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دمیدند. یک طبال در میانشان،  ای آراسته، در شیپورهای بزرگشان می ی ما، دو شیپورزن با جامه پیشاپیشِ دسته

شیپور پاها را باال ی  نواخت. شیهه هایی انبوه و نامرتب، طبل می تر، در هیبت مردی بلندقامت با ریش یک قدم عقب 

بر زمینشان می می  و غرش طبل  آدم کوفت کشید،  اتوکشیده،  ارواحی  میان گردوغبار همچون  از  ما  وار پیش  آهنی . 

پیوسته و  هم ی نامرئی، به ی یک رشتههای تسبیح، به قوه پایان؛ شبیه دانه آغاز و بی آهنگی بیرفتیم، تابع ضرب می 

 ناپذیر. جدایی

ای بزرگ  پیمود؛ دیالق بود و بلندباال، با آرواره هایی بریده در صف اول راه می چمی برافراشته و گام دار، با پرپرچم

ی  ی راه، در میانه آمد. او در میانه پیچید و به اهتزاز در می هایی استوار که در سفیدیِ پرچم می و چهارگوش، با قدم 

ها فروکرد. شیپورزن  اش را در ماتحت یکی از شیپورزن لزیگامی بلند و سرگشاده، بیرق خود را پایین آورد و نوک ف

اش را به عقب بچرخاند یا  اینکه کله هایی سرخ و هاللی، در شیپور جیغ کشید؛ بی بَرورُویی بود با گونه که جوان خوش 

میانه از  ناتوان،  و  درمانده  ارتعاش جیغ،  تابع  رفتن،  باال  در  پاها  اما  بازایستد.  نواختن  بااز  راه  گام ی  های  زگشتند. 

شک اگر طبل به وقت معین، مهیب و باصالبت نکوبیده بود،  سرگشوده، سر خم کردند و درون قوزک پا گم شدند. بی 

 گشتند.هرگز پاها به حال سابق خود برنمی

  هایی بلندتر خود راپایید، با قدم رفت و حرکات ما را زیرچشمی و دقیق می سردسته که در کنار صف سوم، رژه می 

ی طبل، شمشیر را  به رفیق خاطی رساند. شمشیرش را باال برد و با مهارتی سزاوار یک سردسته، هماهنگ با ضربه 

آهنگ  پایین آورد. در این مسیرِ سرراست، کله از گردنِ او جدا شد. سردسته زیر لب ناسزایی گفت و همگام با ضرب 

در هوا چرخید و پیش پای من در صف چهارم به زمین رنگ  موسیقی به جای نخست خود بازگشت. کله با غباری سرخ 

ی ما  طور متوالی لگد شد تا یکجا بیرون از دسته هایش خشکیده بود. ناگزیر به ی لبغلتید، با لبخندی که در حاشیه 

معطلی و بدون اینکه در  سر گذاشته شد. بی اینکه نظم گروه را مختل کند، پشت دور افتاد. به همین طریق بدن، بی 

دار شد؛ و دسته، منظم و هماهنگ به  ای ایجاد شود، رفیق دیگری از انتهای صف، جایگزین پرچم های کسی وقفه دمق

 راهش ادامه داد. 
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اسوت که   متجسومیجنازه روایتِ  کند، تشوییعمیش زنده  اگر سووگواری روایتی باشود که متوفا را در توصویف مرگ

سووگوار    ی انسوانیِ. راوی اول، چهرهد رانبرد. هر دو روایت را ترس از مرگ پیش میمی  روناز میان زندگان بیرا  مرگ  

روند و پای هم میشان پابهدر رفتناند. دسوت شودهشوکلی اسوت که با یکدیگر همجماعت بی  ،و راوی دوم ؛غمگین اسوت

کشواند و  بر زمین میی شون  همچون کیسوههایی که بدن را اند. با گامی یکدیگر سوپردهشوانهبهدر مشوایعتِ جنازه شوانه

رود  می  ،ای خروشوانرودخانه  هایموجای کوچک بر یشوان مانند شواخههاروند. تابوت، روی دسوتروند و میبرد، میمی

 رود.و می

بیرون    هند کنشووند و از میان جماعتِ تشوییعهوش میسووگوارانی که عاشوقانه بخواهند جنازه را متوقف کنند، بی

و  شووند  تسولیم شووکت و جالل مرگ میفریبد.  میها را افتند. شواید به اشوتباه خود واقف باشوند؛ اما تالِش عبآ، آنمی

