»اﮐﯿﻨﺎوا ،ﻋﺸﻖ ﻣﻦ«
ﺑﺘﯿﻨﺎ ﮔﻮﻧﺴﺎﻟﺲ
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ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ واﻗﻒ
در ژاﭘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد :ﮔﺮگﻫﺎ آدمﻫﺎ را
ﻧﻤﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﯿﮑﺎزهﻫﺎ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﻫﺮاﺳﯿﺪﻧﺪ ،آدمﻫﺎی ﺑﺪ ﻋﻨﻖ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺳﯿﻨﺪرﻻ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﺗﻮنﺗﺎب ٢ﺑﻮد و ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺎﻣﯽﺷﯽﮔﺎن.
ﻣﯿﺮﯾﺎم ﻫﺮ روز ﺑﻪ آن ﺟﺰﯾﺮهی ﻃﻮﻓﺎنزدهای ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه
ﮐﻮدﮐﺎن در آب ﻣﺮدهی ﺗﺴﻮﺷﯿﻤﺎ ﻣﺎرو و زﻧﯽ
ﺷﻮری ﺷﻌﻠﻪﭘﻮش،
ﺑﻮدش :ﮐﺎخ
ِ
ِ

ﮐﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آﻣﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ در زﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻮن ﻣﺮدی ﮐﯿﻤﻮﻧﻮی
ﺟﺎدوﯾﯽاش را دزدﯾﺪ.
ﻣﯿﺮﯾﺎم ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﯾﺶ ﻏﺬا ﻣﯽداد ،ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای
ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎی ﮔﯿﺸﺎی ﻣﺤﺰوﻧﺶ را ﮔﺮدﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ را در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮادر
ﺑﺰرﮔﺶ ﭼﻨﺪان ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺎزوﺋﻮ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد،
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ رﯾﻮﮐﻮ رﺑﻂ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺮدم اﮐﯿﻨﺎوا
Betina González
 ٢ﻣﺘﺼﺪی ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻮره
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ﻫﯿﭽﮕﺎه از ﺟﺰﯾﺮهﺷﺎن ﻧﮕﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .اﮐﯿﻨﺎوا ﺑﺎﯾﺪ آن ﺟﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺠﺴﻤﻪی ﯾﺎدﺑﻮد ﭘﺪر ﻣﻬﺎﺟﺮت را در ﺧﻮد داﺷﺖ :ﮐﯿﻮزو ﺗﻮﯾﺎﻣﺎ ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۹۹اوﻟﯿﻦ ﮐﻮچ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﮐﯿﻨﺎواﯾﯽ-ﻫﺎواﯾﯿﺎﯾﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ داد.
ﺑﺮای ﮐﺎزوﺋﻮ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪ :ﻧﯿﺎﮐﺎن آنﻫﺎ در
ً
ﺣﻘﯿﻘﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی او ،ﺻﺮﻓﺎ وﻇﯿﻔﻪای
ً
ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﮐﺎزوﺋﻮ
اﺳﺘﻌﺪادش را داﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﮕﺎی ﻣﻮج دوم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮی را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮋادی از اﺑﺮﻣﺮدان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺧﺸﮏﺷﻮﯾﯽ و ﮐﺎراﺗﻪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺗﺎزه اول دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﻣﺎﻧﮕﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺎزوﺋﻮ ﺧﻮدش را ﺑﺎ آﺗﺎری  ۲۰۰۰ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد ،در ﮔﺎراژش ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮ ﻫﻢ
ً
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان وﻇﯿﻔﻪی
رﺳﺘﻪاش ﺑﻮد .او ﻣﯿﺮﯾﺎم را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎدش ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن
ﺣﺘﯽ در ژاﭘﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه و آنﻫﺎ ﻫﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ
آﺳﺎدو و ﺳﺎﻻد ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .اواﯾﻞ ،دﻟﺶ ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ )ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﺧﺘﻼف
ﺳﻨﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد( .اﻣﺎ ﻋﻤﺪهی ﻣﻼﻟﺶ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ژاﭘﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﻮﺷﯿﺪم ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺮی ﺑﺎﮐﺮهی ﻣﻘﺪس ،ﻧﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﺴﻼﯾﺶ دﻫﻢ.
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻻرا ﯾﺎ ﮐﺮوﻟﯿﻨﺎ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
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ﻣﺪرﺳﻪﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋواک ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از آن ،ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮردن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.
در ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﮔﯿﺎهﺧﻮار ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﺧﻮش ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده،
ژاﭘﻨﯽ را از ﻫﻤﻪ ،ﺟﺰ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﭘﺪریاش ،ﺑﻬﺘﺮﺣﺮف ﻣﯽزد.
ﻫﺮ روز داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﮑﺮاری ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﻨﺎر ﺧﻄﻮط آﻫﻦ،
ﭘﺸﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه دراز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﻣﯿﺮﯾﺎم ﺑﺮاﯾﻢ از ﻏﺎر ﺑﺎﮐﺮﮔﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻗﺼﻪ
را از ﺑﺮ ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،وﻗﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪاش را ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎد ﻣﻼﯾﻢ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﻠﻨﺪش را ﻣﯽﮔﺸﻮد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد.
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ آنﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻤﺮ ﺑﻠﻨﺪ ،ﭘﺮﭘﺸﺖ
ً
و ﺿﺨﯿﻢ ،ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ دم ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ و ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ از ﻣﯿﺮﯾﺎم ﺑﺪﺷﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ،او را ﭼﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺮهای ﺻﺪا
ﻣﯽزدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎن ﺑﻪ او رﺷﮏ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ )ﺟﺎﻣﺪادیﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی
ﮔﻞ داوودی ،آﺑﺮﻧﮓﻫﺎﯾﺶ ،ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎرش (.ﻣﯿﺮﯾﺎم ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﯽزد .ﻣﻦ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﺷﮑﻢ را ﺑﺪل ﺑﻪ ﺷﯿﺪاﯾﯽ ﮐﺮدم و ﺧﻮد را در
ﻋﻠﻒﻫﺎی ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪی آﻣﻮرو دﻓﻦ ﮐﺮدم ﺗﺎ ،ﻧﺎﺗﻮان از ﭼﺸﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از
دﻫﺎن ﺑﯽﻧﻘﺼﺶ ،ﺑﻪ ﻗﺼﻪﻫﺎﯾﺶ از ﺟﻨﮓ ﮔﻮش دﻫﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺸﺖﻫﺎی ﻧﺒﺮد اﮐﯿﻨﺎوا راه ﮐﺞ ﮐﻨﺪ )ﻧﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
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ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺮﯾﺎم ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ
ﺧﻮب آنﻫﺎ را ﺑﻠﺪ ﺑﻮد( ،ﻣﻦ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺎر ﺑﺎﮐﺮﮔﺎن ﻫﺪاﯾﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدم.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن زﻧﺎن اﮐﯿﻨﺎوا داﯾﯿﭽﯽ در آن ﻣﺮدﻧﺪ ،دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻫﯿﻤﯿﻮری را ﺷﮑﻞ
ﺟﻨﮓ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﺸﺎن ،دﺳﺘﻪی ﭘﺮﺳﺘﺎران داﻧﺶ آﻣﻮز ِ

دادﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،دﺧﺘﺮان

ﺑﻪ ﻏﺎر ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽﺷﺎن ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را از ﺻﺨﺮهﻫﺎی آن دور و ﺑﺮ ﺑﻪ درﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﯿﺮﯾﺎم ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺟﯿﮕﺎی
ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وارد ﻏﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و دو
ﺟﻨﺎزهی ﺳﭙﯿﺪﭘﻮش را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻗﻮزکﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﻨﺠﺮی ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﻠﻮی ﻫﺮ ﮐﺪام ﮔﯿﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﻮدم و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ از ﻣﯿﺮﯾﺎم درﺑﺎرهی ﺷﻮق
وﻃﻦدوﺳﺘﯽ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ و رﻗﺺآراﯾﯽ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﭘﺮسوﺟﻮ ﻣﯽﮐﺮدم.
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﺧﻂ آﻫﻦ ،اﺳﮑﺎر ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی
ﻣﺜﻞ ﮔﺎوش ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﭽﻪی ﮐﻨﺪذﻫﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ
دﻧﺒﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽآﻣﺪ .ﻫﺮ از ﭼﻨﺪی ،ﺳﻨﮕﯽ ﺳﻤﺘﺶ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ ﺗﺎ دور ﺷﻮد اﻣﺎ
٤

ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪی ﻣﯽزد و ﮐﻒ ﻣﯽزد ،اﻧﮕﺎر او ﻫﻢ
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻈﺮهی دﺧﺘﺮان ﺳﭙﯿﺪﭘﻮش ﻣﺮده ﺑﻮد.
اﺳﮑﺎر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺘﺎﯾﺶﮔﺮان ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﯿﺮﯾﺎم ﺑﻮد .ﭘﺴﺮی ﺑﺎ
ﺳﻨﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻏﺒﺎن .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻮد و اﻧﺪﮐﯽ دوﻻ راه
ﻣﯽرﻓﺖ .از او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﯾﺎ ﺑﯿﺰار ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﻣﯿﺮﯾﺎم ﻣﯽﮔﻔﺖ او ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﮑﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ روﺣﺶ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده و ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن را ﻧﺪارد.
از ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪاش ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،ﺻﺪاﯾﺶ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزد ،ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﯿﺮﯾﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﯾﺎ او را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ او آﺑﻨﺒﺎت ﻣﯽداد .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ او ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ،
اﻧﮕﺎر وردی ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد درآورد .ﺑﻌﺪ
اﺳﮑﺎر ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺗﺎب ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺟﯿﻎﻫﺎی
ﻣﻨﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺑﻪ
داﺳﺘﺎن اﮐﺘﺒﺮ  ،۱۹۴۴وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮر ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﺮخ اﻓﺮا ﺑﻮد و
ﻫﯿﭻ ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺎه دﻫﻢ ﺳﺎل ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﻧﮓ درﺧﺘﺎن ،ﺑﯽ-
ﺷﮏ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﮐﯿﻨﺎوا ﺑﻮد ،ﻓﺼﻞ ﺣﻤﻼت ﻫﻮاﯾﯽ ،ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﭘﺮ از
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺎل ﻏﺮق ﺷﺪن و آﺗﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ-
ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،او را ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪم ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺪون
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺷﯿﺰﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ،واﺿﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﺮﯾﺎم ،آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از اﻓﺘﺨﺎر
و وﻃﻦدوﺳﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده و ﺳﺎﻟﻢ ،ﺗﺎ اﺑﺪ
ﻣﺼﻮن از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی آﻣﻮرو ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎزوﺋﻮ در ﻓﺎﻟﮑﻠﻨﺪز ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻣﯿﺮﯾﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .آﻫﻨﮓﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﻔﻈﺸﺎن ﮐﺮد و داﻧﺶآﻣﻮز
ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
آرژاﻧﺘﯿﻦ در ﺟﺰاﯾﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و درﺑﺎرهﺷﺎن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ :از اﺷﻐﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ در دوران روﺳﺎس ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ژﺳﺖ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهی ﻣﺸﺘﯽ
ﻣﺘﻌﺼﺐ در دﻫﻪی .۱۹۶۰
وﻗﺘﯽ ﮐﺎزوﺋﻮ ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮد ،ﻣﯿﺮﯾﺎم ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺠﺎقﺳﺮﻫﺎﯾﺶ را
ﮐﻪ در دﺳﺘﻤﺎلﮐﺎﻏﺬی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ او داد .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﺬﻫﺐ اﮐﯿﻨﺎوا
زﻧﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روح ﻃﺒﯿﻌﺖ در
ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ؛ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﮐﻪ اﺻﻞ اﯾﻤﺎن رﯾﻮﮐﻮﯾﯽ از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ً
ﮐﺎﻣﻞ روﺣﺎﻧﯿﺎن زن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان ﺻﺮﻓﺎ ﺧﺎدم ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ
دﺳﺘﯿﺎر .آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ روح ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ ،ﻗﺪرت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
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ً
)ﯾﺎ ﻧﻔﺮﯾﻦ( ﺑﺮادر ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮش را دارد .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی ﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎت ﺑﺮادرش ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ اوﻣﺎﻣﻮری ٣ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ َﻣﻌﺒﺮی
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از او از راه دور و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮ ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﻪ او ﺑﻪ ﮐﺎزوﺋﻮ
ﻣﯽداد در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻃﻠﺴﻤﺶ ﻣﯽﺷﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﯾﺎم ﺗﻨﻬﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادری ﺳﺮﺑﺎز داﺷﺖ ﻃﻮﻟﯽ
ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،از
ﻫﺠﻮم آرژاﻧﺘﯿﻨﯽﺑﻮدن او ﺳﺮ ذوق ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﮑﻮﺗﺶ
ﻋﺬرﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻏﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮادر ﻏﺎﯾﺒﺶ .ﺑﺎﻗﯽ
دﺧﺘﺮکﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺪیاش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .زﻧﮓﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺮﯾﺎم
ﺑﺮاﯾﺸﺎن از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎزوﺋﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ از ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﯿﻢ رﯾﻮر و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ از دﺳﺖ داده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺮف زده ﺑﻮد.
در ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﻣﺎ ،داﺳﺘﺎن ارواح و ﺷﻮﮔﺎنﻫﺎ ﯾﺎ دﻫﺸﺖﻫﺎی ﺟﻨﮓ اﻗﯿﺎﻧﻮس
آرام ،ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﺑﺎزان آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ در ﻣﺠﻼت ،ﺗﺒﻠﯿﻎﻫﺎی
ﺟﻤﻊآوری ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪ.
ﻣﯿﺮﯾﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺎت راﻫﺒﺮدی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎﻟﮑﻠﻨﺪ و ﺣﻤﻼت درﯾﺎﯾﯽ را

