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لوسیین و دن آنت، که ام کودک دوران یاد به

است. شده اش جدانشدن جز

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

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

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

خودنمای دود میان از سخت به که البرز کوه رشته به و نی ت پل اه دانش نزدی عصر، ول خیابان باشم،

کنم. اه ن کند م

فعال فرودگاه وجود این با محقر. و ساده خیل خیل ورودی ی با است کوچ بسیار ژنو فرودگاه

هواپیمای ی و آلمان) هوای خط ) هانزا لوفت هواپیمای ی دوبلین، از هواپیما فرود از بعد دقیقه چند است.

ساعت ی از بعد و کردم پرواز دوبلین از صبح، شش ساعت زود، صبح شنبه ی نشستند. زمین به ایر سوییس

بدون ، است ربع و ساعت ی که مشهد - تهران پرواز از تر طوالن اندک ) بودم ژنو در دقیقه پنج و چهل و

مشهد). فرودگاه در هواپیما سقوط برای الزم زمان مدت احتساب

محدوده در اجسام تابش بودم. رفته ژنو به « باال خیل انرژیهای فیزی اختر » مدرسه در شرکت برای

شوند م رصد گاما سوپهای تل با باال خیل انرژیهای محدوده در و س ای پرتو سوپهای تل با باال انرژیهای

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

زمستان، سال هر سوییس نجوم انجمن است. جذاب بسیار برایم که اخترفیزی تازه مباحث از ی کنند.

از نفر سه معموال و کنند م انتخاب متفاوت مبحث سال هر کند، م برگزار اخترفیزی پیشرفته مدرسه ی

انتخاب باال خیل انرژیهای در اخترفیزی امسال و کنند م دعوت تدریس برای را شاخه آن محققهای بهترین

آغاز مارس، پانزدهم ، صبح دوشنبه از مدرسه ببینید). را ٢ انجمن سایت وب بیشتر اطالعات (برای بود. شده

فاصله در آلپ دامنه روستاهای از ی در مدرسه برگزاری محل شد. م تمام مارس) (بیستم بعد هفته شنبه و

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

٣

http://obswww.unige.ch/SSAA/index.php?page=generalites-cours-precedents&hl=eng
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سوییس ناسهای اس :١.١ س ع

بود. ژنو ساعت دو تقریباً

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

ژنو فرودگاه از قطار با و است راه پیاده دقیقه سه از کمتر قطار اه ایست تا فرودگاه در از بود. ژنو فرودگاه کنار

قابل میزان به را سفر های هزینه توان م رفاه انات ام وجود دلیل به اروپا، در !! دقیقه ۶ تنها ژنو شهر تا

سپردم امانت قسمت به را چمدانم رفت. سفر بتوان تا بود پولدار نیست الزم ر دی عبارت به داد، کاهش توجه

این تر ساده راه فهمیدم بعداً گرفتم. امانات از را چمدانم و برگشتم فرودگاه به بعدازظهر رفتم، ژنو دیدن برای و

ده ده به قطار مسیر و بود امانات بخش هم ژنو شهر قطار اه ایست در چون رفتم، م ژنو به چمدانم با که بود

دانستم. نم من اما شد. م رد ژنو از

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

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

برخالف است. نپیوسته اروپا اتحادیه به اما هست ن شین قرارداد سوییسجز میالدی) (سال٢٠١٠ حاضر حال

استفاده ناس اس از ندرت به مدرن دنیای در کنند، م استفاده ناس اس از مردم همیشه و جا همه تقریباً که ایران

که آید م پیش محدودی موارد . ... و ترن و اتوبوس بلیت یا بها کم خیل خریدهای برای تنها شود، م

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

س ع عرض! کم و بودند ارن رن بودند. غریب و عجیب نظرم به سوییس ناسهای اس باشم. داشته سوییس

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

در گفته این با دیدم شهر در و ژنو مسیر در من آنچه اما است، تمیزی بسیار کشور سوییس بودم شنیده

به .... و نوشابه خال قوط و ار سی ته مثل های زباله ژنو قطار اه ایست کنار و گوشه در بود. ار آش تناقض

غرب جنوب هستند. زبان فرانسوی ر دی بخش و آلمان قسمت دارد، رسم زبان دو سوییس خورد. م چشم
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۵ آلپ آغوش در

آنجا از است. سوییس زبان فرانسوی بخش جز طبیعتاً و فرانسه نزدی دیدم) من که مناطق و ژنو ) سوییس

در را زبانزد تمیزی دهم م احتمال تنها است، نابخردانه قضاوت هر ام نبوده سوییس زبانِ آلمان بخش در که

باشد. بوده آلمان قسمت مورد

در اطالعات داشتم انتظار بروم. باید سمت کدام به دانستم نم شدم خارج که قطار اه ایست از ژنو، در

به چیز همه شنبه ی اروپا، در کنند. کار ها شنبه ی دانم م بعید بود م هم اگر البته نبود، و باشد قطار اه ایست

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

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

دیدم. خیابان مسیر

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

بود چیده مغازه از بیرون روزنامه چند که دیدم را ای مغازه بود. االهرام روزنامه کرد جلب را توجهم که ات ن

روزنامه بین در روز، همان چاپ ، عرب روزنامه ی جود ثانیاً ، است نبسته را مغازه شنبه ی که بود عجیب اوال

عرب به مردم شنیدم بار چندین ، خیابان در و زدم م قدم دریاچه ساحل در وقت بود. عجیب بسیار برایم ها

دفتر ژنو فرودگاه در دوبلین، به بازگشت پرواز موقع کنند! م چه ژنو در اعراب دانم نم . کردند م صحبت

دیدم. ...را و بحرین مصر، سعودی، عربستان تونس، خطوط مانند هواپیمای شرکت چندین

میان. در سفید صلیب با سرخ زمینه : است جهان صلیبسرخ سازمان پرچم س برع دقیقاً سوییس پرچم

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

باشد. شده نصب میله و دیوار و در به کشور ی پرچم اینقدر بودم ندیده حاال تا بود. درآمده

ژنو در که فروشیهای ساعت تعداد ساعت. و الت ش بودم: شنیده محصول دو با را سوییس نام همیشه

فران سیصد است ن مم کس چه کردم م ر ف ! قیمتهای چه با و مدلها انواع است، شمارشخارج از دیدم

ساعت این بزند حدس تواند نم نداند را ساعت این قیمت کس اگر ، بخرد ساعت ی تنها که بدهد سوییس

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

اهمیت ساعت مارک که صورت در �! ست ساعتها بقیه از متفاوت سوییس ساعت است شده ثبت مردمان

م عامیانه زبان به ما که دارد خطا مقداری ساعت هر ساعت،� موتور کیفیت به بسته ! ندارد زندگ در چندان

! است چقدر زدن عقب در سوییس ساعت ی و معمول ساعت ی تفاوت زند. م عقب ساعت گوییم

؟! دارد را قیمت تفاوت سوییس) فران (یا یورو صد چند ارزش اختالف این

التها ش ل ش ، التسوییس ش نظیر ب طعم از جدا التاست. ش دارد شهرتجهان که ر دی محصول

ظریف خیل شده درست ( موش یا خرگوش عموماً ) حیوانات ل ش به که التهای ش مثال است. جذاب هم
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است شده درست الت ش گلهای ظرافت آنچنان با بودم. شده « تراش الت ش » ظرافت این جذب هستند.

دلم ه این دوم داشتند، نجوم قیمتهای ه این اول نخریدم: التها ش این از دلیل دو به ! شدم م متعجب که

خیل چشیدم، و خریدم تراش بدون و معمول الت ش چند کنم. نابود خوردن با را زیبای همه این آمد نم

بود. خوب

شهرت صنایع در سوییس است؛ جالب برایم چیزی ی ! است چاقو سوییس مهم محصوالت ر دی از

! چاقو یا الت ش ساعت، مثال ندارند؛ زندگ در نقش اصال محصوالتشان که دارد

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

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

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

نخواستنشان به توان نم را این نظرم به اما ساختند، م لیس ان جمله ی بسیار تالش با یا دادند م فرانسوی

است. این برخالف کامال من نظر نیستند. خلق خوش خیل ها سوییس بودم شنیده این بر عالوه کرد. تفسیر

فرانسوی به پرسیدم م نشان مردم از وقت هستند. صمیم و گرم بسیار نظرم به ها ده ده ساکنان مخصوصاً

داشتم. دوست خیل را مردم صمیمت دادند. م نشانم دست با هم را مسیر همزمان و دادند م توضیح برایم

شده وارد فرانسوی از فارس متداول کلمات از چقدر شدم متوجه کردم م اه ن فرانسوی تابلوهای به وقت

م تلفظ فرانسوی لهجه به را شهرها بعض اسم همچنین . دارد خود جای که هم مرس گیشه. کادو، اند؛

لیس ان کنند، م تلفظ فرانسویها که است شده وارد فارس زبان به صدای همان با دقیقاً ژنو کلمه مثال کنیم.