شوان ااهر پیش چشومان  ،ای گل بر لبی راوی اول، با تاجی بر سور و شواخهچهره.  شوویند دسوتی دسوت میاز این هم

دانند  با اینکه می  ود، شوواید زندگی در رگان جنازه به جریان افتد.شوو  دهد اگر تبعید مرگ متوقفشووود. نوید میمی

تا شواید زمان را به  کند  میمتوفا را توصویف    ی مرگِثمرند، در افکارشوان کسوی هسوت که لحظهمتحمل تالشوی بی

رانود، و آنوان مقهور و  می جلونیروی بیشوووتری زموان را بوه   ابو  ،کننودگوانپیش از مرگ بوازگردانود. اموا شوووتواب تشوووییع

  سپارند.های خروشان میتن به موج ،خوردهشکست

سووی  نماید، بهشوان را دوچندان میپریدههای سویاهِ یکدسوت که سوپیدی پوسوت رنگحال، با لباس جماعتِ پریشوان

ای عمیق و جنازه را درون حفرهریزد  امت فرومیکه رودخانه به هیبت یک آبشوارِ بلندق سوتآنجا  گورسوتان رهسوپارند.

هوایی بوه مرکز حفره موج  در حلقوهچکود، جمواعوت  آب میای کوه بر سوووطح آرام  بلعود. آنگواه بوه اقت وووای قطرهفرومی

پاید که این اما دیری نمی  ؛د نافتاده از این کهکشوان، حرکت منظومه را مختل کنخورند. شواید سووگوارانی بیرونمی

 ،های آسوومانیها از پسِ این بارقه. چهرهکشوود هایی به آسوومان زبانه میشووود. جرقهها بلعیده میون موجاختالل، در

 قدم دارند ثابتدسووتانی ؛ هرچند در این تنهایی، همیابند خود را تنها می  ،نگرند به یکدیگر می  ؛کنند قامت راسووت می

 است. شان گرمیکه موجب شادمانی و دل
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بر پیکر خود ترسویم کند، یا ای خطوط اندوه را کشویده شوود، یا چهره ای به گریه درهمهرهشواید در این اثنا، چ

خراش مجروحی کوه  . فریواد دلهوا جز آواز مرگ نخواهنود شووونیود غمی بزرگ را در نگواهش بپرورانود؛ اموا گوش 

اش را بیرون  گیرد. کلهجان می ،جانشووود. جسوود بیی قبر شووکافته میتابوت، در آسووتانهکنند.  گورش میبهزنده

ا هچنان طنین سووزناکی که اشوک را از چشومبا   ،زند نهیب میدهد.  ها را به زنده بودنِ خود سووگند میآورد و آنمی

زند و خود را پا میوروح دستچپانند. مجی گور میآلود را درون حفرهاعتنا، پیکر خونها بیکند؛ اما دستمی  سرازیر

دسوته، چهارسووی بدن را میان گور  شووند. یک  ها در یک اجماع غریزی به دو دسوته تقسویم مید. دسوتکشوباال می

سورانه بنا به موقعیت پیشِ رو  هایی هم هسوتند که سوبکپاشوند. دسوتی دیگر به روی او خاک میدسوته  ؛خوابانند می

یا پاهایی را برای لگدانداختن به    ،کنند اش پرتاب میسومت کلههای بزرگ را بهسونگقلوهمثلن    .اندیشوند تدبیری می

ی یک جنازه  گونه که شوایسوته، آنکنند ها به هر شوکل ممکن مجروح را دفن میآنفرسوتند.  می هامسواعدتِ دسوت

شونوند که از اعماق ، صودای فریاد مجروح را میلب فروبندند ای  لحظهدارد. اگر  میها را به همهمه واتکاپو، آناسوت. 

