ﭼﻨﺪ رواﯾﺖ ﮐﻮﺗﺎه :اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻬﺮﯾﺰک اﺳﺖ ،ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻬﺮﯾﺰک را ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮده ،ﺣﯿﺎط ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻟﯽ و ﺳﻮت و ﮐﻮر اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮل ﮐﺴﯽ در ﺣﯿﺎط ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﺘﺮی ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
ﻣﯽﮔﻔﺖ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدِ آدم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﻤﯽ اﺷﮏ ﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ آﺧﺮ .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آرزو
دارد و آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ در ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮادهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻐﻀﺶ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺪه ﺑﻮد .ﺧﺐ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟ دﻟﺶ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪای ﻧﻮهﻫﺎ در ﮔﻮﺷﺶ ﺑﭙﯿﭽﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺧﺎﻧﻪ را از ﺷﺎدی ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺷﺎدیﻫﺎی اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ.
آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎی ﭘﯿﺮ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارد ﺟﺰ ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدش را ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .دﯾﺪن اﺷﮏ ﻫﺎی ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻮاده اش ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﯾﺎ آن ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪوار
اﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ را ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺎ دور ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪاش ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮد .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دور ﯾﮏ
ﺳﻔﺮه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ دﻧﯿﺎ ﮔﺮه ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد.
از دﯾﺪن اﺷﮏﻫﺎی ﭘﯿﺮزن ،اﻣﯿﺪﻫﺎی ﭘﺪر ﭘﯿﺮ و« ﮐِﺰ »ﮐﺮدن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﮔﻮﺷﻪای ﺳﺮد ،ﺑﺪﻧﺖ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﺖ را ﻓﺸﺎر
ﻣﯽدﻫﺪ و اﺷﮏ درون ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ دو دو ﻣﯽزﻧﺪ .ﭘﯿﺶ ﺧﻮدت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ؟!
وﻗﺘﯽ ﻣﺪدﮐﺎر آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﯿﻠﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن ﻫﺎ و ﭘﯿﺮﻣﺮدﻫﺎ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﺰرگ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﻃﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ
داﻣﺎد ﯾﺎ ﻋﺮوس ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
 100ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺑﺮای دهﻫﺎ ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻬﺮﯾﺰک اﺳﺖ ،ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ  44ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﮑﯿﻢ زاده ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از
100ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻬﺮﯾﺰک را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ او
ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه  100ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺣﺎﻻ ﻫﺰار و  750ﻣﺪدﺟﻮ دارد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺑﯿﻤﺎران ام اس ﮐﻪ در اﯾﻦ
آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﯿﺮﯾﻪ روز و ﺷﺐ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ از 35ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آوری ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  82درﺻﺪ از آن
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺮدم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و دوﻟﺖ ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯽ در اداره اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺰرگ دارد.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﻬﺮﯾﺰک و ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎی ﭘﯿﺮ و ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎﮐﻦ در آن ﺑﻪ ﮔﻮش ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﻢ در اﯾﺎﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺬوراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ای ﮐﺎش ﻣﺮدم و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻗﺪﻣﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ،
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس و ﭘﺰﺷﮏ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ.
وارد آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮی ﻏﻢ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺖ را ﻓﺮا ﻣﯿﮕﺮد .دﯾﺪن ﭘﺪر ﺑﺰرگﻫﺎ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ روی ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎی
آﻫﻨﯽ و ﺳﺮد روز و ﺷﺐ ﺳﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ در اﯾﻦ ﻫﻮای ﺳﺮد ،ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ روز ازدواﺟﺸﺎن .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ روزی ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮش اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر راه رﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ و او را در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ از دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش رﻫﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎ رﮐﻮردی ﻋﺠﯿﺐ در ﮐﻬﺮﯾﺰک
زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻬﺮﯾﺰک را ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﯿﺎط ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﻟﯽ و ﺳﻮت و ﮐﻮر اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﻤﺎری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮل ﮐﺴﯽ در ﺣﯿﺎط ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻣﺘﺮی ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد.