زبان راه و شدند فرانسه عازم بیشتر که باشد ایران های کرده تحصیل نسل اولین دلیلش شاید است. ژینوا اش

شد. باز ایران به فرانسوی

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

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

ببینید. (٣.١)

را نامش داشت. تفاوت داشت ذهنم در آنچه با بسیار ، الملل بین سازمان دویست بیش با شهری ژنو،

ندارد. خاص جاذبه هیچ تقریباً ندارد. توریست جاذبه شهرتش اندازه به شهر این اما بودم، شنیده کرات به

داشتم دوست کردم، م پیدا را ژنو الملل بین سازمانهای داشتم م وقت اگر است. اش فواره نمادش تنها

٣Jet d’Eau
۴http://wikitravel.org/en/Image:Geneve_from_saleve.jpg �� ���

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

س ع :٣.١ س ع

ژنو هوای
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ژنو مل بنای :۴.١ س ع

دور. از حت ببینم را سازمانها این ساختمانها

خاطر، همین به ۵ . سرن است: ژنو در اید شنیده را نامش حتما که ذرات های شتابدهنده بزرگترین از ی

دارد. زیادی اهمیت بنیادی ذرات دانان فیزی برای ژنو

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

سوییس کشور به ژنو پیوستن یادبود به نمادی است، سوییس نماد ری دی و ژنو جمهوری نماد ی که زن دو

اوال بود، جالب برایم مجسمه این در آنچه ببینید. را آنها توانید م (۴.١) س ع در . ١٨١۴ سپتامبر دوازده در

ابزارهای با زن چرا ه این دوم و تشخیصبدهید توایند م راحت به سها ع در که بود تن و سر اندازه تناسب ب

نیست، عجیب شهر ی نماد عنوان به زن انتخاب است! شده برگزیده کشور و شهر ی نماد عنوان به جن

مردان ویژه که وسطای قرون اوری جن لباس در زن تجسد است، ، دریای پری ی زن، ی ورشو نماد مثال

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

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

۵CERN (European Organization for Nuclear Research)
۶Geneva National Monument
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ژنو قدیم شهر قسمت :۵.١ س ع

کرد. جلب را توجهم ٧ پیتر سنت کلیسای قدیم های

پیتر سنت کلیسای ١.١

١١۵٠ سالهای به کلیسا ساخت تاریخ است. کرده متمایز را آن کلیسا متفاوت وجوه و نامتقارن ظاهر نظرم به

آخرین دارد! خود در را نیوکالسی حت و گوتی و رمانس معماری های سب و گردد م باز میالدی ١٢٣٠ و

است. بوده ١٨۶۴ سال در کلیسا در تغییرات

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

دورش. به زدن کامل دور ی از بعد کردم. پیدا سخت به را کلیسا درب حت کنم، مجسم

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

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

٧Saint Peter’s Cathedral
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پیتر سنت کلیسای نمای :۶.١ س ع
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١١ آلپ آغوش در

جنب و خواند را پایان دعای کشیش بعد لحظه چند دادم. م گوش انسانها نجوای صدای به و ایستادم ردیف

شد. آغاز کلیسا ترک برای مردم جوش و

بوده کجا ام دیده تاکنون که کلیسای ترین وه باش بزنید حدس . ساده خیل بود، ای ساده نسباً کلیسای

جستجوی در ایرلندی میلیون کشور،�چهار اقتصادی بحران صدسال طول در که ایرلند در بندری ، ٨ کو است؟در

کلیسا این ساخت پول کردم م ر ف این به وه باش کلیسای آن در شدند! استرالیا و ا آمری عازم بندر این از کار

توانید م را کو مورد در بیشتر توضیحات ؟! است شده فراهم کجا از کشور ی روزهای ترین بار رقت در

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

ست. کلیسا داخل از (٧.١)

اصالحات الملل بین موزه ٢.١

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

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

بود. ممنوع هم سبرداری ع ه این هم ِآخر در

ی که ندارد معنی هیچ نظرم به نداشتم. حوصله اصال شدم! خارج و انداختم اه ن موزه به سرسری

بودم هم گرسنه البته باشد! نوشته توضیحات لیس ان از غیر زبان هر یا فرانسوی زبان به الملل بین نام با موزه

شد. علت مزید این و

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

٨Cobh
٩International Museum of the Reformation
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آلپ های ده ده

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

بود. نظیر ب آلپ آغوش در کردن

دیابلقه ده ده ١.٢

اتوبوس با مقصدم ده ده تا اگل از و رفتم قطار با ام) نوشته ده ده این مورد در را بخش(٢.۵) ) اگل تا ژنو از

شش ساعت پروازم دارم. ه ن بیدار را خودم کردم م تالش سخت به بود. تعمیر حال در آهن خط مسیر چون

روی پیاده طوالن مدت هم ژنو دیدن برای بودم، آمده بیرون خانه از بامداد نیم و سه ساعت و بود دوبلین از

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

! سوییس غرب

نمای چهره آلپ نظیر ب منظره و شد دور شهری مناطق و ٢ لوزان از قطار ، مسیر پیمودن کم از پس

توانید م سوییس غرب جنوب در را رز مونت و لوزان ژنو، شهر و ژنو دریاچه نقشه (١.٢) س ع در کرد.

در قطار است. شده واقع سوییس مرکزی قسمت سمت به رز مونت از اندک فاصله در دیبالقه، ده ده ببیند.

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

نداشت. جا زیبای همه این سرکشیدن برای من قلب بود. گرفته

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

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

١Diablerets
٢Lausanne

١٣
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ژنو دریاچه سوییس، کشور نقشه :١.٢ س ع

نم دارم. استواری احساس کنم م اه ن کوه به وقت دارد، استقامت دیدگاهم در است. خاص جنس از کوه

از گرفتم. را (٢.٢) سهای ع قطار درون از بود! چپم سمت که دشت به یا دریاچه به یا کنم اه ن کوه به دانستم

را لغت نارسای قبل از بیشتر و کنم م ر ف کلمات به بیشتری دقت با ام کرده شروع را نویس سفرنامه وقت

اما دارد ذات تفاوت طبیعت زیبای با انسان ی زیبای نوع زیبا! لغت مثال کنم. م لمس عمیق توصیف در

زیبای و است آرام دریا زیبای مثال نیستند، جنس ی از هم طبیعت زیباییهای حت نامیم. م زیبا را دو هر ما

نظر به که نامیم م زیبا را همه ما اما آورد! م فرح دشت زیبای و زاید م سرگشت ل جن زیبای قوی، کوه

عظیم زیبای دیدن کند، م وارد شوک انسان به ناگوار خبر ی شنیدن که همانطور نظرم به نارساست. من

مقصدم از سهای ع کتابها یا اینترنت در سفر، از قبل بار هر کند. م وارد « زیبای شوک » انسان روح به هم

ل ش ذهنم در دید خواهم که ان م از ری ف زمینه پیش ترتیب این به کنم. م مطالعه موردشان در و بینم م

در و داشتم زیبای و بزرگ شهر تصور ژنو از مثال شود، م تر کوچ تصورم از واقعیت وقتها بعض گیرد. م

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

بهار، کردم م ر ف خود با دیدم. ام خیالپردازی قدرت از تر عظیم را آلپ زیبای و وهمندی ش شدم رو روبه

که رن گلهای و سرسبزی چه ! کند م تن بر ارن رن لباس چه کوه این شوند، آب برفها انبوه که زمان

دامنه در روی پیاده برای بروم. آلپ دامنه به تابستان در ر دی بار ی دارم دوست داد! نخواهد هدیه انسانها به

اش. مخمل

تعمیر حال در دیابلقه و اگل بین قطار مسیر بود. اتوبوس اه ایست آنطرفتر کم و شدم پیاده قطار از اگل در

شده گیج است. خودمان هراز جاده شبیه ویم ب توانم م بود، زیبا و خم و پیچ پر دیابلقه به اتوبوس مسیر بود.

برکشَم. در را زیبای این و کنم اه ن سمت کدام به دانستم نم ، بودم

زیباست، خیل کوه منظره شد! نم باورم آلپ. آغوش در بودم، کوهها پشت دقیقه، بیست حدود از پس
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ژنو دریاچه کنار در قطار مسیر :٢.٢ س ع

دیبالقه به مسیر در کوه منظره :٣.٢ س ع

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

کوه چپم سمت و روی مقابل ، شدم پیاده که اتوبوس از کرد. توقف دیابلقه قطار اه ایست کنار اتوبوس

سوییس از من ببینید. توانید م را آلپ کلبه نمونه چند (۴.٢) سهای ع در . آلپ های کلبه از پر ای دامنه با بود،

بغض بزنید: حدس را اثرش توانید نم دوید. ذهنم به آنت شدم، پرتاب ام کودک دوره به گذشته، به ایران، به

نسل ، شصت دهه اوایل کودکان نوستالژی ! غصه و داشت بغض فقط برایم خاص کارتون آن خاطره کردم.

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

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

نوشتم. (٣.٢) قسمت در را نشدن فراموش

هتلهای در که توریستهای بر عالوه بود. توریست از پر ای ده ده ، اس بزرگ پیست دو با ، دیبالقه

بسیار ده ده جهت این از آمدند. م ده ده به اطراف از زیادی کارهای اس روز هر داشتند، اقامت ده ده

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

در چشم کوه، به مشرف های تپه باالی در مردم های کلبه و بود شده متمرکز دامنه در توریست انات ام
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یز ان هیجان نظر به ده ده این در زندگ شاید رسند. م نظر به پرت بسیار و هم از فاصله با ها کلبه آلپ. چشم

ری دی تفریح هیچ اس جز به اینجا که است این ه س ر دی روی اما اندازش. چشم زیبای دلیل به برسد،

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

شود.

