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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
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ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ از ﺗﻌﺠﺐ ﮔﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد؛ از ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮودﮔﺎه

ﺗﻨﺮﯾﻒ را ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻨﻬﺎی آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﻣ دﯾﺪم و ﺑﻪ ﭼ ﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدم ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم .ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻟﺒﺎس ﮔﺮم
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨ ﻪ اول ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﻫﻮای دوﺑﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮد ﺷﺪه  ،ﺑﺎران ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧ آب و ﻫﻮای

رد

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .از ﺧﺎﻧﻪ ام ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎی وﯾﮋه ای ،ﮐﻤ ﮔﺮاﻧﺘﺮ از اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎی ﺷﻬﺮی ،ﻫﺴﺖ .ﺗﺎ اﯾﺴﺘ ﺎه
اﯾﻦ اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده راه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ وﻗﺘ ﺑﻪ اﯾﺴﺘ ﺎه رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم از ﻻﺑﻪ ﻻی ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ آب ﺑﺎران
روی ﭘﯿﺸﺎﻧ ام ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد! ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﭼﻘﺪر ﺑﻮد!

ﻫﺎ

وﻗﺘ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ ﻣ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ اﺧﺘﺮ ﻓﯿﺰﯾ
رﻓﺖ ﻫﻤ

ﻗﻨﺎری ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﺧﻮاﻫﻢ

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻣﻦ ﺣﺴﻮدی ام ﻣ ﺷﻮد و  ..در دﻟﻢ ﻣ ﮔﻔﺘﻢ » :ﺣﺎﻻ ﻣ ﻪ

یﻧ

ﭼ ﻫﺴﺖ ؟! اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری  ،ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ !« از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺮت را ﻓﻬﻤﯿﺪم.
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﺮﻟﻨﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪه ،ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﺑﺎ ﻫﻮای ﻣﻄﺒﻮع و ﻧﻢ ﺑﺎراﻧﻬﺎی ﮔﺮﻣﺶ ،ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺘﺶ ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﻮدم .ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻬﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و از ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ رد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم و ﻓﺮم ﭘﺮ ﻣ ﮐﺮدم! ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ  ،ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ...
ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد  :اﻧ ﻠﯿﺴ  ،آﻟﻤﺎﻧ  ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾ و ﭼﻬﺎرﻣ را اﮔﺮ ﺑ ﻮﯾﻢ

در ﺷﻤﺎﻟﺶ و دﯾ ﺮی در ﺟﻨﻮب .ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه

ﺴﺎ

ﺗﻨﺮﯾﻒ دو ﻓﺮودﮔﺎه دارد ،ﯾ

ﯿ

ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ؟ ﻋﺮﺑ !!

ﺟﻨﻮب ﻣ روﻧﺪ .ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻨﻮب دوراﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺖ ،ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻢ ﺻﺪ ﯾﻮرو ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﯾﻮرو ﭘﻮل ﺗﺎﮐﺴ ﺗﺎ ﻫﺘﻞ دادم) اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻦ( ،ﻫﺘﻞ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮد و ﺗﺎﮐﺴ

ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﯾﺮه را دور ﻣ زد .ﭘﺎﯾﻢ را ﮐﻪ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﺮون ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﺎد ﻣﻼﯾﻢ ﺻﻮرﺗﻢ را ﻧﻮازش ﮐﺮد ،ﺧﺪاﯾﺎ! ﭼﻪ آب
و ﻫﻮاﯾ ! ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎﮐﺴ در ﻣﺴﯿﺮ درﯾﺎ ﺑﻮد .درﯾﺎ ﻧﻪ  ،اﻗﯿﺎﻧﻮس .از ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻫﺘﻞ ﺣﺪود ﯾ

ﺳﺎﻋﺖ

و ﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴ در راه ﺑﻮدم ،ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه و در ﮐﻨﺎر اﻗﯿﺎﻧﻮس .ﺷﺐ ﻣﻬﺘﺎﺑﯿ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﻬﺘﺎب را روی آب
٣

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

۴

رد

ﺮآو
ﻔ

ﺳ

ﻋ ﺲ  :١.١ﻣ ﺎن ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری روی
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣ ﮐﺮدم .راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮب اﻧ ﻠﯿﺴ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺷ ﺴﺘﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ از ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ
اواﺳﻂ ﻓﻮرﯾﻪ ﺗﻨﺮﯾﻒ ﺧﯿﻠ ﺷﻠﻮغ ﻣ ﺷﻮد .دﻗﯿﻘﺎً وﻗﺘ ﮐﻪ اروﭘﺎ ﺳﺮد ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺮدم ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ

ﻫﺎ

ﻗﻨﺎری ﻣ روﻧﺪ.

ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﻫﻔﺖ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﺰ ﺧﺎک ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋ ﺲ
ﮐﻮﭼ

یﻧ

) (١.١را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺰرﻧ

ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﺑﺎ داﯾﺮه ای ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻗﺴﻤﺖ

ﮐﻪ در ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﻻﯾ ﻋ ﺴﺸﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ

ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾ ﻣﺜﻼ ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ! ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل) ﮐﺸﻮر ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل
اﺳﺖ( .ﺗﻌﺠﺒﻢ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺪم رﻧﺠﻪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس آﻣﺪه و در آﻏﺎز دوران
ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻮان آب ﻫﻢ روﯾﺶ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ را ﺗﺼﺮف ﻧ ﺮده

ﺴﺎ

ﯿ

اﺳﺖ ،ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺣﻼل ﺗﺮ ﺑﻮد!

ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺮدم ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ،ﻗﻨﺎری ،از ﻧﺎم ﭘﺮﻧﺪه اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻗﻨﺎری از زﺑﺎن
ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳ
در ﺷ ﻞ ) (٢.١ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

اﺳﺖ .ﻋ ﺲ دو ﺳ

در ﺳﻤﺒﻞ  ١ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری وﺟﻮد دارد .ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را

of arm

١ Coat

۵

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

ﻋ ﺲ  :٢.١ﺳﻤﺒﻞ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری

ﺳ
ﺮآو
ﻔ

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه  ،ﺗﻨﺮﯾﻒ  ٢اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

رد

ﺷﺒﯿﻪ ﯾ

ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢ اﻟﺰاوﯾﻪ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮه ﺑﺰرگ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧ ﺟﺰﯾﺮه )ﺗﺎﯾﺪه  ( ٣ﻗﺮار دارد و ﻧ ﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت آب و ﻫﻮای ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺖ ،دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه اﻟﺒﺮز ﺑﺮ آب و ﻫﻮای ﻣﺮﮐﺰ

ﻫﺎ

اﯾﺮان دارد .ﺷﻤﺎل ﺗﻨﺮﯾﻒ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم و ﺟﻨﻮﺑﺶ ﺧﺸ

و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮐﻮه ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر اﺑﺮﻫﺎی ﺑﺎران زا

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﯾﺮه ﻣ ﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸ ﺑﺮای ﯾ

ﺟﺮﯾﺰه ﺣﯿﺮت آور اﺳﺖ .ﻫﺘﻠ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ از ﻓﺮودﮔﺎه در ﺟﻨﻮب ﺗﻨﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣ رﻓﺘﻢ ﺷﺐ

یﻧ

ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺒﯿﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را دﯾﺪم .ﻫﯿﭻ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب
ﺟﺰﯾﺮه وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ دور ﺟﺰﯾﺮه را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ را در ﻋ ﺲ ) (٣.١ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راه درآﻣﺪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ،ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣ رﺳﺪ اﯾﻦ
ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آب و ﻫﻮای ﺑ ﻧﻈﯿﺮش ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﯾ ﺮی ﻧﺪارد! ﭘﺮورش و ﺻﺎدرات ﻣﻮز
و ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨ ﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم،

ﯿ

ﺴﺎ

ﻓﻘﻂ ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻟﻐﺖ » ﺻﻨﻌﺖ« ﻗﺒﻞ از » ﺗﻮرﯾﺴﻢ « اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ اﯾﺪه ای ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ
ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد؟! ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻣ روم و ﻣ ﺑﯿﻨﻢ ﺟﻬﺎﻧ ﺮدﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺮﺷﺎری ﺑﻪ ﯾ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ آوردﻧﺪ و ﭼﻘﺪر ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد ،ﻣ ﻓﻬﻤﻢ ﺟﻬﺎﻧ ﺮدی ﯾ

ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ !

٢ Tenerife
٣ Teide

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

۶

ﻋ ﺲ  :٣.١ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در آن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﺪ » ﭘﻮرﺗﻮ دِ ﻻ ﮐﺮوز «  ۴ﺑﻮد .ﭘﻮرﺗﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟ ﯾﻌﻨ ﺑﻨﺪر،

از ﻫﺘﻞ ﺗﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده راه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﺘ ﯾ

ﺑﺎر ﻫﻢ ﮐﻨﺎر اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻧﺮﻓﺘﻢ! دﻟﯿﻠﺶ را در

رد

ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام.

ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ » ﺳﻨﺘﺎ ﮐﺮوز«  ۵اﺳﺖ .در ﻧﻘﺸﻪ ) (٣.١اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﭘﺮ رﻧ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﺎ ﮐﺮوز را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺗﻨﻬﺎ دو روز زﻣﺎن آزاد داﺷﺘﻢ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دادم در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨ

ﻫﺎ

را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﻢ.

ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌ ﺗﻨﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻗﺪری زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﺪه در ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣ

یﻧ

ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ ﺑﻬﺸﺘ روزی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺠﺎ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری اﺳﺖ .ﯾ

از زﯾﺒﺎﯾﻬﺎی ﺗﻨﺮﯾﻒ درﺧﺘﻬﺎی ﻧﺨﻠﺶ اﺳﺖ .ﻣﻦ

درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ ﺟﻨﻮب اﯾﺮاﻧﻤﺎن را ﻧﺪﯾﺪه ام اﻣﺎ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻋ ﺲ درﺧﺘﺎن ﺗﻨﺮﯾﻒ .آﻧﻘﺪر ارﺗﻔﺎﻋﺸﺎن
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ دﺳﺘﻢ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣ ﮐﺮدم ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﭽﯿﻨﻢ.

دوﺳﺖ دارم ﮐﻤ در ﻣﻮرد ﻫﺘﻞ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧ ﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟ ﺘﺮﯾ
ﺑﻮد .اول اﯾﻨ ﻪ ﮐﻠﯿﺪ در اﺗﺎﻗﻬﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﺒﻮد؛ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ

ﻫﺘﻞ

ﺑﻮد ! ﮐﺎرﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺗﻠﻔﻦ

ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :در ﺧﻮاﺑ ﺎه داﻧﺸ ﺎه ( .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ
ﺑﺮق ﮐﻨﺎر در ورودی ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﺎر ﻧﻤ ﮐﺮد و اﺗﺎق ﺗﺎرﯾ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭼﯿﭗ ﮐﻮﭼ

ﺴﺎ

ﯿ

ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺳﻮﺧﺖ .ﻗﺒﻼ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ را در ﺧﻮاﺑ ﺎه داﻧﺸ ﺎه ﮐﺮک) ﺷﻬﺮی در ﺟﻨﻮب اﯾﺮﻟﻨﺪ( دﯾﺪه ﺑﻮدم )
ام در اﺗﺎق را ﺑﺎز ﮐﺮدم و وارد ﺷﺪم .ﮐﻠﯿﺪ

ﺑﻮد! از راﻫﺮو ﮐﻤ ﻧﻮر ﺑﻪ درون اﺗﺎق ﻣ ﺗﺎﺑﯿﺪ و ﻣﻦ

ﮐﻨﺎر در ورودی ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﮐﻠﯿﺪ را در آن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﭼﯿﭗ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد و ﭼﺮاﻏﻬﺎ روﺷﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

de la Cruz

۴ Puerto

Cruz

۵ Santa

٧

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ
دﻗﯿﻘﻪ ﻧ ﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﺗﺎق ،در ﺗﺎرﯾ

ﮐﻠﯿﺪ را از ﭼﯿﭗ ﺧﺎرج ﮐﺮدم و وارد اﺗﺎق ﺷﺪم .ﻫﻨﻮز ﯾ

ﻣﺤﺾ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدم .ﮐﻮرﻣﺎل ﮐﻮرﻣﺎل ﮐﻠﯿﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در رﻓﺘﻢ و دوﺑﺎره ﺑﺎ ﮐﻤ

ﮐﻠﯿﺪم ،ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺑﺮق را ﻓﻌﺎل ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭼﻤﺪاﻧﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧ دوﺑﺎره ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪم و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ
در ﺗﺎرﯾ

ﻣﺤﺾ دﺳﺘﺸﻮﯾ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم ) .ﺑﺎﯾﺪ ﻣ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮔﻼب ﺑﻪ روﯾﺘﺎن ! ﭼﺮا در ﻓﺮﻫﻨ

ﻣﺎ دﺳﺘﺸﻮﯾ

رﻓﺘﻦ ﻧﻮﻋ ﺑ ادﺑ و ﺷﺮﻣﺴﺎری اﺳﺖ ؟؟؟( .ﺑﺎ ﻣ ﺎﻓﺎﺗ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و دﻧﺒﺎل ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً

ﺳ

ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮔﺸﺘﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق را ﻓﻌﺎل ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺘﻞ رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮق اﺗﺎق ﻣﻦ

اﯾﺮاد دارد و ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﺑﺮق ﮐﻞ اﺗﺎق ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾ

ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻠ ﻗﻄﻊ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ

ﺮآو
ﻔ

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ را در ﭼﯿﭗ ﮐﻨﺎر در ﺑ ﺬارﯾﺪ! زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﯿﭗ ﺧﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮق اﺗﺎق را ﻗﻄﻊ

ﻣ ﮐﻨﺪ! ﺑﺎورم ﻧﻤ ﺷﺪ ! ﭼﻪ روش زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ! ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ را از ﭼﯿﭗ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﭼﺮاﻏﻬﺎی اﺗﺎق را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﭼﻪ ﻧﻪ  ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از زﯾﺮﮐ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ.

رد

ﻧﻤ داﻧﻢ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺘﺎره ﮔﺬاری ﻫﺘﻠﻬﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ
ﺷﻮد! اﻣ ﺎﻧﺎت ورزﺷ ﻫﺘﻞ زﯾﺎد ﺑﻮد .از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﺑﺮاﯾﻢ اﺗﺎﻗ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای راﻫﺮوﯾ ﮐﻪ اﺗﺎﻗﻢ در ان ﺑﻮد

ﻫﺎ

ﻗﺮار داﺷﺖ .روز اول ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺎق رد ﺷﺪم ﻓ ﺮ ﮐﺮدم اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ ؟ در اﺗﺎق ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼ
ﻣﺮﺑﻌ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺻﻨﺪﻟ ﺑﻪ دورﺷﺎن ﺑﻮد! ﺷﺐ دوﻣ ﮐﻪ در ﻫﺘﻞ ﺑﻮدم دﯾﺪم اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﺮای ورق ﺑﺎزی اﺳﺖ !

یﻧ

ﻓﺮاواﻧ اﻣ ﺎﻧﺎت ﯾ

ﻫﺘﻞ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺗﺎق ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺑﺎزی ورق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ! اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻨﺪه دار اﯾﻦ

ﻫﺘﻞ ﻣﺠﻬﺰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺶ ﺑﻮد .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﻻﺑ ﻫﺘﻞ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑ ﺳﯿﻢ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد! ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان در ﺷﺐ رو ﺑﻪ ﻣﻮت ﺑﻮد! ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ! اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﻬﺎﯾ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎر و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﺎن ﻻزم داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻘ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ

ﯿ

ﺳﺮﻋﺖ در ﻫﻤﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻫﺘﻞ ﭘﻮل ﺧﺮج ﻧ ﻨﺪ!

