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پیشگفتار
اگر میخواهید این کتاب را بخوانید باید تا پایان ادامه دهید ،وگرنهه
شاید در نیمهها ،درونِ تاریکیهایی که من نیز بودم بمانید و خودتان را
پوچ ببینید .اگر در این نوشتهها چیزی جز نیکخواهیِ من برای آدمیان
و آزادگی دیدید و تا پایانش پاسخی برای آن نیافتید دیگهر مهرا دنبها
نکنید و نامم را مبرید که شاید واژگان من برای راهنمایی شما کژتهابی
داشته باشند.
این نوشتار و واژگانش ،نخست برای کاسهتن خشهم درونهم بهر روی
برگهها کاشته شدند تا یادگاری باشد برای فرزندانم (که نمیدانم باشهم
و داشته باشمشان یا اگر بودم به آنها ستم روا مهیدارم و پایشهان را بهه
این جهان باز مهیکهنم؟) و کسهانیکهه شهاید در بیراهههههای زنهدگی،
خودشان را که پرارزشترین پدیده جهان هستند گم کرده باشند.
با نوشهتن ههر شهماره از ایهن نوشهتار آرمهانههایم را نیهز درونهش
میگنجاندم و سرآغازشان از تابستان سا  31خورشیدی بود کهه په
از فراز و نشیبهای بسیار و دست و پنجه نرم کردن با روزگار و اهریمن
درون که در همهی آدمها لانه دارد ،سرانجام در پنجم آبان ماه سا 33
خورشیدی پایان یافت.
دوست داشتم که خوانندگان این نوشهتار خودشهان از ههر شهماره و
نوشته برداشتی داشته باشند و سیر زندگی و رویدادهایی که بر سر این
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من آمده را داوری کنند ،ولی اندکی راهنمایی بد نیسهت کهه بدانیهد از
کجا به کجا رسیدم.
این من که شاید هیچک از درونش آگهاه نباشهد حتهی خهودم ،در
هزارتوی سختی گیر افتاده بود و هنوز هم درنیامده .ایمهان و باورههای
بدون پایه و اساس و امیدهای سرابگونه و درجا زدنها مرا فرا گرفته و
در چنگا نادانی بودم .هر روز که پیش میرفتم تلاش در بیرون رفهتن
از این همه بنبست را داشتم و رفتههرفتهه ناامیهد شهدم و خهودم را در
پوچی یافتم .بر این شدم که بر هرچهه نیسهت و هسهت گمهان ببهرم و
دود شوم که این زندگی با پیرویهای کورکورانه بیهوده است.
هرچه پیش میرفتم دانشم از زندگی بیشتر میشد ولی آسیبههای
بسیاری دیدم ،پ خودم را از همه چیز دور کردم و بر هیچ چیز و هیچ
آفرینشی باور نداشتم .از سایهی خود نیز گریزان بودم و هرگاه زمزمهای
میشنیدم نادیده میگرفتمش .در این جهانِ تهی که برای خود ساخته
بودم روزنهای یافتم و اندکی از دودلیهایم را کنار زدم که کاش چنهین
هم نمیشد ،چون آدم هرچه بر آزادگی خودش پی ببرد رنه بیشهتری
خواهد برد .چهبسا که در امهنتهرین جاهها خهودش را زنهدانی و دربنهد
میبیند.
سرانجام باورم را بهدست آوردم بر آنچه که درست است .خودم را در
آغوش کشیدم و توانستم خوب و بد هستیام را دریابم و از همهین روی
خوب و بد جهان را ،که بهاز ههم بهیگزنهد نمانهدم و چیزههایی کهه بها
ندانستنشان آسودهتر بودم را دریافتم .میشود گفت این هم بهر گهردن
خودم است که آدم هرچه کنجکاوتهر باشهد خداونهد یها نیروههایی کهه
نمیدانم چیستند رازهایی را برایش آشکار خواهند کرد.
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من از خدایی پوچ و دروغین به نیستی رسیدم و سهس خهدا را بهو
کشیدم و یافتمش که مورچگان شکر را .دانستم فرزندان مهن فرزنهدان
کرهی زمین هستند ،پ همهی آدمهای این کرهی خاکی از من و من
از آنها هستم و سرزمینم و زبانم همهی هست و نیست و چیستیام.
این را هم بگویم که آدمی که بهدنبا راستیست ههر روز اندیشهه و
باورهایش دگرگون میشوند و من نیز هیچگهاه روی یهک پلهه نخهواهم
ماند ،ولی این باور که راستی بهتهرین نیکهی اسهت ههیچگهاه دگرگهون
نخواهد شد.
از نخست که آغاز میکنید به خواندن ،تلاش کردم تا واژگان ساده و
همگانیتر باشند که هرکسی توان دریافتنش را داشته باشد و رفتهرفته
نوشتهها به گُنگی و سختی میروند و واژههای پهرارزش پارسهی را نیهز
جایگزین واژههای بیگانه کردم تا جاییکه خواننده بتواند با زبان نهاب و
دلنواز سرزمینمان آشنا شود و این را راهی برای مبارزه بها جریهانههای
ایرانستیز دیدم .باشد که راه من راه فرزندان سرزمینم باشد.
پیروز باشید.
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پیوندها
آی دی اینستاگرام:
Ahoora.f1374
آی دی تلگرام:
@ahoora74

*اهورا دستجردی نام دوم بنده هست که با این نهام شهناخته شهده
هستم و در فضای مجازی هم با همین نام کُنش دارم .میتوانید با دنبا
کردن (#اهورا_دستجردی) نوشتههای غیررسمی در اینسهتاگرام را نیهز
بخوانید.
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1
تنها کسیکه میتواند تو را اجبار به کاری کند خودت هسهتی .مهن
روحی سرکش دارم که به خودش ههم نمهیتوانهد دسهتور دههد چهون
دستور خود را پ میزند.
نف من سرکش است و بهترینها را میخواهد ،پ به هر چیهزی
که بخواهد میرسد .من تلاش میکهنم کهه بهه خواسهتهههایم برسهم و
بیگمان میرسم .من با هر شرایطی که بخواهم سازگار مهیشهوم و ههر
کسی را به بند میکشم.
من میتوانم کاری را که میخواهم انجام دهم .مهن بیشهتر از ایهن
جسمم .من روزی جسم خود را پ میزنم و به مرکز توجهها میروم و
خودم را مییابم ،همانچه که واقعاً هستم و باید باشم.
قو میدهم که به هر چیزی برسهم بهدون آنکهه آزار ببیهنم و آزار
بدهم .آزار میدهم آزاردهندگان را و میسهازم بها سازشهگران تها پایهان
دفترعمر .تا پایان هر چیزی میدوم بدون وقفه ،چهون مهن ههر کسهی
نیستم و روح دارم و اختیار هر چیزی را.
سزاوار برترینهای ههر گیتهیِ موجهود و نهاموجود هسهتم ،په از
فرصتها متعجب نمیشوم چون حقم بوده و هست و خواهد بود.
میتوانم دست به غیرممکنها بزنم و میتهوانم ههر چیهزی را بهدون
درنگ تغییر دهم.
من خدای خودم هستم و از خهودم بهتهرینهها را مهیخهواهم .بهه
هیچک نیازی نخواهم داشت ،چون بندهی بهینیهازترین و بهتهرینهها
هستم .من او را در مییابم و او مرا ،او به من نگهاه مهیکنهد و مهن بهه
دیگران.
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لازم نیست دیگران را بهخاطر اشتباهاتشان سرزنش کنم چون به من
بد کردهاند ،فقط در یک لحظه و در یک زمان که فکرش را نمهیکننهد
خودم را از آنها میگیرم و میروم.
هیچک بهاندازهای که فکر میکنیم انسان نیست.
من میتوانم بهراحتی انساننماها را تشخیص دههم و از آنهان دوری
کنم ،چون من چشمان قدرتمنهدی دارم .ههیچگهاه خهودم را دسهتکم
نخواهم گرفت و از زیر بار مسئولیتها شانه خالی نخواهم کرد.