 ٣ﻃﻠﺴﻢ ژاﭘﻨﯽ.
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از ﺣﻔﻆ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﯾﻢ دﻟﺴﺮدﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺗﺎ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺮهﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﯿﻤﻮﻧﻮﻫﺎی ﺟﺎدوﯾﯽ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﭼﻨﺪان ﻃﻮل
ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ .ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻃﻠﺲ ﺟﻨﻮﺑﯽ.
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .زﻧﮓﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺢ ،او را ﺑﺎ ﺧﯿﻞ
ﻋﺸﺎق ﺟﺪﯾﺪش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪم ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﮕﺮدم ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽآوردم :ﮐﻼس ﭘﯿﺎﻧﻮ،
دوﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮزادﮔﺎﻧﻢ ،اﺳﮑﯿﺖ روی ﯾﺦ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه.
ً
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،آن روز ﺑﺎ او ﻧﺒﻮدم و ﻧﻤﯽداﻧﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
اﻓﺘﺎد .ﺷﺎﯾﺪ او دﯾﺮﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺖ دم ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﯾﺶ
را )ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﺮه ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽداﺷﺖ( ﯾﺎ ﻃﺮهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺑﺎﻻی ﮔﻮﺷﺶ
ً
ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ ،ﺑﺒﻨﺪد .ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎ دﻟﺶ آراﯾﺶ ﻣﻮی ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﺎ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮی ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود.
ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻼس ورزش داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻌﻠﻤﻤﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﻮﻫﺎی
ﻣﯿﺮﯾﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن او را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯿﺮﯾﺎم زﻣﯿﻦ واﻟﯿﺒﺎل را ﺗﺮک ﮐﺮد و
رﻓﺖ ﺑﯿﺮون و از اداﻣﻪی ﺑﺎزی ﺳﺮ ﺑﺎز زد .دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ.
وﻗﺖ ﻫﺮ
ﺟﺰ اﯾﻦ ،آن روز ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪی روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﻣﯿﺮﯾﺎم ﻫﻤﺎن ِ

روز ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،اﻣﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺞ دﻧﺞ ﺧﻮدش رﺳﯿﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺎر
٨

در ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهروی ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﻨﺎر ﺧﻂ آﻫﻦ رﺳﯿﺪ،
ﺗﻨﻔﺲ ﭘﺮﺗﻘﻼی اﺳﮑﺎر را ﭘﺸﺘﺶ ﺣﺲ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪان وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
ﻧﺪاﺷﺖ .اﺳﮑﺎر او را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوﯾﯽ از ﻣﻮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،آب
دﻫﺎﻧﺶ از ﺧﻮﺷﯽ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،دﺳﺘﻪ ﺿﺨﯿﻤﯽ از ﻣﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮش از
زﯾﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﮐﻨﺪ.
آراﯾﺸﮕﺮ ﻣﺤﻞ ﭼﺎرهی دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺮﯾﺎم ﭼﻨﺪ روزی ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺮﻓﺖ .دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻨﻔﺸﯽ دور ﺳﺮش ﺑﺴﺖ و
ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﺎدر و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺎقﺳﺮﻫﺎ و روﺳﺮیﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪل ﻣﻮﻫﺎی اﻣﺮوزیﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﺑﺎ ﮔﻮل زدن آرام ﮐﻨﺪ.
ً
ﻫﻔﺘﻪی ﺑﻌﺪش ﻣﯿﺮﯾﺎم ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .آن
را ﺑﺎ ﻏﺮوری ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در
اﻃﺎق ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﭘﺮ از ﮔﯿﺸﺎ و اژدﻫﺎﯾﺶ ﭼﺎی ﺗﻠﺦ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﻪ
ﺗﺎب ﻣﻮﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﮔﺮدﻧﺶ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﻟﻤﺴﺶ ﮐﻨﻢ ـ
اﻧﮕﺎر زﺧﻤﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻫﺎﻟﻪی ﭘﯿﮑﺮهای؛ اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .در
ﺻﻨﺪﻟﯽ دﺳﺘﻪدار ﺑﺰرﮔﯽ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را روی دﺳﺘﻪﻫﺎ دراز ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﻣﻮی ﺑﺮﯾﺪهاش را ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی از اﻟﻮﻫﯿﺖ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داد.
داﺳﺘﺎﻧﺶ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ :ﻫﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﺳﮑﺎر ﭘﯿﺶ
٩

آﻣﺪ ،ﺑﺮادرش ﮐﺎزوﺋﻮ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪای دﺳﺖ از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﺳﺮدش
ﺑﺮداﺷﺖ ،ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ژاﭘﻨﯽ او را ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ،
ﻧﺎرﻧﺠﮑﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﻨﮕﺮش ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻫﻤﻪی
رﻓﻘﺎﯾﺶ ﻣﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮدش را وارﺳﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد .دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺮس دوﯾﺪ.
در ﺟﯿﺐ ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ ،درﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﻗﻠﺒﺶ ،ﺳﻨﺠﺎقﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺮش را ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮد.

١٠

