًباًم ًگفلاًب ًماکشف یتًواًبر میً خً ً ً
ایًاکغذًبی ا مً.منیً منً اً ی ًقض ایً ً ًش ًمیً نددًاًایً صدالًا ققد ً
منی نوا ًابجدً ًش ًرشاعً
م ًواًهوا ًاًچاًبالییًباً مًآمد ً،حیتً ً
ومنًاًچاًبا یومًایلً اًگفتًفدرًند ًاًباد ی ً،بگدذ ً دراینًسدای ً
فدرًمدیومنً ید ً انید ًبربداًیًن یوداادگیًمد ً
ً
ذهاتًقملً ًهد جتًوادً.
ستًباقملًشدً مًاًای مًمنًیآجد ً.هرص تًخط ه یً
ستًش جدًمهًقبالً ً
حامتیلً لا بًًانپذیرً ستً،ح ًبدًاًذه ًخواراً مًمهًشد ًب ًق ًابالً
ق ًایلًخالصاً ملً ًباً ایً مًاًن شا  ً.انیشًخستًاًاحوتن کًبداً
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نظرًمیآًمدًایلًاقیتًرشاعًباًن شنتًکر مًات ًذلتًا ققیًخ د ًکدر نً ً
ً
فهمیدمً.قومتًترساا کًقضدیاًآاد ً سدتًوداً ددًمیًگ جددًقدر ً سدتً
منترشًمهًبو ً.ایًخد !ًآایًا ققًًتر اشًه یًذهینًی ًبامی ً ا ًوداًبداً
ه جتًخ ًشد ً ًاًتقدد یًتود یرًمدبهمً ًگذشداراًاًحد نیشًتاهد ً
ییًذهینً اً ستً یشً ؟ً ی ًسؤ ً ًمهً ددً ی ًطد ً د بً
حرفهد یًجدجددیًبدر یًگفدنتً
ًواًهرًذهینً گرًباًحق قتشًاب گر ً ً
خ هدً شت ً.نیبراً گدرًن ًیودااد ًبداًخ شداا یً سداید ً،صدی ًخد ً
ابشدددًاًبر ندددً طالت د تًانبًاً سددتًخن ً یًودداً ً عددل ًذه د شً
ًتانًو ًشد ً ًابًقالبًخالق تًصیدًواد ً ً.مداًگفدتًخد و ًن شدنتً
میت ندً ً سایدنًباً ی ًهممًبوای ًتأثریگذ ًابشدً ً.م ًبریانً فنتً
ً
ً ی ًخ ناًاًحض ً ً امتعًمهًابً اًحدرفً م ً ً.د بًگفدتًوداً
هبرتً ستًفقالً ی ً تف ًنیفلدًچد نًبداً عرقد ً اً د نًبیینًمد ًابً فدر ً
ج مقاًملف اتً ستًاًآنًه ًمنیًت نادً کًواادًم ًچاًمیًگ میًاً نگد ً
گددرً تف ق د یتًودداًبددر میً خً ً ًاب گ د ًوددمنًمددر ً ج ندداًاً ا ًخط د بً
میواادً،منیً منًچر ًایلًباً اً عامت ًاکم ً مً،باًتا  خًمهً عرقد ًندد مً
ً
م ًگ ایًمد ًاً اً ًبقددیً یگدرً ً مد نًاًمداکنًابمهًبدر یً،فد م ً
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منی منًش جدًمهً
چزییًب میًواً اً ًاکم ً کًمیًومنًاً اًنزیًمر  ً،نیبراً ً
مد ً ج ندداًهودا ًاً اًمیًخ هدددً ید ًم رد عً ًابً ابنً ً اب ًبدداًمد ً
بفهلندً.م ًپرً ًتا قضًاً چ ً نزج یًان اًی نگًهودا ً،ید ًبدر خً
م د نً خط د ًاً خددر یً،گ د هیً س دارقد ًن یو داادگیً مً،گ د هیًنق د یشً
مًیشومً،گ هیًفدرًمًیومنًچری ًب مًاًگد هیًمهًتد مهًمدًی منًوداًید ً
ف و فًب ً مً.حیتً ًمه ًخ طر یتًواًبر جر نًنگ شًکر مًممد ً ستً
حرفه میً جد ًش ًاً ی ً ستًم ًنیوتً،مد ًخد مًمهً
تض ه ییً ً ً
منًی منًچاًکیسًایًچاًچزییًهوا ًاًحیتً ًبوای یً ًم قعً ًق قًًفدرً
مًیومنًفقطًی ًخشویتً ًیددیً ً سدار نًه یً ددًهودا ًایلًاب مهً
منًیت منًحض ًفزییددیًخد ً ً ید ً نید ً ً نداک ًودمنً.مد ً خلید ً مً،
مًیت د منًفدددرًوددمنًاً ی د ًجقددینً نددد ًهو دا ًاًاب مهً لنًسددقیًم دًیومنً ً
شش ًکر نً ی ً فاک ًپرهزیًومنً یر ًفدرًکر نًباً ی ًمو ئ ًحد ملً ًبددً
ً
مًیوادً،پ ًسقیًمًیومنً فو ً احًاً وممً ًبواپ مًباً د؛ًهرچنددً
اًمهًباعا نًکیسًواً ًعرصً س ناًاقیتًمر مً نب ً ای ًهد یًچرنددً
ً
م ه ًهوتندًباً نب ً راینًسد یً ً بید تًفد یً سدتًمهًید ً
ج ناًباًحو بًمیًآجدًاً ج ناًمهًچ ً ج ناًببیندًخ ششًآجدًاً ی ًط ً
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میشد ًفهمیدددًچددر ًمد ً ً اًخد ًمیًآجدددًایلًحق قلد ً ید ًم رد ت تً
ً
چند نًبر میًهممًنیوتً یر ًبیورتی ًچدزییًوداً لنًذهدمنً ً گدریًکدر ً،
م ر عًترا ً اً ستًواًمنیً منً گرً ً ید ًمدنتًآنً ًا نددًچداًحد یلً
خ هدًشد ً.مرا ًطب ًبرانماًیً ً نًی ً ا ً ًم نشًابجدًباًم ً
ًبزندً.ها ًمهًمنیً ندًم ًن شنتًمنتً ًرشاعًکر ً مًچاًبرسدًواًح الً
یگرًمت مًمهًشد  ً،یگرًاقتًخد ح فظیً ستًاًچزییًوداًبدر میًج نید ً
می سدًتو یرً اباً امیً ستًوداًم چداًه ً ا ًقندد ًوداً ایً
باًنظرًً ً
مزیًقدر ً ًمجدعًشددً ند ً.نددگیًم چدًاه ً شًمهبودارگیً ًبداًمد ً
ای آا یًمیًوادً.م ً یگرًابجدًبرام ً،نگًخ نداًبداًصدد ً ًآمدد ً،حدامتً
دً ستً.ح ًابجدًب ودای ًاًتقد جمًمد ًاًتقد جمً یگدر نً ً نید یً
طر فًاً تف ق یتًواً ًآنً خًمیً هدً ًا اکایًوا ً.چزییًواً دًبداً
آنًمیًگ جدددً د نًبیینًاًبدداًقد ًخد شًطبیقرد ًمهدداًچزیًنودااً سددتًاً
منیش ًهرگزًقطقیً ًم ً ستًایًان ستًب نًنگرشًه یًخمر دمً
ً
ظه نظرًکر ً.گ هیًمهً ً ایً انییًابجدًهب ًبد  ً.هرصد تًمماد نً
واًم و ًبدًقملً ًمهر هیًکر جد ً.ت! ً
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