www.takbook.com

مننامه

9

2
چگونه میشود بدون نگاه به پشت سر ،به جلو رفت؟
گذشته مؤثرترین اتفاق برای قدم برداشتن به جلو است.
من فرصتی برای قدم زدن ندارم باید بروم تا پای مرگ ،اینگونه اگر
جانم از بدنم خارج شود ههم خیهالم آسهوده اسهت کهه کسهی بهه مهن
نمیرسد و هرک برسد مهیگنهدد ،چهون آفتهاب سهوزان اسهت و راه
بیپایان.
من نمیگذارم فرصتها از دست بروند.
من میدوم تا به ناکجای پنهان برسم.
من میتوانم ،من قدرتمندم.
دوست دارم بدون از دست دادن کسی یا چیهزی سهکوت را تجربهه
کنم ،کاش میشد سفر کرد به دوردستها.
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همیشه باید آنسوی داستان را به دقت بررسی کرد.
شاید تو بدی و دیگران خوب ،شاید تو باید اصلاح شوی و خودت را
با بقیه جور کنی.
جدای اینکه آشکار نیست باید چگونه بشوی و چه میخواهد بشود.
همهی هفته را میجنگم و مقاومت میکنم که به روز آدینه برسم و
استراحت کنم ،ولی آن روز هم بهاندازهای ناجوانمرد است کهه چنهدین
ساعت بعد دوباره من را به ابتدای هفته پرت میکند.
زندگیِ من پرجنجا نیست فقط ساعتهایم به سختی میگذرنهد و
مغزم را به چالش میکشند.
تلاش مهیکهنم همهه چیهز را نادیهده بگیهرم .مهن مهیتهوانم ،مهن
قدرتمندم.
چطور میشود از همه فاصله گرفت بدون اینکه متوجه شوند؟
اصلاً بشریت عامل اصهلی بهدبختی اسهت ،امیهدوارم هرچهه زودتهر
همهی انسانهای آزاردهنهده و بیشهعور از جلهوی چشهمم دور بشهوند.
یعنی هیچوقت پیدایشان نشود و برونهد دنبها زنهدگی خهود و خهوش
باشند و به من ،شخص من ،نزدیک نشوند.
تجربه نشان داده از هر ابلهی گریزان شهوی آن شهخص بههسهمتت
میآید و آینه دقات میشود.
خداوند هیچوقت این بلا را سر کسی نیاورد.
آدمهای بیشعور همیشهه تلهاش مهیکننهد کهه رابطههی نزدیهک و
صمیمی میان تو و خانواده و دوسهتانت را خهراب کننهد و بایهد بگهویم
چشم دیدن صمیمیت را ندارند ،نه کهه حسهود باشهند نهه ،ایهن دسهته
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آدمها آزار دارند و بعضیهایشان عقدهی ریاست .وقتی میبینند بهمهرور
زمان به قدرت میرسی آتش میگیرند ،امیدوارم کسی بهه ایهن دسهته
آدمها که چه عرض کنم آدمنماها برخورد نکند.
آدمهای بیشعور همیشه دنبا این هستند که دیگهران پشهت شهما
چه چیز میگویند تا بلافاصله آن را بهکار بگیرند و چههرهتهان را خهراب
کنند.
کاش میشد جای د درد ،آدمها مغزدرد بگیرند و بفهمند کهه یهک
مغز بستهبندی شده دارند و تا به حا از آن استفاده نکردهاند.
راستی ما چند میلیهون انسهان داریهم کهه بها رفتارشهان بهیمغهزیِ
خودشان را نشان میدهند؟
واقعاً چطور میشود یک آدم بشرگریز و منزوی و خودپرسهت ماننهد
خودش را پیدا کند؟
گاهیوقتها دلم یک آغوش گرم و ساکت میخواهد اما هیچک را
جایز نمیبینم.
من خیلی بیشتر از این چیزی که نشان میدهم هستم.
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هرکسی به نحوی به فکر خهودش اسهت حتهی بهدون اینکهه بدانهد.
آنههایی کههه مهیداننههد از خودراضهی و خودپسههندند ،ولهی آنهههایی کههه
نمیدانند در اکثر موارد بیشعورند.
این را بدان انجام کارهایی مانند رقصهیدن و بلنهد خندیهدن ،زشهت
نیست .در آن لحظه و در آن زمان کسی تو را نمیشناسد ،آنههایی ههم
که کنارت هستند دوستان تو میباشند و تو را میشناسند ،په جهایی
برای نگرانی نیست ،تا میتوانی بلند بخند و شادی کن.
من آدم نورگریزی هستم و دوسهت دارم در تهاریکی خلهوت کهنم.
کاش میشد هنگام خلوت کردنم هیچک برای سرک کشیدن در کهار
من وارد نشود.
تصمیم گرفتم از تکتک لحظههای زندگیام نهایت استفاده را ببرم.
میدانم بیشترشان در حا تلف شدن در محل کارم هستند ،ولی من به
خودم ایمان دارم ،من میتوانم.
بالاخره به یک جای بلند میرسم و میتوانم دیده شوم و بزرگتهرین
زلزله را بهوجود بیاورم .من اندازهی این بدن نیسهتم ،مهن بالهاتر از ههر
چیزی هستم ،بالاتر از سیاهی ،بالاتر از قلههای پیروزی.
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5
من نیستم ،هیچوقت نبودم ،حتی در دفتر خاطرات کسی بههعنهوان
یک اسم .شاید من آدم خیلی بدی هستم ،آری من بسیار بدم ،نمیدانم
چرا.
میشود فراموش کرد و از کوچه پ کوچهههای شهیبدار گذشهته
سرازیر شد.
دوست دارم همعنصران خودم را از تخته سیاه ذهنم پاک کنم.
تنها دلیل کشمکشهای ذهن ،وجود انسانهای تههی از احسهاس و
عشق است .انسانها از عشق هیچ نمیفهمند ،کاش میشد استثناء قائل
شد.
من میترسم که فکری شوم ،میترسم به ژرفای وجودم پی ببرم .من
کیستم؟ جسمی تهی از وجود؟ روحی سرگردان و گردنکش؟ این دو بها
هم همخوانی ندارند .باید خودم را بیابم ،باید به خود بیایم و تلاش کنم.
دوست دارم دوباره متولد شوم نه به آن صورت که در فکر توسهت بلکهه
با یافتن هدف آفرینش خودم و این معنای واقعی تولدی دوباره است.
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به نتیجهای رسیدم ،اینکه در زندگی باید مانند کسیکه ههیچ چیهز
برای از دست دادن ندارد جنگید ،کسیکه هیچگاه به فکر فرار نیست.
نیروی ذهن بسیار قدرتمند است .با قدرت ذهنم میتهوانم بها کمهی
تلاش دنیای خالی از سیاهی خودم را به شبِ بیپایان تبدیل کنم ،حتی
میتوانم عک این کار را انجام دهم اما دلیلی نمیبینم کهه از اعتهدا
بیرون بیایم.
شاید هم مانند همیشه یک انقلهاب بهزرگ راه انهداختم و دنیهایم را
عوض کردم.
مانند همیشه من میتوانم ،من قهدرت بهیپایهان دارم ،مهن خهدای
خودم هستم ،خدای جسم کوچکم که برای ایهن روح گهردنکش بسهیار
تنگ است.
چه کسی میتواند به من دستور بدهد؟ اگر این کار را خودم بتهوانم
انجام دهم کار بسیار بزرگی کردهام.
راستی یک سوا جالب ،لبخندت را باید خرج چه کسی کنی؟ آینهه
بهترین گزینه است .به خودت بچسب ،روحهت را صهیقل بهده و هرگهاه
خودت را در آینه انسان دیدی بهسمت هدفت برو ،مطمئن باش جادهی
فرعی در راهت پیدا نخواهد شد.
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7
همیشه کارهایت را بدون مقدمه انجام بده ،مهمترین آن رفتن است.
اگر میخواهی بروی ،بدون مقدمه برو ،بدون اینکهه کسهی را از خهواب
بیدار کنی ،پ از رفتنت همه بیدار میشوند از مورچهههای اتاقهت تها
خورشید در آسمان.
هرگاه خواستم به کسی اندرز بدهم به این نتیجه رسیدم که سکوت
کنم .گاهی وقتها درگیر یک سری گناههای واجب مهیشهویم ،تلهاش
برای ترک آنها بسیار مهم و ضروری است .ارادهی ما میتواند کارهایمان
را به انجام برساند.
من ارادهای قوی دارم و با استفاده از آن ،همههی کارههایم را انجهام
میدهم .روزگار همیشه گاریِ بزرگش را بهه تهو نمهیدههد کهه بتهوانی
بارهای سنگینت را با آن جابهجا کنی ،گاهی وقتهها بایهد آن گهاری را
بدزدی.
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8
گاهی وقتها سخن نگفتن پرمعناترین کار است.
میشود با حرف نزدن سختترین انتقام را از یک نفر گرفت ،به قو
معروف با پنبه سر بریدن.
همهی انسانها آلوده شدهاند به اختیار ،ولهی آنهها ههم مجبهور بهه
انجام یک سری چیزها هستند .مثلاً بعضیها مجبورند دروغ بگویند ،یک
سری مجبورند د بشکنند .هر کسی مجبهور اسهت یهک کهاری انجهام
بدهد ،من نیز مجبورم بفهمم و ببینم ،ولی اختیار دارم که از دیدههها و
دانستههایم خوبها را جدا کنم.
اگر بتوانی با خودت کنار بیایی همه چیز درست میشود ،ولی وقتی
زیر قولی که به خودت دادهای میزنی جلوی خودت خُرد میشوی.
من تلاش میکنم جلوی خودم محترم باشم تا زنده بمانم .همیشهه
مهم خودم هستم ،دیگران تا وقتیکهه بداننهد مفیهدی ،برایشهان مههم
هستی .حتماً نباید استفادهها مادی باشند ،مثلاً وقتی به کسهی محبهت
میکنی برای آن شخص مفید واقع مهیشهوی و احسهاس مهیکنهد تهو
مهمی و اگر یک روز به دلایلی نتوانی مانند قبل باشی آن شخص از تهو
متنفر میشود ،پ محور خودت باش.
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9
گاهی وقتها فکرم قفل میکند ،به یک قسمت میرسم که از همهه
چیز خسته میشوم ،رنگها ،مزهها ،آدمها و هیچک را ح نمیکنم.
چشمانم کدر میشوند مثل د آدمها.
کاش مثل درختها ریشه داشتم ،اولین کاری که میکردم خودم را
قطع و سس با یک لبخند آرام خشک میشدم.
آدمهای نیرومند و با اراده هم گاهی کم میآورند و بهه عهالم و آدم،
بد و بیراه میگویند و همه چیز برایشان مسخره است .من دوست ندارم
کم بیاورم ،دوست دارم پهلوانانه بجنگم بدون اینکه خسته بشوم.
من قدرتمندم و تنها کسیکه به من امید مهیدههد خهودم هسهتم،
چون من خدای این جسم خاکیام .خواستن توانستن نیست ،از نظر من
خواستن بهدست آوردن است.
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خستگی نمیتواند مهرا از پهای درآورد ،مسهیر مهن مشهخص اسهت.
پاهای من سست نمیشهوند ،مقصهد از ابتهدا خندیهدن بهوده و هسهت.
حاصل سا ها غصه و فکر چیزی نبود جز چین و چروک روی پیشانیام
و یک روح خسته و به زنجیر کشیده شده.
باید میدانستم که دیهوارم کوتهاه بهود و بایهد آن را مهیسهاختم تها
اندازهای که فکر هیچک به نیمهی آن هم نرسد.
پلهپله مسیرم را میسازم ،زمان میبرد تا فراموش کنم .زمان میبرد
تا بیشتر بفهمم و بفهمانم.
اگر در تاریکی مطلق باشم از نور چشمانم بهره خواهم برد و مسهیرم
را مییابم.
گاهی باید به خودت رجوع کنی تا بفهمی چقدر قدرتمندی .من بهه
قدرتم پی بردم ،پ هیچ مانعی جلوی راهم سالم نخواهد ماند.
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آدمها هیچوقت با هیچ چیز ارضا نمهیشهوند ،همههی آنهها حهریص
هستند ،حتی وقتی به چیزی که میخواهند میرسهند بهاز ههم راضهی
نیستند.
از این بشر دوپا باید ترسید .هر کسی بهدنبا چیزی میرود که اگر
آن چیز را هدف کند ،بیگمان به آن خواهد رسید .کاش میشد ههدف
همه رسیدن به انسانیت بود ،رسیدن به محبت و شادی.
همیشه باید خودت را سزاوار بهترینها بدانی ،کائنات بهه تهو کمهک
خواهد کرد که به خواستههایت دست یابی.
تنهایی همیشه خوب نیست ،گاهی به تغییر نیاز داریم.
چطور میشود به کسی مثل خود اعتماد کرد؟ وقتی میدانی او ههم
مثل خودت انسان است و ممکن است هر لحظه به آن چیزهایی که تهو
فکر میکنی فکر کند.
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چوب خوردن خوب اسهت ،ولهی نهیهب خهوردن بسهیار بهتهر از آن.
خودم میدانم چه خوب است ولی همیشه بهسمت بد میروم چهون آن
را تجربه نکردهام.
گاهی وقتها حتی مغز آدم دشمنش است .به هیچک نمهیتهوانی
اعتماد کنی ،چون خودت با خودت نتوانسهتی کنهار آیهی .دوسهت دارم
مثل همیشه تنها باشم ،دوست دارم به همه بگویم ترکم کنیهد ،مهن بها
هیچک جز خودم راحت نیستم ،فقط خودم میتوانم خودم را تشهویق
کنم ،خودم میتوانم عامل پیشرفتم باشم.
شاید خودشیفتهام ولی از همه بهجز خودم بایهد فهرار کهنم .آدمهها
خطرناکند ،آنها بین تو و خودت جدایی میاندازند.
دو تا چشم برای دیدن کافی نیست ،پ پشت سر را چگونهه بایهد
دید؟ هر بار که نتیجه میگیرم سکوت بهترین سلاح برای آرامهش پیهدا
کردن است زبانم کنده میشود و تکان میخورد که دهانم را بهاز کنهد.
امان از این زبان افسارگسیخته ،سرانجام یک روز آن را میبُرّم.
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13
نمیدانم من بیاحساسم یا محتاط؟ نمیدانم بهه جلهو بهروم یها سهر
جایم بایستم.
همهی زندگی دو راهی است .درست وقتیکه از تنهایی خسته شدی
اوضاع عوض میشود ،ولی این تازه شروع یک داستان بیمقدمهه اسهت
که پایانش دست خودت میباشد و زجرآورترین نکته این است که تو به
یکتا بودن ایمان پیدا کردی و نمیتوانی قبو کنی سهایههها بهدون تهو
زیباترند.
آدمها چه آسان میتواننهد پسهت شهوند .خیلهی راحهت مهیتواننهد
بیشعور باشند ،همهی اینها بهخاطر ترس است ،آنها میترسند از اینکهه
اگر کار بدی را انجهام ندهنهد بهه ضررشهان تمهام شهود ،بهرای همهین
خطرناک میشوند چون میترسند.
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خودت را بهاندازهای با ارزش بدان که حتی بهترینهای دنیا را بهرای
خودت کم بدانی.
این با قناعت فرق دارد و در بهترینها قهانع نبهاش ،تلهاش کهن بهه
قلهی هر چیزی برسی ،جاییکه دست هیچک به آن نرسیده.
نیروی ذهن قدرتمندترین نیروست .بهه چیزههای خهوب فکهر کهن
بدون شک به آنها میرسی .فقط ترس از نرسیدن و ناامیهد شهدن مهانع
پیشرفت است ،باید هر سازی که میزنی را بقیه با آن برقصند .مهن بهه
دنیا آمدم که فرمانروا باشم اما برای غلبه بر هر ک ابتدا باید خودت را
همتراز کنی.
میخ سخنانت را به گوشهای هرکسهی رسهیدی فهرو کهن ،یها فهرو
میرود یا نمیرود ،مهم این است که میخ تهو نمهیشهکند چهون هنهوز
زندهای و زبانت کار میکند.
همه باید مطیع من باشند ،چون من چموشترین بُعد را بهه زنجیهر
کشیدهام و آن روح است.
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15
کاش برای همیشه بخوابم.
از زندگی بریدهام ،از خودم میترسم ،من از خودم فرار میکنم ،ایهن
درست نیست.
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امیدوارم قلب هیچک از بیکسی نسوزد .خاطرات بد ،وجود آدم را
تخریب میکند.
هیچک سزاوار زجر نیست مگر اینکهه دیگهری را آزار داده باشهد.
بسیار رن میکشم شاید هم زجر ،همهی اینها بهازی بها واژگهان اسهت،
تنها سوالم این است که چه کسی را زجر دادهام؟
من خودم خودم را نفرین کهردم ،خهودم خهودم را زجهر دادم ،په
سزاوار سختیام .من به خودم رحم نکردم.
مهمترین چیز باور به خود است .وقتی کسی مهرا بهاور نکنهد بهه او
اهمیتی نمیدهم ،شاید اگر سواد نداشتم نمیتوانستم به زنهدگی ادامهه
بدهم و خودم را تسلیم مرگ میکردم ،چون این نوشتههای مهن اسهت
که به من امید میدهد.
میخواهم همه چیز را رها کنم و بروم به دو طرف ،یک طرف ،هیچ
طرف ،طرفی وجود ندارد! همهجا بنبست است!
چطور میتهوانم یهک نفهر را خوشهحا کهنم؟ خهودم بها ههیچک
خوشحا نیستم پ چطور کسی را خوشحا کنم؟ تمهامش مهیکهنم
همه چیز را.
امیدوارم بهعنوان یک قاب عک در د دیوار جایی پیدا کنم ،چون
دیوار خالی و سسید است ،شاید با من پر و سیاه شود.
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17
دوست دارم عاشقانه زندگی کنم و به همه چیز عشق بورزم .به همه
چیز از دو بُعد نگاه کنم ،از بالا پایین را و از پایین بالا را.
هر کسی گرفتار چیزی شده که خودش برای خودش رقم زده ،ولهی
هستند کسانیکه خانوادهشان خیلی چیزهها را برایشهان بهه زور فهراهم
کردهاند :شادی ،تفریح ،بدبختی ،اخلاق بد و خوب و...
بچهها هدیههای خهدا هسهتند و سهزاوار یهک زنهدگیِ بهیدغدغهه.
امیدوارم من پدر خوبی شوم .دوست ندارم کم بیاورم .مهن بایهد بتهوانم
بجنگم ،اگر نتوانم ادامه بدهم پ من با دیگران هیچ تفاوتی ندارم.
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هزاران کلمه و جمله در ذهنم به اینسو آنسو میروند ،ولهی وقتهی
دست به قلم میشوم ذهنم قفل میکند روی نقطهی صفر.
نمیدانم این کاری که من میکهنم چهه معنهی دارد؟ همهین نفه
کشیدن را میگویم ،به آن زندگی میگویند؟ په اگهر نفه کشهیدن
بهمعنای زندگی است چرا همه مانند هم نیستند؟ چون بچههای گرسنه
هم نف میکشند و یک مشت دزد و زورگو هم همینطور ،حتماً اکنون
که به بچههای گرسنه اشاره کردم من دلسوز و انساندوست مهیشهوم؟
آنها بهزودی میمیرنهد و مهن هنهوز بهه سهختی و از روی اجبهار نفه
میکشم چه کسی به فکر من باشد؟ خودم هستم ،فقهط خهودم ،مهن و
سایهام همیشه با هم هستیم .کاش میشد جایی وجود داشت تا من در
آن آرامش بگیرم ،فکر نمیکنم حتی گور هم به من آرامش دهد.
دوست دارم از چند چیهز و چنهد نفهر انتقهام سهختی بگیهرم ،یکهی
روزهای تعطیل ،چون وقت دارم فکر کنم و به گذشهته بهروم و دیگهری
آنهایی که به من گفتند و میگویند و خواهند گفت که نمیتوانی! چون
این افراد به شدت هذیان میگویند ،فقط غیرممکن برای من غیرممکن
است آن هم در حد سخن.
جایی نیست که بتوانم بدون استرس از خواب بلند شوم ،مهیترسهم
هیچوقت چنین جایی نباشد.
یک روزی همه باور میکنند من از ابتدا مرده بودم.
حریصم به عشق اما نفرت دارم از نیاز که باعث میشود کمکم سنگ
شوم ،نمیدانم شاید هم شیشه شدم کنهار میلیونهها انسهانِ از جهن
سنگ.
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بسیار مانده که این دفتر را از ذهنیاتم سیاه کنم ،ولی مهیدانهم کهه
این نخستین و آخرین دفتر نخواهد بود.
کاش تختی داشتم از ستاره و سقفی از آسمان و رختخوابی از دریها
که بتوانم در آسمان غرقِ در ستارهها شوم.
این نوبت از شب متفاوت بهود بهرایم ،چهون خسهته نبهودم و فقهط
نوشتم ،کاش چشمان کسی از این زیادهگویی خسته نشود.
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گاهیوقتها با خودم میگویم چه زمانی ناملایمتیهای زندگی تمام
میشوند که من بتوانم نفسی راحت بکشم؟ ولی پ از آن میفهمم اگر
ناملایمتیها وجود نداشتند ،من بهانهای بهرای فکهر کهردن و نوشهتن و
متفاوت بودن نداشتم.
شاید خیلیها به گفتهام بخندنهد و بگوینهد تهو مگهر چهه فرقهی بها
دیگران داری که متفاوتی؟ ولی به این دسته آدمها باید گفت هر کسی
جرأت حرف زدن با خودش یا یک جسم بیزبان مانند درخت را نهدارد،
پ من اگر خودم متفاوت نباشم ،گیتیِ متفاوتی دارم.
روزها و شبها پشت سر هم و منظم میگذرند و هر کسی بهدنبها
هدفی گریزان است ،من بهدنبا آینه میگردم که پشت سهرم را نشهان
بدهد و خودم را ،خود واقعیام را ،کاش آینه به من دروغ نگوید.
سسهر آبیتر از هر روز بالای سهرم نمایهان مهیشهود و نگهونبختهی
انسانها را فریاد میزند .این موجود خاکی تا به کِی گرفتار جاذبه زمین
است؟ مگر جای او در آسمانها کنار او نیست؟
با اینکه همه بر این زندگی فلاکتبار چنگ زدهانهد او بها متانهت در
کنار آنان است.
دوست دارم هرچه زودتر زمین را ترک بگویم و خاکش را از جسمم
سیراب کنم ،شاید اندکی آرام شوم و روحم به تماشای بارگاه او بسردازد
حتی اگر سزاوار دوزخ است.
فقط میخواهم که بروم ،راه از کدام سو است؟