ﺴﺎ

ﺑﺎ اﯾﻨ ﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺠﻬﺰی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ و رﺳﺘﻮران ﺧﯿﻠ ﺑﺰرﮔ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻏﺬاﻫﺎﯾﺶ ﺗﻨﻮع ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪاﺷﺖ
) رﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷ ﻤ ( .در ﻣﻮرد ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ روش ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﯿﻤﺮو ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .درون
رﺳﺘﻮران ،ﯾ

ﺿﻠﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد ،ﯾ

ردﯾﻒ اﺟﺎق ﺑﻮد .ﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﺟﺎﻗﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ  .ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی

ﻓﻠﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ روی آن روﻏﻦ ﻣ رﯾﺨﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ داغ ﻣ ﺷﺪ و از ﮐﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫ ﺗﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺒﺤﻬﺎ ،ﯾ

آﺷﭙﺰ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ اﺟﺎق ﻣ اﯾﺴﺘﺎد و ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﺮو درﺳﺖ ﻣ ﮐﺮد .ﺣﺪود ده ﺗﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻠﺰی

داﯾﺮه ای داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ را روی ﺻﻔﺤﻪ داغ ﺷﺪه ﻣ ﮔﺬاﺷﺖ و درون ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾ

ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣ ﺷ ﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

٨

اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ از وا رﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﺮد .وﻗﺘ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﮐﻤ ﺳﻔﺖ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺎﻟﺐ
را ﺑﺮﻣ داﺷﺖ) ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﯾ

دﺳﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻠﺰی داﺷﺘﻨﺪ ( و ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ را ﭘﺸﺖ رو ﻣ ﮐﺮد و وﻗﺘ آﻣﺎده ﻣ

ﺷﺪﻧﺪ اﻧﻬﺎ را روی دﯾﺲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻣﺰه ﺑﻮد .ﯾ

آﺷﭙﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ

ﻣﺮغ ﮐﻨﺎرش ،روی ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺗﻨﺪ و ﺗﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣ ﺷ ﺴﺖ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﺸﺖ و رو ﻣ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﺮ روز
ﺻﺒﺢ ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ زﺣﻤﺖ ﮐﺸ ﻣﺮﻏﻬﺎی ﺗﻨﺮﯾﻒ ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم .ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر و ﺷﺎم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﻮاع

ﺳ

ﺳﺎﻻدﻫﺎ ﺳﺮو ﻣ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﺬای اﺻﻠ ! ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾ ﻫﻢ ﺳﺮو ﻣ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ راﺣﺖ ﻏﺬای درﯾﺎﯾ
ﺑﺨﻮرم .ﻣﺜﻼ از ﻣﯿ ﻮی ﺗﻤﯿﺰ ﻧﺸﺪه ﺧﯿﻠ ﺑﺪم ﻣ آﯾﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﯿ ﻮ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﺸﺪه ﻣ ﭘﺨﺘﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮردن ﺑﺎﯾﺪ

ﺮآو
ﻔ

ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﯿ ﻮ را ﺟﺪا ﻣ ﮐﺮدی! ﻏﺬای ﻣﺤﻠ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ ﻫﻢ ﺳﺮو ﻣ ﺷﺪ  ،آﻣﯿﺨﺘﻪ ای از ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻮﺷﺖ
ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ .آن را ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﯿ ﻮ ﭘﺎک ﻧ ﺮده ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻤ ﺧﻮردم .ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ام ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻮاد
ﺧﺎم ﺑﺮای ﻃﺒﺦ در ﻓﺮﻫﻨ

ﺻﺮﻓﺎً ﯾ

ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﺧﯿﻠ ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨ ﻬﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻤﺠﯿﺪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮ،

ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮی ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﻃﺒﺦ ﻣ ﺷﺪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﺑﻮد .ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﺧﯿﻠ ﭼﺮب

رد

اﺳﺖ و ارزان ! و از ﻃﺮﻓ ﯾ

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺮدم اروﭘﺎ .ﺑﺮای ﻫﺮ وﻋﺪه ،دو ﻇﺮف ﺑﺰرگ زﯾﺘﻮن ﺳﯿﺎه و

ﺳﺒﺰ روی ﻣﯿﺰ ﻣ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮردم زﯾﺘﻮن و ﮐﺎﻫﻮ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻮد.

ﻫﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ داﺷﺘﻢ ﺣﺴﺮت و ﺗﺎﺳﻒ ﺑﻮد .ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب
ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾ

از وﺟﻮه ﺟﺬاﺑﺶ اﺳﺖ .وﻗﺘ ﻫﺘﻠﻬﺎ و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن

یﻧ

را ﻣ دﯾﺪم ،ﺣﺴﺮت ﻣ ﺧﻮردم ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮﭼ

ﺟﺎذﺑﻪ دارد ،اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﺮ ﻃﯿﻒ

ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﺟﺎذﺑﻪ دارد ،از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ اش در ﺷﯿﺮاز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮﯾﺮﻫﺎی ﺑ ﻧﻈﯿﺮش ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﯾﻮرو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﺎﺳﻒ ،ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲ ﻣﻦ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧ ﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ دﯾ ﺮ ،ارزاﻧ اﺟﻨﺎس در ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﺰاﯾﺮ از ﺧﺸ

ﯿ

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن راه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨ ارزاﻧﺘﺮ و آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ و ﺟﺰاﯾﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳ را ﻧﺪارﻧﺪ،ﻣﺜﻼ اﻧ ﻠﯿﺲ و

ﺴﺎ

اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺟﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺎً ﮔﺮان اروﭘﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪس ﻣ زدم ﺧﺪﻣﺎت و اﺟﻨﺎس در ﺗﻨﺮﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد،اﺳﺘﺪﻻل ﻣ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮدن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠ ﺑﺮ ﮔﺮاﻧ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ
ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرم اﺟﻨﺎس و ﻏﺬا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮاﻧﺘﺮ از اﯾﺮﻟﻨﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزاﻧﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻮد! ﯾ

ﺑﺎر در ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ در ﯾ

رﺳﺘﻮران ﻏﺬا ﺧﻮردم و ﮐﻼ ﻫﺰﯾﻨﻪ اش ﻫﻔﺖ ﯾﻮرو ﺷﺪ!! در دوﺑﻠﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻣ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾ

ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺑﺎ ﯾ

ﻟﯿﻮان ﻗﻬﻮه ﺧﺮﯾﺪ ! ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ارزاﻧ ﺷﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧ ﯿﺰ
ﺑﻮد و ﭼﻮن در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺘﺸﺎن ﺷ

داﺷﺘﻢ ﻟﺒﺎس ﻧﺨﺮﯾﺪم .ﺑﻌﺪاً ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣ ﺧﺮﯾﺪم ،ﭼﻮن ﻟﺒﺎس در

٩

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺧﯿﻠ ﮔﺮان اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ارزاﻧﯿﻬﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ!
ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری از ﻣﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ!ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺘﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﺎﮐﺴ ﯾﺎ
ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ .
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮﻟﻨﺪﯾﻬﺎ ﺣﺪس ﻣ زﻧﻨﺪ ﻣﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾ ﯾﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾ ﺑﺎﺷﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨ ﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮوم ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠ ﻋﺠﯿﺐ

ﺳ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﺳ ﻣ زﻧﻨﺪ .ﺑﺎورﺗﺎن ﻣ ﺷﻮد در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺣﺘ ﯾ

ﻧﻔﺮ ﻓ ﺮ ﻧ ﺮد ﻣﻦ ﺧﺎرﺟ ﻫﺴﺘﻢ ؟ !!!

ﻫﺮ ﮐﺲ را دﯾﺪم ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .و ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ اﯾﻨ ﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻮرت ﻣﺮدﻣﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آﺷﻨﺎ

ﺮآو
ﻔ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫ ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﺑﻌﻀ ﻫﺎ را ﻗﺒﻼ دﯾﺪه ام ﯾﺎ ﭼﻘﺪر ﺷﺒﯿﻪ ﻓﻼن ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﺎ دوﺳﺘﻢ اﺳﺖ ! ﺧﯿﻠ ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮری رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣﺮدﻣﺎن آن ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻃﻨﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺧﯿﻠ ﮐﯿﻒ

ﮐﺮدم.
ﯾ

از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧ ﺎﺗ ﮐﻪ از ﺗﻨﺮﯾﻒ در ﺧﺎﻃﺮم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮش اﺧﻼﻗ و ﺧﻮﻧ ﺮﻣ ﻣﺮدم اﺳﺖ .رﻓﺘﺎر

رد

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤ ﺑﻮد و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﻀﺎوت واﻗﻊ ﺷﻮد ﭼﻮن ﻗﺴﻤﺘ از

وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠ ﺷﺎن اﺳﺖ .دو روزی ﮐﻪ وﻗﺖ آزاد داﺷﺘﻢ و دو ﻗﺴﻤﺖ دﯾ ﺮ ﺟﺰﯾﺮه را دﯾﺪم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی
در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدم .اوﻻ ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺘﻞ ﮐﻪ ﻫﻤ

اﻧ ﻠﯿﺴ و آﻟﻤﺎﻧ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟ

ﮐﺮدم ،اول رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ

ﻫﺎ

ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻼت اﻧ ﻠﯿﺴ را ﻫﻢ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم از دو ﺟﻬﺖ دﻗﺖ
ﻏﺮﯾﺒﻪ و دوم رﻓﺘﺎرﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن .ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم

یﻧ

ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﺮد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾ ﻫﺴﺘﻢ،اﻣﺎ وﻗﺘ ﻣ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ درﺳﺘ ﻣﻠﯿﺘﻢ را ﺣﺪس ﻧﺰده اﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﻤ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﺧﻮﺷﺮوﯾ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧ ﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ،ﺣﺘ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨ ﻪ ﻣﻦ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻦ اداﻣﻪ ﻣ دادﻧﺪ .رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ
ﺧﺎرﺟ ﮔﺮم ﺑﻮد ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ و ﺻﻤﯿﻤ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﺪرت دﯾﺪم ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎﻫﻢ اﺧﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ

ﺑﺎ ﯾ

ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻌﻀ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ دﻋﻮا ﻧﺒﻮد.

ﮐﺸﻮر » ﺣﻖ زﻧﺪﮔ ﮐﺮدن ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ درآﻣﺪ« آن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺴﺎ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾ

از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾ

ﯿ

ﯾ

از ﻧ ﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ  ،اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎی ﺷﻬﺮی اش ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﯾﺮه اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻮد ﺣﺘ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه!

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر را ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ام! ﻣﺜﻼ در ﺗﻨﺮﯾﻒ ﺑﺮای ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺎﺷﯿﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺗﺎ ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﮐﻮه ﺑﺮﺳﺎﻧ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴ ﺑﺮوی ! اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣ ﺎﻧﺎت ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ
وﻟ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! ﻣﺜﻼ ﯾ

داﻧﺸﺠﻮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﯾﻮرو ﭘﻮل ﺑﻠﯿﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺪﻫﺪ و ﯾ

ﺑﺮود و اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎﺷ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧ ﯾ

روز ﮐﻮه

روز ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻨ ! در اروﭘﺎ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﯿﻠ ﮐﻤ

ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ! در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در اﯾﺮان ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟ ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻦ دارﻧﺪ!ﺑ ﺬرﯾﻢ

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

١٠

ﻋ ﺲ  :۴.١ﻣﻨﻈﺮه ای ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
درﯾﺎ،ﻻارﺗﺎوا

ﺳ
ﺮآو
ﻔ

ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻻن ﻧﺎن ﺷﺐ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن! از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻻ اُرﺗﺎوا

ﻫﺎ

١.١

رد

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺒﻪ و ﯾ

ﺷﻨﺒﻪ وﻗﺖ آزاد داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻌﻀ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮاﯾﻪ

یﻧ

ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺟﺰﯾﺮه رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧ رﻓﺘﻢ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم  .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ.
در ﻻﺑ ﻫﺘﻞ ) ﻧﻤ داﻧﻢ ﻻﺑ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺎرﺳ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟!( اﺗﺎﻗ

ﮐﻮﭼ

ﺑﻮد ﭘﺮ از اﻃﻼﻋﯿﻪ

ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﯾﺎ ﮐﻼﺳﻪ ﺷﺪه در ﮐﻼﺳﻮرﻫﺎ در ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ .اﻃﻼﻋﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻣ ﺎﻧﻬﺎی دﯾﺪﻧ و ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ورزﺷ ﻣﺜﻞ ﻏﻮاﺻ و ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری و  ...روزی ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣ
آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻗﺮار ﻣ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﺘﻞ آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻮدﻧﺪ و راﻫﻨﻤﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﻮل زﺑﺎن ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ

ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ ﻣ رﻓﺘﻢ .در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ ﯾ

از اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺘﻞ ﺑﻪ

ﺴﺎ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻢ .روز ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﯾ

ﯿ

و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎﻧ ﺣﺮف ﻣ زدﻧﺪ ) ﺧﯿﻠ ﺣﺴﻮدی ام ﺷﺪ( .ﯾ

ﺑﺎر ﺑﻮرﺷﻮرﻫﺎ را ﻧ ﺎه ﮐﺮدم و ﯾ

را ﮐﻪ

ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد ،ﺑﻮرﺷﻮر را ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮد

ﻧﺸﺎن دادم و از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار ﺑﺸﻮم .او ﺷﻤﺎره اﺗﻮﺑﻮس را ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره را روی ﺑﻮرﺷﻮر ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و او ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ.
ﻣﻦ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪم و ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮآوردم ﯾ

ﺳﺎﻋﺖ راه ﺑﻮد و در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻌﺪ از ده دﻗﯿﻘﻪ اﺗﻮﺑﻮس

ﺑﻪ اﯾﺴﺘ ﺎه آﺧﺮش رﺳﯿﺪ !ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد! ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ! دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ

١١

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

ﺳ

ﻋ ﺲ  :۵.١ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻮاﻧﻬﺎی ﻻ ارﺗﺎوا

ﺮآو
ﻔ

ﺑﻮد .ﯾ

و ﻗﺪم ﺑﺰﻧﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺼﻮرم ﺑﻮد.ﺷﻬﺮک ﮐﻮﭼ

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠ داﺷﺖ و

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﻮﭼﻪ و ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ .ﻣﻦ در اﻣﺘﺪاد ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠ ﻗﺪم ﻣ زدم و ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪاً ﻧﺎم
اﯾﻦ ﺷﻬﺮک را ﭘﺮﺳﯿﺪم؛ ﻻ اُرﺗﺎوا  ۶ .ﯾ

از ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.

رد

در ﻋ ﺲ ) (۴.١ﻣﻨﻈﺮه ای ﻻارﺗﺎوا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺧﯿﻠ ﻣﻀﺤ

ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑ ﻮﯾﻢ ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ دﯾﺪم و ذوق زده ﺷﺪم  :ﺧﺮازی ! در

اﯾﺮﻟﻨﺪ ،اﺻﻼ ﻣﻐﺎزه ای ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮازﯾﻬﺎی اﯾﺮان ،ﻧﺦ و دﮐﻤﻪ و ﮐﺶ و ﺗﻮر و  ..ﺑﻔﺮوﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد! ﮐﺴ ﻧﻤ

ﻫﺎ

ﺧﺮد! ﻫﺮ ﻟﺒﺎس ﯾ

دﮐﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه در ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿ

دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه درون ﻟﺒﺎس دارد  ،در

ﮐﻮﭼ

ﺑﻌﻀ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻗﺮه از رﻧ ﻬﺎی اﺻﻠ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ در ﺧﺮازی در ﻻاروﺗﺎوا

یﻧ

دﯾﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی روی ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮﻗﺮه روی ﺟﻌﺒﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه .ﭘﯿﺸﺘﺮ

ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎی ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧ و ﻧﺎن ﺳﻨ
اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾ

و ﮐﻠﻪ ﭘﺎﭼﻪ و  ...دﻟﺘﻨ

ﺑﺎر ﻫﻮس ﮐﺒﺎب ﮐﺮدم ! ﻫﻤﯿﻦ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ

ﻣﺎن دﻟﺘﻨ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،

ﺷﺪه ام .ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻮه

ﻓﺮوﺷﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﮐﻠ ﻣﯿﻮه روی ﻫﻢ ﻣ رﯾﺰﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺮاغ اﻃﺮاﻓﺶ روﺷﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .در اروﭘﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺮازی ! درون ﺧﺮازی رﻓﺘﻢ .ﺑﻪ دﮐﻤﻪ و ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم و ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺑﺮدوری دوزی ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺦ

ﺴﺎ

ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺎده و ﺟﻠﯿﻘﻪ ای ﺑﺮای روی آن .روی ﺳﯿﻨﻪ ﺟﻠﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﻬﺎی رﻧ

ﯿ

در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس ﺳﻨﺘ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر در آوﯾﺰان ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ دﯾﺪم ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺮاﻫﻦ
ﻣﺤ ﻢ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﺧﯿﻠ ﮔﺮان ﻣ ﮔﻔﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ارزان ﻫﻢ ﺑﻮد ﻣﻦ ﮐﻪ
ﺑِﺨَﺮ ﻧﺒﻮدم.
ﯾ

از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﺎرز ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ ﭘﺴﺘ و ﺑﻠﻨﺪی اش ﺑﻮد و اﯾﻨ ﻪ ﺑﺮ روی ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺴﺘ و ﺑﻠﻨﺪﯾﻬﺎ ﻣﺮدم

Orotava

۶ La

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

١٢

ﺮآو
ﻔ

ﺳ

ﻋ ﺲ  :۶.١ﻻارﺗﺎوا و رﻧ ﻬﺎی ﺑ ﻧﻈﯿﺮش

ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ .در ﺷﺐ ﻣﻨﻈﺮه ﺟﺰﯾﺮه ﺻﺪ ﭼﻨﺪان زﯾﺒﺎ ﻣ ﺷﺪ  :ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﺳﻮ زن ! ﻻارﺗﺎوا ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨ ﻧﯿﺴﺖ

! ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠ اش ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ اﺳﺖ وﻟ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ اش ﺑﻮد .ﮐﻼ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﻣ ﺷﻮم و ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص

رد

اﯾﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮاﯾﻢ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﻢ ﻧﺎﺷ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋ ﺲ ) (۵.١ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ

ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻮاﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

در ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠ ﻫﻢ ﻗﺪم زدم .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد رﻧ
آﻣﯿﺰی ﻫﺎ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ در اﯾﺮان رﻧ

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ؟ ﻋ ﺲ ) (۶.١را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻫﺎ

در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻓﺮوﺷ ﮐﻮﭼ

ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ

ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺎزه ﮐﻨﺎر ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﻮد .ﭘﺸﺖ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻓﺮوﺷ  ،ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ

ﺑﻨﺪ

 ،در ﺣﺪ ﯾ

یﻧ

اﻧ ﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﺟﻮﺟﻪ  ،ﻣﺮد ،زن و ﻣﺎﻫ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .دﻗﯿﻘﺎً ﺟﻨﺲ ﺷﺎن از ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻧﺒﻮد ،آﺑﻨﺒﺎت ﻫﻢ
ﻧﺒﻮد ،ﺷ ﻼت ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ،ﻧﻤ داﻧﻢ دﻗﯿﻘﺎً ﭼ ﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻢ! زﻧ در ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻓﺮوﺷ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮد .ﯾ
ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ

از اﯾﻦ

ﺧﺮﯾﺪم .از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ام ؟ اﻧ ﻠﯿﺴ اش ﺧﯿﻠ ﺧﯿﻠ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻨﺎن

ﮔﺮﻣ و ﻣﺤﺒﺘ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤ ﻼﻣ ﺗﺸﻮﯾﻘﻢ ﻣ ﮐﺮد .ﺷﻐﻠﻢ را ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺠﻮم و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻣﻌﻨ
اش را ﻧﻤ داﻧﺴﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎرم در ﻣﻮرد ﺳﺘﺎره ﻫﺎﺳﺖ .ﮔﻔﺖ ﺳﺘﺎره ات ﭼﯿﺴﺖ  .ﮔﻔﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارم .ﺑﻪ
راﺳﺘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده

ﺴﺎ

ای ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪی ﯾ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎره در ﯾ

ﯿ

ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭽ از ﻧﺠﻮم ﻧﻤ داﻧﻢ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧ در ﻟﺤﻈﻪ
اﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺘﺎره ﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳ  ،ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ!ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧ ﺎﻫﺶ ﻣ ﮐﺮدم .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ را ﺗ ﺮار
ﮐﺮد و ﻫﺮ ﺑﺎر وﻗﺘ ﻣ ﮔﻔﺖ » در ﯾ

راﺳﺘﺎ«  ،ﻫﻤﺰﻣﺎن دو دﺳﺘﺶ را ﻣﻮازی ﻫﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن ﻣ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻮﺟﻮداﺗ ﻓﺮازﻣﯿﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤ داﻧﻢ .ﻫﻨﻮز ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ وﺟﻮدﺷﺎن ﮐﺸﻒ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻓﻮراً ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪم از ﮐﺠﺎ اﯾﻨﻘﺪر اﻃﻤﯿﻨﺎن داری .ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا ﻏﯿﺮ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب داد ﭼﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ .اﺳﺘﺪﻻل از

١٣

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

اﯾﻦ ﻏﻨ ﺗﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم! ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﻐﺎزه ﻧ ﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم اﺗﻮﺑﻮس آﻣﺪه اﺳﺖ ،از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﺮدم و او
ﺑﺎز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧ ﻦ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺗﻮﻟﺪ آدم ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺣﯿﻦ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗ ﺮار
ﮐﺮده ﺑﻮد » ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش«  .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﺧﯿﻠ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر و ﮔﻮﻫﺮﺑﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ! ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش! در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻼت ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ زن ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﺳﻮار
اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪم و ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ.

ﺳ
ﺮآو
ﻔ

٢.١

ﻻ ﻻﮔﻮﻧﺎ

اﺻﻼ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺣﺘ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ  ٧ﭼ ﻫﺴﺖ ؟! ﻧﻤ داﻧﻢ ﭼﺮا ﻓ ﺮ ﻣ

ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﯾ

ﭘﺎرک ﺑﺎﺷﺪ !! ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﯾ

از دﯾﺪﻧ ﻫﺎی ﺗﻨﺮﯾﻒ اﺳﺖ .از ﻫﺘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎ ﻣ

رﻓﺘﻢ و از آن ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﺰﯾﺮه ،اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻮد ﺣﺘ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه !! ﺑﺎزﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻤ ﮐﻪ دﯾﺮوز در

رد

ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد ،آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ دﯾﺮوز از ﺷﻤﺎ ﯾ

ﻧﺸﺎﻧ ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎره اﺗﻮﺑﻮس را ﮔﻔﺘﯿﺪ

 .او ﮔﻔﺖ ﻧﻪ .ﺷﻤﺎ آن ﺳﻤﺖ دﯾ ﺮ ﺑﻮرﺷﻮر را ﻧﺸﺎن دادﯾﺪ و ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧ آن ﻣﻮزه را دادم .ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ

ﻫﺎ

ردﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد .ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ ﺑﺮوم .ﺷﻤﺎره اﺗﻮﺑﻮس را روی
ﻫﻤﺎن ﺑﻮروﺷﻮر ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻮﺷﺖ  .در دﻟﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺮوز از ﮐﺠﺎ ﺳﺮ در ﻣ آورم.

یﻧ

از اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم اﺻﻼ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﮐﺪام ﻃﺮف ﺑﺮوم ،ﭼﻮن راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺮاه ﻓﺮﯾﺎد
زد ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ و ﺑﻪ در اﺷﺎره ﮐﺮد.ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﭘﯿﺪا ﺷﺪﯾﻢ و راﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﯾ
ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺴﯿﺮ را ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﯾ

از ﺗﻮرﯾﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﺷﺎره ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﻧﻔﺮ ﻧﻘﺸﻪ ای را ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﻧﺸﺎن دادم و ﮔﻔﺖ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮوی .ﺗﻼش ﮐﺮدم از روی ﻧﻘﺸﻪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .آﻧﻘﺪر ﺑ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﺘ
ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﻦ ﻃﺮف و آﻧﻄﺮف را ﺑ ﺮدم و ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﯾ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺮﯾﺾ را ﻃﺒﻖ

و ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻨ ﻔﺮش .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎورم ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﺎن زﯾﺒﺎﯾ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

ﺴﺎ

و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﯾ

رﻧ

ﯿ

ﻧﻘﺸﻪ اداﻣﻪ دادم و ﺑﻪ ﺟﺎﯾ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ زﯾﺒﺎﯾ اش ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﻧ

 ،دﯾﻮارﻫﺎ ﯾ

رﻧ

دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷ ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻋ ﺲ ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﺣﺘﻤﺎً
ﺑﺎ ﻓﻮﺗﻮﺷﺎپ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ رﻧ ﻬﺎ دﺳﺘ ﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ! ﻋ ﺴﻬﺎی ) (٧.١را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ را در ذﻫﻦ ﻣﺠﺴﻢ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾ

ﻧﻘﺎﺷ ﯾﺎ دﮐﻮر ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾ

ﺷﻬﺮ واﻗﻌ ! دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﻧ

 ،ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧ

laguna

٧ La

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

١۴

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد

ﻋ ﺲ  :٧.١ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ

ﻫﺎ

ﻣﺘﻔﺎوت و درﻫﺎ ﺑﺎ رﻧ ﻬﺎﯾ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ .ﺷﻬﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪ ای از دﯾﺪ ﻣﻦ ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ ﺳﺖ .اﻣ ﺎن ﻧﺪارد ﻣﺮدم دﻟﻤﺮده و
اﻓﺴﺮده ای ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ رﻧ ﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻮﭼ

یﻧ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﺑﻨﻔﺶ ﭘﺮرﻧ  ،ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﺶ ﻧﺎرﻧﺠ و درش ﺳﺮﻣﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻓ ﺷﺎﭘ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﺑﺮﻋ ﺲ اﻏﻠﺐ ﮐﺎﻓ ﺷﺎﭘﻬﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻓﻀﺎی اروﭘﺎﯾ
و ﻣﺪرن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺪﯾﻤ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ ،دو زن آن را اداره ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً
ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺧﻮاﻫﺮﻧﺪ .ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ داﺋﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﻮدش ﻣ ﮔﺮدد ،دور ﺧﻮدﺷﺎن ﻣ ﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ! ﻫﻢ ﺳﻔﺎرش ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﭘﻮل را ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ

ﯿ

ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﺑﺎ ﭼﺎی ﺑﺨﻮرم .ﯾ

از ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﺷﯿﺮﯾﻨ

ﺴﺎ

ﺧﺎﺻ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﯿ ﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺴﺖ را ﻣﺎدرش ﭘﺨﺘﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﺎدرش در ﺟﺰاﯾﺮ
ﻗﻨﺎری ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻃﺒﻖ ﺳﺒ
ﺟﺰﯾﺮه ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ! ﻣﻦ ﭘﺎی ﺳﯿﺐ ﺧﻮردم و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎ ﭘﺎی ﺳﯿﺒﻬﺎی دﯾ ﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪاﺷﺖ !

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن راه ﺑﺮﻧ ﺸﺘﻪ ﺑﻮدم ) از ﻣﯿﺎن راه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺮﮔﺮدم( ﻧﯿﻤﺮوزی ﮐﻪ در ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ
ﺑﻮدم ﯾ

از ﻣﻔﺮﺣﺘﺮﯾﻦ اﯾﺎﻣﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻤﺶ ﭼﺸﻤﻨﻮازی رﻧ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﻠ ﺑﺎ

آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﯾﺪه ام ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .دﻟﯿﻞ دﯾ ﺮش ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻨﺪه دار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﺎﺷ ﮐﺎری ﺑﻮد .درِ ﺑﻌﻀ

١۵

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ
از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎز ﺑﻮد و راﻫﺮوی ورودی را ﻣ ﺷﺪ دﯾﺪ .راﻫﺮو ﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎﺷ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .رﻧ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺷﯿ ﺎرﯾ آﺑ رﻧ

و ﻃﺮح ﮐﺎﺷﯿﻬﺎ

ﺗﻮﺟﻬﻢ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ) .ﻋ ﺲ ) (٨.١را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( .ﻣﻦ از دﯾﺪن

اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯿﻬﺎ آﻧﭽﻨﺎن اﺣﺴﺎس آراﻣﺸ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧ ﻧﺒﻮد .ﮐﻤ ﮐﻪ ﻓ ﺮ ﮐﺮدم دﻟﯿﻠﺶ را ﻓﻬﻤﯿﺪم .ﮐﺎﺷ
ﮐﺎری ﻗﺴﻤﺘ از ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺮﻫﻨ

ﻣﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﯾﺎدآوری ﺑﻪ ﻣﻦ آراﻣﺶ داده ﺑﻮد.

ﺳ

در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺎﻓ ﺷﺎﭘ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﺑﺮﻋ ﺲ اﻏﻠﺐ ﮐﺎﻓ ﺷﺎﭘﻬﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻓﻀﺎی اروﭘﺎﯾ

و ﻣﺪرن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺪﯾﻤ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ ،دو زن آن را اداره ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً

ﺮآو
ﻔ

ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺧﻮاﻫﺮﻧﺪ .ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ داﺋﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ دﻧﺒﺎل

ﺧﻮدش ﻣ ﮔﺮدد ،دور ﺧﻮدﺷﺎن ﻣ ﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ! ﻫﻢ ﺳﻔﺎرش ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﭘﻮل را ﺣﺴﺎب ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ
ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﺑﺎ ﭼﺎی ﺑﺨﻮرم .ﯾ

از ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ﺷﯿﺮﯾﻨ

ﺧﺎﺻ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﯿ ﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺴﺖ را ﻣﺎدرش ﭘﺨﺘﻪ و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﺎدرش در ﺟﺰاﯾﺮ
ﻗﻨﺎری زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﻃﺒﻖ ﺳﺒ

رد

ﺟﺰﯾﺮه ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ! ﻣﻦ ﭘﺎی ﺳﯿﺐ ﺧﻮردم و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺑﺎ ﭘﺎی ﺳﯿﺒﻬﺎی دﯾ ﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪاﺷﺖ !
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮازی ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑ ﻫﺪف در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪ و ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻗﺪم

ﻫﺎ

ﻣ زدم .ﺗﺼﺎدﻓ وارد ﯾ

ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪم .ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻇﻬﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻫﺮ ﯾ ﺸﻨﺒﻪ ﻣﺮاﺳﻢ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﺎدم

ﻧﺒﻮد .ورودی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﺎ ﺑﻮد .ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭼﻮﺑ ﮐﻮﭼ
روی ﯾ

ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ از ﮐﻨﺎرﺷﺎن رد ﺷﺪم و

از ﺻﻨﺪﻟ ﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾ ﺳﺎﻟﻦ ،ﻧﺰدﯾ

یﻧ

ﺷﺪم .ﮐﻤ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﻦ ﯾ

ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﮔﺸﻮدن در وارد ﮐﻠﯿﺴﺎ

در ﻧﺸﺴﺘﻢ .وﻗﺘ وارد ﺷﺪم ﭘﺪر روﺣﺎﻧ در ﺣﺎل ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺑﻮد،

ﻧﻤ داﻧﻢ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟ ﯾﺎ ﻻﺗﯿﻦ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨ ﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ اش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ،ﮔﺮوه ﻫﻤﻮاﯾﺎن آواز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﻧ ﺎه ﮐﺮدم .ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾ

ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ .در ﯾ

ﻋﺮض ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﻣﺤﺮاب و ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻮد و در ﻋﺮض دﯾ ﺮ ﮔﺮوه ﻫﻤﺎواﯾﺎن ﮐﻪ ﻫﻤ

زن ﺑﻮدﻧﺪ .در ورودی ﮐﻠﯿﺴﺎ

ﯿ

از ﻃﻮل ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻮد .ﻟﺒﺎس ﮔﺮوه ﻫﻤﺎواﯾﺎن را در ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدم ،ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺸ

 ،ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺮ

ﺑﺎ ﯾ

ﺴﺎ

ﮐﻪ ﮔﺮدن را ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺗﺎ روی ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ رﺳﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ دﯾﺪه اﯾﺪ .ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻧﺮده از ﻣﺮدم ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮدم رو ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن آوازﺷﺎن دوﺑﺎره ﭘﺪر روﺣﺎﻧ دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﺎن ﻣﻘﺪس را ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﺻﻨﺪﻟ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم .ﺳﭙﺲ ﮐﺸﯿﺶ ﻃﻮل ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﭘﯿﻤﻮد
و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﺎواﯾﺎن وارد ﺷﺪ ،ﺗ

ﺗ

ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎی روﺣﺎﻧ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ آﻣﺪﻧﺪ و او ﺟﻤﻠﻪ ای را ﺗ ﺮار ﻣ ﮐﺮد و

ﻧﺎن را در دﺳﺘﺸﺎن ﻣ ﮔﺬاﺷﺖ .دوﺑﺎره ﮐﺸﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﺑﺎز ﮔﺸﺖ و دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﭘﺎرﺳﺎل

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

١۶

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد

ﻋ ﺲ  :٨.١ﮐﺎﺷﯿ ﺎرﯾﻬﺎی ورودی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ

ﻫﺎ

ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ)ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ  (٢٠٠٩ﺑﺎ ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ای ام ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و دﯾﺪه ﺑﻮدم ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ  peace with youﺗﻔﺎوت رﻓﺘﺎر ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺖ

یﻧ

دادن ،اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻫﻢ را ﻫﻢ ﻣ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ .دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ردﯾﻒ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻣﻦ دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻨﺪ.در ﺣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﭘﺪر ،زﻣﺎﻧ ﮐﻪ » آﻣﯿﻦ « ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾ
در ﻣﯿﺎن ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ زﻧ

ﻃﻼﯾ ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد را ﯾ

ﺧﻮاﻫﺮ

ﺑﺎر ﺗ ﺎن ﻣ داد.

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﺎده ای ﺑﻮد ،دﯾﻮارﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎری ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ از ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎ .دﯾﺪن ﮐﻠﯿﺴﺎ
ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘ وارد اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪم و ﻋﺒﺎدت ﻣﺮدم را دﯾﺪم ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﯾ

از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻮداﯾ رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻮداﯾ ﻫﺎ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯿ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﭙﺎل( اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ

ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﯿﺶ ،ﮐﺎﺗﻤﺎﻧﺪو)

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ورود و ﺧﺮوج ﻣﺮدم ﻧﺒﻮدﻧﺪ!

