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 پیشگفتار
های اين من با زبان  ها و دانسته ی ازسرگذشت رو ميوه نوشتار پيش

گان پارسی نوشته شده، واژ رویباشد که با پافشاری بسيار  ادبی می
توانم بگويم از  میپرارزش است و از ديدگاه ادبی و زبانشناسی  بنابراين
کشاکش  در آريايی تبار»و « نامه من»های  های پيشين يعنی کتاب نوشته

 تر است. پرمايهی ادبی  نيز در زمينه« آزادی و بردگی
در  های يك فرد به مانند موج سينوسی گونه که سرگذشت همان

وکاست در  نوسان است در اين نوشتار نيز هرچه پيش آمده بدون کم
 ديدرس خوانندگان گذاشته شده.

ی آشکار  زندگی چه در دوران اوج و چه در دوران پستی يك مزه
افگندی که  ی خود را داراست و پس ی ويژه ندارد و برای هر روزش مزه

کوشش بر  ، پسدگرسان است ديگر روزهاگذارد با  مان می هر روز برای
 اين بوده که چه شيرين و چه تلخ آنچه گذشته را بازگو کنم.

 

 ارزش زبان پارسی
دارا  ای که اين مرز و بوم زبان پارسی از ديرباز برای جغرافيای ويژه

های  زبانمردم و برديم زير يورش  بوده و در چهارراه جهانی به سر می
در دل تاريخ از زير هزاران تازيانه گهگداری مشت و لگد شده و بيگانه 

جان به در برده، ولی امروزه از سوی با کمك خردمندان و دانايان ايرانی 
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دانند  يزی نمیافرادی نادان و ناآگاه که از تاريخ و ارزش زبانِ فرهنگ چ
اين دشمنی ديگر از که  همين استپروا زير تاخت و تاز است و درد  بی

خاک خودمان برای زدايش اين زبان پربار در  تانيست  سوی بيگانگان
و اين خود اندک مردم نادان هستند که چنين  دست به زور ببرند

 کنند. میدشمنی 
اين مرز و بوم من به فرنام يك ايرانی که خودم را نگهبان فرهنگ 

ها کوششم بر اين بوده تا زبان نياکانم را بدون هيچ گزندی  دانم سال می
روی چشم گذاشته و ارج نهم، از همين روی اين نوشتار ادبی پيشکش 

دارند و برای نگهداری از فرهنگش دل  به کسانی که ايران را دوست می
 اند. و جان به کارزار نهاده

و  زبانی بس دلکش و شيرين استسی اين را بدانيد که زبان پار
گنجايش بسياری برای گسترش دارد، ساليان دراز پس از يورش 

هايی که  سرزمينی کشورهای ديگر اين زبان در  بيگانگان نيز با دسيسه
و رو به فراموشی رفت وگرنه اکنون جای  هکاربرد داشت از رونق افتاد

 .بر بودندزبان پارسی را از  ،شمار ميليارد تن تن ميليون
گير تنها زمانی شاياست که زبان مردمان  چيرگی فرهنگی چشم

برای يکديگر دريافتنی باشد. پس شما خوانندگان اين نوشتار را به 
 خوانم. نويسی فرامی تر از آن پارسی کاربرد زبان پارسی و پرارزش

های مجازی به  ای و ايجاد جهان با گسترش پيشرفت دانش رايانه
رو به  در اين فضاها ر پارسی به دست شماری کودنکارگيری نوشتا

فراموشی رفته که اين رسم گزندبار بانی آن شده تا فرزندان ناآگاه اين 
 پايان چنين کنند. خاک به پيروی از آنان با گستاخی بی
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ها ديرزمانيست بر اين شدم تا هرچه  من نيز با ديدن اين گستاخی
 ،ش بگذارم. باشد که در اين راهبارپر توان دارم در راه ميهن و فرهنگ

 پيروزمندانه پا روی گلوی دشمنان اين سرزمين بگذارم.
ی نوشتار آنچنان برايم لذتبخش نيست،  مايه ی درون بازنمود درباره

نمايد  چه من گفتم و نوشتم برای هر فرد چراغی را روشن می چون آن
چه در  ديگر چنين نيست، به هر روی برای دريافتن آنآن که برای 

تان سخن  مايه به کار گرفته شده بايد بگويم هرچه ندای درون درون
من به جز آن که شنونده بودم با  ،گويد و شما تنها شنونده هستيد می

 ام. وی سخن گفته و هرچه بود و نبوده را به زبان نوشتار درآورده
که از درونم به بيرون پرت شده  یبنابراين شما را به خواندن نوشتار

 خوانم. بازنويسی شده فرامی -پارسی -و با زيباترين زبان جهان
 دارتان اهورا دستجردی دوست

 پیوندها
 Ahoora.f4731   آیدی اینستاگرام

 Ahoora47@    آیدی تلگرام

 Ahoora.f4731@gmail.comایمیل    
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 .همه رنج و آزار ناي آمده از ميبار خم به ابرو نيام و ا زانو افتاده بر
دور مرا پر  ها یکه هنگام شاد ستا  یاز کسان یپشتم ته شهيمانند هم

: کند یآرام نجوا م کسی و ندينش یام م به شانه یجان یب دستِ کردند، یم
 «.ميرا دار گريکديباش ما  آسوده»

 ختهيگس جز باد افسار يیصدا چيو ه کس چيه نميب یو م گردم یبرم
 .ستيهجوم آورده ن ميدر به درون سرا یکه از ال

 همان دو یمرا نگاه داشت و رو يیروين فتميب نيخواستم به زم تا
بود و گفتم  زانيو آو کرد یم ینيجانم به گردنم سنگ یزانو ماندم و سر ب

 ؟یستيک
گوشم به کنار  یرو یبر من زد و موها ای کشيدهاز سمت راست  باد

 یو هست هيجز سا ستمين کس چيه»بر گوشم زمزمه کرد:  یرفت و دم
 «.شمبا نيپس غمگ ،ميلشگر بزرگ دار كيپر از رنج خودت، ما با هم 

 ميسقف سرا یکه بلند شدم لبخندم رو یافتادم و هنگام نيزم به
را  1فرتورم ،من ابِينا چگونگی نياز ا واريد ايگو ؛نخش بسته بود

 .کرده بود 2ینگارگر
 
 
 
 

                                                           

 فرتور: تصوير، عکس -1 

 نگارگری: نقاشی -2 
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ناالن شده از  تا تیهس ست،يو پوچ یاهيدر شو از هرچه س به
. هزاران غم و اندوه را یا که انباشت کرده شتيپوشش بسته و با گنجا

خود تو  ن،يبب نهيرا در آ نتيراست و خودِ ها نيشو از ا یبار ته كي
 . بود یو خواه یهست نيباتريز

 خود آغاز راه توست که به گريد ،ینيخودت را بب یکه توانست جاآن
. اگر مهر و آغوش یپروا نداشته باش تيها و از گفتن خواسته يیبيا
اگر آزار  .نه اي خورد یم ات نهيدست رد به س اي ،یبازگو کن یخواه یم
که افسارش هر آن  تا یو هست یبازگو کن یکس یاز رفتارها ینيب یم

 .یرام کن را شود یم ختهيگس
بدون ترس از  یريگ یآرامش م یکس یها گفته اياگر از نوازش 

پس پوششت را پاره کن و به  .یو ذهنت را سوده کن يیبه او بگو یداور
 .توست نيخود راست يیاکنون زمان شکوفا که ندازيب رونيب

های بهنجارش بجنبد در زندگانی کمتر  هرکه زبانش برای خواسته
رای همين سخن نگفتن است که کشمکش ميان آزار خواهد ديد. ب

شود نياز به  شود. چيزی که با سخن درست می ها هر روز بيشتر می آدم
 دندان نشان دادن ندارد.
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بوسه  نيا .همچو تو سوزان و روشن یو آفتاب اهيچون من س یشب
راه در  ست،ين 1یا کوهشِ زد و برفت. یمن را آتش یمرا کُشت و خاموش

 یِاهيو در کنار س يی. راه، تنهاستين یراست گريو آن د ستيکيجهان 
 ت.خود آسودن اس

شهر را  تباهکارانو  زنند یدرونم به رهگذران چشمك م یها ستاره
 كياز نزد که و نه آنان خرم یرا م ینه من تن کنند، یم ليگس ميبه سو
کنند. خت من لُ یشان را برا تا تن شوند یم نيا یرايپذ ننديب یمرا م

که در  ام دهيد جامه یلخت و ب یها تان بخواهد روان آن تا دل یجا
 .اند کرده هيگال یو از زندگ  ستهيآغوشم گر
کردم و  شکشيلخت پ به مردمانِ گانيچنان آغوشم را به را نيمن ا

خواهی  فشم گذاشتند و بدون پوزشکَ یرا رو شان یپا  آنان هنگام رفتن
 .حتا پوزش نخواستند ،دوزخی  گوشهشان به  سپاس یآر .رفتند

ی خشمگينم را در کنار دل مهربانم دوست دارم. اين خشم  چهره
پروا به نزدم  شود تا هرکسی بی کم بانی آن می ام دست نمايان روی چهره

 نيايد و از خود نگويد.
 
 
 
 
 
 

                                                           

 شکوه: گاليه، شکايت، دلخوری -1 
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بر  یا به گونه یروشن یگاه .یچه اندازه بزرگ ديگو یبه تو م ات هيسا
که  یو کس کشد یم واريرا به رخ د تا یبزرگ ،کوه ی که اندازه تابد یتو م

 .افتد یلرزه به اندامش م ،نديب یپرشکوه را م اهِيس یهياز دور آن سا
 یا را به اندازه سست و کوچك است، خداوند تو تا یمپندار که هست

دها کهکشان ژرفا دارد، تو ص یهست ی ساخته که به اندازه گبزر
 ینيو زم یببخش یهست گرانيدر کهکشان درونت به د یتوان یم
 .یکن ستين یهمه را از هست یتوان یم و ینيافريب

 1انگاشتممن  یول ،کند یآرامت م زيبه آن دارد که چه چ یبستگ
 نيو اگر چن ستيو نابود کردن ن یستيخواستار ن کس چياست که ه نيا

 انيآدم انيکه در م ستا گرايشیاست از نهاد خداوند نبوده و آن 
 .گرفته

ی مردم، گرايش و سمت و سوهای هولناکی به  زندگی ميان توده
دهد. از همين روی کسی که با يك باد ماليم راهش  آدميان سست می

 گرم بود. شود آدم روزهای سخت نيست و نبايد به وی پشت دگرگون می
 
 
 
 
 
 

                                                           

 انگاشت: تصور -1 
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بکش و از  نيهمه آدم خشمگ نيرا به رخ ا تيبايو ز شيآال یب نهاد
ر پَ یرو 2نخشچرندشان بخند که اگر تو به رگ و  1یچگونگته دل به 

 تيبايپر تراوش و کنجکاو و ز ی انديشه یاز رو یکن یم 7ینگرپروانه 
 .تا یو کودک یلودگ ینه از رو ؛است

 ريآدم پ ههم نيا انيدوست دارم م ،کودکانه است ینگاه نياگر چن
 .شوم زانيو گر اورميهمه را به ستوه ب یهمچون کودکلبخند  یو ب

ندارد، همه به دنبال آسايشی  1موشکافانهکس نگاه  اين روزها هيچ
شان را در ها ن شده که جای زيبا زيستن، اخمنمادين هستند و بانی آ

 کژی کنند. کمی شاد و رنگيست دهانشان  و به کسانی که دل کردههم 
بينند و هر آن برای درگيری و  میاينان زندگی را ميدان جنگ 

دارند و نه تو را به کار  خيزند، نه برای آشتی گام برمی مبارزه به پا می
کنند و اگر نشوی  کنند. اگر درگير شوی زمانت را هدر می خود رها می

گيرند. بهتر است که کودکانه پيش برويم تا در  روانت را به بازی می
 ها نيفتيم. ی اين تله

 
 
 

                                                           
1
 است« وضعيت»در هرجای اين کتاب منظور از چگونگی همان  - 

2
 نخش: نقش و نگار - 

7
 نگر: نظر، نگاه - 

1
 موشکافانه: دقيق - 
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هنگام که زمين نزديك نابوديست، آن هنگام که ديگر همه چيز آن 
 چيو ه برم یلذت م اريبس هنگام بارش آتش از آسمانپايان يافته، 

 زير یها آتشك یکوبيپا. رميبم رتريد یا قهيکه چند دق شوم ینم زانيگر
 .ستيدنيد یبس زندير یهوا م یرو نيخشمگ یها درشت که از گلوله و

بر  یو آسمان لبخند سوزد یشهر م ،کشند یم غيو ج ندانزيگر همه
 .لب دارد
خوبم! چون تنها  یول نم،يو نه خشمگ دمينه ترس ،خندم ینه م من

که  ستيدر کار ن یديو خورش باستيروشن و ز نيکه چن ستا  یشب
 .را جر بدهد و سرم را به درد آورد مچشم شا یروشن

 .ديکرد ینگاه م ز،يگر یکه شما هم جا شد یکاش م ؛من خوبم یآر
آن هنگام که ديگر راهی برای ماندن نيست گريز تنها دلهره را بيشتر 

کند. اگر راهی برای زنده ماندن بود چه بهتر که آن را بيابی؛ ولی اگر  می
 شود کرد جز نگاه و آسودن؟ نباشد چه می
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هربار  .کشم یو در آغوش م چشم یکه هستم م جا نيرا از هم پرواز
 روم یسوار بر باد م یها مرغ دنيد یبرا ايبا شور به کنار در یا به اندازه

چون من از  ،شهامت ندارند مرا با فخر و ناز نگاه کنند شانکدامچيکه ه
او که هميشه در و  روم یکه از هوش م يیتا جا برم یلذت م شتريآنان ب
و به هوش  بوسد یو مرا م شده مادهآ نميبر بال هايم کنارم است خواب

 .آورد یم
ها بنگرم که هم لذت پرواز را داشتم  با ناز به مرغ توانم یاکنون من م

تر از اين است  چه چيز شيرين .به هوش آمدم در خواب یا هم با بوسه
 که بال نداشته باشی و اينچنين لذت پرواز و بوسه را با هم بچشی؟

 است. «هيچ»گمان کنم پاسخش 
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اش  که زندانش خانه یا پرنده .بازگشتم یاز بند آزاد کردند ول مرا
 نيرفتن نداشته باشد؛ بهتر ا یبرا یا زهيانگ چيو ه يیجا چيباشد و ه
که  یآن کس ینباشد، ول زيو به دنبال گر ردهز کزندانش ک ی که گوشه

 .راند یم رونيخسته شده و خودش مرا ب گريمرا در بند کرده بود د
ها النه بسازند و  شاخه یخودشان رو یرفتند تا برا گريدپرندگان 

گناه را در چشمان زندانبان  1شهِسُو  یمانيپش .رفتن ندارم یمن نا
من  دانست که یهنگام یول ،او خودش پرواز را دوست دارد نم،يب یم

 یکه کس یام و زندان اکنون من مانده .و افتاد دينوش زهری روم ینم
 .آزارم دهد جز خودم ستين

آری کسی که خودش زندان خودش را فراهم کند کسی هم جز 
 خودش نيست که آزارش دهد.
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چون تو به  ت،ا یرفتار و چگونگ شه،ياز اند شوند یزده م شگفت همه
و با  یشو یمست م ايخروش در یکه با صدا 1یدگرسانبا آنان  یا اندازه

 ات هيبا سا .یکش یکاکتوس دراز م یهيسا ريو ز یريگ یباران دوش م
 .ديدو یو دنبال هم م يیگو یسخن م

ها آنان را کنارت  و شب یرا دار تا یکودک یها چهيهنوز هم باز تو
 .نه ايآنان جان دارند  ايآ ینيبب تا يیپا یم یچشم ريو ز یخوابانيم

 انويو با دستانت پ یبند یچشمانت را م ی مردم ميان توده در
آن  اي یکش یو با دو دستت م یريگ یدر دست م یاليخ یکش اي یزن یم

 .یچيپ یرا به دور انگشتت م

در چون  ،خندند یو همه به تو م یهست تياهايرو ريدرگ تو
خودت را  که تو همان رهگذری هستی همه خارشك دارند روستايی که

را  ماريب نيا !یاو  یا زند یم اديو فر نديب یتو را م یو کودک یخاران ینم
 !خاراند یاو خودش را نم دينيبب

 نيشرمگ یکه هست یزياز چ گاه چيبه خودت بچسب و ه یدودست
بريده تو همان روباهی باش که  های دم در جهان روباه .ینيمشو، تو بهتر

 دم آگاهی. دانی دم داشتن ننگ نيست و از فريب نخستين روباه بی می
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. و گرفتمش هپرت کرد نييو خودم را به پا دميد یکوچک یروشن
هرچه  یآدم یول اند، افتهيجان  ميها بارور شده و بال ام شهياند
 یهست یها دهيپد ی  به همه شيها هشسُبار دهد،  شتريب اش شهياند

 كيو چشم به راه  بندد یم زيهمه چ یچشمش را به رو ؛شود ینابود م
 .شا یزندگ انياتا پ ماند یم ژهيو زيچ

تا نمرده است.  برد یم ورشيبه سمتش  نديرا ببچيز ويژه اگر آن 
تا  کارمش یدر دل م ابمياست، من هرچه ب ابيها نا روز نيا یروشن

 .پاسخ دهم تان بندهيفر یها دهد و به لبخند ميوهدلم  یروز

 یهم از رو تان یکه مهربان یهنگام زارم،يو همه کس ب زيهمه چ از
مهر  .و جنبندگانش نيزم تان ستم است به زنده بودن ،ستا یشيبداند
 پراکنده شود نه از برای فريب. 1شَوند بی بايد
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و هر  کرد یر مپوچ مرا پُ یها خانه آوردم یبود که هرگاه کم م یکس
دار خودم را فراموش کرده وريگ ني. در اشدم یتر م وکاست کم یروز ب

و روانم  شدهکاسته  ما یاز جوان ،که همگام با پر شدنم دميد یبودم و نم
 .شود یتر م آزرده

 و هر یکرد 1دغاگردنش را گرفتم و به او گفتم تو به من  یروز
از من  یرا پنهان یتر ارزش پر زيچ یکرد یبه من افزون م یزيزمان چ

 !یداشت یبرم

 .را داد و نهان شد یانيپا ی تکه ديبگو یزيکه چ نيا بدون

 یها و چروک نياز اندوه و افسوس و چ یبار ماندم و کوله من
رفتم و  نهيآ شياز دست دادن نداشتم، پ یبرا زيچ چيام. ه چهره
 یجوان یها سال نيکه در هم دميد ،که با خودم روبرو شدم یهنگام

، ابندي یاز همساالنم مرا درنم کدام چيافسوس هستم و هو پر ريچگونه پ
 کنند. یم یهمه از من دور

و به دست  هديد ،ديچون من هرچه را که با امديبه نزدم ن گاه چياو ه
 .لب گور است شيپا كيکه  یرمرديآورده بودم، همچون پ
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 ،کنم یرا در گلو فرو م ما یزندگ یانيکه شام پا یدارم آن شب دوست
 چيه اينداشته باشد. گو یهست یا یروشن چيباشد و ه یخاموش

 .ندارد یهست زيچ چينگرفته و ه ختياز نخست ر یا یزندگ

خانه به  ی پنجره رونياز ب یرکيرجيج ی! چرا دوست دارم صداهان
که  یا درخت مرده یکه راهش را گم کرده و رو یجغد ايگوش برسد 

 .اند نشسته باشد اش کرده خفه ها چكيپ

نباشد  ديکه گفتم هم شا يیزهايچ نيباشد، هم یا گر خانها یراست
را  ما يیتنها یکه مبادا کس نيو ترس از ا یشب سرد و گرسنگ كيجز 
را  یآدم چيه !کاش یکه ا ميآرزو ادزنانيگورستان بسوزاند و فر نيدر ا

 .کند رانيو نم؛ينب

 .زانميگر يیچه اندازه از آدم و روشنا ديبدان اگر

 ،یاهيو س یکيندارد جز تار یهست یرنگ چيه ديرا بدان نيا یراست
تنها  اه،يندارند جز س یرنگ چيه یها در خاموش رنگ نيا د؟يکن یباور نم
 و شوند یم انينما یها بخورد اندک چراغ به آن یِکه روشن یهنگام

 کند یم انيزودتر از همه خودش را نما ديسپ. دهند یرنگ م بکارانهيفر
 .است و بس نيتر اهيخودش س ديسپ مانو ه

 گريد یها زيزودتر از چ ديپس چرا سپ د؟يکن یرا هم باور نم نيا
که چون پاک است  ديينگو خودتان جان رد؟يگ یرا به خودش م یاهيس

در  ديکه سپ ديدان یشما نم .کند اهشيس تواند یم یننگ ی و هر لکه
 .ديباورم کن ميگو یراست م ميها است، به جان چشم اهينهادش س
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اند  گونه که به شما گفته آن زيهمه چ د؟يشياند ینم 1وارونه چرا
از آنجا  رونيب گاه چيکه ه ديد ديخواه يیزهايچ یکيدر کنج تار ست،ين

که  یزيخودتان و آن چ ديتوان یآنجا م د،يد ديها نخواهو در کنار آدم
 .دينيرا بب ديهست

کنم و  تيمن توانم یمن م نجايو ا ديدان یاست نه؟ شما نم چرند
 نيبدون ا رانم یمن آنجا که با خودم سخن م یآر .دانم یمن م ميبگو

 .را به شمار آورم یکه کس
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نگاهش  توانم یو تنها م رسد یدستم به آن نم افتم،ي تيبه سو یدر
 ،پشتم جر خورده تاباش  بايکه از آن باال روم. شک ستين یکنم. نردبام

 .تيکشم به سوبپر وسرانجام جوانه زنند  ميها بال
مزن که روانم  1گرهدر را از پشت  ؛از تو خواهم یم زيچ كي تنها

در را  دنتيد یبود برا نياگر چن یدان یندارد تا در را بشکند، تو م یوزن
 .کردم یم رانيو گرانيجهان را بر سر د چ،يه شکستم یکه م

گوشه مرا خاموش  كيو اگر  کشم یدست نم ميها من از آرمان 
که  یام تا زمان رفتنم فرا رسد. آسمان هر رنگ نشسته ديبدان ديافتي

 کس چيه وپا زدنِ دست یو برا روم یمن م نيو چه خون اهيباشد چه س
 .ستميا ینم
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 یداشتم به درازا یخواب کاش. دهد ینوشتن پاسخ درد را نم گريد
نبود. دوست دارم قلمم را بشکنم و از  1ايشاو بلند شدنم هرگز  خيتار

 .خودم ژهيبه و ،دست بکشم زيهمه چ

 نيا ستين یپوچ نيا کند، ینم یمرا ته چيه گريد سمينو یم هرچه
به دور و بيکران هميشگی  چرخشو  یستين یپرواز و سُر خوردن رو

 ن است.جها
 یا گذشته اي ندهيدر آ 2ژرفکه  یهنگام ؟یدان یچه م کرانياز ب تو

وپا هم  ام و دست فرو رفته یستين یايمن در در ،یکن یو پرواز م
 ؟یاز بر دنيو شن دنيد شنوم، یو م نميب یتنها م زنم، ینم

و  زديخ یبرم یگريکه از گام برداشتن د یباد یپا یبار صدا كي
 كي. يیچه اندازه شنوا نميشان را گوش ده بب نها و بلند شد تکان غبار
چه  نميبکشان بب یبه باز تينبودند را روبرو گاه چيکه ه يیها زيبار آن چ
چه  نميو زنده شو تا بب ريبم یهمه شلوغ نيبار از ا كي. يیناياندازه ب
 ...یدار یستادگياندازه ا
و  آور است خنده ميام، اشك و آه برا من چه اندازه خسته یدان ینم تو