 شود. هایش از خاک لبریز میدهان و ریه ناله،با هر  .طلبد ی مییارش آرامگاه

ای عوده.  زودی مجوال اهور نخواهود یوافوتدر نهوایوت، سوووکوتا فرموانروای مطلق گورسوووتوان خواهود بود؛ اگرچوه بوه

گورسووتان اجرا ای دیگر همین مراسووم را در نقاط دیگری از  عدهروی گور باالوپایین بپرند. مدتی  شوووند  مسوولول می

کردن زنجیر را تماشوا کنند. در واقع وقت  زنند تا بلعیدن شومشویر یا پارهگیران حلقه میمابقی به گرد معرکهکنند.  می

؛ در  گردند های خود بازمیسووی خانههایی طویل بهاتفاق هم، در صوفبه. آنگاه رسود پایان به  گذرانند تا مراسوم  را می

ماند مگر چند بر باالی قبر، کسوووی نمیپیمایند.  سووورودی اندوهنواک میی  زمزمهحالی که مسووویر بازگشوووت را با 

نانی یافته و به خوردن نشوسوته اسوت، و خبرچینی که از آنچه  اند، گدایی لنگ که تکهخورده که از نفس افتادهسوال

از انود کوه  ر قرار دادهتواثیقودری او را تحوتدارد. وقوایع بوهاش یوادداشوووت برمیی جیبیگوذرد، بوا دقوت در دفترچوهمی

شود، و او تنها دورشدنِ صدا شنود. صدایی که با دورشدنِ جماعت دور میی مجروح را میصدای نالههای خود  نوشته

 شنود. را می
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های باز،  دهان گشتند. پدرانی با  هایشان بازمی سوی خانه رو با تمام عرض خیابان، لبریز بود از عابرانی که به پیاده

کشیدند. هایشان را به رخ ما می مادرانی که دستان خود را در آبچکان خانه جا گذاشته بودند، و کودکانی که بادکنک 

ی ما  آمد که گاهی بادکنکی در کله ها دشوار بود. پیش می رفتیم؛ اما رفتنِ ما از میان برگشتنِ آن من و رفیقانم می 

ها و  ها و آبچکان بلعید. با این وجود، از میان دهان ی ما را می چکید، و یا دهانی کله می رفت، یا آبچکانی در ما  فرومی 

شد و باز، بازی  رفتیم. رفتنِ ما بازی مهیجی بود که در تماس هر بدن از دور خارج می گشودیم و میها راه می بادکنک 

بدن  برگشتن،  چون  داشت؛  داش ادامه  تصمیم  داشت.  ادامه  ما  رفتنِ  و  آن ها  کنند تیم  خیال  مردم  که  برویم  قدر 

 چسبی بود.  ایم. تفریح دل برگشته 

خواستیم نزدیک بیاید و به ما تنه  کردیم و از او می زد، با تمسخر نگاهش می اگر در این فاصله کسی به ما تنه نمی 

اگر می  اختیارش می بزند.  در  بزرگوارانه  را  تن خود  اگر  پذیرفت،  به نمی گذاشتیم.  انگشت  با  اشاره  پذیرفت،  سویش 

برایش هو می می  و  اگر خویشتنکردیم  بسا  به ضرب کشیدیم. چه  نبود، کار  وشتم خاطی  داری دوستان دوراندیش 

راند. اگر شلوغی  های خلوت فرمان می کند. قانون، تنها در مکان ی قانون را نمی انجامید. در این مواقع کسی مالحظه می 

از حد  ازدحام  قانون پس   و  برابر  نشیند. در این مواقع، آدم میطبیعی خارج شود،  از بخت بیشتری در  های محتاط 

 توانند خود را به سیل خروشان جمعیت بسپارند.  ها می شکنی برخوردارند. آن قانون 

کسانی که همچون ما روح سرکشی دارند، همواره ممکن است در لحظاتی مالحظات اخالقی را فراموش کنند.  

لحظه  آن  از  ازدحام،  و  را  شلوغی  مسیر  گرفتیم  که تصمیم  بود  بسیار طبیعی  بنابراین  است.  مستعِد سرکشی  های 

ی خود را در پسِ  خواستیم اراده ی دیگران را داشتیم؛ نه! بلکه می برگردیم. نه اینکه تصور کنید قصد رویارویی با اراده 

رفتیم، یا بعد از  سمت میدان مرکز شهر پیش می و تمام مسیر را به   شدیماین آزمایش بیازاریم. مهم نبود آیا موفق می 

کردیم. حتا مهم نبود این حرکت از  گشتیم و خود را در آغوش جمعیت رها می ازپادرازتر بازمیطی مسافتی دست

  شکافتیم و پیش شدیم، باید جمعیت را می پسندیدند و چه سرزنش می شد. چه می سوی دیگران چگونه تعبیر می

 ای برای بازگشتن نداشت.شد و دیگر رفتن بهانه رفتیم، تا میدان یا آنجا که جمعیت از هم گسیخته می می 

البته وضعیت هریک از ما با توجه به جثه، مسیر حرکت و موقعیتمان نسبت به یکدیگر، تا حدی متفاوت بود.  