www.takbook.com

مننامه

29

در تاریکیِ مطلق روزنهی بسیارکوچکی از نور میبیهنم ،چشهمانم از
آن دست برنمیدارد ،من باید سکوت و تاریکی را بشکنم ،باید غمهها را
نابود کنم.
ویران میکنم خانهای را که در آن دلم نمیخندد.
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کاش قلمی داشتم که جلوی آینه میایستادم و با آن چهرهی خودم
را میخراشیدم ،آنقدر که نه خودم خودم را بشناسم نه اطرافیانم مرا.
ذاتم به گناههای ناکرده آلوده شده ،انسانهای امروز خطرناکتهرین
سلاحشان عشق است ،دوست ندارم در گرداب پستیِ انسانها وارد شوم.
طنابی به گردنم آویختم که هر چشمی توانایی دیدنش را ندارد ههر
بار که دست به کار زشتی میزنم ،طناب قطورتر و محکمتر میشود.
خدایا من از تو چه خواستم ،میدانستم چقدر مخرب اسهت امها بهاز
هم با تمنا درخواست کردم ،چقدر مهربانی که تاب دیدن اشکههایم را
نداشتی .من نادان بودم و تو دانا ،چگونه چنین حماقتی کردم؟
کاش هیچوقت نمیفهمیدم که چه کردم ،کاش انسان نمیشدم ،من
در خود محصور شدهام چرا کسی نیست مرا بشکند؟
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هیچگاه دوست نداشتم به دو راهی برسم ،سختترین و دردآورترین
انتخابها در دوراهیهاست.
به دستهایی که به طرفهت دراز مهیشهوند دسهت نهده ،بهه قلبهت
پناهنده شو .باید دید چه کسی تو را هر گونهه کهه هسهتی مهیپهذیرد،
همهی انسانها ناقصاند .فقهط خهودت و او ،تهو را تشهویق بهه بهودن و
نمایان شدن میکنند.
تا ابدیت بمان .نام خود را نیک بگردان .به پیشامدها خوشهامد بگهو،
اما اجازه نده هر کجای خانهی دلت بنشینند ،مگر اینکه با دستی پهر از
اقبا خوش باشند.
همیشه این خود ما هستیم که باعث دردسر خود میشهویم ،کهاش
میشد جلوی این زبان افسارگسیخته را گرفت تا دیگر مجبور به توضیح
و توجیه گفتههایمان نشویم.
هیچ طرحی وجود ندارد که افکار من را نشان دههد ،ههیچ پزشهکی
نیست که بفهمد در مغز من چه میگذرد.
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تغییرات کهمکهم در فکهر و چشهمانم ریشهه کهرد .حتهی فکهرش را
نمیکردم که غرق میشوم ،غواص کاربلد این دریای مواج ،سهرانجام در
ژرفای قلب خود فرو رفت .امیدوارم این قلب شهکننده بههههیچوجهه بها
ناملایمتی روبهرو نشود ،من تاب شکستن را ندارم ،از ب که شکستم و
جوش خوردم جایی برای شکستن دوباره نیست.
خستگی ذهنم را میفریبد ،سخنی نمانده است امشب.
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من آنگونه که باید باشم نیستم .من منم ،نهه خشهک و نهه تهر ،نهه
میسوزم و نه میسوزانم ،نه میخندم و نه میگِریم ،من چه هستم؟
آه میکشم از این همه بیحسی .هیچک مرا نمیفهمد ،من حه
نمیشوم چون مرئی نیستم .روزی میرسد که از ایهن سهردی بهروم ،از
این ناملایمتیها ،از این شلوغیِ مسکون ،از این سهوزش بهینالهه ،بهرای
رفتن همیشه دیر است.
کولهباری از غم دارم ،آنقدر سنگین و آزاردهنده است که دیگر هیچ
غمی برایم تازگی ندارد ،همهی غمها شرمسار میشهوند از اینکهه سهوار
کولهام شوند.
پی و ریشهی این پیماننامه ،روح من است که مانند جوهر بهر روی
صفحهی بیرنگ زندگی نقش بسته است.
چرا من ،من شدم؟ تنها پناهم تاریکی و کن تنهایی است.
آخ ...قلبم آکنده از آلودگی و غصه و درد است .زادروز هرک برای
خودش شیرین است ،من چه کنم که مزهای نمیفهمم؟ دیهواری میهان
من و انسانهاست ،هیچ دری وجود ندارد.
اندوه ،خانهی د مرا رها نمیسازد .من پشت در به مانند غریبههای
نشستهام تا خانهام جلوی چشمانم خراب شود تا شهاید انبهوه غهمهها از
میان بروند.
تا به کِی ادامه خواهد داشت؟ هیچ سخنی بهاقی نمهیمانهد .دههانم
بسته است .حق انتخاب با من نیست .دست روزگار سیلی محکمهی بهه
من زده است که جای آن تا ابد باقی میماند ،اشهک چیهزی را درسهت
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نمیکند .ابراز علاقه بیفایده است ،خودت را آزاد کهن ،تهو دربنهد ههیچ
چیز نمیمانی ،راه برای تو باز شده ،تو خودت قف را برگزیدی.
چقدر دلم از خودم پر است که این همه نهیب میزند ولی بهاز ههم
ناراحت است.
صفحهی آلودهای نقش زدهام ،این زندگی زننده است.
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میخواهم یهک د سهیر بمیهرم ،راسهتی مهردن کهه خهرج نهدارد؟
جملهای ذهنم را درگیر کرده« :از دوست نداشتن بترس ،اگر کسی تو را
دوست ندارد هیچ مشکلی نیست ،انسانهایی کهه ههیچک را دوسهت
ندارند خطرناکند» تکلیف همه مشخص شد بهجز من ،من که بیهزارم از
همه چیز حتی خودم.
گیتیِ من به هیچ چیز خلاصه نشده ،خدا هم نمیدانهد بها مهن چهه
کند ،فکر کنم از دادن اختیار به من پشیمان شده.
این تنِ ناتوان خسهته شهده از ضهربههایی کهه روحهم بهه زنهدانش
میزند ،چرا درها را باز نمیکنند؟ آیا کلیدی برای این در ساخته شده؟
نقطههایی از جوابی که پاسخ نیست ...درون ذهن من جواب جای سوا
بیپاسخ میماند.
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من نتوانستم در قف بمانم ،درِ قف باز بود اما تلاش کهردم ماننهد
دیگران دوام بیاورم و درون قف از دنیای بیرون بخوانم.
حسی به من گفت چرا دوست داری زندانی باشی؟ آرام آرام بهه در
نزدیک شدم ،وقتی کاملاً به آن رسیدم به یکی از میلههای قف بوسهه
زدم و پر کشیدم.
دوست نداشتم ایهن تجربههی تلهخ را بیهان کهنم .دلهم بهه نوشهتن
نمیرفت اما اگر نمینوشتم از وجودم خارج نمیشد.
سختیها و رن های روزمره ،سمی شدهاند در رگههایم و مهن را از
هدفهایم دور میکنند .نمیگذارم روحم از پا بیفتد ،من به خودم قهو
دادم روی پاهایم بایستم ،به خودم قهو دادم پابرجها بمهانم ،ههر چنهد
بسیار سخت است اما شدنیست.
من سزاوار زندگی بهتری هستم.
حتی آدمهای بد هم باید دوست داشته شوند ،اما این دنیا پر شهده
است از تنفر و بیاحساسی ،نبود عشق بیداد مهیکنهد ،دوسهت دارم از
این گیتیِ بیفایده بروم.
وجودم ذرهذره در حا نابودیست ،دوست ندارم عشق از قلبم فرار
کند .پیش از مرگ شیرینم باید خودم را پیدا کنم .من از خودم گریزان
شده بودم اما خودم را گم نکردم ،فقط با خودم قهر بودم.
انگار همهی فضایی که در آن نف میکشم سرد و سوزناک شده ،با
هر نف قلبم به درد میافتهد و در ژرفهای وجهودم نیسهتیِ بهیپایهانی
میبینم .این مجازات من است ،هیچ شکوِهای نیست ،من بایهد مجهازات
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شوم چون من برای این زندگی ساخته نشده بودم و به ناگاه بدون اینکه
بدانم درون شدم ،نفرین بر آنان.
هیچ توجیهی برای آه کشیدنم ندارم هیچک مرا نمیفهمد.
چراغ این درد و پراکندگی را خاموش خواهم کرد و نخواهم گذاشت
هیچ چراغ دیگری روشن بماند ،منِ مطلق...