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ« ﻧﻘﯽ »ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺎﺳﯿﺲ آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﻣﯿﻤﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﻮده اﺳﺖ؛ 44ﺳﺎل زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن.
ﻧﻘﯽ ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﻨﻞ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺮف ﻫﺎی ﻧﻘﯽ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤﺎن روز اول ﻫﻤﺮاه دﮐﺘﺮ ﺣﮑﯿﻢ زاده ﺑﻪ ﮐﻬﺮﯾﺰک آﻣﺪه و اﻣﺴﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرش در

ﮐﻬﺮﯾﺰک را ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎل دارد.
ﻧﻘﯽ از دار دﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﺪارد .ﻧﻪ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﻪ ﻣﺎل و اﻣﻮال .او ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اش را در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﺎرش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻘﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺳﻪ ﻣﺎه روزه اﺳﺖ و رﻓﺎﻗﺘﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺳﺮ دراز دارد .او را ﺷﺨﺺِ دﮐﺘﺮ ﺣﮑﯿﻢ زاده ﻣﻮﺳﺲ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه
ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورده و ﺣﺎﻻ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪدﺟﻮی ﮐﻬﺮﯾﺰک اﺳﺖ .ﻧﻘﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺧﯿﺮﯾﻦ و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻬﺮﯾﺰک ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻧﻘﯽ را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺑﺮادری ﻣﻬﺮﺑﺎن دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﺣﯿﻒ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی از او
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺮدان ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ
ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮدان ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ،ﺟﻤﻊ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎ! ﭘﺪرﻫﺎی دﯾﺮوز ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهای اﺗﮑﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزواﻧﺸﺎن ﺑﻮد و اﻣﺮوز آﻧﻘﺪر ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روز و ﺷﺐ درﮔﻮﺷﻪای از آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ،ﻻﻏﺮ و ﻧﺤﯿﻒ روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،ﻣﯽ
داﻧﯽ ﺷﻐﻞ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده؟ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﺑﻮده و ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎﯾﺶ اﻻن ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺴﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺮدان ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ ﺳﺮدی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﻟﺶ ﺧﻮن اﺳﺖ ،از ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﻫﺎ .ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮدم ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻻن ﺑﺎ ﻫﺸﺖ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق ﮐﺮده ام .ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺧﻮدم ﻣﯿﮑﻨﻢ وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺳﺮاﻏﻢ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ …ﺑﻐﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﺴﺮت از ﭘﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺶ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و آﻫﯽ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرم ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺣﺮف ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ داوود از راه ﻣﯽ رﺳﺪ .داوود  30ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ وﯾﻠﭽﺮﻧﺸﯿﻨﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ .داوود را
ﮐﻮﻫﯽ از اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ،ﭘﺮ از دﻏﺪﻏﻪ و اﻣﯿﺪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻓﮑﺮم درﮔﯿﺮ اﺳﺖ؛ ﻓﺼﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺨﻮاﻧﻢ .از
آﻧﻄﺮف ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻫﻢ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻤﻢ را ﺑﭽﯿﻨﻢ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﮕﺎه داوود و اﻣﺜﺎل او ،ﺧﺮج رﻓﺖ و آﻣﺪش ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه و دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور را ﻣﺮدم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ ﺧﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﯽ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﻣﺜﺎل داوود ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺸﻮد.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ
وارد ﺳﺎﻟﻦ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎن ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺧﻨﺪان ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﻠﯿﭙﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺮﻣﺮدی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ«:دﺧﺘﺮم ،ﻫﺮﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،ﻣﻦ ﺗﻮ ﮐﻬﺮﯾﺰﮐﻢ …ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺧﻮدت ﺑﯿﺎ ،ﺑﺨﺶ ﯾﮏ اﺗﺎق ….»5
آن روزﻫﺎ ﮐﻠﯿﭗ ﭘﯿﺮﻣﺮد اﺷﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ را در آورده ﺑﻮد .اﺷﮏ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرﻫﺎﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻨﺸﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﺎم دار و ﻧﺪارﺷﺎن
را ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺪر را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن ﭘﯿﺮﻣﺮد آﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ از دﺧﺘﺮش ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد .ﺳﻮﻫﺎﻧﯽ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
ﺳﻮﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻬﺮﯾﺰک اﺳﺖ اﻣﺎ روﺣﯿﻪ ای ﻃﻨﺎز دارد7.