ﺴﺎ

ﻧ ﺮان ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ورودم از ﻧﻈﺮ ﺑﻮداﯾ ﻫﺎ ﻣﺸ ﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ آﻧﻬﺎ آﻧﻘﺪر درﮔﯿﺮ ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺳﻢ و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺮدم ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ اﻋﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻇﺮف اﻋﺎﻧﻪ ﻫﺎ در
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾ ﮐﻠﯿﺴﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﯾ

از ﺧﻮاﻫﺮان روﺣﺎﻧ در ﭼﻮﺑ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻇﺮف اﻋﺎﻧﻪ ﻫﺎ را از آﻧﻬﺎ

ﮔﺮﻓﺖ و دوﺑﺎره ﺑﺴﺖ .ﻫﻤﻪ از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد اﯾﻦ ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮه ﭼﻮﺑ ﺑﻮدم .ﺧﻮاﻫﺮان
ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﮐﻤ ﺑﻪ

١٧

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺮاب ﻗﺪم زدم و ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎ و ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷ ﺷﺪه ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم .از اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻫﯿﭻ ﻋ ﺴ ﻧ ﺮﻓﺘﻢ.
ﺧﺎﻃﺮه آواﻫﺎ در ذﻫﻨﻢ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﮔﺸﺘﻢ .آﻧﻘﺪر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﻢ ﺷﺒﯿﻪ و رﻧ ﺎرﻧ
ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ از ﮐﺪام ﯾ
ﺑﺎر ﮐﻪ ﯾ

ﺑﻮد ﮐﻪ

آﻣﺪه ام .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﻣﺴﻮول اﻃﻼﻋﺎت اول ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻫﺮ

ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﮐﻠ ذوق زده ﻣ ﺷﺪم و ﮐﯿﻒ ﻣ ﮐﺮدم .ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد

ﺳ

ﮐﻪ ﻧﻤ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﻣﻦ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻠ ﮐﯿﻒ ﻣ ﮐﺮدم .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺻﻮرﺗﻢ ﻧﺪاده ام ،ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ

و رﻧ

ﺮآو
ﻔ

ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻢ ﺑﺎ ﯾ

ﺑﻮﻣ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﺴﻮول اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧ ﭘﺮﺳﯿﺪم و رﺳﺘﻮراﻧ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرم .او ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﯾ ﺸﻨﺒﻪ

اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾ

ﯾﺎ دو رﺳﺘﻮران ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﻢ روی ﻧﻘﺸﻪ آن را ﻣﺸﺨﺺ

ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ،ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ را دﯾﺪم!

رد

ﻧ ﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻣﺠﺎﻧ ﺑﻮد و ﻣﻬﻤﺘﺮ آﻧ ﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن در ﻣﻮزه وﺟﻮد

داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.اﻟﺒﺘﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺮ
ﺑﺨﺶ را ﺑﻮد .ﻣﻮزه ﺑﺎ ﺷﺮح اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰﯾﺮه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺑﺰار ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.ﺑﻪ ﻧﻈﺮم،

ﯾ

ﻫﺎ

ﯾ

ﻣﻮزه ﺧﯿﻠ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﻮد.

رﺳﺘﻮران ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﻨﺘ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻏﺬا ﻧﺎن روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎن

یﻧ

ﺑﺎﮔﺖ .از ﺑﯿﻦ ﻏﺬاﻫﺎی ،ﯾ

را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .راﺳﺘﺶ ﻣﻌﻨ ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺬاﻫﺎ را ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺬاﻫﺎ

در اروﭘﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮔﻮﺷﺖ ارزاﻧ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷﺘ ﺑﻮده ﮐﻪ
اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬاﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮه ﭘﺨﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم ،ﯾ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨ ﭼﻪ ،ﺑﻌﺪاً در ﻓﺮﻫﻨ

ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ

ﻟﻐﺖ دﯾﺪم ﯾﻌﻨ ﺗ ﻪ ﺷﺪه .ﺗﺎ ﻏﺬاﯾﻢ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻧﺼﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻧﺎن را ﺧﺎﻟ ﺧﻮردم ،ﺳﻔﺖ ﺑﻮد و ﺑ ﻣﺰه اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷ ﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﻏﺬاﯾﻢ را آوردﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در
ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﮐﺎﺷ ﮐﺎرﯾﻬﺎ! دوم اﯾﻨ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا

ﺴﺎ

ﻟﺒﻪ داری رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ روی دﯾﻮاره ﻇﺮف ﻃﺮﺣﻬﺎی آﺑ رﻧ

ﯿ

آن روز ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺬت ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ .اول اﯾﻨ ﻪ ﻏﺬا را در ﺑﺸﻘﺎب ﭼﯿﻨ

ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺷﻖ آوردﻧﺪ ،در اروﭘﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﮐﺎرد و ﭼﻨ ﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد و ﻗﺎﺷﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﻮپ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﺬای
اﺻﻠ  .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻏﺬا » ﻗﺎﺷﻖ ﺣﻼل« ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺪاﻋ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬای اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨ ﻪ در ﻇﺮف
ﻏﺬا ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ؛ ﻧﺨﻮد .ﻏﺬا ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨ و ﻧﺨﻮد ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ »
آﺑ ﻮﺷﺖ « ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺧﯿﻠ آب ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﺎد ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤ اﻓﺘﺎدم ؛ » آﺑﺠ ! ﺑﭙﺮ از ﺗﻮ اﺷﭙﺰﺧﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﭘﯿﺎز ﻣﺸﺪ
ﺑﯿﺎر ﺑﯿﻨﯿﻢ« ،ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﭘﯿﺎز را ﻣ ﺗﺮﮐﺎﻧﺪم  ...از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻏﺬاﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﺮﻟﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮرده ام

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

١٨

ﺮآو
ﻔ

ﺳ

ﻋ ﺲ  :٩.١ﻣﻨﻈﺮه ﻻﻻﮔﻮﻧﺎ از ﻓﺮاز ﺑﺮج ﺷﻬﺮ

ﻫﯿﭻ ﻏﺬاﯾ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺬت ﻧﺪاد .دﻟﻢ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣ ﺷﺪ ﺑﻘﯿﻪ اش را ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﺒﺮم ﻫﺘﻞ ،ﺣﺪاﻗﻞ

ﻧﺨﻮدﻫﺎﯾﺶ را.

ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻫﺎر ،در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻗﺪم زدم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮج ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻢ .ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻨﺎر در ورودی ﺑﺮج ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .دو

رد

ﺗﺬﮐﺮ داده ﺑﻮد :از ﺑﺎﻻی ﺑﺮج آﺷﻐﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮت ﻧ ﻨﯿﺪ و زﻧ

را ﻧﺰﻧﯿﺪ)ﻣﻨﻈﻮر زﻧ

ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﺑﻮد(.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮج را ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ ،ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ داﺷﺖ .از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻓﻠﺰی و ﻣﺎرﭘﯿﭽ ﺑﻪ دور ﺳﺘﻮن ﻧﺎزﮐ
ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ اول را ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﺳﺮم ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﯿﺞ رﻓﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻢ و از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻮدم از ﺷﻬﺮ ﻋ ﺲ

ﯾ

ﻗﻨﺎری

از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ در ﯾ

یﻧ

٣.١

اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ﻫﺎ

ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻋ ﺴﻬﺎی ) (٩.١را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻗﻨﺎری ﺑﻮد ،ﺷﺎم ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﮐﻼم ﺑ ﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧ ﯿﺰ اﺳﺖ .اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮐﻼ دو ﺑﺨﺶ دارد :ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻤ

و ﺑﺨﺶ ﻓﻨ  .ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤ ﻒ و ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ) ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻤ دوﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺖ( اﺗﺎق ﮐﺎر ﭘﺮﻓﺴﻮرﻫﺎ ،ﭘﺴﺖ داک
از ﭘﺮﻓﺴﻮرﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﻮد اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠ ﺴﻮﭘﻬﺎ و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺎ ﺑﻪ

ﺴﺎ

ﮐﻪ ﯾ

ﯿ

ﻫﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ :ﮐﺎرﮔﺎه ﻣ ﺎﻧﯿ  ،اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ  ،اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿ

و  ...راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن

ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﺎن را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری ،ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺖ،
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎم دﺳﺘ ﺎﻫﻬﺎی ﻻزم را ﺑﺨﺮد و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﻻزم را ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ! ﻣﺎ از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ،از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﺑﺮاﯾﻢ » اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ«  ٨ی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ

ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﻠﺴ ﻮﭘ ﺑﺮای ﻧﺎﺳﺎ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ

room

٨ clean

١٩

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ
ﺷﺪ .ﻣﺎ از ﺑﯿﺮون اﺗﺎق و از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ دﺳﺘ ﺎه در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ.

در راﻫﺮوی ﻃﺒﻘﻪ اول ،ﺗﻌﺪادی ﻋ ﺲ و ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾ
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﯾ

از ﻧ ﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در

ﻣﻮرد ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد »آﻟﻮدﮔ ﻧﻮری « اﺳﺖ  ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻮری ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف
از ﻧ ﺎت ﻣﻬﻢ در

ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺳﺎﻃﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد آﺳﻤﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد و رﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﻧﺠﺎم ﻧ ﯿﺮد .ﯾ

ﺳ

ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ دور از ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻨﺮﯾﻒ ﻧﻤ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی

ﺮآو
ﻔ

ﻣﺮدم را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻧﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣ ﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣ آﺳﻤﺎن را روﺷﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮﻓ ﯾ

از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺰﯾﺮه و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮاﻏﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﺮاﺣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻻﻣﭙﻬﺎﯾ ﮐﻪ در

آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد ﻻﻣﭗ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ .از آن ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻗ اش را ﺑﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﺒﺮد و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎورﺗﺎن ﻣ ﺷﻮد ؟! در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ،

رد

ﻧﺠﻮم ﻗﺴﻤﺘ از زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﻋ ﺲ از ﺟﺰﯾﺮه  ،ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از وﺿﻊ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻮد.

ﻫﺎ

اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﺮای ﺷﺎم ،ﻏﺬای ﺳﻨﺘ ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد :ﻣﺨﻠﻮﻃ از ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨ
ﺧﺮد ﺷﺪه و ﮔﻮﺷﺘﻬﺎی درﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻨﺸﺎن ﻣﯿ ﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾ

ﻣﺠﻤﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻃﺒﺦ ﻣ ﺷﻮد .در ﻫﺘﻞ ﻫﻢ

یﻧ

اﯾﻦ ﻏﺬا را دﯾﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ در ﻣﺠﻤﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮی آن را درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻏﺬا ﮔﻮﺷﺖ ﻫﻢ ﺳﺮو ﻣ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻏﺬا را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰه اش ﺑﻠ ﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷ ﻞ ﻇﺎﻫﺮی
اش .ﺑﺎر اوﻟ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از اﯾﻦ ﻏﺬا در ﻫﺘﻞ ﺑﺨﻮرم،ﮐﻔ ﯿﺮ ﭘﺮ از ﺑﺮﻧﺞ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻ آوردم دﯾﺪم ﻣﯿ ﻮﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻤﯿﺰ
ﺷﺪن ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﻔ ﯿﺮ ﯾ
روی ذاﺋﻘﻪ ام را ﮐﻮر ﮐﻨﺪ.

ﻣﯿ ﻮ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ آوﯾﺰان ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﻟﻢ را ﺑﻬﻢ زد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ

ﯿ

ﺴﺎ

۴.١

رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺗﻠ ﺴﻮﭘﻬﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ ﺑﻮد .ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻠﺴ ﻮﭘﻬﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ )،ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ( و ﻣ داﻧﺴﺘﻢ ﺟﺎده ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭽ ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن اﺳﺖ .در ﺳﻔﺮ ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﺣﺎﻟﻢ
ﺧﯿﻠ ﺑﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺸ ﯿﺮی از ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻗﺮص ﺧﻮردم .اﻣﺎ ﻗﺮص ﺧﻮاب آور ﺑﻮد و
ﭼﻮن ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻨ ﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

٢٠

ﺮآو
ﻔ

ﺳ

ﻋ ﺲ  :١٠.١ﺗﻠﺴ ﻮپ رﺻﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﻋ ﺲ  :١١.١ﻗﻠﻪ ﺗﺎﯾﺪه

رد
ﻫﺎ

ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺘﺎدﻫﺎی ﭼﺮﺗ ﺷﺪم ! ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮدم را ﺑﯿﺪار ﻧ ﻪ دارم .ﺣﺪوداً ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﻗﺮص و
ﺧﻮردم و ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ اﺛﺮ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﻧﺰدﯾ

یﻧ

آﻏﺎز ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﺑﻮدم .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻨﺪاﻧ از ﺟﺎده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ! ﻗﺮص را ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺧﻮاب ﺑﻮدم .ﺣﺘ وﻗﺘ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ

رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﻗﺮص در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع و ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻔﺮ در ﺟﺎده ﭘﺮ
ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﻧﺪاد.

ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﺴ ﻮﭘﻬﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ از ﺗﻠﺴ ﻮﭘﻬﺎی ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﯿ

ﺑﻮد .ﻗﺒﻼ ﻓ ﺮ ﻧ ﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ رﺻﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭼ ﻮﻧﻪ اﻣ ﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ! ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻠﺴ ﻮﭘ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را رﺻﺪ

ﺴﺎ

ﻣ ﮐﺮد و ﺧﻮد ﺗﻠ ﺴﻮپ را در ﻋ ﺲ ) (١٠.١ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺣﺘ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﺑﺎ ﺗﻠﺴ ﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد.ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻠ ﺴﻮﭘﻬﺎﯾ ﮐﻪ دﯾﺪﯾﻢ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﺴ ﻮپ ﻋﻈﯿﻢ ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ اﺻﻼ ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﮐﺮد .ﺧﯿﻠ ﻣﻌﻤﻮﻟ و ﮐﻮﭼ

ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻨﻈﺮه اش اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﯾ

ﺳﻤﺖ ﻣ ﺗﻮان ﻗﻠﻪ ﺗﺎﯾﺪه را دﯾﺪ ،در ﺳﺎﯾﺮ

ﺟﻬﺎت،زﻣﯿﻦ زﯾﺮ اﺑﺮ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر روﯾﺎﯾ و زﯾﺒﺎ .ﻋ ﺲ ) (١١.١را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻧﺎﻫﺎر را ﻣﻬﻤﺎن اﻗﺎﻣﺘ ﺎه ﻣﻨﺠﻤﺎن ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﺗﻠﺴ ﻮﭘ ﯾ

اﻗﺎﻣﺘ ﺎه ﺑﺮای ﻣﻨﺠﻤﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن

٢١

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد

ﻋ ﺲ  :١٢.١ﭘﺎرک ﻣﻠ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

ﻫﺎ

رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه دارد .اﻗﺎﻣﺘ ﺎه ﺗﺎﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻗﺎﻣﺘ ﺎه ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﺧﯿﻠ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﺤﻘﺮ ﺑﻮد.

از دو راﻫﯿ  ،ﯾ

یﻧ

 ۵.١ﭘﺎرک ﻣﻠ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

راه ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه و رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ رﻓﺖ و دﯾ ﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎرک ﻣﻠ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪ از

ﺗﻠﺴ ﻮﭘﻬﺎ و ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎرک رﻓﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮص ﺿﺪ ﺗﻬﻮﻋ ﮐﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎزﻫﻢ
ﺑﯿﻦ ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﺑﻮدم .اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻬﻮاره ﻧﻮزاد ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺳﻮار ﻣ ﺷﺪم ﺧﻮاﺑﻢ ﻣ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺴﺎ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮاﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤ ﻦ ﺑﻮد.

ﯿ

وﻗﺘ از ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم ،ﮐﻮﻫ ﺑﺎ ﻗﻠﻪ ای ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ در ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﻣ دﯾﺪم و ﺗﺼﻮر ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎی

ﺑﻪ ﻧﻈﺮم زﯾﺒﺎﯾ ﺑ ﺑﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻨﻮﻋﺶ اﺳﺖ .در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻪ ،ﺟﺎﯾ در ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ از
دو ﻣﺘﺮ را ﻧﻤ ﺗﻮان دﯾﺪ و ﮐﻤ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﻨﺪاری وارد ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪه ای ﺑﺎ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎک و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
ﻗﻠﻪ ﻫﺎ را ﻣ ﺑﯿﻨ و ﻣ داﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ!
آﺧﺮ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺻﻠ ﭘﺎرک ﻣﻠ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺎده روی از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﮔﺮدش در ﭘﺎرک ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻋﻤﻼ ﯾﻌﻨ ﻫﯿﭻ ،در ﭘﺎرک ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻗﺪم زدن وﺟﻮد

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

٢٢

داﺷﺖ ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ را دور ﻣ زد و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺑﺎز ﻣ ﮔﺸﺖ .راﻫﻨﻤﺎﯾﻤﺎن ﮔﻔﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و
ﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﻤ در
در ﻧﺰدﯾ
ﭘﺎرﮐﯿﻨ

اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ

ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﺑﻮد ،ﯾﺎد ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﻏﺮب وﺣﺸ اﻓﺘﺎدم.راﻧﻨﺪه ﻣﺎن اﺗﻮﺑﻮس را در

ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﭘﺎرک ﮐﺮد.