www.takbook.com

38

مننامه

26
کمکم رنگها عوض میشوند و زاویههای جدیدی از چهرهها نمایان
میشود.
آز و کمبههود ،دو دشههمن بههزرگ انسههان هسههتند بهههجههز خههودش.
مخربترین آنان آز شهوت و کمبود محبت است ،بهراستی کهه ایهن دو
شاخه ،چقدر به هم نزدیک و چقدر از هم دورند ،کوتهاهترین فاصهلهی
زیاد دنیا.
هر شب به این فکر میکنم که سرانجام من چه خواهد شد؟ دوست
ندارم فرزندانم زندگی را در هر وجهی درک کننهد ،آسهایش بهرای مهن
بیمعنا شده به خودم قو میدهم فرزندانم را از آن سیراب کنم.
توبه در محضر پروردگار خجالتآور است و در برابر خود نابود کننده.
پروردگار را نمیبینی و اگر توبه شکستی میدانی بهاز ههم راههی بهرای
بازگشت هست ،اما خودت را هر روز در برابر آیینه میبینی و شرمندهی
خودت هستی .ذهن تو هرگز تو را نمهیبخشهد ،قلهب تهو هرگهز قبهو
نمیکند .سرشت تو پاک است و کارهای ناپاک ،وجودت را آزردهخهاطر
میکند ،بهتدری از خودت متنفر میشهوی ،تصهویرت در آینهه سهیاه و
زشت میشود.
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تنها من ماندهام ،همه رنگ پ دادند و اطرافشان را رنگی کردنهد.
رنگها تغییر میکنند و من هر روز ثابتقدمتر و محکمتر میشوم مانند
شمعی که آب شد تا جای پایش سفت شود.
ریشههایم تاب این خاک سهفت و بهیآب را نهدارد ،چشهمانم تهاب
دیدن ستم و نادیده گرفتنها را ندارد ،انسانها باید دیده شهوند و درک
شوند.
گوشهایم تاب شنیدن نالههای روحهم را ندارنهد ،پاههایم سسهت و
سستتر میشوند .میخواهم شعلهور شوم و همه را بسوزانم امها دسهت
تقدیر مرا انبوه غمهای خانمانسوز کرد که جرقهای نیاز دارد.
پروردگارا! زمان سوزاندن کی فهرا مهیرسهد؟ مهیخهواهم بسهوزانم
خانهام را ،دلم را ،اندیشهام را و در پایان ،آرمانهای شیرینم را.
شاید بهاندازهی چند ورق رنهگهها را بها تفهاوت تشهخیص دادیهد،
رنگها تغییر میکنند ،کمی دقت کنید .انسانها خطرناکند ،موجهودات
پیچیده خطرناکند .من از جن انسان گریزانم ،فهرار کهردن بهیفایهده
است ،چشمانم را میبندم و میجنگم با هر چیزی از جن پلیدیست.
این موجهودات نهاقص بههدنبها برطهرف کهردن کمبودههای خهود
نمیروند ،فقط بهدنبا توجیهه دیگهران و پنههان کهردن هسهتند ،ایهن
حقیقت مثل خورشید میدرخشد.
من بهدنبا تاریکی و سکوت خود هستم ،این روزهها ناجوانمردانهه
روشن و پر سر و صداست.
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توبهها ،تغییرها ،همیشگی نیستند .گناهان همچون پرندههای جلهد
گریزانند اما باز هم برمیگردند.
نیروی عجیبی مرا فرا میخواند و میگویهد« :بههسهمت مهن بیها تها
فرامههوش کن هی ،آنچههه کههه ذهنههت را مسههموم کههرده و روحههت را آزار
میدهد».
من میروم روزی و همه چیهز را رهها مهیکهنم ،امها ههیچ چیهز را
نیمهکاره رها نخواهم کرد.
گامهایم تا آسمان میرسند ،من برای ایهن زمهین و گیتهی زیهادی
ناموزون و رسیده هستم ،نمیخواهم در میان این همه نارس بگندم ،تها
ابد تلاش میکنم که مرا نیک بخوانند.
فرشتهها از کنار من گریختند ،آنان فهمیدند که من وجود خهود را
ح کردهام ،رفتند که بگویند.
من به خود خیانت نکردم ،خنجر را تنها خدا میدانسهت کهه کجها
باید فرو کند ،ولی این کار را به خودم سسرد.
من از زندگی میان موجودات خطرناک سیر شدم ،پ تنها به فکهر
پروازم.
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انسانها ،لباسهای زیبایی دارند و میتوان آنها را با ایهن لبهاس از
چهارپایان تشخیص داد!
کمکم اطرافم تهی ازکلاغها شد ،من ماندم و صدای همهمهها.
من فراموش شدم .من انزوا را دوست دارم .من از دغدغهها گریزانم.
برای شادی کردن باید عرق ریخت؟ باید در دنیا و کیهان بیثبات و
مواجم ،شلوغی ایجهاد کهنم تها همههی گهوشهها کهر شهوند و همههی
موجودات بهراسند.
من میتوانم ناهنجار باشم ،من میتوانم همچون یخ سرد باشم ،من
میتوانم به آتش بکشم ،من میتوانم نقطهای در دایرهای بهزرگ باشهم.
من از خودم میترسم نه برای خودم ،میترسم به روز بگویم کهه چقهدر
رن کشیدهام و همه چیز را برای همه سیاه و شهب کهنم بهدون کمهک
گرفتن از ماه.
آشوبم ،من همان چیزی هستم که بهه فکرهها نمهیرسهد .تنهها تهو
میدانی و من کهه تنههایی در د هها رخنهه کهرده و سهایهی نحه و
بدشگون این نامبارک را باید شُست .نور چشمانم کافی نیست ،ریشهاش
بسیار قدرتمند است.
این مشکل بسیاری از پایانهاست ،مرگی خاموش و بیلبخند ،مرگی
مرموز و خهالی از گریسهتن .مهرگ ،واژهی زیبهایی شهده کهه لهبههای
انسانها را به خود آراسته ،آرزوی مرگ برای دیگری ،برای خهود ،بهرای
خوشیها ،برای غمها ،برای تلاشهای بیهدف .چهرا ههیچک بهه فکهر
آباد کردن نیست؟
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من میخندم که هیچک دردم را نفهمد ،پشت این لبخند سهرمای
زمستان نیست ،پشت این پدیدهی نادیده گرفته شده آتش تنهاییست.
مشکل شما ترس از گفتن است ،آری شماها به تنهایی دست دادهاید
و تشنهی همراهید ،دریغ از یک نفر ...به تنهایی میروید بهه هرجها ،بهه
ناکجا ...ما را برای با هم بودن آفرید ،نتوانستیم...
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چند وقتی است که بهرای رسهیدن نمهیجهنگم ،چنهد وقتهی اسهت
خوشبختی فرار میکند و من تنها ،مینگرم .من میتوانم بروم و از همه
چیز دست بکشم ،من تنها ترسم اشکهای زمینِ زیر پایم است .بهجز او
هیچک نبودم را نمیفهمد ،چون من بار سنگینی برایش هستم.
دیوانه بودن هم مفید نبود ،من هر چیزی را تجربه کردم .باز هم بهه
هیچ رسیدم ،من به هیچکدام از منهای ذهنم نرسیدم ،من میان رقص
نورها گیر افتادهام ،من در تنگنای تاریکی بودم ،چگونه به این هزارتوی
درخشان رسیدم؟
دگرگونیِ گوشخراشی را بو کشیدم ،آری آن موج بزرگ ،درون این
ذهن پژمرده رخ داد ،اما چشمان من به افقی دیگهر دوختهه شهده .مهن
هیچ لرزشی را باور نمیکنم تا زمهانیکهه سهایهی خهود را بگیهرم ،مهن
تنهایی را برایش مینگارم .انسانهها بها لبخنهد ،خودشهان و دیگهران را
فریب میدهند ،انسانها سزای ندانمکاری پدر و مادرشان را بها زنهدگی
کردن پ میدهند.
هیچ خطی برای من وجود ندارد ،من مرزی نمیشناسم .در دایرهای
پنهان شده بودم به امید داشتن چهارچوب ،افسوس که ههیچ گوشههای
برای پناه نبود ...پ من از خود بیگانه شدم.
نگونبختی من آشکار نیست ،در خفا چهه سهرها کهه نبریهده ،چهه
خونها که نریخته ،هر بار هم خودم را میکُشت .من هر بار با چههرهای
نو و رنگی زیباتر پدیدار میشدم اما روزگهار چشهم دیهدن نهدارد ،تنهها
دستی دارد برای کُشتن و دستی دیگر برای بردن .من خهودم را سهتون
خود میکنم ،من پاهایم را پِی میکنم و میایستم تها نشهان دههم مهن
وجود دارم.
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پوچ واژهای ننگین که در وجود منهای زیادی رخنه کرده .خندهها،
سخنها ،نگاهها ،گامها ،ایستادنها ،مهزهی ههیچ مهیدهنهد .همهه ایهن
ناگواریها بر گردن خودم است.
من آسایشی نمیبینم ،چرا بایهد بایسهتم؟ ارزش خهود را در پویهه و
تلاش میبینم .از روی هر چیزی بخواهم مهیپهرم ،گامههای مهن بلنهد
هستند همچون اندیشهام که تا هفتمین سسهر درازا دارد.
من قربانی پندار مسموم به کارهای گذشته وکارههای نهاکردهام .ههر
روز و هر شب خودم را اعدام میکنم ،من به ایهن سرنوشهت نیهاز دارم،
سزای زندگی همین است.
باید رفت ،ماندن در این شکنجهگاه بیسامان اشتباه بزرگهی اسهت،
من به راهم ادامه میدهم ،من میجنگم ،با خودم ،با همه ،با نگاهها.
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من برای دگرگون شدن زاده نشدهام ،من آمدهام که دگرگهون کهنم.
آنقدر درگیر خود شدم که اگر میتوانسهتم خهودم را در آغهوش بگیهرم
هیچوقت خود را رها نمیکردم ،جای این کار هر شب آینه را در آغوش
میگیرم ،آینهها دوستان من نیستند اما بردگان خوبی میشهوند ،په
میتوان گفت من بهترین بردهدارم.
پرندهها را چگونه میتوان به بند کشید؟ پاسخی نمیبینم .هیچک
به آنان دستور ماندن و پرواز نمیدهد .تنها میخهواهم بهدانم چهرا مهن
دربندم؟ از این پوست و جامهی انسانی فراریام.
هر وقت به رازی تازه پی میبرم بیشتر اندوهگین میشوم .ایهن د
زندانی شده است پر از رازهای مرموز و آزاردهنده .من نیز رازهایی دارم
برای خود ،اما دلی نیافتم که دریای بیپناهم را به زمین چشم به راهش
بفرستم تا آسایش را اندکی به سخره بگیرم.
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از سکوت این د پر آشوبم میترسم ،زمانیکه سخنی بهرای گفهتن
ندارد ،ذهن بیچارهام را بهکار میگیرد تا بهانهای برای سخن گفتن پیدا
کند.
گاهی از گفتههایم بهانهدازهای شهگفتزده مهیشهوم کهه از خهودم
میترسم .این نوشتهها از د سسهر به قلب من وارد شدهاند ،ایهن دفتهر
بار سنگینی را در خود دارد.
نگارستانی پر مفههوم را مهیبیهنم کهه ههزاران انسهان نابینها در آن
میگردند .پیروزی من در این است که رازهای ایهن نگارسهتان را بهرای
کوردلان فاش نکنم .هیچک نمیدانهد مهن چهه مهیگهویم ،امیهدوارم
هیچک نفهمد.
دوست دارم اندکی قرمز شوم تا در د ایهن سهیاهی نمایهان باشهم.
پراکندگیِ نگاهها را بشکنم و همچون آتش زبانه بکشم و بسوزانم آنچهه
میبینید را ،چون من آن چیزی نیستم که میبینید ،قرمز بهرای بهودن
نیامده.
نبودی بیپایان و پر از نیستی درون من است که همهی وجهودم را
بههه چههالش ناجوانمردانهههای کشههیده اسههت .از سههمت بههد و خههوب،
انگشتریهای فراوانی به من پیشهنهاد شهده ،انگشهتان مهن بهرای ایهن
چیزها ساخته نشدهاند .انگشهتان مهن بهرای پنجهه انهداختن بها خهودم
پرورش یافتهاند.
هر انسانی برای خودش دشمن است .جنگ با خودم تا به کی ادامه
دارد؟ کاش میشد پی و ریشهی وابستگیهها را خشهکاند تها ههیچک
دربند این بند ننگین نماند.
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همه ما روزی خواهیم رفت .من با شکوهی چشمنواز میروم کهه در
د آیینه نقش میبندد .هیچک رفتنم را نخواهد دیهد ،همهه در ایهن
روز یا شب و زمهان شهکوهمند در خهوابِ شیرینشهان بها نهادانیِ خهود
همخوابهاند .من از خودم خرسندم.
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سرانجام اندکی آسایش به نزد همهی انسانها میآید.
دوست دارم آوای باران را با تمام وجودم گوش کنم ،آن زمانیکه بر
شیشهها با مشت میکوبد و مرا فرا میخواند به نزد من بیا...
چشمان من به سقف بالای سرم عادت کردهاند ،گوشهای مهن بهه
صداهای گوشخراشِ این سکوت سوزناک واکنشی نشان نمیدهند...
خستهام ،چه روزهایی را که به امید خواب شبانه سهر نکهردم ،چهه
شبهایی را که به امید خواب شیرین به پگاه نرساندم ،ایهن روانِ بیمهار
پزشکی نخواهد یافت.
من دانهای در دلم میکارم و نامش را میگذارم فهردا ،فردایهی کهه
همهی انسانها طینت خود را نمایان کنند .فردایی که با سایهام همهی