ا کسی که از روی تصادف در مسیر خود با  رفت، یتری داشت، یا آن که پیشاپیش ما راه می ی بزرگ دوستی که جثه 

 ی اع ای گروه داشت. شد، طبیعتن وضعیت دشوارتری نسبت به بقیه ناپذیر مواجه می های بزرگ و انعطاف جثه 
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من نفر دوم بودم و با توجه به هیکل الغر و نحیفم، نسبت به دوستانم از موقعیت بهتری برخوردار بودم. از این  

روی، قدری و  رغم پیش بایست علیکه در این مواقع نباید سخت و تغییرناپذیر بود؛ بلکه می دانستم  گذشته خوب می 

های رویارویِ خود را پذیرفت، خنثا کرد و با توجه  بایست حرکت بدن در لحظاتی خود را در دل جمعیت رها کرد. می 

یارویی و برخوردِ صرف نیست؛  اش، مسیری را جُست و پیمود. رفتن در دل چنین جمعیتی یک رو به ف اهای منفی 

توان جمعیت ی چنین الگویی می ها. تنها به پشتوانه کردن ها و جاخالیکشیدنها، پاپسای است از رفتنبلکه مجموعه 

 را شکافت و رفت.  

باشد، می  باال شاهد حرکت ما  از  ببیند که عده اگر نااری  از البه ای در یک مسیر زیگ تواند  الی جمعیت،  زاگ 

گویند. اگر مجال  سوی ما و ناسزایی می چرخانند به شان را می گذرند. در این بین هستند کسانی که کله عت میسربه 

ی ما بکوبد. در این حالت شدند. حتا ممکن است کسی دستش را به سینهگریبان می به شک با ما دست یافتند، بی می 

گونه به زمین افتاد و زیر دست و پای عابران جان  نبرزمین شویم. شاید نفر سوم ایهیچ بعید نیست از پشت نقش

کس از سقوط او  قدر سریع اتفاق افتاد که جز من و نفر چهارم هیچ چیز آن آمد. همه سپرد. کاری از دست ما برنمی

ایستد  مطلع نشد. تا به خود آمدم، از او دور شده بودم. حتا نفر چهارم نیز از او گذشته بود. شاید نفر پنجم قصد داشت ب

رغم تالشم،  اش بشتابد که مچ پایش پیچید. نفر ششم، نفر چهارم را خبر کرد. او نیز به من اطالع داد. علی و به یاری 

سختی خود را کنار نفر پنجم رساندیم. از نفر هفتم هیچ نشانی نبود. کمی منتظرش نتوانستم نفر اول را بیابم. به 

رفتیم. هنوز تا مراتب دشوارتر از رفتن در مسیر مخالف بود. باید می ، به ماندیم؛ اما ایستادن در دل جمعیت خروشان

 میدان مسافت زیادی باقی مانده بود. 

ای جنباند. هر سه  آلود مچ پایش را نشان داد و کله از نفر پنجم خواستیم که برخیزد و با ما بیاید. با چشمانی اشک  

هایش را گرفتیم؛  د. بار دیگر از او خواستیم که برخیزد. حتا زیر شانه نفر خود را حایل او کرده بودیم تا مبادا لگد شو

ای نداشتیم؛ باید او را  شک از جا دررفته بود؛ قرمز بود و متورم. چاره توانست. مچ پایش اگر نشکسته بود، بی اما نمی

ی نفر  د و در نهایت روی چهره ها چرخیها بین چشمرفتیم. به یکدیگر نگاه معناداری انداختیم. نگاهگذاشتیم و می می 

اش را از قالفی که به جورابش دوخته شده  ششم نشست. خم شد و کنار نفر پنجم زانو زد. چاقوی کوچک اما بُرنده

ی خون، جمعیت  آرامی گلوی او را برید. فواره اش را بوسید و به بود، بیرون کشید. نفر پنجم را در آغوش گرفت، پیشانی 

ی خود را بازیابیم. با چشمانی گریان از جا بلند شدیم و  آلود از هم گشود. فرصتی بود که اراده ن را در شعاع بدنِ خو

 به راه خود ادامه دادیم. 
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ای توانست ببیند. چشمانش را در نبرد خصمانه ام و صف شیر را نشانش دادم. نمی رزم قدیمیرو کردم به سوی هم 