گوشم  ريز یا پر دبدبه ی دهيکش شوند یم ريسراز ميها هربار که اشك
خشك  تيها دي؟ تو کجا، اشك کجا؟ مروارهان یکار یکه کجا زنم یم

 .اند خودت را هدر مکن شده
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 ميها بياز ج یزيتا چ یمرا چپ و راست کن ديبا یدان یتنها م تو
 چي. تو هیداورم شوو  کرده یمرا بازخوان ارزش یب زيو از همان چ فتديب

 .رنجپرتکاپو و پر  یهست نياز ا یدان ینم
 یها دست از سر آدم یول ،یبدان یسر سوزن خواهم یاکنون هم نم

چکه  دنيشن شان یاندک دلخوش هک رو نمورند بردا كيکه تار ینيرزميز
زده  نان کپك یا هاست که سر تکه موش غيو و غيکردن باران و ج

اند پيش چشم  چنينی بهتر دانسته های اين آدم .رنديگ یرا گاز م گريهمد
تنها پسندند زندگانی بگذرانند.  خود میکسی نباشند تا در آرامشی که 

 هاست. شان بهترين نيکی به آن گذاشتن
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 ديکه با يیجا یدسته به سو و دسته بارد یچشمانم پرنده م از
ها و  ها، در داشته و افسوس 1رشكها،  در دل کنند، یالنه م. روند یم

 .همراه دارد وار وانهيها، در هرچه که رنج و لذت را د نداشته

 کنند یسست م اياند،  هرفت کرانيتا ب ستندين ميهم مال یاندک یحت 
و اشك  ینينش کنج اي درد را دارند زودگذر همراه با شکم یها خنده و تلخ

 .ارزد ینم یکه به زندگ شورانند یو آه را چنان بر من م

 نيدر ا یگند زيچ چه. دييشما بگو ؟ارزد یم یبه زندگ یزيچ چه
را  یا دهيبار هم پد كيرا داشته باشد؟  یجهان هست که ارزش زندگ

 .چيو ه دميد ديگران را تنها نگاه ايمشت خوردم  اي ام دهينچش ميمال

  یزخم شان یکه پا يیها به همراه پرنده بارد یچشمانم خون م از
. اند خورده بيفر و  دهيچون درد کش رود یشان به پرواز نم و دل ستا

 گريبهتر و نشد، نشد د يیجا دنيد ديرا رها کردند به ام شان النه
 م؟يچه کن ن،يهم

پر از لجن،  ینيام در زم سبز شدهشدم، اين همه  همه نگاه نيا من
 .شدم یگُل مرداب هم بودم اکنون خشك م
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ی و سراب هيو من سا ینيب یو خواب م یاز روشن یا مرا هاله تو
 شتن.دوست دا گونهچيه بدون هستم

در تنگنا و  شهيرا از نخست دوست نداشتم و هم یزندگ نيمن ا 
من » :ميبگوآرام و پررنگ را  یزيچ دي. بگذاربردم یبه سر م يیتنها

 تا ميبنالم و آن را چنان بگو یزيکه هر روز از چ ستمين ماريو ب وانهيد
 «.دست بزنند ميو برا شده رياشك خوانندگان و شنوندگان سراز

. به یستيندارد جز غمباد و ن یسود ميبرا کشم یهرجا سرک م به
که ناگهان  نميب یام را م کودکانه یها یشاد یريروم سراز یگذشته م

در بندم. به  دميشدم و تا به خودم آمدم د ژگوندرون گودال غم وا
 . و هرچه هست باد هواست ستميانگار ن نميب یم کنم یاکنون نگاه م

 نيگور پدر هرچه در ا گفتم یم شهيهم .تمنداش 1آزمن رشك و 
 یبه آن هرکار دنيرس یو برا زدهدو  سگ شيبرا گرانيجهان است و د

 .کنند یم

با  زيباالبلندم شکست و من ن روِسَ یول م،يرا بگو نيندارم ا دوست
با هم چه « من»همه  نيا ختنيآم داند یم یآن در خاک شدم. چه کس

و در  زنم یوپا م چه دست یبرا دانم یدرونم برپا کرده؟ حتا نم یکارزار
 .ام فرو رفته زيچه چ

چه پرسش  رد؟يکه دستم را بگ ستين نجايا یکس ست؟ين یکس
با  کس چيپس ه ،ام ها فرو رفته ندانم نيمن که هزاران متر در ا ،یچرند

 .مرا برهاند تواند ینم یروشن چيه
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خودم بايد به اين چگونگی آتش بزنم تا شايد روشنی همه جا را فرا 
دالن ديگر  زم تا شايد خاکسترم را سوختهبگيرد و خودم نيز بسو

چشم خود کنند و از اين سنگينی و تاريکی رهايی يابند. اگر از  1توتيای
شود چه بهتر که  خاکستر من روشنی و بينايی به مردمی پيشکش می

 زودتر خودم را بسوزانم.
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در زمان  که یکسان نميب یم نگرم یم گرانيکه به خودم و د اکنون
 شيها پ که سال يیها هستند با رفتار يیها آدم زارم،يها ب از آن یکنون
 .همان رفتارها را داشتم زيمن ن

 ی هستند از گذشته یا نهيآ ايگو ینه، ول ايخشنود باشم  دانم ینم 
 یپوچ ،یريخوددرگ ،يیاز خودنما 1ای آميزهو  یچگونگ نيتر من با چرند

 .چيه انيپا زدن م و و دست
 كيو ن یدوست داشتن اريبس 2پنداشتم یمکه  یآن زمان ديشا پس

آدم  نيتر یخوديرو من بودند، همان جا ب دنباله زين یاريهستم و بس
 :یچند ديبودم از د ايشا

 یها )آدم من باشند یکه دوست داشتند جا یکسان دياز د -
 ؛ورز( و رشك نيظاهرب

 یا من داشتند و من گذشته یفرا یا شهيکه اند یکسان دياز د -
 ؛آنان بودم یِچگونگ نيتر یخودياز ب

 ريهنوز درگ یداشتند، ول اريبس یها يیکه توانا یکسان دياز د -
پوچ  مردمِ دِياگر در مرکز د پنداشتند یها بودند و م شدن و نگاه دهيد

 ؛باشند خواهند شکُفت

 نيبدون ا ديگذر یم یا ساده یزهايچ نياز شما از کنار چن یاريبس
 .ديکن یم یهوادار اي ديشو یم زاريب کبارهيبه  یچرا از کس ديکه بدان
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ها پس از آن  بکشم و سال یدارم اکنون دور خودم خط دوست
بودم چه اندازه دور  دهيکه دورم کش یا رهياز دا نميبب ندازميب ینگاه
 ام. شده

آمدن از  رونينه؟ ب ايام  آمده رونيب رهياز دا ايکه آ نجاستيپرسش ا
. آنجا ديگر ديکه بود یزيچ 1هراشاست و تان  فروپاشیهمان  رهيدا

ايد  زمان ساختن خودتان از نوست، بايد بدانيد چيزی که باال آورده
تر پرت شويد  تان بوده، شايد با دانستن اين به پيش همان خود زهرآگين

و زمانی که هدر داده بوديد را با چشم ببينيد، ولی از ديدگاه بهتر که 
وباره آغاز کنيد ولی اين توانيد د اينچنين مینگاه کنيد خواهيد دانست 

 بار با روشی درست.
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 .را ما یستيچ برم یم یو هربار پ خوانم یرا هر دم م خودم
درونت را  یکه بتوان شود یجا دوچندان م آن یرنج و دردِ فقر و ندار

انجام  یتوان یجهان م یبرا سودمندی یچه کارها یو بدان یبو بکش
افسار به دست  ینيب یم یکن ینگاه م را که رامونتيپ یول ،یده

 یزيچ ايگو نهادشان یآدم دارند، ول نيکه پوست ست ا يیها ناشناخته
از گور چه  یزيهمه جنگ و خونر نيجز آن است؛ اگر نه؟ پس ا

 شود؟ یبلند م يیچهارپا

هر کدام از  اي ريدرنده مانند ش یچهارپا كي ام دهيتا کنون ند من
شان بدرند و به داد و  از سهم و شکم شتريب یزيچ انيخو درنده نيا

 .کنند یدراز دست یهنجار هست
روزی بود  . زمين ديگر جای زندگی نيست.ستيماندن ن یجا نجايا

نان ارزش دنبال پيروی از کسی بودند که به آی مردم به  که توده
شان را به سوی پيشرفت و سرافرازی ببرد، ولی اين  گذاشته و زندگی

تر و فريبکارتر باشد را روی  تر، ددمنش که هرکس کودنبينم  روزها می
 نشانند! سرگذاشته و بر تخت می

افتاده. کاش که در  1مينورو به پسرفت است و همه چيز از  ،جهان
 گشودم. اين دوره در زمين چشم نمی

 
 
 

                                                           
1
 مينو: معنی - 

www.takbook.com



 25 اهورا دستجردی                                                                                               

 
49 

خودتان را که  ؛ها یزشت، ها يیبايز ؛دينيو بب ديرا کنار زن تاندستان
 غلتيد. میو   افتاده ريگ ها چرند انيم

. اند و خود را نهان از چشم ما کرده دهيگرو یکيبه تار ها يیروشنا
را  1ها یتوتشان چنان برگشته که  افتاده و رنگ ديدرون رنگ سپ ها کالغ

 .اند افتاده یزبان نيريآنان به ش یکرده و جا رونيمردم ب یها از خانه
 ديو با شود یم 2دگرگون یروز یهر رنگ یبدان ديکه با يیتو اين

 ديسهم خود با ی به اندازه هرکس. رفت شيکرد و پ یروشنگر ،ديد
 .بکشد اديو فر نديبب

نداشتند در برابر  یو آنان که نگاه روند یم انياز م یروز ها یخاموش
رو سياهی در پايان برای زغال است و  .خواهند شد نيشرمگ ديخورش

زمان رسيدن به پايانِ کار، بسته به خرد مردمی که زير چيرگی 
 فريبکاران هستند دارد.
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 کس چيجهان خود، پنهان، خاموش و پناهنده به خود بودم و ه در
 .بگرفتند، ببستند و بردند مرا آمدند. نبود یرا با من کار

رفتم. تنها، هستم که  انيشد و از م یجانم ته یبزرگبه اشتباه 
کرده  رانيکه جهانت را و نيرفتن چگونه است؟ هم انيباشم، مگر از م

 یزندگ است تاخودشان کنند بس  انيم یو تو را وادار به زندگ
 .زهرمارت شود

جانکاه  یها دنيهمه د نيبه ا !یوا. دنيهمه رنج و د نيبه ا !یوا
 .شود یدين پلکه ذهنت آبستن به هزارا

 ن،يزم یمن هم برا یخوددار باشم؟ روز توانم یچه اندازه م تا
 نيزم نياز ا اياز آن  شيو خودم گزندبار خواهم شد. کاش پ گرانيد

انگاشت اين که اين  .کرده باشد ريگ نيمرا زم ما یوانگيد ايرفته باشم 
چگونگیِ پريشان مرا به ديوانگی برساند تا گزندم به کسی برسد هيچ 

 توانم آزارگر باشم. خوب نيست. من نمی
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از بر  یکه در زندگ یا  آموزه نيبزرگتر ديپرس یاز من م یکس هربار
 یکه کس یدرست همانند زمان شد، یزبانم ناتوان م ست؟يچ یا شده

 ست؟يچ تيآرزو ديپرس یم

 یاز زندگ یپندچه »  پرسشِ کم در برابر امروز دست من
 .ستميناتوان ن «یا آموخته

 ديباور نداشته باش یبد و خوب چيه بهگويم:  من آموختم و اکنون می
بد خود را چنان به شما  ی چهره ديشناخت یکه م یهر خوب یچون روز

 یجهان خواهد بود و آن بد یدردها نيکه باورش از بدتر دهد ینشان م
 دانست که ديخواه یاند، روز که به شما شناسانده

و  نکود خانواده، مردمِ یدرآورد من یبار زور و هنجارها ريز اي -
 ستمگر نرفته یها يیفرمانروا

 دانسته یرا از لجنزار غم و خرافات بهتر م یشاد اي -

مردم  ی پست توده یبوده که در برابر باورها يیفرمانروا اي -
 ستادهيا

نام برد، دربرابر  شود یکه م ستا  یجانور نيتر کودن آدم،
و از  کند یم یکش لشگر گذارند یرا آزاد م زيکه همه چ یانيفرمانروا

 2مغز خشك يیسپس که فرمانروا د،يگو یم نيو خشمگ 1نيمرز يیخدا
اش  و کنج خانه با معشوقه کند یرا جستجو م یآزاد یپنهان ،را نشاند

 .زديآم یدرم یدو به نام آزا نوشد یم یمِ
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 :مانده است زيتنها دو چ ها شهيتن و اند نيا از
 بخوا ،تن از -1

 یشگيهم یخواب یآرزو ،شهياز اند -2

 یازين آورد یم انيبه م یهرکس که سخن دهند، یآزارم م صداها
 .دانم یرا م سخنش انيپا ، چونادامه دهد ستين

 یزيو هرکس چ يیشگويپ ديگو یم یگريد ،یداور ديگو یم یکي
 با الگوهای ذهنی يکنواخت یتکرار یها آدم ميگو یمن م یول د،يگو یم

 نيا شود یم چگونه .من ی چارهيذهن ب یِنشدن فراموش 1یها ادوارهيو 
 رفتار کنند؟ کنواختياندازه  نيخط راه بروند و ا كي یهمه آدم رو

 پنداشت. ساختار کردن یزندگ نانيا انياست م آزاردهنده
بينم يا يك  ی يکی از آنان را می  يکنواخت و چرند که هرگاه چهره

دانم بايد بترسم يا بايستم و  شنوم؛ می کوتاه از آنان می یسخن
 شان باشم. آور از سوی راه انجام کاری خنده به چشم

دردم بيشتر شده، گويا از  چيزی را يافتماز هنگامی که چنين 
خوانم و ناچارم که  می را هر روز داستان کنون يكهمان هنگام تا به ا

 هايش را بايد برتابم. چون درون اين داستان گير کرده و آدم ،بخوانم
کند بسيار است،  مردم به من درون می يکنواختفشاری که زندگی 

چنانچه يکايك شايد بگوييد نگاه نکن و رد شو؛ ولی چگونه شاياست 
در ميان  زندگی !و کارگر است به من پيوند خوردهرفتار اينان 

ی اين من در ميان  زخم شايا نيست و النه بی ،های درهم تنيده کاکتوس
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شب  ها ساخته شده و پوست نازکم هر روز و هر انبوهی از اين کاکتوس
 شود. ها خراشيده و زخمی می با تيغ اين

پردازيم  ی مردم می ای که برای يکرنگ نبودن با توده گاهی هزينه
ها اگر پرداخت  از آن است که بتوانيم برتابيم، ولی اين هزينه بيشتر

 نشود با آنان يکرنگ خواهيم شد.
هنگام  ی مردم را آن تان با توده پيروزی و جشن يکرنگ شدن

شود و جای  شان بر شما هم چيره می های روزافزون خواهيد ديد که غم
ی  ت که همهاين که به دنبال چاره باشيد به چرندياتی خواهيد پرداخ

 پردازند. پرداختند و می آنان پيوسته می
تر  تان را نيز کسی خواهد شنيد که شما پيش صدای زنجيرهای پای

کردن  همرنگهمچون او بوديد و اکنون اين شما هستيد که کوشش بر 
خواهيد داشت؛ همانگونه که ديگران کوشيدند تا شما از با خود وی 

اين زنجيره به گزينش  آنان بپيونديد.رنگ خودتان بيرون آمده و به 
 دار خواهد بود. شود و يا ادامه کس شکسته می خود آن
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 گريکه د بازد یچشمم هر روز چنان رنگ م شيها پ آدم کمان نيرنگ
 .همه اي ستميمن آدم ن دانم ینم

 یرو زين ماد. نخواهد ماند و البته هم نمان یابر شهيما هم نيسرزم
 .ميا دهيرا د ديماه و خورش

چنان نگاهش  رديگ یم ختير یکمان نيو رنگ زند یهرگاه باران م من
را  کنواختشي یها تا رنگ ستميا ی. مدمشيتا کنون ند ايگو کنم یم

 .روم یو م اندازم یم یتفاوت یکند سپس نگاه ب انينما

 نيا ی همهاينکه ندارم، تنها  یکور رنگ من. شوند یم رنگ یب ها رنگ
 ی همه. کند یزده نم مرا شگفت گريد یرفتار چيها را از برم. ه رنگ

 .بازند یها نزد من رنگ م رنگ خوش

روزگار چنان  یدان یکه م نيبا ا یناز یاز خود م یچه رنگ به! تو و
نقش و  یتوان ینم گريکه د زدير یآن همه رنگ فرو م یرا رو یاهيس

دوستی خود   ما جز یبه راست ؟یداشته باش بيفر یبرا باينگار ز
را به خون  نهياند تا آ که خنجر به دست گرفته ها نيا داشت؟ ميخواه

 ستند؟يآغشته کنند ک
 د،يکن نيمرا خون ی نهيآ یپنهان ديهرگاه توانست ديهم بدان نيا
 نديگو یو م دهند یم ختيمرا ر ی و چهره رسند یها به هم م تکه یروز

شد دانستم  نيمن هر بار که چن .که درست و نادرست چه بوده
 ،ميها از نادرست کدام چيدرست نبوده و ه ميها از درست کدام چيه

 .نادرست
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اگر  اکنون. ام و در را هم خود باز گذاشته نهيرا خودم کنار آ 1خونگر
 یمرا شکست ی نهيخود، آ دنيد یو جا یشد اير یب یدرون آن سرا
ه کوچك است و هرچ اريبس شا یماد یکران زندگ زاديبدان که آدم

 د.بکارد را خودش برداشت خواهد کر

 یکه روز دينکار یدغا و ناجوانمرد ،یپست ؛خود نِيدر زم پس
به دست را  یدر لجنزار خوشبخت لجن. کرد ديهمان را برداشت خواه

 شمه.دارد و آب زالل هم در چ
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ها به  من و آن انيم سودِ یب یکه فشار گفتگو دميرا د خودم
 .افتادم 1گويی پريشانبود که رگ پاره کردم. زبانم بند آمد و به  یا اندازه

نگاه کرده و  یو به کنار مکه ناگهان خاموش شد دميرا د خودم
از  یکي یکي کردند یهوا شنا م یرو ميها که در خواب یانيماه دميد

را  وستهيپ یبوق یصدا ميها گوش. اند خانه آمده انيکوچکم به م یسرا
که در  ستا  یزيچ نيتر یانيپا نيزدم، دانستم که ا لبخند. دنديشن یم
 .نميب یجهان م نيا

 چيزدم و ه یکه لبخند نيهم. از آن را نشانم ندادند پس
که سفرم پر بار خواهد  داد ینشان م گفتم یهم نم چيو ه دميشن ینم

 .بود

 ؟یا خود خشنود شده يیو ناشنوا يیناياز ناب تاکنون

تنش و لرزش آرام گرفتم و خشنود شدم که  یبار جا نيا من
همه  نياز ا خرسندم. ناپاک آرام گرفتم یاهويآن ه انيناگهان در م

 .جهان کژ و ناموزون نيشده با ا ختهيآم یايرو
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 نيا دانم یدر جانم رخنه کرده که م ینبود یاست. سرما سردم
کز کرده و با خود  یا و خسته گوشه. کالفه ديرا خواهم د انميروزها پا

 «ست؟يجهان پهناور چ نيپس سهم تو از ا: »ميگو یلب م ريز
 .رفتن است ميآرزو. است نميو ننگ یام پوست انسان خانه

 یکن دايدست پ يیزهايبه چ یدارد با دستان ته یچه درد یدان یم
 .یدان یآشکار است که نم ؟یخشنود نشو کدام چيو آنگاه از ه

را با  ما يیتنها بانهيشده و هوا غر شيمو است. گرگ كينزدرفتنم  
پر از  شوم یم یا و درون چاله زند یپشت گوشم بوسه م باد. نوازد یساز م
 .ميها ندانم

به خواب خواهم  پروا یپا خواهم زد و ب و پوچ دست نيچن یبه ک تا
اندک  يیبا بها نيآفر جان بهن در خودم مچاله شده و جا من رفت؟

 .فروشم یم

و اکنون  یرا جان داد جانم یتن ب نيا ی! تو بگو از چه رونيآفر جان
 ؟یکن یپا زدنم را نگاه م و و دست ونيش

دست انداخته و  نيخندانت که مرا چن ی بر چهره ني! آفرنيآفر جان
 .یا فرستاده نيلجنزار زم نيبه ا

 یرو تا یآنگاه که مردمان از هست یندار ی! تو خود هستنيآفر جان
 .برگردانند

 یخواه یو در فراموش یکن یم یزندگ ادهايکه تو در  یراست به
 .ديد یمرده و تو زنده، خواه من. مرد
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ها  رنج ،یباشد که خودت را بشناس نيرنج فراوان شود و بر ا اگر
تا به خودت رهنمون  برند یم ورشيبرابر خواهند شد و بر تو  نيچند
 .یشو

 نديافريرنجت لذت ب نيکه کوچکتر شود یخود م یخود هنگام نيا
خود، آن هنگام  نِيبزرگتر. برساند «نيبزرگتر» يیگو یو تو را به آنچه م

را به  زيچ چيو ه زيخواهد ماند که لذت بردن از همه چ یدر هست
 یخود است و خود را خدا یمن که خدا كي. یهم آموزش ده گرانيد

 .داند یهمگان م

 یناپسند را هرچه کنار بگذار یها یژگيو گريرشك و خشم و د آز،
 چيه گريد یترس را کنار زد هرگاه. گردند یبازم شتريب يیرويبا ن

هاست، ما هرگاه از  مادر آن ترس .درونت زاده نخواهد شد یناپسند
ها را  ناپسند مان یاو برا م،يديترس یزندگ ی بودنمان و ادامه یچگونگ

 .دهييزا

 .کن شياز آبستن کردن ترست بردار و رها دست

 .افتيآنان که تو را خواهند  یخودت و برا یباش برا نيبزرگتر
 شنوند. ی درونت را می ل زدن پروانهصدای با ندگانيجو
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. پوستم را از درون جر یافتنيدست ن یپر شده از آرزوها زندانم
 ؟!زندانبانش را دوست دارد یکس چه. گريد خواهند یمن را نم دهند، یم

که هرچه در دل دارم همان رفتن است از  آرزو یب یِجوان نيافسوس به ا
 .گريد یبه پوچ یپوچ نيا

 یکه برا ستا  يیجا پوچ آن انيو در پا نجاستيمنم، پوچ ا پوچ
 .رها خواهم کرد یخوش چيجهان را بدون ه نيبه آن، ا دنيرس

 ميبرا یخود چياز خود است و من ه ها یتنها پر کردن پوچ یخوش
 .را با آن پر کنم یته یزندگ نينمانده که ا

که  یاتيپر شده از چرند ميخواستارند و گلو ميرا برا یخفگ
پوست آدم  نيا ی اندازه من. اند کرده 1یزورچپان جادوگران در من

گرگ  یجلو ديندازيو ب دي. مرا ببرديکارزار برهان ني. مرا از استمين
 .دندان زيت

 نم،يب یاند و اکنون که با چشم دل م را کور کرده چشمانم
 یو ددمنش یدرونم هست را با چوب گستاخ افتيهرچه اندر خواهند یم

 .کنند نابينا

شد، روانش را از  ديخواه روزيمن اگر بداند شما پ نيا د،يا کورخوانده
که  سمينو یبرگه م یو رو خورم یرا سوگند م ني. اکند یبند تنش آزاد م