آدمهای پلید را ترک کنم و به جایی بینام و نشان بروم.
من میدانم نالهام روزی ویرانههایی بر جای خواهد گذاشت ،اما مهن
میتوانم بدون چشمداشتی از شب ،همه چیز را سهیاه کهنم چهون مهن
توانمندم .من پلی میان کردهها و ناکردهها مهیشهوم و چراغهی از دلهم
روشن میکنم و آنسوی این پل میگذارم تا دیگران دریابنهد کهه چهه
کنند؛ بیایند یا بروند...
همیشه اینسوی داستان خوب نیست ،همهی چشمداشهتهها بایهد
فراموش شوند ،تنها یادی که در پنداشت تو میماند ،چهرهی پشیمان یا
خرسند خودت است برگرفته از کاری که کردهای.
بدان که ناکجا چاه است یا چاره! ریشهه کهن ،رشهد کهن ،فرامهوش
مشو.
این من هستم و خودم ...در شب تاریک هیچک سایه ندارد ،په
تنهاییم .من میتوانم ادامه دهم قرمز برای ماندن نیست.
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آنگاه که به بیماریهای روح پی میبهریم دهانمهان بسهته مهیشهود
چون چارهای برای آنها نمییابیم.
درمان هر دردی آسهان نیسهت .مهن دردم را بهازگو مهیکهنم ،مهن
نمیگذارم این درد ریشههایش را به ژرفای وجودم برساند ،من عشق را
نمیفهمم دردی دارم بهنام نفهمیدن ،شاید با گفتن آن اندکی آسهایش
یابم ،من عشق را نمیفهمم.
هیچک رسم دوست داشتن را بلد نیست ،کاش کسی بهود بهه مها
میآموخت که دوست داشته باشیم آنان را که میخندند و بیاموزیم بهه
آنان که غمگینند تا دوست داشته باشند و بخندند.
کودکی گوشهنشین بودم و تشنهی نگاه ،دیدگانم به در دوخته شده
بود؛ کسی میآید که مرا از پ این اندوهِ تنهایی میبرد تا برف و باران
و زمستان و پاییز را نشانم دهد .شاید دیگر از سهرما و نهمِ تنههایی نالهه
نکنم.
من باهم بودن را دوست دارم اما چه کسی از با مهن بهودن خرسهند
میشود؟ سایهی زیبای من تو چی میکشی از با من بودن! میدانم چه
رنجی در د داری.
هر کسی خواسهت بها مهن پهرواز کنهد زنجیهرش کهردم و بازیچهه
پنداشتهای بلندم شد و بهاندازهای به بالا کشهیده شهد کهه مهرگش را
آرزو کرد ،من نیز رهایش کردم و با زنجیری بهه سهنگینیِ آرمهان خهدا
شدن ،به پایین رفت و از دیدگانم پنهان شد.
باید این روزها مرا ببینی تا بفهمی از پوچی پهر شهدن چهه دردآور
است.
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در قلب خود نقطهای یافتم و سینهام را شکافتم تا بدانم بهرای چهه
نقطهای خالی در این همه تباهی لانه گزیده! به دری رسهیدم کهه روی
آن نوشته بود« :این خانهی آسایش تا ابد قفل میماند مگر اینکهه بهوی
انسان بدهی!» چه چیز ناممکنی ...در میان این همه مردار چگونه بهوی
خوش انسانیت بدهم؟ کاش هیچوقت زندگی را مزه نکرده بودم.
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سرد است این زندان آرزوها ،سرد است .فاصلهام با کلید زندان ،یهک
یا دو برگ سخن گرم و دلنشین با گوشهایی از جن شنیدن است.
خوشا به حا فرزندانم که اگر چیزی برایشان نگذارم (من نامههای)
از زندگی در گورستان دارند که بخوانند؛ مرا نفرین کنند و دشنام دهند
برای این دفتر ،رازهایی ممنوع را بازگو کهردم کهه سهزایش زنهدگی در
میان موجودات خطرناک دو پا بود.
چهرهات را در هم نکش ،این زندگی مانند دلقک لهودگی مهیکنهد
پ بخند و قهقهه کن و پیش برو .هیچ پیشامدی نباید از بیآلایشیِ تو
بکاهد .با خودت زمزمه کن تا به گوش زندگان برسد ...زمزمه کن« :من
یک لشکر آماده برای زندگی و لذت هستم تا میتوانید مانع من شهوید،
من نمیایستم».
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روشنایی هر از گاهی به دلم سر میزند و سر تها پهایم را بهه آشهوب
میکشد ،گویا من شدهام مسیری برای گذرش.
دوست دارم روزی راه را بر او ببندم و ناگهان و در جا خفهاش کنم،
انگار که هیچوقت وجود نداشته.
شاید هم تنها راه را بر او بستم و رخصت دادم تها زنهدگی کنهد در
کنار من ،در کنار سیاهی درخشان که شب از او میترسد .هر بار کهه از
من گلایهمند شد برایش خهودم را مهینگهارم تها آرام بگیهرد ،خهودم را
زمانیکه روشن بودم ،خودم را زمانی که برای تکتک گهامههایم ههدف
داشتم ،منی که من نمیشهناخت ،منهی کهه از نفه کشهیدن ههراس
نداشت ،از نف کشیدن با این همه تنش.
خسته ودرماندهام میخواهم بخوابم تا ابدیت تها دیگهر بهه فردایهی
تکراری و نفرین شده نرسم ،نفرین به من که تاب آوردم و ماندم.
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روزی میرسد که فریادها شنیده میشوند حتی اگر چندی نگذارند،
چون بیشتر مردم میخواهند که بشنوند .روزی میرسد که دیگر کسهی
ناشنوا نیست ،کسی نابینا و فل نیست .هیچک رن نمیبهرد از وجهود
دیگری چون کسی نبوده که به کسی ستم کند .ههیچ مهردی لگهدما
نمیشود و شرمسار نخواهد بود .مردان از روی عشق تن بهکار میدهند
و شبها با اسهترس و تهنشِ پگهاه زودرس سهسری نمهیشهوند .آن روز
خواهد آمد.
هنوز هم پرسشهایی در د خودم دارم .خدا برای چه لذتههایی را
در وجود انسان نهاد تا ممنوعش کند؟ برای چه ما را آفرید؟ تا زمین را
آباد کنیم؟ مگر اکنون آبادیای وجود دارد؟ چیهزی جهز ویرانهه وجهود
ندارد...
اگر بهشت در د من نباشد بهشت پ از برزخ چرند اسهت ،شهاید
هم سخنان من چرند اسهت؛ نمهیدانهم از خهود چهه مهیخهواهم ،مهن
نمیخواهم که بیشتر بدانم ،میخواهم به خواب فرو روم.
درها باز میشوند و پرندهای پر میزند و به هر کجا دلش میخواهد
سرک میکشد و میرود تا به جایگاه دلخواهش برسد ،امها برمهیگهردد
چون نمیداند کجا برای اوست!
من برای این زندگی نیستم من را ببر.
بوی نیاز تاب مرا میشکند ،من نباید به نف کشیدن نیهاز داشهته
باشم ،من باید بوی پرواز بدهم ،پهروازی از جهن آرامهش بهه سهیمای
آسایش ،به رنگ آبی.
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در پندار خود ،به خود و پیمانهایمان خیانت مهیکنهیم .از ههزاران
کرده و ناکرده پشیمان میشویم .گاهی میشود گوشها را گرفهت و در
خیا خود قهرمان شد .میشود هزاران ناکرده را در ذههن انجهام داد و
پیروز شد .ابتدا باید پیش خودت قهرمان باشی تا بتوانی همچهون یهک
قهرمان رفتار کنی؛ ما ساختهی اندیشهی خود هستیم.
من میتوانم به همه فرمان دهم ،من فرمانروای خودم میشوم تا بهر
دیگران چیره شوم .روزها به لودگی رفتار میکنم تا زمان زودتر بگهذرد،
این زمانهایی که آرزوی گذشتنش را دارم جوانیِ من است .باید بهه پها
خیزم و این درخت پیر را دوباره زنده کنم تا برگهای سهبزش همههی
زمین را سایه بیندازد و میوههایش زبانزد همگان شود .ریشههایم شهاید
دوباره جان بگیرند.
این نقاب را در هم میکشم و خودم را نمایان میکنم .شاید خهودم
زیباتر از نقاب بیریایم باشم ،من چیزی هستم که خودم دوستش دارم.
سخنان مانند باد سرگردانند ،به ندای آنان گوش فرا مده.
به مسیری برو که نرفتهای اما به پایین و پشت سرت همچنهان کهه
گام برمیداری نگاه کن .مردمان تو را به دالان مرگ میبرند اگر پاهها و
گوشها و چشمهای خودت را نداشته باشی .گام بردار ،بشنو و ببین اما
سخن مگوی ،مگر این که بخواهی ندا سر دهی تا مسیر درست را نشان
دهی .دوست دارم عاشق شوم و از خودم بیخود ،اما راه و رسم این بازی
سخت را ههیچک ندانسهت مگهر اینکهه عمهرش تمهام شهد ،امها مهن
بازیهای سخت را دوست دارم و حریفی نمیبینم .گردنکشی میکنم و
حریف میخواهم ،هیچ جنبندهای نیست.
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ما از خود بیخودیم .من ناپاکم ،از این پ پاک میکنم ،نه چیهزی
از بیرون این جسم .من درونم را پاک میکنم و پیمان میبندم که خاک
شوم ،خاکی در ژرفای زمینی بدون هیچ استخوان و مردهای.
من در د خود دانهای میکارم و رشد مهیکهنم ،مهن خهودم را در
وجود آن دانه میدمم تا سر از خود در آورم ،سر از د خاک.
نمیتوانم هرکسی باشهم ،مهن اگهر خهودم را نیهابم ههیچ چیهزی را
نمیبینم جز راه جلوی چشمانم .دلم بههکهار نمهیرود مگهر روشهنیای
ببیند .من اینبار در دام نمیافتم و شکوفا میشوم.
من به هرجا بخواهم میرسم چون با دارم و میاندیشم .من بندهی
پنداشتها و کردارها و گفتارهای آلوده به کن دیوار و خوابهای آلوده
به آرزوهای محا نیستم.
من اگر لب به سخن بگشایم برای آواز و سراییدن از عشق و مهربانی
است و هرگز برای ناپاکیها سخن نمیگویم ،من اینبار در دام نیستی و
پوچی نخواهم افتاد.
من بهدست میآورم هر دلی را ،هرچه بخواهم برای من است ،آنچهه
از زیبایی وجود دارد برای من است ،من به ذات خود ایمان دارم.
به پرواز با اندیشهام عشق میورزم .روزهایی را در تباهی گذراندم و
گذشت ،نمیگذارم که بماند ،پ افکند این تباهی غم است .من خانهی
دلم را برای غمکده نساختم.
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انقلابی پر از خفقان در خود میبینم.
هر اندیشهای که تو را به وجد میآورد آن را بهکار بگیر؛ ههیچ چیهز
نابهجا در ذهن نمیآید ،بیشک مها بها ایهن ذههن بهه هرجها بخهواهیم
میرویهم ،بههدسهت مهیآوریهم و از دسهت مهیدههیم ،مهیخنهدانیم و
میگریانیم و همچون کودکی نوپا به آن هدف میدهیم برای دویدن.
آرزوهای خود را بلند و شهمرده بهه زبهانآور ،ایهن زنهدگی منتظهر
شنیدن است نباید به غمها روی آورد ،نباید یکجا نِشست .با خهود بگهو
من نباید خودم را سرکوب کنم.
ما باهم شکوفا نشویم دور از هم تباهیم؛ این جمله را به کسهی کهه
قلبش برایم بتسد خواهم گفت.
نمیدانم! هنوز هم به این موجودات دو پا نمیتهوانم بنگهرم .شهاید
قلب کسی برایم بتسد اما برای اندیشهام نه.
هنوز نمیدانم این آتش درونم بها نالههی سهرد و خموشهم بهیجهان
میشود یا اینکه خودم سهردم و چشهمان آتشهین دارم و ایهن سهردی،
چشمانم را بیسو کرده است.
من دوست دارم در خودم بسوزم یا از سرمای خودم کمکم به خواب
ابدی فرو روم .نمیخواهم کسی از من گزندی ببیند ،این زبان را چگونه
م هیشههود بههه زنجی هر کش هید؟ دشههمنِ تههن خسههتهام ای هن ماهیچهههی
سخنگوست.
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مینویسم تا تهی شوم ،میخندم تا پر شوم از غم.
میترسم در فراق نایافتهام چیزی بنویسهم ،ههر چیهزی بهه نوشهته
درآید ممکن است دشمن جانم شود.
دوست دارم نبود من ،خهاطرهههای شهیرینی را بهه یهاد دوسهتان و
نزدیکانم بیاورد .اندکی افراد پ از رفتن اندوهی به جهای مهیگذارنهد،
اندوهی در د دیگران که چرا نگذاشت کارهایش را تلهافی کنهیم! چهه
خوب و چه بد بستگی به تو دارد و فرایندی بازگشتی است.
همه بودن دشوار است اما خودت بودن در پارهای از زمان نهاممکن.
راه دشوار همیشه بد نیست ،ناممکنها را ممکن کن و بهجای نشسهتن
گام بردار و بخوان تا بتوانی فریاد بزنی.
دانشت را به رخ بکش و به جویندگان بیهاموز هنهوز بهرای آموزگهار
شدن زود است ،پ آغازت را حکاکی کن.
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پوچ بود از مهر و نیکی .کینه مرا فرا گرفته بود! پ
سوزاندمش و خاموش شدم.

