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 طرفه معجونی است آدمیزاد

  
 سال 2 حدودا؛ دیدم را کوال استوان ساختۀ، Into the Storm، »طوفان درون« فیلمِ، پسرم اتفاق به پیش شب چند

 در که است تندي ادگردب گرروایت، فیلم. گرفتم قرار ثیرأت تحت بیشتر بار این، بودم دیده سینما پردة بر راآن هم پیش
 به و بلعدمی فرو خود در را.. . و هواپیما و انسان و خانه و خودرو و درخت و وزدمی اوکالهاما ایالت شهرهاي از یکی

 را هواشناسی مسئوالن کهبل ،شهروندان تنها نه و نداشته نظیري و سابقه این از پیش که گردبادي؛ کندمی پرتاب آسمان
  .است کرده زدهشگفت و حیران هم

 اند،قرار گفته مرگ و خفگی آستانۀ در گردباد وقوعِ سبب به و مندندعالقه یکدیگر به که پسري و دختر هايدیالوگ
 نگراندل، پسرش بر افزون و است مدرسه مدیر که پدري، نوجوان دو این نجات براي پسر پدرِ متهورانۀ تالش همچنین

 گزاريبر حال در شانالتحصیلی فارغ جشن، گردباد شروع با همزمان، قضا از که تهس نیز خود مدرسه آموزاندانش جان
  .شوندمحسوب می »طوفان درون« آموزِ عبرت و جذاب هايبخش از، است

 است متصور کامالً ،اینکه به، اندیشیدممی طبیعت صالبت و عظمت و قدرت برابر در انسان ناتوانیِ به، فیلم اتمام از پس
 رنستا نوشتۀ، »دریا و پیرمرد« رمان که پیش چندي. نباشد میان در دیگر و شود برکنده جاي از آنی و العین طرفه به انسان

 نیز دریا رتالطمپ امواج و هاکوسه و کوبایی پیر گیرماهی، سانتیاگو میان نابرابر نبرد هايصحنه، خواندم می را همینگوي
  .کرد افکار این دچار مرا

 هاسانهر و اجتماعی هايشبکه در چرخیدن و زدنوگشت شغلی هايگرفتاري و روزمره اشتغاالت انواع، اوقات از برخی
 انعم و کشدمی چشمان پیش ايپرده، شدن شانمدح و ذم و هاتخفیف و هاتشویق و خالیق حدیث و حرف مشغولدل و
 صباحی ندچ که آوریم یاد به و ببینیم عیان به را خود بودن ضعیف و شکننده و رنجور و نحیف که گرددمی مهم این از

  .یمپائنمی و مانیمنمی خاکی کرة این روي بر بیشتر
 یرتبص. »عجالتاً یعنی انسان که فهمیدم دیر چه من، فهمدمی دیر چه آدم: «نویسدمی دوستش به اينامه در سپهري

 و یماتنامال انواع و هستی برابر در که دریابیم جان عمق در تا کارند در بسیاري موانع؛ زندمی موج سخن این در عمیقی
 میان در یشترب بقاي و دوام براي ضمانتی هیچ و تندبادیم مصاف در کاهی پرّ بسان، اندکمین در که ايمترقبه غیر حوادث

  .نیست
م نقض و عزایم فسخ در را خداوند من: «است آورده خود سخنان در) ع( طالب ابی بن علیمپر و نغز نکتۀ. »شناختم ه 
 بینیپیش غیرقابل عوامل و علل سبب به، فراوان جهد و جد و تالش رغم به که هایی برنامه و ها اراده و ها عزم؛ است مغزي

  .است خاکی کرة این روي بر دوپا بشر نشدنیِامحاء هايضعف مؤید ،شکنندمی هم در، اختیار حوزة از خارج و
 برابر ندچ گل حجم ،من بیماري بستر در گاه/ است آموخته من به را زمین هايبم و زیر/  ام داشته پا به که زخمی گاه«

 و فتیس و بم و زیر متوجه، رفتنراه و زدن قدم هنگام، نگردند رنجور و نشود زخم پایشان تا، هاانسان عموم. »است شده
 و گیرندنمی هفاصل خودمحوري و خود از، نشوند ضعیف و نیفتند بیماري بستر در تا؛ گردندنمی خود زیرپاي زمینِ نرمیِ

  .بچشند و ببینند را گل لطافت و طراوت و زیبایی توانندنمی المثلفی
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 روزگار قضاي از، زمان هر، حال عین در؛ شود یادآوري او به هایشضعف ندارد دوست! آدمیزاد است معجونی طرفه
 و ذیرشپ و تسلیم جز ايچاره، گرددمی مواجه آنها با مترقبه غیر حوادث یا و جسمی ناتوانی و بیماري بروز سبب به

 بربندد رخت نمیا از نیست قرار که وضعیتی، انسانی تراژیک وضعیت به اندیشیدن. ندارد جدید شرایط با خود دادنوفق
 رابخ سر بر آواري بسان و شد خواهد محقق روزي و روست پیش آنچه ترملموس و بهتر پذیرشِ در، گردد ناپدید و

 . ... است تر نزدیک واقعیت به، گشت خواهد