 یکه خواهم ساخت به بها یانيپا یول ست،ين گرياز من د یا دوباره
 .ددمنشان است ی پاره شده یگلو
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ستبر است؛ دار  یکه بلند نه، ول یتك درخت یانبوه، رو یجنگل در
 ،یرا ببوسم و گاه خستگ شيبروم تا رو گذارند ینم گاه. ام دهيخود را تن

را  سمانيها ر سنجاب نميب یو گاه م آورد یمژده م ميخواب را برا
 .اند دهيجو

تابستان  یزمستان و گرم یو از سرد زارميب زييپا یرنگ و رو از
هست  نيزم نياز هرچه در ا من ندارم. یهم دل خوش  از بهار زان،يگر

 .است ادميبهتر از فر ام یو خاموش  زخم خورده

ها خوب  خمز ی بسپار به زمان که همه گفت یهر که م شيپ ها سال
هستم که به همه  یو امروز من همان دميپوک یاز خشم م شوند یم
 كي پوشش روزينه؟ تا د ستيچرند روزگار. به زمان ديبسپار ميگو یم

 چيو امروز ه ديتراش یمرا م سوده را داشتم و در درون خشم وانآدم ر
و هوا مانده و  نيزم یآدم که رو یا ندارم. تکه یرخداد چيبه ه یشسُهِ

 .تند یدارش را م

آن اندازه خشم  گريد یبدهم، ول  یآبدار یناسزا توانستم یم کاش
 .ستنديهولناک ن گريد ميها موج یول ستم،ين آسوده. ندارم

از  یول نم؛يزم ی فتهيرا دوست ندارم. نه نه، من ش نيزم گريد من
تُف  یا. زارميشدند ب رهيرا از من گرفته و بر آن چ نيکه مادرم زم يیها آدم
 .مردن هم ندارم یبرا یکوچک ی تکه نيزم نيکه از ا اهيروزگار س نيبر ا

 یشوم، ول چيباشد که تنم را در آن بگسترانم و ه یداشتم آغوش دوست
 ديکرد گمان. رميکه آنچنان خود را در بر بگ ستنديبلند ن یا دستانم به اندازه

 .ندارم یداشت چشم کس چيچشم آغوش داشتم؟ نه من از ه یاز کس
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 ريز ديبردارند تا شا زمين دست از سر مادرم کنم یتنها، آرزو م 
 م،يبه خواب بروم و نس یددمنش چيه سبزش بدون بودنِ یموها ی هيسا
 .را به من برساند دامانش یها گل یبو

آسودگی زمين را از هنگامی که چشم به جهان گشودم نديدم و اين 
خرد هم ناسزا  با چهارپايان بی 1برابرکردشانست که ا ودن کسانیبرای ب

برپاست که  غوغايیبستگان است. اين روزها در زمين  به آن زبان
رفته بيشتر شده و از زندگی اين مادر بزرگوار خواهد کاست. باشد  رفته

ج که زمين را آلوده کرده و به آن ارکه نيستی برای کسانی باشد 
 نهند. نمی
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تر از گذشته رشد  هولناک شوم، یو زنده م رميم یبار که م هر
 .تازه نخواهد بود ی شهيتن و اند نيا ی اندازه نميشيو پوست پ کنم یم

پر تازه که  ستا يیها جوجه ی. پرواز براگريد ستين ازين پرواز
را هم در  ني. ارنديگ یم اديشان پرواز  بزرگان یرگيچ ريدرآورده و ز

 .خود دانستم ی پوستِ تازه

تر و  بلند ميها گام نم،يها را بب تر باشم و دوردست بزرگ هرچه
 شيپا گذاشته و پ ريز ،کردند یکه مرا له م یاست و کوچکان ترنيسنگ

 .من هستند روزِيکه د ستيآرزومندان یبرا پرواز. روم یم

که  یو خشم نهيمن، به امروز دچارم کرده. امروز پر شدم از ک روزِيد
خود و در زمان  یبه جا یول کند، یفوران نم ديبه هرکس رس گريد

همه فوران  نياز ا ما یخودش، آنچنان نشانش خواهم داد که هست
 .فتديدهشتناک به زانو ب

واژگون، خودش  ی پرنده نيخواهم کوفت، ا ات نهيرا تخت س دستم
پرنده خود را  نينباشد. ا یپرواز چيتا وابسته به ه ديرا به آتش کش

بودنم  انگاشت پريشانِمن از  یخشنود یول د،يبارها در هوا خشنود د
 ميها بودم تا بگو از ندانم یا هنگام من پاره آن بود. من آن هنگام نبودم،

 .هستم

خود  روزيتر از هزاران د هنگام است که بلند نينبودم، بودنم ا من
 .هستم
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 ؛آن رفتم مرا رها کردند یآب به ژرفا یکه از رو هنگام آن شهيهم
 تاخود را در ژرفا نبردم  من. دانند یاز ژرفا نم چيکه ه یسطح یمردم

 یتن همان ده تن ها ونيليم انيآن بود که از م یبرا نيا. شوم افتهيدر
 يیکرده و به روشنا یرويهستند از من پ یو درست یکه به دنبال راست

 .برسند
که آن ده تن از  افتميدر یزندگ کمِ یها سال نيپس از ا اکنون

هم همراهشان  یاند و آن انبوه نادان و سطح هم بوده شيهزاران سال پ
آن  نميب یکه م خراشد یآن هنگام چشمانم را م نيرخداد سهمگ نيو ا

 .بازگردند شان یبه سو ديانبوه گم شده و شا نيا انيشمار اندک درم
جهان  نيننگ ا توانم یمرا ی کودن  زمان پيوستن آن چند تن به توده

 .بدانم
 یها باورتان را کودن یها جز آن که ستون ستين زيچ چيه ننگ

به دنباله رو همان، نسل پس از خود را  زيساخته باشند و شما ن یسطح
 .ديآلوده کن
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اند و به همه چيز  تر شده کنند بزرگ يا رِند آنان که گمان می
ترند. رند آن  هوششان را آزاد کرده و اندکی ب درونآگاهند، تنها جانور 

 کس نديده. ست که هرچه هست را آنچنان ببيند که هيچکسی ا
مان دامن  ديدگاه ويژه، ما را از مردمان جدا و سپس به تنهايی

 کند. نش میکرده و گوش و چشم را پرکٌ زند؛ زبان را مهار می

فرياد خواهيم مرد، اين مرگ را با  گسيخته شده و بی ما روزی از هم
 تر نبايد کرد. سود، بيهوده همکنش بی

آنان که دهانی باز و زبانی جنبان دارند تنها برای پر کردن سکوت 
کند که يگانگی  کنند و اين کمك می خراش چنين میداهای گوشاز ص
 زند. وپا بزنند که ماهی روی خاک می را ديرتر ديده و آنچنان دستخود 

روشنايی را درياب که از چشمان تو فوران خواهد کرد؛ آنگاه که 
پر نکرده باشی. نوای  تاريك وچشمانت را از نگاه به آدميانِ آلوده 

کند، آنگاه که  هايت سرريز می آرامبخش را درياب که از گوش
طحی آدميان نبوده باشد. با خاموشی زبان، خود را هايت از درد س شنيده

 تان آماده کنيد. برای زندگی در درون
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نام نخواهم بود و هرچه هست را  من در پايان اين جهان، بی
عشق ارزش ندارد. از اين روی که  پيشمرگ خواهم کرد. اين زندگی؛ بی

پافشاری ندی ساليان درازيست اين پديده از زمين رخت بسته و چ
 1آور هراشماندنم بيش از اندازه  کنند که هنوز هست و براين اساس می

 شده.
گشتيم که آن روشنك  ما به دنبال يك روشنك در انبوه تاريکی می

گاه نبود که چنين  کس هيچ نمود و آن را کسی يا چيزی بايد روشن می
 کند.

ست ها گذرانيم و سال ی دروغين زندگی می  ما در يك نمايشنامه
کنيم، ولی من ديگر نيستم. من از اين  اند بازی می گونه که نوشته همان
م را با کارگردانی خود ا خواهم خودم زندگی ها خسته شده و می بازی

 بازی کنم.
هراندازه هم بد، بهتر از آن نويسيم  آنچه که خود برای زندگی می

خوردمان  و زجرآور به ساختگیبازی  باور و ی مردم با يك است که توده
 بدهند.
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پردازم، يا که  د از خود گريز زده و به کاری میشوم، زو تنها که می
روم تا تنهايی در دلم ريشه ندواند و با ژرفای آن  ای فرو می در انديشه

 روبرو نشوم.
وای بر من که اگر خستگی در کنار اين تنهايی باشد؛ نای انجام 

يابم و از سرمای اين پديده  را درمیکاری برای گريز ندارم، چنان خود 
لرزم که در همان گوشه که کِز کرده و به خود پيچيدم؛ همچون  می

روم. کاش اين  ماری که در الکل ژرف شده به خوابی پريشان فرو می
 خواب هميشگی بود.

کس  دانم کسی توان دريافتنم را ندارد و از هيچ بدتر آن که می
ايستم از  هنگامی که روبروی آينه میچشم ندارم که چنين کند. تنها 

خواهم تا استوار بمانم، چون اين مردم تنها هنگامی تو را  خود می
يابند که بر زانو افتاده و توان رهانيدن خود را نداشته باشی،  درمی

 همين.
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مردم، آن هنگام که خودت هستی تو را برای چند روزی دوست 
کنند هرکه رخپوشه  شان بازگو می سخنانخواهند داشت. آنان تنها در 

نجا که را به خود نزديك کرده و آ توندارد را دوست دارند و سپس 
 زنند. می توانند مانندت باشند پَسَت ديدند نمی

از همين روی اينان که از خود بودن خشنودند، تبارشان به زودی 
را  ها کمانی از پستی پايد که زمين رنگين خواهد سوخت و ديری نمی

 شود. مهمان می

آن نسل، تا توانستم چنگی بر تن اينان زده  2واپسينِ 1فرنام من به
که چرکين شده بود بيرون بزند و آسوده  شان های زير پوست تا زخم

بخوابند. آلوده شدم به آنان تا شايد اين پديده از دندانم به رگ 
 زنند.بپا  و شان رخنه کند و کمتر دست گردن

دانی نکرده و در ميان اين ی خود زن را در کنج بيغولهاز اين که خود 
خودی پيکرم را نمايان کردم رنج ديدم، ولی پشيمان نيستم. اين همه بي

همه رنج ارزش اين را داشت که آزمايشی را برای خود انجام داده و 
 م در آينده از روی ناتوانی نيست.ا بدانم که خاموشی

ای آلوده شد و اينچنين فرای ه ی اين پوست هرچه توان بود هزينه
 دانم از خود بيزار نيستم. دانم که می خود پا گذاشتم و اکنون می
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دانم که چه شد که گذشت و به اينجا رسيدم. هر آن از  هيچ نمی
 فتم.ا خورم و در چاه می زندگی فريبی می

روزمرگی را به دندان گرفته بودم، ولی هرجا خواستم اندکی 
 .چوب بود که الی چرخم رفتدگرگون شوم 

ها به کنار، آن هنگام که باز هم به روزمرگی پناه بردم  اين
رنگ هم ديگر  ، گويا که آن زندگیِ هميشگی و بیسُهيدمسرخوردگی را 

من در . ای نيست، هرچه پيش آيد خوش آيد کوهشِ. مرا از خود راند
 .ودمرنگ ب سپيد و گاهی بی و رنگين کمان اين زندگی گاهی سياه

شود و دستی مرا  ماندم در اين داالن زندگی و هر آن دری باز می
 .برم بيشتری پيش می نو را با سختیِ ردم، زندگیِکشد و هربار که مُ می

همين است ديگر، بارها گفتم که من برای اين جهان نيستم و اين 
 .مزه شوم اين زندگی بی گرمکند تا  ، بيهوده مرا سرگرم میغلتيدن

 .پا زدنم بود و سين دستاين واپ
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ها برای من همچون سراب و پريشانیِ انديشه بودند که  برخی از آدم
گيرد تا  شان را می ای تار جای رفته نگاره آيند رفته هربار به يادم می

سرانجام نيست و نابود شوند. برايم جای پرسش است که چرا از نخست 
 مرا به خود آلوده نکنند. آاليش ی بی نابود نشدند تا انديشه

ای که از خودشان در هستی من به جا  رفته رفته خشم و کينه
شوم ولی  گی میرود و باز هم سرشار از مهر و زند گذاشتند از ميان می
چرا از نخست نابود نشدند تا به من نرسند و  دوباره پرسشی دارم،

 ام نکنند؟ آلوده
های زيستنم پر از  هتك يادوار برايم بسيار ارزش دارد که تك

هايم باشد تا تنديس خودم را چنان پيش خود  هنرنمايی و سربلندی
کس توان نزديك شدن به من را  کنم هيچ کس، بازگو می بسازم که هيچ

 ام چندی بياسايند. نداشته باشد مگر اين که زير سايه
آور  از سربلندی باشد شگفت  هايم از خود، پر اين که بخواهم يادواره

شوند  الی چرخ من می ت، اين که اين همه هستیِ بيخودی چوبِنيس
شود اين همه تاريکی يك جا بر من  بسی جای انديشه دارد. مگر می

 يورش ببرند، آن هم به گناهی که گردن من نيست و نبوده.

من تنها توانستم خودم باشم. از باال خودم را نگاه کردم و چنان 
ی خودش را ندارد و  ر کردن بندهمهار شدم که هيچ خدايی توان مها

 اين من توانست خود را به سختی به آنچه که بايد برساند.
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 شدم همچون آدمی که از گور در روز رستاخيز برخاسته. 1مدهوش
دهد  ناگهان سرم را بلند کردم و خواستم آنچه درون خودم رخ می

هرچه گشتم،  ام بسيار آشناست درميان بگذارم. را با کسی که در انديشه
های  که من در اليه شاياستهرچه گريز زدم نيافتمش. اين چگونه 

داده را به وی بازگو  ام که هرچه در من رخ می درون خود کسی را داشته
کردم و اکنون ناگهان سر بلند کردم تا باز هم بگويم و چنان سراب  می

 شود. شد که باورم نمی

کس نبود، هيچ جای پايی از کسی که از نخست تا کنون با وی  هيچ
ام  که يك دم از انديشه آنگفتمانی از درون خود داشته باشم نبود، پس 

ن شده و در ميان اين همه راه دانم، سرگردا بود؟ نمی گذشت چه کسی
يکی روی ديوارهای  گذرانم و آرزوهايم را يکی پيچ زندگی میدر پيچ

شمارم تا شايد  زنم و می های زندانيان نشانه می خط ن چوبهزارتو همچو
که در ذهنت گذری  روزی، کسی يا چيزی دستم را بگيرد و بگويد آن

 .نشان داشت من بودم، من بی

پايان اين داستان را دوست ندارم روبروی آينه ايستاده باشم و به 
ان پا داشتنی چگونه در اين زم ی دوست خودم بنگرم که اين ناشناخته

بينم شوم.  دوست ندارم دوباره ژرف در آنچه می !به زمين گذاشته
 .ی چيزی شوم که خودم نيستم دوست دارم از خود گذر کرده و شيفته

اين که از خود گذر کنم و جويای دوست داشتن چيز ديگری جز 
خود باشم گمان کنم اين بار برايم خوب باشد. شايد با اين کار بتوانم 
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هايم همه چيز را برايش از ريز و درشت  گنگی انديشههمانی که در 
کس نيست، يافتم و چندی را در  کردم و ناگهان ديدم هيچ بازگو می

شود که از شيفتگی  ها بانی آن نمی آسودگی به سر بردم، ولی باز هم اين
گمان کنم تنها کارم را دوچندان کند تا به جز  به خود دست بکشم.

 ز با دل و جان بپذيرم.خود، هستیِ ديگری را ني
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اندازی شد به سادگی يا سختی خودم را کُشتم.  هرگاه زمان پوست
ارزشی نداشت که چه بودم، آنچه ارزش داشت همانی بود که يافته 

خفگی نداشتم که گويا هرچه در نهان دارم را  سُهشبودم؛ اگرنه آنچنان 
 بيرون خواهم ريخت.

هايی هستم که پس از جستجوی درونم هرچه را  آنی  من شيفته
دارند، چون در راه و روش من  يافتند چه سياه و چه سپيد گرامی می

ترسم که پس از چندی آنچه  هايی می رسد. از آن گزندی به کسی نمی
 آورند. می 1فرنود ای پيراستن، سياهتر کرده و برايشبودند را ج

رسانم، اکنون اگر سياه باشم  من نه به خود و نه ديگری گزندی نمی
آورم و نه خودم را  پردازم؛ نه برايش فرنود می به سپيد کردن خود می

هايم را  دهم تا کسی دلش برايم بسوزد و ناهنجاری نشان می  خورده بازی
کوشش سپيد باشم باز هم برای بهتر شدن  اگر هم ناديده بگيرد.

 کنم. می
های  ن را نداريم که سالزندگی بسيار کوتاه است و ما زمان آ

 بسياری را به تباهی بگذرانيم و سپس به درست کردن آن بپردازيم.
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ترها توانسته بودم افسار  م دست خودم نيست، پيشا ديگر چگونگی
يم يورتمه نرود، ولی رو پيشی خود را گرفته و به جايی بروم که کس

ناماليمتی ه شده و کوچکترين ام گسيخت افسار انديشهچنديست 
 .اندازد م را به لرزه میا هستی

ديشب به خودم گفتم: آرام باش، کسی، چيزی يا رخدادی در اين 
 .زمانِ دير تو را آرام نخواهد کرد، تنها هستيم، من و من

است، من به دست و پايم افتاده بود که ديگر تاب درد ندارم بس 
 اين همه رنج را دور کن.

ن نداشتم، باور کردم که توان ندارم و به يش، توارو پيششرمنده بودم 
 .ی من کرد کم آورده بودم و همين مرا شرمنده. درستی که همين بود

د، دستانم از انگشتان تا باالی شانه خورَ پاهايم ناگهان تکان می
انگشت شست پای  پای راستم، پرد، ناچارم که با دو انگشتِ اراده می بی

شان  دل ،های تنم تك بخش دانم چرا! شايد تك نمی چپم را گاز بگيرم،
خواهد که نه صدايی بيايد و نه روشنی بتابد و نه توان  گور کوچکی می

 .تکان خوردن داشته باشم

افتد  رسد که روان چنان به کُرنش و البه می آری گاهی زمانی می
از همين . کند پايان کار است و بايد چنين بيتابی کند که تن گمان می

های تنم کارگر  ی سلول که در همه 1سُهم میتابم، نبود بزرگی را روی بي
 .رنجاند شده و مرا می

 .خسته شدم
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نياز، بسيار شکوهمند و دلکش هستند، ولی از برای  های بی آدم
نياز باشد و  که بی رشکی که آدم امروزی در هستی خود پرورانده، آن

 نخواهند داشت. خود گليمش را از آب بيرون بکشد، دوستش

از اين روی که آنان توان همراهی با چنين کسی را نخواهند داشت، 
شود که خودش را به دروغ  بنابراين نگاهشان به سوی کسی کشيده می

تاز  ست. اينان چشم ديدن کسی که يکها به زمين زده و خواستار ياری
ان ش گاه ذهن بينند که هيچ است ندارند، چون خودشان را چنان کم می

 پذيرد در کنار کسی گام بردارند که شکوه و غرور دارد. نمی

از   شان پرسان افرادی که نيازمند و کودن هستند هميشه دور بدين
چاکند تا کارهای کوچك و اندک و ناچيزِ  ست که سينها چنين کسانی

ها را به انجام برسانند و روان خودشان را از اين که سودمند هستند  اين
 خرسند کنند.

داند که اينان نه تنها سودمند نيستند بدتر آن  اين را همچو منی می
شان چشم آسمان را نابينا کرده و در دل آفتاب همچون  که رشك

 ای زغال نمايانند. تکه
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کس به  دانستم، نهالِ نهادم چنان رشد کرده که نگاه هيچ زمانی
سستند، دانستم من دانستم که بسياری کودن و . رسد چکادش نمی

 .نمايد که برايم نزديکترين است بسيار هولناک می آن
ی بزرگی که برايم  ترسم از تله می. ترسم از آنان و سپس خود می

من سرسپرده به منی هستم . اين که شناختم و ديدم؛ اند کار گذاشته
 .ترسد چون که ديده، شنيده و ترسيده که از ريسمان سياه و سپيد می

پوشان بيزاريم چون  گفت ما از دريوزگان و ژنده میکسی بود که 
پوشانيم و از  ی با شکوهمان همانند همان ژنده بدون پوشش و رخپوشه

من هم هنگام ديدن اين  .بينيم ترسيم که در آنان می خودی می
م بريزد ا چيستی 1وارستگیِبينم که اگر  هولناک، خودم را می نزديکانِ

 .بسان آنان خواهم شد
شان مرا  شکنند که در دريای تباهی ست و سر و پا میآنان د
ام که ببينم و  من آمده هاست، تر از اين گفته ی جانم سختبميرانند، ول

از همين روی زبانم را روزی از ريشه خواهم کند که دشمن تن . بشناسم
 .دو روانم است اگر در زمان بد بجنب
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زايد. هرگاه که اين  می مان دروغ، رشك، آز و خشم را ترس، برای
 ها. ترسی؛ از زندگی، از خودت، از آدم چهارتا را نداشتی بدان که نمی

ت را ا خواهی ترس را پاد خودش بشوران، بترس از ترسی که افزون
شود که نبايد. بترس از ترسی که  دهد و بانی دروغی می قلقلك می

ت را صدا کن کند. خود انگيزد و خشمت را برافروخته می رشکت را برمی
 آن هنگام که گرفتارشان شدی، دست خودت را بگير و رها شو.

م، ا شده ميان من و من. دوگانگی هستی ای م ميدانگاه مبارزها زندگی
ميزان ايستاده و هرجا که بايد هولناکم و هرجا که بايد پر مهر. افسار 
 زبانم را گرفتم و اين من را آنچنان که دوست دارم به زندگی وادار

 کنم. می

م گذشته، آن هنگام ا های بسياری از زندگی انی ولی سالد تو نمی
کردم  کردم نگاه کردم، آن هنگام که بايد جوانی می که بايد کودکی می

 نگاه کردم و اکنون ديگر از من گذشته و زمان آن است که رهبری کنم.
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آوردم. در انديشه ژرف بودم و ديدم هرچه هست را خودم به کف 
جان،  بينم؛ الغر، شايد کم نگاهی بينداختم به سَرو بلندی که در آينه می

ولی پُر از توان، پر از خواسته، پر از آمال. بيشتر که ژرف و گرفتار 
گذشته شدم، دريافتم آنچه برايم آرزو بود را هر اندازه کوچك روزی از 

 آن خود کردم.
دير در دست داشتم، خواستم را هرچند  با دستان تهی، آنچه می

گيرم و در ميدان ديد  خواهم را نيز امروز نشود، فردا دست می آنچه می
 چرخانم. خود می

شوم، از با خود بودن دوچندان  هر روز که بيشتر گرفتار خود می
يك از سرنخواهيد گذراند،  برم. شيفتگی من به خودم را هيچ لذت می

شده بود و من در  هنگام که خيس اين را چشمانم به من گفت آن
غلتيدم تا مبادا امروز در همان چاهی که مرا انداخته بودند،  گذشته می

 بيندازند.
آنکه به جلو نگاه کنم گذشت؟  م بیا کداميك از روزهای زندگی

سر و  گوش انداخته و بی هايی که کشيدم را پشت کداميك از سختی
 تر از ديروز در راه غلت خوردم؟ ته

گذرانم. ديروز دار نگذشتم تا امروزم را به رنج بگ من از ديروز بی
بسازم و آينده را  ی استوارست تا امروزم را با خشتبرايم فراموش نشدني

 گونه که سزاوارم است در سر بپرورانم. آن
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هرچه گشتم نتوانستم پاسخی بيابم برای اينکه بايد چگونه با 
ك روز باد هوا، يك آدمهای پر نوسان رفتار کرد؟ يك روز هستند و ي

 روز دوستت دارند و يك روز ديگر هيچ.
توانند دوست  هايی که خودشان را دوست ندارند مرا چگونه می آدم

شان به مانند خودکشی  داشته باشند؟ جز اين که دوست داشتن
خواهد بال بزند و با سر به زمين  ايست که در آسمان ناگهان نمی پرنده

 کردم! که بال زدنش را نگاه می خورد! آن هم پيش چشم من می

شود خرسند  کند را چگونه می آدمی که برای خودش زندگی نمی
 ش به يك مو بند است؟ا نگاه داشت چنانچه مرگ و زندگی

که در دلش  گاه نگذاشتم آن زندگی سياه و سپيدی دارم ولی هيچ
 ی سبزی روييده از من نااميد شده و پژمرده شود. خودم را آنچنان جوانه

کند و  يابم چه کسی به من مهر راستين روانه می دوست دارم که درمی
از روی شور و ذوق زودگذر نيست. ترسم آن است که روزی با دست 

ی دوست داشتن کسی را در دل بکارم که از   دانسته دانه خودم دانسته
 زودگذر، آهنگ دوست داشتنم را دارد. شوقروی شور و 

ديدم آموزش زمين خوردن بود، اکنون  از اين جهان تا امروز هرچه
ی  دانم اگر زمين خوردم چگونه برخيزم. زمين خوردن ويژه ديگر می

خورم دروغ است، آدمی  ين نمیآدميست، اين که بگويم ديگر زم
 هواست، آدمی نادان است. سربه

رنگ، هيچ رنگی  سوزد که در اين زمينِ چند دلم برای خودم می
دانم. سياه و  را درخور همرنگ شدن نمی کس برايم دلکش نيست، هيچ
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بخش است که توان ماندن در آن در کسی  سپيد، جهانی هولناک و لذت
 جز من نيست.