مننامه

با آتهش درونهم
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پ افکند نفرتها به رنهگ سهیاه در صهفحهی زنهدگی مهیمانهد...
شمارهی پیش پهوچ بهود از مهربهانی و عشهق! گلایههای بهود از ههیچ و
نخواستم خشم بر این دفتر واژگون رخنه کند.
من نمیتوانم بد باشم ،درست است که سیاهی بر صهفحهی په از
آن که اینجاست سرازیر شد ولی میتوانستم بدون هیچ ردی همه چیهز
را پاک کنم ،اما من مهیخهواهم ههیچ چیهز از چشهمان خواننهدهههای
بختبرگشتهی این مننامه پنهان نماند ،درست است که باقی نماند امها
رسواییاش صفحههای سسیدم را دربرگرفت.
من با خودم پیمان میبندم نفرتی نداشته باشم .من دوست دارم بها
عشق زندگی کنم و میتوانم .من دلم را مهیجهویم و پسهت نمهیشهوم
همچون انسانهای دیگر .پروردگارا! دستم را بگیر.
بازگو میکنم« :میسوزانم آنچه را که دلم در آن نمهیخنهدد ،خهواه
خانهای باشد ،خواه صفحهای».
من فرجام آنچه را که میگویم میدانم ،پ گفتنیها را باید گفت.
نمیدانم با این تن خسته چه کنم ،خودش خودش را دوست ندارد.
دلم را چه کنم که خود را به عشق مجازات میکند؟ جنجالی به پا کرده
چند وقتیست و میداند که تلقین است اما مهن را بهه ابهراز آن تشهویق
میکند گویا چارهای دیگر برای راهیابی و زندگی ندیده است.
مینویسم از نقطهههای دوردسهت کهه روزی گهامههایم را در آنجها
خواهم گذاشت ،من میدانم که به هرجا بخواهم میرسم؛ تنها باید باور
داشته باشم به خودم ،به منشور قدرتم.
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در این سکوت زجرآور مدتهاست سکنا گزیدهام .من با شوق مهرگ
سقوط میکنم و تنهها خواسهتهام از خهود ،دوام اسهت .دوام بیهاور زیهر
ضربههای تبر ،تو میتوانی.
نمیدانم چرا این همه ناامیدم ،مگر میدانم تا به کِی قلهب سهیاهم
میتسد؟ دلم اندکی شهامت برای ترسیدن میخواههد و نهدای درونهم را
خفه کردهام.
میخواهم بنویسم اما یادم میرود به آرامگاه .میخواهم چشمانم را
ببندم و هیچک را نبینم ،میخواهم در خلوت نداشتهام اشک بریهزم و
بلند هقهقم را فریاد بزنم و دریایی از اشک بسازم.
هرچه میخواهم نفرت را از خودم دور کنم نمیشود!
پ تلاش میکنم که بشود.
خانهام کجاست؟ هیچ جایی برای بیخانمانی همچون مهن نیسهت،
پناهم کجاست؟ بیپناهم! همهی اینها به کنار خدایم کجاست؟ کهاش
میدیدمش و گلایههایم را با چشمانی گریان بر سینهاش میکوبیدم.
خستهام ،هم تنها ماندم هم دلم به همراهی نمیرود؛ به لگدی کهه
مرا به جلو بیندازد خرسند میشوم ،جالب است میان این اندوه و غمهها
تنها بودن را میبینم.
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نیست و نخواهد بود ،شبهای بدون خستگی کجا هستند؟ سوار بهر
اسب میتازند و من با پای پیاده درماندهام.
چارهای ندارم مگر فرار! هراسان و بیهدف به هر گوشهای میرسهم
سرک میکشم تا شاید خودم را یا همانندم را بیابم .دانشِ تنها نشستن
و تنها بودن را به کسی نمیآموزم .همینکه من در این عرصهه مههارت
دارم کافی است.
انگاشتم از خود اینگونه نبود ،من در به در به دنبا همانند نبودم!
مرا چه شده است؟ این من نیستم.
پ کِی خودم میشوم؟ غمگینم از این سردرگمی؛ اینبار نمیشود
پرنده شد و پر زد ،اینبار بازی سختتر شهده اسهت .نگهونبختهیِ مهن
پنهان بود ،کاش همانگونه میماند.
خندهها مرا آزار میدهند .دوستدارِ خنده ،د آزرده است.
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هیچ زمانی نمانده است ،همهی این ساعاتی را که نف میکشم بهه
کاری میپردازم و نمیتوانم با خودم خلوت کنم.
با آغازِ پگاه چشمانم به سختی باز میشود و تا شامگاه ههیچ وقتهی
برای اندیشههایم نمیگذارم.
با خودم غریبه شدم ،من ههماکنهون بها همههی مهنههای وجهودم
بیگانهام.
فریادم نای پر کشیدن ندارد .دلم به زندگی نمیرود ،نه دوست دارم
بمیرم و نه دوست دارم زندگی کنم .در تنگنای ندانمهای خود به ههیچ
میاندیشم.
گاهی به خودم هزاران کنایه میزنم این من بودم که میخواستم به
دنیا غلبه کنم؟
باز هم میتوانم همانند گذشته به نهایت غرور برسم ولی نباید از پها
بیفتم ،نباید یکجا بنشینم .این بیپناهی به قلب و جهان و فکهرم نشهانه
رفته اما من زمین نمیخورم.
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دوست دارم آرزو کنم اینبار نه برای پرواز و رفتن .مهیخهواهم آرزو
کنم برای دستانم ،آرزو میکنم هر چقدر که نف ههایم گهرم هسهتند،
دستانم باشند.
تاب ندارم ،کاش خانهای از آنِ خود داشتم ،کاش اندکی میتوانستم
در این غوغا بیاسایم ،نه پای فرار دارم و نه دستانی برای چنگ زدن بهه
این روزگارِ نفرین شده ،در به در دنبا پنهاهم و ههیچک جهز خهودم
پناهم نمیشود.
من ناامید و افسرده نیستم ،من حقیقت این زندگیِ بیهمه چیهز را
دریافتم.
دست نوشتههایم چرند است برای مردمانِ نادان .من برای ذهنهای
بسته نمینویسم ،من مینویسم که تهی شوم از درد ،بهرای همهین ههم
میخندم که کسی باورش نشود در د چه دارم!
کاش راه گریزی برایم میماند.
سکون پرمحتوا مرا متلاشی کن.
تا پایان این دفتر چه بر سر من خواهد آمد؟ امیدوارم لبخند آدمیانِ
خالی از احساس را همیشه ببینم ،من از چهرههای غمگین و خشمناک
میترسم.
هر سا بیشوقتر از گذشته به هیچ چیزی نمیتوانم د ببندم.
اگر قبلاً نوری بود و مینوشتم اکنون تنها خاطرهای از روشهنایی در
ذهن مانده و مینویسم.
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ما انسانها میبینیم و میشنویم اما خودمان را به ندیدن و نشنیدن
میزنیم ،ننگ به این انسانیت! در حالیکه همهه چیهز دارم ،ههیچ چیهز
ندارم و نیازمند به نیازم.
دوست دارم خواسته شوم ،دوست دارم بخواهم .آری من هم با ایهن
قلب سنگی میتوانم دوست داشته باشم اما تشنهی دوست داشته شدنم
نه اینکه منفور باشم اما از صدای وابستگیها میهراسم.
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تا بهاکنون این اندازه از سخن گفتن و گفهتوگهو گریهزان نبهودهام،
همیشه فکم گرم بود و لبانم خندان .حتی دوست نهدارم از جهایم بلنهد
شوم ،تاب شنیدن هم ندارم.
آدمیان با من چه کردهاند؟ این موجودات روز به روز مرا با خهودم و
زندگی و شادی و لبخند غریبه مهیکننهد ،ههر انهدازه تلهاش کهردم در
وجودشان قلبی آکنده از مهر بیابم ناکام ماندم.
با من بیا میخواهم به نا کجا بروم ،به جاییکه بتوانم نفرت و پلیدی
را از وجهودم قِهی کهنم .مهن مهیخهواهم پهاک شهوم و از پلشهتیِ ایههن
پنداشتها میترسم .مرا به کهام مهرگ ببریهد ،نجواههایم مهرا متلاشهی
میکنند.
آینده را میخواهم بسازم اما چشمانم دوردستها را سایه و تاریهک
میبیند.
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هیولایی را بیدار کردم در وجودم ،کمکم مرا پایان میدهد .این مهن
چرا اینگونه کوچک و سست شده است؟ هر آن ممکن اسهت خهودم را
ببازم .انسانهای خودفروخته به نفرت به دور مهن پراکنهده شهدهانهد و
خودشان را به رخ جلد بهیریهایم مهیکشهند و مهرا جهذب لبخنهدهای
مخروبهشان میکنند.
شبها با تنی داغ و لرزان و چشمانی پر از ابر سیاهِ آماده به باریدن،
پاهایی آماده برای پایکوبی و رقص عزا ،میگذرند .اینبار نیز همهه چیهز
بر گردن خودم است ،من گفتم میخواهم بشود حتی اگر به زیانم باشد
پ بگذار بشود و این خرده جانم را نیز بگیرد.
انگار ذهنم بهسان سگ هاری بهدنبا تنِ دغدغههاسهت تها گهازی
بگیرد و دلش خنک شود.
نمیخواهم پیر و فرتوتی شوم که افسوس نکردههایش را میخهورد،
میخواهم آنگونه که خودم فرا گرفتم پهرواز کهنم و خهودم باشهم .ههر
چقدر از خودم فرار کنم باز به آینه میرسم.
هر اندازه از خستگیهایم بنالم کسهی جهز خهودم خریهدار سهخنان
اندوهناکم نیست .همچون من خدایی نیست ،همچهون مهن جنبنهدهای
هم نیست؛ خدایی برای آفرینش این همه غم و جنبندهای برای یهافتن
گودالی پر از اندوه.
هرچه پیش آید خوش آید .میسسارم به گذر زمان ،میسسارم به باد،
میسسارم به خاک ،سختیها را ،غمهایم را ،اشهکههایم را هنگهامیکهه
بیصدا چکه میکنند .پژواک این صدا خاموشیست ،چون بیابان دیهوار
ندارد.
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مرا دریابید ،من مهربانی را چون خورشهید مهیتابهانم .مهن دلهم را
دریای نیکی کردهام ،مرا دریابید .من اگر تنهها ههم باشهم دوسهت دارم
نوازش کنم ،دوست دارم چشمانم بدیها را نبیند.
کاش این همه نمیدانستم از خودم که بانی آن شود پلیدیِ دو پایانِ
چهارپا صفت را ببینم؛ من دیدم که چه هستم و دیدم که چهها هستند!
یک مشت تاریکیِ خودپسند ،یک خروار مخروبهی بلازده ،تاریکیِشان را
بر روشنایی میبارند و بر سر آن خراب میشوند تها هرچهه از روشهنایی
مانده است نیست شود و داستانهایش بماند و چشمهای نگران که بهاز
هم روشن میشود یا نه؟
هیچک نمیگوید باید روزنهای بیابیم و آن را بهه خورشهید ماننهد
کنیم ،همه چشم به راهند تا کسی جسهارت کنهد و بمیهرد تها بهرایش
داستان بسهرایند .بهزد هها از مهرگ دلیهران بهرای فرزندانشهان تهرس
میسازند.
اگر بتوانم بهگونهای فریاد سر میدهم که همه بداننهد ایهن زنهدگی
ارزش ترسیدن و یکجا نشستن را ندارد ،باید مشت زد و جنگیهد .مهن
میتوانم ،من از مرگِ آرمانهایم میترسم نه از مرگ این جسم بیهمهه
چیز.
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آرزوهای بزرگی داشتم ولی سر راه به کوچکترینشان که بر خوردم
آن را برداشتم و به همان بسنده کردم ،این نیز بر گردن خودم است.
هیچگاه درنگ نکردم تا شاید به آنچه کهه از نخسهت مهیخواسهتم
برسم ،این آرزوی کوچک مرا تنهاتر کرد و بر دانشِ زندگیام افزود .حا
میتوانم بیشتر از انسانها متنفر شوم ،پلیدیهای بیشتری را دیدم و از
این مردمِ توخالی هیچگاه عشق نخواهم دید.
من نمیدانم چه کنم؟ دیگر هیچ راهی نمانده است که نرفته باشم.
من خسته شدم از اینکهه ایهن انهدازه در برابهر رنگهینکمهان انسهانهها
ایستادم ،نمیدانم چرا من تا به اکنون دوام آوردهام ،کاش تنها نبودم.
این من به سختی نف میکشد ،این من چقهدرکن تنههایی را بها
دیوارهای هاشورخوردهاش تحمل کند؟
هر روز افسوسم سنگینتر شده و بر سرم خراب مهیشهود .یها مهن
انسان نیستم یا همه! هیچ نمیدانم ،به هر صفحه که میرسم میترسهم
نوشتهای آغاز کنم ،چون اگر اندکی از آن خالی بماند انگهار قسهمتی از
زندگیام خالی از دغدغه و تهنش بهوده و انگهار تلاشهی بهرای ایسهتادن
نکردهام.
خدا میداند بر من چهه مهیگهذرد .ههر از گهاهی دلهم مهیخواههد
همچون دیگران زندگی کنم ،همچون آنان بسندارم و بدون توجه به دادِ
دیگران بیدادگری کنم.
این من تنها در برابر خودش بیدادگر است و خط و نشان مهیکشهد.
نه من ناتوان نیستم ،من تنها نگران خُرد شدن خهودم در برابهر خهودم
هستم .میدانم که اگر بدذات باشم خواهم شکست ،میدانم که اگر ستم