در بود. شده نصب کوچ خیل المپ رشته ی ها شیروان زیر شد؛ م نظیر ب ها کلبه منظره شب در

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

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

این از خاطراتم ترین یادماندن به از ی ندیدم. ها شیروان زیر را چراغها این کردم دقت که نزدی روستای

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

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

شد، م خش سرعت به صورت و دست پوست بود، خش ده ده هوای بود. طعم ب کامال و روان ، سب

. کوهستان خش و سرد هوای و آب کامل نمود

است. سوییس محصوالت مهمترین از ی پنیر ویژه به لبنیات و دارد ارزشخاص ها سوییس برای گاو

دکور(!) عنوان به بزرگ گاو ی مجسمه هتل، الب در شود. م دیده جا همه در گاو از نمادی یا مجسمه

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

ابتدا مایع. پنیر با زمین سیب بود: سوییس خاص غذای ی کنفرانس شام شبها از ی است. آلپ غذاهای

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

و بودند کرده نصف وسط از را پنیر کرد)، م درست کوهستان در تابستان سال ی لوسیین که پنیرهای همان

گذاشتند م آن در را پنیر که داشت فلزی قسمت ی اه دست این : بودند گذاشته مخصوص اه دست در را آن

داغ میله که زمان شد. م داغ برق با که داشت قرار ای میله قسمت این باالی در . بود تنظیم قابل ارتفاعش و

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

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

کم اش مزه شد. م سفت پنیر رویه مدت این در البته و آورد م مهمان برای را بشقاب گارسون فوراً و بودند

با زمین سیب ی وقت بود. ین سن خیل غذا این خورد. و زد پنیر در را زمین سیب باید بود. پیتزا پنیر مانند

بود. لذیذ و خوشمزه نهایت ب . ام خورده خورش و پلو بشقاب ی ار ان که کردم م حس خوردم پنیر این

شرکت زدن کف با جلسه مسوول جلسات بین (!) تفریح زن پایان اعالم برای کنفرانسها، همه در

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



یسا
ن ی
دها
آور
سفر

١٧ آلپ آغوش در

دیابلقه ده ده آلپ های کلبه :۴.٢ س ع

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

معموال� که شد م سرو پیشغذا ابتدا است. سالم خیل سوییس غذای شد. م سرو هتل کنفرنسدر شام

این همراه به گاه خوریم. م غذا همراه به خوردن سبزی نام به ایران در هم ما که بود سبزیجات از مخلوط

ی اندازه ، کوچ خیل کاسه ی در شد. م سرو سوپ غذا، پیش از بعد بود. هم پز آب مرغ تخم سبزی،

سوییس پرسیدم سوییس دانشجویان از ی از دسر. آخر در و اصل غذای سپس و خوری چای بزرگ فنجان

عنوان به کوچ الت ش ی معموال و اصل غذای فقط که داد جواب خورند. م غذا نحو این به همیشه ها

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

غذایش که است کشورهای معدود از ی سوییس سالم. و لذیذ ، خوشمزه غایت به نبود، زیاد شد م سرو

شد). تبدیل نامه م ش به ام سفرنامه (بازهم داشتم دوست را

را الملل بین های مدرسه بود. باال خیل انرژیهای در اخترفیزی مدرسه در شرکت سوییس، به سفرم دلیل

دو ، زی م سه مدرسه این در کنم. صحبت مختلف کشورهای مردمان با توانم م چون دارم. دوست خیل

سرخپوست فیلمهای در که بود صورتهای مشابه دقیقاً مرد آن و خانمها از ی صورت دیدم. مرد، ی و خانم

دولت طرف از پدربزرگش است، لیس ان نژادش که گفت بلوند دختر بود. بلوند ر دی دختر اما بودم دیده
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این که بار هر ماند! و بماند زی م در که بود گرفته تصمیم ول است بوده مالیات اوری جمع مامور بریتانیا

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

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

بهتر داشت صورتسرخپوست که دختری زد. م نقش خیالم در به را سرخپوست مادر ی تصویر دختر سرخ

شنیده و ست مایا تمدن بقایای دیدن من آرزوهای از ی گفتم او به کرد. م صحبت لیس ان ر دی نفر دو از

مورد این در اطالعات میل کمال با او بروم. ( زی م کشور مرکز ) و زی م حومه به آنها دیدن برای باید ام

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

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

رن از را این است. بوده اسپانیا مستعمره مدتها زی م چون . اسپانیول و آزت است؛ رگه دو خودش گفت

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

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

کشند». م آدم راحت به که هستند های دسته زی م در نیست. خطری که بری جیب » گفت و خندید بری؟»

همراه حتماً باید و مصر مثال نیستند امن تنها زن ی برای کشورها از بعض بود. مانده باز تعجب از دهانم

صورتم گفت من به کنم. استخدام شخص محافظ چند باید زی م سفر برای کنم ر ف کرد، سفر گروه ی

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

به کسان ایران در بارها ام. شنیده بارها را جمله این تاکنون هاست. زی م مثل موهایت رن و صورتت

در اشتباه این کردند! م اشتباه هم و آشناست برایشان صورتم چون اند دیده جای قبال را من اند گفته من

ایران از خارج در جمله این شنیدن اما است، مشابه صورتمان حالت و نژادیم ی از ما است، توجیه قابل ایران

است نپال صورت گردی و حالت چون ام آمده کجا از پرسیدند من از مردم بار چندین نپال، در است. عجیب

گفتند من به ترک دانشجویان بودیم، رفته استانبول بازار به خرید برای وقت ! نپالیهاست از روشنتر پوستم اما

دهد! نم تخفیف و هستم خارج فهمد م دار مغازه من زدن حرف لیس ان با نم، ن صحبت من مغازه در

قناری جزایر در بود! درست حرفشان تعجب کمال در و ، هستم ترک کنند م ر ف نزنم حرف من اگر گفتند

تا گرفته دار مغازه و اتوبوس راننده از مردم همه نفر! ی حت نزد، حرف لیس ان من با کس هیچ (اسپانیا)،

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

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

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

بعد ه این یا باشم زی م در کنفرانس ی منتظر یا دارم حل راه دو ! کنم خرج را اندازم پس تمام ه این ر م
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ترجیح اول حل راه که است مسلم بپردازم. را سفر این پول استادی یا داک پست حقوق با التحصیل فارغ از

ی مدرسه، این در نیست. بعید هم چندان احتمال این شوند. م متقبل را کنفرانسها هزینه انستیتوها دارد،

م گرج را آنها فارس به ما دانست م که بود جالب گرجستان). کشور مردمان : گرج ) دیدم هم گرج

ولز .( ولز کشور مردمان (ولش: دیدم وِلْش ی مدرسه، این در بودند. ارمنستان کشور از دانشجو سه نامیم.

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

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

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

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

بود. الملل بین واقع به ی مدرسه این ! لیس ان

کم احتماال شد. برگزار ده ده کلیسای در که بود کوچ کنسرت مدرسه، جنب های برنامه از ی

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

تعدادی و کنسرت برگزاری مقدمات بخوانید) بیشتر توانید م ایرلندم سفرنامه در ایرلند، در شهری ) ن کلی

هم دارم،� دوست خیل را چن ساز ویلن. و چن بود: ساده بسیار مدرسه بود.کنسرت آور بهت دیدم گیتار

است). بوده ساسان دوران نواز چن یسا ن ) دارد نامم با چن که ارتباط دلیل به هم و صدایش دلیل به

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

را سرش و آفرید م را موسیق آورد، م در ارتعاش به را چن زههای مالیمت با کند. م پرواز نوازد م که

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

آهن این معرف در نواز ویلن بود. Greensleeves نام به آهن ماند،� قلبم در که های آهن بیشترین از ی

غصه آرشه حرکات اولین با ندارم. خاطر به را نام چنین نه! گفتم دلم در من و اید شنیده را آن حتما گفت

را آهن این دانستم م داشتم. اندوه احساس بیشتر رفت م پیشتر آهن که لحظه هر و شد ور حمله قلبم به

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

او به نل مادر که ای جعبه بودم! دیده کارتون در که بود بچه دختر ی جواهراالت جعبه آهن این آمد. یادم

دلیل همین به شد. م پخش آهن این و کرد م باز را جعبه داشت دلتن احساس نل که زمان هر و بود داده

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

بشود. ام یادآوری جزییات بود الزم شاید چرا!