ی ناکجا  ام، کمی ديگر به آستانه خواهم بروم، پلکانم را ساخته می
نگرم و  نشينم و آبی آسمان را بسان دريا می رسم، روی سکويش می می

 آيم. میاز شنای ستارگان به شور 
رها شده در يك رهايی بيکران، رها شده در يك ناکجای ناکجا، 

های بسياری را در برگرفته، ولی  پوچی در دل يك پوچی که پوچی
کوچکترين پوچ در دل ابَر پوچ منم، منی که پلکانم را در دلش نهادم و 

 رفتم.
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ی زندگی  از همه ی گُنگ و چرندی دورم را فرا گرفته، انگار دايره
ام. هربار هم که اينچنين خشمگين و لرزان  و تنها مانده  پس افتاده

برد به آدمی که از تنهايی  شوم از آدمی که از تنهايی خود لذت می می
 شوم. برد دگرگون می رنج می

کس در انگاشتش  برم که هيچ آنچنان شکننده و ناسوده به سر می
تکه شده. اين چگونگی را دوست  ن تکهگنجد اين کوه استوار از درو نمی

 ندارم، اين که خودم را سست ببينم دوست ندارم.

تاک پاهايم که ناخودآگاه مرا درگير کرده به خشمم افزون و   تيك
ی بيرون شدن  ها پشت چشمانم تلنبار شده و پروانه کند، اشك می

با  دار و گوشخراش شده و اين روزها، پگاه را ندارند. صدای درونم خش
 زنم. ی خود دستبرد می کنم و به گذشته ای ديرينه آغاز می کينه

دوست . دوست ندارم ها جفتك بيندازند ولناک را که غماين جهان ه
 مرا خوش آيدو هرچه  شدهدگرگون  خواهم میدارم جهان به آنچه 

 .همان شود

بارها و بارها دست به  پندارمديوانگی مرا آنچنان فرا گرفته که در 
 .کشتن کسی يا خودکشی زدم

بازدم دردناکی دارم، و و چه دم روم دانند چه سنگين راه می آنان نمی
. رود و هنوز سرپاست بينند که راه می آنان تنها پيکر مرا می

 بيند. را میشان تنها همين زاويه از زنده بودن  چشمان
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ی پيکر  تُنگِ اندازهام که در  همچون همان ماهی درشتی شده
خودش زندگی دارد، نه تکانی نه لبخندی و نه هيچ چيز ديگر، تنها 

 .تکاپوی خود چشمانی باز و دهانی جنبان برای زندگی بی

دريافته و م تا از سوی ديگران بنشين ، روز و شببس است ديگر
گاه نخواهند دانست که از درون  م که چه شود؟ آنان هيچپذيرفته شو

پر از فريادم، مغز تهی و زبان درازشان مجال دانستن هيچ را  مرده وپژ
مغز توان جنگ  دراز و تهی کس با مردم زبان به آنان نخواهد داد. هيچ

گونه که شکوه و بزرگی خردمندان با چند سخن  نداشته و ندارد، همان
ريزد اين نيز  ی مردم فرو می ها، پيش چشم توده ياوه و دروغ اين

 ندارد. کمی از آن دست
 دانستن کار هرکسی نيست.
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خواهم بگيرم. گاهی اين که  سردرگمم از سمت و سويی که می
همچو ديگران نيستم را دوست دارم و گاهی از اين که همچون آنان در 

 دردناکی دارم. سُهشيك راستای آشکار نيستم 
با شور اين چندگاه را بسی کوشش کردم از راه خود بيرون آمده و 

تر  زندگی کنم، ولی هرچه داشتم و نداشتم از همان راهی بود که پيش
نزده و  مشتام برای نوشتن به من  بردم. ديرزمانيست انديشه به سر می

 زند. هيچ رخدادی برای داستانی تازه به من تلنگر نمی
را نپذيرم و خودم را آنچنان  1دگرسانیبه تازگی دانستم که اگر اين 

ست نداشته باشم و در راهی گام بردارم که از آن من که هستم دو
 نيست، به پوچی بزرگتری دچار خواهم شد.

پا زدم و از اين که آدمی  و ی ديگر مردم دست هرگاه که در چاله
ها خودم را  ويژه هستم رنج بردم بانی آن شد که هرچه در اين سال

 يافته و ريخت داده بودم از دست برود.
من خودم را آنچنان تراش داده بودم که سودگی روانم را در آغوش 
کشيده و به هيچ رخداد ناگواری پيوسته نبودم. فريبِ شور روزهای 

را خوردم و اين روزها چگونگی خوبی ندارم. بايد باز  دگرگونینخستِ 
 هايم را رشد دهم. هم آنچه بودم را به دست آورده و ويژگی
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دانيم که  های درونی چشمگير داريم؛ همه می رنجبسياری از ما 
دانيم که درد داريم. از همين روی امروز چيزی به ذهنم  رنجوريم، می

شناسيم؟ يا هر روز از دانستن اين  ها و دردها را می آمد؛ آيا بانی اين رنج
 که چه چيزی بانی اين همه درد است گريزانيم؟

ين چاه بيرون نخواهيم از ای درد و رنجمان را نشناسيم  تا سرچشمه
تر اين است که پس از ساليان دراز با خود بگويی چرا تا آمد. دردناک

ام و به اين  کرده گمان نبرده کنون به اين که چه چيز مرا رنجور می
برسی که هرگز نخواستم که بدانم! و امروز در اين دم بدانی که اين 

 ها نه از آن تو و نه سزای تو است. رنج
تك چيزهايی که   ر خودت را روبروی آينه نگذار و جای آن تكبا اين

برايت رنج آفريدند را بياب و سپس از خودت روبروی آينه بپرس چرا 
 ها نپرداخته بودم؟ تاکنون به يافتن و خشکاندن اين ريشه

شان، اين سزای تو نيست که در زندگی دردی به تو  بخشکان
يورش ببر و آزادگی را روی  زورچپانی شود که ناشی از بودنت باشد.

 تنت نخش بزن.
بااليت را دارند، از  داشتن پيکر بلند تا زمانی که پاهايت توان نگه

 آزادگی دست نکش.
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شود، برای نمونه آنان  گاهی هم آدمی تنها با بودنش بانی نيکی می
شوند تا نسل  پيمان می آيد هم که از بال زدن پروانه خوششان نمی

 را براندازند. پروانگان

ش رنجيست برای ا هستی آدمی نيز همين است، گاهی آزادگیِ
شان را قلقلك داده و بانی دوستی آنان با  های پيرامونش که رشك آدم

جانش  شود تا به کمك همديگر، وی را زمين زده و بر پيکر بی هم می
قهقهه بزنند. اين دوستی ريخت گرفته در آنان همان نيکی بودن 

 شماست.
شود  م بانی دوستی شغاالن با يکديگر میا دانستم که هستی گر میا

کشيدم. اين من، آنچنان  شان می دادم و به رُخ هايم را تکان می زودتر يال
هم پليد و ديونهاد نبود که سزايش اين همه دشمنی باشد، ولی همين 
بس که بدسگاالن چشم ديدن نيکی را ندارند، پس بايد خونگر در دست 

و روی پوستت بکشی تا ببينند و بدانند هيواليی که افسارش را بگيری 
 تواند هولناک باشد. در دست گرفتی می

 
 

 

 

 

 

 
 

 

www.takbook.com



 21 اهورا دستجردی                                                                                               

 

19 

اند، بسياری از  تان زده دانيد چه آسيبی به روان بسياری از شما نمی
شان  بينيد و برای را به چشم می  هايی که پر رنگ است شما تنها رنج

رنجی چون فقر را با تن و جان سُهيده و از آن گاليه داريد. برای نمونه 
 .بيزاريد
های روانی کارشناسی شده  و درد  هنگام که گشتی در ژرفای رنج آن

ها بزنيد  هنگام که گشتی در دل گذشته پس از خواندن اين بزنيد، آن
تان را با کران پليدی  خواهيد دانست هر دم و هر بار کسی بوده که روان

کرديد اين  غم روی غم را تلنبار کرده و گمان می خراشيده و شما می
 .گونه بايد پيش برود يك زندگی ساده و درست است و همين

رست نبوده، ما را ها ساده و د کدام از ما آدم گاه زندگی هيچ هيچ
ها به اين  شان را به ما ارزانی کنند و دولت رنج 1ی واهشتهزاييدند تا 

خور  اساسی زدند تا بر توسری ها برچسب زندگانی درست و واهشته
 .بودنمان دامن زده و بر ما چيره شوند
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باور ندارم که بدينسان بزرگ شده باشم و اين همه زمان را سپری 
کرده و رخدادهايی را ديده و شنيده و از سرگذرانده که شايد کسی 

 ی ديگر از سر نگذراند. همچون من تا يك دهه
کرد امروز  روزی از گفتن يك درود شرم می کنم زبانی که باور نمی

 شود. برای به دست آوردن هرچه که دلم بخواهد چرخيده و کارساز می
کنم که اين پاها اينچنين برای به دست آوردن، مرا  باور نمی
کنند تا به خودم نشان دهم ديگر آن کودک گريان و  همراهی می

 وپای چند سال پيش نيستم. دست بی
چيز  کس و هيچ ها آنچنان خودم را باور دارم که هيچ ی اين با همه

کردم  ه گمان میيم را نخواهد داشت، من آنچه کرو پيشتوان سد شدن 
ی  يك به دست آوردم و اکنون زمان آن است که همه به توانم را، يك نمی

هايم به سوی بزرگتر  پا افتاده رشد کنند و آرمان اين چيزهای پيش
 شدن پيش بروند.

دانم باشد يا نه، ولی  ه از کودکی خدا خوانديمش نمیآنچه ک
يم بنهد تا رو پيشسرشت را  های نيك اميدوارم اگر هست همچنان آدم

 من نيز راهم را با شتاب بيشتری بگذرانم.
ها پيش داشته باشم را اکنون به دست  توانستم سال آنچه که می

کرده، ولی  آوردم، هرچند خون دل خوردم و افسوس گذشته مرا پژمرده
شان  ها اگر ياد نگيرند که پيرامون دانم که دارد، آدم اين ارزش دارد، می

را درست ببينند و رفتارشان را ويرايش نکنند تا زمان مرگ هم آنچه 
 يابند. که بايد را نمی
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های زندگی بيازمايم از  ترها برای اين که توانم را دربرابر سختی پيش
ام. اين روزها آنچنان پرتوانم و  ه و پيروز شدهنوشتم که توانست خودم می

هايم بلند است که ديگر نيازی نيست خودم را با نوشتنش پذيرای  گام
 ام و در راه پيش انم، من توانستهتو نويسم که می آن کنم. من ديگر نمی

 رو، پيوسته بهتر از امروز خواهم شد. 
هرچه بود و نبوده م که ا نشيب زندگیو  از آنجايی که در راه پرفراز 

دانم چه اندازه باال و  را از ته دل و با گوشت و استخوان مزه کردم و می
دانم که بسيار باال رفته و هر آن شايد با سر به  پايين دارد، اکنون می

 زمين بخورم.
بردم  دگی خود به سر میترين چگونگیِ زن هر بار که در پست

وردن لبخند روی لبم را کس توان آ کردم که هيچ تابی میآنچنان بي
های  نداشت، امروز هم همين است و ترسم از آن است که در اين موج

دانم که ديگر  ناگهانی زندگی زمين بخورم، ولی يك چيز را خوب می
کردند دوباره دست به  تر روانم را آزرده می گذارم آنان که پيش نمی

 چنين کاری بزنند.

ست و ا های هميشگی زندگی انداز دستاگر زمين بخورم برای راه و 
 چرخم کند. الیتواند چوب  اين ميان کسی نمی
تاب و شتابزده، انم که توانا هستم، ولی همچنان بيد من اکنون می

خواهد کوهنوردی کند و در آغاز  همچون کسی که برای بار نخست می
ش رود که هنوز يك دهم راه را نرفته پاهاي راه آنچنان شتابزده راه می
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ر خسته شده و خودش ناالن از اين همه فشار است و پی در پی غُ
 يابد. زند که چرا اين کوه پايان نمی می

داند که خستگی راستين را پس از فرود از کوه به پايين  او نمی
های بلندتر  کوه 1چکادخواهد چشيد، اکنون گزينش با اوست که به 

 دست يابد يا همين يك بار برايش بس است.

پشتوانه، ولی من از  روانم دردمند است از اين راه سخت و بی تن و
نشينم، اين بار زودتر از خواب برخاسته و زودتر به چکاد کوه  پای نمی

 خواهم رسيد.
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بينم نزديکانم هنوز يك خط از  گيرد هنگامی که می اندوه مرا فرا می
خواهند از خودم دور  من میاند و از  آنچه من در هستی دارم را نخوانده

 شان بکشم! خهايم را به رُ شده و هرجا بودم نوشته
ها  چگونه شاياست که اين من با اين همه توان در بسياری از پديده

آدمی، تنها يك مداد و کاغذ باشد که آن را هم اگر به کار  1های فروزهو 
 دهند. شان به خود سختی خواندنش را نمی بگيرم هيچ کدام
خواهند باشم  دارند که هرچه خودشان می 2چشمداشتآنان از من 

از آنچه شما مرا من تا به من ببالند، ولی به من بگوييد تا بدانم، آيا 
بالم؟ آيا آنچه دوست داريد من باشم برای من  انگاريد به خودم می می

سازد که  ی کودن و زنجير به پا می شادی آفرين است؟ يا نه يك برده
دهد تا با صدايش به  نودی ديگران زنجيرهايش را تکان میبرای خش

خواهيد باشم نيستم،  پايکوبی بپردازند. نه! اين من نيستم، من آنچه می
 ديگر نيستم.

آنچه ارزش دارد تنها خشنودی اين من است که در نشان دادن 
ی زنجير به پا تنگ  تان برای برده هرچه در چيستی دارد آماده است. دل

تابند جز خودم. اگر جز شان تنگ است و بي دلدانم، همگی  شده می
که خود را دوست ندارد  خودم کسی را دوست بدارم دروغ است، آن

ی خودم  تواند ديگری را دوست بدارد، از همين روی من شيفته نمی
 هستم.
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آفرين  داشتم سخنرانی خودم را هنگام نخستين نوشيدن شادی
شد،  بزرگی از درون به بيرون هربار تُف میکردم، انکار  بازنگری می

م به ا آفرين ِ بسيار از ژرفای هستی ترسی که يکباره با نوشيدن شادی
 1ی رخپوشهبيرون پرت شد و دانستم چه اندازه ترسو بودم و چه 

هايم  ی سرکوب کند. همه ستبری روی رخسارم نخش بسته و رهايم نمی
 شدم. سيخته داشتم له میگيان شد و من زير فشار زبان افسارنما

شد و من به آنچه که بودم  آفرين، بيشتر کارگر می هر دم شادی
رفته در يك واژگونی بزرگ به اينجا رسيد که  ترسم رفته. کردم شرم می

دوستان، اگر بميرم کارهای نيمه تمام را چه کنم؟ گفتند تو  !آهای
ر آنچه در گفتم نوشتن، اگنيستی ولی چه کار ناتمامی داری؟  رفتنی

 گذرد را ننويسم چگونه با آرامش بميرم؟ دلم می
پرسم چه اندازه برای خود و ديگران  های مرگم هم از خود می دم دم

هنوز  ام؟ سودمند بودم؟ آيا برای بهتر شدن اين زندگی کاری کرده
 .دانم نمی

دانم که از دل اين همه نکوهش از سوی ديگران و  تنها اين را می
 توانتکی ره بيرون آمده و سنگی شدم که هيچ پُخودم به يکبا

شکستنش را ندارد، بنابراين لبخندم پيشکش به کسانی که دوستم 
 .دارند
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پيروانم گاهی توان پذيرا کردن کسانی را ندارند، از همين روی آنان 
 کنند. ام روانه می هايی که از خود به جا گذاشته را به سوی نوشته

به جا مانده و روش انديشيدنم را نمايان کرده  ای که از من واهشته
توانيد به من بگوييد آن  شايد آنان را در راه خورشيد بنشاند، ولی می

گيرند؟  های يخی چگونه روبروی خورشيد دوام آورده و ريخت می سازه
 شوند! پوچ شده و به نابودی کشانده می

ها گويم تن گمان مبريد که در راه من بودن يا از آنچه می
ش ايستاده ا که در برابر اين هور و روشنی تان مرا بس است! آن خرسندی

يا بايد اين روشنی بيکران را به خود درون کرده و سپس همچون 
ی اين من را در دلش نگاه  ای زنده، به ديگران برساند يا واهشته  گنجينه

 داشته و به کسی چيزی مگويد.

ی  برای آن است که روزنهتان از اين من،  از اين روی که خرسندی
ای بوده که از خود من روشنی را بگيرد، اکنون  تان به اندازه هستی

پردازند  تان به ناهنجاری می ی هستی کسانی که پيرامون بگوييد روزنه
 ی شما هست که اين همه روشنی را به يکباره بگيرد؟ به اندازه

اند، اين  های که در شما هست دورتان گرد آمد آنان بر اساس مرتبه
تر به  های کوچك پله را بايد دريابيد، بدينسان که شاخه ی پله سامانه
تر باشيد  تان که به من نزديك تر پيوند خورده و هرکدام هايی ستبر شاخه

 از ديگری ستبرتر هستيد. -ی درخت به تنه -
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های  های ستبر به شاخه شاخه شما آن است که از 1خويشکاری
شويد.  بايد برسانيد، اگر نه، خشك شده و سرنگون میتر آنچه را که نازک
خورد، بر  ی مادر پيوند نمی جان به تنه ی نازک و بی گاه يك شاخه هيچ

ها خوش نخواهد  تر همين اساس آنچه از من به شما خوش آيد به نازک
 آمد.

اين به مانند آن است که شير آب را به زور به دهان کسی بدوزيد و 
ی زمان بسيار باز نگاه داريد! که سرانجامی جز مرگ با فشار باال برا

ندارد. پس دريافتن آنچه از من مانده برای آنان که به من نزديکترند 
تر خواهد بود و بر اساس اين سامانه آنچه که شما گوارش  ه آسود

 تان بس است. کنيد برای دريافتن نزديکان می
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کنی بسيار رنج  درمان، گمان می بیکنی تنهايی درديست  گمان می
 .ی جهان هستی برايت تاريك است کشی و همه می

ت نهادينه شده، ا بينی تنهايی در هستی ه بگذری میاز اين چرند ک
ها که برای چيرگی بر تن  دولت به دست 1تکينگینه از برای زورچپانی 

روشنی ن هنگام که هيچ صدايی، هيچ و روانت است، از برای اين که، آ
 .شود وبازدمی در پيرامونت نيست ديگر دلت تنگ نمی هيچ دم و

هايی که  داشتن ست که دوستا ای آه سردت تنها از آينده 
شان  کردی يا ديگری با بودنش بانی ترس از آشکار کردن شان می پنهان

افتد از  ت به لرزه میا شوند و هستی يکی پرپر می شد، در دلت يکی می
نتوانستی در آغوش بکشی و بگويی بودنت برايم بسيار نبود آن کسی که 

 .پرارزش است
شان، ولی  بينی او يا آنان اکنون زنده هستند، هر روز يا گاهی می

گذرد؛  گفتن آنچه درونت میسدی شده برای سياهی اين زندگی 
ای  شان کاشته و تو مانده سياهی که در دلشان است يا کسی آن را درون

شود و  در دلت که آن هم به زودی خاموش میبا يك روشنك کوچك 
مردنی که تنت همچنان کنش و واکنش دارد ولی ديگر . ردخواهی مُ

 .دلی برايت نمانده تا به کار بگيری و به درد آيد و بسوزد

 .زنم پا میو ها دست ای پر از گذشته در آينده افسوس از اکنون که
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رسانند، تو را به  ناسودگی میها تو را به کران پرخاشگری و  آن
دهند که همچون آتشفشان فوران کرده و به  ای آزار می اندازه

 بردی دگرگون شوی. ترينِ آنچه که گمان می هولناک

ها ناسزا را نُقل دهانت کرده، خط و نشان کشيدن را کار  آن
کنند و در آن دم که  هميشگی و دندان نشان دادن را روش زيستت می

بری، همين چيزها که بر سرت  رترين زمان شايا به سر میپذي در آسيب
برند تا به  يکی برايت نام می های هولناک را يکی آوردند را؛ همين فروزه

 ستيز. تو بگويند ديوانه و مردم
آيا در آن دم که با هيوالی روانت که خودشان بيدارش کردند با 

زبان به  را با زخم تکشان کنند توان آن را داری که تك تازيانه رفتار می
شان پشيمان  شان کنی که از روز زايش جا بنشانی و چنان کوچك

شوند؟ آيا توان پردازش آن را داری که بتوانی بانی خمودگی ابروانت و 
 هايت را بشناسی و خوارشان کنی؟ تيز شدن دندان

ای بدسگال افتاده   نه! تو به يك گرگ درنده همانندی که گير دسته
اند، آنان سروصدا  بهايت انداخته به پوست سياه و گرانو همگی چشم 

شان  اند تا مبادا گريز بزنی، از سويی ديگر دست ات کرده کنند و دوره می
 تفنگی گرفته که اگر به هرکدام يورش بردی تو را از پای دربياورند!

گردن يکی را به  جز آن که بايستی تا نزديك شوند، چه راهی داری
اره کنی و اگر شانس با تو يار باشد برای ادامه گريزان دندان گرفته و پ

 شوی؟ هيچ.
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گرداند، چشمانم بسته و  ی من از من روی برمی ای که اراده هنگامه
 زند. شوند و آهنگ شيدايی به سرم می هايم ناشنوا می گوش

داند مگر اين که بخواهد انباشت  آدم شيدا هيچ از خود نمی
را به کسی پيشکش کند و افسوس اگر آن های خودش  داشتن دوست

 پيچ کرده و به آدم نادرست بدهد. دوست داشتن را بقچه
شود که پس از تهی کردن  از مینابودی يك من آن زمان آغ

هايش دريابد اکنون زمان پشيمانيست و بدترين  داشتن ريز دوست به ريز
 سرزنشی را به بار آورد.دپشيمانی آن است که خو

هايش پشيمان خواهد شد و  که آدمی روزی از کردهدانيم  ما می
 گيريم مگر آن زمان که به سر خودمان آيد. هيچ از اين پديده خرده نمی

نادرست خود را ندارم دردی ندارد،  ی کرده اين که توان پذيرفتنِ
گيرد اين است: آن که به من آسيبی  بيش از همه دردی که مرا فرا می

د خودش را دربرابرم بهترين و مرا پيش خواه کشد و می زده کنار می
 خودم بدترين نمايان کند.