www.takbook.com

مننامه

69

کنم زیر پای خودم صدای خِشخِشِ خُرد شدنِ روحم را خواهم شهنید.
پ چرا ک دیگری که چنین باشد مهرا نمهییابهد؟ مهن بهه تنههایی
میتوانم بسرم اما بلندپروازیِ یکتایی همچون مهن هبهوط بهه گورسهتان
بینگار را در پی دارد.
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نمیدانم از چه چیز آغاز کنم .چندوقتی نبودم ،یعنی بودم ولی ترس
مرا فرا گرفته بود و از قلم میترسیدم .شاید از کارههایی کهه مهیکهردم
شرمنده بودم و دستم از نوشتن آنان شرمسار بود .با خودم اندکی کنهار
آمدم تا توانستم به روی سفید کاغذم نگاه کنم .من سیاه نیستم و سیاه
نمیشوم ،من میخواهم روشنایی مرا در خودش فرو ببرد...
دیگر بانگ و سیلی آفتهاب بهرایم مهزهای نهدارد ،در گذشهته جهای
دستش چهرهام را گلگون میکرد.
میخواهم با کسی که نیست یا هست و مهن او را نمهیبیهنم سهخن
بگویم« :میدانی! من خستهام ،ذهنم به زیباییِ گفتارم نیست .پنداشهت
مرا شست و شو ده و مرا از بند خودم رهها کهن ،ایهن زنجیهر زشهتی و
پستسرشتی که در استخوانم خودش را جا کرده پهاره کهن ،بگهذار بهه
ژرفای دریا نف بکشم ،بگذار در نسیم خنک با چشهمانی بسهته پهرواز
کنم ،بگذار گندمزاری از عشق بکارم به اندازهی همهی انسانها تها ههر
کسی از خودش خسته شد خوشهای بچیند و دلهش را بهه امیهد بهارور
کند» ولی این موجودات دوپا را که میبینم میترسم ،با خودم میگویم
نکند گندمزار را به آتش بکشند ،نکند تخم کینه را میان آنهان بکارنهد،
اینگونه تلاش من و خاک زیر پایم بیهوده میشود.
ای کسی که همچون دیوانگان با تو سخن میگویم ،آیا میبینی کهه
چگونه روز به روز میان ایهن سهنگلاخ انسهانی دسهت و پاههایم زخمهی
میشوند؟ از روزی میترسم که میان آنان گیر کنم و مهن نیهز سهنگی
شوم همچون آنان ،مرده و بیعشق و نامهربان.
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تا به کی میخواهید بمیرید؟ تا زمانیکه قلهبم مهیتسهد بهرای نهرم
شدنتان عشق میورزم .تا زمانیکه پاهایم از بدنم جهدا نشهدهانهد میهان
سنگها راه میروم و آواز میخوانم ،هیچوقت دیهر نیسهت! یهاد گهرفتم
غلطهایم را پنهان نکنم ،یاد گرفتم آنان را خط بزنم و جلو بروم ،چهون
دیگر باکی ندارم از چیزی که بخواهم پنهانش کنم.
من از خودم میترسم ،دوست داشتم کسی باشد ،کسهی کهه بهرای
دوست داشتنم هزاران بهانه داشته باشد ،ولی فهمیهدم دوسهت داشهتن
بهانه نمیخواهد سرشت پاک و عاشق میخواهد.
من میروم تا شاید پیدا شهوم .در خهود گهم شهدهام ولهی جوینهده
یابنده است .روزی کسی ،چیزی ،نیرویی ،روشنکی مرا پیدا میکند و از
این پلشتی نجات میدهد .میدانم که آن روز چنان دیر نشهده اسهت و
هنوز چشمانم با تاریکی دست دوستی ندادهاند.
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در این خانه نمیخواهم نامی از من بماند .این خانه مرا پ میزند،
اهالی آن مرا نمیخواهند .دیگر نمیگویم خستهام ،نهه خسهته نیسهتم،
من بریدهام و میان این نزدیکان ،بیگانهام.
از ترس شنیدن سخنان ناروا سکوت کردهام ،بیکسم بیک  ،تا بهه
اکنون نم پ نداده بودم ولی میخواهم با خون خودم بنویسم و همهی
دیوارهای شهر را قرمز کنم و فریاد بزنم دیگر ب است!
ناامید شهوم؟ بمیهرم؟ فهرار کهنم؟ بهیتفهاوت شهدهام ،ههر روز بهه
پیشآمدها بیتفاوتتر میشوم .هر روز بیرمقتر از دیروز گام برمیدارم
کاش کسی بود که میفهمید مرا .دستانم خوابیدهاند ،قلبم تیر میکشد
و من تنها به دیوار خیره شدهام.
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کاری نکنیم که در تکتک یادبودهای نزدیکانمهان چههرهی منفهور
برجای گذاشته باشیم ،چه میشود جز نیکی و گذاشتن خنهده بهر لهب
دوستان یادگاریِ دیگری از خود بهجای نگذاریم؟
تو نمیتوانی پلیدیِ خود را به خورد پاک سرشتان بدهی ،آنهان ههر
اندازه هم بد شوند به مانند تو سیاه نمیشوند.
ای تویی که از انسان بودن تنها نهامش را بهر دوش مهیکشهی ،مهن
کسی هستم که با همهی هستیام ایستادهام تها بهد نشهوم .کسهی کهه
میگوید بدی در گیتی جایی ندارد نادان است .پلیدی در کنار نیکهویی
زندگی میکند و تا زمانی که انسانهای بدسگا نف میکشند این دو
اندیشه و کردار با هم در پیکارند.
هر از گاهی از غم و اندوه پُر میشوم .اندوه اینکه چرا هر روز حلقهی
ناپاکی بر گردنم تنگتر میشود؟ میخواهم از بند خود رهها شهوم ،ههر
اندازه میخواهم مهربان باشم ،نفرت و کینه بر من هجوم میآورند! مگر
من کیستم که این همه تلاش میشود تها مهن نیهز بدانهدیش و ناپهاک
شوم؟ هیچ چیز از این گیتی ناموزون نمیخواهم مگر آرامش و دوری از
همسانانم که آلوده شدهاند به واژهی ننگین آزار .با سخنان و رفتارشهان
یا خودشان را میآزارند و یا دوستانشان را ،این همه تلاش برای نامفیهد
بودن برای چیست؟ شاید فردایی برای تو و دیگری نباشد کهه کهارت را
ادامه دهی.
دوست دارم هر روز لبخنهدم ژرفهینتهر شهود تها بتهوانم اخهمههای
خشمآلود همه را در آن ناپدید کنم .دریای خندههایم کهمکهم خشهک
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میشود .نمیدانم چگونه این دریا که به اقیانوس مهربانی پیوند دارد بهه
مانند لبانم بیابان میشود؟ کاش کسی بود تا با بوسهای خشکسالی را از
لبانم میستاند و مروارید عشق را در دلم میکاشت.
من نمیخواهم پایان یابم .پایان من اینگونه بیصهدا نخواههد بهود،
من پرغوغا به آسمان میروم همچون عقابی که با هایش را به رخ همه
میکشد.
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55
از کجا بگویم ،از چه چیز بنویسم؟ برای ماندنم دست و پا میزنهم و
ایدههای نو به سرم میزند .میخهواهم بایسهتم و بنویسهم آنچنهان کهه
همهی نویسندگان برای انگشتانم سوگواری کننهد .مهن بهه تنههایی بهه
راهم ادامه میدهم ،این خرده سنگها اندکی پایم را میخراشند ،نگاهم
به جلو و نف هایم ژرفین است...
میدانم ذهنم به مانند گذشته گسترده تراوش نمیکند اما با همهین
قف  ،دشت و آزادی را مینگارم.
این شبها ناجوانمردانه جسمم را میآزارد .نهه خهوابی بهه چشهمم
میآید و نه برای انجام کاری جانی مانده است .به همه چیز میاندیشهم
بهجز خودم ،من خودم را کجای دلم بگذارم؟ من پریشانم.
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نیرویی بسیار توانا دور من نهفته است ،چشم به راه و گوش به زنگ
است تا از ته د چیزی بخواهم و او برایم برآورده کند .گویا تنها چیزی
که بدون هزینه در خدمت من در آمده این نیروست! نمهیدانهم چطهور
بگویم که از وجودش آگاه شدم .هم ساده و هم پیچیده است ،تنها بایهد
از درون به آن بنگرم .من میخواهم پ به دست خواهم آورد.
مادرم طبیعت این نیروی مرموز ،این پاکیِ بیانتها مرا بیهدار کهرد،
دستش را خواهم گرفت و به راه ادامه میدهم .ببخش اگر تا به اکنهون
تو را نمیفهمیدم ،پوزش مرا بسذیر ،از این پ تو را میخوانم چون تهو
مرا دریافتی .میدانسهتم اگهر بهه هسهتیِ چیهزی آزار نرسهانم نیرومنهد
میشوم .هستیِ کسی را نگرفتم ،هستیام را اگر گرفتی ،نمودار خوبیام
را رسم کن.

www.takbook.com

مننامه

77

57
زمینی شدهام پهر از محصهو  ،امها کلهاغهها آسهودهام نمهیگذارنهد.
پیدرپی به هستیام نوک میزنند و دیگر از مترسک هم نمهیترسهند و
روی شانهاش مینشینند و برای هم قصه میگوینهد .د مهن بهه بهاران
خوش است .هم گرد و غبار را از محصولات پاک میکند و هم کلاغها را
پراکنده.
میخواهم از ته د غرشی کنم تا درختان بفهمند اگر مهن نباشهم
ریشهشان میخشکد و نباید از این بلندیِ دروغینی که نسهبت بهه مهن
دارند غره نشوند .میخواهم جایم را به قاصدک بهدهم و خهودم بها بهاد
متلاشی شوم تا شاید بتوانم روی موجهای بیرنگهش از بالها بهه هسهتیِ
پیشینم بنگرم و انسانهای پستتر از خاک را ببینم ،اینگونه در چنگا
جاذبه حب نیستم ،زیرا من سبکتر از بادم و سنگینتر از اشکهایم.
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یاد گرفتیم که نسرسیم ،هرگاه که پرسیدیم با (هی ! زشته) مواجهه
شدیم .هرگاه که کنجکاو شدیم با اخم روبههرو شهدیم .ایهن بزرگتهرین
ستم به یک انسان و در موارد پیشرفتهتر ستم به یک جامعه است ،چون
با این کار مردمانی شکل میگیرند که بیچون و چرا هر چیزی را قبو
میکنند ،با بترسید میترسهند و بها بجنگیهد مهیجنگنهد .انسهانههای
سستعنصر و بزدلی که نسلهای پستتر از خودشان باقی میگذارند.
قربانی شدند آنان که پرسیدند و پاسخی به آنها داده نشهد ،ههر روز
محههدودتر و ب هیدانههشتههر و ترسههوتر! ای هن ننههگ بههزرگ بازخوردهههای
جبرانناپذیری دارد ،تولید توسری خورهای منظمتر و پرسکوتتر .ایهن
هدفِ هدفمندان برای چیرگیست ،آموزش ترس و نسرسیدن ،گسهترش
بیدانشی ،سوق دادن به نخواندن کتاب و بله گفتن به هر کار ناپسندی.
من از این میترسم که فرزنهدانم بههخهاطر گسهتاخی در پرسهیدن
تنبیه شوند .من از این میترسم که خهودم ههم ماننهد ترسهوها بگهویم:
«هی زشته! بزرگ میشوی میفهمی!» من از این مهیترسهم کهه در
پاسخ به پرسش فرزندانم بگویم« :اکنون زود است بهرای پرسهش ،په
دیگر از این حرفها نزن» اما نه ،من از خودم ترس پ نمیاندازم!
با اینکه خودم همیشه با طفره رفتن و اخم روبهرو بودم امها یهکجها
ننشستم و از دیگران پرسیدم ،جواب ندادند ،دست نگاه داشتم تا جواب
را با خواندن و پژوهش به دست بیاورم .من سکوت نکردم ،مهن قربهانیِ
تابوی سنتی که پاسخ ندادن به پرسشهاست نشدم ،پ فرزندانم ههم
نخواهند شد.
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از پاسخ دادن به کنجکاویِ فرزندانتان شرم نکنیهد .همیشهه راههی
برای گریز نیست ،ما نباید انسانهای قانع پرورش دهیم .ایهن کمتهرین
کاری است که برای خدمت به آنان میکنیم.
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نمیدانم از چیزی که اکنون هستم خرسند باشم یا نه؟ یا بهتر است
بگویم نمیدانم از چیزی که اکنون از خودم ساختم خرسند باشم یا نه...
به تازگی برای آغاز نوشتههایم بهانه مهیخهواهم .ایهن خسهتگی بهه
چشمانم فشار میآورد تا مرا بخواباند.
امروز چیزی را فهمیدم! تفهاوت مهن در دیهدگاهم بهه ههر چیهزی
موجب میشود که دوستانم از من فاصله بگیرند .میترسم دوستانم را از
دست بدهم .هر چیزی قیمتی دارد درست است ،اما نمیخواهم بهخاطر
فهمیدن بیش از اندازهام ههر روز تنههاتر بشهوم .کهاش مهیتوانسهتم در
همهجا سکوت اختیار کنم تا کسی از حقایقی که میگویم نرنجد.
من ابتدا پدر و مادر دوستانم را محکوم میکنم ،چون آنان را زندانی
و بسته از اندیشهی آزاد نگهاه داشهتهانهد ،سهس خودشهان را محکهوم
میکنم که ذهنشان را آزاد نکردهاند .من خودم نیز در دستهی زنهدانیان
بودم و هر روز به بیخردیام افهزوده مهیشهد امها توانسهتم بیندیشهم،
توانستم غریزهی خودم را بیدار کنم .پرسیدم و پژوهش کردم و ندانسته
سخن نگفتم ،احساسی عمل نکردم ،کوتاه آمدم تها رشهد کهنم ،مهن از
آیندهی انسانهای پیرامونم میترسم ،چه بر سرشان میآید؟ په کِهی
آگاه میشوند؟
اندیشه چیزی نیست که بشود تحمیلش کرد! کاش کسهی بهود کهه
اینان را بیدار میکرد .من اگر بتوانم یک نفهر را آگهاه کهنم بهرایم به
است .رهاییِ یک شخص ،رهاییِ یک جامعه است اما نسلهها بهه طهو
میانجامد و افسوس! برای خود و دیگران مانع نتراشید .ذهن باید تلاش
کند به هر چیزی بیندیشد وگرنه میپلاسد.
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هر روز خالیتر از پیش ...من به کجا میروم؟ هنگامیکهه جوانهان را
پر از خرافه و پوچی میبینم از خودم متنفر مهیشهوم .چهرا ایهنچنهین
شدهاند؟ در پی هیچ پاسخی نیسهتند و تنهها بهه دنبها انهدکی خنهده
میدوند و ههر لحظهه از شهادی دورتهر مهیشهوند .همچهون حلهزون از
خودشان رد بهجای میگذارند و هر روز بیهوده راه مهیرونهد .نهه ،مهن
هدفدارتر از آنان نیستم اما افسوس میخورم که این سهرانجام فرزنهدان
سرزمین من باشد.
مغزشان را در دوراهی شهوت و مادیات قرار دادند و همچون برده به
اینسو و آنسو کشیده میشوند .چگونه شد که سگها افسار اسبهها را
بهدست گرفتند؟ چگونه شد کرک های نانجیب ،عقهابههای دشهت را
لاشهخوار کردند؟ مردمهانی کهه از روی احسهاس و نهه از روی اندیشهه
دست به شورش میزنند و به کرکسان مجا زندهخواری میدهند!
خاموش باشند جارچیانی که خبر مرگ آزادگان را بهه یهاوه و دروغ
درمیآمیزند و آنان را دزد و دغاکار مینامند .این نباید سرانجام مردم و
سرزمین آزاد باشد .چگونه بگویم و فریاد بزنم کهه مهن بهشهت شهما را
نمیخواهم ،مرا به حا خود بگذارید که میخواهم گناهکار بمیرم!
خدایی که مرا برای هدفی آفرید با من نامهربان نخواهد بود .خدای
من ،پروردگار من مهربان است .خدای دروغین شهما کهه چشهم بهه راه
سوزاندن آفریدگانش است اهریمنی بیش نیست .ای کسانیکه کاسههی
داغتر از آش میشوید ،این تن برای روح من است ،مهن پادشهاه خهودم
هستم ،پ شما روبهصفتان نمیتوانید مرا با یاوهها و خرافههایتان برده
کنید .من بهاندازهی کافی سردرگم یافتن معنهای خهودم بهودم ،همهان
چیزی که نمیدانید و دانستنش را گناه میدانید .مهیخهواهم یهک د
سیر بمیرم.
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انسانهای پیرامونم دیگر زجرآور نیستند و بالاتر از آن ،وجدآورندهی
پلید شدهاند ،این موجوداتِ دوپا اگر بتوانند دیدهها و شنیدههای خود را
نیز ناپدید و یا جا به جا میکنند تا خودشان را فریهب دهنهد .حتها بهه
خودشان رکب میزنند .هنگامیکه شخصیتی دروغین از خود میسازند
خودشان هم باور میکنند که موجود ساختگیِ درون ذهنشان هستند،
اما این نادرستترین راه برای ادامه زندگی است!
خودت باش؛ من بازگو میکنم و بلند میگویم :من تندخو ،دلسوز و
زودجوش و زودرن و تشنهی ستایش شدنم ،عاشق شهرت و محبوبیهت
و دیده شدن هستم ،این چیزی است که هستم ،خوب یا بد ،پسندیده و
ناپسند ،این من هستم .خودمان باشیم مگر بد است؟ مهن شهگفتزدهام
از این عنصر همسان با خودم.
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من مرداب زندانی شده به دست علفههای ههرز و بلنهدِ دلهم را آزاد
میکنم.
چرا من رود روانی نباشم که از د ِ پاکیها میجوشد؟ بر ههر سهدّی
برسم کمرش را خواهم شکست .ایهن مهن تهاب دیهدن مهانع را نهدارد.
طغیان میکنم بر د هر کسی که بخواهد مهرا نگهاه دارد .مهن بهردهی
هیچک نخواهم شد ،من آزادم بهسان باد و هر زمان که بخواهم مهوج
ایجاد میکنم و هر زمهان اراده کهنم ابرهها را دگرگهون مهیکهنم .مهن
دوستدار پرواز و آزادی و دگرگهونیام .بها هوههوی خهود در گهوشهها
میوزم و آرام زمزمه میکهنم« :بهرای خهودت بهاش ،ههیچ چیهز ارزش
بردگی ندارد تا میتوانی از بندها دور شو».
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غمگینم ...تا به اکنون این همه بیکسیام را لم نکرده بودم .پشت
به پشت با آینه میتازم ،جز خودم را ندارم .به چه کسی بگویم اگر مهرا
به سخره گرفتند؟ به چه کسی بگویم اگر سخن ناروا و زور شنیدم؟ نهه
من ناتوان نیستم که کمک کسی را تمنا کنم ،تنها دلم شکسته است از
این همه تنهایی.
قرار نبود من بفهمم ،نفرین بر ستمکاران .من از پ خودم برمیآیم،
اکنون نه؟ پ از فردا آغاز میکنم .من خودم را دارم و داراترین هستم.
کسی که خودش را دارد لشکر بزرگی را به دست دارد.
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زمانیکه همه نادان باشند هیچک از زندگیاش ناخرسهند نیسهت.
اگر کسی و یا کسانی در این میان خود و خانوادهشان را از نادانی نجات
دهند با سرعت زیادی پیشرفت خواهند کرد .آنان که در انزوای نهادانی
خود ماندهاند یا دانا میشهوند و یها خودشهان را برتهر مهیداننهد و ایهن
ناآگاهی و بینش پستشان را نشانهی برتریِ خود میدانند .این نمونههی
بارز ملتهاست در مقیاس کوچکتر.
هر ملتی که توانست پنداشت خود را از بند خرافات و چرندیات رهها
کند ،هم دانش یافت و هم زندگیِ سالم با آرامش داشت .در ایهن میهان
بودند ملتی که خودشان خواستند خرافه را باور کنند و بیهنش خهود را
مسموم و کرمخورده کردند و بر طبل نادانی و بدبختی خهود کوفتنهد و
هرک که خواست د بسوزاند را زنده زنده سوزاندند و ستمکار و قاتل
را سرور خود دانستند و دانش را دشمن آرامش و سرانجام بدبختی خود
را خواست خدا!
این مردم اگر بهخاطر ندانمهایشهان ههم نمیرنهد و در زیهر سهایهی
بدبختی خود به کام مرگ بروند ،روحشان تا ابد سرگردان و ناآرام است،
زیرا فرزندانشان حق آزادی داشتند اما در قف خرافهات اینهان زنهدانی
بودند.
امیدوارم این من ،بزرگتر از این حرفها باشد که بتهوانیم مهایی بهه
قدرت دریا شویم و آزادی را به چنگ آوریم.
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هنگامیکه درمانده و بیک در خیابان گهام برمهیدارم در همههی
مسیرم بهدنبا گوشههای مهیگهردم کهه انهدکی در آن کهز کهنم و در
خستگیِ خود بیاسایم .این شهرِ نفرین شده هیچ گوشهای ندارد و هرجا
پا میگذارم بوی گند انسان را احساس میکنم.
شاید با خودت بگویی خانه پر از گوشه و تنهایی است و به آنجا برو!
تو نمیدانی! نفرت و پلیدی از دیوارهایش سرازیر است و اگر از دیوارهها
بگریزم از سقف چکه میکند .جایی برای آسودن نیست و خانه هنگامی
خانه است که مهربانی و متانت ،پیرامونش را گرفته باشد.
خانه را دوست دارم تنها وقتی جایی ندارم برای خوابیدن ،این مکان
را دوست دارم تنها هنگامیکه میدانم اگر بیفتم تا پگهاه بلنهد نخهواهم
شد ...به امید روزی که با مهربانی آشیانهای برای خهود بسهازم و از بنهد
ننگین کنونی رهایی یابم.
امیدی به بیداری با نوازش دستان دلبرم را ندارم تنها میخهواهم در
خلوت خود بدون ترس از باز شهدن در و شهنیدن بانهگ «خهواب به
است» بمیرم .دلم پر است و بیمار شهدهام ،شهاید داسهتانههایی کهه از
مهربانی شنیدهام همهشان دروغی برای مرهم زخمهای بینوایان اسهت.
آسایش بر من حرام است گویا ،چه کسی جرأت این کهار را داشهته کهه
طبیعیترین نیاز مرا از من بستاند؟ این شخص خودم هستم و میدانهم
خودم هستم ،هیچک نگفتهه بهود جلهوی کسهی سهر فهرود بیهاور تها
هستیات را از تو بگیرند .کاش میشد برخیزم و آگاه شوم همههی ایهن
زندگی کابوس بوده است ،کابوس یک برهی کوچک که از انسهان بهودن
میترسد.