٣Welsh
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اس تجربه اولین ٢.٢

بود. نیم و شش تا پنج ساعت از بعدازظهر و نیم و یازده تا صبح نیم و هشت از صبح های سخنران جلسه

دوم روز بود. شده گرفته نظر در اس ويژه به و تفریح برای بعدازظهر و صبح جلسات بین طوالن فاصله

رفتم. اس برای مدرسه

ده ده بود گفته من به سفر از قبل بود، کرده کار ژنو در سال پنج قبال مان انستیتو داکهای پست از ی

که ویم ب را این داک پست مورد در است.( اس مناسب مناطق از ی شود م برگزار آن در مدرسه که ای

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

است، کردن تحقیق ، دکتری دوره مانند داک پست دهند، م درخواست ها دوره این برای دارند تحقیق کار

بخرم اس لباس دوبلین اگر بود گفته من به ندارد). معن گرفتن» داک «پست یا خواندن» داک «پست اما

بعد سالیانه حراجهای سالیانه. حراج در البته خریدم، اس لباس دوبلین هم من بود. خواهد سوییس از ارزانتر

گاه حت تخفیفها است، آینده سال برای ... و کفش و لباس خرید برای مناسب فرصت میالدی نو سال از

شود. م هم درصد پنجاه از بیشتر

برف است، الزم هم آفتاب عین و ش دست پوشند. م باد ضد و آب ضد کاپشن و شلوار ی اس برای

اس برای منظم طور به که کسان دیدم م کرد. کرایه توان م را اس وسایل بقیه دارد. کورکننده سفیدی

دارند. را خودشان اس و چوب آیند م

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

م دار خنده خیل اس کفش با رفتن راه است، ین سن خیل کفش پاشنه . کن پرواز سب از خواه م

رسیده دیبالقه به وقت آید. م فرود پنجه بعد و خورد م زمین به پاشه اول کن م بلند را پا وقت چون شود

ساق کفش !! روند م راه طوری این چرا بود! آور تعجب برایم گشتند برم اس از را مردم رفتن راه بودم

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

سرعت تا نشست خیز نیم پا دو روی باید اس در که دلیل این به دارند. شیب جلو به کم نیستند، صاف

پالستی جنس از اس خود باشند. دار شیب است الزم نیستند پذیر انعطاف بندها ساق این چون و گرفت

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

است. چسبیده کفش به اس ! است مصیبت اول این شود. م قفل اس در کفش پاشنه، دادن فشار

زد. م حرف لیس ان فرانسوی، غلیظ لهجه با مردی ، اس چوب و اس و کفش از بود پر اه فروش

را قدم بعد چسبیدم. زمین به سن مثل پوشیدم که را کفشها داد. کفش من به و پرسید را پایم شماره اول
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را وزنم و بیاورم در را کفش گفت بعد آورد، بیرون ها اس بین از اس جفت ی قد تناسب به پرسید.

وزن ربط دانم نم دقیقاً کرد. تنظیم اس روی را کفش و گذاشت مخصوص قسمت روی را اس پرسید.

چیست. اس روی کفش ان م و اس طول به قد و

قسمتهای ترین سخت از ی این رفتم. م اس پیست سمت به دوشباید روی اس و پا به کفشاس

اری هم همان با آمد. م پایین و خورد م سر دوشم روی از اس و بود شده ین سن پاهایم بود. ام تجربه

درس من به فیزی خواست م که ار ان بودم. رفته اس برای دارد اس پیست دیبالقه بود گفته من به که

شروع پیست باالی از باید گفت من به رفت! اس برای دقیقه ده از بعد و گفت وار تئوری جمله چند بدهد،

است. خطرناک کار این است اش تجربه اولین که کس برای گفتم من اما کن

عقب بروم جلو کردم م تالش هرقدر کمدی فیلمهای مثل کردم. شروع را تمرین پیشت پایین قسمت در

بلند است، خطرناک خیل اس در خوردن زمین شد. شروع هم خوردن زمین حرکت، آغاز با رفتم! م

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

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

باید کند بلندت زمین از خواهد م که هم کس آن حت شد. بلند کس کم با باید ندارد. کاربردی اس

. نبین آسیب تا کند بلندت جهت کدام به که بداند

سرعت، با ساله پنج چهار- های بچه حرکتکردن، سرعتو و تعادل حفظ برای حاصلم ب تقالی حین در

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

بزنید.

افتادم. م و شد م تند سرعتش شد م شروع ام اس تا است. سرعت کنترل اس در ل مش مهمترین

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

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

و زمین بین کمرم و بوند شده تا زانوهایم افتد. م پشت به که پشت الک مثل شوم، بلند توانستم نم جوری

ادامه گفتم و درآوردم را اس چوب کردند بلندم ه این از بعد آمد، م فشار شدت به کمرم به بود، مانده هوا

دهم. نم

صبح ٨ ساعت صبحانه بودم. آمده اس برای صبح سخنرانیهای از بعد مستقیماً که بود این اول دلیل

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

بداند را اس که دوست با یا مرب با باید یا را اس که بود این دوم دلیل ناموفق. تجربه و خوردن زمین همه

چقدر اس کنم درک توانستم نم بودم نرفته اس برای خودم تا . گرفت یاد باشد آدم کنار مرحله به مرحله و
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یا چرخاند بدجور را پا کم است کاف ند. ش م استخوان ای ساده اشتباه ترین کوچ با است، خطرناک

رد. ن کنترل را سرعت

گرفته در را اس چوب فشار با استرس شدت از بودند. شده منقبض دستم عضالت پاهایم، از بیشتر

دستم ساعت چند تا که طوری به بود، کرده آزرده شدت به را دستم این و بودم کرده فرو برف در یا و بودم

بغلم زیر عضالت بودم داشته ه ن را چوب و بودم افتاده زمین به که هم باری چند نبود. کنترل در و لرزید م

کردند. م درد شدت به و بودند شده کشیده

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

نم و است پایم به اس هنوز کردم م حس پریدم. م خواب از برف از سقوط احساس با بار چندین بروم

بدهم. حرکت را پاهایم توانم

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

تصمیم بنابراین نبود. آنجا هم ماهری دوست و بود گران خیل اس مرب یرم. ب یاد را اس ماهر دوست

است. زیاد خیل ناشیانه اس خطر نم. ن اس که گرفتم

لوسیین) و دن ، آنت ده ده نیه( قوس ده ده ٣.٢

و باال ها کلبه های پله از باشم، کرده زندگ اینجا پنداری داشت، همراه به آشنای حس دییابلقه به اه ن اولین

بودم شنیده باشم. گشوده آلپ روی به را پنجره خورشید، طلوع از پیش زود، صبح روز هر و باشم دویده پایین

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

از شد پخش ایران تلویزیون از کارتون این که دفعات شمار . آلپ» های بچه » نام به کارتون بود؛ ام کودک

است. شده ما نسل خاطرات از جزی که آنقدر شد. رار ت بارها دانم م فقط است. خارج دستم

به من طرف از داد پاسخ دوستانم از ی هستم. آلپ دامنه در ای ده ده در نوشتم بوکم فیس صفحه در

م » بود نوشته دوستانم از ی گذاشتم. بوکم فیس صفحه در ها کلبه از س ع چند برسان. سالم هایدی

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

و کرد پرت پایین به خانه ایوان از را آن هم آنت و بود کرده درست آنت برای خودش دست با لوسین که بود

این موسیق یوتیوب در رسید ذهنم به که بودم شناور کارتون این شیرین و تلخ خاطرات در شد! خرد کشت

حدود کردم. انتخاب را اول بود. شده گذاشته یوتیوب در کارتون از کوتاه قسمت چند کنم. پیدا را کارتون

آن ! دور و کودکانه شیرین، بغض ! داشتم کردم!بغض م اه ن را کارتون این سالها از بعد بود. دقیقه چهار
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شد. م شروع کودک برنامه صبح ده ساعت بود. طبقه دو مان خانه کشید؛ کودک دوران به را من ها صحنه

مربوط ام خاطره ترین پررن تابستانها، فقط یا شد کودکپخشم برنامه صبح ده ساعت همیشه آید نم یادم

ام، نشسته تلویزیون مقابل زانو دو : دارم ام کودک از من که است ای خاطره دورترین این تابستانهاست. به

تابد م درون به نورگیر از خورشید نور ند، کوچ خیل زانوهایم ، نه یا کردم م اه ن کودک برنامه آيد نم یادم

اه ن دستهایم روی خورشید نور به دقت با من و هستند پاهایم روی تپلم شتهای ان افتد، م دستهایم روی و

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

صبح ده ساعت صبحانه، از بعد همیشه است. ام سال شش یا پنج به مربوط ام بعدی خاطرات ساله. چهار

از پیش صبح، ده ساعت از قبل دقیقه چند روز هر شربت. لیوان ی تابستانها و داد م میوه ی ما به مامان

م روز هر من . « ؟ خواه م رن چه شربت یسا ن » پرسید م پایین طبقه از کودک، برنامه شدن شروع

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

ی و زرد ی آورد. م شربت لیوان دو فلزی، سین ی در مامان بعد آلبالو. شربت نازنین منظور و بود

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

من نشده، عوض من در چیز ی اما ! گذشته سال بیست از بیشتر شد. م شروع کارتون پخش و خوردیم م

هستم. دستم کف روی خورشید نور مجذوب همچنان

کردم م ر ف بود. ذهنم در آنت کارتون آثار مهمترین از ی زایمان از ترس دارم، خاطر به که جای تا

بود! مامان مردن از ترس کال هم رم دی ترس مرد. خواهند آنت مادر مانند زایمانهایش از ی حین در زنها همه

اتاق در و داشت سردرد مامان است؛ ام سال شش یا پنج به مربوط خاطراتم ترین پررن و مهمترین از ی

اتاق در الی از را سرم من برد، استامینوفن قرص مامان برای و کرد باز را اتاق در بابا بود. غروب بود، خوابیده

کوهسن منظره کنم. م حس ام گونه روی را اتاق درِ چوب هنوز کردم. م اه ن مامان به و بودم برده داخل

م ر ف من و بود تاری نیمه اتاق بود. شده قایم کوه پشت اش نیم که خورشید و هست خاطرم به دقیقاً