 رود: سوزنيست که در چشمم فرو می ها اين
 ؛که کوشش به فريب من دارد آن -1

 داند فريبکار کيست؛ منی که می -2

ای چهارپا در پوست  دانش زيستن دردناک است، آنگاه که ميان گله
دن و ريدن و آميزش را آدميان زندگی بگذرانی که تنها چريدن و خوابي

 پادشاه. 2ستورگاهفرودستی باشند و چه در  1آغلاز برند، چه در 
                                                           

1
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جايگاه و چيستی، همان چهارپاست تنها پوشش و درخشش 
 هاست که دگرسان است. رخپوشه

که بايد  من چه به زبان ادب و چه به زبان کوچه بازاری بنويسم آن
خود سرگردان است پس بهتر  ی پوچیِ که نبايد در دايره يابد و آن درمی

بازاری را برای  است زبان ادب را در نوشتار نگهبان باشم و زبان کوچه
 اهلش به کار برم.

خواهد از نو  آدمی بسی رنگارنگ است و اين من می 1ی هازه
خورد و  ی خودش را نگارش کند. تنديس من هر روز تراش می نامه من

 آيد.  می تر از درونش بيرون کاست و کم يك من بی
شان  باشد که اين تنديس نمادی باشد برای بهتر زيستن آنان که دل

 پاک است و نابلد.
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من گرفتار شمارش روزها و رخدادهای زندگی خود هستم و اين 
 بانی آن شده تا کمتر دچار شور و رخدادهای تازه شوم.

مانيم و نه  وامیگيری کنيم، خودمان در پس رخدادها  هرچه اندازه
چشيم، چه بسا که در همان رخدادهای اندک  تلخی و نه شيرينی را می

 بيش از شيرينی، تلخی بچشيم.
گيری شد وگرنه ديو سرزنشگر درون،  نبايد گرفتار شمارش و اندازه

دهد که نپذيريم ما  ما را رها نخواهد کرد و اين تنها هنگامی رخ می
 چيزدان نيستيم. همه

خوانم ولی از  را به خاموش و مهار کردن زبان فرامیهميشه خود 
تنها مرا از  ی جنبان نه کنم خرسند نيستم چون اين ماهيچه چه می آن

ها نيز پروا دارد، ولی در اين  دارد چه بسا که از نگفتن راستی می دروغ وا
های زندگی دانستم که اين ماهيچه هر اندازه مرا در چاه افکنده  سال

 چه هستم را نمايان کنم. شده تا از خودم دور نشوم و آن جايش بانی آن
ای از آدميان از ما دلخور خواهند شد و  ما هرچه بگوييم دسته

چنانچه زبان را مهار کنيم ديوانگی به سراغمان خواهد آمد و گفتگوی 
کند که جايگزين گفتگوييست که از  سودی را در درون ايجاد می بی

مان دلگير شود. آنجا که ها ديگری از ما و کردهتا مبادا  خود دريغ کرديم
 از برای همين است. ستی اجتماعيدگويند آدمی موجو می

آدمی زبان گفتار را برای اين که خاموش باشد نيافريده، اگر چنين  
زيستيم.  ای بدون صدا مگر صدای جانوران می بود اکنون ما در کره
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د فردگرايی و ار ايجاخواند خواست چه ما را به خاموشی فرامی هرآن
 ست.مبارزه با نهاد آدم ا

خوانيد و بدون آن که به  من هرچه از پستی آدميان بگويم شما می
دهيد، ولی بايد بدانيد من  خود بگيريد گذر کرده و به ديگری نسبت می

ی مردم  ی مردم بودم و توده و از سرگذراندم را درميان توده  هرچه ديده
 جدا از شما نيستند.

ها را بخواند و خود انجام ندهد؛  کسی جداست که اين پستیآن 
گونه که من ديدم و بيزار شدم، از همين روی خودم را جدای  همان
 دانم. کار می ی پر فريب و ندانم توده
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های ناپسند ديگران  زمانی برای شيون ندارم ديگر، آدمی که از کرده
خواستار دلداری از همان مردم است که نسبت به خودش شيون کند 

 اند. روزی به وی آسيب زده
های پيشين من است که گفتم زبان بايد  گفته 1پاددرست است اين 

که برای به  است بجنبد، ولی جنبيدنی که از آن گفتم چنانچه درست
 بار ديگری نباشد. دام انداختن خود به دست آدم گزند

ما تنها بايد از زبان برای آزمودن چگونگی خود بهره ببريم و 
وکاست تراش دهيم. هرگاه زبان به دروغ گشاده  کم تنديسمان را بی

شوند را بايد سپاس گفت که  نشود و راستی را فرياد زند آنان که دور می
 اند. تر کرده تنش زندگی ما را بیشان  با دور شدنها  اين

گاه  است، ولی آن 2تر ژرفينمان نيز ها شيم زخمتر با آاليش هرچه بی
توان گفت که دانش  که دوباره جای زخممان دريده يا سوراخ نشود می

 ايم. زيستن را از بر شده
درد نخواهيم زيست، پس چه بهتر آن که جای  ما در اين زمانه بی

خواهيم را برای يکبار بيازماييم،  نشينی، دردی که خود می گريز و گوشه
از برای آن که ديوانه شديم، برای آن که پيمودن راه زندگی بدون نه 

گام برداشتن، شدنی نيست و اين جای پای ماست که بايد گزينش 
 شود.
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داند گامی که برخواهد داشت چه  کس نمی در تاريکی و ابهام هيچ
 گزند است يا در پيش دارد، گودال است يا خار و سنگ تيز؛ زمين بی

 ی کژدم! روی النه
ی روشن را ببيند و کسی تواناتر خواهد بود که جای پا در اين راه آن

ی کژدم و خار را  ست که پيش از ما گودال و النهآن جای پای کسی ا
جا همان زبان  تر را پيدا کند و اين آزموده و اکنون توانسته راه درست

 آيد. جنبان و در کنارش انديشه به کار می
کارآزموده و انديشه برای گزينش و  زبان جنبان از برای پرسش از

 آنان. ی آزمايی گفته راست
تان روشن باشد برای کسی که هنوز به شما  باشد که جای پای

 نرسيده.
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اين روزها دوگانگی چنان در نهاد آدميان رخنه کرده که بسياری 
تازد  میها  های امروزی چنان پرشتاب برجان آدم بيمار شدند. پيشرفت

که غريزه توان برابرکرد آن را با تن آدمی ندارد. رفتارها روز به روز 
خورشيد به  1فروشُدشوند چون آدمِ ديروز با  ناپسندتر می و آورتر شگفت

در ميان چند خانوار خاست،  رفت و با برآمدنش برمی خواب می
 ه يورش آفت برش با تابیگذراند، کران تنش و بي ی میگدردسر زند بی

 رسيد. محصوالتش يا مرگ فرزندش در روز زايش می
ی  تا نيمهخيزيم و  اکنون ما زير پوتين رنج و درد از خواب برمی

ی نبود  کنيم، ما دغدغه پنجه نرم میو شب با هزاران سختی دست
کشی، آب گرم، خانه و کار پردرآمد را آن  روشنی، نداشتن آب لوله

 روزها نداشتيم!
رنج و سختی فيزيکی آن روزهای آدميان را به اکنون هزاران برابر 
کنيم ولی لذت و بازده بسيار کمتری نسبت به  روان خود زورچپانی می

 آن روزها داريم و گاهی هم هيچ بازدهی نيست.
با نشان  ؛شود ناديده گرفت؟ آشکار است اين رنج را با چه چيز می

گی امروز را دادن رفتاری دوگانه پاسخ به اين همه ناماليمتی در زند
دهيم و اين دوگانگی تنها هنگامی گزندبار نيست که خودمان را با  می

ای که هم به غريزه ارزش  زندگی امروزی هماهنگ کنيم آن هم به گونه
بگذاريم و هم زندگی نوين را به کار ببريم، ولی اين دو نبايد در هم فرو 
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نستم زندگی روند و بايد جدا جدا باشند. من از تباری هستم که نتوا
 نوين را گوارش کنم و به سختی در رنجم.

من اين زندگی را پذيرفتم ولی توان فرو رفتن در آن را ندارم و اين 
است که برای يافتنم مرا با سخنان شيرين ولی زهرآلود به سمت خود 

کشانيد تا خود بدانيد چه جانوری هستيد که توانستيد در اين  می
 نی را به دام بيندازيد.دوگانگی فرو رويد و همچو م

بخشودنی نيستند آنان که در پی يافتن من، خودشان را بسان اين 
کنند تا مرا به  می 1کژبهرگیم ا های هستی دهند و از رخنه شان میمن ن

شان  ن که درخور خودشان است سياهی هستیند و سپس آنچنادست آور
 روند تا سياهتر شوند. را بجا گذاشته و خود می

جانوری همچون آدمی توان درآميختن با پستی را ندارد. کاش هيچ 
 اين چيستی آدم را نداشتم و اينچنين در رنج نبودم.

بينم که کوشش به يافتنم  شوم هرگاه کسی را می از خود بيزار می
تر از ديروزش به سوی  ی سياه دارد و ناتوان دست از پا درازتر با سايه

 رود. ش میا داالن پستی
رود خودش را بيشتر دوست دارد، ولی مگر  هرچه پيش میاين من 

جز اين است که دوست داشتن خود بانی دوست داشتن ديگری 
 شود؟ می

را در اين جهان نيافتم که درخور يك من با اين  کس افسوس که هيچ
 و شان را برانگيخته شان ترس گنجايش از مهر باشد! چون سستی درون

 اند.کش آنان را به سوی دورويی می
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در دوست داشتن خود استوار باشيد تا در دوست داشته شدن 
همين نکته بس  و توان مهر ورزيدن داشته باشيد؛ سستی نشان ندهيد

 .ی شما سستيد است تا بلند فرياد بزنم و بگويم: همه
زانوان آدمی هنگام مهر ديدن از ديگری بايد استوار شوند و افسوس 

شکند. اين جهان پر از  شان از کمر می رو نمادين ارادهکه خم شده و سَ
دهند و آن  ترسوهاييست که خودشان را در مهر ورزيدن دلير نشان می

شان را خواهيد ديد. آنان همچو االغی  هنگام که مهر ببينند ترس
بام رفته و توان پايين آمدن از پله را ندارد، از  شوند که روی پشت می

ی اميدتان روی  د که سقف خانهپر همين روی آنچنان باال و پايين می
 شود. سرتان فروريخته و مهرتان هر روز به زندگی و آدميان کاسته می

 باشد که بتوانيد در اين دوگانگی جان به در ببريد.
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ی  تنم داغ شده و سرم پر از درد، چشمانم به زور باز مانده و نيمه
زندگی باشد؟ چگونه نام تواند  چپ تنم سست شده. اين چگونه می

توانستم جوانی شاد و خشنود باشم،  زندگی را بر اين رنج بگذارم؟ می
های اين مردم و زندگی بگويم، ولی سرنوشت مرا در  توانستم از نيکی می

 زمان و جايگاه درستی فرود نياورد تا بتوانم چنين باشم.
رنج روان بر  توانم ببينم و دردم را فرياد بزنم تا اين اکنون تنها می

تر شب را به پگاه برسانم. خستگی روانم را  تنم کارگر نشود و آسوده
 چگونه از ميان بردارم و به خود سودگی پيشکش کنم؟

خواستار پايان يافتنم. شادی را  و من از اين انبار غم به ستوه آمده
دوم شتابش بيش از من است.  ام ولی هرچه به دنبالش می گزينش کرده

اين زندگی نبايد رنج و غم را بر من فرود آورد،  ،نخواهم افتاد من از پا
 کشانم و ها را زمين خواهم زد، درد تن و روانم را به مرگ می اين تنش

ام  ين هنگامی که پيروز ميدان شدهآلود و خون خود با دست و رويی گل
 کنم. تان چون روشنی خورشيد می لبخندم را در چشمان

 تنها که زندگی توان غمگين کردنش را ندارد. مرا دريابيد، جنگاوری
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پيکرم که هرچه آب شوم به  من در اين آتش بسان يخی غول
م در نزديکی ا شوم. جنگل هستی بيشتر نزديك می ها خاموشی زبانه

 کس را توان ياری رساندن نيست. نابودی است و هيچ
هم به  2زالو جادوی چشمان  رو به ريزش است 1سيمرغمپرهای 

کند. کوير به دريای دلم چيره شده و ماهيانش را  ش کمك نمیا بهبودی
 خواند. به مرگ فرامی

اين جهان به من بسيار بدهکار است. مرا در اوج توانايی و شکوفايی 
بينم و  ميرد که نه ماه را می در گودال بزرگی انداخته و هر روز دلم می
 بسی تاريکی.نه خورشيد را، تنها اندکی روشنی هست و 

ی باد بهاری آن هنگام که آرزوهايم را  شنويد؟ زمزمه فريادم را نمی
رساند و  تان می ی خود کرده و از زمين رخت بستم به گوش جامه مرگ

 ديگر دير است برای آمدن فريادرس.
، من سُهيد میستم گندزادگان را هرچه شما در ژرفای درون 

که به نهاد  کشم. باور کنيد آن میشنوم و رنج  بينم و می دوچندان می
بيند که بخواهد  ارزش می خود پی ببرد زندگی را بيش از اندازه بی

 شود. جا بنشيند و ببيند داد ديگران بيداد می يك
شناسيد اين  شنويد؟ اگر بويش را می بوی سوختن تبار آدم آزاده را نمی

 به باد نرفته، به دادشان برسيد. شان آن است که هنوز دودمان 7مينویبه 

                                                           
1
 ای در باور ايرانيان که زال، پدر رستم نزد وی پرورش يافت ی افسانه پرنده - 

2
 های شاهنامه پهلوان ايرانی و پدر رستم در داستان - 

7
 مينو: معنی - 
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روم  ها را ندارم ديگر، هرچه بيشتر پيش می من تاب ديدن و شنيدن
 .خورم غلت می گم کرده و در سنگالخ آدميان  بيشتر خودم را
اند دندان  شود ديگری را باور کرد هنگامی که تا توانسته چگونه می

کند، مگر  اميد نمی نه! اين مرا نا اند؟ نشان داده و گوشتت را دريده
شود تنها من مانده باشم؟ آه! چرا که نه، همانگونه که واپسين  می

 کرگدن سپيد بدون همسان جان باخت من نيز تنهايم.
هرچه از من دربرابر شکارچيان پاسداری کنند اين از تنهايی من 

کند. چه سودی دارد که هنگام مرگم چند بيگانه باالی سرم  کم نمی
شد باور کنم که  س را همچون خودم نبينم؟ کاش میک باشند و هيچ

 گويد. ديگر همچو منی زنده نيست! آينه که چيز ديگری می
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های مهربان  جهان پر از آدم»گفت:  ای به چشمم خورد که می نوشته
 «ها باش. ها را بيابی؛ خودت يکی از آن توانی يکی از آن است، اگر نمی

روز فزونی يابد ولی تو را به جايی  هرت روزبهدرد اينجاست که م
ای  ی گياهی کنی که خودت کاشته برسانند که بهتر بدانی همه را هزينه

 و اکنون نهالی پر غرور شده.
به سادگی  همه سنگ را ببينی و افسوس نخوری؟شود اين  مگر می

گويند پس  کنند و در پايان می گويند، رها می شکنند، ناسزا می دل می
چرا همراهی نيست؟ مگر جز اين است که داشتن همراهی نيك نيازمند 

 درونی نيکوست؟
شان نهالی بيرون  کاش که اين همه سنگ روزی بشکنند و از دل

 بزند که زندگی را نشان دهد.
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بينم برخورد کنم.  که در آينه می کمانه کرده و با آندوست دارم 
 چيز نماند. کس و هيچ چنان در دلش فرو روم که ديگر جايی برای هيچ

خود را در آب ديدم بی آن که ياد داشته  فرتوردوست دارم آنجا که 
باشم شنا از بر نيستم، برای در بر گرفتن خود به آب بزنم و در يك 

 شوم. سيالن بزرگ از خود خفه
اين شيفتگی را آنچنان بزرگ خواهم کرد که جهان هستی برای من 

 اند. چنين و چنان شود. اين را در نهادم نوشته
بسيار  مها از خود بيزار شوم. توان من کسی نيستم که با ناماليمتی

کژی  ی دهان پروانه ،جا بنشينم و به سرنوشت باالتر از آن است که يك
 به خودم را بدهم.

چيز از آن تو  کس و هيچ گويم که هيچ به خود گفته و می هميشه 
نيست، حتا خودت هم برای خود نيستی، ولی گاهی اين را فراموش 

گويند:  شوم که می های زهرآلود خود می کرده و دست به دامان پنداشت
آوری، چرا چيزی که به چنگ آوردی را از دست  دست چرا نتوانستی به»

 «دادی؟
چه نتوانستم به دست آورم به دست  بهتر از آندانيد چيست؟  می

تر  هايم را سخت ماند گام خواهم آورد و چيزی که از چنگم رفته اگر می
 رسيدم. ها می کرد و ديرتر به بهترين می

من کسی نيستم که افسوس هيچ و پوچ را بخورم. هرچه هست و 
و د ن شادمانيست که نبايد از چنگ برونيست ارزش افسوس ندارد. اي

 اگر رفت بايد شادی بزرگتری را در دام بيندازم.
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نهال شادی را در دل خود کاشتم و اين غم است که همچون ملخ 
کنم تا مرگش را به  ام را به سويش گسيل می به جان نهالم افتاده. اراده

 چشم ببيند و نهالم را رشد خواهم داد.
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خانه داده بودم و آنگاه که مرا از های بسياری را در دل  من غم
دانستم  ی خود بيرون راندند، دانستم که هرچه خود را برتر می خانه

 که غمی را خانه دهد خودش را فراموش خواهد کرد. هيچ بوده و آن
گيرد و برای همين هم  گويم نهادش با غم خو نمی اين خود که می

نخواهد ماند مگر چيزی را خانه دهد ديگر خودی چنين اگر در دلش 
 وبازدم دارد ولی پوچ است از سرزندگی. سود که دم يك هستی بی

توزی  ند کينهراگذ ی و غم که من را در دوراهی میگاهی به جز شاد
شود هنگامی که کينه را در  و بخشش نيز هستند. سرم سنگين می

 افتد. کشم و هيوالی هولناک درونم به قهقهه می آغوش می
توزی شيرين است يا در پس  دانم کينه م که نمیاز خودم ترس دار

هم درديست که در  تلخی شيرينی خود تلخی بزرگی همراه دارد. آن
که چرا خودت را به چيزی آلوده گذارد  درونِ دل می ،پوستين سرزنش

ی  نيز آفريدهچرا کسی نيست بگويد که کينه  کردی که از آن تو نبوده؟
 من است و از آن من!

ترسند  ست که میا هايی گويم بخشش کار آدم می گاهی با خود
دربرابر مهر خود بايستند يا از دردسر گريزانند و بهتر است خودمانی 

کنم  هستند، ولی خودم را که نگاه می« ترسو»بگويم، در يك واژه 
 ام. چيز جز اين که خسته بينم نه! ترسی ندارم از هيچ می

ر نه کينه و نه خشم بر گير کرده که نه مه خستگی مرا چنان زمين
 م از ميان برود و تنها مهر بماند!ا شود. باشد که خستگی من کارگر می
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سر بزرگواری برای کسانيست که  شان از بسياری هستند که بودن
 شان دارند. بيش دوستو کم

داستان بزدل بودن نيست، چون اين زندگی هيچ راهی برای گريز 
 است.« بودن» ساده تر از« نبودن»نگذاشته و 

تر شان هرچه پررنگ ی چنديست که بودن انهداستان، زيستن بزرگوار
تان است که در نادانی پنهانش کرديد.  باشد از سر نيکی به شما و هستی

 سپاسگزار باشيد که آن اندک آدم بزرگوار را کنارتان داريد.
کردم نبودن آدمی به چند روز و چند ماه پايان  من گمان می

ولی دشواری اين پديده، از ياد رفتن يادواره نيست که بگذرد و يابد،  می
شان  ست که رفتار و گفتار و انديشه نبود سودمند کسانی ابرود، جای آن 

تان کردند تا  شان را نيکی بر هستی در زمين چرخش دارد و زيستن
 بدانيد بزرگواری چيست.

رخنه  دانستم که بود و نبود کسی در کار اين جهان من هيچ نمی
ايجاد کند، آری درست است خورشيد هميشه باال آمده و در زمانی فرو 

درازی  تواند با بودن و نبودنش در کار خورشيد دست رود و کسی نمی می
شان  منشان هستند که جهان را با بودن کند، ولی اين بزرگان و نيك

اه کند؛ اگر نه! نگ تر میی ستم را پررنگ شان سايه و نبودن رنگين کرده
هايش را  تان و ديروزی که نبوديد و داستان کنيد به چگونگی اکنون

ی آسايش بوده و پاد آن بود و  ايد، بودن و نبودن چه کسانی مايه خوانده
 ی بدبختی! نبود چه کسی مايه
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  برابرکرد خُرد تا کالن را که بنگريد، هرکس منش بزرگوارانه دارد
را دگرگون کرده و به آنان  ها تن تواند زندگی يك تن تا ميليون می

ی  توان گفت که مرگ همان فراموشی يادواره نيکی ارزانی کند. پس می
هايش در جهان ماندگار باشد  شماست و هرکس که انديشه و يادواره

 زنده است.
ها تن  از زندگی خود به سادگی نگذريد و نيکی را به يك تا ميليون

 ارزانی کنيد تا رستگاری برای شما باشد.
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داند! همه چيز از دور زيبا  پرواز از دور شايد زيبا باشد، کسی چه می
آيد. ما آدميان هر چه به دست آوريم حتا با سختی  و رنگی به چشم می

شويم؛ وای بر چگونگی کسی که از  بسيار، روزی از آن خسته می
 خودش خسته شود.

زی برايم کشش چي من زمان بسياريست از خود خسته شدم. هيچ
آيد و  دانم چه چيز مرا خوش می ، حتا نمیکوششی کنم ندارد تا برايش 
 کند. دلم را شاد می

دانم چه بگويم سُهش اين را دارم که به من بسيار ستم شده؛  نمی
ا نديدم و اکنون در ژرفای ديدم ر دانستم يا می چه را که بايد می آن

 زنم. میپا  و نداشتن و ندانستن؛ دست نديدن،
دانند؛ چرا  بسياری با ديدن من خودشان را بسی کمتر از من می

هنگام که دانم، ولی آن  دروغ بگويم من نيز آنان را کمتر از خود می
ببينی دردناک است. گاهی امروزِ خود را از خودت را دربرابر خودت کم 

 شود. بينم و رنج درونم بيشتر می ديروزم کمتر می
س رفتن به سفری کرد، سفر به جايی که جز چند روز پيش دلم هو

ی خيالم مرا برد به چند سال پيش که در   شن و ماسه هيچ ندارد. پرنده
نگی و درماندگی، چرند سرما و افسردگی، من در اوج گُ 1موسمهمين 

دلم را از همه چيز و همه کس کندم و خواستم که به همان سرزمين 
تر کشاند و جايی سردتر و شلوغ ديوانگی مرا بهشن و ماسه بروم، ولی 

 هنگام بازگشت به جز بيماری و پريشانی روانم، تنم نيز رنجور بود.
                                                           

1
 فصلموسم:  - 
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گنجيد و مرا به  م نمیا ه من به دوش کشيده بودم در هستیرنجی ک
يك آدم پوچ رسانده بود، يك من پر از هيچ. آن روز هنگامی که يادم 

تر رنج بردم. گويا کردم بيش آمد دوسال پيش هم در همين نقطه سر می
ين که که اين همه زمان گذشت و من هيچ پيشرفتی نداشتم جز ا

 باال بگيرم و سپس با سر به زمين بخورم. ی توان دست خودم را با همه
چرا کسی نيست که غمخوارم باشد؟ چرا کسی نيست که مرا همراه 

 باشد و دلم را از تنهايی برکند و آسايشم را به من يادآور شود؟
ها که  سرشته شده در تنهايی، چه خواسته گويم! آدمِ چه میآه 
 نداری!
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مان شده، ولی چيز ها ای بوده که مرهم زخم ای پديده زمان هميشه
ای در گذر زمان نيست که بخواهد ما را آرام کند، ما آن هنگام که  ويژه
کنيم زمان همه  گمان می ،«غم ديگر بس است» گوييم:  خود میبه 

 چيز را درست کرده.
چه زمانی کند  شود گفت اين گنجايش ماست که روشن می می
شويم نه اين که زمان به خودی خود  مان از ميان رفته و سوده میدردها

کنيم چه با هستی  ی کارها را می کاری کند. اين ما هستيم که همه
 خود چه با گذر زمان.