اش صف را لمس کند. برایش توضیح دادم که شاید در موقعیت  با انگشتان دراز و بدقواره خواست  از دست داده بود. می 

توانم صف شیر را برایش  ای مردد ماند. گفتم با کمال میل می ادبانه و دور از نزاکت باشد. لحظه فعلی چنین عملی بی 

واقع از آن را در ذهنش مجسم  به توصیف کنم، و او با شنیدن توصیفات من خواهد توانست تصویری منسجم و نزدیک 

 کند. بنابراین پذیرفت و با رضایت خاطر از لمس آن منصرف شد.

اش را گرفتم و او را با خود به میان صف شیر بردم. چند نفر راه را برای ما گشودند و  دستان سرد و چروکیده 

نگاهمان کردند. دل نداشتند ما را از صف بیرون  خواهیم، با تعجب  نوبتشان را به ما بخشیدند. وقتی گفتیم شیر نمی 

ای  ای ایستاده ایم. تو پشت عدهاندازند. رو کردم به دوستم و آهسته در گوش او گفتم صف همین است که در آن ایستاده 

شک  گذاری شده است؛ مثل صف شیر. بی اند. ایستادن برای چیزی است که صف با آن نام و کسانی هم پشت تو ایستاده 

شویم. پس  دهند. وقتی که شیر را به دست آوردیم از صف خارج می انتهای این صف که ابتدای آن است، شیر می   در

در این اجتماعِ انسانیِ زنجیروار، حرکتی در دو مسیر متفاوت اما توامان جریان دارد. یکی، حرکت ما است در صف که  

ت. دوم، حرکت خودِ صف است که برخالف اولی، از شیر شروع  ی پایانی از منظر ما اس رویم. آنجا نقطه سمت شیر می به 

تنیدگی  ی درهم واسطه یابد. پیچیدگی صف به سوی نفر آخر ادامه می پیوندد، به شود و با هر نفری که به صف می می 

 این دو حرکتِ متخاصم است.

رایش بگویم. دستش را  اش سری تکان داد و از من خواست که ادامه دهم و بیشتر بدوستم با لبخند همیشگی 

ایستادگان  ی آن حرف بزنیم. رفتیم و از نگاه متعجبِ صف تر بتوانیم دربارهگرفتم و گفتم بیا صف را ترک کنیم تا راحت 

داران  رو، در سروصدای مغازه ی غروبِ پیادههایمان کاستیم و در سایه گذشتیم. چند قدمی که پیمودیم، از سرعت گام 

وگو ادامه دادیم. گفتم ایستادن در صف، ایستادن در برابرِ صف است. صفی طویل با نیزه و  ت و خیابان شلوغ، به گف

هایی که پیشِ روی تو در  عیار، مسلح از چنگ تا دندان. اگرچه آن اند؛ لشکری تمام خود، مابین تو و شیر ایستاده کاله 

ای عبوس  چشم در چشم تو دوخته است؛ با چهره ها  ی آن اند؛ اما صف، در پشت کله اند، به تو پشت کرده صف ایستاده 

خواهی  کشد که اگر می داند. عربده می کشیده که پیشرویِ تو را مشروط به فائق آمدن از خود می و ابروهایی درهم 

از من بگذری. به  باید  نبرد آموخته زودی می بگذری،  تو پشت کرده،  ای( چهرهآموزی )بر خالف آنچه در  به  ای که 

ازخود  ات، نفر پس گونه که تو با پشت کلهرویی نوبت خود را تعارفت کند. همان کند؛ حتا اگر با خوش اهت میخصمانه نگ 

 هراسانی. را می 
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فرستد. تو باید بخت و قدرت کافی برای رویارویی  یکی به پیشوازت می بله، دوست عزیز! صف، جنگجویانش را یکی 

خواهی بازبمانی؛ مگر  رانده شوی یا از آنچه می . پس ترسی نداری که پس اند سنگها با تو هم ی آن داشته باشی. همه 

تر از دیگران  بخت از تو روی بگرداند و شیر تمام شود. با این وجود نیز هرگز خود را سرزنش نخواهی کرد که ناتوان 

ه تا تو را به کام خویش  کند. گرچه از تو چهره برتافتای. تو با همه یکسانی. برتری صف، بر دوش تو سنگینی می بوده 