نم بابا مرگ از داشتم، مامان مرگ از ترس که ای اندازه به شم؟�». م آنت مثل هم من بمیره مامان اگه » کردم

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

کنم. م حس بودم دیده که مادری

غمباری و سیاه اثر چه اندیشیدند هرگز بودند ها بچه برای کارتون تدارک و تهیه مسوول که کسان دانم نم

دنبال به یا بود مرده مادرشان یا بودند، ین غم دیدیم ما که کارتونهای تمام ؟! گذاشتند برجا ما نسل ذهن در

همه خانواده از جزی که آنت هستیم. مادری» ب ژانر » نسل ما دوستانم، از ی تفسیر به گشتند. م مادرشان

کرد م کار شهر در مادرش نداشت، پدر حنا بود. داده دست از برادرش زایمان موقع را مادرش بود شده مان
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بود. پارادایس در مادرش دنبال به تندخو پدربزرگ ی همسفری با نل بود. ار خدمت خانه ی در هم خودش و

رفتن بیمارستان به قسمت ده چند از بعد هم استلین مادر گشت. م مادرش دنبال بل) ) ش س با سباستین

و پولدار دختر ی با مصاحبت برای و بود یتیم هایدی، کرد! فوت باالخره ما، کردن ر ج خون و برگشتن و

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

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

جدا ! بوند شده گور و گم کال که هم پیت سرندی و کنا بود. مانده تنها غریب کشور در و بود دیده را مادرش

بود، خوب ظاهر به شجاع پسر شد: م هم حیوانات غم شری بایست م ما نسل انسانها، غم در مشارکت از

؟! گشت م چه دنبال نفهمیدم وقت هیچ که بود هم سنجاب ی ! پدر کوچولو خانم و نداشت مادر او اما

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

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

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

شده چاق شدت به بیماری اثر در ی بود: هایش الس هم از ی زندگ مصایب مورد در قسمت هر ول

بان و باعث و کرد م زندگ مادربزرگش با و نداشت مادر و پدر ی بود، شده تفن لوله لباسهایش و بود

مادرش به باید مدرسه از بعد و بود دستفروش مادرش و نداشت پدر ر دی ی بود! مدرسه الت مش تمام

م نشان نامه پاکتهای روی پدرش جای به و شد م بیدار شبها نیمه که بود فقیر آنقدر ی کرد، م کم

متوهمانه هم آن واتو( واتو : شد م پخش معمول کارتون سه یا دو فقط باشد. کرده پدرشکم به تا نوشت

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

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

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

او بود. ابوت جودی محبوبم شخصیت ! سازیم م اطرافیانمان یا خود از ذهن در حریف فن همه شخصیتهای

شد م پخش جودی کارتون بودم شده بزرگتر وقت بود. کرده زندگ نوانخانه در بود، شاد اما بینواتر همه از

آدمها جنس از بود کارتون او داشتم. دوست را جودی تالشهای بودم. خوانده را آن کتاب کارتونش، از قبل و

م و... دوید م زدگ شوق از ، کرد م ناتوان احساس ، خندید م ، کرد م گریه شد، م زده فت ش :

ام. نبوده او زندگ شرایط در ه این با کنم درک را احساسش توانستم

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

بود)، بهداشت مدرسه نامش کنم م ر ف ) شد م پخش صبح ها جمعه که بود نمایش بودند؛ آمیز طنز و

م چون بودم فراری حمام از بودم، او شبیه زمان آن .« هپری » بود، فراری حمام از که بود آن در شخصیت
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آقای بیدار، و هوشیار شد، دیر ام مدرسه بازهم موشها، مدرسه بشوم. کور شامپو و صابون کف با ترسیدم

و آغازینش جمالت ول دانم نم را گو قصه خانم اسم دارم. خاطر به هم گوی قصه برنامه ی ... و ایت ح

ان م که بود شده ضبط اتاق ی در برنامه کل . خوبم» های بچه همه به سالم » : هست ذهنم در هنوز لحنش

قصه و ریخت م چای خودش برای معموال که سماور ی و بود کنارش ای صندوقچه بود؛ پیرزن ی زندگ

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

شد. م محدود مقدمات جمالت همان به تالشم تمام اما ویم. ب قصه کردم م سع و نشستم م زانو،

کودک اگر ؟! شد پخشم ژاپن آفرین غم کارتونهای ، داخل زیبای های برنامه این کنار در چرا دانم نم

؟؟؟ داشت ال اش چه شد نم اش آمیخته مادری ب حزن و شد م پر ایران شخصیتهای همان با مان

ناگهان بودم. ایران در قلبم و روحم سوییسو در جسمم کردم، م اه ن یوتیوب در را آلپ های بچه کارتون

کردم.اسمش اینترنتجستجو در را ده ده نام و کردم متوقف را فیلم داد، نشان را ده ده قطار اه ایست کارتون

من اما کنند ترجمه ر» » را آغازین «ق» ترجمه در است ن مم ،( یِ ن س ق : بخوانید ) است ۴ نیه قُس

داشت. فاصله ساعت نیم فقط دیابلقه با گوگل، نقشه طبق . نوشتم کنند م تلفظ منطقه این مردم که را نام

از ام کودک خاطرات اعظم قسمت دیدم. م را آن باید ببینم. را ده ده این گرفتم تصمیم شد!!! نم باورم

بود. گرفته ل ش روستا این

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

قطار اه ایست به فوراً صبح سخنرانیهای اتمام از بعد کردم. حرکت نیه قس سمت به مدرسه ظهر از بعد و صبح

زبان یادگیری الت مش از ی بودم، نوشته کاغذ روی را نامش کنم. تلفظ را ده ده اسم توانستم نم رفتم.

فرانسوی متن توان م سخت به و است زیاد زبان این در صامت حروف تعداد است، لغات امالی فرانسوی

را نام بلیت، فروش مسوول هست. و بود آنت ده ده همیشه و همیشه من برای روستا این نام البته خواند. را

هم را اتوبوسها و قطارها حرکت برنامه برایم او ماند. خاطرم به تا کردم رار ت لب زیر بار چند من و کرد تلفظ

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

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

من جز به قطار در بود. ی بودم رفته شیلون قلعه دیدن برای دیروز که مسیری با ، سپ ده ده تا مسیرم

۴Rossiniere
۵Sepey
۶Gare
٧Chateau- d′Oex
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قطار با سپ به دیابلقه مسیر :۵.٢ س ع

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

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

و زد حرف من با لیس ان به راننده و کرد صحبت آنها از ی راننده با بودند. شده متوقف اتوبوس چندین

داد. نشانم شدم م سوار باید که را اتوبوس

جز به قطار در بود. ی بودم رفته شیلون قلعه دیدن برای دیروز که مسیری با ، سپ ده ده تا مسیرم

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

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

و زد حرف من با لیس ان به راننده و کرد صحبت آنها از ی راننده با بودند. شده متوقف اتوبوس چندین

داد. نشانم شدم م سوار باید که را اتوبوس

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

جلو قسمت نداشت. مجزا لوکوموتیو و کرد م کار برق با بود. قدیم حدی تا و ساده خیل کرد م حرکت

این سوار وقت بود. شده جدا دیوار با واگن از قسمت این البته بود، راننده راندن و نشستن برای واگن عقب و

برای عمیق شوق هستم. گذشته در کردم م حس واقعاً کردم م حرکت آنت ده ده سمت به و بودم قطار
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نیه قس سوی به آلپ، دامنه در ها ده ده :۶.٢ س ع

سهای ع بودم. رده ن تجربه را مشابهش کنون تا که کشف برای شوق تازه، شوق داشتم. ده ده به رسیدن

ببینید. (۵.٢) سهای ع در توانید م ام گرفته مسیر در که را

حرکت وقت سر ها راننده ه این اول است. مانده ذهنم در عمیقاً قطار کوچ اه ایست این در ته ن تا دو

زمان ها راننده بیشتر ه این دوم هست. اینترنت در که ای برنامه مطابق دقیقاً زودتر، نه و دیرتر نه کنند، م

مقصد به اتوبوس یا و دیابلقه به برگشت برای قطار منتظر وقت خواندند. م کتاب یا روزنامه را شان اری بی

حد چه تا مردم که دهد م نشان کرده تحصیل کمتر قشر بین مطالعه فرهن وجود شدم. متوجه بودم بعدی

اند. شده عجین مطالعه فرهن با

سن هم آموزان. دانش صدای و سر از پر اتوبوس و بود شده همزمان مدرسه تعطیل با اه ایست به رسیدنم

کردند. اه ن من به و شدند ساکت ها بچه همه لحظه ی اتوبوسشدم سوار وقت بودند. لوسیین و آنت سال و

از ی وارد وقت دانش و فرهن قصر در ورشو، در بودم؛ شده مواجه ای صحنه چنین با من هم ر دی بار ی

به تعجب با کردند، باز من برای حرکت مسیر تعجب با و شدند ساکت آموزان دانش همه شدم موزه قسمتهای

و شدند ساکت هم داد: روی اتفاق همین مشابه هم بار این بودند! بلوند شان همه کردند، م اه ن موهایم

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

ها بچه صدای و سر اتوبوس، کردن حرکت با دقیقه چند از بعد داد. را لبخندم پاسخ گرم به هم او و زدم

به و بود خم پیچ پر جاده مسیر بودم. سفر در روستایش دنبال به که بود کارتون یادآور برایم این و شد شروع

م پیاده بچه چند و شد م متوقف اه ایست در اتوبوس بار ی دقیقه چند هر کرد. م حرکت قله سمت

شدند. م روانه بود منتظرشان که مادری یا پدر با ر دی بعض و دویدند م سمت به تنهای به ها شدند.بعض

اتوبوس شیشه نیست،� خوب چندان سها ع کیفیت البته ام. گرفته س ع آلپ کلبه چند از مسیر بین در

ببینید. را (۶.٢) سهای ع شد. م نور اس انع باعث
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آلپ کوههای در آن با که اتوبوس :٧.٢ س ع

کردم سفر

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

همین از هم دیروز خیارشور. و خردل سس و پنیر و نان خریدم: ساندویچ آنها از ی از بود. بازها اس

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

دارد پنیری چنین این هم ایرلند شود. م استفاده ساندویچ در ای ورقه صورت به معموال و است سفت و جامد

نظیر ب لذت من به کوه دامنه در ساندویچ این خوردن بود. شده تعجبم باعث بودم رفته که اول روزهای و

داد.

