
وقتى نوزاد يك قورباغه را مى بينيد
 (با اين كه اصالً شبيه به قورباغه نيست) مى دانيد كه قورباغه مى شود.

 حاال لطفاً سوال هاى من را جواب بدهيد:
نوزاد يك شير تبديل مى شود به ................. شير؟              درست است!
نوزاد يك مار تبديل مى شود به ................... مار؟             معلوم است!
نوزاد خرگوش تبديل مى شود به ................. خرگوش؟             البته

نوزاد آدميزاد تبديل مى شود به .................... آدميزاد.              بله؟ نه؟ البته كه نه!
فكر مى كنم آدميزاد تنها موجودى توى دنياست كه وقتى نوزاد است آدم است، بعد همين طور كه بزرگ مى شود تغيير مى كند. 
بعضى ها همين طور كه بزرگ مي شوند، شروع مى كنند به شاخ درآوردن. بعضى ها دندان هايشان بزرگ مى شود و يك كيسه ى 

زهر هم زيرش رشد مى كند و فعال مى شود. بعضى ها ُدم درمى آورند! بعضى ها چنگال و پنجه هايشان تيز مى شود.
ديده اى بعضى ها از كنار ديگران (آدم، درخت، حيوان هرچى) رد مى شوند آن را زخمى مى كنند؟ انگار شاخ مى زنند يا پنجول 
مى كشند! بعضى ها دهان شان را كه باز مى كنند دندان هاى نيش شان تا ته فرو مى رود توى قلب طرف مقابل و حرف هايشان 

آدم را مسموم مى كند!
بعضى از نوزادان آدم همين طور كه بزرگ مى شوند جورى تغيير مى كنند كه اصالً نمى شود شناخت شان، مثالً مى شوند يك 

قالب گنده ى سيمانى.
بعضى ها هم جور ديگرى تغيير مى كنند. مى شوند درخت؛ دوروبرشان را پر از سايه و ميوه مى كنند. مردم به آن ها تكيه مى كنند 

تا خستگى شان دربرود. از ميوه هايشان مى خورند. بعضى ها مى شوند آفتاب؛ دوروبرشان را روشن مى كنند.
 و من دلم مى خواهد از آدم هايى با شما حرف بزنم كه اّوِل اّوِل مثل همه نوزاد آدميزاد بودند، كوچولو، كمى بامزه، كمى نق نقو، 
بعد بزرگتر شدند. شدندچند تا بچه ى شوخ و شيطان  درسخوان يا شلوغ و حواس پرت نمى دانم.  اّما با كلى آرزو. يك روز وقتى 
الزم شــد آرزوهايشان را فراموش كردند تا به خاطر آرامش ديگران، به خاطر نجات چيزهاى خوب، براى اين كه ديگران 
آزاد و خوشحال باشند بجنگند. وقتى مى شد بترسند، نترسيدند، وقتى مى شد فرار كنند، ماندند،  حتّى وقتى تنها بودند و به 
نظر مى رسيد تنها راه تسليم شدن است باز هم ايستادند. كم كم تغيير كردند، شدند شبيه آدم هاى خوب، شبيه درخت، بعد 
شبيه قهرمان هاى قصه ها، بعد كم كم بيش تر از آدم شبيه فرشته ها شدند. بال درآوردند. فكر مى كنم براى اين كه يك روز 
خداى نكرده زبانم الل  حواسمان پرت نشود  و ببينيم شده ايم شبيه ديوها، جادوگرها يا خون آشام ها يا شبيه قالب هاى بزرگ 
سيمانى، بايد درباره شان بيش تر بدانيم. بايد صورت هايشان را بشناسيم. اسم هايشان را بلد باشيم .  اين خيلى مهم است چون 

آن ها هستند كه هى يادمان مى آورند كه  آدميزاد مى تواند به هر چيزى تبديل شود! حتّى به نورى كه دنيا را روشن مى كند.

مرجان فوالدوند
 تصويرگر:  مهديه صفائى نيا

سال ١٤٠٠
٩1

يادداشت
ت