خودمان درگيريم چرا چنين شد و چنان  آن هنگام که هر دم با
 ،شويم؛ تا جايی که يك رنج ها را به خود يادآور می نشد و هر روز بدی

مان چنان پر شده که يا به خود  دهد و گنجايش هزاران بار در ما رخ می
 زنيم. يا به ديگری آسيب می

« ديگر بس است»ن به خودش بگويد: داند که چه زما آدمِ رِند می
ند آرامش خود را با زند. آدم رِ ه خود و نه به ديگری آسيب نمینه ب پس

 دهد. بازی کنار فريبکاران هدر نمی
زند  چه به رنجمان دامن میذهن ما بسی پرارزش است و نبايد با آن 

ر شود. جز اين مانند آن است که ما اسپی بخريم و جای سوار شدن بر پُ
ذهن نيز چنين است.  پشتش، آن را سوار بر پشتمان کنيم. ساختار

ذهن برای خدمت به ماست، نه اين که هرجا خواست با وی همراه شده 
 و به خود آسيب بزنيم.
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ی ذهن آنچنان  کارکرد هرچيزی را بايد دانست. انديشه و پرنده
ها به  آن ما باهستند که بايد در راستای سودرسانی به ما باشند و اگر 

درست همانند آن اسپی که بر خود آسيب بزنيم، گردن خودمان است. 
پشت خود سوار کرده و سپس گاليه کنيم که چرا گذاشتی تو را بر 

 پشتم سوار کنم.
وری کرده و  اميد به اين است که خودم هم از اين شيوه بهره

 م را سامان ببخشم.ا زندگی
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آن يی از خود ساخته بودم و کسی توان دستيابی به هستی بلندباال
 که با آن ناآشنايم. را نداشت مگر با فريبی به نام عشق

رسيد و مرا بر خودم  اين فريب را هر که از بر بود دستش به من می
 کرد. آوار می
ی خود را استوارتر کنم و از آن  ها بانی آن شد تا پی و ريشه اين

ها مرا يادآور  ناآشنای فريبنده چشم بپوشم، ولی کيست که پس از ماه
ماجراجو  تر از همين سوراخ نيش خوردی پس پيش»: و بگويد شود

 «نباش.
م چنگ ا دی پيش کسی نشسته بود و به هستیيادم آمد چن

خراشيد؛ من از خشم  گفت و در کنارش روانم را می انداخته و ناسزا می
رفتم و چنان  نشانهاش  ام را سمت سينه پر بودم و ناگهان انگشت اشاره

ی اين من  تو اندازه»پيش رفت و فرياد زدم:  که کمی به فرو کردم
 «نيستی.

کرد تا با واژگانش جنگ روانی راه بيندازد دوباره  تا دهانش را باز می
 گفتم. زدم و همان را می فرياد می

ی  بارهاکنون در گفتم، راستش هم ساليان پيش بايد اين را می
 ی من نيستند. اندازه بسياری همين نگرش را دارم؛ آنان

کنند روبروی من  ی آنان که گمان می ا خودم گفتم کاش به همهب
 کسی هستند همين را بگويم، فرياد بزنم و بگويم!

 ی اين من نيستيد. گويم: اندازه اکنون می
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شان را  های بدشگون کم گام يابند خودشان کم آنان که درمی 
باور مانند تا با زجر اين  شوند و اندی هم می برداشته و از من دور می
 درونی هر روز نگاهم کنند.

شان افتاده  م روی تنديس دروغينا ی هستی دانند که سايه آنان می
کنند. چرا  و برای همين با توان بسيار کوشش در پايين آوردن من می

آيم و کوتاهی  شوند و من کوتاه می دروغ بگويم، گاهی تا جايی پيروز می
شود! آنان هيچ نيستند  من نمیی  من باز هم بانی رسيدن آنان به اندازه

 دربرابر هستی اين من.
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 تان هست را فرياد بزنيد. سخن بگوييد، آنچه درون
ايست برای  هايی که بانی چيدن داستان کودکانه ام، از نگفتن خسته

 دور کردنم و نگفتن آنچه هست.
آور و زشتم.  چندشتان را، به من بگوييد چه اندازه  فرياد بزنيد خشم

ی  به من بگوييد که از من بيزاريد و دوست نداريد صدای بال زدن پروانه
 درونم را بشنويد، ولی به من دروغ نگوييد.

کنيد  جوشد پافشاری می تان می آنچنان در نگفتن خود و آنچه درون
ر ذهن خود داشته باشيد: هرچه پاشيد. اين گفتار را د که روزی فرومی

تان توان زندگی داده و  تان را فرياد نزنيد به بازيگر درون خروشو جوش
 ايد. ی لذت زندگی نداده به خودتان پروانه

تان همچون انگل از هستی شما کژبهرگی  بدينسان که بازيگر درون
کنيد همين خوب است؛ چنانچه در همان  کند و شما نيز گمان می می

چ نيستيد جز شود و ديگر هي تان خورده می بخش چيستی دم بخش
ها را با  ترين جنبد و تلخ گوشت و استخوانی که تنها زبانش به دروغ می

 کند. ی شيرين به خودش زورچپانی می مزه
به من بگوييد و مرا بازی ندهيد، من کسی نيستم که از سخن 
گفتن گريزان باشم. به من بگوييد که پوچم، بزدل نباشيد، بزدالن 

دانم که هرگاه با خود تنها  نها من میاند و اين را ت هميشه بازنده
ی خود نيستم و  شوم ناچار به درآوردن پوستين ساختگی و رخپوشه می

 از خودم هرگز هراسان نخواهم شد.
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گاه نياز به  از برای اين که اين من آنچنان ويژه و زيباست؛ هيچ
 داشتن رخپوشه و پوستين ندارد.

س در پايان کار به خودتان را برهانيد و راستش را بگوييد؛ سپ
ودتان را فريب ايد. خ يا پيروز شده  خودتان بگوييد که شکست خورده

 با ديگران است. 1تانها همکنشبانی شکست در  ندهيد که فريب خود،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
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خوردگی نداشته باشد و  هايم خط ترها بهوش بودم تا نوشته پيش
جای بماند، ولی اين روزها وکاست و خوانا از من به  کم يادبودی بی

 خوردگی داشته باشد آرامش من است. ام که آنچه نبايد خط دانسته
کس خوب نيست و غم همه جا را پر کرده.  اين روزها چگونگیِ هيچ

شان درون  آنان که دوست دارند بر مردمان چيره باشند غم را به دل
دن خود؛ کنند در راستای ماندگار ش شان کژبهرگی می کرده و از ترس

 باشد شادی و شور است. ولی آنچه ماندگار می
ما آن شادی و شور را روزی به دست خواهيم آورد، آنجا که بدانيم 

مان ها ها يکپارچه. هرچه غم اشد و غمفرياد دادخواهی نبايد پراکنده ب
کنيم همين  رفته گمان می گيريم و رفته يکپارچه باشند به غم خو می

 بوده. گونه که هست بايد می
ام آدمی نبايد به غم خو بگيرد. آدمی که به بردگی و  هميشه گفته

غم خو بگيرد، نه اراده دارد و نه خرد؛ زيرا با آن گوسپندی که در 
کند و  ستورگاه توان پردازش اين را ندارد که از کجا آمده و اينجا چه می

 چوپان و گرگ کيستند! هيچ دگرسان نيست.
م که از خود انديشه ندارند مانده و تن و شايد در ميان اين همه آد

، ولی از اين خشنودم که در اين  روانم به لرزش و پريشانی افتاده
 نيستم. 1همبازها با کسی  خردی نابسامانی و بی

دبختی دچار کرده، با هر بادی پيروی کورکورانه آدميان را به ب
گيرند؛ باور نداری؟ به ميان مردمان برو، ببين و گوش فرا  سو میو سمت

                                                           
1
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ده؛ آنجا که در يك زمان ويژه، چيزی سطحی و کم ارزش و يا دروغی 
افتد و هرکجا که  شان می ای ويژه است به زبان که به سود دسته

زنند! آنجا خواهی دانست که به چه چيز دچار  رسند آن را جار می می
ها را ببينی و  ر خودت دچار شده نباشی و اين ديدنیاند؛ تازه اگ شده

 ها را بشنوی. شنيدنی
ی داغتر از آشند و به سر و  هايی هستند که کاسه آری اينان همان

ی  زنند تا چيزی که به سود خودشان يا همان توده ی خود می سينه
ها را در چشمت فرو  هايی که دروغ مردم نيست ب دست آيد؛ همان

 يب باالنشينان پر شود.کنند تا ج می
ماند بدتر آن که ديگری را نيز  کاله می اينان نه تنها سر خودشان بی

که نادان  گويم آن اندازند، ولی با خودم می گريز می درون يك چاه بی
 باشد و امروز در چاه نيفتد فردا خواهد افتاد.

دانند ناچار به زندگی ميان اين  من و آنانی که خود را آگاه می
 ايم که بسيارند. هدست
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کنم تا  را موشکافی می ما چيستیپردازم و  هر دم به واکاوی خود می
ای را از خود بيزار  ای را به سوی خود کشانده و دسته دريابم چرا دسته

 کنم. می
کند و  چه چيز درونم هست که اينان را چنين و آنان را چنان می

 چيز سرچشمه دارد؟اين همه داشته و نداشته از چه 
ای در هستی دارم؛ نه که نداشته باشم. آغاز  گمان کردم که رخنه

کار غمگين شدم چرا با پژوهش، چنين چيزهايی را يافته و به خودم 
وکاست نيستم، ولی بيشتر که درونش شدم  کم چسباندم، پس من بی

 دريافتم که اينگونه نيست.
ه به خود؛ پس راهم زنم ن در زندگی کنونی نه به کسی آسيب می

پذيرفتم  وکاست نبودم و اين را بايد می کم نادرست نبوده. هرچند که بی
 گذراند. رخنه و دشواری زندگی نمی کس بی که هيچ

شناسم و در  پس از پذيرش اين نکته، به ياد آوردم هرکه من می
جهان هياهويی برپا کرده از درون آشفته و پريشان بوده و توانسته که 

ند، اين از دست کسی که از درون پرهياهو نباشد برنخواهد چنين ک
گذرد شايد بد نباشد،  پس به خود گفتم دانستن آنچه درونم می آمد.

 ولی هرچه هستيم اگر آسيب زننده نباشد بايد همانگونه پذيرفته شود.
اينان که درون خودشان جستجو کرده و سپس خودشان را آنچنان 

بر جهان هستی کارگر  ،کنند دگرگون می پسندند ی مردم می که توده
انشينی و مرگ را بيشتر ی مردم يکج نخواهند شد، چون توده

 پسندند. می
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، خود پيشينم را شايد نه، ولی اکنون خودم را بسيار دوست دارم
 آنچنان که بايد به خودم شيدايم.

گفتم اگر فراموش کنم که با من چه کرده و مرا به زمين  با خود می
شان را خواهم خورد؛ پس با اين روش پيش رفتم و بر  ند دوباره فريبزد

آن شدم تا ديگر کسی را باور نکنم، ولی گويا چنين کاری بسان همان 
آيد و خشنود  ست که از ترس رخداد ناگوار از خانه بيرون نمیا آدمی

 است که تندرست مانده.
هستند که  اين نکته را بايد بدانيم که درصد بسيار کمی در جهان

کنند و از همين روی ما ديگران را نيز به همان  باور ما را ويران می
ی کم برخورد کنيم و  بينيم. اين که در زندگی به آن دسته چشم می

 زخم بخوريم آنچنان هم بد نيست.
ی ترس کنيم و از همگان دوری  اين بد است که ما زخممان را بهانه
شناسيم و جاهای بسياری  را نمیبجوييم. بسياری هستند که ما آنان 

هاست که ما را سرزنده  ايم؛ از سرگذراندن اين پديده هست که نرفته
شود تا ديگر افسوس نخوريم؛ زيرا ما هميشه  خواهد کرد و بانی اين می

 آاليش بوديم. خوريم که در آن شاد و بی ای را می افسوس گذشته
مان است و  شادی و ماجراجويی 1پنامچنانچه که اکنون ترسمان 

گذارد و روی  ی ما نام لودگی و سادگی می اين ترس روی شادیِ گذشته
 مغزی و نادانی. هايش نام سبك ماجراجويی

 نبايد فريب ترس را خورد.
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 هريچ ام که بر اراده ختهيار ذهنم چنان گسساف ،چه کنم دانم ینم
امروز نشود تا چند روز  نميريش یها یپرداز اليکه خ دانم یم ؛شده

 .کنند یشوند و مرا له م یآوار م گريد

مهربان  اراني ،هرچه خودم را خوشبخت انگاشتم ،بت ساختم هرچه
 یبه تلخ یگريپس از د یکيکردم  یپهلوان و دميو با وفا کنارم د

و  رميگ یزود اوج مم. باال هست اريبس ینوسان ريچرا که درگ ؛نديگرا یم
چنان  ،آب کنم که آتش پس از آغوشِ یدم چنان فروکش م كيدر 

 .شود یخاموش نم
جنگم هر روز از من دور و ب یزيچ یترسم اگر برا یم ،ام خسته

که در ذهن  ها دهيآن پد نيراست یِنيريکه ش ترسم یم .دورتر شود
 .جانفرسا یديناام كيزبانم مزه نشوند و من بمانم با  ريز نميب یم

باال  اريهاست که خودم را بس سال ،دميندکم گاه خودم را  چيه
 افتميهان!  ،است نيهم یبرا ديشا ؛خودم هستمی  فتهيو ش نميب یم

 یجز خودم به کس متا نتوان دهد یم بيمرا فر یفتگيش نيا ،است نيهم
پراکنده و  یبرا رميگ یگاه اوج مهر نيهم یبرا ؛وابسته شوم یزيچ اي

را  یاگر ناتوان بماند درماندگ. کند یکردنم آتشم را خاموش م شانيپر
دست  انيتا در پا برد یپرسش م ريم را زا یو بزرگ کردهبه من درون 

 .کند یم را زنده ما یزمان دوباره بزرگ یدر درازا و سپس بکشم
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 !ارنديبس هانيا ،ستيکس زنده ن كيتنها  ،که در من شود یباورم نم
را بر  1اژنگشپشده و بازنده جنگ که  ريدستگ ی مرا همچون فرمانده

 .کشند یسو و آن سو م نيبسته و به ا سمانياند با ر ختهيگردنش آو

من  .بتوانم ديبا ؛خودم رها کنم خودم را از بند ديبا ،ابميب یراه ديبا
 ی بند و سرسپرده هرگز در ،فرمانده بوده یکه روز یکس .توانم یم
 .درست است نيهم یآر .شود یدهد نم یم شا یکه باز یزيچ
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خود  یها سُهشکه نتواند بر خشم و  یها از آن کس جهان آدم در
 .شود یم یکژبهرگ شهيشود هم رهيچ

توانند  یآنان تا م .گذر کرد انيآدم بياز فر تاسخت است  اريبس
از آنان  کهنيا یو سپس برا رنديگ یم دهيرا ناد یژگيو نيبا ا یکسان

و آنجاست  بارند یآنان مبر سر مهر و نگاه خودشان را  ،کنند یکژبهرگ
 .نشد دهيزدانست و گَ ديکه با

 راو تو نبوده و غم و رنج ت یسال نگاهش رو انيسالکسی که 
 کهنيمگر ا ،تواند تو را پر ارزش بداند ینم کبارهيبه  دانسته یم شارز یب

که تو  ستين نيا شهيهم یسودمند .یداشته باش یاريسود بس شيبرا
 یها بيبردن فر شيپ یآنان برا یگاه ؛یرا به آنان ببخش یمال و پول

و از دور  اندازند یشان تو را به جلو مليددرون پ یِشنودشان و خ یروان
دانند  یم دنرِ یها تنها آدم یول، کشند یو سوت م زنند یدست م تيبرا

آن  سر به ته برای اينکه بابزرگ کنده شده  یچاه شان یرو پيشکه 
 .فتنديب

 :ديگو یو م خندد یآدم کودن م شيچاه بر ر نيا یآنجاست که بان
 «؟یکن تو چرا کرد نيمن گفتم چن»

 .دينشو مانيپش تا ديخود نباش یها هشبند خشم و سُ در گاهچيه
 درتان را ردخِ .است روزيخرد است که پ ،نداندر برخورد با رِ شهيمه

 .ديدرست به کار ببر یجا
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 و... صداها ،ها داستان ،ها لميف .مردم را ندارم یها یپست دنيد تاب
 یا دهد مرا به اندازه یمردم را نشان م یو دورنگ یشان که پست کدامهر
 دهيرا ناد ها یخوب کنم، یفراموش م کبارهيکه خودم را به  ترساند یم
را به نگاه خود درون کرده و  ها یکيتوانم تار ی و با همه رميگ یم

 .اندازم یرا به لرزه م ما یهست

 دگاهيو چه از د یفلسف دگاهيچه از د یشك را که بشناسر یدهيپد
را به خودت  یکسان چون رشكِ ؛ديکش یرنج خواه شتريب یروانکاو

 اديرا به  یرشك کسان ،یشان داشت دوست ترشيکه پ ديد یخواه
 نيمهر بوده. ا یکردند از رو یآنچه رفتار م یکرد یکه گمان م یآور یم

 تواند یبخش استخوان چگونه م چندتکه گوشت و  كي ست،يدرست ن
 ؟!گر و ددمنش باشدمهمه ست نيا

 یتکه تباه كيبودم،  یاريکاش من هم همچون بس ميگو یم یگاه
انبار  انيدر م سود یب ی جونده كيپر از زغال،  و اهيس ینيزم در دلِ
 ميها تنها افسوس گذرد یو زمان م روم یم شيپ شتريهرچه ب. گندم

 !ستين یکه زندگ نيا ماند، ینم ميبرا یلذت چيو ه شود یم شتريب
 نيدر هم یول ،نشيدر جهان آفر مينوک سوزن كيما  نديگو یم

 یزيخود چ یهمان نوک سوزن برا ی که نوک سوزن است اندازه نيزم
 .و پوچ چيه! ميندار

هم  انيو در پا مينبر یلذت چيه یهست زِپونِ ريدر ز چه بد است که 
 شيپ یشد و چه رخداد ميخواه ستيبدون دانستن آن که چگونه ن

 يم.شده و برو ديناپد ميشان دار چشم آنان که دوست شيخواهد آمد از پ
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 زيچه چ یآن هنگام که بدان .خودش یاست برا یندانستن هم درد
 نيا .یابياز رخ دادنش ن شيدانستن آن پ یبرا یراه چيو ه یدان یرا نم

چشم به  یزيتا اگر چ ميرينخست بم ديدردناک است که با اريبس
 یو پوچ یستين مينباشد نتوان یزياگر چ م،ينيبب ميراهمان است را بتوان

با  مياکنون که هست شود یم چگونه. ميابيدر یزندگ یهدور نيرا در هم
 يیبدون آنکه به جا ميشو ستين هبارکيها به  ذهن و سرگذشت نيا

 م؟يبرو
درخت  ،ميکن یپا له م ريرا ز یآن هنگام که ما برگ خشک ديشا

تو را له کرد به جهان  یگفته باشد اگر آدم یبه و ؛از افتادن برگ شيپ
 ؟داند یچه م یکس !رفت یخواه ديجاو
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 یکيتار ،نکرده دارشانيب دهينارس بهارِ یلخت که هنوز بو درختان
 ايگو ؛کند یم انيرا نما کرشيپ ،آنجا یها چراغ يیروشنادلِ که در 

که امشب  یمکتين یرو اريبود که از درد و رنج بس شيدو سال پ نيهم
که  یاهيبودم و در دود س دهيدراز کش ،نبود در دل همان درختان گريد

زمستان تنها  یسرما از و هفرو رفت شهيندا بهآن بودم  یخود بان
سهش اندوه و رنج  یول، دميهسُ یمسوزن شدن نوک انگشتانم را  سوزن

 ؟کجا و سرما کجا
من آن  ،رفتم یخواستم که به خانه م یگرم م یاگر آن روزها جامن 
 یول ؛ندارمش زياکنون ن که هم یزيهمان چ .خواستم یم یگرمروزها دل

 .با نبودنش کنار آمدم
بودم  افتهيتازه در ؛شيدو سال پ كِيهمان شب سرد و تار ،آن شب

دردش را همچون  ديرس یاز راه م یکسره .که چه اندازه تنها هستم
 شرمکرد و آنگاه که از گفتنش  یدان ذهنم م زباله درون زباله سهيک
 شزخم اي؛ داد یم یگريخود را به د یگورش را گم کرده و جا کرد یم

 .گشت یم یگريدان د زباله دنبال رها کرده و بهرا م يافت یکه مرهم م
 یکه اگر برا هشد دهياز الکل رهان یمن شده بودم همچون آدم

 .آورم یم یخود دوباره به الکل رو ،بازدارنده نباشم گريد یها یالکل
در  یول ،را ببافم یگريد یتوانستم موها یشده بودم که م یهمچون آدم
 .خود ناتوان بودم یبافتن موها
 یدگرسان نيمن تنها هستم با ا .ستيهمچون گذشته ن گريامروز د

تا خودم  خرم یمنرا به جان  کس ديگر دردِ ،از درد خود زيگر یکه برا
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 یآدم گريچون د ،ميروزها تنها نياو سپس رها شوم. را فراموش کنم 
 ،ام شود که درد نداشته باشد و من نه تنها از درد خود گذشته ینم افتي

 ی که همه یتا روز ستمين داريخر گريکس را د چيباالتر آنکه درد ه
 .ت ببندمخر نياز زم زيبروند و خودم ن انياز م ميها درد

تنها  ؛ندارد که چه خواهد شد و به کجا خواهم رفت یارزش ميبرا
 ی اگر هم بود به گوشه ،نباشد یوچپ یزندگ نيدوست دارم که در پس ا

 .از خود خرسند و ام من آسوده .نيدروغ دوزخِ
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 نيا توان یچگونه م ،ام پاره شده خسته تکه یادوارهيهمه  نيا از
شور  یب یپ در یسال را پ كي که هر روزِ ديکن انگم ؟را تاب آورد دهيپد

بهتر است  اي یو تنها چند روز به شور و شاد ديکن یزندگ یو شاد
باشد  وستهيپ آنکه یب ،انيو در پا ديابيزودگذر دست  یجانيه ميبگو

 توان یچگونه م دييشما به من بگو .گذاردن ینشان وداز خ گريبرود و د
 ؟برد اديشده را از  یناکام یکه بان یشور زودگذر