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

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

رانندگ شیوه و اتوبوس آن یاد وقت هم هنوز است. آسمان تا زمین از نپال اتوبوس آن و اتوبوس این تفاوت

گرفتم س اتوبوسع از ببینید). را ناگارکوت بخش نپال، سفرنامه گیرد�( م ام خنده افتم م اش پیشرفته فوق

.( (٧.٢) س کنند.(ع م تردد آلپ در ها ده ده بین که هست اتوبوسهای مدل این .

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

چند نمایندگ و داشت کوه پایین سمت به کابین تله اه ایست ی بود. آرام و ساکت بسیار دیابلقه، با مقایسه

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

جواب لیس ان به اول بار چند گفتند. م « ژو بن » فرانسوی به کردند، م سالم من به هم است. شده ثبت

خودشان زبان به پسچرا رفت نخواهد فراتر سالم از که اهال این با من صحبت کردم ر ف خود با بعد دادم، م

قبل زدم م قدم ده ده در وقت کردم. رار ت و تمرین لب زیر را گفتنشان ژو» بن » لحن نم. ن صحبت آنها با

ی قبل روز گفتم. م « ژو بن » و زدم م لبخند من ویند ب خیر به روز یا کنند سالم من به مردم ه این از

دارد. شباهت اپرا به باشد شبیه و گفت به ه این از بیشتر مردم این گفتن ژو بن گفت م مدرسه دانشجویان از
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نیه قس قطار اه ایست :٨.٢ س ع

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

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

بود تعطیل رفتنم زمان در که داشت هم ای موزه ده ده بود. دلپذیر بسیار جمله ی برای حت بودن وی گفت

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

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

پیاده قطار از فوراً قطار توقف با قطار مامور بود. راه نیه قس تا قطار با دقیقه شش فقط داشتم که زمان برنامه

داشته مسافر که صورت در قطار این چون بشوم پیاده نیه قس در خواهم م که گفتم م او به باید شد، م

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

کوهها پشت سمت به را مسیری قطار داشتم. هیجان بازهم اما باشد، بوده چه اش ده ده که نبود مهم اصال و

م اه ن ساعتم به ؟ باشد تواند م ل ش چه کوههاست، این پشت ده ده که کردم م ر ف من و پیمود م

ببینم، سالها از بعد را دوست ی خواستم م ار ان است. نشده وقتش هنوز مانده، هنوز کردم م ر ف و کردم

است. بوده من از قسمت دور روزگاری که دوست

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

به دوباره نوشتم م را سفرنامه این داشتم وقت ببینید). را (٨.٢) س ع ) بودم. دیده کارتون در که است

در و یرم ب س ع داد م نشان را قطار اه ایست که کارتون قسمت آن از کامپیوتر با تا کردم مراجعه یوتیوب

قانون نقض علت به ! نبود یوتیوب در قسمت این اما ذارم! ب ام سفرنامه در قطار اه ایست واقع س ع کنار

کرده حذف یوتیوب از را کارتون این زودتر روز چهار یا سه اگر است. عجیب خیل ! بود شده برداشته کپ

! بزرگ شانس خوش چه کنم. پیدا را ده ده این توانستم نم من ، بودند

در قطار اه ایست بود. معمول و ساده بسیار بسیار دیدم که ری دی های ده ده با مقایسه در آنت ده ده
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نیه قس کلیسای :٩.٢ س ع

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

همان هم رستوران ی بود. شده ساخته ای، تپه باالی ها، کلبه بقیه از دورتر خیل که داشت هتل ی فقط

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

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

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

که زمستانهای تمام یاد به خصوص به ، خوردم بستن کردند، زندگ کارتون این با که هایم نسل هم تمام از

وانیل لیوان خریدم، بستن اه فروش همان از بخوریم. بستن ذاشتند ن مامانها و ها بابا و بودیم خورده سرما

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

گرفتم. جشن بستن ی با را ام فتح من حال هر

کنار آمد. م بیرون اش کلبه از دیدم را مردی که رفتم م کلیسا سمت به بود. ده ده کلیسای باالتر کم

یا ست ش م هیزم یا همیشه آنت پدر آید م یادتان ) بود شده چیده کارتون هیزمهای مثل هیزمها اش کلبه

لیس ان من کرد. سالم من به فرانسوی به مرد بود. چوب بزرگ های عروس هیزمها روی ؟!) دوشید م گاو

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

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

او که گفتم چیزهای لیس ان به هم من نفهمیدم. چیزی من که گفت چیزهای فرانسوی به است). محدود

آلمان به بود، جالب برایم مغزم عمل سرعت ؟». بزن حرف آلمان توان م » گفت من به آلمان به نفهمید.

دانستم نم آلمان به را مجسمه یا و عروس معن . بخرم» خواهم م بزنم. حرف توانم م کم خیل » گفتم

بود: بسته سته ش من اندازه به هم او آلمان اما بود. غلط مفهوم و گرامری نظر از بودم گفته که ای جمله و

نسل هفت و پدر و من انداز پس گفتم دلم در است). این گفتن مفعول بدون جمله فایده ) ؟» را خانه تمام »
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نیه قس ده ده مدرسه :١٠.٢ س ع

ها عروس به رفتم جلوتر ! بخریم آلپ دامنه در را تو کلبه از اتاق ی توانیم نم ذاریم ب هم روی را قبلمان

متوجه نه. .گفت ( داری کوچ عروس که بود این منظورم ) « ؟ کوچ » پرسیدم نه. گفتم و کردم اشاره

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

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

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

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

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

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

م را معلمها سوال و ها بچه صحبت صدای و بود باز کالس چند پنجره کنید. اه ن را (١٠.٢) س دیدم.ع

ببینید. (١١.٢) س ع مجموعه در توانید م گرفتم را ده ده از که سهای ع . فرانسوی به البته صد ، شنیدم

تاریخ ببینید). را (١٢.٢) سهای ع بود( بزرگ و زیبا خیل کلبه دیدم آنت ده ده در که جالب ان م تنها

انستیتو منش هتل راهروی در برگشتم هتل به که شب بود. عجیب بسیار خانه . ١٧٣۴ : ببیند را ساخت

کم باهم کردم م کار کامپیوترم با وقت ، هتل الب در بار ی بود، مهربان زن دیدم. را ژنو اخترفیزی

به کردیم. صحبت طوالن مدت و دیدم را هم بار دومین برای بازگشتم نیه قس از که شب بودیم. زده گپ

در و ام دیده ده ده این مورد در کارتون ام کودک در چون ام رفته حوال این در ای ده ده به که گفتم او

در سال سه و بیست که است بوده ٨ بالتوس نام به نقاش به متعلق خانه گفت گفتم. مجلل خانه این مورد

با مردم با اگر گفت او و برم م لذت منطقه این مردم خوی و خلق از گفتم او به است. کرده زندگ نیه قس

توان و هستم خوشخوی دختر هم من کرد اضافه هستند. گرم خیل قسمت این مردم کن صحبت خوشخوی

٨Balthus
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نیه قس ده ده :١١.٢ س ع
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بالتوس خانه :١٢.٢ س ع

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

گفت م خندیدیم. و کند م تعریف من اخالق از که خوشحالم خیل گفتم و کردم ر خانوم).تش خودپسند

لیس ان نام با کارتون فارس نام شاید گفتم او به . است شده ساخته کارتون روستا این مورد در دانسته نم

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

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

کتاب از کارتون است. « ٩ من آنتِ : آلپ از ای قصه » کارتون اصل نام است. دیده م را کارتون این است

نوشته سال ده از کمتر کودکان برای که شده اقتباس ١١ جان سنت پاتریشا نوشته « ١٠ برف گنجهای » نام به

است. شده

به سالها از بعد وقت ام). گذاشته را دانلودش لین ١٢ سایتم وب در ) ؟ دارید خاطر به را کارتون آهن

به را کارتون کند!؟ م چه آهن این در سنتور صدای که کردم تعجب کردم گوش کارتون آغازین موسیق

آنت �، ژاپن آنت کردم،� اه ن کرد م صحبت آلمان به که را آنت کردم. جستجو اینترنت در مختلف زبانهای

