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ﯼ

ﻧ ﺴﺎ ﻮرا ﯽ

ﻧﮑ

ﺴﺎ
ﯿ

اﻣﯿﺪوارم از ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ام ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾ ﺮم را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﺎرﮔﺎه ﺷﺨﺼ ام در
http://nakisa-nooraee.com/travel.html

ﺳﻔ

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺮآو

ﻧ ﯿﺴﺎ ﻧﻮراﺋ

یﻧ

ﻫﺎ
رد

ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎ

ﺴﺎ
ﯿ

ﺑﻪ ﯾﺎد دوران ﮐﻮدﮐ ام ﮐﻪ آﻧﺖ ،دﻧ و ﻟﻮﺳﯿﯿﻦ

یﻧ

ﻫﺎ

رد

ﺮآو
ﻔ

ﺳ

ﺟﺰ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧ اش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋ ﺲ روی ﺟﻠﺪ :ﻣﻨﻈﺮه رﺷﺘﻪ ﮐﻮه آﻟﭗ و درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ از ﺑﺮج ﻗﻠﻌﻪ ﺷﯿﻠﻮن

ﯿ
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ﺮآو
ﻔ

ﺳ

ژﻧﻮ

ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺣﺲ ﮐﺮدم ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻢ ،از ﻓﺮودﮔﺎه ژﻧﻮ  ١ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم؛ ﮐﻮﻫﻬﺎﯾ ﺑﺎ ﻗﻠﻪ

ﺑﺮای ﯾ

ﻫﺎی ﺑﺮف ﭘﻮش ﮐﻪ ژﻧﻮ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎوﻧﺪ و ﻣﻨﻈﺮه اش در ﺗﻬﺮان .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد آرزو ﮐﺮدم اﯾﺮان
ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟ ﻋﺼﺮ ،ﻧﺰدﯾ

رد

ﻣ ﮐﻨﺪ ﻧ ﺎه ﮐﻨﻢ.

داﻧﺸ ﺎه ﭘﻠ ﺗ ﻨﯿ

و ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﻟﺒﺮز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ از ﻣﯿﺎن دود ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ

ﻓﺮودﮔﺎه ژﻧﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ

اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾ

ورودی ﺧﯿﻠ ﺧﯿﻠ ﺳﺎده و ﻣﺤﻘﺮ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺮودﮔﺎه ﻓﻌﺎﻟ

ﻫﺎ

اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮود ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از دوﺑﻠﯿﻦ ،ﯾ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻟﻮﻓﺖ ﻫﺎﻧﺰا ) ﺧﻂ ﻫﻮاﯾ آﻟﻤﺎن( و ﯾ

ﺳﻮﯾﯿﺲ اﯾﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﯾ ﺸﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ زود ،ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ،از دوﺑﻠﯿﻦ ﭘﺮواز ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از ﯾ
و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ در ژﻧﻮ ﺑﻮدم ) اﻧﺪﮐ ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮ از ﭘﺮواز ﺗﻬﺮان  -ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﯾ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی
ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ و رﺑﻊ اﺳﺖ  ،ﺑﺪون

یﻧ

اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺸﻬﺪ(.
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ » اﺧﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾ

اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻻ « ﺑﻪ ژﻧﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺗﺎﺑﺶ اﺟﺴﺎم در ﻣﺤﺪوده

اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻠ ﺴﻮﭘﻬﺎی ﭘﺮﺗﻮ اﯾ ﺲ و در ﻣﺤﺪوده اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻠ ﺴﻮﭘﻬﺎی ﮔﺎﻣﺎ رﺻﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
 .ﯾ

ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ام ﺑﺮرﺳ ﺳﺘﺎره ﻫﺎی دوﺗﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده اﻧﺮژی ﮔﺎﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﺶ ﻣ

ﮐﻨﻨﺪ .ﯾ

ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺘﻔﺎوﺗ اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﻬﺎی آن ﺷﺎﺧﻪ را ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺴﺎل اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ﺴﺎ

ﯿ

ﯾ

از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎزه اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺠﻮم ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻫﺮ ﺳﺎل زﻣﺴﺘﺎن،
در اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب

ﺷﺪه ﺑﻮد) .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ وب ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ  ٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻣﺪرﺳﻪ از دوﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ  ،ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎرس ،آﻏﺎز
و ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ )ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎرس( ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﺪ .ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺪرﺳﻪ در ﯾ

از روﺳﺘﺎﻫﺎی داﻣﻨﻪ آﻟﭗ در ﻓﺎﺻﻠﻪ

Geneva

١

٢ http://obswww.unige.ch/SSAA/index.php?page=generalites-cours-precedents&hl=eng

٣

ﻓﺼﻞ  .١ژﻧﻮ

۴

ﻋ ﺲ  :١.١اﺳ ﻨﺎﺳﻬﺎی ﺳﻮﯾﯿﺲ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺳﺎﻋﺘ ژﻧﻮ ﺑﻮد.

ﻧﯿﻤﺮوز ﯾ ﺸﻨﺒﻪ را ﺑﺎ دﯾﺪن ژﻧﻮ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫ ﺪه دﯾﺒﺎﻟﻘﻪ رﻓﺘﻢ .اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر ،دﻗﯿﻘﺎً

رد

ﮐﻨﺎر ﻓﺮودﮔﺎه ژﻧﻮ ﺑﻮد .از در ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺎ اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده راه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﻄﺎر از ﻓﺮودﮔﺎه ژﻧﻮ
ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ژﻧﻮ ﺗﻨﻬﺎ  ۶دﻗﯿﻘﻪ !! در اروﭘﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﻣ ﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ ﻣ ﺗﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬ ﮐﺎﻫﺶ داد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳﻔﺮ رﻓﺖ .ﭼﻤﺪاﻧﻢ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮدم

ﻫﺎ

و ﺑﺮای دﯾﺪن ژﻧﻮ رﻓﺘﻢ ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﭼﻤﺪاﻧﻢ را از اﻣﺎﻧﺎت ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪاً ﻓﻬﻤﯿﺪم راه ﺳﺎده ﺗﺮ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻤﺪاﻧﻢ ﺑﻪ ژﻧﻮ ﻣ رﻓﺘﻢ ،ﭼﻮن در اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮ ژﻧﻮ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻮد و ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ دﻫ ﺪه

ﯾ

یﻧ

از ژﻧﻮ رد ﻣ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ.

از ﻧ ﺎت ﺟﺎﻟﺒ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارم ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ اﺳ ﻨﺎﺳﻬﺎی ﺳﻮﯾﯿﺲ اﺳﺖ .واﺣﺪ ﭘﻮل ﺳﻮﯾﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧ

ﺳﻮﯾﯿﺲ و ﯾ

از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ ارزﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از روﻧﻖ و ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮﯾﯿﺲ دارد .در

ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎل ٢٠١٠ﻣﯿﻼدی( ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺟﺰ ﻗﺮارداد ﺷﯿﻨ ﻦ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮدم از اﺳ ﻨﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻧﺪرت از اﺳ ﻨﺎس اﺳﺘﻔﺎده

ﯿ

ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﯿﻠ ﮐﻢ ﺑﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﻠﯿﺖ اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺮن و  . ...ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ
ﺳﻮﯾﯿﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﺳ ﻨﺎﺳﻬﺎی ﺳﻮﯾﯿﺴ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .رﻧ ﺎرﻧ

ﺴﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﯾﻮرو ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻻزم ﺑﺸﻮد .در ﻓﺮودﮔﺎه ژﻧﻮ ،ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدم ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻓﺮاﻧ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻢ ﻋﺮض! ﻋ ﺲ

) (١.١را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ آﻧ ﻪ ﻣﺘﻦ روی اﺳ ﻨﺎﺳﻬﺎ ﺑﻪ دو زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ.

ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺳﻮﯾﯿﺲ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﯿﺰی اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ژﻧﻮ و در ﺷﻬﺮ دﯾﺪم ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ در
ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷ ﺎر ﺑﻮد .در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر ژﻧﻮ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ ﺗﻪ ﺳﯿ ﺎر و ﻗﻮﻃ ﺧﺎﻟ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ و  ....ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد .ﺳﻮﯾﯿﺲ دو زﺑﺎن رﺳﻤ دارد ،ﻗﺴﻤﺘ آﻟﻤﺎن و ﺑﺨﺶ دﯾ ﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ

۵

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺟﺰ ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻮی زﺑﺎن ﺳﻮﯾﯿﺲ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ

ﺳﻮﯾﯿﺲ ) ژﻧﻮ و ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم( ﻧﺰدﯾ

ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ آﻟﻤﺎﻧ زﺑﺎنِ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻧﺒﻮده ام ﻫﺮ ﻗﻀﺎوﺗ ﻧﺎﺑﺨﺮداﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣ دﻫﻢ ﺗﻤﯿﺰی زﺑﺎﻧﺰد را در
ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
در ژﻧﻮ ،از اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم .اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت در
اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣ ﺑﻮد ﺑﻌﯿﺪ ﻣ داﻧﻢ ﯾ ﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .در اروﭘﺎ ،ﯾ ﺸﻨﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ

ﺳ

ﺳ ﻮت ﻣﺮﮔﺒﺎری ﻓﺮو ﻣ رود .ﮐﻤ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ از در ﺧﺮوﺟ اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ  ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺮﯾﺾ و ﺳﺮاﺷﯿﺒ ،

ﺮآو
ﻔ

ﻋﻤﻮد ﺑﺮ اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر دﯾﺪم و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ در آن ،در درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ و ﻓﻮاره ﻣﻌﺮوف ژﻧﻮ را در اﻧﺘﻬﺎی
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪم.

در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻮاره ﻣ رﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺪود ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم .ﯾ

از ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﯾﻦ

ﻧ ﺎﺗ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد روزﻧﺎﻣﻪ اﻻﻫﺮام ﺑﻮد .ﻣﻐﺎزه ای را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﻐﺎزه ﭼﯿﺪه ﺑﻮد
اوﻻ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ ﺸﻨﺒﻪ ﻣﻐﺎزه را ﻧﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ،ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺟﻮد ﯾ

روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺑ  ،ﭼﺎپ ﻫﻤﺎن روز ،در ﺑﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ

رد

ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد .وﻗﺘ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﻗﺪم ﻣ زدم و در ﺧﯿﺎﺑﺎن  ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﺮﺑ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﻧﻤ داﻧﻢ اﻋﺮاب در ژﻧﻮ ﭼﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ! ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮواز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوﺑﻠﯿﻦ ،در ﻓﺮودﮔﺎه ژﻧﻮ دﻓﺘﺮ

ﻫﺎ

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻧﺲ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﻣﺼﺮ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ و ...را دﯾﺪم.
ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻮﯾﯿﺲ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺮﻋ ﺲ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺖ  :زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮخ ﺑﺎ ﺻﻠﯿﺒ ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﯿﺎن.
درآﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم اﯾﻨﻘﺪر ﭘﺮﭼﻢ ﯾ

یﻧ

ﻧﻤ داﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺠﯿﺒ ﺑﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺷﺎن دارﻧﺪ .در ژﻧﻮ ،در ﻓﺎﺻﺎﻟﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺪم ﯾ

ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ در و دﯾﻮار و ﻣﯿﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﯾﯿﺲ را ﺑﺎ دو ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم :ﺷ ﻼت و ﺳﺎﻋﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺮوﺷﯿﻬﺎی ﮐﻪ در ژﻧﻮ
دﯾﺪم از ﺷﻤﺎرش ﺧﺎرج اﺳﺖ ،اﻧﻮاع ﻣﺪﻟﻬﺎ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﯾ ! ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﻓﺮاﻧ
ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﺮد  ،اﮔﺮ ﮐﺴ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ را ﻧﺪاﻧﺪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ

ﯿ

ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺳﻮﯾﯿﺴ ﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﺧﻮب از اﺑﺰار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در ذﻫﻦ

ﺴﺎ

ﻣﺮدﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮﯾﯿﺴ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺳﺖ ! در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺎرک ﺳﺎﻋﺖ اﻫﻤﯿﺖ
ﭼﻨﺪاﻧ در زﻧﺪﮔ ﻧﺪارد ! ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺎﻋﺖ ،ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺪاری ﺧﻄﺎ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣ
ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻘﺐ ﻣ زﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﯾ
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ارزش ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﯾﻮرو )ﯾﺎ ﻓﺮاﻧ

ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟ و ﯾ

ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮﯾﯿﺴ در ﻋﻘﺐ زدن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ !

ﺳﻮﯾﯿﺲ( ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ را دارد ؟!

ﻣﺤﺼﻮل دﯾ ﺮ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧ دارد ﺷ ﻼت اﺳﺖ .ﺟﺪا از ﻃﻌﻢ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﺷ ﻼت ﺳﻮﯾﯿﺴ  ،ﺷ ﻞ ﺷ ﻼﺗﻬﺎ
ﻫﻢ ﺟﺬاب اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﺷ ﻼﺗﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ) ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺧﺮﮔﻮش ﯾﺎ ﻣﻮش ( درﺳﺖ ﺷﺪه ﺧﯿﻠ ﻇﺮﯾﻒ

ﻓﺼﻞ  .١ژﻧﻮ

۶

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺬب اﯾﻦ ﻇﺮاﻓﺖ » ﺷ ﻼت ﺗﺮاﺷ « ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺑﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻇﺮاﻓﺘ ﮔﻠﻬﺎی ﺷ ﻼﺗ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣ ﺷﺪم ! ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ ﺷ ﻼﺗﻬﺎ ﻧﺨﺮﯾﺪم :اول اﯾﻨ ﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻧﺠﻮﻣ داﺷﺘﻨﺪ ،دوم اﯾﻨ ﻪ دﻟﻢ
ﻧﻤ آﻣﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾ را ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ .ﭼﻨﺪ ﺷ ﻼت ﻣﻌﻤﻮﻟ و ﺑﺪون ﺗﺮاش ﺧﺮﯾﺪم و ﭼﺸﯿﺪم ،ﺧﯿﻠ
ﺧﻮب ﺑﻮد.
از دﯾ ﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﭼﺎﻗﻮ اﺳﺖ ! ﯾ

ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ؛ ﺳﻮﯾﯿﺲ در ﺻﻨﺎﯾﻌ ﺷﻬﺮت

ﺳ

دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن اﺻﻼ ﻧﻘﺸ در زﻧﺪﮔ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺷ ﻼت ﯾﺎ ﭼﺎﻗﻮ !

ﺮآو
ﻔ

در ژﻧﻮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اوﻟﻮﯾﺖ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،آﻟﻤﺎﻧ  ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾ و اﻧ ﻠﯿﺴ

ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺑﻪ اﻧ ﻠﯿﺴ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨ

ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻫﻢ ﺟﻮاب اﻧ ﻠﯿﺴ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﻦ را ﺑﻪ

ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣ دادﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﯾ

ﺟﻤﻠﻪ اﻧ ﻠﯿﺴ ﻣ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ را ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺸﺎن

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺳﻮﯾﯿﺴ ﻫﺎ ﺧﯿﻠ ﺧﻮش ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ.

رد

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﺎﮐﻨﺎن دﻫ ﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘ از ﻣﺮدم ﻧﺸﺎﻧ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دادﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺴﯿﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻣ دادﻧﺪ .ﺻﻤﯿﻤﺖ ﻣﺮدم را ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ.

ﻫﺎ

وﻗﺘ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﭼﻘﺪر از ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺘﺪاول ﻓﺎرﺳ از ﻓﺮاﻧﺴﻮی وارد ﺷﺪه
اﻧﺪ؛ ﮐﺎدو ،ﮔﯿﺸﻪ .ﻣﺮﺳ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد دارد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻢ ﺑﻌﻀ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻠﻔﻆ ﻣ

یﻧ

ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﮐﻠﻤﻪ ژﻧﻮ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﺪاﯾ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﻬﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧ ﻠﯿﺴ
اش ژﯾﻨﻮا اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﺶ اوﻟﯿﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎزم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ و راه زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎز ﺷﺪ.
ﯾ

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﯾﺪﻧﯿﻬﺎ) ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺗﻨﻬﺎ دﯾﺪﻧ ! ( و ﺳﻤﺒﻞ ژﻧﻮ ﻓﻮاره ای ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻓﻮاره  ٣ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻟﯿﺘﺮ آب را در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﺗﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ.ﻋ ﺲ ) (٢.١را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻋ ﺲ  ۴ﻫﻮاﯾ ژﻧﻮ را در

ﯿ

) (٣.١ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺴﺎ

ژﻧﻮ ،ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺶ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ  ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ذﻫﻨﻢ داﺷﺖ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .ﻧﺎﻣﺶ را
ﺑﻪ ﮐﺮات ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﻬﺮﺗﺶ ﺟﺎذﺑﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﻧﺪارد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﺟﺎذﺑﻪ ﺧﺎﺻ ﻧﺪارد.
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎدش ﻓﻮاره اش اﺳﺖ .اﮔﺮ وﻗﺖ ﻣ داﺷﺘﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ژﻧﻮ را ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﺮدم ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ

d’Eau
��� ��

٣ Jet

۴ http://wikitravel.org/en/Image:Geneve_from_saleve.jpg
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ﻋ ﺲ  :٢.١ﻓﻮاره ژﻧﻮ
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ﻫﺎ
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ﯿ

ﻫﻮاﯾ ژﻧﻮ

ﺴﺎ

ﻋ ﺲ  :٣.١ﻋ ﺲ

ﻓﺼﻞ  .١ژﻧﻮ

٨

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد
ﻋ ﺲ  :۴.١ﺑﻨﺎی ﻣﻠ ژﻧﻮ

ﯾ

ﻫﺎ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺣﺘ از دور.

از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎی ذرات ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎﻣﺶ را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ در ژﻧﻮ اﺳﺖ :ﺳﺮن .

یﻧ

ژﻧﻮ ﺑﺮای ﻓﯿﺰﯾ ﺪاﻧﺎن ذرات ﺑﻨﯿﺎدی اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد.