هر روزتان بدون  ديکن ناگم ؛نگاه کنم یگريد ی هياز زاو خواهم یم
 ديخو نخواه یبه روزمرگ نيچن نيا ،بگذرد یزيانگ شگفت زيچ چيه

دم چند  یو سپس برا تان کنند آغشته یگرفت؟ درون رنگ خاکستر
دوباره در آن  زدين برات یها از سر و رو از آنکه رنگ شيبکشند و پ رونيب

 ...چيدر ه چيو ه ديفتيب یغم و شاد یب رنگِ

که  نيا یول ،بخش است لذت اريبس یاند که دوران جوان ما گفته به
 ،کنند یم یندان بهتر از ما زندگپگوس ديباور کن .ندارد چيه نميب یمن م

 یازهايهم ن ،شان هستند هم چوپان دلواپس و هم سگ گله
 یاز برا یشناسند و نه کوشش ینه زر را م ،شود یشان برآورده منينخست

 دارند. شان گو بزر چكکو یها به خواسته دنيرس

برش  ی انبه یگهگدار یول ،انبه باشد ی مزه فتهيش یکس که انگار
آنکه بتواند  ید و بنکن كيرا به دهانش نزد کند یم یکه دلبر یا خورده

 یزندگ یهند؛ گادور کن یرا بکشد و زود از و شياز آن بخورد تنها بو
چون هر بار  ،ستمين ديباز هم ناام هانيا ی با همه یول ،است نيچن ميبرا
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از خودم تنی ناالن خسته و  یبا چشمان نميب یم نهيآ یروبرو اکه خود ر
 .ستميسپاسگزارم که همچون زالو ن

زالو  ايآ مينيو بب ميکن یخودمان را بررس گاهيجا ديروزها با نيا
 یدگيرس یبه و گرانيو د ندينش یجا م كيکه  یآدم .نه اي ميا شده

م شنودمن خ .همچون زالو است ،ندارد يیتوانا چيکنند و از خود ه یم
 .زالو بودن را دوست نداشتمکه از همان آغاز 

سرخ و  یها به رنگ وم هَرَبِ یرنگ خاکستر نياز ا شد یکاش م
و  یاز شاد یکمان نيرنگ ست؟ين بايز ،و بنفش دچار شوم ینارنج

 .یسرزندگ
 .ش را خواهم گشتگرداگرد یروز .ستين ینيکجانشي یجا نيزم

 .دانم یرا م نينخواهد بود ا یو روزمرگ یمن رنگ خاکستر سرانجامِ
. روند یم نيها از زم یکند و پست یم يیخودنما یو دوست یآشت یروز

از آزارهای زندگی و آنکه  ، بیما خواهد بودی  همه جا خانه گريآنجا د
 .ميبترسديگران 

ام و سال نو  خسته شده یاز خاکستر گريمن د یول ،دانم یشما را نم
 كيمن  نيا .گذاشت مپشت سر خواه یرنگ یزندگ كي یرا به سو

را زنده مانده تا بتواند خودش را چنان تراش دهد که  یپرد یسال پ
 .باشد یاستوار و ستودن سشيتند

من از  یها ستون. دانم یگمان م یرا ب نيا ،در من راه ندارد یسست
 .یجز راست داند ینم چيمن ه نياند و ا شده دهيآفر یراست
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و آنچه هست را  کند یما چنان روانش را لخت م یبرا یکس یگاه
ما را باور کرده  نيچن نيا یکس ميبه خودمان ببال ديکه با دهد ینشان م

 .دهد یمان م را نشان نشيراست کاست خودِ و کم یو ب

اگر آن  .را باور کرد یکس شود یسخت م اريروزها بس نيا ديکن باور
 تان و خودشان را نشان هشما را باور کرد یاريکه بس ديهست یکس

 .ديستيسود ن یو ب کنواختي یشما آدم ،دهند یم

در  شود یرخپوشه م یلخت و ب نيمن چن یبرا یکسکه گاه آن
به  یشوم که نه از باور کس یاز خودم خرسند م .گنجم یپوست خود نم
 .رميگ یکم م و نه خودم را دست کنم یم یخودم کژبهرگ

 یبرا ،ابمين گريهم د ديو شا افتمين یآنچه من هستم را در کس
به  یهر دم کس ديشا. دارم یخودم را دوست م شتريهر روز ب نيهم
ها به  آدم ی روز همه كي ديشا ؛کند و از پشت خنجر بزند دغا یکس

که مرا باور کرده و  یبه آن کس گاهچيمن ه یول ،خنجر بزنند گريکدي
 .شکنم ینکرده و باورش را نم یمهر یب دارد یم یگرام

 .ديشو ناتريمهرتر و بباشد که هر روز پر 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 111 اهورا دستجردی                                                                                               

 
81 

 و خودکار بودمه دست ب ،ديرس یسال در آن دم که بهار فرا م هر
کاغذ سوار ر ب یسوار یامسال بر آن شدم که جا یول ؛کاغذ سوار یرو

 .رامونشيپر از شناخت به پ ستيذهن نآ یباشم که بان یبر آرامش

 یزندگ یها از رخدادها و کنش ،یاريبس یها ندوَشَ یبرا ديشا
دامن بزنم در کوششم  رهيزنج نيآنکه به ا یجا یول ،نبرم یچنان لذتآن

 دنشيکه شن ینواز هرچه بر باد رفته را دوباره بازگردانم و آن ساز گوش
 .رميکردم دوباره از سر گ غيدر ميها را از گوش

که  یزيچ .ستنديآسان ن سمينو یآنچنان که م زهايچ نيا ديدان یم
شود  یمه نبر ما روا یهنگام ،از آن شيب یدرد دارد دانستن است و درد

نرود  رونين بام یاز هست یهر نادانزو تا  ميکن یکه آهنگ دانستن م
که  شود یکمتر م اينگونهدانستن  درد خودِ .ديکش ميهمچنان رنج خواه

 نيو ا ميشچرا ب یآگاه اهبه همر دنيو شن دنيد جانيشور و ه ميبتوان
 ستنيبهتر ز یو ما را به سو کاهد یدانستن م از رنجِ یشور و خرسند

 .کشاند یم

که  یکسان ن وم .ندا هکرد یسخت یخودشان را گرفتار زندگ انيآدم
سخت که  یِزندگ نيتا در ا 1ميا هباخت داد زيهمچون من هستند ن

 .ميپا بزنو داشتند دست یبه ما ارزان اکانمانين

مان پر شده و پول از همساالن نيزم ميو چه نخواه ميبخواه چه
 جانوران از گزند ی همه و ايدشت و جنگل و در .زند یسخن نخست را م

 یآدم نش و کنجکاوکُراست که ذهن پ یا نهيهز نيما در رنج هستند و ا
                                                           

1
 دادباخته: محکوم - 
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و رنج  یکشتار و نابود یزنده ماندن به بها یعني ؛بپردازد ديپرداخته و با
 .ها دهيپد گريد

 به کريپ نيزنده ماندن هم از ارزش افتاده و ا نيکه ا ديپا ینم یريد
 ،داند یمن زيچ چيه نکهيدانستن ا یاز برا ؛ناخواسته یِن کنجکاوآ همراه

 .سرانجام ما خواهد بود نيافتد و ا یم یدچار و از هست یبه پوچ
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کنم؛  شود انديشه کرد و نوشت، چون انديشه که می ديگر نمی
گذارد  گيرد و نمی ناخودآگاهی که درونم زورچپانی شده دستم را گاز می

ها را بريده  زدند و درستی هايی که بر هنر می آنچه بايد را بگويم. قيچی
هايی که بر رادمردان شده،  ديديم، ستم بريده و ويرايش شده می

هايی که دور گردن آزادگان چنبره زده؛ همگی مرا از انديشيدن  ريسمان
نويسم و خودم همچون  آيد را می کنند. هر چه در جا به زبان می ور مید

 شوم. ها آب می شمع در برابر آتش پستی
شود گفت ديگری کاستی دارد،  دانيد چيست؟ هميشه که نمی می

گويند از  های خودمان را درست کنيم؟ اينکه می پس چه زمان کاستی
شان دراز  ادن آنان که زبانبرای بازی د ای بهانهخودتان آغاز کنيد، شده 

 شده و چيزی دانستند که نبايد؛ ولی تا به کی؟
ايم در دست کسانی که از  گيرنده شده  نرم و ريخت ما همچون مومِ

کس  کنند، ولی هيچ های درست در کارهای نادرست کژبهرگی می جمله
گويند چه گفتار نيك و درستی از  بيند. همه می آن کار نادرست را نمی

های نابکار هر  شود باورش کرد. آدم يك نابکار بيرون آمده پس می زبان
ی  ی کارشان تيشه بر ريشه چه سخن درست بگويند باز هم پشت پرده

 فرودستان می زنند.
گويد، ببين چه  نبين چه کسی می»گويند:  به ديد من اين که می

تواند باال رفته و  نادرست است. اين روزها هر کسی نمی« گويد می
زند  که باال رفته و سخنان رنگارنگ می خنرانی کند پس هر آنس

 گمان نابکار است. بی
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که نابکار است  سخن راست و درست هميشه روشن است و آن
شان  چنانچه سخن درست بزند از برای فريب است. تنها نياز است چهره

 را موشکافانه هنگام کژبهرگی از راستی ببينيد، اگر ناتوان بوديد کارنامه
تان را  اش چهره شان را ببينيد؛ آيا همين ديروز جای کشيده گذشته

 گلگون نکرده بود؟
بدانيد که هر چيزی در جای خودش زيباست؛ ددمنش زير خاک و 
رادمرد روی زمين با لبی خندان. اين هم پندی بود تا بدانيد کسی که 

ز نخواهد سوخت. ا کند به يکباره دلش برای مردم میساليان سال ستم 
همين روی جايگاهتان را پس بگيريد. اين درست نيست که بيدادگر به 
شما فرمان دهد و شما گوش فرا دهيد. اين زمين بايد دگرگون شود و 

ترسد بايد آن بيدادگری باشد که از  شنود و کسی که می گوشی که می
 خشم آزادگان در سوراخ خود فرو رفته.

فته، داد کسی را بيداد نکنيم دانيم زمين در بيداد فرور اکنون که می
 که سياهی زمين کم نيست و روشنی رو به مرگ است.
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بنويسم. هايم را  ديرزمانی است از ياد بردم چگونه خشم و رنج و غم
شان خو گرفتم. شايد هم خسته شدم بس که از ها گويا ديگر با يادواره

 بهره بردم برای نوشتن. ها آن
گويم:  افتم با خود می های گذشته می ياد تلخیگاهی که دوباره 

 «نويسی؟ شوی و هر چه در دل داری را نمی خب چرا بلند نمی»
ولی ديگر سودی ندارد، زندگی بايد بوی تازگی دهد. چه سودی در 
غم و اندوه است؟ شايد برای برخی اهرم فشاری باشد تا به خودشان 

آن شود که بگويند هم بانی دهند و پيشرفتی داشته باشند، شايد  تکانی 
دانم ديگر،  شان بنشينند. نمی خيز ندارد و سر جایو زندگی ارزش جست

خواهم، بوی خوش لذت و شادی را کم دارم. بايد زودتر  من تازگی می
 شان... ببويم
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بردگی بيماری واگيردار و نسل در نسلی است که بسياری را گرفتار 
بينم که وابسته  نگرم منی سست و کوچك می میکند. به گذشته که  می

خواستند تا  به نگاه سنگين بسياری بود. آنان مرا سرسپرده و کودن می
خواهد را از برای آنان  کنم را به آنان بگويم و هرچه دلم می هرچه می
 رها کنم.

که گذشته، ولی جای شگفتی دارد که هنوز هم  زمان بسياری است
ديگری! چگونه آدم ی  د و وابسته به اشارهسال من هستن بسياری هم

شود آدمی که زمين و زمان را زير دست گرفته چنين سرسپرده و  می
 شود کسی زير يوغ ديگری باشد و دم نزند؟ کودن بماند؟! چگونه می

نگارند. اين  رسند يا مرگمان را می ها يا به درمان می ی بيماری همه
شود و همچنان در تن و  نمیبردگی چگونه بيماری است که ريشه کن 

دانم، من خودم را بيرون کشيدم و  دواند؟ نمی روان آدميان ريشه می
ايد؛ مگر چند سال ديگر بينم گرفتار چيزی است که نب هرچه آدم می

تان  زنده هستيد که گوش به فرمان کسانی باشيد که نيکی برای
باالتر از ی و خواهند؟ اين درست نيست و بايد همگی از يوغ ديگر نمی

 .را پذيرای بردگی کرده بيرون آييد انآن يوغ خود که خودت
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است که  یزيچ ی از دور برازنده یکه هر آدم رسم یم نيبه ا یگاه
آن شده تا  یبان شود یم یکه به و يیها نگاه .خودش آن را دوست ندارد

آن است کوشش  ی برازنده ديبر یآنچه گمان م شينما یبرا زيخودش ن
 .کند

هر چه که  .یدر زندگ یروزيپ یاست برا نيها کارسازتر آدم درونِ
 یگرنه در دوگانگکنند و شهيهمان را پ ديهست چه خوب و چه بد با

 .شوند یها دور م کم از نگاه آب شده و کم
از  زيگر یبرا تواند یاست نم گرانيکه باالتر و برتر از د یآن کس

که  شود و آن گرانيد ی هانداز خودش را به خاک بغلتاند تا هم يیتنها
 یها روز بيبا بزرگان را نخواهد داشت و فر یکوچك است توان برابر

 .خواهند شد انينما
خود را  یبلندباال کريپ .زنم یدست م ینادرست نيبه چن یمن گاه

 یول ؛ستيکه درست ن دانم یم ،زنم یم نيبه زم يیاز تنها زيگر یبرا
بهتر است  ايتو نشود  یپاهم یکس نکهيدارد ا یچه درد داند یم یکس
 ؟نتواند که بشود ميبگو

سرافرازانه و  یها یروزيو پ ارانيکه باز کردم با داستان  چشم
 یکسان یها ماند برا یهمبستگ نيا یول ،آشنا شدم یو همبستگ یدوست

نه  و تنها چون کهياندازه داشتند و من ماندم  خود هم ی رهيکه در دا
تلخ  .بکشم نييتوانستم خودم را به پاه ود و نبمن  ی اندازه هم یکس

 ...است
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و  نميب یها را به چشم م یمتينامال شتريب گذرد یروز که م هر
 و آز ،خشم ی آنجا که پشت پرده .شوند یم جمرنی بان شتريب ميها دانسته

هر کدام از  يیچرا دمانيو چ یبند و رده یرا بدان گرانيد كرش
است که چرا  نيا یت براا یتنها خشم و ناخرسندی؛ ابيرا در شانرفتارها

 یکيبا آن  یکي نيا کردم یزده بودم و گمان م یتاکنون خودم را به نادان
 .دگرسان است

کنار زده شوند آن هم  تان یها برا دارد که ابهام یچه درد ديدان یم
 كي ی خورده کرم یوهيهر روز م ايگو ؟ها بودن آدم کنواختي یبرا

شان  از درون رنج یهمگ. ستين یگريچون درخت د ديدرخت را بخور
را پنهان کرده و سپس در  که خود یترس؛ شان استها ترس یبرا

را  سپس آز، رسد یم كو به رش دهد یبود خودش را نشان مپوشش کم
جا خودش ه هر به نام خشم ک شود یدو زاده م نياز ا یکودک و ديزا یم

 .دهد یها را به باد م را نشان دهد دودمان
 شاناز رفتارها كي چيه، ها هستند سُهش نيدست ا چهيباز انيآدم
 یپرسش نيا ؟باشم یخوديهمه ب نيا انيم ديچرا با ،ميبرا ستيدلکش ن

 ديبا یبدان شتريچگونه است که هرچه ب. دمياست که بارها از خودم پرس
 دبدان شتريه بکهر !باشد یگريد ی گونه ديمگر نبا؟ یدرد بکش بيشتر

 ؟د!لذت ببر شتريب ديبا
بهتر است  ميا دهياند و خود د ن نوشتهام یدور برا یها از گذشته

را به  شو خود هديدانسته نال یم شتريهر که ب ،ام دهيخود د ميبگو
 یخودکش یکيآن  ،ندا هرا کشت یکي .جهان پاک کرده نياز ا یا گونه
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دانسته تازه  یم شتريگذاشته و هر کدام که ب ابانيسر به ب یگريد ،کرده
 .تر بوده دردناک اريو مرگش هم بس دهيخودش را نادان نام

رو به دانستن نکه از درد  یآسوده کردن آدم یگشتند و برا یاند
 نشان دادند تا بر اساس آن آدمِ انيرا به جهان آدم يیزهايچ مرگ است

نبود جز  یزيآن هم چ؛ بفرستند اهيخود سدنبال ن ،به دنبال جستجو را
بهتر از نهاد  زيو چه چ ستيچ ميدان یگشتن به دنبال آنچه که نم

 .خداوند
فرستادند که سرسوزن هم از آن  یزيرا به دنبال چ یآدم نسانيبد

کرد و به بهانه  یخداوند سخنران یبرا شيها دهيدانست و به اندازه د ینم
دور خودش آورد تا پس از خود  ديافتاد و شاگرد و مر یخور آن به مفت

 .را ادامه دهند اهينخود س و یخرد یجنبش ب
جهان  یاوهي روزهو ام ديافتادند که نبا یزيها در دام چ آدم نيچننيا

تا از دانش و شناخت  کنند یم البافيمردمان خ نيا نيرا در آست نينو
 .به دور باشند

بسياری  یدانم که خنده دوا یم ديخند شهيهم ديدانم که با یم من
 ،شده را آباد کرد رانيو یها تا پل يدکوش ديکه با دانم یم ،از چيزهاست

 دهينادآن را بر سرم آوار شده  زيکه همه چ یبر چه اساس هنگام یول
 ؟از نو بسازد یزندگ ميبرا ندمو نگاه کنم تا خنده چر نميو بنش رميبگ

و هر روز  رميبگ دهيرا همچون غم و اندوه ناد ميها سُهش گريچگونه د
خودش درست  زيبخندم چون به من گفتند بخند و بگذر همه چ

 یو زندگ ميبده بيانداختند که خودمان را فر یما را به روز !شود یم
 !ميبه رنج و به آن بخند ميريخو بگ ،ميريمان را ساده بگسخت
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و خواهش خودش  ازين ديسخت با ،هاست که به دنبال ناشناخته یآدم
نخواهد  یهم از زندگ ايشن کف در نيزتريرا بشناسد وگرنه به اندازه ر

 .دانست
 .ابدين انيپا افتهينا اهيبه نخود س مان یباشد که جستجو
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را در دست  یجهان ايکه افسار کشور  نديهم اکنون به من بگو اگر
دارم به آنان خواهم گفت  سُهشیو سپس از من بپرسند که چه  ريبگ

 نکرده دايکه هنوز خودش را پ یاز کس ديبا زيو شما ن ترسم یکه م
هنوز  یه کسک تك جانوران زنده تك یهولناک است برا نيو ا ديبترس

 ش دهيد.را به دست یزيار چسو اف ابديخود را در یستينتوانسته باشد چ
کنار  نيخود در زم یستيبا مرگ و ن یترسناک است که آدم نيا

خود با  ی شهيکه نتواند با اند یکس. باشد یا خود کاره یو برا امدهين
که درباره مرگ  یبار است و آن کسگزند اريبس ديمرگ کنار آ یستيچ

را به زور به خورد  دهيو آن پد شدبا دهيرس یزيو پس از آن به چ
 .هولناک خواهد بود زيدهد او ن گرانيد

م توان یتنها م دانم ینم ؟باور داشت یبه کس شود یچگونه مپس 
 هکنار مينام یم «یخوب»مو تا از آنچه  كيبند است به  یآدم ميبگو

است که  دنيهنر برگز. ازديدست  «یبد» يميگو یو به آنچه م رديگ
 .کشاند یم ديبه سمت آنچه با یساختگ یها یرا در خوب و بد یآدم

خوب باشند و همان را  یبه راست دهيبرگز یها یباشد که خوب
 .ميکن نشيگز
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اند  دهيرس شيها به آسا یکه پس از برتافتن سخت ام دهيرا د یاريبس
به  دنيرس یو چگونگ يیل کرده و هر دم از شکوفاو سپس غرورشان گُ

پسندم که در هر هنگام  یغرور را آنگاه م یول ،اند خود گفته یآسودگ
 .همراه باشد شيو چه در آسا یچارگيو ب یسخت هچ

 رنديگ یغرورش را نشانه م یدر زمان سخت نباشد نيکه چن یکس
غرور  ها یکه در سخت یکس گاهچيها ه آدم .اش را کوچك کنند تا اندازه

 ،زنند یم شرد کردنآنان هرگاه بتوانند دست به خُ ،را دوست ندارددارد 
 .کنند یسخت را لگدمال م نِيکه نهال سربرآورده از زم يیها همان

 ینگذاشتم که اندک یول ،برم یبه سر م یکه در سخت ستيزمانريد
 چيخواهم کرد که با ه ینهالم را سرو درشت .شود ماليرد و پاخُ ،من نيا

من را  نيکه ا آنان. به خود هستم مانيمن نماد ا ؛خم نشود یباد
به خود  يیکرده و من در تنها يمرد کردنم، رهاخُ یاز برا ننديب یم
 ،کس چيه یرا از برم و برا بيچون من فر ،اند واندهکور خ یول ،چميپ یم
 .سر خم نخواهم کرد گريد
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 .که فوران خواهد کرد ستيجوشان گِيد درونم

 یرو ،و لرزش دارند ستنديجا بند ن كيبندم  یرا که م چشمانم
 رزمايشروند و  یشان رژه م پادگان همراه سواران یها پسرم اس

آرامبخش  ميبرا یرخداد چيو ه یروشن چيه ،يیصدا چيه .دهند یم
 یصدا شنوم یکه م يیآن است که تنها صدا یبرا ديشا ؛ستين
در  یکوچک یسوسو نميب یکه م یگذشته است و تنها روشن یها ادوارهي

 .هاست ادوارهيهمان  یکيدل تار

 ههرچ ؛ندارم یآرمان ،ندارم يیآرزو ،ستيخوش ن یکار چيبه ه دلم
وز نه نداشتم و امر شيها پ را سال مدش یشنود ماز داشتنش خ ديکه با

درمان درد  توان زيچ چيکس و ه چيه .شبودنش ارزش دارد و نه نبود
 بيتوانم خودم را فر یمه ن ،خودم هم توان ندارم گريد .تلخ سرم را ندارد

 .دارم شيآسا یبرا یراهبدهم و نه 
 ايگو ،دهم یم یدستانم را باز و کوبم یم یپا ؛ستادميآنجا که ا
هستم که آن را  یسگ ايخواهد آمد و من پرنده  شيپ یرخداد ناگوار

ندارند  دنيوتوان د ميپاها ،اشك ندارد ختنيچشمانم توان رام.  دريافته
و از  باستيهستند خودش ز یکه با خودکار هنوز آشت نيو دستانم هم

 .ام خسته یکنواختيهمه  نيا دربودن 
تنها نشستم تا زخمم خودش بهبود  ،که مرا برهاند ستين یکس

 .نيهم ؛ابدي
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م که و منگ جيچنان گ ،زنم یپا مو پر از تنش و رنج دست یيايدر در
خواهد  نيهم چن انيبوده و تا پا نيکنون چن تا زاييده شدنماز روز  ايگو
همه  نيکه زندان ا یمنرای دلم ب، سوزد یم اريخودم بس یدلم برا. بود

 .ستيمن ن ی که برازنده یرنج؛ سوزد یرنج شده م
خواهم  یتنها م ،ستيچ آن ی ندارد که سرچشمه یارزش ميبرا گريد