بود. کودک صدای با کودکانه شعری آغازین آلمان و ژاپن موسیق بود. سرد صداها چقدر ... و فرانسوی

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

حس ماجراجویانه سفر این با بودم. خودم دنبال به گشتم، نم آنت ده ده دنبال به آلپ کوههای میان در

دوباره بود، شده گم ایرلند به ایران از اش زندگ محل تغییر اثر در که یسای ن کردم حس ام، شده زنده کردم

٩Story of the Alps: My Annette
١٠Treasures of the Snow
١١Patricia St.John
١٢http://homepages.dias.ie/~nnooraee/swiss.htm

http://homepages.dias.ie/~nnooraee/swiss.htm
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آمده ایران از من نبودم. من بود من در که کس ام. شده چه من پرسیدم م خودم از گذشته سال شد. پیدا

کنم، صحبت ر دی های فرهن از ر دی انسانهای با کنم، سفر کنم، مختلفصحبت کشورهای مردم با که بودم

نرسیده اینها به تنها نه ایرلند در ام زندگ اول سال ی در اما بشنوم. تازه موسیقیهای بخورم، جدید غذاهای

م لمس وجودم در ای مرده جنین مانند را ام خموده وجود بود. مرده من در هم قبل یسای ن همان که بودم

پرسیدم م خودم از تعجب با و کردم م حس را اش جازدگ ی تعفن بوی ! کشیدم م دنبال به را آن و کردم

فقط خواهم. م چه و هستم که آمد یادم آورد. مذاقم به دوباره را وجودم طعم ماجراجوی این اما ! ام شده چه

دامن در من روح زدم. جوانه خودم در بهاری های وفه ش مثل من و است مانده من تولد و بهار به روز چند

شد... متولد دوباره آلپ

اُکس دِ شاتو ده ده ۴.٢

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

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

ی ده ده این، بر عالوه کرد. جلب را توجهم کابین تله اه ایست همه از بیشتر داشت، فراوان رفاه انات ام

بازگشت مسیر در که زمان به را آن دیدن بود. تعطیل ناهار برای بعدازظهر دو ساعت تا که داشت هم موزه

کرد جلب را توجهم چیزی هر از بیشتر آنچه ده، ده در زدن قدم حین در کردم. موکول داشتم نیه قس از

نیستند، مهربان زدند م گپ باهم و بودند نشسته آفتاب پناه در که های مسن تنها بود. مردمان خلق خوش

زودتر و شدم شرمنده کردند. م سالم من به کردند م عبور کنارم از که هم من سال و همسن جوانترهای

ببینید. تا چند توانید م (١٣.٢) س ع در که ام گرفته هم س ع روستا از کردم. سالم

کردم.موزه پیدا را ١۴ اش اینترنت اه پای کردم اینترنتجستجو در را نامش که بعداً دیدم. را موزه ظهر بعداز

معمول وسایل بود. گذاشته نمایش به را آلپ های دامنه مردم روستای زندگ جزییات بود. جالب بسیار

اتاقهای دکوراسیون و لباس ، کاغذ با هنرمند ی کاردست از نمایش دوم طبقه ری، آهن ، خیاط آشپزخانه،

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

که بود خمیده آنقدر پشتش ندارم،� سنش از تخمین هیچ دیدم. که بود پیرزن موزه، این در جالبتر همه از

پشت به ، آرام بسیار برود! پایین ها پله از توانست نم که پیربود آنقدر ببینم. دقیق را صورتش نتوانستم حت

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

http://www.musee-chateau-doex.ch/french.html
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اگل در قدیم فواره نمونه ی :١۵.٢ س ع

فرانسوی باهم و بودند همراهش او، از جوانتر البته ر، دی پیر خانم چند آمد. م پایین پله از پا و دست چهار و

که آیم م کشوری از من گفتم او به دلم در بودم. شده خانم این نیروی و یزه ان مبهوت کردند. م صحبت

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

! ببین موزه دوستانت

اگل ده ده ۵.٢

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

قرار آلپ کوههای بین محصور دشت در اگل بروم. قلعه دیدن برای بعدازظهر، و صبح سخنران بین گرفتم

پیمود. م پایین سمت به را کوه در مارپیچی مسیر آمد م اگل سمت به سپ از اتوبوس وقت و است گرفته

اصل خیابان ی از بیشتر زدم. قدم ده ده در کم کرد. م خودنمای زیبای به کنارش قلعه و ده ده منظره

بازدید متاسفانه بودند! کرده درست توریست اطالعات مرکز هم کوچ ده ده همین برای اما نداشت. هیچ

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

گفت و داد نشان من به را ده ده نقشه کرد، تاسف ابراز دژ بودن تعطیل بابت از اطالعات بخش کارمند

کرده ذاری عالمت را ای ساعته ی مسیر شهر نقشه دارم. شهرت قدیم های فواره داشتن دلیل به ده ده این

ساختار یز بران توجه و خاص ته ن نظرم به اما دیدم را فواره چند نقشه کم با دید. را ها فواره بتوان که بود

ببینید. (١۵.٢) س ع در را ها فواره از ی س بود.ع ده ده خود

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

های قصه سریال در که اصفهان قدیم قسمتهای بودند، قدیم اصفهان یادآور برایم نه، یا نامید پل را آنها باید

که فرع خیابان چندین و مغازه زیادی تعداد و داشت فرش سن کف اگل اصل خیابان تنها بودم. دیده مجید
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اگل ده ده خیابانهای :١۶.٢ س ع

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

ام. گذاشته (١۶.٢)

ی تایلند)، غذای ) تای رستوران ی بودند، زیاد ده ده وسعت نسبت به خارج اههای فروش تعداد

با را چین های مغازه کنم،� سفر هم ماه کره به روز ی اگر کنم م ر ف . چین اه فروش ی و ترک رستوران

یافت. خواهم هم آنجا شان زیبای از دور به و کیفیت ب محصوالت
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رز مونت

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

دیدم. را کنارش تاریخ قلعه

شیلون قلعه ١.٣

تردد کم و دورافتاده مناطق به و مترو یا قطار نقاط تمام به که است پیشرفته قدری به سوییس در ریل صنعت

که طوری به است. شده منظور قطار سایت وب و ها برنامه در کامل طور به اتوبوسها برنامه هست. اتوبوس

م پیشنهاد قطار و مترو ، اتوبوس شامل ن مم روشهای تمام ، کن م جستجو را نقطه دو بین مسیری وقت

مونت قطار رفتم. رز مونت به قطار با اگل از و ببینید) را (۵.٢) بخش ) اگل به اتوبوس با دیبالقه .از شوند.

م باز قلعه سمت به مترو با رز مونت مرکزی اه ایست از باید ندارد! اه ایست اما کند م عبور قلعه کنار از رز

کردند. م حرکت برنامه، طبق تاخیر، دقیقه ی بدون وسایل این تمام و گشتم

است. آلپ کوههای و ژنو دریاچه به اتاقها بیشتر منظره است. شده واقع ژنو دریاچه ساحل در ٢ شیلون قلعه

ب را نظیرش ب منظره این و بود آفتاب هوا دیدم را قلعه من که روزی است، دریاچه کنار از شیون قلعه ورودی

وسطاست. قرون به متعلق های قلعه ترین قدیم از ی قلعه این ببینید. را ( ١.٣) سهای بود.ع کرده نظیرتر

است. میالدی ١١۵٠ سال به مربوط دارد وجود موردش در که متن ترین قدیم

حیاط از بازدید نقشه این طبق بر گیرد. م قرار کننده بازدید اختیار در هم قلعه راهنمای نقشه بلیت، همراه

زیرزمین از قسمت ی ببینید. توانید م (٢.٣) س ع در را سرداب ورودی شود. م آغاز زیرزمین سمت به

١Montreux
٢Chillon

٣٩
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ژنو دریاچه کنار شیلون، دژ ورودی :١.٣ س ع

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

مرگ به وم مح تبعیدیهای و اسیرها زندان ان، م این خواندم راهنما ورقه در و بود خال سرداب مابق کند.

هم سرداب سرمای بود، گزنده و سرد قلعه هوای بود، مطبوع هوای با آفتاب روزی ه این با است! بوده هم

در سخت شرایط چه کردم؛ تصورم ذهنم در را زمستان کشنده سرمای و تاری قسمتها. بقیه از بیشتر مسلماً

است. بوده مستول زندان این

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

آن که بودم شانس خوش خیل کرد. مجذوبم که بود تاالر سقف بر روشنش خطهای و و ژنو دریاچه سطح

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

ببینید. (٣.٣) س ع در را سرداب

م اتاقها ورودی به فرش سن مسیری ط از پس و گشت بازم اصل حیاط به سرداب از بازدید ادامه

ببینید. را (۴.٣) سهای ع رسید.