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﺧﺘﺮش او را ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه داده و رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ راﺳﺘﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺎن دﺧﺘﺮت ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻣﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺧﻨﺪه ای ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی از دﺧﺘﺮش ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ دﺧﺘﺮی
در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﻮﻫﺎﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎی ﺗﻨﻬﺎ.

ﻣﺮدم ﮐﻬﺮﯾﺰک را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
اﯾﻨﻬﺎ اﻣﺎ ﯾﮏ روی ﺳﮑﻪ اﺳﺖ ،روی دﯾﮕﺮش را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺮ ﻣﯽ ورزﻧﺪ و
ﻫﻤﺮاز اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻗﻊ ﺳﻠﻔﯽ و ﻧﺎم و اﻣﻀﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺟﻤﻊ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﮔﺮوه و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ،ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ و ده ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﻤﯽ
ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺳﻮد ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ را در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮاﻟﯽ و در ﻣﯿﺎن آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ آدم ﻫﺎ ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻗﻠﯿﻞ و رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل

ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻨﺪه و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از اﻫﺎﻟﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .ﻣﺜﻞ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن درﺑﺎره ﮐﻤﮏ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮﻧﮕﺮم ﮐﻬﺮﯾﺰک ،از ﻫﻤﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﺎدی ﻫﻢ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﺪم زدن در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺪرﻫﺎ و ﻣﺎدرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را از دﺳﺖ
ﻧﺪﻫﻨﺪ.
دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻬﺎی داﺋﻤﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان
ﻋﺎدت ﮐﺮده و ﮔﻮﯾﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺎه اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺷﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
آدﻣﯽ در آﻏﻮش ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﯽ رﯾﺰد.
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﮐﻪ روزی ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﻮد
درﺳﺖ روﺑﺮوی اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﻫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ دﺧﺘﺮ و ﻧﻮه ﻫﺎﯾﺶ روز و ﺷﺐ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ دارد 80 .ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺗﻤﺎم دار و ﻧﺪارش از دﻧﯿﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دور ﺗﺎ دور ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﺶ ﭼﯿﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻓﺮوﻧﭽﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز .آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ زور دﺳﺘﻤﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و داﺧﻞ اﺗﺎﻗﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد .از ﻋﮑﺲ ﻫﺎی دوران ﺟﻮاﻧﯽ اش ﺗﺎ
ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﺪم و ﻣﻮﻧﺴﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻗﺼﻪ ﻓﺮوﻧﭽﯽ ﻗﺼﻪ ﭘﺮدردی اﺳﺖ .ﻣﺮد
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻋﺮوﺳﮑﯽ
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪش .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺣﺎل و روزش ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد وﻗﺘﯽ ﯾﺎد روزی ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ دو
ﭘﺴﺮش ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ اش را ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﺸﺎن زدﻧﺪ و ﭘﯿﺮﻣﺮد را ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﯽ ﮐﺲ
رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ.ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮﻫﺎ
ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ
ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی .ﻫﺮ دو از اﯾﺮان رﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و ﻓﺮوﻧﭽﯽ را ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻗﺼﻪ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﺑﺎﺑﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه آوردﻧﺪ آﻧﻘﺪر اﻓﺴﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽ زد .ﺑﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن دو ﺗﺎ ﻋﺮوﺳﮏ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ دادﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ .ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻐﻀﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ و ﯾﮏ
دل ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺮوﺳﮏ ﻣﯽ آورد!
ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﻗﺮﯾﺐ  4ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺪم زده و اﺷﮏ ﻫﺎ و ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻫﺎ و
ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﻫﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻤﺲ ﮐﺮده اﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج ،ﻏﻤﯽ در ﭼﻬﺮه ﻫﺮ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ای را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﻮج ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﯾﻢ ﮐﻪ زود ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ ،ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻗﺒﻞ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ
آدم ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ.
ﻣﻨﺒﻊ :رﮐﻨﺎ