ﺳ

ﺑﺮای ﮔﺮدش در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺎرک وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﻣﺜﻼ ﯾ

ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎده روی

ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ،ﭼﻮن زﻣﺎن ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺪارﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ

ﺮآو
ﻔ

ﺗﻮﺻﯿﻪ اش ﻋﻤﻞ ﻧ ﺮد .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﺨﺮه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ و از ﺑﺎﻻی ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﺖ

ﺧﯿﻠ ﺑﺰرگ ﻣﻘﺎﺑﻞ روی ﻣﺎن ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﺨﺮه ﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧ ﺎه ﮐﺮدﯾﻢ.
روی ﯾ

از ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ .اول ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧ ﺎه ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی دوردﺳﺖ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﯿﻠ ﻣﯿﺎن

ﮐﻮﻫﻬﺎ .ﻧﻤ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ دﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺳﻨ ﻼﺧ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨ ﻪ ﭼﺸﻤﻢ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ،

رد

ﻧﯿﻢ ﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪم .ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎد ﻣ وزﯾﺪ و ﺳﺮدم ﺷﺪ .ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ را ﺑﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﺎد

و ﺳ ﻮت ﮔﻮش ﮐﺮدم .ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮد .ﯾ
ﺣﺲ ﮐﺮدم ﭼﻘﺪر ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ ﮐﺮده ام  ،ﺑﺎ ﯾ

ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻏﻠﻄﯿﺪن از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪم ،ﺗﺎزه

ﻏﻠﻄﯿﺪن ﺳﺎده از ﺻﺨﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮت ﻣ ﺷﺪم .ﻧﻤ داﻧﻢ

وارد ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ ﮐﻪ ﺷﺪم ،ﯾ

ﻫﺎ

ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﯿﺪم ،ﺧﯿﻠ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و از ﺻﺨﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪم و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻓ ﺷﺎپ رﻓﺘﻢ.
از ﻣﻌﻠﻤﻬﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎن را دﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ

یﻧ

ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺳﻔﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .از روز اول ﻣﺪرﺳﻪ ،او را دﯾﺪه ﺑﻮدم اﻣﺎ ﺣﺮف ﻧﺰده ﺑﻮدﯾﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺮ ﻣﯿﺰش
ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ .ﮔﻔﺖ اﻟﺒﺘﻪ .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﺑ ﺸﯿﻢ .او ﻫﻢ ﮔﻔﺖ اره و ﺻﺤﺒﺘﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ .دﻗﯿﻘﺎً
ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل داﺷﺖ و ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟ از زﻧﺪﮔ ﺑﻮدم ،او ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻮد .اول در ﻣﻮرد ﻧﺠﻮم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ،
در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ! و ﺑﻌﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺖ .ﮔﻔﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ و ادﺑﯿﺎت
! ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻃﻨﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام !! اﯾﻦ آدم در ﻧﻘﻄﻪ ای اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳ ﺳﺎل ﮐﺎر ﺳﺨﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺠﻮم

ﯿ

ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﯿﺪ  :ﮐﺘﺎب ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ و ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﭼﺎپ ﮐﻨﻢ و  ...اﮔﺮ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ

ﺴﺎ

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤ اش ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺒﻢ آرزو ﻣ

ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ روزی در ﺟﺎﯾ ﺎﻫ ﻣﺸﺎﺑﻪ او .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾ ﻧﺪارم ! اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ آدم
ﺣﺴﺮت ﻣ ﺧﻮرم .ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤ اش ،ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﺶ ،ﺑﻠ ﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﻗ ﮐﻪ در
ﻧ ﺎﻫﺶ ﺑﻮد و در وﺟﻮد و ﻧ ﺎه ﻣﻦ ﻧﺒﻮد.
در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده اﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﻧﺎن ،ﻣﺼﺮ ،ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان اﮐﻨﻮن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﻧﺪ و دﯾ ﺮی اﺛﺮی از آﻧﻬﺎ در ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ
ﮔﻔﺖ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨ

٢٣
را در از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻣﻮرد ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺜﺎل زد :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗ

ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪﻧ ﻣﺨﺘﺼﺺ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪان ﯾﻮﻧﺎﻧ ﻫﺮﮔﺰ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧ ﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﺎر ﻋﻤﻠ اﻧﺠﺎم دادن
در ﺷﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎن ﻧﺒﻮد! ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﺳﻘﻮط اﺟﺴﺎم ﻓ ﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ! ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾ

آزﻣﺎﯾﺶ

ﺳﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ!

ﺳ

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،در ﻣﻮرد ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧ ﻠﯿﺴ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﺑﺎ اﻧ ﻠﯿﺴ دﻗﯿﻖ و ﮐﻠﻤﺎت روان ! از

ﺮآو
ﻔ

ﮐﺘﺎﺑ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻧ ﺎرش داﺷﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮوﮐﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه

ﺑﻮد ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدم و از ﺧﻮدم ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻮر زﻧﺪﮔ در وﺟﻮدم آﻣﺪه اﺳﺖ ؟! ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﯿﺠﺎن زﻧﺪﮔ در ﻣﻦ ﮔﻢ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم !! ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ آﻧﻘﺪر ﺗﺨﺼﺼ ﻣﺎﻧﻨﺪ او

! ﻫﻨﻮز اول راه ﻫﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺳﻔﺮم ﻣ ﭘﺮداﺧﺘﻢ اﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ

رد

ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ ام ﺑﻪ درون ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ای از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺮوﻧ و

دروﻧ ام در ﺣﯿﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪ اش ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮب ﮐﺎر ﺳﺎده ای اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻣﻮﺷ ﺎﻓ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺶ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣ ﻃﻠﺒﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﺮای درس

ﻫﺎ

ﺧﻮاﻧﺪن از ﮐﺸﻮرم آﻣﺪه ام ،اﻣﺎ ﯾ

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺑﯿﺮون ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷ ﻮه

ﻧ ﺎه ﮐﻨﻢ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ،ﺗﻤﺪن اﯾﺮاﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﺮ ﺑﺎﺷ ﻮﻫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺗﺎﻻرش اﯾﺴﺘﺎده ام و ﺑﻪ ﺳﻘﻒ

یﻧ

ﺑﻠﻨﺪش ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﻨﻢ ،آﻧﻘﺪر ﻣﺠﺬوب اﺑﻬﺖ ﺳﻘﻒ ﺷﺪه ام و ﻣﺒﻬﻮﺗﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻘﺎﯾﺼﺶ را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﺗﺼﻮﯾﺮم اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﻧ ﺎه ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﺳﺘ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺒﯿﻨﻢ.
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﻗﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ام ،ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺒﻠ و ﺧﻮد ﻓﻌﻠ ام .ﭘﺎﺳﺨ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد؛ از ﻟﻐﺖ  self-investigationاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم و ﺑﻪ » ﺧﻮدﮐﺎوی« در ﻓﺎرﺳ
ﺗﺮﺟﻤﻪ اش ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ ﺧﻮدﮐﺎوی ﯾ

از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮔﻤﺸﺪه ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
از » ﺳ ﻮت ﺑﺮاﻧ ﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ« ﺟﻤﻼﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﺴﺎ

وﻇﯿﻔﻪ ام را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻃﻨﻢ را اﻧﺠﺎم داده ام .ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﯾ

ﯿ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﮐﻤ

ﮐﻨﺪ ﮐﻤ ﺑﻪ درون ﺧﻮدﺷﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻧ ﺎه ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻦ

زﻧﺪﮔ ام ﺷﻨﯿﺪه ام .اﻧ ﺎر رواﺑﻂ و ﮔﻔﺘ ﻮﻫﺎی ﻣﺎ اﯾﺮاﻧ ﺑﺮاﯾﻢ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓ ﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر
از ﺧﻮدﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ؟! ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮداﮔﺎﻫﯿ ﮐﻪ دارﯾﻢ در ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم » ،ﻣﻦ
ﺣﻠﯿﻢ ﺑﺎدﻣﺠﺎن دوﺳﺖ دارم .ﺗﻮ ﭼﻄﻮر؟« و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨ ﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ ﻮﯾﺪ ﻧﻪ  ،اﻧﺒﻮﻫ از دﻻﯾﻞ ﻣﻦ دراوردی
و ﻏﯿﺮ ﻣﻦ در اوردی ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ردﯾﻒ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه و ﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ !! اﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ
ﭼﻪ ؟! ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻤﺎن در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷ ﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،ﻏﺮ زدن اﺳﺖ و ﻧﺎﻟﯿﺪن و ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ! ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾ

ﻓﺼﻞ  .١ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ

٢۴
اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺎری ﻃﻠﺒﯿﺪن ﺑﺮای ﺣﻘﺎرت ﻃﻠﺒ ﻣﺎن !!

زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ اﻣﺎ در ﺷﺐ .از ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،ﺷﻬﺮ و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ را دﯾﺪم
و ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم ﻧ ﯿﺴﺎ ﭼﻘﺪر ﺟﺮات ﺧﻮدﮐﺎوی دارد؟!

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد
ﻫﺎ
یﻧ
ﯿ

ﺴﺎ

ﻓﺼﻞ ٢

ﺮآو
ﻔ

ﺳ

ﺟﺰﯾﺮه ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ

ﻣﺎر از ﭘﻮﻧﻪ ﺧﻮﺷﺶ ﻣ آﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ اش ﺳﺒﺰ ﻣ ﺷﻮد .ﺧﯿﻠ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را دوﺳﺖ دارم  ،زﻧﺪﮔ ام ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ و ﺳﻔﺮم از اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ آن ﺟﺰﯾﺮه اﺳﺖ .روز ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ  ١در ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮدا ﺣﺘﻤﺎً ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺘﺎن
را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ! ﯾ

از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺒ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه

رد

ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﺑﻮد ،ﭼﻮن در ﻧﻮک ﻗﻠﻪ ؟؟؟؟؟ ﭼﻨﺪ رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
ﺑﺎورﺗﺎن ﻣ ﺷﻮد ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﺮه )ﺟﺰاﯾﺮ ﻗﻨﺎری( و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾ

ﮐﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف دو ﺻﻨﺪﻟ داﺷﺖ و ﮐﻼ دو ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ

ﻫﺎ

اﯾﻦ ﺑﺎﻣﺰه ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮواز ﻣﻤ ﻦ ﺑﻮد ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﮐﻮﭼ

ﺧﻂ ﻫﻮاﯾ  ٢دارﻧﺪ.

ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻨ ﺑﻮس ﺑﯿﻦ ده ﺑﺎﻻ و ده ﭘﺎﯾﯿﻦ داﯾﻢ در ﭘﺮواز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻮﺧ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ .ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
از ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﺮﻋ ﺲ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوازﻫﺎ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اول ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ آﻣﺎده ﭘﺮواز ﻣ ﺷﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪارﻫﺎ

یﻧ

روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .و ﺑﻌﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮد .ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ را ﻣ ﺑﺴﺘﯿﻢ ،ده دﻗﯿﻘﻪ در ارﺗﻔﺎع ﺑﻮد و ﻣ ﺷﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد و دوﺑﺎره
ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺮای ﻓﺮود ﺑﺴﺘﯿﻢ .ﮐﻞ ﭘﺮواز ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد .در ﻫﻤﺎن ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ!
اول ﺷ ﻼت آوردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ آب .ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻣﺰه ﺑﻮد.
ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ رﻓﺘﯿﻢ .ﯾ

از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮی ﮐﻪ دﯾﺪه ام ﻣﻨﻈﺮه ﻗﻠﻪ ﺗﺎﯾﺪه ) ﮐﻮه

ﯾ

ﺴﺎ

ﯿ

ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ ( از ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻮد .ﻋ ﺲ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﻋ ﺲ ) (١.٢را ﺑﺒﻨﯿﺪ .زﯾﺒﺎﯾ ﺷ ﻔﺖ اﻧ ﯿﺰی ﺑﻮد.ﻗﺒﻼ

ﺑﺎر دﯾ ﺮ ﺻﺤﻨﻪ ای ﻣﺸﺎﺑﻪ  ،در ﺳﻔﺮم ﺑﻪ ﻧﭙﺎل ،ﻗﺒﻞ از ﻓﺮود ،اورﺳﺖ را از ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ در دوردﺳﺖ آﺳﻤﺎن دﯾﺪه

ﺑﻮدم.

ﻣﻨﻈﺮه ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮود ،در زﯾﺒﺎﯾ دﺳﺖ ﮐﻤ از ﺗﻨﺮﯾﻒ ﻧﺪاﺷﺖ.ﻋ ﺲ ) (٢.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ

Palma

١ La

٢ www.bintercanarias.com

٢۵
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٢۶

ﻋ ﺲ  :١.٢ﻗﻠﻪ ﮐﻮه ﺗﺎﯾﺪه) ﮐﻮه ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ( در ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ

ﺳ
ﻫﺎ

رد

ﺮآو
ﻔ

ﻋ ﺲ  :٢.٢ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ؛ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺮود ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

ﻣ ﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪه ام .ﺷﻬﺮ در ﺑﯿﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧ ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﺎﻟﺒ اﺳﺖ
ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﺪرن و ﻃﺒﯿﻌﺖ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧ ﺟﺰﯾﺮه .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای ﻗﺪم زدن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.

یﻧ

اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾ

ﻗﻨﺎری) ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪرﺳﻪ( اﺗﻮﺑﻮس و راﻫﻨﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺎرج

ﺷﺪﯾﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﻤﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد.اﺗﻮﺑﻮس از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺬازه
ﻫﺎی آﺗﺸﻔﺸﺎﻧ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺸﺨﺼﻪ و وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ » اﯾﻮان « آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.

راﻫﻨﻤﺎﯾﻤﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﺶ  ،ﭘﺲ از ﻋﺬرﺧﻮاﻫ ﻓﺮاوان) ﻫﻤﺎن ﮔﻼب ﺑﻪ روﯾﺘﺎنْ ﺧﻮدﻣﺎن( ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

ﯿ

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻪ ﮐﻮه و رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع و ﺣﺮﮐﺖ

ﺴﺎ

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺴﯿﺮ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﺮدﯾﺪ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺧﻮب
ﻧﯿﺴﺖ ﺑ ﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ از اﺗﻮﺑﻮس ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﻔﺲ ﺗﺎزه ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﻮدم .اول ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺮواز ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮواز دﭼﺎر ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﻣ ﺷﻮم و ﺑﻌﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ .اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﭘﺮواز و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از
ﮐﻮه ﺣﺪود ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺪم زده ﺑﻮدم ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻣ ﮔﺸﺖ ،ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﻧﻤ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻣﺎﻧ
ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻢ داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺑﺪﻧﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ارﺗﻔﺎع ﻫﻤﺎﻫﻨ

ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺘﺮ از ده دﻗﯿﻘﻪ از ﺟﺎده

رو ﺑﻪ ﻗﻠﻪ را ﻧﭙﯿﻤﻮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﺷﺪ ،از اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم زاﻧﻮﻫﺎﯾﻢ ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺲ ﻣ ﮐﺮدم

٢٧

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد

ﻋ ﺲ  :٣.٢ﻣﻨﻈﺮه رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﺑﺮﻫﺎ ،ﻣﺮز آﺳﻤﺎن و درﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ !

ﻫﺎ

ﻧﻔﺴﻢ در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨ ﻪ ﺗﺼﻮری از ﺟﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﻗﻠﻪ  ٢٣٠٠ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﻤﺎن ﮔﻔﺖ ﯾ

ﺑﺎر ﯾ

از راﻧﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﭽﻬﺎ را ﺷﻤﺮده اﺳﺖ  ٣٨٠ :ﺗﺎ! اﯾﻦ ﺟﺎده اﺻﻼ ﻣﺴﯿﺮ

یﻧ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .راﻫﻨﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﺪن ﺑﻌﻀ آدﻣﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ راه درﻣﺎﻧ ﻧﺪارد.
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧ ﺑ ﻨ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﯾﺎ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ،آب ﻣﯿﻮه و ﻗﻬﻮه ﻧﺨﻮری،
ﻓﻘﻂ ﮐﻤ ﭼﺎی .از ﻃﺮﻓ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺴﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻋﺒﻮر ﻣ ﮐﻨ ﻧ ﺎه ﮐﻨ و اﯾﻦ ﺑﺪﺣﺎﻟ ات
را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ در ﻟﺤﻈﺎت اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻓﺮود آﻣﺪن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧ ﺎه ﻧ ﻦ ﭼﻮن ﺳﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺞ
ﻣ رود و ﯾﺎ در اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاف و ﺟﺎده دﻗﺖ ﻧ ﻦ .ﺗﻼش ﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ اﺗﻮﺑﻮس در آن

ﯿ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧ ﺎه ﮐﻨ  .اﻣﺎ ﻣ ﺮ اﯾﻦ ﺟﺎده ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺖ ؟!

ﺴﺎ

ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا از ﻣﯿﺎن ﺟﻨ ﻠﻬﺎی اﻧﺒﻮه ﮐﺎج رد ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨ ﻞ و اﺑﺮ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻧﺒﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺑﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ
رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺗﻪ روﯾﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺘ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ
دوام ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ ﻧ ﺎه ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﺪ؛ ﻓﻘﻂ اﺑﺮ ﺑﻮد و اﺑﺮ .و ﮐﻤ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋ ﺴﻬﺎی ) (٣.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﯾ

از ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎورﺗﺮﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪه ام در اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻮد! ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ،آﺳﻤﺎن آﺑ و

ﻓﺼﻞ  .٢ﺟﺰﯾﺮه ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ

٢٨

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد

ﻋ ﺲ  :۴.٢اﺑﺮﻫﺎی اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﺟﺰﯾﺮه ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ

ﻫﺎ

ﺻﺎف .آﻧﻘﺪر ﻫﻮا ﭘﺎک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺷﺪ ﻗﻠﻪ ﺗﺎﯾﺪه ) ﮐﻮه ﺟﺰﯾﺮه ﺗﻨﺮﯾﻒ( و ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮﻣﺮا  ) ٣ﯾ
ﻫﻔﺘ ﺎﻧﻪ ﻗﻨﺎری ( را دﯾﺪ.

از ﺟﺰاﯾﺮ

یﻧ

ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،راﻫﻨﻤﺎﯾﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺎده ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺳﻤﺖ راﺳﺘﻤﺎن
درﯾﺎ ﺑﻮد و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ .راﻫﻨﻤﺎﯾﻤﺎن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻮا اﺑﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦ
در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ،ﯾ

ﻣﺤﻮﻃﻪ داﯾﺮوی ﺧﺎﻟ اﺳﺖ و ﯾ

از ﺷ ﻔﺘﯿﻬﺎی ﺟﺬاب ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎﻟ

اﺳﺖ .ﭼﻮن اﮔﺮ اﺑﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮان ﺗﺎ از ﻧﻮک ﮐﻮه ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺰﯾﺮه را دﯾﺪ ! ﺣﺪود  ٢٣٠٠ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
وﺟﻮد ﻟﻤﺲ ﮐﺮد !! اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ اﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و از دﯾﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﻣﺎ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﺻﺤﻨﻪ

ﺴﺎ

از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺻﺨﺮه را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻋ ﺴﻬﺎی ) (۴.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﯿ

ای ﮐﻪ دﯾﺪم ﺑ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ ﻗﺪم زدن در ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪ از رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻮک ﮐﻮه رﻓﺘﯿﻢ و

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ رو ﺗﻤﺎم رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزدﯾﺪ از رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘ ﺎه

۴

رﻓﺘﯿﻢ ،ﻣ ﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﻬﺎ و ﺗ ﻨﺴﯿﻨﻬﺎ ﺷﺐ را در آن ﻣ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درﺳﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ ﻮﯾﻢ روز را ! ﭼﻮن

٣ Gomera
۴ Residency

٢٩

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

وﻗﺘ ﻣﻨﺠﻤ ﺑﺮای رﺻﺪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻣ رود ﺷﺒﻬﺎ رﺻﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ و روز را ﻣ ﺧﻮاﺑﺪ ،ﻣﻨﻄﻘ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز از
ﮐﻮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾ

اﻗﺎﻣﺘ ﺎه ﻫﻢ دارد .اﻗﺎﻣﺘ ﺎه رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺘﻞ ﺑﻮد.

اﻗﺎﻣﺘ ﺎه رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ دﯾ ﺮی را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺪﯾﺪه ام ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻗﺎﻣﺘ ﺎﻫﻬﺎ در ﭼﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻢ،
وﻟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺘ ﺎه ﺧﯿﻠ ﺧﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد! ﺣﺘ اﺗﺎق ﭘﯿﻨ

ﭘﻮﻧ

ﻫﻢ داﺷﺖ !

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺬﯾﺮاﯾ  ،ﭼﺎی و ﻗﻬﻮه و ﺑﯿﺴ ﻮﯾﺖ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧ ﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮاﯾﻢ دﻗﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺎن

ﺳ

ﺑﻮد .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﻤﺎن ﻓﺮود آﻣﺪ  ،اﺗﻮﺑﻮس ﺑﯿﺮون ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و وﻗﺘ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻗﻬﻮه و

ﺮآو
ﻔ

ﭼﺎی داغ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی و دﻗﺖ ﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ!
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﻣﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻓﻌﺎل را از ﻧﺰدﯾ

ﻣ دﯾﺪم و ﻫﯿﺠﺎﻧﺰده ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﺟﺰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را داﺷﺘﻢ ﺷﻐﻠﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ و ﻧﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻦ را .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ زﻧﺪﮔ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻧﺪﮔ و ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺴﺎن در آن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠ ﺑﺴﺘ

ﻓﺮﻫﻨ

دارد ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺸﺎن ﻧ ﺮده اﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﯿﺖ ،ﺳﻄﺢ

ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده و  ...ﻧﻤ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺤ ﻮم ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻼش

رد

اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔ اش ﮐﺘﻤﺎن ﮐﻨﻢ .ﻓﻘﻂ اﺛﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪد را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪم.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸ  ،از ﻧﻈﺮ آب و ﻫﻮاﯾ  ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﺮﯾﻒ و

ﻫﺎ

ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ ﻫﺮ دو اﺑﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻣ ﮐﺮدم ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ دو ﺟﺰﯾﺮه رﺻﺪ ﮐﺮد! اﯾﻦ دو ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺮای
رﺻﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻗﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﺑﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﻧﺪ و ﻣ ﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ

یﻧ

دارﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ!!

ﻣﻨﻈﺮه رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﺳﺮ ﻫﺮ ﺗﭙﻪ ﯾ

رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد! ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ

ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ ﻣ ﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن را در ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ و ﯾﺎ ﺗﻨﺮﯾﻒ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻠ ﺴﻮپ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺎﻟﺒ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺪ ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﮐﺴﺐ ﻧ ﺮدم ! ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀ آدﻣﻬﺎ

ﻗﺸﻨ

ﺑﻮد ،ﻣ ﭘﺮﺳ ﺧﻮب ﺑﻌﺪ  ،و ﻃﺮف ﻣ ﮔﻮﯾﺪ » ﮔﻔﺘﻢ دﯾ ﻪ ،ﺧﯿﻠ

ﺴﺎ

؟ اﺑﺮو ﺑﺎﻻ ﻣ اﻧﺪازد و ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﯿﻠ ﻗﺸﻨ

ﯿ

ﮐﻪ وﻗﺘ در ﻣﻮرد ﻣﻨﻈﺮه ای ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪ اول ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺸﻨ

ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﻣ ﭘﺮﺳ ﺧﻮب

ﺑﻮد«  .در ادﺑﯿﺎت ﻣﺪرن ﻓﺎرﺳ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ » ﺗﻮپ ﺑﻮد« .اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻠﺴ ﻮﭘﻬﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻢ

ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ را ﺑ ﻮﯾﻢ  :ﻗﺸﻨ

ﺑﻮد ،ﺧﯿﻠ ﻗﺸﻨ

ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪم ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ.

ﻣﻦ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻠﺴ ﻮﭘ ﮐﺎر ﻧ ﺮده ام و ﺗﻤﺎم ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺮاﯾﻢ ﺷ ﻔﺖ آور ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪ از دو ﺗﻠﺴ ﻮپ ،ﻧﺎﻫﺎر در اﻗﺎﻣﺘ ﺎه اﻧﺘﻈﺎرﻣﺎن را ﻣ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﻫﺎر را .اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮرﯾ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﯿﻠ ﺳﺎده ﺑﻮد اﻣﺎ ﻏﺬای ﮔﺮم داﺷﺖ و ﭼﻨﺪ ﻣﺪل دﺳﺮ و

ﻓﺼﻞ  .٢ﺟﺰﯾﺮه ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ

٣٠

ﻋ ﺲ  :۵.٢ﺗﻠ ﺴﻮپ ﺑﺰرگ ﻗﻨﺎری

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
ﭘﯿﺶ ﻏﺬا !

ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻫﺎر ،ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺑﺰرگ ﻗﻨﺎری  ۵را دﯾﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﻠ ﺴﻮپ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ) ﺟﻮﻻی  (٢٠٠٩اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه
آﯾﻨﻪ ای اﻧﻌ ﺎﺳ ( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ  :آﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ  ۶اﯾﻦ ﺗﻠﺴ ﻮپ

اﺳﺖ و در ﻧﻮع ﺧﻮدش )ﺗﻠ ﺴﻮپ ﺗ

از  ١٢ﻗﻄﻌﻪ آﯾﯿﻨﻪ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ دو ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﻌﻪ را ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای

رد

ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗ در ﻣﻮرد ﺗﻠﺴ ﻮپ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﯾ

از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸ ﻼت در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠ ﺴﻮﭘﻬﺎی

ﺑﺰرگ ﺗﺮاﺷﯿﺪن آﯾﻨﻨﻪ اﺳﺖ .ﮐﻮﭼ ﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﻮارﯾ در ﺳﻄﺢ آﯾﻨﻪ ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد و اﯾﻦ
ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﯾ

ﻫﺎ

ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ داده ﻫﺎی رﺻﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾ ﺮ ﺑ ارزش ﺷﺪن ﺗﻠﺴ ﻮپ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی
آﯾﻨﻪ ﺑﺰرگ ﻣ ﺗﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻨﻪ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ)اﻟﺒﺘﻪ اﺑﺪاً ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ(.

ﺑ ﻮﯾﻢ ﮐﻼه از ﺳﺮ آدم ﻣ اﻓﺘﺎد! ﻋ ﺲ ) (۵.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

یﻧ

ورودی ﺑﻪ ﮐﻼﻫ

ﺗﻠﺴ ﻮپ راﻫﺮو ﺑﺎرﯾ

ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ اﺑﻬﺘ ﺑﺎورﻧ ﺮدﻧ اﻧﺴﺎن را اﺣﺎﻃﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ!ﻓﻘﻂ ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ
٧

ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ از ﺧﻮد ﺗﻠﺴ ﻮپ ،ﻋ ﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻠ ﺴﻮپ ﻋ ﺲ
ﺑ ﯿﺮﻧﺪ .ﯾﺎد دوران ﮐﻮدﮐ ام اﻓﺘﺎدم .ﮐﻮﻫﺴﻨ
دو ﺷﯿﺮ ﺳﻨ

زرد رﻧ

ﻧﺰدﯾ

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ .در ﻃﺮﻓﯿﻦ ورودی ﭘﺎرک ﮐﻮﻫﺴﻨ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎً ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪه اﻧﺪ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪه اﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧ ﮐﻪ از

اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣ روﻧﺪ و ﭘﺪران ﯾﺎ ﻣﺎدرﻧﺸﺎن از آﻧﻬﺎ ﻋ ﺲ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺳﻨ

در ذﻫﻨﻢ ﻋﺠﯿﻦ

ﯿ

آﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو رﻓﺘﺎر ﺗﻔﺎوﺗ وﺟﻮد داﺷﺖ؟
ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﯾ

ﺑﺎر ) ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ

ﺴﺎ

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤ داﻧﻢ ﭼﺮا وﻗﺘ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻠ ﺴﻮپ ﻋ ﺲ ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﯾﺎد ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﻨ

اﻓﺘﺎدم!

ﺑﺎر( در زﻧﺪﮔ ﻋﻠﻤ ام ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﺴ ﻮپ رﺻﺪ ﮐﻨﻢ .ﻫﺮ ﺗﻠﺴ ﻮپ

)Telescopio Canarias (GTC
mirror

۵ Gran

۶ primary

��� �� ����http://en.wikipedia.org/wiki/File:GranTeCan_Mosaic.jpg

٧

٣١

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

ﻋ ﺲ  :۶.٢اﻧﻌ ﺎس ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ از اﺑﺮﻫﺎ

ﺳ

ﺮآو
ﻔ

ﯾ

ﺳﺎل ﯾﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺮای رﺻﺪ ،اﻃﻼﻋﯿﻪ رﺳﻤ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای

رﺻﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﺳﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ) ﭘﺮوﭘﻮزال( دﻗﯿﻖ و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻬﺎﯾ
ﮐﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﺘﻮﻟ ﺗﻠ ﺴﻮپ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﺮای زﻣﺎن رﺻﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾ

ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﻬﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔ ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ،ﮔﺮوﻫ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺮﺣﻬﺎی رﺳﯿﺪه را ﺑﺮرﺳ ﻣ

رد

ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ رﺻﺪﻫﺎی ﻻﯾﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﻋﻼم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻪ رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ

ﻣ رود و در اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل ،ﺑﺎ ﮐﻤ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ رﺻﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻠﺴ ﻮپ در ارﺗﺒﺎط

ﺗﻠﺴ ﻮپ رﺻﺪ ﮐﻨﻢ.

ﻫﺎ

ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣ ﺗﻮان ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘ ﻧﺰدﯾ

ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺑﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .و ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾ

ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺗﻠ ﺴﻮپ ﺑﺰرگ ﻗﻨﺎری  ،آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻣﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﻣ ﮔﺸﺘﯿﻢ و ﭘﺮواز ﺑﺮﮔﺸﺘﻤﺎن

یﻧ

را ﻣ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .در ﻟﺤﻈﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑ ﻧﻈﯿﺮی را دﯾﺪم :در ﺣﺎﻟ
ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﻮد ،اﻓﻖ ﻧﺎرﻧﺠ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ ﻓﻘﻂ زﻣﺎن ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻓﻖ ﻧﺎرﻧﺠ
ﺑﺎﺷﺪ.ﻋ ﺲ ) (۶.٢را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﭼ ﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﻨﻌ ﺲ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﻖ
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد ،رﻧ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﯿ

ﺴﺎ

ﻓﺼﻞ  .٢ﺟﺰﯾﺮه ﻻﭘﺎﻟﻤﺎ

٣٢

ﺳ
ﺮآو
ﻔ
رد
ﻫﺎ
یﻧ
ﯿ

ﺴﺎ

ﻓﺼﻞ ٣

ﺮآو
ﻔ

ﺳ

ﺧﻮدﮐﺎوی

آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺣﺘ از دور ﻫﻢ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪم ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮف زدن و ﺻﺪای ﺧﻨﺪه ام در ﺟﻤﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﺪم و ﺣﺎﻻ ﺣﺘ ﺑﺎور

رد

ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻧﻤ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت اﯾﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻢ ﺣﺮف ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺎﮐﺖ ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻦ ﺑﻮدم!
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ،ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣ ﭘﺮﺳﯿﻢ » ﭼﻄﻮرﯾﺪ ؟ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﻦ؟« .ﺳﻮاﻟ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗ ﺮار ﺣﺘ
دﯾ ﺮ ﺳﻮال ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮاب ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻤﻼﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐ

ﻫﺎ

ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال اﺳﺖ .ﻧﻪ از ﺷﺨﺺ دﯾ ﺮی ،ﺑﻠ ﻪ از
ﺧﻮدم .از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪم » ﭼﻄﻮرم؟«  .و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻘﺎب ﺷﺎد ﻫﻤﯿﺸ

ﻣﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ.

یﻧ

دارم ﭘﺎﺳﺨﻢ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﭘﺎﺳﺨ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺶ در ﻓﺮﻫﻨ

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻠﺒ ام ﺷﺪم .و ﺣﺎﻻ ﻗﺼﺪ

ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺳﻔﺮ دروﻧ دو ﻫﻔﺘﻪ ای ام را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻏﻢ و ﺷﺎدی اش ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﺣﺪ ﺗﺼﻮرم ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ.