۵

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ،

ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪﯾﻤ ژﻧﻮ در ﺳﻤﺖ دﯾ ﺮ ﭘﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮔﺬر از ﭘﻞ ،ﻧﻤﺎد ﻣﻠ ژﻧﻮ  ۶ﭼﺸﻢ را ﺧﯿﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﺴﻤﻪ
دو زن ﮐﻪ ﯾ

ﻧﻤﺎد ﺟﻤﻬﻮری ژﻧﻮ و دﯾ ﺮی ﻧﻤﺎد ﺳﻮﯾﯿﺲ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎدی ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ژﻧﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﯿﺲ

در دوازده ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  . ١٨١۴در ﻋ ﺲ ) (۴.١ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،اوﻻ
ﺑ ﺗﻨﺎﺳﺒ اﻧﺪازه ﺳﺮ و ﺗﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋ ﺴﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﯿﺪ و دوم اﯾﻨ ﻪ ﭼﺮا زن ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
ﭘﺮی درﯾﺎﯾ  ،اﺳﺖ ،ﺗﺠﺴﺪ زن در ﻟﺒﺎس ﺟﻨ ﺎوری ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾ ﮐﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدان

اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻮال ﺑﺮاﻧ ﯿﺰ ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ام ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﻢ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.

ﺴﺎ

ﻣﺜﻼ ﻧﻤﺎد ورﺷﻮ ﯾ

زن ،ﯾ

ﯿ

ﺟﻨ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﯾ

ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ! اﻧﺘﺨﺎب زن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد ﯾ

ﺷﻬﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ،

ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ژﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻌﻤﻮﻟ و ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻋ ﺴﻬﺎی ) (۵.١ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در ﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ

)(European Organization for Nuclear Research
National Monument

۵ CERN
۶ Geneva
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رد

ﻋ ﺲ  :۵.١ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ ژﻧﻮ

ﻫﺎ

ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺘﺮ  ٧ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.

یﻧ

١.١

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺘﺮ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن و وﺟﻮه ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻠﯿﺴﺎ آن را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ١١۵٠
و  ١٢٣٠ﻣﯿﻼدی ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدد و ﺳﺒ ﻬﺎی ﻣﻌﻤﺎری رﻣﺎﻧﺲ و ﮔﻮﺗﯿ

ﯿ

ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺳﺎل  ١٨۶۴ﺑﻮده اﺳﺖ.

و ﺣﺘ ﻧﯿﻮﮐﻼﺳﯿ

را در ﺧﻮد دارد! آﺧﺮﯾﻦ

ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﻢ ،ﺣﺘ درب ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از ﯾ

دور ﮐﺎﻣﻞ زدن ﺑﻪ دورش.

ﺴﺎ

آﻧﻘﺪر ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷ ﻠﺶ را در ذﻫﻦ

اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻊ دﻋﺎی روز ﯾ ﺸﻨﺒﻪ رﺳﯿﺪم! ﺑﻌﻀ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﯾ ﺸﻨﺒﻪ ﻇﻬﺮ درب را ﺑﻪ روی ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣ

ﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀ ﻧﻪ .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺘﺮ ﺟﺰ دﺳﺘﻪ دوم اﺳﺖ .ورودم ﺑﺎ زﻣﺎن دﻋﺎی ﻣﺮدم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮد .در آﺧﺮﯾﻦ

Peter’s Cathedral

٧ Saint

ﻓﺼﻞ  .١ژﻧﻮ
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ﻋ ﺲ  :۶.١ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺘﺮ

ﯿ

ﺴﺎ

١١

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ردﯾﻒ اﯾﺴﺘﺎدم و ﺑﻪ ﺻﺪای ﻧﺠﻮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻣ دادم .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﺸﯿﺶ دﻋﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﻨﺐ
و ﺟﻮش ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺮک ﮐﻠﯿﺴﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺴﺒﺎً ﺳﺎده ای ﺑﻮد ،ﺧﯿﻠ ﺳﺎده  .ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺎﺷ ﻮه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه ام ﮐﺠﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ؟در ﮐﻮ  ، ٨ﺑﻨﺪری در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺻﺪﺳﺎل ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر،ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮﻟﻨﺪی در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﮐﺎر از اﯾﻦ ﺑﻨﺪر ﻋﺎزم آﻣﺮﯾ ﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺷﺪﻧﺪ! در آن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺎﺷ ﻮه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﭘﻮل ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ

ﺳ
در رﻗﺖ ﺑﺎر ﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﯾ

ﮐﺸﻮر از ﮐﺠﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟! ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﻮ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮﻟﻨﺪم ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯿ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺳﺎده ﺑﻮد.ﻋ ﺴﻬﺎی

ﺮآو
ﻔ
) (٧.١از داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺖ.

٢.١

ﻣﻮزه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺻﻼﺣﺎت

رد

ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﻮﯾﻢ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮزه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ از آن ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ،ﻣﻮزه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺻﻼﺣﺎت  .٩اوﻻ

ﻣﻌﻨ اﺳﻤﺶ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ! در ﺛﺎﻧ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮد و

ﻫﺎ

در ِآﺧﺮ ﻫﻢ اﯾﻨ ﻪ ﻋ ﺴﺒﺮداری ﻫﻢ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد.

ﺳﺮﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻧ ﺎﻫ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺧﺎرج ﺷﺪم! اﺻﻼ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﯿ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾ
ﻣﻮزه ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﺎ ﻫﺮ زﺑﺎن ﻏﯿﺮ از اﻧ ﻠﯿﺴ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ! اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدم

یﻧ

و اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﻧﺎﻫﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫ ﺪه دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم.

ﯿ

ﺴﺎ
٨ Cobh

Museum of the Reformation

٩ International
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ﻋ ﺲ  :٧.١درون ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺘﺮ

ﻓﺼﻞ ٢

ﺮآو
ﻔ

ﺳ

دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﯾ

دﻫ ﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ :دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ  ) ١ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ  :دی ﯾﺎ ب ل ِ قِ ( .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪ روز زﻧﺪﮔ

ﮐﺮدن در آﻏﻮش آﻟﭗ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد.

رد

١.٢

دﻫ ﺪه دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ

ﻫﺎ

از ژﻧﻮ ﺗﺎ اﮔﻞ ) ﺑﺨﺶ ) (۵.٢را در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﻫ ﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ام( ﺑﺎ ﻗﻄﺎر رﻓﺘﻢ و از اﮔﻞ ﺗﺎ دﻫ ﺪه ﻣﻘﺼﺪم ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس
ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ آﻫﻦ در ﺣﺎل ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﺗﻼش ﻣ ﮐﺮدم ﺧﻮدم را ﺑﯿﺪار ﻧ ﻪ دارم .ﭘﺮوازم ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ
از دوﺑﻠﯿﻦ ﺑﻮد و ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﺎﻣﺪاد از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﺮای دﯾﺪن ژﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﭘﯿﺎده روی

یﻧ

ﮐﺮده و ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻗﻄﺎر ﻣ ﺧﻮاﺑﯿﺪم اﯾﺴﺘ ﺎه آﺧﺮ ﺑﯿﺪارم ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﺴﺘ ﺎه آﺧﺮ زورﯾﺦ ﺑﻮد! ﺷﻤﺎل
ﻏﺮب ﺳﻮﯾﯿﺲ !

ﭘﺲ از ﮐﻤ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ  ،ﻗﻄﺎر از ﻟﻮزان  ٢و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی دور ﺷﺪ و ﻣﻨﻈﺮه ﺑ ﻧﻈﯿﺮ آﻟﭗ ﭼﻬﺮه ﻧﻤﺎﯾ
ﮐﺮد .در ﻋ ﺲ ) (١.٢ﻧﻘﺸﻪ درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ و ﺷﻬﺮ ژﻧﻮ ،ﻟﻮزان و ﻣﻮﻧﺖ رز را در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ ﺳﻮﯾﯿﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺒﯿﻨﺪ .دﻫ ﺪه دﯾﺒﺎﻟﻘﻪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪﮐ از ﻣﻮﻧﺖ رز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻮﯾﯿﺲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﻄﺎر در
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﻨﻈﺮه ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﭗ ﯾ

ﺴﺎ

ﯿ

ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮد و رﺷﺘﻪ ﮐﻮه آﻟﭗ در ﺳﻤﺖ دﯾ ﺮ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻮد .ﮐﻮه ،درﯾﺎﭼﻪ و ﻗﻄﺎر را در آﻏﻮش

از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔ ام دﯾﺪه ام .در ﻣﺴﯿﺮ ژﻧﻮ  -دﯾﺒﺎﻟﻘﻪ ،وﻗﺘ

ﻗﻄﺎر و اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻮﻫﻬﺎ را دور ﻣ زﻧﺪ و در ﺣﺎﺷﯿﻪ اش ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺖ زده اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾ ﺑﻮدم .ﺷ ﻮﻫﻤﻨﺪی

١ Diablerets
٢ Lausanne

١٣

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

١۴

ﻋ ﺲ  :١.٢ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﯿﺲ ،درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ

ﮐﻮه از ﺟﻨﺲ ﺧﺎﺻ اﺳﺖ .در دﯾﺪﮔﺎﻫﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دارد ،وﻗﺘ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﻨﻢ اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻮاری دارم .ﻧﻤ
داﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﻮه ﻧ ﺎه ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﺷﺘ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭙﻢ ﺑﻮد! از درون ﻗﻄﺎر ﻋ ﺴﻬﺎی ) (٢.٢را ﮔﺮﻓﺘﻢ .از
وﻗﺘ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ را ﺷﺮوع ﮐﺮده ام ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾ ﻟﻐﺖ را

رد

در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻤﯿﻖ ﻟﻤﺲ ﻣ ﮐﻨﻢ .ﻣﺜﻼ ﻟﻐﺖ زﯾﺒﺎ! ﻧﻮع زﯾﺒﺎﯾ ﯾ
ﻣﺎ ﻫﺮ دو را زﯾﺒﺎ ﻣ ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺣﺘ زﯾﺒﺎﯾﯿﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻢ از ﯾ

اﻧﺴﺎن ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻔﺎوت ذاﺗ دارد اﻣﺎ

ﺟﻨﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ زﯾﺒﺎﯾ درﯾﺎ آرام اﺳﺖ و زﯾﺒﺎﯾ

ﻫﺎ

ﮐﻮه ﻗﻮی ،زﯾﺒﺎﯾ ﺟﻨ ﻞ ﺳﺮﮔﺸﺘ ﻣ زاﯾﺪ و زﯾﺒﺎﯾ دﺷﺖ ﻓﺮح ﻣ آورد! اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ را زﯾﺒﺎ ﻣ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﻧﺎرﺳﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﯾ

ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻮک وارد ﻣ ﮐﻨﺪ ،دﯾﺪن زﯾﺒﺎﯾ ﻋﻈﯿﻢ

یﻧ

ﻫﻢ ﺑﻪ روح اﻧﺴﺎن » ﺷﻮک زﯾﺒﺎﯾ « وارد ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ،در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻋ ﺴﻬﺎﯾ از ﻣﻘﺼﺪم
ﻣ ﺑﯿﻨﻢ و در ﻣﻮردﺷﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻓ ﺮی از ﻣ ﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ در ذﻫﻨﻢ ﺷ ﻞ
ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﻌﻀ وﻗﺘﻬﺎ واﻗﻌﯿﺖ از ﺗﺼﻮرم ﮐﻮﭼ ﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ از ژﻧﻮ ﺗﺼﻮر ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎﯾ داﺷﺘﻢ و در
واﻗﻌﯿﺖ ژﻧﻮ را ﯾ

ﺷﻬﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﯾﺎﻓﺘﻢ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،از ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﭗ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﺷ ﻮﻫ داﺷﺘﻢ و زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮه

روﺑﻪ رو ﺷﺪم ﺷ ﻮﻫﻤﻨﺪی و زﯾﺒﺎﯾ آﻟﭗ را ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ از ﻗﺪرت ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازی ام دﯾﺪم .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﺑﻬﺎر،
ﺑﺎر دﯾ ﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ داﻣﻨﻪ آﻟﭗ ﺑﺮوم .ﺑﺮای ﭘﯿﺎده روی در داﻣﻨﻪ

ﻣﺨﻤﻠ اش.

ﺴﺎ

ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد! دوﺳﺖ دارم ﯾ

ﯿ

زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه ﺑﺮﻓﻬﺎ آب ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﻮه ﭼﻪ ﻟﺒﺎس رﻧ ﺎرﻧ

ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ! ﭼﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰی و ﮔﻠﻬﺎی رﻧ

ﮐﻪ

در اﮔﻞ از ﻗﻄﺎر ﭘﯿﺎده ﺷﺪم و ﮐﻤ آﻧﻄﺮﻓﺘﺮ اﯾﺴﺘ ﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻮد .ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎر ﺑﯿﻦ اﮔﻞ و دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﺑﻮد .ﻣﺴﯿﺮ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺎده ﻫﺮاز ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ .ﮔﯿﺞ ﺷﺪه
ﺑﻮدم  ،ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﻧ ﺎه ﮐﻨﻢ و اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾ را در ﺑﺮﮐﺸَﻢ.
ﭘﺲ از ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ،ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻮدم ،در آﻏﻮش آﻟﭗ .ﺑﺎورم ﻧﻤ ﺷﺪ! ﻣﻨﻈﺮه ﮐﻮه ﺧﯿﻠ زﯾﺒﺎﺳﺖ،

١۵

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﺳ

ﻫﺎ

رد

ﺮآو
ﻔ

ﻋ ﺲ  :٢.٢ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎر در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ

ﻋ ﺲ  :٣.٢ﻣﻨﻈﺮه ﮐﻮه در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ دﯾﺒﺎﻟﻘﻪ

یﻧ

زﯾﺒﺎﯾ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻘﺶ و ﺧﯿﺎل و ﮐﻼم ! ﮐﻮﻫ ﺑﺎ ﻗﻠﻪ ﺑﺮف ﮔﯿﺮ.ﻋ ﺴﻬﺎی ) (٣.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻨﺎر اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .از اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم  ،ﻣﻘﺎﺑﻞ روی و ﺳﻤﺖ ﭼﭙﻢ ﮐﻮه
ﺑﻮد ،ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ای ﭘﺮ از ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎی آﻟﭙ  .در ﻋ ﺴﻬﺎی ) (۴.٢ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻠﺒﻪ آﻟﭙ را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻣﻦ از ﺳﻮﯾﯿﺲ
ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دوره ﮐﻮدﮐ ام ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪم ،آﻧﺖ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ دوﯾﺪ .ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺛﺮش را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ :ﺑﻐﺾ
ﮐﺮدم .ﺧﺎﻃﺮه آن ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﺎص ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻐﺾ داﺷﺖ و ﻏﺼﻪ ! ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﮐﻮدﮐﺎن اواﯾﻞ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ  ،ﻧﺴﻠ

ﯿ

ﮐﻪ ﮐﻮدﮐ اش در ﺟﻨ

اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧ اش در اﺳﺘﺮس ﮐﻨ ﻮر ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸ ﺎﻫﻬﺎ و ﺟﻮاﻧ

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧ را در ﻗﺴﻤﺖ ) (٣.٢ﻧﻮﺷﺘﻢ.
دﯾﺒﺎﻟﻘﻪ  ،ﺑﺎ دو ﭘﯿﺴﺖ ﺑﺰرگ اﺳ
دﻫ ﺪه اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ روز اﺳ

ﺴﺎ

اش در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ! ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻃﺮه آﻧﺖ در ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﭗ دﻧﺒﺎل روﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﺸﺘﻢ ! ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ

 ،دﻫ ﺪه ای ﭘﺮ از ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﻫﺘﻠﻬﺎی
ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی از اﻃﺮاف ﺑﻪ دﻫ ﺪه ﻣ آﻣﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دﻫ ﺪه ﺑﺴﯿﺎر

ﭘﺮروﻧﻘ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻫﺘﻞ ﺑﺰرگ ،ﺗﻌﺪادی رﺳﺘﻮران ،دو ﻓﺮوﺷ ﺎه ﻓﺮوش و ﮐﺮاﯾﻪ ﻟﻮازم اﺳ

و ....

اﻣ ﺎﻧﺎت ﺗﻮرﯾﺴﺘ در داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮐﻮه ،ﭼﺸﻢ در

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

١۶

ﭼﺸﻢ آﻟﭗ .ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻫﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔ در اﯾﻦ دﻫ ﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺠﺎن اﻧ ﯿﺰ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺒﺎﯾ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازش .اﻣﺎ روی دﯾ ﺮ ﺳ ﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳ

ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺮﯾﺢ دﯾ ﺮی

ﻧﺪارد .از ﻃﺮﻓ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻣ ﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺮف ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮﺳ ﮐﺸﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ
ﺷﻮد.

ﺳ

در ﺷﺐ ﻣﻨﻈﺮه ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﻣ ﺷﺪ؛ زﯾﺮ ﺷﯿﺮواﻧ ﻫﺎ ﯾ

رﺷﺘﻪ ﻻﻣﭗ ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ

ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .در

ﺷﺐ اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ را روﺷﻦ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺘ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی دﻫ ﺪه ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدی ﻣﺜﻠﺜﻬﺎی روﺷﻦ را در دل

ﺮآو
ﻔ

ﺷﺐ ﻣ دﯾﺪی .ﺣﺪس ﻣ زﻧﻢ س اﯾﻦ روش ﺗﺰﯾﯿﻨ ﻓﻘﻂ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ رواج دارد .ﭼﻮن در ﭼﻨﺪ

روﺳﺘﺎی ﻧﺰدﯾ

ﮐﻪ دﻗﺖ ﮐﺮدم اﯾﻦ ﭼﺮاﻏﻬﺎ را زﯾﺮ ﺷﯿﺮواﻧ ﻫﺎ ﻧﺪﯾﺪم .ﯾ

از ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ از اﯾﻦ

روﺳﺘﺎ ،آب آن اﺳﺖ .آﺑ ﮐﻪ از دل ﮐﻮه ﻣ آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﻟﻄﯿﻒ و ﻧﺮم ﺑﻮد .ﻣ داﻧﻢ از ﺻﻔﺖ ﻧﺮم ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ

آب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﺷﻮد ،وﻟ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﻐﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ .آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺑﺴﯿﺎر

ﺳﺒ  ،روان و ﮐﺎﻣﻼ ﺑ ﻃﻌﻢ ﺑﻮد .ﻫﻮای دﻫ ﺪه ﺧﺸ

ﺑﻮد ،ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸ

رد

ﻧﻤﻮد ﮐﺎﻣﻞ آب و ﻫﻮای ﺳﺮد و ﺧﺸ

ﻣ ﺷﺪ،

ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ .

ﮔﺎو ﺑﺮای ﺳﻮﯾﯿﺴ ﻫﺎ ارزش ﺧﺎﺻ دارد و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﻨﯿﺮ ﯾ

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮﯾﯿﺴ اﺳﺖ.

ﻫﺎ

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎدی از ﮔﺎو در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد .در ﻻﺑ ﻫﺘﻞ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﯾ

ﮔﺎو ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﮐﻮر)!(

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀ ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﺳﺮ ﮔﺎو ﯾﺎ زﻧ ﻮﻟﻪ ﮔﺎو را ﺑﺎﻻی در ورودی ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺟﺰﯾ از

یﻧ

ﻏﺬاﻫﺎی آﻟﭙ اﺳﺖ .ﯾ

از ﺷﺒﻬﺎ ﺷﺎم ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯾ

ﻏﺬای ﺧﺎص ﺳﻮﯾﯿﺴ ﺑﻮد :ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨ ﺑﺎ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺎﯾﻊ .اﺑﺘﺪا

در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ذوب ﮐﺮدن ﭘﻨﯿﺮ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ :ﭘﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﺷ ﻞ داﯾﺮه ای ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ) از
ﻫﻤﺎن ﭘﻨﯿﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻟﻮﺳﯿﯿﻦ ﯾ

ﺳﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن درﺳﺖ ﻣ ﮐﺮد( ،ﭘﻨﯿﺮ را از وﺳﻂ ﻧﺼﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و

آن را در دﺳﺘ ﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  :اﯾﻦ دﺳﺘ ﺎه ﯾ

ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺰی داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﯿﺮ را در آن ﻣ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ

و ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮد  .در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﻠﻪ ای ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق داغ ﻣ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻪ داغ
ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨ در ﺑﺸﻘﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﺴﺎ

ﭘﻨﯿﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ و در ﺑﺸﻘﺎب ﻣ رﯾﺨﺖ .ﭘﻨﯿﺮ ﻧﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺟﺎﻣﺪ ،از ﻗﺒﻞ ﯾ

ﯿ

ﺷﺪه ﭘﻨﯿﺮ را ﮐﻤ ذوب ﻣ ﮐﺮد آﺷﭙﺰ ﻣﯿﻠﻪ را ﻣ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،ﭘﻨﯿﺮ را ﺑﺮﻣ داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﯾ

ﻻﯾﻪ ﺑﺎرﯾ

از روی

ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻮراً ﮔﺎرﺳﻮن ﺑﺸﻘﺎب را ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎن ﻣ آورد و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت روﯾﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺳﻔﺖ ﻣ ﺷﺪ .ﻣﺰه اش ﮐﻤ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰا ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨ را در ﭘﻨﯿﺮ زد و ﺧﻮرد .اﯾﻦ ﻏﺬا ﺧﯿﻠ ﺳﻨ ﯿﻦ ﺑﻮد .وﻗﺘ ﯾ
اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮ ﺧﻮردم ﺣﺲ ﻣ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻧ ﺎر ﯾ

ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨ ﺑﺎ

ﺑﺸﻘﺎب ﭘﻠﻮ و ﺧﻮرش ﺧﻮرده ام  .ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻟﺬﯾﺬ ﺑﻮد.

در ﻫﻤﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ ،ﺑﺮای اﻋﻼم ﭘﺎﯾﺎن زﻧ

ﺗﻔﺮﯾﺢ )!( ﺑﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺴﻮول ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻒ زدن ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻄﻠﻊ ﻣ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺮای اﻋﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺣﺖ از زﻧ ﻮﻟﻪ ﮔﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.

١٧

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد

ﻋ ﺲ  :۴.٢ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎی آﻟﭙ دﻫ ﺪه دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ

ﻫﺎ

ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻣﺰه ﺑﻮد .از اﯾﻨ ﻪ از ﻧﻤﺎد ﻣﺤﻠ ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ.

یﻧ

ﺷﺎم ﮐﻨﻔﺮﻧﺲ در ﻫﺘﻞ ﺳﺮو ﻣ ﺷﺪ .ﻏﺬای ﺳﻮﯾﯿﺴ ﺧﯿﻠ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺶ ﻏﺬا ﺳﺮو ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺨﻠﻮﻃ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺒﺰی ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرﯾﻢ .ﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ
ﺳﺒﺰی ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب ﭘﺰ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺶ ﻏﺬا ،ﺳﻮپ ﺳﺮو ﻣ ﺷﺪ .در ﯾ
ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺰرگ ﭼﺎی ﺧﻮری و ﺳﭙﺲ ﻏﺬای اﺻﻠ و در آﺧﺮ دﺳﺮ .از ﯾ

ﮐﺎﺳﻪ ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ  ،اﻧﺪازه ﯾ

از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻮﯾﯿﺴ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺳﻮﯾﯿﺴ

ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻏﺬا ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ .ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻏﺬای اﺻﻠ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾ

ﺷ ﻼت ﮐﻮﭼ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ )ﺑﺎزﻫﻢ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ام ﺑﻪ ﺷ ﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ(.
دﻟﯿﻞ ﺳﻔﺮم ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﺲ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

از ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬاﯾﺶ

ﺴﺎ

ﺳﺮو ﻣ ﺷﺪ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﺧﻮﺷﻤﺰه  ،ﻟﺬﯾﺬ و ﺳﺎﻟﻢ .ﺳﻮﯾﯿﺲ ﯾ

ﯿ

دﺳﺮ  ،اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ وﻋﺪه ﺳﺮو ﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮص رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ﺳﺖ .ﺣﺠﻢ ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ

در اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ را

ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ دارم .ﭼﻮن ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻪ ﻣ ﺰﯾ
ﺧﺎﻧﻢ و ﯾ

ﻣﺮد ،دﯾﺪم .ﺻﻮرت ﯾ

 ،دو

از ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و آن ﻣﺮد دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘ

دﯾﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ دﺧﺘﺮ دﯾ ﺮ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﺑﻠﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﮋادش اﻧ ﻠﯿﺴ اﺳﺖ ،ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ از ﻃﺮف دوﻟﺖ

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

١٨
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﺟﻤﻊ اوری ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣ ﺰﯾ

ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪ! ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ را ﻣ دﯾﺪم ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣ ﮐﻨﻢ  .ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻮار و ﻗﻮی ،ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺸ

ﻣﺮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧ رﯾﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣ آورد و ﺻﻮرت ﮔﺮد و ﭼﻬﺮه

ﺳﺮخ دﺧﺘﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾ

ﻣﺎدر ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖ را ﺑﻪ در ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻧﻘﺶ ﻣ زد .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘ داﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮ
از آرزوﻫﺎی ﻣﻦ دﯾﺪن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﻤﺪن ﻣﺎﯾﺎ ﺳﺖ و ﺷﻨﯿﺪه

از دو ﻧﻔﺮ دﯾ ﺮ اﻧ ﻠﯿﺴ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﯾ

ﺳ

( ﺑﺮوم .او ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗ در اﯾﻦ ﻣﻮرد

ام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﻣﻪ ﻣ ﺰﯾ ﻮ ) ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﻣ ﺰﯾ

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .اول در ﻣﻮرد ﻧﮋاد ﻣﺮدم ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺑﻮدﺷﺎن ﮐﺮده

ﺮآو
ﻔ

اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ( او ﮔﻔﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻠ ﺷﻤﺎل ﻗﺎره آﻣﺮﯾ ﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣ ﺰﯾ

ﮔﻔﺖ ﺧﻮدش دو رﮔﻪ اﺳﺖ؛ آزﺗ

و اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟ  .ﭼﻮن ﻣ ﺰﯾ

ﻫﻨﻮز ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ را از رﻧ

ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻧﻪ ﺳﺮخ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮخ ﺗﯿﺮه ﻣ زد .ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣ ﺰﯾ

ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ اﻣﻦ

ﻫﺴﺖ ؟ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﯾﺴﺘ اش ﺑﺎﺷ ﺑﻠﻪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻄﺮاﺗ ﻫﺴﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪم » ﻣﺜﻼ ﺟﯿﺐ

رد

ﺑﺮی؟« ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ » ﺟﯿﺐ ﺑﺮی ﮐﻪ ﺧﻄﺮی ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣ ﺰﯾ

دﻫﺎﻧﻢ از ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﻀ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﯾ
ﮔﺮوه ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ،ﻓ ﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻣ ﺰﯾ

ﺷﺒﯿﻪ ﻣ ﺰﯾ

ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺨﺼ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺻﻮرﺗﻢ

ﻫﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧ ﻨﻢ ﮐﺴ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﺪ ﺧﺎرﺟ ﻫﺴﺘﻢ ! ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ ﮔﺮدی
ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﻣﺜﻞ ﻣ ﺰﯾ

ﻫﺎﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ام .ﺑﺎرﻫﺎ در اﯾﺮان ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻪ

یﻧ

ﺻﻮرﺗﺖ و رﻧ

زن ﺗﻨﻬﺎ اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﺼﺮ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻤﺮاه

ﻫﺎ

ﯾ

دﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘ آدم ﻣ ﮐﺸﻨﺪ«.

ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻦ را ﻗﺒﻼ ﺟﺎﯾ دﯾﺪه اﻧﺪ ﭼﻮن ﺻﻮرﺗﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎﺳﺖ و ﻫﻤ
اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎ از ﯾ

اﺷﺘﺒﺎه ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ! اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه در

ﻧﮋادﯾﻢ و ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻮرﺗﻤﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان

ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .در ﻧﭙﺎل ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺮدم از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ام ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺖ و ﮔﺮدی ﺻﻮرت ﻧﭙﺎﻟ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﭘﻮﺳﺘﻢ روﺷﻨﺘﺮ از ﻧﭙﺎﻟﯿﻬﺎﺳﺖ ! وﻗﺘ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮک ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ
در ﻣﻐﺎزه ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧ ﻨﻢ ،ﺑﺎ اﻧ ﻠﯿﺴ ﺣﺮف زدن ﻣﻦ ﻣﻐﺎزه دار ﻣ ﻓﻬﻤﺪ ﺧﺎرﺟ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻤ دﻫﺪ!

ﯿ

)اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ اﻧ ﻠﯿﺴ ﺣﺮف ﻧﺰد ،ﺣﺘ ﯾ

ﺴﺎ

ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻢ ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺮک ﻫﺴﺘﻢ  ،و در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺣﺮﻓﺸﺎن درﺳﺖ ﺑﻮد! در ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری
ﻧﻔﺮ! ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﻐﺎزه دار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ

ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺘﻞ و  ...ﮔﻔﺘ ﻮ را ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟ آﻏﺎز ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی از ﻧﻈﺮ رﯾﺸﻪ ﻧﮋادی ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .اﻣﺎ
در ﻣﻮرد ﻣ ﺰﯾ

و ﻧﮋاد ﺳﺮخ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺮی ﻧﺪارم .داﺷﺘﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ﻧﻪ؟! ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻣ ﺰﯾ

ﺧﯿﻠ ﮔﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﭘﻮل ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ

ﻣ ﺮ اﯾﻨ ﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺲ اﻧﺪازم را ﺧﺮج ﮐﻨﻢ ! دو راه ﺣﻞ دارم ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾ

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﻣ ﺰﯾ

ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ اﯾﻨ ﻪ ﺑﻌﺪ

١٩

در آﻏﻮش آﻟﭗ

از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﭘﺴﺖ داک ﯾﺎ اﺳﺘﺎدی ﭘﻮل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺑﭙﺮدازم .ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ راه ﺣﻞ اول ﺗﺮﺟﯿﺢ
دارد ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﯾ
ﮔﺮﺟ ﻫﻢ دﯾﺪم ) ﮔﺮﺟ  :ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن( .ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ داﻧﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﺟ ﻣ
ﻧﺎﻣﯿﻢ .ﺳﻪ داﻧﺸﺠﻮ از ﮐﺸﻮر ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﯾ
ﯾ

وِﻟْﺶ دﯾﺪم )وﻟﺶ :ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮر وﻟﺰ ( .وﻟﺰ

از ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺟﺰ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ اﺳﺖ  :وﻟﺰ ،اﺳ ﺎﺗﻠﻨﺪ و اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟ  .ﺳﯿﺴﺘﻢ اداره اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﮐﻨﻮن

ﺳ

ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را دارﻧﺪ .در ﻣﻮرد زﺑﺎن وﻟﺶ  ٣ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻧ ﻠﯿﺴﯿﻬﺎ

آن را ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر) اﯾﺮﻟﻨﺪ ،اﺳ ﺎﺗﻠﻨﺪ و وﻟﺰ( زﺑﺎن و ﺗﻤﺪن ﺧﻮدﺷﺎن را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ

ﺮآو
ﻔ

ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﻪ اﻧ ﻠﯿﺲ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪم زﺑﺎن ﻣﺎدری اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪم
اﻧ ﻠﯿﺴ ! اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾ
ﯾ

ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻮد.

از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺒ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﻨﺴﺮت ﮐﻮﭼ

ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎی دﻫ ﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤ

ﺗﻌﺠﺐ اﻧ ﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎی

رد

ﮐﻠﯿ ﻨ ) ﺷﻬﺮی در اﯾﺮﻟﻨﺪ ،در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮﻟﻨﺪم ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ( ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺴﺮت و ﺗﻌﺪادی
ﮔﯿﺘﺎر دﯾﺪم ﺑﻬﺖ آور ﺑﻮد.ﮐﻨﺴﺮت ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮد :ﭼﻨ
ﭼﻨ

ﻧﻮاز دوران ﺳﺎﺳﺎﻧ ﺑﻮده اﺳﺖ(.

ﻫﺎ

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺪاﯾﺶ و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃ ﮐﻪ ﭼﻨ

و وﯾﻠﻦ .ﺳﺎز ﭼﻨ

ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻢ دارد ) ﻧ ﯿﺴﺎ ﭼﻨ

را ﺧﯿﻠ دوﺳﺖ دارم ،ﻫﻢ

را ﺧﺎﻧﻤ ﻣ ﻧﻮاﺧﺖ و ﭼﻘﺪر وﺟﻮد اﯾﻦ زن ﺳﺮﺷﺎر از ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻧﺎزی ﺑﻮد ،اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿ

یﻧ

ﮐﻪ ﻣ ﻧﻮازد ﭘﺮواز ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ زﻫﻬﺎی ﭼﻨ

را ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش در ﻣ آورد ،ﻣﻮﺳﯿﻘ را ﻣ آﻓﺮﯾﺪ و ﺳﺮش را

ﺣﺮﮐﺖ ﻣ داد .وﯾﻠﻦ ﻧﻮاز ﻣﺮد ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻮد ،آﻫﻨ ﻬﺎﯾ از ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اروﭘﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ.
ﯾ

از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻫﻨ ﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﻢ ﻣﺎﻧﺪ ،آﻫﻨ

ﺑﻪ ﻧﺎم  Greensleevesﺑﻮد .وﯾﻠﻦ ﻧﻮاز در ﻣﻌﺮﻓ اﯾﻦ آﻫﻨ

ﮔﻔﺖ ﺣﺘﻤﺎ آن را ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ و ﻣﻦ در دﻟﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ! ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم .ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎت آرﺷﻪ ﻏﺼﻪ
ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ آﻫﻨ

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣ رﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس اﻧﺪوه داﺷﺘﻢ .ﻣ داﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ آﻫﻨ

را

داده ﺑﻮد و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻞ اﺣﺴﺎس دﻟﺘﻨ

دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺎرﺗﻮن دﯾﺪه ﺑﻮدم! ﺟﻌﺒﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻧﻞ ﺑﻪ او
داﺷﺖ ﺟﻌﺒﻪ را ﺑﺎز ﻣ ﮐﺮد و اﯾﻦ آﻫﻨ

ﺴﺎ

ﯾﺎدم آﻣﺪ .اﯾﻦ آﻫﻨ

ﺟﻌﺒﻪ ﺟﻮاﻫﺮاﻻت ﯾ

ﯿ

ﺷﻨﯿﺪه ام ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ از ﯾﺎداوری دﻗﯿﻖ ﻣ ﺎن و زﻣﺎﻧﺶ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدم.آن ﺷﺐ  ،ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ،ﺑﻪ
ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ دﻟﻢ را ﻏﺼﻪ ور ﮐﺮد! اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات دور ﮐﻮدﮐ ام ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤ داﻧﻢ
ﭼﺮا! ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﻮد ﺟﺰﯾﯿﺎﺗ ﯾﺎدآوری ام ﺑﺸﻮد.

٣ Welsh

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

٢٠

٢.٢

اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳ

ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی ﺻﺒﺢ از ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﯾﺎزده و ﻧﯿﻢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﻪ وﻳﮋه اﺳ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای اﺳ

رﻓﺘﻢ.

ﺳ
ﯾ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .روز دوم

از ﭘﺴﺖ داﮐﻬﺎی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﺎن ﻗﺒﻼ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ژﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﻫ ﺪه
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳ

ای ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد ﯾ

اﺳﺖ ).در ﻣﻮرد ﭘﺴﺖ داک اﯾﻦ را ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ

ﺮآو
ﻔ

ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ،دوره ﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺴﺖ داک ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻧ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اداﻣﻪ

ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘ دارﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﭘﺴﺖ داک ﻣﺎﻧﻨﺪ دوره دﮐﺘﺮی  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدن اﺳﺖ،
اﻣﺎ »ﭘﺴﺖ داک ﺧﻮاﻧﺪن« ﯾﺎ »ﭘﺴﺖ داک ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﻣﻌﻨ ﻧﺪارد( .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ دوﺑﻠﯿﻦ ﻟﺒﺎس اﺳ

ارزاﻧﺘﺮ از ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ دوﺑﻠﯿﻦ ﻟﺒﺎس اﺳ

ﺑﺨﺮم

ﺧﺮﯾﺪم ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺮاج ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ .ﺣﺮاﺟﻬﺎی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ

رد

از ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ و  ...ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺨﻔﯿﻔﻬﺎ ﺣﺘ ﮔﺎﻫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣ ﺷﻮد.

ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻮرﮐﻨﻨﺪه دارد .ﺑﻘﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺳ

ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ.

ﻧﻤ داﻧﻢ ﮐﻔﺶ اﺳ
ﻣ ﺧﻮاﻫ از ﺳﺒ

را ﻣ ﺗﻮان ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮد .ﻣ دﯾﺪم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای اﺳ

یﻧ

ﻣ آﯾﻨﺪ ﭼﻮب و اﺳ

ﻫﺎ

ﺑﺮای اﺳ

ﯾ

ﺷﻠﻮار و ﮐﺎﭘﺸﻦ ﺿﺪ آب و ﺿﺪ ﺑﺎد ﻣ ﭘﻮﺷﻨﺪ .دﺳﺘ ﺶ و ﻋﯿﻨ

آﻓﺘﺎﺑ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺑﺮف

ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣ داﻧﻢ ﺧﯿﻠ ﺳﻨ ﯿﻦ ﺑﻮد؛ وﻗﺘ ﮐﻔﺶ را در ﻣ آوری

ﭘﺮواز ﮐﻨ  .ﭘﺎﺷﻨﻪ ﮐﻔﺶ ﺧﯿﻠ ﺳﻨ ﯿﻦ اﺳﺖ ،راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﻔﺶ اﺳ

ﺧﯿﻠ ﺧﻨﺪه دار ﻣ

ﺷﻮد ﭼﻮن وﻗﺘ ﭘﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﮐﻨ اول ﭘﺎﺷﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣ ﺧﻮرد و ﺑﻌﺪ ﭘﻨﺠﻪ ﻓﺮود ﻣ آﯾﺪ .وﻗﺘ ﺑﻪ دﯾﺒﺎﻟﻘﻪ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮدم راه رﻓﺘﻦ ﻣﺮدﻣ را از اﺳ

ﺑﺮﻣ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺠﺐ آور ﺑﻮد! ﭼﺮا اﯾﻦ ﻃﻮری راه ﻣ روﻧﺪ !! ﮐﻔﺶ ﺳﺎق
ﺑﺎﯾﺪ روی دو ﭘﺎ ﻧﯿﻢ ﺧﯿﺰ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ

ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺎق ﺑﻨﺪﻫﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﯿﺐ دار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮد اﺳ

ﺴﺎ

ﺻﺎف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺷﯿﺐ دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در اﺳ

ﯿ

ﺑﻨﺪﻫﺎﯾ دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﺳﺎق ﭘﺎ ﻣ رﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻔﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﻮزک ﭘﺎﺳﺖ .ﺳﺎق ﺑﻨﺪﻫﺎ
از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿ

اﺳﺖ و در وﺳﻂ آن ﻗﺴﻤﺘ ﺑﺮای ﮐﻔﺶ ﻗﺮار دارد .اول ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﻪ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺷﻨﻪ را .ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر دادن ﭘﺎﺷﻨﻪ ،ﮐﻔﺶ در اﺳ

ﻗﻔﻞ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ اول ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ ! اﺳ

ﻓﺮوﺷ ﺎه ﭘﺮ ﺑﻮد از ﮐﻔﺶ و اﺳ

و ﭼﻮب اﺳ

ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ.

 ،ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻏﻠﯿﻆ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﻧ ﻠﯿﺴ ﺣﺮف ﻣ زد.

اول ﺷﻤﺎره ﭘﺎﯾﻢ را ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻔﺶ داد .ﮐﻔﺸﻬﺎ را ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪم ﻣﺜﻞ ﺳﻨ

ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭼﺴﺒﯿﺪم .ﺑﻌﺪ ﻗﺪم را

٢١

در آﻏﻮش آﻟﭗ
ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪ ﯾ
ﭘﺮﺳﯿﺪ .اﺳ

را روی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮐﻔﺶ را روی اﺳ

و ﻗﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﺳ
ﮐﻔﺶ اﺳ

ﺟﻔﺖ اﺳ

از ﺑﯿﻦ اﺳ

ﻫﺎ ﺑﯿﺮون آورد ،ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻔﺶ را در ﺑﯿﺎورم و وزﻧﻢ را

و ﻣ ﺎن ﮐﻔﺶ روی اﺳ
ﺑﻪ ﭘﺎ و اﺳ

ﭼﯿﺴﺖ.

روی دوش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺴﺖ اﺳ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ام ﺑﻮد .ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺳﻨ ﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺳ

ﺳ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﯾﺒﺎﻟﻘﻪ ﭘﯿﺴﺖ اﺳ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤ داﻧﻢ رﺑﻂ وزن

از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی

ﻣ رﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﯾ

از روی دوﺷﻢ ﺳﺮ ﻣ ﺧﻮرد و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ آﻣﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻤ ﺎری
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .اﻧ ﺎر ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﯿﺰﯾ

دارد ﺑﺮای اﺳ

ﺮآو
ﻔ

ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺌﻮری وار ﮔﻔﺖ و ﺑﻌﺪ از ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای اﺳ

ﺑﻪ ﻣﻦ درس

رﻓﺖ! ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺴﺖ ﺷﺮوع

ﮐﻨ اﻣﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اش اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﯿﺸﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺷﺮوع ﮐﺮدم .ﻣﺜﻞ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﮐﻤﺪی ﻫﺮﻗﺪر ﺗﻼش ﻣ ﮐﺮدم ﺟﻠﻮ ﺑﺮوم ﻋﻘﺐ
ﺧﯿﻠ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ

ﻣ رﻓﺘﻢ! ﺑﺎ آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ،زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪ .زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن در اﺳ

ﺷﺪﻧﺶ ﻣﺼﯿﺒﺖ اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ اﻓﺘﺎدم ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ اﻓﺘﺎدم و وﻗﺘ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮم ﺗﺎزه ﯾﺎدم آﻣﺪ اﺳ
اﺳ

رد

ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ

ﻫﺎﯾ

ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ! ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ دﺳﺘﺖ را روی زاﻧﻮﯾﺖ ﺑ ﺬار و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ در ﭘﯿﺴﺖ

ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤ

ﮐﺴ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘ آن ﮐﺴ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪت ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ

ﻫﺎ

ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻨﺪت ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨ .

در ﺣﯿﻦ ﺗﻘﻼی ﺑ ﺣﺎﺻﻠﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﺳﺮﻋﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ،ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎر -ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ،
اﺳ
ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸ ﻞ در اﺳ
ﯾ

یﻧ

ﮐﻨﺎن ،از ﮐﻨﺎرم ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ ﭼﻪ ﺣﺴ داﺷﺘﻢ ! ﺧﻮدﺗﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺪس

ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ .ﺗﺎ اﺳ

ام ﺷﺮوع ﻣ ﺷﺪ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﺗﻨﺪ ﻣ ﺷﺪ و ﻣ اﻓﺘﺎدم.

ﺑﺎر ﻣﺤ ﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎدم و ﻓ ﺮ ﮐﺮدم ﮐﺎﺳﻪ ﻟ ﻨﻢ ﺷ ﺴﺖ! ﻫﻢ ﺧﻨﺪه ام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻢ دردم آﻣﺪ .ﯾ

ﺧﯿﻠ ﺑﺪﺗﺮ اﻓﺘﺎدم  :اﺳ

ﺑﺎر

ﺑﻪ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺗﻨﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ زﯾﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎدم و ﻫﯿﭻ

ﯿ

ﺟﻮری ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮم ،ﻣﺜﻞ ﻻک ﭘﺸﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣ اﻓﺘﺪ .زاﻧﻮﻫﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﻮﻧﺪ و ﮐﻤﺮم ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و
ﻧﻤ دﻫﻢ.
دﻟﯿﻞ اول اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی ﺻﺒﺢ ﺑﺮای اﺳ
ﮐﺠﺎ و ﮔﺮﺳﻨ

ﺴﺎ

ﻫﻮا ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻤﺮم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﻣ آﻣﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨ ﻪ ﺑﻠﻨﺪم ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮب اﺳ

را درآوردم و ﮔﻔﺘﻢ اداﻣﻪ

آﻣﺪه ﺑﻮدم .ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﺻﺒﺢ

ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﺠﺎ ! در ﻫﻮای ﺳﺮد ﺑﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد  ،آﻧﻬﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ

ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ .دﻟﯿﻞ دوم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳ
و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻨﺎر آدم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ  .ﺗﺎ ﺧﻮدم ﺑﺮای اﺳ

را ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺑ ﯾﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘ ﮐﻪ اﺳ
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درک ﮐﻨﻢ اﺳ

را ﺑﺪاﻧﺪ
ﭼﻘﺪر

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

٢٢

ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻮﭼ ﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺎده ای اﺳﺘﺨﻮان ﻣ ﺷ ﻨﺪ .ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻤ ﭘﺎ را ﺑﺪﺟﻮر ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ﯾﺎ
ﺳﺮﻋﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧ ﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ،ﻋﻀﻼت دﺳﺘﻢ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺷﺪت اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭼﻮب اﺳ

را در ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺑﻮدم و ﯾﺎ در ﺑﺮف ﻓﺮو ﮐﺮده ﺑﻮدم و اﯾﻦ دﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﺷﺪت آزرده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﻢ
ﻣ ﻟﺮزﯾﺪ و در ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎری ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم و ﭼﻮب را ﻧ ﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﻋﻀﻼت زﯾﺮ ﺑﻐﻠﻢ

ﺳ

ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت درد ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺮآو
ﻔ

از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ اﺣﺴﺎﺳﻢ ﺷﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب ﺑﻮد .دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻢ درد ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨ ﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ

ﺑﺮوم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﻘﻮط از ﺑﺮف از ﺧﻮاب ﻣ ﭘﺮﯾﺪم .ﺣﺲ ﻣ ﮐﺮدم ﻫﻨﻮز اﺳ

ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻢ اﺳﺖ و ﻧﻤ

ﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻢ.
دﯾ ﺮ ﺑﺮای اﺳ

دوﺳﺖ ﻣﺎﻫﺮ اﺳ

ﻧ ﻨﻢ .ﺧﻄﺮ اﺳ

ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠ زﯾﺎد اﺳﺖ.

ﻫﺎ
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را ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮم .ﻣﺮﺑ اﺳ

ﺧﯿﻠ ﮔﺮان ﺑﻮد و دوﺳﺖ ﻣﺎﻫﺮی ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ

رد

ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﺳ

ﻧﺮﻓﺘﻢ .ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن ﺑﻠ ﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺑ ﯾﺎ ﯾ

دﻫ ﺪه ﻗﻮﺳ ﻧﯿﻪ) دﻫ ﺪه آﻧﺖ  ،دﻧ و ﻟﻮﺳﯿﯿﻦ(

یﻧ

اوﻟﯿﻦ ﻧ ﺎه ﺑﻪ دﯾﯿﺎﺑﻠﻘﻪ ﺣﺲ آﺷﻨﺎﯾ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﭘﻨﺪاری اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،از ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﯾﯿﻦ دوﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ زود ،ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﻪ روی آﻟﭗ ﮔﺸﻮده ﺑﺎﺷﻢ .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم
اﯾﻦ ﺳﺒ

ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﺎدآور ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه دوران

ﮐﻮدﮐ ام ﺑﻮد؛ ﮐﺎرﺗﻮﻧ ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺑﭽﻪ ﻫﺎی آﻟﭗ«  .ﺷﻤﺎر دﻓﻌﺎﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﺷﺪ از
دﺳﺘﻢ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﻣ داﻧﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗ ﺮار ﺷﺪ .آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺟﺰﯾ از ﺧﺎﻃﺮات ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد » ﻣ

ﺴﺎ

ﻫﺎﯾﺪی ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن .ﭼﻨﺪ ﻋ ﺲ از ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﯾ

ﯿ

در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ در دﻫ ﺪه ای در داﻣﻨﻪ آﻟﭗ ﻫﺴﺘﻢ .ﯾ

از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﺎﺳﺦ داد از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ

ﺗﻮاﻧ ﺗ ﻪ ﻫﺎی آن ﮐﺸﺘ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨ ؟« ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮرش را ﻓﻬﻤﯿﺪم .ﻣﻨﻈﻮرش ﮐﺸﺘ ﭼﻮﺑﯿ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻮﺳﯿﻦ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﺮای آﻧﺖ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و آﻧﺖ ﻫﻢ آن را از اﯾﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮت ﮐﺮد و
ﮐﺸﺘ ﺧﺮد ﺷﺪ! در ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن ﺷﻨﺎور ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳﯿﺪ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﻮﺳﯿﻘ اﯾﻦ
ﮐﺎرﺗﻮن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﺗﺎه از ﮐﺎرﺗﻮن در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اوﻟ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .ﺣﺪود
ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن را ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم!ﺑﻐﺾ داﺷﺘﻢ ! ﺑﻐﻀ ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و دور ! آن

٢٣

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻦ را ﺑﻪ دوران ﮐﻮدﮐ ﮐﺸﯿﺪ؛ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﻣ ﺷﺪ.
ﯾﺎدم ﻧﻤ آﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﭘﺮرﻧ

ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ام ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ دورﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮐﻮدﮐ ام دارم  :دو زاﻧﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ ام،
ﯾﺎدم ﻧﻤ آﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم ﯾﺎ ﻧﻪ  ،زاﻧﻮﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﻠ ﮐﻮﭼ ﻨﺪ ،ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻧﻮرﮔﯿﺮ ﺑﻪ درون ﻣ ﺗﺎﺑﺪ
و روی دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﻣ اﻓﺘﺪ ،اﻧ ﺸﺘﻬﺎی ﺗﭙﻠﻢ روی ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ ﻧ ﺎه

ﺳ

ﻣ ﮐﻨﻢ .دﺳﺘﻬﺎﯾﻢ را ﻣ ﭼﺮﺧﺎﻧﻢ و ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﻢ .ﻧﻤ داﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ؟! ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﯾﺎ

ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ .ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻌﺪی ام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻟ

ام اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ

ﺮآو
ﻔ
ﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾ

ﻣﯿﻮه ﻣ داد و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﯾ

ﻟﯿﻮان ﺷﺮﺑﺖ .ﻫﺮ روز ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ ،ﭘﯿﺶ از

ﺷﺮوع ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ،از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ » ﻧ ﯿﺴﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﭼﻪ رﻧ

ﻣ ﺧﻮاﻫ ؟ «  .ﻣﻦ ﻫﺮ روز ﻣ

ﮔﻔﺘﻢ » ﺷﺮﺑﺖ زرد« و ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ » ﺷﺮﺑﺖ ﻗﺮﻣﺰ« ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ از ﺷﺮﺑﺖ زرد ،ﺷﺮﺑﺖ ﺳ ﻨﺠﺒﯿﻦ

ﺑﻮد و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺷﺮﺑﺖ آﻟﺒﺎﻟﻮ .ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻣﺎن در ﯾ

ﺳﯿﻨ ﻓﻠﺰی ،دو ﻟﯿﻮان ﺷﺮﺑﺖ ﻣ آورد .ﯾ

زرد و ﯾ

رد

ﻗﺮﻣﺰ ،ﺑﺎز ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی ﺳﯿﻨ ﻣ اﻓﺘﺎد و ﻧﻘﺶ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻨ روی ﺳﻘﻒ اﺗﺎق ﺷ ﻞ ﻣ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ﺷﺮﺑﺖ

ﻣ ﺧﻮردﯾﻢ و ﭘﺨﺶ ﮐﺎرﺗﻮن ﺷﺮوع ﻣ ﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ! اﻣﺎ ﯾ

ﭼﯿﺰ در ﻣﻦ ﻋﻮض ﻧﺸﺪه ،ﻣﻦ

ﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺬوب ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ روی ﮐﻒ دﺳﺘﻢ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ،ﺗﺮس از زاﯾﻤﺎن ﯾ
ﯾ

از زاﯾﻤﺎﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر آﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد .ﺗﺮس دﯾ ﺮم ﻫﻢ ﮐﻼ ﺗﺮس از ﻣﺮدن ﻣﺎﻣﺎن ﺑﻮد!

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮرﻧ

یﻧ

ﻫﻤﻪ زﻧﻬﺎ در ﺣﯿﻦ ﯾ

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﮐﺎرﺗﻮن آﻧﺖ در ذﻫﻨﻢ ﺑﻮد .ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم

ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻟ

ام اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻣﺎن ﺳﺮدرد داﺷﺖ و در اﺗﺎق

ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻏﺮوب ﺑﻮد .ﺑﺎﺑﺎ در اﺗﺎق را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻣﺎﻣﺎن ﻗﺮص اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﺑﺮد ،ﻣﻦ ﺳﺮم را از ﻻی در اﺗﺎق
داﺧﻞ ﺑﺮده ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم .ﻫﻨﻮز ﭼﻮب درِ اﺗﺎق را روی ﮔﻮﻧﻪ ام ﺣﺲ ﻣ ﮐﻨﻢ .ﻣﻨﻈﺮه ﮐﻮﻫﺴﻨ
دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤ اش ﭘﺸﺖ ﮐﻮه ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺗﺎق ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾ

ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻓ ﺮ ﻣ

ﯿ

ﮐﺮدم » اﮔﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﺑﻤﯿﺮه ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﺖ ﻣ ﺷﻢ؟« .ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﻣﺎﻣﺎن داﺷﺘﻢ ،از ﻣﺮگ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻤ
ﻣﺎدری ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺣﺲ ﻣ ﮐﻨﻢ.

ﺴﺎ

ﺗﺮﺳﯿﺪم ! ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮐ ام را ﻣﺮور ﻣ ﮐﻨﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﻣﺎدر را در اﺛﺮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻬﺎی ﺑ

ﻧﻤ داﻧﻢ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﻮول ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارک ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ اﺛﺮ ﺳﯿﺎه و ﻏﻤﺒﺎری
در ذﻫﻦ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ؟! ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺗﻮﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﻏﻤ ﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣﺮده ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾ

از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﻣﺎ ﻧﺴﻞ » ژاﻧﺮ ﺑ ﻣﺎدری« ﻫﺴﺘﯿﻢ .آﻧﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﯾ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﻪ

ﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺎدرش را ﻣﻮﻗﻊ زاﯾﻤﺎن ﺑﺮادرش از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﺣﻨﺎ ﭘﺪر ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺎدرش در ﺷﻬﺮ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮد

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

٢۴
و ﺧﻮدش ﻫﻢ در ﯾ

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺘ ﺎر ﺑﻮد .ﻧﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮی ﯾ

ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺗﻨﺪﺧﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎدرش در ﭘﺎراداﯾﺲ ﺑﻮد.

ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﺳ ﺶ ) ﺑﻞ( دﻧﺒﺎل ﻣﺎدرش ﻣ ﮔﺸﺖ .ﻣﺎدر اﺳﺘﻠﯿﻨ

ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ده ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻦ

و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ و ﺧﻮن ﺟ ﺮ ﮐﺮدن ﻣﺎ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﻮت ﮐﺮد! ﻫﺎﯾﺪی ،ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﯾ
ﻓﻠﺞ ﺑﺎ ﯾ

دﺧﺘﺮ ﭘﻮﻟﺪار و

ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻮﻟﺪار زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮد و از ﺷﺪت ﻓﻘﺮ ﻧﺎن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اش را ﻧﻤ ﺧﻮرد و ﺑﺮای ﺑﻌﺪاً ﻗﺎﯾﻢ ﻣ

ﮐﺮد .ﮐﻮزت و ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻨﺎردﯾﺪه را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺑﺎری دﯾﺪﯾﻢ .ﭘﺮﯾﻦ از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺧﻮدش ﻣﺮگ

ﺳ

ﻣﺎدرش را دﯾﺪه ﺑﻮد و در ﮐﺸﻮر ﻏﺮﯾﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﮐﻨﺎ و ﺳﺮﻧﺪی ﭘﯿﺘ ﻫﻢ ﮐﻪ ﮐﻼ ﮔﻢ و ﮔﻮر ﺷﺪه ﺑﻮﻧﺪ ! ﺟﺪا
از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻏﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ،ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺮﯾ

ﻏﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻣ ﺷﺪ :ﭘﺴﺮ ﺷﺠﺎع ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮب ﺑﻮد،

ﺮآو
ﻔ
اﻣﺎ او ﻣﺎدر ﻧﺪاﺷﺖ و ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﺪر ! ﯾ

ﺳﻨﺠﺎب ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣ ﮔﺸﺖ ؟!

ﻓﻘﻂ ﯾﺎدم ﻣ آﻳﺪ داﺋﻢ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد .ﺣﺘ ﺣﺸﺮات ﻫﻢ از اﯾﻦ ژاﻧﺮ ﻣﻌﺎف ﻧﺒﻮدﻧﺪ :ﺣﺎج زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ دﻧﺒﺎل ﻣﺎدرش

ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎدرش ﯾ

ﻗﺪم از او ﺟﻠﻮﺗﺮ ان ﻣ ﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺣﺎج دﻟﻢ ﻣ ﺳﻮﺧﺖ .ﺗﻨﻬﺎ

ﺷﺨﺺ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﻮدﮐ ﻣﺎ ،اﻧﺮﯾ ﻮ در ﮐﺎرﺗﻮن » ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ واﻟﺖ« ﺑﻮد .او ﻫﻢ ﭘﺪر داﺷﺖ و ﻫﻢ ﻣﺎدر

رد

وﻟ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﯾﺐ زﻧﺪﮔ ﯾ

از ﻫﻤ ﻼﺳ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد :ﯾ

ﺑﻮد و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻔﻨ

ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾ

ﻣ ﮐﺮد ،ﯾ

ﮐﻤ

دﯾ ﺮ ﭘﺪر ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎدرش دﺳﺘﻔﺮوش ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش

آﻧﻘﺪر ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﯿﺪار ﻣ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺪرش روی ﭘﺎﮐﺘﻬﺎی ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎﻧ ﻣ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﮐﺎرﺗﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟ ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﺪ  :واﺗﻮ واﺗﻮ) آن ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻫﻤﺎﻧﻪ

یﻧ

ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮐﻤ
ﺑﻮد :ﯾ

ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧ

ﻫﺎ

ﺗﻤﺎم ﻣﺸ ﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد! ﯾ

در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﺪت ﭼﺎق ﺷﺪه

واﺗﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران واﺗﻮ ( و ﺑﺎرﺑﺎﭘﺎﭘﺎ .در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻬﺎ ،از ﭘﺮﯾﻦ ﺧﯿﻠ ﺑﺪم ﻣ آﻣﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ

ﻓﻨﻮن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد! از ﺻﺒﺤﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ،ﻋ ﺎﺳ  ،آﺷﭙﺰی در ﺣﻠﺒ ﮐﻬﻨﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ راﻧﺪن ﮐﺎﻟﺴ ﻪ .ﻣ ﺮ
ﯾ

دﺧﺘﺮ ﯾﺎزده ﯾﺎ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺎﯾ دارد !!! از ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺦ اﺳﻄﻮره ﭘﺮدازﯾﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ اﯾﺮاﻧ ﻫﺎ ﮐﻪ

ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﻫﻤﻪ ﻓﻦ ﺣﺮﯾﻒ در ذﻫﻦ از ﺧﻮد ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻤﺎن ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ ! ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ﺟﻮدی اﺑﻮت ﺑﻮد .او
از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻨﻮاﺗﺮ اﻣﺎ ﺷﺎد ﺑﻮد ،در ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻗﺘ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﺎرﺗﻮن ﺟﻮدی ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﺪ

ﯿ

ﺴﺎ

و ﻗﺒﻞ از ﮐﺎرﺗﻮﻧﺶ ،ﮐﺘﺎب آن را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم .ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺟﻮدی را دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ .او ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﻮد از ﺟﻨﺲ آدﻣﻬﺎ
 :ﺷ ﻔﺖ زده ﻣ ﺷﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻣ ﮐﺮد  ،ﻣ ﺧﻨﺪﯾﺪ  ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧ ﻣ ﮐﺮد  ،از ﺷﻮق زدﮔ ﻣ دوﯾﺪ و ...ﻣ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺣﺴﺎﺳﺶ را درک ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﯾﻨ ﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ او ﻧﺒﻮده ام.
ﯾ

ﻧ ﺘﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﺘ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮدک ﻧﻤﺎﯾﺸﻬﺎﯾ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد اﯾﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ آﻣﻮزﻧﺪه

و ﻃﻨﺰ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﺻﺒﺢ ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﺪ ) ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮد(،
ﺷﺨﺼﯿﺘ در آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﻤﺎم ﻓﺮاری ﺑﻮد » ،ﻫﭙﺮی « .آن زﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪ او ﺑﻮدم ،از ﺣﻤﺎم ﻓﺮاری ﺑﻮدم ﭼﻮن ﻣ

٢۵

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﺎ ﮐﻒ ﺻﺎﺑﻮن و ﺷﺎﻣﭙﻮ ﮐﻮر ﺑﺸﻮم .ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ام دﯾﺮ ﺷﺪ ،ﻫﻮﺷﯿﺎر و ﺑﯿﺪار ،آﻗﺎی
ﺣ ﺎﯾﺘ و  ...ﯾ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم .اﺳﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺼﻪ ﮔﻮ را ﻧﻤ داﻧﻢ وﻟ ﺟﻤﻼت آﻏﺎزﯾﻨﺶ و

ﻟﺤﻨﺶ ﻫﻨﻮز در ذﻫﻨﻢ ﻫﺴﺖ  » :ﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﻢ«  .ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﯾ
زﻧﺪﮔ ﯾ

ﭘﯿﺮزن ﺑﻮد؛ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ ای ﮐﻨﺎرش ﺑﻮد و ﯾ

اﺗﺎق ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺎن

ﺳﻤﺎور ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﭼﺎی ﻣ رﯾﺨﺖ و ﻗﺼﻪ

ﻣ ﮔﻔﺖ .اﻧ ﺎر ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﺑﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﺒﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧ زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﺮد ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ،ﭼﻬﺎر

ﺳ

زاﻧﻮ ،ﻣ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺳﻌ ﻣ ﮐﺮدم ﻗﺼﻪ ﺑ ﻮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﻣﺤﺪود ﻣ ﺷﺪ.
ﻧﻤ داﻧﻢ ﭼﺮا در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی داﺧﻠ  ،ﮐﺎرﺗﻮﻧﻬﺎی ﻏﻢ آﻓﺮﯾﻦ ژاﭘﻨ ﭘﺨﺶ ﻣ ﺷﺪ ؟! اﮔﺮ ﮐﻮدﮐ

ﺮآو
ﻔ

ﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی اﯾﺮاﻧ ﭘﺮ ﻣ ﺷﺪ و ﺣﺰن ﺑ ﻣﺎدری آﻣﯿﺨﺘﻪ اش ﻧﻤ ﺷﺪ ﭼﻪ اﺷ ﺎﻟ داﺷﺖ ؟؟؟
ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﭽﻪ ﻫﺎی آﻟﭗ را در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم ،ﺟﺴﻤﻢ در ﺳﻮﯾﯿﺲ و روﺣﻢ و ﻗﻠﺒﻢ در اﯾﺮان ﺑﻮدم .ﻧﺎﮔﻬﺎن

ﮐﺎرﺗﻮن اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر دﻫ ﺪه را ﻧﺸﺎن داد ،ﻓﯿﻠﻢ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدم و ﻧﺎم دﻫ ﺪه را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم.اﺳﻤﺶ
ﻗُﺴ ﻧﯿﻪ  ۴اﺳﺖ ) ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ  :ق ﺳ ﻧ یِ ( ،ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در ﺗﺮﺟﻤﻪ »ق« آﻏﺎزﯾﻦ را » ر« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ

رد

ﻧﺎﻣ را ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻢ  .ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﺎ دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ.
ﺑﺎورم ﻧﻤ ﺷﺪ!!! ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ اﯾﻦ دﻫ ﺪه را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣ دﯾﺪم .ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮐ ام از

ﻫﺎ

اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

دو روز ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﺗﺎه در ﯾﻮﺗﯿﻮب ، ،ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﺎرس دوﻫﺰار و ده ﻣﯿﻼدی ،ﺑﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ

یﻧ

ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺴ ﻧﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی ﺻﺒﺢ ﻓﻮراً ﺑﻪ اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر
رﻓﺘﻢ .ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﺳﻢ دﻫ ﺪه را ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﻢ .ﻧﺎﻣﺶ را روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﯾ

از ﻣﺸ ﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن

ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻣﻼی ﻟﻐﺎت اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺣﺮوف ﺻﺎﻣﺖ در اﯾﻦ زﺑﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻣ ﺗﻮان ﻣﺘﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
را ﺧﻮاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻫ ﺪه آﻧﺖ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ .ﻣﺴﻮول ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ،ﻧﺎم را
ﺗﻠﻔﻆ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر زﯾﺮ ﻟﺐ ﺗ ﺮار ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪ .او ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ و اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ را ﻫﻢ

ﯿ

ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﻣ ﺷﺪم .اول ﺑﺎ ﻗﻄﺎر از دﯾﺒﺎﻟﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙ  ۵رﻓﺘﻢ .از ﺳﭙ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ

ﻣﺴﯿﺮم ﺗﺎ دﻫ ﺪه ﺳﭙ  ،ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﺮای دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ ﺷﯿﻠﻮن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﯾ

ﺴﺎ

ﮔﺎر  ۶ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺷﺎﺗﻮ د اﮐﺲ  ) ٧ﻗﺴﻤﺖ ) (۴.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﻗﺴ ﻧﯿﻪ.

ﺑﻮد .در ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻦ

۴ Rossiniere
۵ Sepey
۶ Gare
′

d Oex

٧ Chateau-

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

٢۶

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد

ﻋ ﺲ  :۵.٢ﻣﺴﯿﺮ دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر

ﻫﺎ

ﻓﻘﻂ ﯾ

ﭘﯿﺮزن ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﺑﻠﯿﺘﻢ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادم و ﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﻦ اﯾﺴﺘ ﺎه ﺑﻌﺪی ام را ﻧﺸﺎﻧﺶ دادم.

ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﯾ
اﺗﻮﺑﻮﺳ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار ﻣ ﺷﺪم ﻧﺸﺎﻧﻢ داد.

یﻧ

ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﺎﺳﺨ داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﻤ داﻧﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺷﺎره ﮔﻔﺖ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوم .در ﮐﻨﺎر ﻗﻄﺎر،
از آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و راﻧﻨﺪه ﺑﻪ اﻧ ﻠﯿﺴ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف زد و

ﻣﺴﯿﺮم ﺗﺎ دﻫ ﺪه ﺳﭙ  ،ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﺮای دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ ﺷﯿﻠﻮن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﯾ
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾ

ﺑﻮد .در ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺟﺰ

ﭘﯿﺮزن ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .ﺑﻠﯿﺘﻢ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادم و ﻧﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺎه ﺑﻌﺪی ام را ﻧﺸﺎﻧﺶ دادم.

اﺗﻮﺑﻮﺳ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار ﻣ ﺷﺪم ﻧﺸﺎﻧﻢ داد.

از آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و راﻧﻨﺪه ﺑﻪ اﻧ ﻠﯿﺴ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف زد و

ﺴﺎ

ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﯾ

ﯿ

ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﺎﺳﺨ داد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﻤ داﻧﻢ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺷﺎره ﮔﻔﺖ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوم .در ﮐﻨﺎر ﻗﻄﺎر،

روز اول ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ آﻣﺪم ،اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺴﯿﺮ رﯾﻠ ﻫﻢ در دﺳﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻮد .ﻗﻄﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ و ﺳﭙ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮد ﺧﯿﻠ ﺳﺎده و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺪﯾﻤ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮق ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮد و ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ﻣﺠﺰا ﻧﺪاﺷﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ
و ﻋﻘﺐ واﮔﻦ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ و راﻧﺪن راﻧﻨﺪه ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از واﮔﻦ ﺑﺎ دﯾﻮار ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘ ﺳﻮار اﯾﻦ
ﻗﻄﺎر ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫ ﺪه آﻧﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮدم واﻗﻌﺎً ﺣﺲ ﻣ ﮐﺮدم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺷﻮق ﻋﻤﯿﻘ ﺑﺮای

٢٧

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﺳ

ﺮآو
ﻔ

ﻋ ﺲ  :۶.٢دﻫ ﺪه ﻫﺎ در داﻣﻨﻪ آﻟﭗ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺴ ﻧﯿﻪ

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻫ ﺪه داﺷﺘﻢ .ﺷﻮﻗ ﺗﺎزه ،ﺷﻮﻗ ﺑﺮای ﮐﺸﻔ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎﺑﻬﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧ ﺮده ﺑﻮدم .ﻋ ﺴﻬﺎﯾ
را ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻋ ﺴﻬﺎی ) (۵.٢ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

رد

دو ﺗﺎ ﻧ ﺘﻪ در اﯾﻦ اﯾﺴﺘ ﺎه ﮐﻮﭼ

ﻗﻄﺎر ﻋﻤﯿﻘﺎً در ذﻫﻨﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اول اﯾﻨ ﻪ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ ﺳﺮ وﻗﺖ ﺣﺮﮐﺖ

ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ دﯾﺮﺗﺮ و ﻧﻪ زودﺗﺮ ،دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺖ .دوم اﯾﻨ ﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ زﻣﺎن
ﺑﯿ ﺎری ﺷﺎن را روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .وﻗﺘ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﻄﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ و ﯾﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻫﺎ

ﺑﻌﺪی ﺑﻮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم .وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺸﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ

و ﺳﺎل آﻧﺖ و ﻟﻮﺳﯿﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪم ﯾ
ﯾ

یﻧ

رﺳﯿﺪﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﺴﺘ ﺎه ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺗﻮﺑﻮس ﭘﺮ از ﺳﺮ و ﺻﺪای داﻧﺶ آﻣﻮزان .ﻫﻢ ﺳﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧ ﺎه ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎر دﯾ ﺮ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﻪ ای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم؛ در ورﺷﻮ ،در ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻫﻨ

و داﻧﺶ وﻗﺘ وارد ﯾ

از

ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﻮزه ﺷﺪم ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ
ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ! اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق روی داد :ﻫﻤ

ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ و

ﯿ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﻣﯿﺎن اﺗﻮﺑﻮس رﻓﺘﻢ و ﻧﺸﺴﺘﻢ ،آن دﯾﻒ دﺧﺘﺮی ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻟﺒﺨﻨﺪ

ﺴﺎ

زدم و او ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﻣ ﭘﺎﺳﺦ ﻟﺒﺨﻨﺪم را داد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن اﺗﻮﺑﻮس ،ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ
ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﺎدآور ﮐﺎرﺗﻮﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺳﺘﺎﯾﺶ در ﺳﻔﺮ ﺑﻮدم .ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﭘﺮ ﭘﯿﭻ ﺧﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾ

ﺑﺎر اﺗﻮﺑﻮس در اﯾﺴﺘ ﺎﻫ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ ﭘﯿﺎده ﻣ

ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺑﻪ ﺳﻤﺘ ﻣ دوﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀ دﯾ ﺮ ﺑﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﺎن ﺑﻮد رواﻧﻪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﭼﻨﺪ ﮐﻠﺒﻪ آﻟﭙ ﻋ ﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋ ﺴﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﯿﺸﻪ اﺗﻮﺑﻮس
ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌ ﺎس ﻧﻮر ﻣ ﺷﺪ .ﻋ ﺴﻬﺎی ) (۶.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

٢٨

ﻋ ﺲ  :٧.٢اﺗﻮﺑﻮﺳ ﮐﻪ ﺑﺎ آن در ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﭗ
ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم

ﺳ
ﺮآو
ﻔ

در ﮔﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻮﺑﻮس را ﻋﻮض ﻣ ﮐﺮدم .روﺳﺘﺎی ﭼﻨﺪان ﺑﺰرﮔ ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺳﺘﻮران در اﻣﺘﺪاد ﺟﺎده ﺑﺮای

اﺳ

ﺑﺎزﻫﺎ ﺑﻮد .از ﯾ

از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺧﺮﯾﺪم :ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺲ ﺧﺮدل و ﺧﯿﺎرﺷﻮر .دﯾﺮوز ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ

ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﻬﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮدم .ﭘﻨﯿﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﻨﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﺮان دارﯾﻢ ﺗﻔﺎوت دارد،

رد

ﺟﺎﻣﺪ و ﺳﻔﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ورﻗﻪ ای در ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﯿﺮی دارد
و روزﻫﺎی اوﻟ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺒﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮردن اﯾﻦ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺬت ﺑ ﻧﻈﯿﺮ

ﻫﺎ

داد.

اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ روﺳﺘﺎی ﺷﺎﺗﻮ د اﮐﺲ ﺑﻮد .ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺗﺮ از ﻗﺒﻠ

یﻧ

ﺑﻮد .ﺟﺎده ﻫﺎ ﺑﺎرﯾ

 ،اﻃﺮاف ﺟﺎده ﻫﺎ ﭘﺮ از ﺑﺮف ﺑﻮد .ﺟﺎده ﻫﺎﯾ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎده را در ﻧﭙﺎل دﯾﺪه ﺑﻮدم ،اﻣﺎ

ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ اﺗﻮﺑﻮس و آن اﺗﻮﺑﻮس ﻧﭙﺎﻟ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﻗﺘ ﯾﺎد آن اﺗﻮﺑﻮس و ﺷﯿﻮه راﻧﻨﺪﮔ
ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اش ﻣ اﻓﺘﻢ ﺧﻨﺪه ام ﻣ ﮔﯿﺮد) ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﭙﺎل ،ﺑﺨﺶ ﻧﺎﮔﺎرﮐﻮت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .از اﺗﻮﺑﻮس ﻋ ﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ
 .اﯾﻦ ﻣﺪل اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎﯾ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دﻫ ﺪه ﻫﺎ در آﻟﭗ ﺗﺮدد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ).ﻋ ﺲ ).( (٧.٢

در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ از رﻓﺖ و ﭼﻬﻞ دﻗﯿﻘﻪ در ﺑﺮﮔﺸﺖ زﻣﺎن داﺷﺘﻢ .در روﺳﺘﺎ ﻗﺪم ﻣ زدم .در

ﯿ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﺎﺑﻠﻘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﮐﺖ و آرام ﺑﻮد .ﯾ

اﯾﺴﺘ ﺎه ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮه داﺷﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﭼﻨﺪ

ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤ

ﺴﺎ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی ﺑﺰرگ! اﺧﻼق ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از اﻫﺎﻟ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻢ در ذﻫﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺷ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼم ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی » ﺑﻦ ژو « ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اول ﺑﻪ اﻧ ﻠﯿﺴ ﺟﻮاب

ﻣ دادم ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓ ﺮ ﮐﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻫﺎﻟ ﮐﻪ از ﺳﻼم ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧ ﻨﻢ .ﻟﺤﻦ » ﺑﻦ ژو« ﮔﻔﺘﻨﺸﺎن را زﯾﺮ ﻟﺐ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗ ﺮار ﮐﺮدم .وﻗﺘ در دﻫ ﺪه ﻗﺪم ﻣ زدم ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨ ﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ روز ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑ ﻮﯾﻨﺪ ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣ زدم و » ﺑﻦ ژو « ﻣ ﮔﻔﺘﻢ .روز ﻗﺒﻞ ﯾ
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻣ ﮔﻔﺖ ﺑﻦ ژو ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨ ﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ﻮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﭘﺮا ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.

٢٩

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﻋ ﺲ  :٨.٢اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر ﻗﺴ ﻧﯿﻪ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮم درﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﺻﻮﺗ  ،ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﺎ اﻓﺖ آﻏﺎز ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺰ ﺧﻢ ﻣ

ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺻﻮﺗﺸﺎن را ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﻣ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻟﺤﻦ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ روﯾ ﻫﻤﺮاه ﻣ ﺷﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭼﻨﯿﻦ

ﮔﻔﺘ ﻮﯾ ﺑﻮدن ﺣﺘ ﺑﺮای ﯾ

ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮد .دﻫ ﺪه ﻣﻮزه ای ﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﻓﺘﻨﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد

رد

و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن را دﯾﺪم ) ﺑﺨﺶ ) (۴.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﻄﺎر رﺳﯿﺪ .ﺧﯿﻠ ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑ ﻮﯾﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﯿﺠﺎن زده ﺑﻮدم؟! ﻃﺒﻖ

ﻫﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺗﺎ ﻗﺴ ﻧﯿﻪ راه ﺑﻮد .ﻣﺎﻣﻮر ﻗﻄﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﻄﺎر ﻓﻮراً از ﻗﻄﺎر ﭘﯿﺎده
ﻣ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﻣ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ در ﻗﺴ ﻧﯿﻪ ﭘﯿﺎده ﺑﺸﻮم ﭼﻮن اﯾﻦ ﻗﻄﺎر در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ داﺷﺘﻪ

یﻧ

ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺴ ﻧﯿﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣ ﮐﺮد .ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣ ﺗﭙﯿﺪ ،ﻧﻤ داﻧﻢ ﭼﺮا! ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﯾ

ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﻮد

و اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ دﻫ ﺪه اش ﭼﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﻫﯿﺠﺎن داﺷﺘﻢ .ﻗﻄﺎر ﻣﺴﯿﺮی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﻣ ﭘﯿﻤﻮد و ﻣﻦ ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﻫ ﺪه ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺷ ﻠ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ؟ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﻧ ﺎه ﻣ
ﮐﺮدم و ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﻫﻨﻮز ﻣﺎﻧﺪه ،ﻫﻨﻮز وﻗﺘﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻧ ﺎر ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾ
دوﺳﺘ ﮐﻪ روزﮔﺎری دور ﻗﺴﻤﺘ از ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

دوﺳﺖ را ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ،

ﯿ

رﺳﯿﺪم .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨ ﻪ از ﻗﻄﺎر ﭘﯿﺎده ﺷﺪم ﺑﻪ اﯾﺴﺘ ﺎه ﻧ ﺎه ﮐﺮدم .ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻘﺪر ﺷﺒﯿﻪ اﯾﺴﺘ ﺎﻫ

ﺴﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺗﻮن دﯾﺪه ﺑﻮدم ) .ﻋ ﺲ ) (٨.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .وﻗﺘ داﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣ ﻧﻮﺷﺘﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از آن ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎرﺗﻮن ﮐﻪ اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣ داد ﻋ ﺲ ﺑ ﯿﺮم و در
ﮐﻨﺎر ﻋ ﺲ واﻗﻌ اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ام ﺑ ﺬارم! اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧﺒﻮد ! ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻧ

ﮐﭙ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ! ﺧﯿﻠ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر روز زودﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن را از ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺣﺬف ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ  ،ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ دﻫ ﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﭼﻪ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴ ﺑﺰرﮔ !
دﻫ ﺪه آﻧﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﻫ ﺪه ﻫﺎﯾ دﯾ ﺮی ﮐﻪ دﯾﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﻮد .اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر در

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

٣٠

ﻋ ﺲ  :٩.٢ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺴ ﻧﯿﻪ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ

داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺑﻮد و ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎ ! ﺑﻮی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧ در ﺗﻤﺎم دﻫ ﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣ رﺳﯿﺪ .دﻫ ﺪه

ﻓﻘﻂ ﯾ
ﻧﺰدﯾ

ﻫﺘﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ دورﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻠﺒﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ای ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾ

رﺳﺘﻮران ﻫﻢ ﻫﻤﺎن

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧ اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر را ﭘﺮﺳﯿﺪم؛ اﯾﻨﻘﺪر در دﻫ ﺪه ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ

رد

ﻣﺴﯿﺮم را ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﻫﻤﯿﻦ و ﻫﻤﯿﻦ و دﯾ ﺮ ﻫﯿﭻ !

از ﮐﻨﺎر اﯾﺴﺘ ﺎه ﻗﻄﺎر ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻐﺎزه ﻗﺴ ﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪم .در روﺳﺘﺎی آﻧﺖ ،ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ

ﻫﺎ

از ﺗﻤﺎم ﻫﻢ ﻧﺴﻠ ﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن زﻧﺪﮔ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﻨ ﺧﻮردم  ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻤﺎم زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎﺑﺎ ﻫﺎ و ﻣﺎﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧ ﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺴﺘﻨ ﺑﺨﻮرﯾﻢ .از ﻫﻤﺎن ﻓﺮوﺷ ﺎه ﺑﺴﺘﻨ ﺧﺮﯾﺪم ،ﻟﯿﻮاﻧ واﻧﯿﻠ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ام را ﺑﺎ ﯾ

ﺑﺴﺘﻨ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ.

یﻧ

ﻣﻌﻤﻮﻟ  .ﻧﻤ داﻧﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﺮاﻧﯿ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻫ ﺪه آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﺗﺢ روﯾﺎﻫﺎی ﮐﻮدﮐ ﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ .در

ﮐﻤ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎی دﻫ ﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدی را دﯾﺪم از ﮐﻠﺒﻪ اش ﺑﯿﺮون ﻣ آﻣﺪ .ﮐﻨﺎر
ﮐﻠﺒﻪ اش ﻫﯿﺰﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺰﻣﻬﺎی ﮐﺎرﺗﻮن ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ) ﯾﺎدﺗﺎن ﻣ آﯾﺪ ﭘﺪر آﻧﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﺰم ﻣ ﺷ ﺴﺖ ﯾﺎ
ﮔﺎو ﻣ دوﺷﯿﺪ ؟!( روی ﻫﯿﺰﻣﻬﺎ ﻋﺮوﺳ ﻬﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻮﺑ ﺑﻮد .ﻣﺮد ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼم ﮐﺮد .ﻣﻦ اﻧ ﻠﯿﺴ

ﯿ

ﺟﻮاﺑﺶ را دادم و ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻋﺮوﺳ ﻬﺎ ﻓﺮوﺷ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟) اﯾﻨﺠﺎ دﯾ ﺮ ﻧﻤ ﺷﺪ » ﺑﻦ ژو « ﺑ ﻮﯾﻢ  ،ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف

ﺴﺎ

ﻣ زدم و او ﻓ ﺮ ﻣﯿ ﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻠﺪم  ،ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم داﯾﺮه ﻟﻐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﯾ

واژه

ﻣﺤﺪود اﺳﺖ( .ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧ ﻠﯿﺴ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ او
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ .ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ » ﻣ ﺗﻮاﻧ آﻟﻤﺎﻧ ﺣﺮف ﺑﺰﻧ ؟« .ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻐﺰم ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧ
ﮔﻔﺘﻢ » ﺧﯿﻠ ﮐﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﺮم«  .ﻣﻌﻨ ﻋﺮوﺳ

و ﯾﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ

و ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم از ﻧﻈﺮ ﮔﺮاﻣﺮی و ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻏﻠﻂ ﺑﻮد .اﻣﺎ آﻟﻤﺎﻧ او ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻦ ﺷ ﺴﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد:
» ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ را ؟« ) ﻓﺎﯾﺪه ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪون ﻣﻔﻌﻮل ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ( .در دﻟﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﻦ و ﭘﺪر و ﻫﻔﺖ ﻧﺴﻞ

٣١

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﻋ ﺲ  :١٠.٢ﻣﺪرﺳﻪ دﻫ ﺪه ﻗﺴ ﻧﯿﻪ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
ﻗﺒﻠﻤﺎن را روی ﻫﻢ ﺑ ﺬارﯾﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾ

اﺷﺎره ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ .ﭘﺮﺳﯿﺪم » ﮐﻮﭼ

اﺗﺎق از ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮ را در داﻣﻨﻪ آﻟﭗ ﺑﺨﺮﯾﻢ ! ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﺮوﺳ ﻬﺎ

؟ « ) ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮوﺳ

ﮐﻮﭼ

داری ( .ﮔﻔﺖ ﻧﻪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺷﺪم اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدش درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﻼ ﻓﺮوﺷ ﻧﯿﺴﺖ .از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﺮدم .اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ام در

رد

اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ اﺻﻼ اﻧ ﻠﯿﺴ ﻧﻤ داﻧﺴﺖ.

در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻨ ام را ﻣ ﺧﻮردم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﻢ .ﮐﻠﯿﺴﺎ را در ﮐﺎرﺗﻮن دﯾﺪه ﺑﻮدم ) اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
اﯾﻦ دﻫ ﺪه ﻫﺎ ﻫﻤ

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ( .ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ام رﺟﻮع ﮐﺮدم ﯾﺎدم ﻧﯿﺎﻣﺪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ آﻧﺖ ﯾ ﺸﻨﺒﻪ

ﻫﺎ

ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ! ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﻦ روز ﯾ ﺸﻨﺒﻪ ﻧﻮﻋ ﺳﻨﺖ ﻓﺮﻫﻨ

در اروﭘﺎﺳﺖ .ﮐﻠﯿﺴﺎی

دﻫ ﺪه ) ﻋ ﺲ ) (٩.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( ﺧﯿﻠ ﺳﺎده و ﻣﺤﻘﺮ ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ردﯾﻒ ﺻﻨﺪﻟ  .ﻣﺪرﺳﻪ دﻫ ﺪه را ﻫﻢ

یﻧ

دﯾﺪم.ﻋ ﺲ ) (١٠.٢را ﻧ ﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﻨﺠﺮه ﭼﻨﺪ ﮐﻼس ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺻﺪای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮال ﻣﻌﻠﻤﻬﺎ را ﻣ
ﺷﻨﯿﺪم  ،ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی  .ﻋ ﺴﻬﺎﯾ ﮐﻪ از دﻫ ﺪه را ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋ ﺲ ) (١١.٢ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣ ﺎن ﺟﺎﻟﺒ ﮐﻪ در دﻫ ﺪه آﻧﺖ دﯾﺪم ﮐﻠﺒﻪ ﺧﯿﻠ زﯾﺒﺎ و ﺑﺰرﮔ ﺑﻮد) ﻋ ﺴﻬﺎی ) (١٢.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺎﺧﺖ را ﺑﺒﯿﻨﺪ  . ١٧٣۴ :ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒ ﺑﻮد .ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ در راﻫﺮوی ﻫﺘﻞ ﻣﻨﺸ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ
اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ژﻧﻮ را دﯾﺪم .زن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺑﻮد ،ﯾ

ﺑﺎر در ﻻﺑ ﻫﺘﻞ  ،وﻗﺘ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮم ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮدم ﺑﺎﻫﻢ ﮐﻤ

ﺴﺎ

ﯿ

ﮔﭗ زده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺷﺒ ﮐﻪ از ﻗﺴ ﻧﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ را دﯾﺪم و ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻫ ﺪه ای در اﯾﻦ ﺣﻮاﻟ رﻓﺘﻪ ام ﭼﻮن در ﮐﻮدﮐ ام ﮐﺎرﺗﻮﻧ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﻫ ﺪه دﯾﺪه ام و در
ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﻞ ﮔﻔﺘﻢ .ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮس  ٨ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل در
ﻗﺴ ﻧﯿﻪ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ از ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮم و او ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺨﻮﯾ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﯿﻠ ﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﻣﻦ ﻫﻢ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﺨﻮﯾ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮان
٨ Balthus
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٣٢

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد
ﻫﺎ
یﻧ
ﯿ

ﺴﺎ
ﻋ ﺲ  :١١.٢دﻫ ﺪه ﻗﺴ ﻧﯿﻪ

٣٣

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﺳ

ﺮآو
ﻔ

ﻋ ﺲ  :١٢.٢ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮس

ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺮدم را دارم ) دو ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،اﻣﻀﺎ:

ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮم(.ﺗﺸ ﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ از اﺧﻼق ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ .ﻣ ﮔﻔﺖ
ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﮐﺎرﺗﻮﻧ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻓﺎرﺳ ﮐﺎرﺗﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم اﻧ ﻠﯿﺴ

رد

اش ) ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اش( ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .دوﺑﻠﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ  ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺗﻮن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم ،ﺑﺮای ﻣﺎرﺗﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﻧﺎم

ﮐﺎرﺗﻮن را ﺑﺎ ای ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و او ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣ آورد دﺧﺘﺮش ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎل ﻣﻦ

ﻫﺎ

اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن را ﻣ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم اﺻﻠ ﮐﺎرﺗﻮن » ﻗﺼﻪ ای از آﻟﭗ  :آﻧﺖِ ﻣﻦ  « ٩اﺳﺖ .ﮐﺎرﺗﻮن از ﮐﺘﺎﺑ
ﺑﻪ ﻧﺎم » ﮔﻨﺠﻬﺎی ﺑﺮف  « ١٠ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﺎﺗﺮﯾﺸﺎ ﺳﻨﺖ ﺟﺎن  ١١اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ

آﻫﻨ

یﻧ

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺗﻮن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ ؟ ) در وب ﺳﺎﯾﺘﻢ  ١٢ﻟﯿﻨ

داﻧﻠﻮدش را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام( .وﻗﺘ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ

ﻣﻮﺳﯿﻘ آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﺎرﺗﻮن ﮔﻮش ﮐﺮدم ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺻﺪای ﺳﻨﺘﻮر در اﯾﻦ آﻫﻨ

ﭼﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ!؟ ﮐﺎرﺗﻮن را ﺑﻪ

زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم .آﻧﺘ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮد ﻧ ﺎه ﮐﺮدم ،آﻧﺖ ژاﭘﻨ  ،آﻧﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی و  ...ﭼﻘﺪر ﺻﺪاﻫﺎ ﺳﺮد ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﯿﻘ ژاﭘﻨ و آﻟﻤﺎﻧ آﻏﺎزﯾﻦ ﺷﻌﺮی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﮐﻮدک ﺑﻮد.

ﯿ

ﻣﻮﺳﯿﻘ اﯾﺮاﻧ اش ﺷﻮر ﻋﺠﯿﺒ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺳﻨﺘﻮر اوج ﻣ ﮔﯿﺮد.