 شيدر پنه در ذهنم  نه یزيچ چيه گريد. همبر باشم وه که آسود
جهان  نيزندان شده در ا منِ نيا یدلم برا ،را آزار نخواهد دادمچشمم 
 ی را اندازه کسچيه، دانم یرا درخور خودم نم کسچيه. سوزد یآلوده م

 .خودم دوست ندارم
 ديشا ،کند یپرتنش م نياست که مرا چن اريبس یفتگيش نيا ديشا

رنج  نيا یبدهم و آنچه که بان بيکه خودم را فر ميگو یرا م نيهم ا
است  ريد اريراستش بس ،شده ريد گريد. جانفرسا شده را فراموش کنم

را  ميگلو یگاهرنج در من نهفته و هر از چند نياز رنج، ا يیرها یبرا
 .نرود ادميتا  رديگ یم

 خواهم ینم ؛را ها ادوارهي نيبماند ا ادميخواهم  ینم ،خواهم ینم
 ؛داند ینم چيه نديبگذار بگو ،لوده و کودن است نديبگذار بگو گر،يد
خواهم باور  ینم یول ،افتهي انيهاست پا من سال بتا ،تاب ندارم گريد

 .کنم
و  ام هانداخت ريپوچ و پر از غم و اندوه گ یرهيخودم را در دا

زنم و  یم یزندگ نيا یبرا هودهيب یپاو که دست نمخواهم باور ک ینم
 .رسد یمن مبه ذهن دنيهر یبرا یراه ميراستش را بخواهم بگو
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 ريز نِيسرم را به زم ايگو ؛سخت است اريبس، ام شده جيمنگ و گ
را آزاد  ميشده و تنها دست و پا نيبستند و تنم چسب زم ميپا

 .ماز دست بده شان اند تا توانم را با تکان دادن گذاشته
 ...خسته ،ام خسته ،ام خسته
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اگر هم  ،دانند یمن گرانيرا د دانم یچه من م آن کهنياز ا زارميب
آنان تنها  .ستيش کارگر نا یهست یفاژرمن در  ی بداند به اندازه یکس

 .دارمن ساده راگذر  كيمن توان  ؛کنند یگذر م یول، دانند یم
 نياز ا نيهم یبرا ،مدانست یزندگ نياز ا ديچه را که با آن

 نياز همه از ا شيو ب زارميب انيآدم ین زندگيهنجار پوچ و دروغدادو
 .ستين یلجباز یمن از رو یِزاريکه ب کشم یرنج م

 ی گلوله كيو  ستيچ كيهنجار ندرست با دادو یزندگدانم  یممن 
در پوست  یلجباز یمن از رو. و آلوده اهيس یايدر كيدر  مشد ديپس

 یروز دهد ینشان م یزاريب ،لج یکه از رو آن .ام خودم پنهان نشده
رون کرده بودند د شا یکه در هست يیها همان نادرست به آغوشدوباره 

 .جز خود ندارم یپناه گريمن د یول؛ پناهنده خواهد شد
از  کنند یآنان گمان م .همه نادان را ندارم نيکردن ا رايتوان پذ
 ،رنديبه گوش بگ یسخن یاز کس دينبا نيدارند و بنابرا شهيخودشان اند

شان دارند  را از پدران پندارند یخود م یشهيو اند رادهآنان هرچه ا یول
 .شان دادنددرآرامش به خو ايکه با زور 

گذشته  رانيکه راه کهنه و و یکسان انيم یسخت است زندگ ميبرا
 اريبس شان یآنان برا. اند افتهيپندارند که خودشان  ینو م یرا راه

 یآدم چيه ودردناک خواهد بود اگر بدانند کارشان نادرست است 
ها  یراست یايکه جو یمگر آن کس کند ینم نشيدردش را خودش گز

سرم  یکه دردم را خودم برداشته و رو مانميپش یرو نياز هم ؛باشد
 ،بردم یلذت م یخط بردگ نيبودم و در ا کودنکاش من هم . گذاشتم

 .پشت پرده بودم یها دست ی چهيکاش من هم باز
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همچون زهر  امروز داشتند ميبرا یلذت یکه روز يیزهايچ آن
شده و دور گردنم  یسمانيهمچون ر ميبهتر است بگو اي ؛اند شده

که دنبال  آن یلذت داشتند و من جا ديکه با یا چون اندازه، اند دهيچيپ
 یبرا ،داشتم یشتريها چشم کارکرد ب باشم از همان یبهتر یزهايچ

 .گردنم شدند دارِ ،م باشندا یدست که چوب آن یجا نيهم

چون  ،ديآ یبه دست م یبهتر زيکرد و نه چ شانرها شود یمه ن
 کريپدرو یجهان ب نيدر ا .کنند یو مرا خمار خود م هکرد ريدرگم را ذهن

 ،و چرند هکنند زاريب یزهايو دلکش همچون چ یدنيد یزهايچ
 .و خرسند شوم ابميها را ب توان آن یکه م يیتا جا ديبا .ندکرانيب
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سرانجام با من دشمن  ندکيکه به من نزد يیها آن م،رامونيپ یها آدم
آنان  ،با من هستند یکه از کودک ميگو یرا م يیها آن ،خواهند شد

 یکودک .که سرسپرده است شناسند یپا را مو دست یسست و ب یکودک
شان نيدروغ یکه نسبت به نما یبا دلسوز اي ديآ یبا زور کوتاه م ايکه 
مرگ آنان خواهد کرد و از خودش شيخود را پ شيآساکه  یکودک؛ دارد

 خواهند یم ايو  ننديب یاست که آنان م یزيچ نيا یول، ندارد یزيچ
 .ننديبب

بار زور  ريز ، نهديآ یکوتاه نم نيچن نيخودش ا شيامروز از آسا منِ
آنان امروز با  یرو نياز هم .سوزد یم انيدروغگو یرفته و نه دلش برا

 .را بميتوان فره زور گفتن دارند و ن انتوه من دشمن هستند چون ن
چون از  ،رها نکنم هيمن است را با گر یچه برا گرفتم آن اديمن 

مرا  شيجا کند می یبانيکردم از من پشت ینخست آن که گمان م
پشت من ستون  یه کسکدانم  یامروز م .نکوهش و سرزنش کرد

 .نخورم نيزم تاشود  ینم
 ی را با همه یزيچ نيچنکه  ميبگو خواهم ینمت؛ دردناک اس

 یول ؛دردناک است اريبس يیبله تنها ،و دوست دارم هرفتيپذ یهست
که  ورزم به آنبرشك  ،ناچارم که افسوس بخورم ،ميايناچارم که کنار ب

دوست دارم که  ،ميدوست دارم که ناسزا بگو .پر بوده شهيپشتش هم
و  ندازميف بتُ دهد یدهانم را آلوده کنم و به هر چه که مرا آزار م

پردازد و من  یمآرام گرفتن به پرخاش  یآدم دردمند برا. کنم پرخاش
 .ستميدگرسان ن یگريبا د زين
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 یکس شيرو پيش ،را که در نبودم یآن دوست دارم یدوست م
 اي یخودم را که اگر کس دارم یدوست م، از من را ندارد يیشهامت بدگو

 .ميگو یم پروا یب دينيامرا خوش  یزيچ
مرگ شيمن را پ نيا خواهم ینم گريد ،نميبآزار ب خواهم ینم گريد
 ،است روزيد تر از منِ بزرگ اريبسمن ن . ايکودکانه خود بکنم یسست

 ناچارند با منِ ،پاک کننداز ذهن خود را  روزيد منِ خواهند ینمآنان که 
را  شان یباز دشمن یبا آغوش پروا یب منِ نيو ا کنند یامروز دشمن

 .خواهد شد ارويو رو رديپذ یم
را  یستم نيتوان چن ،بخشم یکه م ميبگو بکارانهيفر توانم یمن نم

چگونه پاسخ  .ندازميگوش ب و پشت نميببتوانم ستم  ؛ نمیبه خود ندارم
؟ شدم و شکسته ريو پ هستاديا نهيآ یخودم را بدهم آن هنگام که روبرو

تا هرچه  !یو شکست خورد یکه کوتاه آمد نيکه آفر ميخود بگوبه 
 کنند؟ تخردتوان دارند بکوبند و بدرند و 

 یسرسپردگ خواهند یاست که م ینيدروغ یها داستان یبرا نيا نه
 ريز یبخشش و خوب ی ما به بهانه ی را گسترش داده تا همه یو سست

 رايتر را پذ بزرگ یها رفته ستم تا رفته ميپا افتاده برو شيپ یها بار ستم
 .ستمين یآدم کودن نيمن چن، ميباش

جنگل تندخو  نيتوانم در ا یم، ميآخود بر پساز  توانم یم گريد
 روين نيا از و رومندميچون که من ن م؛نيبب بيزنده بمانم و کمتر آس

 .بالم یو به خود مشنودم خ اريبس
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گيج و گنگ در خود فرو رفته و در سر بسيار انديشه  سردرگمم،
کنم، در دَم خشم نشان  دارم، آينده را رها کردم، در دَم زندگی می

کنم،  گيرد گريه می بار که دلم می دهم؛ يك آن خشنودم و هر می
دانم که خودم  دانم چه درست و چه نادرست است، ولی اين را می نمی

 دارم. را بسيار دوست می
که بی ارزش است  خورم و برای آن غمِ هرچه را که بايد می

دانم چه درست و چه  گويم نمی کنم، برای همين می سوگواری نمی
گی که دارم خوب است يا بد، ولی اين دانم اين چگون نادرست است. نمی

 برم. دانم که از اين چگونگی لذت می را می
های خودم پی بردم،  از آن هنگام که خودم را دوست داشتم و به ارزش

ام چه دارايی با ارزشی دارم؛ آنان که بايد بيشتر  آن دم که دانستم در هستی
 وری جستند.بردند از من د دوستم داشتند و آنان که در دل رشك می

تازم، آن هنگام که  برم و يکه هيچ ارزشی ندارد که تنها به سر می
آيد من در تنهايی ژرف در يافتن  ديگری از تنهايی خود به ستوه می

کاست خود را يافته و و ، بی آن که به خود خرده بگيرم کمخود هستم
 زنم. دست به ويرايش آن می

شان را با  بيابد و جای های هستی خودش را ها و رخنه که چاله آن
خوی نيك و راستی پر کند در زندگی گزند نخواهد ديد، چون به 

ای که بايد دانا و خردمند خواهد شد تا کسی توان آزارش را  اندازه
نداشته باشد. باری اين چنين است که خودخوری را کنار گذاشته و 

 ی هرچه هستم شوم. توانستم شيفته
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گسترده، آبادی کوچك و سرسبزی هستم که در ميان بيابانی 
آبی دم مرگ باشد چنانچه مرا بيابد  هرکس راهش را گم کند و از بی

گزندی را سپری خواهد کرد؛ ولی راهی که من در آن هستم را  شب بی
ی آن کسی هستم که راه و  راهی نخواهد يافت. من رهاننده هيچ بلدِ

 يافتن اين دو در آبادیِ منمان روشِ زندگی و خودش را گم کرده، تا ز
 خواهد ماند و سپس که راه را از بر شد زمان رفتن است.

ی شان را گم کردند ول من هميشه گرفتار کسانی است که راهاين 
سپارند، چون بودن در  جان میشکيبا نيستند و پيش چشمم دانه دانه 

 و زده بگيرند به دل بيابانار گذاشته و بی آن که راه را فراآبادی را کن
دهند. اکنون به من بگوييد با ديدن اين همه سرگردان که  جان می

شود اميدی داشت؟ پاسخش  دهند آيا می شان را در راه نادانی می جان
خواهد به خواب ژرفينی فرو روم که هيچ  باشد برای خودتان، دلم می

 رهگذری را به چشم نبينم.
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و در شادی دروغين ژرف شدم. از راه و روش خود بسيار دور شده 
های دروغين و  ها و سهش تواند همچون من مچ پديده چه کسی می

شکنم که خودم  شان را گرفته و می پوشالی را بگيرد؟ چنان گردن
مانم، از همين روی بارها گفتم که من گاهی دانسته  انگشت به دهان می

وباره به سوی ی اندکی تازگی را بچشم و د خورم تا مزه دانسته فريب می
 خود گريزان شوم.

هر از چند گاهی بايد از خود برون شد تا بدانيم چه ارزشی داريم و 
زنم بيشتر  گذرد و دست به چنين کاری می به خود بازگرديم. هرچه می

 کشم. خودم را دوست دارم و در آغوش می
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من به م که نامی از من بماند و آيندگان از هست دلخوش به آن
بينم، بسياری من و  نيکی ياد کنند. اين روزها خودم را بسيار تنها می

يابند. از اين چگونگی آنچنان هم بيزار نيستم،  م را در نمیا چيستی
دهد که بيشتر به خود بپردازم و  کم مجال اين را به من می دست

 دگرسان باشم.
ند؛ آنان پرداز هر چه در توان دارند به بيهودگی می ی مردم توده

دانم که  می خواهند که بدانند. من  دانند و نمی دانند که هيچ نمی نمی
دانم که بايد برای خود آرمانی روشن کنار بگذارم و  دانم، می هيچ نمی

 برای رسيدن به آن کوشش کنم.
زنم و پيشرفتی ندارم گردن خودم است، چون  هر چه درجا می

است و من جويندگی را کنار يابد، آنچه را بايد؛ جوينده  که می آن
 ام. هايم دامن زده گذاشته و به روزمرگی

زندگیِ پويا برای من همانند نياز تن به نوشيدن آب است، از برای 
ام چون آن پويايی و سرزندگی که بايد را ندارم؛ به  همين بسيار تشنه
روم. چه زود آنچه را که به دست آوردم و دارم را  دنبالش هم نمی

برد؛ انگار نه انگار همين  کنم و سرخوردگی به من يورش می یفراموش م
باليدم. نبايد از به دست  ديروز به آنچه بودم و به دست آورده بودم می

آوردن دست بکشم، نبايد آنچه هستم را در يك رده نگاه دارم و سپس 
 ام. افسوس بخورم چرا همان که ديروز بودم مانده

پس  ينش خواهم کرد و زينهايی روشن گز برای خودم آرمان
 شان راهی خواهم يافت. برای
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از چه آغاز کنم هنگامی که چيزی برای گفتن نيست و همچنان 
نويسم و  خوانم، نمی هاست که نمی دلم پر از سخنان آتشين است. هفته

انديشم؛ همچون انگل به جان زمين افتادم. دم و بازدمی بيهوده  نمی
 گذرانم. جا ننشسته و به بيهودگی نمیکم يك  دارم، ولی نه! دست

کنم و  وپايم با کران کوشش در خدمت من هستند؛ کار می دست
آورم تا با آن شکمم را سير کنم، گذشتگان و  ارزشی به دست می پول بی

دانايان همواره ما را به کار کردن و کوشش پند دادند تا به دريوزگی 
مين بس نيست؛ انديشيدن و نيفتيم و نان بازوانمان را بخوريم، ولی ه

فرسايد و در  افزايی بايد باشد وگرنه کارگری بدون دانش تن را می دانش
مان  پايانِ زندگی چيزی جز يك تن رنجور و سری تهی از دانش برای

 ماند. نمی
ست که ا گيرم، انگل آن کسی ی خودم را پس می رفته گفته هم روی

ستاند  ديگری را از وی می رنج ديگری آوار شده و دست آدم روی زندگی
 گيرد. را برای پيشرفت به کار نمیاش  و انديشه

ست که ا  مان از برای کاریها د به خودمان بباليم اگر خستگیباي
هميشه بايد کنيم و برای خود و ديگری سودمند هستيم، ولی اين را  می

کاری که در پس خود پيشرفت نداشته باشد  داشت؛ ی ذهن نگاه گوشه
آيد و بايد آن را  خورد. از همين روی انديشه به کار می به درد هيچ نمی

ترين راه را به  به بهترين روش رشد داد تا در بدترين چگونگی، سودمند
 ما نشان دهد.
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کردم و هر بار که ذهنم  نگی بزرگی سر میزمان درازی بود که در گُ
که از آن گريزی  زد برای اين هايم می لنگری در راستای آرمانبه من ت

کردم تا بتوانم با فريب به خود و  ای دچار می بزنم خودم را به کار بيهوده
 چه که بايد انجام دهم شانه خالی کنم. کشتن زمان از زير بار آن

چه که بايد بکنم از آغاز آشکار بود، اين من خويشکاری بزرگی را  آن
روی بايد پيوسته توان خودم را در  ش پيمان بسته و از همينبا خود

نوشتن به کار بگيرم و به ديگران خدمت کنم تا به خودم سود رسانده 
 باشم.

نيکی به ديگری نيکی به خود است و چه بهتر که آن نيکی از 
دادن جوهر خودکارم روی  نهفته و با پس  نهادمهنری باشد که در 

يند؛ ولی برای من جای افسوس دارد، غمگين نش ها به بار می برگه
شوم آن هنگامی که کسی سختیِ خواندن همين چند برگ را به  می

م را ا زندگی ،ام پراکنده چه به بيرون دهد و بدون دانستن آن خود نمی
آور کوشش در کوچك  برد و با نگاهی کوته و خنده زير پرسش می

منی به بزرگی کردنم دارد، ولی دريغ که کوچك کردن همچون 
شان  های هستی من هم بلندی انجامد و آنان حتا در ويرانه خودشان نمی

 رسد. های تنديسم نمی به آجرِ افتاده از سازه

خواند بخواند، چون من بسيار خودم  اکنون هرکه مرا خودشيفته می
که خودش را دوست نداشته باشد  آن»دارم و بارها گفتم:  را دوست می

برای من جای « ست داشتن راستين ديگران را ندارد.گاه توان دو هيچ
به خود و ديگران را   نهادمشگفتی است که مردمان، مهرِ پراکنده از 
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ی دوست داشتنی است که  شان روانه خواهند ببينند و تنها رشك نمی
 ام. به خودم روا دانسته

اين نشان از آن دارد که آنان از خودشان بيزارند و يا 
شان  بينند و رنجی به دل می اين منی  شان را در آيينه خودخواهی
برد، ولی بايد بدانند که آن آسيب از سوی من نيست و اين  يورش می

شان  ام نشان فرتور راستين؛ چيستیِ خودپسندشان است که در آينه
 دادم.

که خواهان  ولی در برابر آن گذارم، پوشه پا پيش می من بدون رخ
ازی از برم و تا بتوانم رنگِ رخسار و چهره نشان است هزاران بفريب من 

دهم و اين پاسداری از چيستیِ پاکی است که هنوز در خودم نگاه  می
ی سپيد نهادم آلوده و سياه  گدار به آب بزنم تخته داشتم و اگر بی

 خواهد شد.
تك  شناسم، چون در تك آز و ترس را خوب می من رشك،

ر آنان در درون خود داشته و دارم، وبازدمی که دارم کوشش در مها دم
شوم، چون هر بار خودم  زده نمی شگفت کسی بنابراين از رفتار ناهنجار

های پست آدمی و دلم برای خودم  ام به فروزه بينم که آلوده شده را می
سوزد؛ پس آن خودی که دارم را  که در هستیِ ديگری نمايان شده می

زنم و کنار  م؛ تنها لبخند میکن ها آلوده نمی به هيچ کدام از اين
 کشم. می
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اين همه کوشش از برای گذران زندگی چه خواهد بود؟  فرجام
پردازند،  کشان به بيگاری می بينم که زير دست بهره مردم بسياری را می

زاده و نيکو ناچارند چنين  خورم که اين مردمانِ بزرگ افسوس می
کنيم، ولی  زندگیِ سختی داشته باشند. ما روی گنج بزرگی زندگی می

شود. همگی بی حس شده و  مان سرازير نمی بی آن هم به جي ته مانده
مان را  ی همدلی پدران تر ميوه کند، چون پيش سکوتمان گلو پاره می

توان کرد جز انجام روزمرگی  مان تلخ است. چه می چيده و اکنون دهان
 و له شدن زير فشار و لگد بدمنشان و گندزادگان.

ی آن بودم که  و چشم به راه ديدن ميوه آرزوهايم را در دلم کاشته
ام و آنچنان پير شدم که  چشمانم را باز کردم و ديدم به جوانی رسيده

شوند. دوست دارم دوباره به هيجان  همنشينی با من خشنود میدانايان از 
چه که بايد  و خروش کودکی و نوجوانی دست پيدا کنم، دوست دارم آن

 م به گوش همگان برسد.ا دی و شادیوانی بچشم و فرياد آزارا از ج
ها در آن کنج  زند. روزها و ماه مرا پس میزمان بسياريست کنج خانه 

کردم، ولی اين  های پوچ سپری می نشستم و روزگارم را با پنداشت می
زنم. کاش که  وپا می روزها يك جا بند نيستم و پيوسته برای ماندن دست

خودم و ديگران بکارد. ماندن های  اين ماندن سرانجام خنده روی لب
 برخی ديگر به زيان بسياری است.برخی از مردم سودمند و ماندن 

ی آنان به  رند و هر بار تودهب ها در دوگانگیِ بزرگی به سر می آدم
 شوند؛ گاهی به سوی نيکی و گاهی پستی. سويی گسيل میو سمت

کنند و  میآن روز را ببينم که مردمان به سوی نيکی سفر که باشد 
 ها را ديگر به چشم نبيند. جهان، پستی
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خسته شدم از موج  .را فرا گرفته ی پيکرم ترس و تنش، همه
خروشان و سازهای ناموزون زندگی. دوست ندارم يك روز پايين و يك 
روز باال باشم. اين شور زندگی نيست، من اين را يك زندگی ساده و 

 نگارم. ا آسوده نمی
وشش برای يافتن دمی آسايش بودم، بسيار ناگهانی در تکاپو و ک

روزم را آنچنان سپری کردم. در آن دقايق آنچنان خودم را  يك شبانه
بيش از پيش دوست داشتم که گويا در زمين تنها من آفريده شدم و 

شود. گويا  های هستی به سوی من گسيل می های پديده ی مهربانی همه
هايم درون  مچنان مورفين به رگپر از اکسيژن که ه 1پناددر يك 

 و بازدمی آرام و بدون هيچ ناماليمتی دارم. هستم شود می
ش همگی ا های زندگی که روز و شبآدمی اکنون به من بگوييد 

جنگ و ناآرامی بوده و چنين زمان خوشايندی را از سر گذرانده آيا 
تواند  یسودگی و تنش ديگری را برتابد؟ آيا م تواند جنگ و نا دوباره می

روز را فراموش کند چنانچه جز همان دم، هيچ زمانی را  آن يك شبانه
گمان پاسخ نه  ب بیخواهد يافت که چنان بوده باشد؟ خُدر گذشته ن

برم  خورم و در يك منگی به سر می ای که افسوسش را می«نه»است؛ 
 توانم شيرين پشت سر بگذارم يا نه؟ که آيا باز هم زمان را می

رنگ اين همه مرا  ديواری بی شود که تنهايی و يك چهار باورم نمی
چنان تنها بگذرانم. چه  دلم بخواهد هميشه آن کهخوش آمده باشد 

ای در  و داغیِ سر، هيچ نياز و رخنه آفرين نوشيدن شادی پس ازکسی 
                                                           

1
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بيند که بخواهد آن را بازگو کند يا کاری برای پر کردن  خود نمی
 جام دهد؟ حتا برای يك بار؟ان درونشی  چاله

وپا  گمان نکنم کسی را بيابم که چنين باشد، هر که را ديدم دست
تر است را نمايان کند و پس از آن  زد تا نيازی از درونش که پررنگ می

نياز  پشيمانی در پی داشت. اين من که روزگاری آرزو داشت از نياز بی
 باشد روزی را چنين سپری کرد.

و بدانند که در  گذراندهنين زمانی را از سر ای کاش همگان چ
زند. کاش اين  شان در چشم می گذشته چه سياه بودند و اکنون سپيدی

 من باز هم بهشتی که از سرگذرانده را دوباره بيافريند.
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