ﭼﻨﺪ روز اول  ،ﺷﺎﯾﺪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ روز اول ،ﺣﺎﻟﻢ ﺧﯿﻠ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد.ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ،ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮدم .از ﮐﺠﺎ
آﻣﺪه ای؟ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﭼﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨ ؟ ....اﻣﺎ از روز ﺳﻮم ،ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺑ ﮐﻪ

ﯿ

از اوج آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺳﻘﻮط ﮐﺮدم .در ﺳﯿﺎﻫ ﻫﺮاﺳﻨﺎک ﺑ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدم .ﻧﻤ داﻧﻢ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻄﻮر

ﺴﺎ

آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ.

ﺗﺮﺳﯿﺪم  .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم از ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯿ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪم .درون ﺧﻮدم ،ﺧﻮدم را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣ ﮐﺮدم.
ﮐﺠﺎﯾﻢ ﺧﺪاﯾﺎ! ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺳﻢ از ﺗﻨﺎﻗﻀﻢ ﺑﻮد .ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪم اﮔﺮ آن اﻧﺴﺎن ﺷﺎد ﻣﻦ ﺑﻮدم ،ﭘﺲ اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻻن
ﻫﺴﺘﻢ ﮐﯿﺴﺖ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻓﻌﻠ ﻧ ﯿﺴﺎﺳﺖ ،آن ﻗﺒﻠ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دروﻧﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮد ؟ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗ
وﺳﻮﺳﻪ دروغ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪ .ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﺷﺎد را ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ و ﺧﻮدم را از ﺷﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ رﻫﺎ ﮐﻨﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﺷﺎد را در زﻧﺪﮔ ام ﺑﺎزی ﮐﺮده ام .ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﺣﺎل روﺣ ام ﺧﻮب ﻧﺒﻮده،
٣٣

ﻓﺼﻞ  .٣ﺧﻮدﮐﺎوی

٣۴

ﺑﺮای اﯾﻨ ﻪ دﯾ ﺮاﻧ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻮان و ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ درﮐﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﺷﺎد ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧ را اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ام .اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ .ﺑﺎ ﯾ

ﺗﻔﺎوت ،دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺎب

ﺷﺎد آ ﮔﺎﻫ ﺑﻮد ،آ ﮔﺎﻫ ﺑﺮای ﻧﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎر ﻓ ﺮم ﺑﺮ دوش دﯾ ﺮان و اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻧﻘﺎب ،ﭘﻨﺎﻫ ﺎه ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻮد .از
ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣ ﺧﻮاﻫ ﺑﻪ ﺧﻮدت دروغ ﺑ ﻮﯾ ؟
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ دروغ ﺑ ﻮﯾﻢ و اﺟﺎزه دادم ﻣﻮج ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻣﺮا ﺑﺒﻠﻌﺪ .اﮔﺮ از ﺗﺮس ﻓﺮار ﻣ ﮐﺮدم ،ﺗﺮس زﻧﺪﮔ

ﺳ

ام را ﺑﻪ ﻣﺮده ﮔ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧ ﺎه ﮐﺮدم .ﻓﺎرغ از ﺗﻤﺎم آدﻣﻬﺎ .ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ آدﻣﻬﺎ در اﻃﺮاﻓﻢ ﻧ ﺎه

ﺮآو
ﻔ

ﻣ ﮐﺮدم و از ﺧﻮدم ﺑﺎ آراﻣﺶ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪم » ﭼﻪ ﭼﯿﺰ در وﺟﻮد آدﻣﻬﺎ آزارت ﻣ دﻫﺪ ؟«
در اﺑﺘﺪا ،ﻓﻘﻂ ﺻﺪای ﻣﻮاﺧﺬه از دروﻧﻢ ﻣ آﻣﺪ » .ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺪی ؟« » ،ﻣﻐﺮور ﺷﺪی ؟« » ،ﺗﻮان ﺣﺮف

زدن ﺑﺎ آدﻣﻬﺎ را ﻧﺪاری « و  ...ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم .ﺻﺒﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮاﺧﺬه ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻓﺎن وزﯾﺪﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .در
آﺧﺮ ﺻﺪای ﻟﺮزاﻧ از ﻗﻠﺒﻢ ﺷﻨﯿﺪم  » :ﻫﻤﻪ آدﻣﻬﺎ ﯾ

از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد ،دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻬﺎرده و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟ

ﻣﺸﺖ ﮔﺎو ﻫﺴﺘﻨﺪ ! « ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪم .ﺻﺪای ﻣﻦ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ

ام! اوج ﺑﺤﺮان ﺑﻠﻮغ ! ﻧﻔﺮت از آدﻣﻬﺎ!

رد

ﻧﻤ داﻧﻢ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻦ در اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﻮدم ،وﻗﺘ در ﻻﺑ ﻫﺘﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﺎ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮم ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮدم ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ را ﻣ دﯾﺪم و از ﺧﻮدم ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ ﻗﻠﺒﺎً ﺑﻪ ﮔﺎو ﺑﻮدن اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد داری

ﻫﺎ

؟ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻓ ﺮ ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ،از ﻧﻮﺟﻮاﻧ ام ﺗﺎ ﮐﻨﻮن داﺷﺘﻪ ام،
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ روﺣ دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﮔﺎو ﺑﻮدﻧﺪ ؟ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ در دوران ﺑﻠﻮﻏﻢ
ﻓﺮﻫﻨ

یﻧ

ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﮐﺎری ﮐﺮدم ﮐﻪ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدم اﺟﺎزه اش را ﻧﺪاده ﺑﻮدم .ﻧﻪ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺧﻮدم اﺟﺎزه داده ﺑﻮدم و ﻧﻪ
ﮐﻪ در آن رﺷﺪ ﮐﺮده ام ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه اش را ﻣ داد  :ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﻢ ﺧﯿﺮه ﺷﺪم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،در ﻓﺮﻫﻨ

روﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم » ﮐﻠﯿﺸﻪ درﻣﺎﻧ « ﻫﺴﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در آﻧﻬﺎ ﺷ

ﻣﺎ

ﻧﺪارد ﻗﺼﺪ درﻣﺎن

ﺧﻮد و دﯾ ﺮان را دارﯾﻢ .ﻣﺜﻼ » دروغ ﻧ ﻮ«  .ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺒﺎﯾ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اﺧﻼﻗ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ ﮐﺴ ﮐﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن دروغ ﻧ ﻮ ،ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ دروغ ﻧ ﻮﯾﺪ ! دروغ از ﻧﺎﮐﺎﺳﺘﯿ ﻧﺎﺷ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﯿ

آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻣﺎن ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻣﺎن ،دروﻏ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺴﺎ

ﺑﻪ ﮐﺴ ﺑ ﻮﯾ »ﻗﻮل ﺑﺪه دﯾ ﺮ دروغ ﻧ ﻮﯾ !« .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺮﯾﻦ دوﯾﺪن
ﻧ ﺮده اﺳﺖ ﺑ ﻮﯾ ﻗﻮل ﺑﺪه اﻣﺴﺎل ﺑﺮﻧﺪه دو ﻣﺎراﺗﻮن ﺑﺸﻮی  .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدم اﺟﺎزه ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از ﮐﻠﯿﺸﻪ درﻣﺎﻧ را
دادم .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧ ﻔﺘﻢ » ﺣﻖ ﻧﺪاری اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﮔﺎو ﺑﺪاﻧ « ﯾﺎ » اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﯾ

ﻣﺸﺖ ﮔﺎو ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾ

ﮔﺎو

ﺑ ارزش ﻫﺴﺘ « و  ...اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ آﻣﺪﻧﺪ وﻟ ﻗﺪرﺗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤﺸﺎن ﺑﺸﻮم .ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻪ
ﺧﻮدم ﻣﺠﺎل دادم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﯾ

ﻣﺸﺖ ﮔﺎو ﺑﺪاﻧﻢ.

ﻫﺮ ﺻﺪا ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳ ﮐﻪ از درون اﻧﺴﺎن ﻣ آﯾﺪ ﯾ

روﯾﻪ دارد و ﯾ

دروﻧﻪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ دروﻧﻪ ﺷﺪم و ﺑﺎﻻﺧﺮه

٣۵

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

دروﻧﻪ ﺣﺴﻢ را دﯾﺪم ؛ » از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪم ﻧﻤ آﻣﺪ ،از ﺧﻮدم ﺑﺪم ﻣ آﻣﺪ«.ﺑﻪ ﺧﻮدم ﮐﻪ ﻧ ﺎه ﮐﺮدم ،درﮐﻢ درﺳﺖ ﺑﻮد
 .از ﺧﻮدم ﺑﺪ ﻣ آﻣﺪ .ﺧﻮدم را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻘﯿﻪ را دوﺳﺖ ﺑﺪارم و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻪ ﺳﻮال اﺳﺎﺳ رﺳﯿﺪم » ﻧ ﯿﺴﺎ! ﭼ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺧﻮدت ﺑﺪت ﻣ آﯾﺪ ؟ « از ﺗﺮس ﻧﻔﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﯾ

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﻗﺒﻠﺘﺮ ،ﭼﺮا ﺧﻮدم را دوﺳﺖ ﻧﺪارم ؟ ﺷﺎﻧﺰده ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﯾ
ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺎ اﯾﻦ دﻗﺖ ﻧ ﺎه ﻧ ﺮده ﺑﻮدم.

ﺳ

آﻣﺪه ام .در اﯾﻦ ﯾ

ﺳﺎل ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﺮان

ﻫﺠﻮم ﺗﺎزﮔﯿﻬﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧ ﺎه ﮐﻨﻢ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم آﻣﺪ

ﺮآو
ﻔ

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﺎوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺮﻓﻬﺎی او در ذﻫﻨﻢ ﺗﺪاﻋ ﺷﺪ .ﺷﺶ ﻣﺎه اول زﻧﺪﮔ ام در
دوﺑﻠﯿﻦ ﻓﻘﻂ در ﺟﺪال ﺑﺎ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮔﺬﺷﺖ .ﺗﻼش ﻣ ﮐﺮدم از ﺑﯿﻦ ﻣﺸ ﻼت اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﻢ و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ  ،زﻧﺪﮔ

ﻋﻠﻤ ام را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎ و ﺟﻠﺴﺎت ﻃﻮﻻﻧ ﻓ ﺮ ﮐﺮدم و ﯾﺎدم آﻣﺪ ﭼﻘﺪر ﻗﻮی ﺑﻮدم .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻮدم و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری ام در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘ ﻓﺮاوان از زﻧﺪﮔ ام دﻓﺎع ﻣ

رد

ﮐﺮدم .از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ از ﯾ

ﻣﺸﺎور وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﯾ

ﻗﺮارداد رﺳﻤ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺶ ﺟﻠﺴﻪ در ﺳﺎل ﻣﺸﺎوره راﯾ ﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻮﻟﺶ
را ﻣ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﺶ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑ ﯿﺮم .اﻧﺘﺨﺎب

ﻫﺎ

ﮐﺮدم ﻣﺸﺎورم ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻤﺶ رزﻣﺎری ﺑﻮد و ﺗﺨﺼﺼﺶ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯿﻬﺎ  .ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ » ﻣﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤ ﺷﻮم ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﻓﺮض ﮐﻦ ﻣﻦ ﻓﺎرﺳ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮم.

یﻧ

ﺑﺎ ﻣﻦ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺎرﺳ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ .ﭼﻮن اﻧ ﻠﯿﺴ ﺑﺎ ﻋﻮاﻃﻒ ﺗﻮ راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد ،ﺗﻮ از ﮐﻠﻤﺎت اﻧ ﻠﯿﺴ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ ﮐﻨ و ﻣﻨﻈﻮرت را ﺑﯿﺎن ﻣ ﮐﻨ  ،اﻣﺎ اﺣﺴﺎﺳﺖ در اﻧ ﻠﯿﺴ ﺟﺎری ﻧﻤ ﺷﻮد .ﻓﺎرﺳ ﺣﺮف ﺑﺰن ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺖ
ﺟﺎری ﺑﺸﻮد« .ﺗﺎ ﮔﻔﺖ ﻓﺎرﺳ ﺣﺮف ﺑﺰن اﺷ ﻬﺎﯾﻢ رﯾﺨﺖ .ﻟﻐﺖ ﻓﺎرﺳ را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم اﺷ ﻬﺎﯾﻢ رﯾﺨﺖ .ﺣﺘ
اﻻن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم .ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم و
اﺷ ﻬﺎﯾﻢ روی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻣ ﻏﻠﺘﯿﺪﻧﺪ .دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎی رزﻣﺎری ﻫﻢ ﭘﺮ از اﺷ

ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ

ﯿ

ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﻗﻮﯾ ﻫﺴﺘ  .ﺗﺎزه در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﺮدم ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﮔﻮش ﻣ داد و در آﺧﺮ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻈﺮش را ﻣ ﮔﻔﺖ  .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ

ﺴﺎ

رزﻣﺎری ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠ از آدﻣﻬﺎ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دوام ﻧﻤ آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ .رزﻣﺎری ﻓﻘﻂ
ﮐﺮد در ﺑﺤﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﻮر،

ﺷﺮاﯾﻄﻢ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺧﻮدم را از ﺑﯿﻦ دﻋﻮاﻫﺎی ﺑ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺘﺎدم و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﯿﺮون ﺑ ﺸﻢ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤ ﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ارﺗﺒﺎط ﻓ ﺮی ام را ﺑﺎ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﺟﺴﻤﺎً ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰم ﻣ ﻧﺸﺴﺘﻢ اﻣﺎ ﻓ ﺮم
ﻧﻪ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘ ﺑﻪ ﺻﺪای ﺣﺮف زدن آدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﮔﻮش ﻧﻤ ﮐﺮدم .ﮔﻮﺷ ﻣ
ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻣﻮﺳﯿﻘ ﮔﻮش ﻣ دادم و ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎرم را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادم و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ.

ﻓﺼﻞ  .٣ﺧﻮدﮐﺎوی

٣۶

اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ای ﺑﻮدم .ﺗﻮان ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺗﻤﺎم اﻧﺮژی ام را ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺰ دﮐﺘﺮی ﻣﻦ ﻃﻌﻤﻪ و ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﻣﯿﺎن دﻋﻮا ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ آﻏﺎز دوران اﻧﺰواﯾﻢ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺧﯿﻠ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ در اﯾﺮان ﺣﺘ ﻣ ﺎﺗﺒﻪ ﺳﺎده ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﮔ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﻣﻦ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم و
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﺠﺎﯾﻢ ،زﻧﺪﮔ در اروﭘﺎ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎﯾ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ و  ...اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت

ﺳ

ﺗ ﺮاری ﺑﻮد! اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ،ﻫﻤﻪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮاﻻت را ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺸ ﻞ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺣﺘ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ! در ﺗﺼﻮﯾﺮ رﻧ

و ﻟﻌﺎﺑﺪار زﻧﺪﮔ ﻏﺮﺑ ﮐﻪ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎﯾ

ﺮآو
ﻔ

ﻣﻦ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﻋ ﺲ اﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﯿﺸﻪ درﻣﺎﻧ ﺑﻮد .ﯾ
ﮔﻔﺖ آدﻣﻬﺎی زﯾﺎدی ﻣ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﻣﻨﻄﻖ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﻤ ﻓﻬﻤﻢ ،ﺣﺴﺮت ﺑﻘﯿﻪ آدﻣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ

ﺷﻮد ﻣﻦ ﻣﺸ ﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ؟!! ﯾ

از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣ ﮔﻔﺖ ﻓﻼن دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺸ ﻼت ﺧﯿﻠ ﺑﺪﺗﺮ از ﺗﻮ داﺷﺖ و

ﻣﺸ ﻼت دوﺳﺘﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .وﻟ ﻣﻦ دوﺳﺖ دوﺳﺘﻢ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن دﯾ ﺮی ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﺧﻮدﻣﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ .ﮐﻼ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی آدم ﮔﻮش ﮐﻨﺪ ﺧﯿﻠ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در

رد

اﯾﺮان ،ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آدﻣﻬﺎ ﯾ

ﻧﺴﺨﻪ آﻣﺎده در ﺟﯿﺐ دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑ ﻮﯾ ﺳﺮم درد ﻣ ﮐﻨﺪ

ﻓﻮراً ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺨﻪ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ! ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻠﻘﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺗﻨ

و ﺗﻨ ﺘﺮ و ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﺷﺪم.

ﻫﺎ

ﺧﻮدم ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮوم .ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،اﻧﺮژی ﻓ ﺮ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻢ  ،ﺣﺘ اﻧﺮژی ﺣﺮف زدن
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺷﺎﯾﺪ روزﻫﺎ ﻣ ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾ

 .اﻧﺰوا ﺷﺮاﯾﻄﻢ را

از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣ ﺎﺗﺒﻪ ﻣ ﮐﺮدم ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾ

اﻓﺖ ﻧﺪارد .ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﯾ

یﻧ

ﺑﺪﺗﺮ ﻣ ﮐﺮد .ﺑﻌﻀ وﻗﺘﻬﺎ ﻓ ﺮ ﻣ ﮐﺮدم اﻓﺴﺮده ﺷﺪه ام ،اﻣﺎ ﻓﻮراً ﻣ ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺑﻢ
ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدم.