ﺴﺎ

در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﭗ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻫ ﺪه آﻧﺖ ﻧﻤ ﮔﺸﺘﻢ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدم ﺑﻮدم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺣﺲ
ﮐﺮدم زﻧﺪه ﺷﺪه ام ،ﺣﺲ ﮐﺮدم ﻧ ﯿﺴﺎﯾ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ اش از اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﺮﻟﻨﺪ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دوﺑﺎره

of the Alps: My Annette
of the Snow

٩ Story

١٠ Treasures

St.John

١١ Patricia

١٢ http://homepages.dias.ie/~nnooraee/swiss.htm
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٣۴

ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﻮدم ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﻦ ﭼﻪ ﺷﺪه ام .ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﻦ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم .ﻣﻦ از اﯾﺮان آﻣﺪه
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﯾ ﺮ از ﻓﺮﻫﻨ ﻬﺎی دﯾ ﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ،
ﻏﺬاﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺨﻮرم ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﻬﺎی ﺗﺎزه ﺑﺸﻨﻮم .اﻣﺎ در ﯾ

ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔ ام در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه

ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧ ﯿﺴﺎی ﻗﺒﻠ ﻫﻢ در ﻣﻦ ﻣﺮده ﺑﻮد .وﺟﻮد ﺧﻤﻮده ام را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده ای در وﺟﻮدم ﻟﻤﺲ ﻣ
ﮐﺮدم و آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﺸﯿﺪم ! ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ ﯾ ﺠﺎزدﮔ اش را ﺣﺲ ﻣ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از ﺧﻮدم ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪم

ﺳ

ﭼﻪ ﺷﺪه ام ! اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾ ﻃﻌﻢ وﺟﻮدم را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺬاﻗﻢ آورد .ﯾﺎدم آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ .ﻓﻘﻂ
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺑﻬﺎر و ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺷ ﻮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺎری در ﺧﻮدم ﺟﻮاﻧﻪ زدم .روح ﻣﻦ در داﻣﻦ

ﺮآو
ﻔ
آﻟﭗ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ...

۴.٢

از ﺗﻮﻗﻔ ﺎﻫﻬﺎﯾﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ دﻫ ﺪه ﻗﺴ ﻧﯿﻪ ،دﻫ ﺪه ﺷﺎﺗﻮ د اﮐﺲ  ١٣ﺑﻮد .در ﻣﺪت زﻣﺎﻧ

رد

ﯾ

دﻫ ﺪه ﺷﺎﺗﻮ دِ اُﮐﺲ

ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﻢ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس و ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺴ ﻧﯿﻪ زﻣﺎن داﺷﺘﻢ در دﻫ ﺪه ﻗﺪم زدم .دﻫ ﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ

ﻫﺎ

اﻣ ﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ ﻓﺮاواﻧ داﺷﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘ ﺎه ﺗﻠﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دﻫ ﺪه ﯾ
ﻣﻮزه ﻫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد .دﯾﺪن آن را ﺑﻪ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
از ﻗﺴ ﻧﯿﻪ داﺷﺘﻢ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮدم .در ﺣﯿﻦ ﻗﺪم زدن در دﻫ ﺪه ،آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد

یﻧ

ﺧﻮش ﺧﻠﻘ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻦ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﭘﻨﺎه آﻓﺘﺎب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻫﻢ ﮔﭗ ﻣ زدﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﺟﻮاﻧﺘﺮﻫﺎﯾ ﻫﻤﺴﻦ و ﺳﺎل ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎرم ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼم ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪم و زودﺗﺮ
ﺳﻼم ﮐﺮدم .از روﺳﺘﺎ ﻋ ﺲ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﮐﻪ در ﻋ ﺲ ) (١٣.٢ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﻣﻮزه را دﯾﺪم .ﺑﻌﺪاً ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدم ﭘﺎﯾ ﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اش  ١۴را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم.ﻣﻮزه
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒ ﺑﻮد .ﺟﺰﯾﯿﺎت زﻧﺪﮔ روﺳﺘﺎﯾ ﻣﺮدم داﻣﻨﻪ ﻫﺎی آﻟﭗ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟ

ﯿ

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﯿﺎﻃ  ،آﻫﻨ ﺮی ،ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻧﻤﺎﯾﺸ از ﮐﺎردﺳﺘ ﯾ

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ  ،ﻟﺒﺎس و دﮐﻮراﺳﯿﻮن اﺗﺎﻗﻬﺎی

ﺴﺎ

ﺧﻮاب و ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﻮد .در ﻋ ﺲ ) (١۴.٢ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻋ ﺲ از ﻣﻮزه ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮزه ،ﭘﯿﺮزﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺪم .ﻫﯿﭻ ﺗﺨﻤﯿﻨ از ﺳﻨﺶ ﻧﺪارم ،ﭘﺸﺘﺶ آﻧﻘﺪر ﺧﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺣﺘ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﻮرﺗﺶ را دﻗﯿﻖ ﺑﺒﯿﻨﻢ .آﻧﻘﺪر ﭘﯿﺮﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود! ﺑﺴﯿﺎر آرام  ،ﺑﻪ ﭘﺸﺖ

١٣ Chateau-d’Oex
١۴ http://www.musee-chateau-doex.ch/french.html

٣۵

در آﻏﻮش آﻟﭗ
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ﻋ ﺲ  :١٣.٢دﻫ ﺪه ﺷﺎﺗﻮ دِ اُﮐﺲ

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ
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ﻋ ﺲ  :١۴.٢ﻣﻮزه دﻫ ﺪه ﺷﺎﺗﻮ د اﮐﺲ

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﻋ ﺲ  :١۵.٢ﯾ

٣٧

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮاره ﻗﺪﯾﻤ در اﮔﻞ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ

و ﭼﻬﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎ از ﭘﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ آﻣﺪ .ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﯿﺮ دﯾ ﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻮاﻧﺘﺮ از او ،ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺒﻬﻮت اﻧ ﯿﺰه و ﻧﯿﺮوی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم .در دﻟﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ از ﮐﺸﻮری ﻣ آﯾﻢ ﮐﻪ

زﻧﺎن ﻫﻤﺴﻦ ﺗﻮ ﯾﺎ ﻣﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ در ﻓ ﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ،ﮐﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰراﯾﯿﻞ را اﻧﺘﻈﺎر ﻣ ﮐﺸﻨﺪ و ﺗﻮ آﻣﺪه ای ﺑﺎ

دﻫ ﺪه اﮔﻞ

ﻫﺎ

۵.٢

رد

دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﻣﻮزه ﺑﺒﯿﻨ !

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از دﻫ ﺪه اﮔﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﻫﺮ ﺑﺎر دژ اش را از درون اﺗﻮﺑﻮس دﯾﺪه ﺑﻮدم .روز ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ

یﻧ

ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﺑﺮای دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮوم .اﮔﻞ در دﺷﺘ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﯿﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﭗ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و وﻗﺘ اﺗﻮﺑﻮس از ﺳﭙ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﮔﻞ ﻣ آﻣﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎرﭘﯿﭽﯿ در ﮐﻮه را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ ﭘﯿﻤﻮد.
ﻣﻨﻈﺮه دﻫ ﺪه و ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻨﺎرش ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﻣ ﮐﺮد .ﮐﻤ در دﻫ ﺪه ﻗﺪم زدم .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾ
ﻫﯿﭻ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ دﻫ ﺪه ﮐﻮﭼ

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠ

ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮرﯾﺴﺖ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ! ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ

از دژ اﻣ ﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ،دژ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﺮ روز و در ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎل ،دو روز در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ روی ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎز ﺑﻮد.

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻓﻮاره ﻫﺎ را دﯾﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤ
ﺧﻮد دﻫ ﺪه ﺑﻮد.ﻋ ﺲ ﯾ
ﺳﺒ

ﺳﺎﻋﺘﻪ ای را ﻋﻼﻣﺘ ﺬاری ﮐﺮده

ﺴﺎ

اﯾﻦ دﻫ ﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻓﻮاره ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺷﻬﺮت دارم .ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﯾ

ﯿ

ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدن دژ اﺑﺮاز ﺗﺎﺳﻒ ﮐﺮد ،ﻧﻘﺸﻪ دﻫ ﺪه را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ
ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻮاره را دﯾﺪم اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧ ﺘﻪ ﺧﺎص و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮاﻧ ﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر

از ﻓﻮاره ﻫﺎ را در ﻋ ﺲ ) (١۵.٢ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی اﮔﻞ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﻠﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد .ﻧﻤ داﻧﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎری

ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﺎدآور اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ در ﺳﺮﯾﺎل ﻗﺼﻪ ﻫﺎی
ﻣﺠﯿﺪ دﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠ اﮔﻞ ﮐﻒ ﺳﻨ ﻔﺮش داﺷﺖ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﻐﺎزه و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋ ﮐﻪ

ﻓﺼﻞ  .٢دﻫ ﺪه ﻫﺎی آﻟﭗ

٣٨

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد

ﻋ ﺲ  :١۶.٢ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی دﻫ ﺪه اﮔﻞ

ﻫﺎ

ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣ ﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﺮ از ﻓﺮوﺷ ﺎه و ﻣﻐﺎزه اﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻋ ﺲ از اﮔﻞ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋ ﺲ

یﻧ

) (١۶.٢ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام.

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوﺷ ﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺳﻌﺖ دﻫ ﺪه زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾ
رﺳﺘﻮران ﺗﺮک و ﯾ

ﻓﺮوﺷ ﺎه ﭼﯿﻨ  .ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﯾ

رﺳﺘﻮران ﺗﺎﯾ ) ﻏﺬای ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ( ،ﯾ

روز ﺑﻪ ﮐﺮه ﻣﺎه ﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﭼﯿﻨ را ﺑﺎ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻪ دور از زﯾﺒﺎﯾ ﺷﺎن آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ.

ﯿ

ﺴﺎ

ﻓﺼﻞ ٣

ﺮآو
ﻔ

ﺳ

ﻣﻮﻧﺖ رز

ﻣﻮﻧﺖ رز  ١ﺷﻬﺮی در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ای از ژﻧﻮ) ﺑﺎ ﻗﻄﺎر( اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ

ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﻨﺎرش را دﯾﺪم.

رد

١.٣

ﻗﻠﻌﻪ ﺷﯿﻠﻮن

ﻫﺎ

ﺻﻨﻌﺖ رﯾﻠ در ﺳﻮﯾﯿﺲ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻗﻄﺎر ﯾﺎ ﻣﺘﺮو و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده و ﮐﻢ ﺗﺮدد
اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺴﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و وب ﺳﺎﯾﺖ ﻗﻄﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
وﻗﺘ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﯿﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﮐﻨ  ،ﺗﻤﺎم روﺷﻬﺎی ﻣﻤ ﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﻮﺑﻮس  ،ﻣﺘﺮو و ﻗﻄﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ

یﻧ

ﺷﻮﻧﺪ. .از دﯾﺒﺎﻟﻘﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ اﮔﻞ ) ﺑﺨﺶ ) (۵.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( و از اﮔﻞ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺖ رز رﻓﺘﻢ .ﻗﻄﺎر ﻣﻮﻧﺖ
رز از ﮐﻨﺎر ﻗﻠﻌﻪ ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﺴﺘ ﺎه ﻧﺪارد! ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﺴﺘ ﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮﻧﺖ رز ﺑﺎ ﻣﺘﺮو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎز ﻣ
ﮔﺸﺘﻢ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺪون ﯾ

دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ،ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻗﻠﻌﻪ ﺷﯿﻠﻮن  ٢در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺗﺎﻗﻬﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ و ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﭗ اﺳﺖ.
ورودی ﻗﻠﻌﻪ ﺷﯿﻮن از ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ اﺳﺖ ،روزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﻌﻪ را دﯾﺪم ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺑ ﻧﻈﯿﺮش را ﺑ
ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻨ ﮐﻪ در ﻣﻮردش وﺟﻮد دارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ١١۵٠ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ.

ﺴﺎ

ﯿ

ﻧﻈﯿﺮﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.ﻋ ﺴﻬﺎی ) ( ١.٣را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﯾ

از ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺳﺖ.

ﻫﻤﺮاه ﺑﻠﯿﺖ ،ﻧﻘﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻗﻠﻌﻪ ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺣﯿﺎط
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﯾﺮزﻣﯿﻦ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد .ورودی ﺳﺮداب را در ﻋ ﺲ ) (٢.٣ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﯾ

ﻗﺴﻤﺖ از زﯾﺮزﻣﯿﻦ

١ Montreux
٢ Chillon

٣٩

ﻓﺼﻞ  .٣ﻣﻮﻧﺖ رز
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ﻋ ﺲ  :١.٣ورودی دژ ﺷﯿﻠﻮن ،ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ

ﻫﺎ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺒﺎر ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﮐﺖ و ﮐﯿﺴﻪ ﻏﺬا و ﻣﯿﻮه ﻣﺼﻨﻮﻋ  ،اﻧﺒﺎر را در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋ ﻣ

یﻧ

ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺑﻘ ﺳﺮداب ﺧﺎﻟ ﺑﻮد و در ورﻗﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪم اﯾﻦ ﻣ ﺎن ،زﻧﺪان اﺳﯿﺮﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﻬﺎی ﻣﺤ ﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ
ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ! ﺑﺎ اﯾﻨ ﻪ روزی آﻓﺘﺎﺑ ﺑﺎ ﻫﻮای ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺑﻮد ،ﻫﻮای ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮد و ﮔﺰﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﻣﺎی ﺳﺮداب ﻫﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ .ﺗﺎرﯾ
اﯾﻦ زﻧﺪان ﻣﺴﺘﻮﻟ ﺑﻮده اﺳﺖ.

و ﺳﺮﻣﺎی ﮐﺸﻨﺪه زﻣﺴﺘﺎن را در ذﻫﻨﻢ ﺗﺼﻮرﻣ ﮐﺮدم؛ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘ در

در اوﻟﯿﻦ ﻧ ﺎه ﺑﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ  ،آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﻧﻪ اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﺑﻮد و ﻧﻪ زﻧﺪان ،اﻧﻌ ﺎس ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از

ﯿ

ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ و و ﺧﻄﻬﺎی روﺷﻨﺶ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﺗﺎﻻر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺬوﺑﻢ ﮐﺮد .ﺧﯿﻠ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدم ﮐﻪ آن
ﺳﺮداب را در ﻋ ﺲ ) (٣.٣ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺴﺎ

روز ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑ ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺎزدﯾﺪم ،ﻧﻘﺸﻬﺎ را ﺑﺮ ﺳﻘﻒ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻣﺠﺎور درﯾﺎﭼﻪ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﺮدم .ﻋ ﺲ

اداﻣﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺮداب ﺑﻪ ﺣﯿﺎط اﺻﻠ ﺑﺎزﻣ ﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از ﻃ ﻣﺴﯿﺮی ﺳﻨ ﻔﺮش ﺑﻪ ورودی اﺗﺎﻗﻬﺎ ﻣ
رﺳﯿﺪ .ﻋ ﺴﻬﺎی ) (۴.٣را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﯾ

از اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻗﺼﺮ ،اﺗﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻏﺬاﺧﻮری اش ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن اﺗﺎق ﻣﯿﺰ ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﻮد :ﯾ

ﻧﺎﻗﺺ) دو ﻃﻮل و ﯾ

ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ

ﻋﺮض( ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺼﺮ در ﻋﺮض ﻣﯿﺰ روی ﺻﻨﺪﻟ ﺑﺎﺷ ﻮﻫ ﻣ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺎﻧﻬﺎ

۴١

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
ﻋ ﺲ  :٢.٣ورودی ﺳﺮداب از ﺣﯿﺎط ﻗﻠﻌﻪ

رد
ﻫﺎ
یﻧ
ﯿ

ﺴﺎ

ﻋ ﺲ  :٣.٣ﺳﺮداب و زﻧﺪان ﻗﻠﻌﻪ

ﻓﺼﻞ  .٣ﻣﻮﻧﺖ رز
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ﻋ ﺲ  :۴.٣ﻣﺴﯿﺮ درون ﻗﻠﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﻬﺎ

ﯿ

ﺴﺎ
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ﻋ ﺲ  :۵.٣اﺗﺎق ﻏﺬاﺧﻮری ﻗﻠﻌﻪ ﺷﯿﻠﻮن

ﻫﺎ

در اﻣﺘﺪاد دو ﻃﻮل .ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻢ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺮه ﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ!ﻋ ﺲ ) (۵.٣را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺎ

یﻧ

اﺑﺘ ﺎر ﺟﺎﻟﺒ  ،روی ﺳﻔﺮه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺳﺮو ﻏﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی
ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ ﻻزم و ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﻮپ را ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻣ ﺧﻮرده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗ ﻪ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺎﻗﻮ را ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ
ﮐﺮده اﻧﺪ!
ﯾ

اﺗﺎق ﺑﺰرگ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﮔﻨﺠﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ ﻗﺪﯾﻤ و ﻃﺮاح دار.در

ﯿ

ﻋ ﺲ ) (۶.٣ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋ ﺲ از ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام .در ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﻨﺎر در ورودی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد از

ﺴﺎ

ﺑﻌﻀ از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﻮی ﻗﺼﺮاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ ! اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮐﻪ اﺳﺐ ﺑﯿﻨﻮا ﮐﻤﺮﺷ ﻦ ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ ! ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎﯾ را ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﻓﻘﻂ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎر ﻓﯿﻞ ﮐﺮد.

در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎی دﯾﻮار اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾ ﺮی ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎ
ﺧﯿﻠ رﻧ

ﭘﺮﯾﺪه ،ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾ از دﯾﻮار ﺗﺒﻠﻪ ﮐﺮده و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤ ﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن اﺗﺎق ﻣﻌ ﺒ

ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺎق را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ داد .آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی اﺗﺎق ﺑﻮد .ﯾ
ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .از ﯾ

ﺿﻠﻊ آن در ورودی ﺑﻮد و ﮐﻨﺎر در ﯾ

ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ

درﺧﺖ ،آﻫﻮ ،ﺧﺮﮔﻮش ﻧﻘﺎﺷ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﻤ از ﺿﻠﻊ

ﻓﺼﻞ  .٣ﻣﻮﻧﺖ رز
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ﻋ ﺲ  :۶.٣ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ !

ﻫﺎ

ﻣﺠﺎور را ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد و ﻧﻘﺎﺷ ﺑﺎﻻی ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻣﺎﮐﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻧﯿﺰه اش را در دﻫﺎن ﯾ

یﻧ

ﺷﺪه ﻣﻦ ﭼﯿﺰی دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد :ﻣﺒﺎرزی ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ ای زرد رﻧ

ﺑﻪ دور ﺳﺮ ،ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ در

اژدﻫﺎ ﻓﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ ! اژدﻫﺎﯾ ﺑﺎﻟﺪار زﯾﺮ ﭘﺎی اﺳﺐ ﺑﻮد و ﮐﻞ ﺻﺤﻨﻪ ﭘﯿﺮوزی

ﺟﻨ ﺎور را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ داد .آﻧﭽﻪ در ذﻫﻨﻢ ﺟﺮﻗﻪ زد ﺷﺒﺎﻫﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ای ﺑﻮد :ﺟﻨ

ﺑﺎ

دﯾﻮ ،ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدن  ....در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺳﻨﺖ ﺟﺮج اﺳﺖ ! در ﺿﻠﻊ ﮐﻨﺎر
آﺗﺸﺪان ،دوﺑﺎره ﭼﻨﺪ ﺣﯿﻮان واﻗﻌ ﻧﻘﺎﺷ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﮔﻮش .در ﺿﻠﻊ آﺧﺮ ،ﯾ
وﯾ

ﺑﺎ دﯾﻮ ﺳﻔﯿﺪ ،ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﯿﺎﻟ ﺑﻮد .ﻣﺪت

ﺴﺎ

ﻧ ﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آﺗﺸﺪان و ﺟﻨ

اژدﻫﺎی ﺑﺎﻟﺪار ﺑﺎ ﺳﺮ و ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮ !

ﯿ

ﭘﻨﺠﺮه .ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه دو ﻣﻮﺟﻮد ﻏﯿﺮواﻗﻌ ﻧﻘﺎﺷ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾ

در ﺑﻪ اﺗﺎق ﮐﻨﺎری ﺑﻮد

زﯾﺎدی در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻣﺎﻧﺪم ،ﻫﻮای اﺗﺎق ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻘﯿﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮدﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎزدﻣﻢ را ﻣ
دﯾﺪم .اﻣﺎ در اﯾﻦ اﺗﺎق ﺷ ﻔﺘ ﻋﺠﯿﺒ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎی رﻧ

ﭘﺮﯾﺪه اﺗﺎق ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم .ﭼﺮا

ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ واﻗﻌ ﻧﻘﺎﺷ ﺷﺪه ﺑﻮد ؟! ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق ﺧﻮاب را در ﻋ ﺲ ) (٧.٣ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﯾ

از اﺗﺎﻗﻬﺎ ،ﺣﻤﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑ ﺷ

ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در روزﮔﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎن ﺣﻤﺎم ﻣ ﻧﺎﻣﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘ

ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎﺑﻠﻮﯾ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻟ ﻦ ﭼﻮﺑ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن در ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎﻟﺐ

۴۵

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﺳ

ﻋ ﺲ  :٧.٣ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق ﺧﻮاب

ﺮآو
ﻔ
رد

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد وﻗﺘ ﻟﺮد ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺰاداه ﺧﺴﺘﻪ از ﺟﻨ

ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ! ﺧﺴﺘ

و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻗﺮون وﺳﻄﺎ ؟! ﻋ ﺲ ) (٨.٣را

ﻫﺎ

ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻀﺤ

ﺑﺮﻣ ﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﺧﺴﺘ

را از ﺗﻦ ﺑﻪ در ﻣ

از ﺣﻤﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﺳﺮﺑﺎزاﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨ

ﻣ رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻪ ؟!

یﻧ

ﻋ ﺲ ) (٩.٣را ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺗﺎق ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻢ ! ﺗﻮاﻟﺖ ﻗﻠﻌﻪ
اﺳﺖ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺑﺮای دﺳﺘﺸﻮﯾ رﻓﺘﻦ ﺧﯿﻠ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﻤ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
اﻧﺪ )ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮد(.از ﻟ ﻨﻬﺎی ﮐﻮﭼ

ﻓﻠﺰی ﺑﺮای اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ) ﭼﻪ ﻟﻐﺖ

ﻋﺠﯿﺒ !( اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ
روش ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﯿﻠ ﺗﻤﯿﺰ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ! روی ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟ ﻣ ﺷﺪ ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪ.

ﯿ

وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻮاﻟﺘﻬﺎ ﻣ رﻓﺘﻢ ﭼﻮﺑﻬﺎ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ زق و زوق ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﺸ ﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺷﺪم ﮐﺴ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ را ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از دﺳﺘﺸﻮﯾ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤ ﺑﺮد !( .ﯾ
ﻋﺎﻟ ﻗﺎﭘﻮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ؟؟

ﺴﺎ

ﺗﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺮت ﺑﺸﻮم .دﯾﺪن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد) ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ دﯾﺪﻧﺶ ﺧﺎﻟ از ﻟﻄﻒ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺳﻮال در ذﻫﻨﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ :دﺳﺘﺸﻮﯾ

در ﻋ ﺲ ) (١٠.٣ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺗﺎﻗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن ﻣﻬﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺸﺮوب ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﯾ

از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی دژ ،اﺗﺎق زﻧﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺗﺎق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﺴﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی

ﻓﺼﻞ  .٣ﻣﻮﻧﺖ رز

۴۶

ﺳ

ﻋ ﺲ  :٨.٣ﺣﻤﺎم

ﺮآو
ﻔ
رد
ﻫﺎ
یﻧ

ﻋ ﺲ  :٩.٣ﺗﻮاﻟﺖ ﻗﻠﻌﻪ !!

ﯿ

ﺴﺎ
ﻋ ﺲ  :١٠.٣اﺗﺎق ﻧﻮﺷﯿﺪن !

۴٧

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﺳ

ﻫﺎ

رد

ﺮآو
ﻔ

ﻋ ﺲ  :١١.٣اﺗﺎق زﻧﺎن در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤ ﻒ ،ﻣﻨﻈﺮه درﯾﺎﭼﻪ

ﻋ ﺲ  :١٢.٣ﺗﺠﻬﯿﺰات دﻓﺎﻋ ﻗﻠﻌﻪ

یﻧ

ﮐﻪ وﻗﺘ از ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدی درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ را ﮐﻨﺎر ﭘﺎﯾﺖ ﺣﺲ ﻣ ﮐﺮدی .اﻧ ﺎر ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ
ﻫﺴﺘ  .از ﻃﺮﻓ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﺗﺎق ﻫﻢ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪس ﻣ زﻧﻢ در روزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دژ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی روی
ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ و آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﻣ ﺷﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ و ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮه اﺗﺎﻗﻬﺎ
ﻋ ﺴﻬﺎی ) (١١.٣را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﺟﻨﺒﻪ دﻓﺎﻋ دژ را ﯾﺎدآور ﻣ ﺷﺪ؛ ﺑﺎروﻫﺎﯾ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺧﻨﺪق در اﻃﺮاف دژ ،ﺗﻮپ و ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﯿ

دﻓﺎﻋ و ﺑﻘﯿﻪ اﺑﺮاز ﻻزم ﺑﺮادر ﮐﺸ ! ﻋ ﺲ ) (١٢.٣را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺴﺎ

و در آﺧﺮ ،ﺑﺮج دژ ﺑﻮد .ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ و ﺗﺮس ﻣﻦ از ارﺗﻔﺎع .اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﺮس ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدم .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ از دژی
ﺑﺎﻻ ﻣ روم ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻗﻮل ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر آﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ! دادﻧﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ » ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﮔﺮ ﻣ ﻧﺨﻮرم ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﺸﺐ و
ﻓﺮداﺷﺐ و ﺷﺒﻬﺎی دﮔﺮ« !اﻣﺎ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﺮج ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮدم وﻋﺪه ﻣﻨﻈﺮه ﺑ ﻧﻈﯿﺮ
اوﺟﺶ را ﻣ دﻫﻢ و ﺷﻮﻗﻢ در ﻣﯿﺎن راه ﺑﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ و ﺗﺮس ﻣﻨﺠﺮ ﻣ ﺷﻮد و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣ ﺎن دژ اﺣﺴﺎس ﺷﻌﻒ
ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن راه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎزﻧ ﺸﺘﻪ ام.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻠﻌﻪ ،اﺗﺎق ﻧﺴﺒﺎً ﺑﺰرﮔ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻮ ﭘﻨﺠﺮه داﺷﺖ ،رخ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ روی آﻟﭗ و درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ

ﻓﺼﻞ  .٣ﻣﻮﻧﺖ رز

۴٨

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد

ﻋ ﺲ  :١٣.٣ﻣﻨﻈﺮه آﻟﭗ و درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ از ﻓﺮاز ﺑﺮج ﺷﯿﻠﻮن

ﻫﺎ

ﺑﻮد و ﯾ

از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌ را در زﻧﺪﮔ ام از ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺮه دﯾﺪم .ﻋ ﺲ روی ﺟﻠﺪ و ﻋ ﺴﻬﺎی

یﻧ

) (١٣.٣را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﯿ

ﺴﺎ

ﻓﺼﻞ ۴

ﺮآو
ﻔ

ﺳ

ﻧﻮروز ﻣﺒﺎرک

ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎرس ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻦ و دو ﺗﺎ دﯾ ﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دوﺑﻠﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ .زﻣﺎن

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻪ وﻗﺖ ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻣﺤﻠ دوﺑﻠﯿﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ١٧:٣٢ ،ﺑﻮد .ﺧﺮاﻓﻪ ای ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮﻗﻊ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﺷ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﻮاﻫ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻣ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺗﺎ

رد

آﺧﺮ ﺳﺎل در ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ  ١٧:٢٠در دوﺑﻠﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و در ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ در

راﻫﺮوی ورودی ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﭼ

ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻬﺎ ﺑﻮدم .در ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ

ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم و در ﻗﻠﺒﻢ ﺻﺪای ﺳﺮﻧﺎ و ﮐﺮﻧﺎ را ﻣ ﺷﻨﯿﺪم ،ﺻﺪای ﺷﻤﺎرش ﻣﻌ ﻮس و ﺻﺪای ﻣﺠﺮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن :

ﻫﺎ

ﺣﻠﻮل ﺳﺎل ﯾ ﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی...

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﻧﻮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت زﯾﺎدی ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﻧ ﺮﻓﺘﻢ ! ﻓﻬﺮﺳﺘ از ﮐﺎرﻫﺎﯾ

یﻧ

ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ در ذﻫﻨﻢ آﻣﺎده ﻣ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻗﻮل ﻣ دادم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را در ﺳﺎل ﻧﻮ ﻋﻤﻠ ﮐﻨﻢ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻟﻬﺎﯾﻢ ﺷ ﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﺮا ؟؟ !!!
ﻣﻦ از ﻓﺮﻫﻨ

آﻣﺎده ام ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻄﻮره ﺑﺎﺷ ﺗﺎ ﺣﻖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺷ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﻧﻘﺺ ﺑﺎﺷ  .ﺑﻪ ﻣﺎ

آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﻐﻠ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪی ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻔﺮ اول ﺑﺎﺷ ! ﺟﻨﻮن ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﻮدن! ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدم اول ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭼﺸﻤﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻢ ،ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﺮای

ﯿ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ ﺗﻤﺎم ﺳﺪﻫﺎ را ﺑﺸ ﻨﻢ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑ ﺬارم  ...و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،ﻣﺴﯿﺮم ،ﻧ ﺎه

ﺴﺎ

ﻣ ﮐﻨﻢ دروﻏﻬﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در رﻓﺘﺎرم را ﻟﻤﺲ ﻣ ﮐﻨﻢ ،ﻟﺤﻈﺎت ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎاﻣﯿﺪﯾ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣ آورم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ذﻫﻨﯿﺖ » ﻗﻮی ﺑﻮدن« در دﯾﺪﮔﺎه دﯾ ﺮان ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﻗﻮی را اﯾﻔﺎ ﮐﺮدم ،ﻟﺤﻈﺎﺗ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺷ ﺴﺖ ﻗﻠﺒﻢ را ﻟﺒﺮﯾﺰ
ﮐﺮده ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪم ﮐﻪ دﯾ ﺮان اراده ام را ﺧﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﭙﻨﺪارﻧﺪ .دروغ ﮔﻔﺘﻢ و ﺧﻮدم را ﮔﻮل زدم
ﺗﺎ از ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ دﯾ ﺮان در ذﻫﻦ دارﻧﺪ اﺣﺘﺮام درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ از ﻓﺮﻫﻨ

آﻣﺪه ام ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺪرﺳﻪ اش ﻓﻘﻂ ﯾ

ﺷﺎﮔﺮد اول دارد ،ﯾ

داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺎﮔﺮد اول

ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدن او ﻣﺤ ﻮم ﺑﻪ ﻟﻪ ﺷﺪن اﻧﺪ ،اﺳﻔﺒﺎر ﺗﺮ اﯾﻨ ﻪ ﺷﺎﮔﺮد اول در ﻫﺮاس از
۴٩

ﻓﺼﻞ  .۴ﻧﻮروز ﻣﺒﺎرک

۵٠

دﺳﺖ دادن ﺟﺎﯾ ﺎه ﺑ ﻧﻈﯿﺮش ﻟﺬت ﺑﺮدن از روزﻫﺎ و زﻧﺪﮔ اش را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮاﺳ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم دوران
ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ
ﻣﻦ از ﻓﺮﻫﻨ

ﻣﻦ ﺳﻨ ﯿﻨ ﻧﻤﻮد.

آﻣﺪه ام ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ و اﺑﺰار ﻣﺎ ﺑﺮای درک دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻓﺘﺨﺎراﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮزه ﻫﺎ و

ﻻﺑﻪ ﻻی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻄ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ ! ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد داده اﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی دﯾ ﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮﺗﺮﯾﻬﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺘ ﺧﻮدم  ،ﻗﻮﻣﻢ و ﻧﮋادم ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻏﺮق ﺷ ﻔﺘ ﺷﺪن از ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨ

ﺑﺸﺮی  ،ﻃﻮﻣﺎر اﻓﺘﺨﺎرات

ﺳ
رﺟﺰﺧﻮاﻧ ﮐﻨﻢ.

ﺮآو
ﻔ

ﻣﻦ از ﻓﺮﻫﻨ

آﻣﺪه ام ﮐﻪ در آن ﺗ

ﺗ

اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔ ات را ﻣ ﺷﻨﺎﺳ  ،ﻫﺮ روز

ﺑﯿﺎن و ﮔﻼﯾﻪ ﻣ ﮐﻨ اﻣﺎ ﻧﻤ داﻧ ﭼﻪ را دوﺳﺖ ﻣ داری  ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﻫﺎی زﻧﺪﮔ ات داری
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘ  ،ﻧﻤ داﻧ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ رخ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ

ﺷﺎد ﺑﺎﺷ !! ﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﮔﺎن ﺳﺮاب ﺟﻮی ﮐﻮﯾﺮ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻦ از ﻓﺮﻫﻨ

آﻣﺪه ام ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﯿﺎتِ ﻧﻘﺎبِ ﭼﻬﺮه ات از ﺧﻮدت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .رﻧﺠﻬﺎ و دردﻫﺎ ﮐﺘﻤﺎن ﻣ

رد

ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﻌﺎب ﻧﻘﺎب ،آﺑﺮو ،ﻣﺨﺪوش ﻧﺸﻮد.

ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻠﻐﻤﻪ ای از اﯾﺪه آﻟﻬﺎ در ذﻫﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﻪ ﺻﻒ ﻣ ﺑﺴﺖ و ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺪن

ﻫﺎ

ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﻠﻐﻤﻪ ﻣ دوﯾﺪم .اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﻧﻪ ! ﻣﺪﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔ ام را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ام،
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﺷﻢ.

یﻧ

روز ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ام و اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯿﻘ ﺗﻮﻟﺪم اﺳﺖ ،ﺗﺼﺎدﻓ دﻟﭙﺬﯾﺮ .در آﺳﺘﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﺳﻮﻣﯿﻦ
دﻫﻪ زﻧﺪﮔ ام و ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن اوﻟﯿﻦ ﺗﺎر ﻣﻮی ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮم ،اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻮدﮐ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤ داﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨ

و ﺗﻤﺪﻧ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﻟﯿﺪه ام ،آﻣﻮزه ﻫﺎﯾﺶ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀ ﻣﻮارد

آﻧﻬﺎ را ﺟﻬﻞ آﺷ ﺎر ﻣ ﺑﯿﻨﻢ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻤ داﻧﻢ ﺑﻠ ﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ذﻫﻨﻢ را از ﺑﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺒﻨﺎی
ﻣﻨﻄﻘ ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺎک ﮐﻨﻢ.

ﺣﺮف آﻏﺎز ﺑﺸﻮد .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ روزی دﺧﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ او را ﺑﻬﺎر ﺑﻨﺎﻣﻢ .ﺑﻪ او ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻤﺎم ارزش ﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮﻫﻨ

ﺴﺎ

ام ﺑﺎ ﯾ

ﯿ

اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺑﺎ و ﻣﺎﻣﺎن ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﻤﻢ را ﺑﻬﺎر ﺑ ﺬارﻧﺪ اﻣﺎ در آﺧﺮ » ﻧ ﯿﺴﺎ« را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ
 ،ﺑﻬﺎر ﻧ ﺎه و اﻧﺪﯾﺸﻪ اش را ﺷﺎداب ﻧ ﻪ دارد.

ﺳﺎل ﻧﻮ ﺷﺪ .ﻓﺮدا اول ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻮر آ ﮔﺎﻫ آرزو ﻣ ﮐﻨﻢ.

ﻧﻮروز ﯾ ﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و
ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ
دوﺑﻠﯿﻦ -اﯾﺮﻟﻨﺪ

۵١

در آﻏﻮش آﻟﭗ

ﻧ ﯿﺴﺎ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد
ﻫﺎ
یﻧ
ﯿ

ﺴﺎ