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

مهمانها و است نشسته م وه باش صندل روی میز عرض در قصر صاحب عرض)، ی و طول دو ناقص(
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قلعه حیاط از سرداب ورودی :٢.٣ س ع

قلعه زندان و سرداب :٣.٣ س ع
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اتاقها سمت به قلعه، درون مسیر :۴.٣ س ع
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شیلون قلعه غذاخوری اتاق :۵.٣ س ع

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

نقاشیهای همراه به غذا سرو نحوه مورد در توضیحات بودند انداخته میز بر که های سفره روی ، جالب ار ابت

توضیح مهمان هر برای الزم کار نیروی مورد در سپس و الزم غذای مواد مقدار مورد در ابتدا بود. شده چاپ

م دست به دست باید را چاقو گوشت کردن ه ت برای و اند خورده م قاشق با را سوپ مهمانها بودند. داده

اند! کرده

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

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

اند کرده م استفاده اگر ! است شده م قصراستفاده بانوی وسایل نقل و حمل برای صندوقها این از بعض

کرد. فیل بار توان م فقط دیدم من که را صندوقهای ! است شده م ن کمرش بینوا اسب که

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

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

نظر در مربع ی بود. اتاق نقاشیهای کرد، جلب را توجهم آنچه داد. م نمایش را اتاق که بود شده طراح

ضلع از نیم بود. شده نقاش خرگوش آهو، درخت، ی در کنار و بود ورودی در آن ضلع ی از یرید. ب
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! صندوقها از نمونه چند :۶.٣ س ع

بازسازی ماکت در اما بود شده محو کامال شومینه باالی نقاش و بود داده اختصاص خود به شومینه را مجاور

در سفید اسب بر سوار سر، دور به رن زرد ای هاله با مبارزی بود: عجیب بسیار که دیدم چیزی من شده

پیروزی صحنه کل و بود اسب پای زیر بالدار اژدهای ! است کرده فرو اژدها ی دهان در را اش نیزه که حال

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

کنار ضلع در ! است جرج سنت شخص این که خواندم توضیحات در .... بودن سفید اسب بر سوار دیو،

بود کناری اتاق به در ی آخر، ضلع در خرگوش. مانند بودند شده نقاش واقع حیوان چند دوباره آتشدان،

! شیر های پنجه و سر با بالدار اژدهای ی بودند. شده نقاش غیرواقع موجود دو پنجره کنار پنجره. ی و

مدت بود. خیال موجودات با پنجره سفید، دیو با جن و آتشدان بین رابطه است عجیب برایم که ای ته ن

م را بازدمم که نحوی به بود سردتر بسیار قلعه اتاقهای بقیه نسبت به اتاق هوای ماندم، اتاق این در زیادی

چرا کردم. م اه ن دقت به اتاق پریده رن های نقاش به بود. نهفته عجیب فت ش اتاق این در اما دیدم.

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

شباهت گونه هیچ نامیم م حمام مان پیشرفته روزگار در ما آنچه به ش ب که بود حمام اتاقها، از ی

جالب بود. شده گذاشته وسطا قرون در کردن حمام مورد در توضیحات با چوب ن ل کنار که تابلوی نداشت.
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خواب اتاق پنجره :٧.٣ س ع

م در به تن از را خست کردن حمام با گشت برم جن از خسته شاهزاداه یا لرد وقت بود نوشته که بود

را (٨.٣) س ع ؟! وسطا قرون فرمانروای و خست گفت! توان م که است عبارت ترین مضح این کرد.

؟! چه شدند م کشته و رفتند م جن میدان به پیاده که سربازان ام. گرفته حمام از

قلعه توالت ! بزنم حدس نتوانستم من ؟ چیست اتاق این بزنید حدس توانستید اگر ببیند. را (٩.٣) س ع

انداخته نم زحمت به خیل رفتن دستشوی برای را خود مردم گذشته در که بود شده نوشته توضیح در است.

لغت چه ) مزاج اجابت برای فلزی کوچ نهای ل بود).از قلعه صاحبان مردم از منظور که است (پرواضح اند

این کنم م ر ف است. شده م ریخته دریاچه به ها حفره این از سپس و است شده م استفاده (! عجیب

دید. را آنها عمق شد م ول بود شده پوشانده شیشه با ها حفره روی باشد! هم تمیز خیل توانسته نم روش

به و نند بش ترسیدم م کردند، م زوق و زق پایم زیر چوبها رفتم م توالتها اصطالح به این سمت به وقت

متوجه نبود، لطف از خال دیدنش بنویسم خواستم م بود( جالب هم قسمت این دیدن بشوم. پرت دریاچه ته

دستشوی شد: ایجاد ذهنم در سوال ی .(! برد نم کار به دستشوی از بازدید برای را توصیف این کس شدم

؟؟ بود کجا قاپو عال

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

ببینید. را

نحوی به بود شده ساخته دریاچه همسطح تقریباً اتاق این بود. زنان اتاق دژ، قسمتهای ترین جذاب از ی
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حمام :٨.٣ س ع

!! قلعه توالت :٩.٣ س ع

! نوشیدن اتاق :١٠.٣ س ع
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دریاچه منظره ف، هم طبقه در زنان اتاق :١١.٣ س ع

قلعه دفاع تجهیزات :١٢.٣ س ع

ساحل در که ار ان کردی. م حس پایت کنار را ژنو دریاچه کردی م اه ن بیرون به اتاق پنجره از وقت که

روی ساختمانهای دژ، این ساخت روزگار در زنم م حدس البته بود. زیبا هم اتاق انداز چشم طرف از . هست

اتاقها منظره از است. بوده سرسبز و زیبا طبیعت شده م دیده آنچه و اند بوده نشده ساخته همسایه های تپه

ببینید. را (١١.٣) سهای ع

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

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

دژی از که بار هر کردم. غلبه ترس بر بازهم اما ارتفاع. از من ترس و چوب های پله بود. دژ برج آخر، در و

و امشب جز به نخورم م دگر که کردم توبه » مشابه دادنم باشد! آخر بار که دهم م قول خودم به روم م باال

نظیر ب منظره وعده خودم به شود، م فراموش چیز همه بینم م برج که بعد بار !اما دگر» شبهای و فرداشب

احساسشعف دژ ان م باالترین در و شود م منجر ترس و پشیمان به راه میان در شوقم و دهم م را اوجش

ام. شته بازن پایین به راه میان از که کنم م

ژنو دریاچه و آلپ روی به پنجره رخ داشت، پنجره سو چهار به که بود بزرگ نسباً اتاق قلعه، نقطه باالترین



یسا
ن ی
دها
آور
سفر

رز مونت .٣ فصل ۴٨

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

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

ببینید. را (١٣.٣)
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مبارک نوروز

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

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

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

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

ساعت به کردم، م حرکت فرودگاه در بودم. پاسپورتها کردن چ قسمت سمت به فرودگاه ورودی راهروی

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

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

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

و کنم عمل نو سال در را همه که دادم م قول خودم به و کردم م آماده ذهنم در بدهم انجام بایست م که

!!! ؟؟ چرا شدند. م سته ش قولهایم بعد روز چند همیشه،

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

برتر جنون ! باش اول نفر همیشه تا بندی کار به را تالشت تمام باید کردی انتخاب شغل هر که اند آموخته

برای باشم، قوی کنم، خیره هایم توانای با را چشمها باشم، بهترین باشم، اول کردم تالش سالها من بودن!

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

حفظ برای که آورم م یاد به را ناامیدی و خسته لحظات کنم، م لمس را رفتارم در نهفته دروغهای کنم م

لبریز را قلبم ست احساسش که لحظات کردم، ایفا را قوی انسان نقش ران دی دیدگاه در بودن» قوی » ذهنیت

زدم گول را خودم و گفتم دروغ بپندارند. ناپذیر خلل را ام اراده ران دی که خندیدم بلند صدای با اما بودم کرده

کنم. دریافت احترام دارند ذهن در ران دی که تصویری از تا

اول شاگرد آموز دانش ی دارد، اول شاگرد ی فقط اش مدرسه کالسهای که ام آمده فرهن از من

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

۴٩
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دوران تمام که هراس کند. م فراموش را اش زندگ و روزها از بردن لذت نظیرش ب اه جای دادن دست

نمود. ین سن من کوچ های شانه بر مدرسه

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

برتریهای دنبال به ر دی انسانهای با مواجه در همیشه اند داده یاد من �به ! کشید بیرون خط کتابهای الی البه

افتخارات طومار ، بشری فرهن تنوع از شدن فت ش غرق جای به و باشم نژادم و قومم ، خودم شخصیت

کنم. رجزخوان

روز هر ، شناس م را ات زندگ ناخوشایند چیزهای و اتفاقات ت ت آن در که ام آمده فرهن از من

داری ات زندگ های داشتن دوست از که تصویری ، داری م دوست را چه دان نم اما کن م گالیه و بیان

تا بدهد رخ باید چه دان نم ، هست امروز که است آنچه از فراتر خوشبخت و است منحصر رویاها به همیشه

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

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

نشود. مخدوش آبرو، نقاب، لعاب تا شوند

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

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

باشم. هیچ خواهم م

سومین آغاز آستانه در دلپذیر. تصادف است، تولدم حقیق تاریخ این و ام آمده دنیا به نوروز جشن روز

با داند. نم هیچ که هستم کودک کنم م احساس سرم، سفید موی تار اولین شدن پدیدار و ام زندگ دهه

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

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

کنم. پاک ندارند منطق

خانوادگ نام و نام تا برگزیدند را یسا» ن » آخر در اما ذارند ب بهار را اسمم اند خواسته م مامان و بابا ابتدا

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

دارد. ه ن شاداب را اش اندیشه و اه ن بهار ، فرهن و اجتماع هر گذاریهای ارزش تمام از فراتر

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

و سیصد و هزار ی نوروز

نه و هشتاد

-ایرلند دوبلین
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