دهی.  ی عبوسش قرض می ات را به چهرهفروکشد؛ اما ناگزیری در مواجهه با آن، بخشی از آن شوی. حتا پشت کله 

 سر بگذاری.   خانش را پشتآنگاه صف به تو خواهد آموخت که چگونه از او پیشی بگیری و هفت 

ای است.  ا کسی که به ما پشت کرده، نیرنگ ناجوانمردانه دانی. جنگیدن بگفتم خودت بهتر از من رسم نبرد را می 

آموزیم چگونه صف را  گیریم چگونه از زمان پیشی بگیریم. می آموزد. یاد می صف، ناجوانمردانه این نیرنگ را به ما می 

فریبمان  زند. در واقع اوست که  چرخاند و مستانه قهقهه می سوی ما می اش را به فریب دهیم. اگر موفق شویم، چهره 

ها را ترک  ایم. اگر بخواهیم یکی از آن انتهایی احاطه شده های بیبینیم میان صف داده است. اگر چشم بگشاییم، می 

کند. هیچ راه گریزی نخواهیم داشت. حتا کنیم، باز باید پا در صفی بگذاریم که ما را به خارج از صف راهنمایی می 

 اند. که در انتظار مرگِ خود ایستاده انتهای محت رانی خواهد بود  مرگ، صف بی 

ای کشید. اگر دستش را رها  اینکه بگوید بس است و دیگر تحمل شنیدنش را ندارم، ایستاد و خود را به گوشه بی

شیشه می  میان  مغازه کردم،  می ی  پرتاب  چهره ای  در  بزرگ  غمی  حفره شد.  پسِ  از  نگاهش  نشست.  خالی  اش  ی 

اش را  اش را فروانداخت و پیشانی چه اندازه غمگین است. او را در آغوش گرفتم. کله چشمانش به من فهماند که تا  

ام  ام. کنار گوشم گفت: »تمام مدت در صفی طویل ایستاده بودم؛ شاید صف شیر. مهاجمی از پشت تنه چسباند به شانه 

اما صف را دیدم. چگونه از صف    توانستم ببینم! ها چگونه می اش را ندیدم. چه توقعی! با این چشم زد و رفت. چهره 

 بیرون برویم؟« 

ها بکاهد. بدنش را محکم در آغوش فشردم تا تسالیش داده  هایش گذاشتم تا شاید از لرزش آن دستم را روی شانه 

اند و با  توانستم. مانده بودم چگونه تسکینش دهم. به خود آمدم؛ دیدم جماعتی به گرد ما حلقه زده باشم؛ اما نمی 

ک می چشمانی  براندازمان  مینجکاو  افزوده  تعدادشان  به  لحظه  هر  زمان،  گذر  با  معرکه کنند.  را  ما  شاید  گیر  شد. 

ای به دوستم گفتم بلند شو تا برویم. پنداشتند. شاید در خیالشان به تماشای تعزیه ایستاده بودند. با لحن آمرانه می 

ها را تا آنگاه که در تقاطعی پیچیدیم، به دوش  نیِ نگاه شاید دستش را کشیدم. چند نفر را کنار زدم و رفتیم. سنگی

 کشیدم.می 
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وجوی  ها را به جست دلیل نیست که کهکشاناند. بی نایافتنیشناسان جوان همیشه سرشار از آرزوهای دست ستاره

ای را غربال کنند،  ه های رودخانوجوی طال سنگ ها بخواهد به جست کنند. اگر کسی از آن اجرام ناشناخته رصد می 

با این حال، میل آن  ی  مراتب بیشتر است. اگرچه شیفته ها به کاوش در میان ستارگان به شاید کمر همت ببندند؛ 

گذرند؛  راحتی می اند، اما به این معنی نیست که از کنار مسائل روشن و نزدیک، به ناشدنیهای دور و معماهای حلفاصله

کنند؛ حتا اگر تنها به تماشای آن ایستاده  سازند و عاشقانه در آن غور می رویداد شگفتی می   ترین پیشامد،بلکه از ساده 

 باشند. 