رد ﭘﺎی زﻧﺪﮔ را در وﺟﻮد اﯾﻦ زن ﺣﺲ ﻣ ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺣﺴﺎﺳﻢ ﺣﺲ ﻣ ﮐﺮدم .ﯾ

زن از آﻓﺮﯾﻘﺎی

ﺟﻨﻮﺑ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد .ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻏﻠﯿﻆ اﻧ ﻠﯿﺴ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾ  .ﻣ ﮔﻔﺖ در آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑ زﺑﺎن اﻧ ﻠﯿﺴ از اﺑﺘﺪاﯾ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣ ﺷﻮد .ﺷﺐ ﻗﺒﻞ وﻗﺘ ﺑﺮای ﺷﺎم ﺑﻪ رﺳﺘﻮران رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،دﯾﺪه ﺑﻮدﻣﺶ

ﯿ

ﮐﻪ ﺷﺎم ﻣ ﺧﻮرد و ﺳﺮ ﻣﯿﺰش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎم ﻣ ﺧﻮردم .ﺑﻘﯿﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و او

ﺴﺎ

ﻟﻘﻤﻪ ﻫﺎی آﺧﺮش ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از رﺳﯿﺪن ﻣﻦ ﻧ ﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺶ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮای ﻗﺪم زدن ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻣ ﮔﻮﯾﻢ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ! ﻣﻨﻈﻮرم ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑ ﻮﯾﻢ دوﺳﺘﺎﻧﻢ .ﺷﺐ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮای ﺷﺎم او ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎم ﻣ ﺧﻮردم .راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ
را ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺟﻮاب ﻣ دادم .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن دروازه روﺣﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﺮدم؛ ﺧﻮد واﻗﻌ و
دروﻧ ام را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادم .ﮔﻔﺘﻢ » ﻣﻦ اﻓﺴﺮده ﺷﺪه ام« .ﮔﻔﺖ » اﻣﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣ زﻧ و ﺧﻮش اﺧﻼق
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳ « .ﮔﻔﺘﻢ» ﻟﺒﺨﻨﺪ دروﻏ اﺳﺖ ،ﯾ

ﻧﻘﺎب اﺳﺖ ،ﻣﻦ دروﻧﺎً اﻓﺴﺮده ﻫﺴﺘﻢ«  .ﮔﻔﺖ» ﻣﺎدر ﻣﻦ

٣٧

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ
اﻓﺴﺮده ﺑﻮده و ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻓﺴﺮدﮔ ﯾ

دﯾﺪه ام .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻓﺴﺮده ﻧﻤ رﺳ «  .ﮔﻔﺘﻢ » ﯾ

ﻧﻔﺮ را از ﻧﺰدﯾ

ﭼﯿﺰی دروﻧﻢ آرام ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺷﺎد ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺷﺎد ﺑﻮدن را از دﺳﺖ داده ام« .ﺑﻌﺪ او ﺣﺮف زد .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ
ﮔﻮش ﻣ ﮐﺮدم؛ ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش .از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺴ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣ ﮐﻨ ؟ ﮔﻔﺘﻢ اره .ﮔﻔﺖ»
ﺷﺎد ﻧﯿﺴﺘ ﭼﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ای ﮐﻪ ﺷﺎد ﻧﺒﺎﺷ « .ﮔﻔﺖ »ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد داری؟« ﮔﻔﺘﻢ »اره« .ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﻣﺬﻫﺒﺖ ﭼﯿﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻘﺎد داری ﯾﺎ ﻧﻪ! ﮔﻔﺘﻢ »ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾ

ﺳ

دارم« .ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ

ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻌﻮرﻣﻨﺪ اﯾﻤﺎن

از آن ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻌﻮرﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺜﻞ او ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤ ﻗﺪرت درون ﺧﻮد ﺗﻮﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﯿﺮون .ﻣﺎ ﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎد ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺷﺎد ﻧﺒﻮدن را دارﯾﻢ .ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در

ﺮآو
ﻔ

زﻧﺪﮔ ام ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺷﻐﻠ داﺷﺘﻪ ام ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .رﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﺠﻮم ﺑﺨﻮاﻧﻢ .زﻧﺪﮔ ﺧﯿﻠ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ
از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫ ﺷﻐﻠ را ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاری اداﻣﻪ ﺑﺪﻫ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاری زﻧﺪﮔ ﮐﻨ  .ﭘﺮﺳﯿﺪ»
ﻣﻌﻨ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ را ﻣ ﻓﻬﻤ ؟« .ﮔﻔﺘﻢ »اره« .ﮔﻔﺖ » ﻣﻨﻈﻮرم ﻣﻌﻨ ﻟﻐﺎت اﻧ ﻠﯿﺴ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻨﻈﻮرم ﻣﻌﻨ ﭘﺸﺖ

ﮐﻠﻤﺎت اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ »اره ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ و ﺷﻨﯿﺪه ام .اﻣﺎ ﯾﺎدم
آب در ﺳ ﻮت ﯾ

ﻏﺎر روی ﺑﺮﮐﻪ ﮐﻒ ﻏﺎر ﻣ ﭼ ﯿﺪ و ﻣﻦ ﺻﺪای ﭘﮋواک ﺗ
ﭼﻠﯿ

......

ﮐﻠﻤﺎت را در ﺳ ﻮت ﻣ

ﺗ

ﻫﺎ

ﺑﻠﻌﯿﺪم .ﭼﻠﯿ

ﭼﻠﯿ

رد

رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻧ ﺎر در ﻗﺴﻤﺘ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ام دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد«  .ﺗ

ﺗ

ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ را ﻣ ﻓﻬﻤﯿﺪم ،ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺮات

ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ ﯾﺎدت ﻧﺮود ﻗﺪرت درون وﺟﻮد ﺗﻮ ﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯿﺮون .ﮔﻔﺖ ﺷﺎدی

یﻧ

درون ﺗﻮﺳﺖ ﻧﻪ در ﺑﯿﺮون .ﻫﻤﻪ را ﻣ داﻧﺴﺘﻢ .ﯾﺎدم رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از آﻧﭽﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﯿ ﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم.
او ﺷﺎد ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺷﺎدی روﺣﺶ را ﺣﺲ ﻣ ﮐﺮدم .ﻧﻘﺶ و ﻧﻘﺎب ﻧﺒﻮد ،در ﻗﻠﺒﺶ ﺷﺎد ﺑﻮد و اﯾﻦ از ﻧ ﺎﻫﺶ ﻣ
ﺗﺮاوﯾﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲ دﻧﯿﺎ ،آ ﮔﺎﻫ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨ ﻪ آدم ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺰار و ﯾ

وﺟﻪ ﯾ

ﺣﺲ دﺳﺖ

و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣ ﮐﻨﺪ ،دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﭘﻨﺠﻪ ﻣ زﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز آ ﮔﺎﻫ رﺳﯿﺪ ﻫﻤﻪ وﺟﻮه

ﺴﺎ

ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺠﯿﺒ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﺎور ﻧﻤ ﮐﻨﺪ !

ﯿ

ﯾ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و او ﻣﺸ ﻞ را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ،روﺷﻦ ﻣﺜﻞ روز .ﻫﻤﯿﻦ و ﻫﻤﯿﻦ .ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد .رﻧﺠﺶ ﺗﻤﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ

ﻧﻤ داﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻮم .از زﯾﺮ ﺑﺎر ﺣﺴ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ درﮐﺶ ﻧ ﺮده ام ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮدم را ﺑﯿﺮون
ﺑ ﺸﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺴﺘ

 ،ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪاﻟﻬﺎی دروﻧ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨ ﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾ

ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔ ام ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

روﺷﻨﺎﯾ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﺨﻮاب و ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ات ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑ ﯿﺮ ﮐﻪ ﺷﺎد زﻧﺪﮔ ﮐﻨ ﯾﺎ ﻧﻪ و
آن ﺷﺐ ﯾ

از آراﻣﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ آراﻣﺘﺮﯾﻦ ﺷﺐ زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﺑﻮد.

اﻧ ﺎر ﺗﻠﻨ ﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ واداﺷﺖ .ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺧﻤﯿﺪه ،ﺳﺮم را ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم!

ﻓﺼﻞ  .٣ﺧﻮدﮐﺎوی

٣٨

ﻓﻘﻂ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺧﻮدم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ و دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﺮاﺳﻨﺎک ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ از ﺧﻤﻮدﮔ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻢ.
اﯾﺴﺘﺎدم .روی دو ﭘﺎﯾﻢ اﯾﺴﺘﺎدم ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻢ.
روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دو ﺗﺎ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﭼﺖ ﮐﺮدم .ﯾ

از دوﺳﺘﺎن دوران ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﻢ ﺑﻮد ،ﯾ

از ﻣﻌﺪود ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮان

ﺷﻨﯿﺪن دارد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﮐﺖ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻢ .او ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ را دﯾﺪه اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت را ﺣﺲ

ﺳ

ﻣ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﮔﻮش داد .ﺟﻮاﺑﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻮﺟ از آراﻣﺶ داﺷﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد آدﻣﻬﺎ دو داﯾﺮه دارﻧﺪ ،داﯾﺮه
ای ﺑﺰرگ از دوﺳﺘﺎن دور و ﻧﺰدﯾ

و داﯾﺮه ای ﮐﻮﭼ ﺘﺮ از دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺖ را درک ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ

ﺮآو
ﻔ

ﮐﻪ در ﺑﻌﻀ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﯾﺮه ﮐﻮﭼ ﺘﺮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .راﺳﺖ ﻣ ﮔﻔﺖ .ﻣﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ﻧﺰدﯾ ﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮم و ﺑﺸﻨﻮم.

از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی اﻧﺴﺘﯿﺘﻮﻣﺎن ﺑﻮد .ﯾ

دوﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ او ﭼﺖ ﮐﺮدم ﯾ

دﺧﺘﺮ اﯾﺮﻟﻨﺪی ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎم

دﺧﺘﺮﻫﺎ و زﻧﺎن اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺑ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺻﻤﯿﻤ  ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ! ﺑﻪ او در ﻣﻮرد

رد

اﺣﻮاﻟﻢ ﮔﻔﺘﻢ و او در ﻣﻮرد » ﺷﻮک ﻓﺮﻫﻨ

« ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه رواﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در

ﺧﻮدم ﮐﺸﻒ ﻣ ﮐﻨﻢ .اول »ﺳﻨﺪرم ﻗﺎﻋﺪه ﮔ « را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدم .از ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺧﻼﻗﻢ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻏﺬاﯾ ام ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺗﺎﺛﯿﺮی از ﻗﺎﻋﺪﮔ در روان ﺷ

ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪاً ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﻠﻢ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾ

ﻣﺎ ﺳﺖ  ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧ ﻔﺘﻪ

ﻫﺎ

ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ! و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻮی ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾ

از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ

ﻗﺮن ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم را

ﺑﻮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑ ﻮﯾﻨﺪ  .دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ »اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘ ﻓﺼﻠ « ﺑﻮد ،ﻓ ﺮ ﮐﻨﻢ ﺷﺶ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ

یﻧ

ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات روﺣ ام ﻣ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﭘﺎرﺳﺎل در
اﯾﺮﻟﻨﺪ ،ﮐﺸﻮر ﺑ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎراﻧ  ،ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯿ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺮاﯾﺶ
ﺷﺮح دادم ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﺎل زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻻﺗ داﺷﺘﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼ در وﻃﻨﻢ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﯿﻠ ﮐﻤﺘﺮ اﯾﻦ ﺣﺲ را
داﺷﺘﻢ .دﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣ داﻧ اﺧﺘﻼل ﻓﺼﻠ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻪ  .ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﻔﺘ اﺧﺘﻼﻻت
ﺧﻠﻘ ﻓﺼﻠ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺷﺎد ﺑﻮدن اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .و ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ را ﺑﺨﻮان و ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﻋ ﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎﻫﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺴﺎ

ﯾ

ﯿ

ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻮک ﻓﺮﻫﻨ

ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ دﻗﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻮک ﻓﺮﻫﻨ

را در ﺧﻮدم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدم .دوﺳﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ

ﺗﺤﻘﯿﻘﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﭘﺮﺗﻮ اﯾ ﺲ در ﮐﻬ ﺸﺎن آﻧﺪروﻣﺪا ﺳﺖ .دو روز ﻗﺒﻞ از
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺗﻠﺴ ﻮپ ﭼﺎﻧﺪارا ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻬ ﺸﺎن زﻣﺎن رﺻﺪ داﺷﺖ و داده اﯾﻦ رﺻﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
در ﺳﺎﯾﺖ ﭼﺎﻧﺪرا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺎدش اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد داﻧﺸﺠﻮ
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﺎرش ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻦ روی داده ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻮراً ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدم و ﯾ

ﭼﺸﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﮐﺎر ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻤ ﻧﺒﻮد .اﻣﺎ

٣٩

ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺑﺮﻫﺎ

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﭼﺸﻤﻪ اﯾ ﺲ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﺮدم .ﺑﻪ اﺳﺘﺎدم و ﻫﻤ ﺎرش ای ﻣﯿﻞ دادم  .ﻫﻤ ﺎرش ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ را در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻠ ﺮاف اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ  ،ﺳﺎﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺠﻤﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای
وﻗﺘ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪی در ﻫﺮ ﻃﻮل ﻣﻮﺟ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﻮﺧ اﺳﻤﺶ را
ﺗﻠ ﺮاف ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ زﯾﺎد ﻫﻢ ﺷﻮﺧ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن ﻣﺘﻨ ﮐﻪ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤ ﺧﯿﻠ ﺧﯿﻠ
ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺗﻠ ﺮاف ﮔﻔﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﻏﺮوب ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﻠ ﺮاف ﻣﻦ روی ﺳﺎﯾﺖ

ﺳ
ﺗﻠ ﺮاف ﻣﻨﺠﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای.

ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم .ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ .ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻠ ﺮاف و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﭘﺮﭘﯿﭻ ﺧﻤ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺮآو
ﻔ
دو ﻫﻔﺘﻪ اﻣﺪه ام  .ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﺤﺮان ﺷﻮک ﻓﺮﻫﻨ

ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﻨﻮز در اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑ ﻗﺮارم ،ﻫﻨﻮز دوﺳﺘ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ

واﻗﻌ ﻧﺪارم ،ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻧﻪ ای را ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻪ ام ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ام و ﻫﻨﻮز ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤ

ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺎدی ﻗﻠﺒﻢ ﻗﻬﻘﻬﻪ ﺑﺰﻧﻢ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻮدﮔ ﺧﻮدم را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ .ﻧﻤ
داﻧﻢ دوره دوم ﺷﻮک ﻓﺮﻫﻨ

در ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم .ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧ

رد

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ روی ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮم و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ ﻗﻠﺒﻢ را از ﺧﻮﺷ ﻣﺎﻻﻣﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮواز ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ دوﺑﻠﯿﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻧﺰده ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،روز ﺑﻌﺪش ،ﯾ

روز ﻣﺎﻧﺪه  ،ﭼﻪ ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر

ﻫﺎ

در اﯾﺮان زﻧﺪﮔ ﻧﻤ ﮐﻨﻢ .ﺳﯿﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر روز ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾ

ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ

روزی ﺑﻮد! ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺑﻘ زﻧﺪﮔ ﭘﺮ از ﺗﻼش و ﺷﻮق و اﻣﯿﺪ و ﻫﺮاس ...

یﻧ

ﮐ ﺷﻮد اﯾﻦ روان ﻣﻦ ﺳﺎﮐﻦ

اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ روان ﮐﻪ ﻣﻨﻢ

ﻧﻮاﻣﺒﺮ دوﻫﺰار و ﻧﻪ ﻣﯿﻼدی
دوﺑﻠﯿﻦ -اﯾﺮﻟﻨﺪ

ﺴﺎ

ﯿ

ﻧ ﯿﺴﺎ

ﺮآو
ﻔ

اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ روزی ﺑﺮای »ﮐﺎر و ﮐﺸﻒ« ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ
ﻗﻨﺎری ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ .ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾ از ﺗﻠﺴ ﻮﭘﻬﺎ،
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺗﻠﺴ ﻮپ ﺑﺰرگ ﻗﻨﺎری ،وﻗﺖ ﺑ ﯿﺮم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻬﺸﺘ
ﺑﺎزﮔﺮدم .آن روز ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﻔﺮی دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در ﻣﻮرد
ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ.

رد
یﻧ
ﻫﺎ

ﯿ

ﺴﺎ