ترین خورشیدگرفتگی قرن، سر از پا نشناسد. او  شناس جوان در مواجهه با بزرگ کاملن طبیعی است که ستاره

ی شهر، بساط  الوصول، در حومه ی سهلله بیشتر از هرکسی منتظر این پیشامد است. از چند روز پیش، بر بلندترین ق

ی  نفره، عینک مخصوص، تلسکوپ کوچک، دوربین عکاسی، چند کتاب درباره خود را پهن کرده است. چادری تک 

ی  کند و روزها لحظه ها را رصد می ها ستارهی اوست. شب شناسی تمام توشه المعارف مختصر ستاره کسوف و یک دایره 

 کند. کسوف را تخیل می 

یابد. حتا اگر با دقت او را تحت  ی این پیشامد درمی هرکس در احوالش دقیق شود، شوق وافر او را برای مشاهده

می  پی  نگیرند،  می نظر  چیزی  اشتیاق  در  که  منحصربه برند  رویداد  این  بر  اندازه  از  بیش  تاکید  شاید  فرد،  سوزد. 

ی کوچک.  کند؛ یک نمونه انگیزی است که او را اغوا میگمان کسوف، تنها جزئی از کلیت شگفتنظری باشد. بی کوته 

ای است که به احساسات  گی او چندان حایز اهمیت شمرد. این رویداد صرفن بهانهزد نباید نقش این واقعه را در ذوق

 دهد.او فرصت و امکان بیان می 

ارند. این خجلت، روی دیگر  هایی به لطف روح خجل خود، از ابراز احساسات مگر در تنهایی شرم دچنین انسان

ای قدیمی و قانون  یابد. طبق قاعدهانگیز اقبال اهور نمی هایی شگفتهایی است که جز در قالب بهانهچنین اشتیاق

با ستاره نانوشته یار نیست. همان ی طبیعت، بخت چندان  حالت چمباتمه  ی چادر به گونه که در سایهشناس جوان 

بیند که به کوه  شناسان جوان را می نگرد، درست چند ساعت مانده به کسوف، کاروانی از ستاره می نشسته و افق را  

 شوند. ی کسوف است، مستقر می شک بهترین جای شهر برای مشاهده کنند و در همان نقطه که بی صعود می 

مین تغییر اندک در آرایش  گرمی او باشد. منتها های بتواند موجب دل رسد چنین واقعه در نگاه اول به نظر می 

باعآ می  با دقت گفت شود آزرده محیط پیرامون  زانوهایش را بغل کند و  وگوی بین خاطر به درون چادرش بخزد، 

رو که  بدگمانی احتمالی، بلکه ازاین  رفع شناسان را پی بگیرد؛ نه از روی کنجکاوی یا هرگونه میل به دانستن یا  ستاره

ی مبحآ ی امورات روزمره حرف بزنند و چه درباره داند؛ چه درباره را موجب رنج خود می   های بین آن شنیدنِ مباحثه 

 شناسی یا کسوف پیشِ رو.  ستاره
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بردن  گیر این است که اگر به کامروایی نرسند، کامیابی خود را در رنج های گوشه از خصوصیت این قبیل انسان

دانند. او خود را گناهکار  که رنجِ مسیح را تاوان گناه خود می   یابند؛ نه رنج مسیح مصلوب، بلکه رنج مسیحیانیمی 

زبان هم می  از  و  را می داند  اعترافاتی  او گواهی می مسلکانش  بر محکومیت  دهند. چگونه ممکن است در  شنود که 

خی او با  سنها شود. هم تواند شریک کالم آن کالم شود، هرگز نمی ها همها شرکت کند! حتا اگر با آن وگوی آن گفت 

 ها، ت مین این ناممکنی است.آن

شود. با  تواند خود را گناهکار بنامد آزرده است. ناامید نمی ستاید و از اینکه نمی از طرف دیگر، او گناهِ خود را می 

د  کند تا شاید بتوانی آن ایجاد می خراشد و سوراخ کوچکی را روبه خورشید، در بدنه ی چادر را مینوک دربازکن دیواره 

از درون چادر مشاهده کند. لحظه  بر چادر سایه می کسوف را  تاریکی  نه  فرما می اندازد و سکوت حکم ای که  شود، 

از اطراف حلقه می  ببیند و نه تشعشعات خورشید را که  نورانی آن زبانه می تواند آسمان پرستاره را  از  ی  او  کشند. 

تر از آن را  شد تصویری روشنبست، موفق می اگر چشم فرومی   شکبیند که بی ی سیاه ماه را می سوراخ، تنها دایره 

 خود باشد. دهد رنجِ دیدن را به دوش بکشد تا شاهد صادق رنج هایش تصور کند؛ اما ترجیح می پشت پلک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.mindmotor.info 