www.takbook.com

مننامه

87

جان دارم اما جانم به دوستت دارمهای نزدیکانم بسهته اسهت ،په
میشود گفت من بیجانم ،همچون یک ویروس که زنده اسهت و مهرده.
ریسمان دور گردنم را هر روز سفتتر میکنم اما نمهیدانهم چهرا هنهوز
نف میکشم .با هر دم آلودگیِ چشمهای تنگ و د های سنگ را بالها
میکشم و با هر بازدم افسوسهی بهه سهردیِ دسهتان انسهانهها بیهرون
میدهم .من روزی که نبودم ،خواهید دانست ترسم از چه بوده.
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هرک به من رسید خواست من را دگرگون کند ،چه انهدازه بهازگو
کنم من همین هستم با ایدههای جنجالی و آرزوهای شهگفت و بهاوری
متفاوت.
هرگونه که دوست دارید مرا بخوانید ،دیوانه ،بیمار و ...اگر مهن ،مهن
نباشم پ با دیگران همخوان میشوم و پوچتر از طبل .این تهن و روح
برای من است و من ،بیخدا و با خدا ،با وجدان و بیوجهدان ،خبیهث و
پاک ،من هستم.
هرگونه که بخواهم زندگی میکنم ،اگر مشکل از من ههم باشهد بهاز
هم برایم مهم نیست و مهیتوانیهد مهرا بهرای خهودم دوسهت بداریهد و
میتوانید برای خودم مرا دشمن بدانید؛ من تکرار نشدنی هسهتم ،روزی
خواهید دانست.
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نمیدانم به چه ریسمانی چنگ بزنم و درِ خانهی چه کسی را بزنم و
از چه کسی کمک بگیرم؟ هر روز بدتر از پهیش بهه دسهت ایهن مارهها
گزیده میشوم ،بر زندگی پست من چنبره زدهاند و مرا آزار میدهنهد و
روان مرا به بازی گرفتهاند .این برای من بهاندازهی یک عمر کافیست و
راهی برایم نمانده است .اگر روزی برسد که کودکی یا کودکانی داشهته
باشم تنها چیزی که هر روز بهه آنهان گوشهزد خهواهم کهرد مهربهانی و
درستی است.
آزار دیگران برای چه است؟ نمیدانم چه توصیفی بکهنم کهه زبهانم
بسته است .کاش کسی بود مرا در آغوش میکشید ،دیگر غروری بهرایم
باقی نمانده است و میخواهم بلند بلند گریه کنم اما هیچ آغوشهی جهز
کن تنهایی و سایهها نیست.
کاش روزی برسد که بتوانم به همگان نشان دهم آرزویی که برای له
شدن من داشتید خیالی پهوچ بهوده و مشهت قدرتمنهدی بهر دهانتهان
خواهم زد .با رسیدن به آرزوهای خود تنگچشمان و رشکورزان نهابود
خواهند شد.
من باید این اهریمن پلید درون آدم را از هستی بیندازم که جوانیام
را بهزودی خواهد گرفت .ترسم از این اسهت کهه کهاری کنهد مهن نیهز
همچون خودش به خوبیها نفرت داشته باشم .بیپناهم ،مهن هسهتم و
خودم.
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ای کاش ساعتها به خواب میرفتند و جوانیام زیر چرخهای روزگار
نابود نمیشد .هیچ نیرویی جلودار چرخش آن نیست .چگونه دلم را آرام
کنم؟ هیچ انگیزهای نیست و با خودم میگویم خودت را به کاری وادار و
دلت را شاد کن ،اما این زندگی دیگر ارزشی ندارد ،آری من در ابتهدای
جوانی مردهام .آغاز کار را با پایانش گلگون کردم .من باختم ولهی از پها
نیفتادهام ،رها شدهام از زمانی دور.
من از چه بنالم؟ میترسم از سر و سامانی که بها افسهردگی همهراه
میشود .ریشههایم سست شدهاند ،چرا پرندگان و سهنجابهها تنههام را
رها کردند؟ من ماندهام و سیلی آفتاب و سهکوت شهبهها ،شهاید روزی
جیرجیرکها خبر شکوفه دادن مرا دادند...
روی دیوارهای گچی نامم را مینگارم .من این زنهدگیِ بهیارزش را
با سقوط به گور مبادله میکهنم .زنهدگی تنهها نفه کشهیدن نیسهت!
زندگی یافتن است ،خود باوری است ،خنده است ،آغهوش گهرم و امهن
است ،بوییدن گلهای باغچه است و چیدن لبخند میوههاست و کاشتن
خنده بر لب کودکان.
چیستیام مهربانی است و در تاریکی ،غم و تنفر رشد میکند.
واقعیت این است که من از پای افتادهام ،نجاتم دهید ...رودخانههی
جوشان امید را به باتلاق غمگین من راه دهید .لب بهه سهخن وا نکهرده
بودم ولی اکنون میگهویم نجهاتم دهیهد ،دلهم یهک بیهداریِ بهیتهنش
میخواهد.
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درمان این پریشانیِ ذهن و روان و جسم ،شک کردن است .تردید به
هرچه وجود دارد و انکار میشود و نیسهتیههای موجهود .همیشهه ههر
سخنی از زبان دیگری درست نیست .اگر میخواهیم به خودمان برسیم
باید به همه چیز گمان بریم .هر هستی را نیسهت و ههر نبهودی را بهود
بدانیم.
هنگامیکه دانستم اسطورههای مهردم بیشترشهان سهاختگی و پهوچ
میباشد ،خودم را پیشوای خودم نهادم .من میدانم که پهلوان میشهوم
حا میخواهد برای خودم باشد یا برای دیگران .هر بار که زیر بهار زور
نرفتم پهلوانم و هر بار که حقیقت را پیدا کردم پیروز شدهام.
من کلید این درهای بستهام .هیچک نمیتواند دری باز کند .همهه
به فکر شکستن هستند .اندکی تلاش برای راهی ساده یافتن نیاز است.
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درخت پیر روزی به همه نشان میدهد که شکوفه دادن میتواند جز
بهار در موسمهای دیگر ههم باشهد .او بها ایهن کهار خنهدهی بهیمعنهی
پدیدههای دیگر را میپوشاند .د ها تازه میشوند ،با یک گل ههم بههار
میشود .رودها برای رهگذرانِ تنها که کولهباری از غهم و تنههایی را بهه
دوش میکشند با آوای شُرشُرشان آهنگ مینوازند.
دوست داشتم با همراهی که خندهای دلنشین دارد بهه د جنگهل
بروم و با آرامش میهان انبهوه رنهگهها گهام بهردارم و هرچهه از زیبهایی
نمیفهمیدم و در ذهنم نمیگنجید را دریابم .افسوس این زندگی مادی
است و انسانهای مادیگرایش هیچ چیز از زیبایی نمیدانند.
داستان میسرایم ،بهتر است بگویم خواهم سرایید ،از مردی کهه در
آغوش دلبرش خودش را به مرگ فراخواند و هرچه از کودکی آغوش باز
میخواست بهدست آورد.
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مرگ خاموش چه زمانی به من میرسد؟ از این همهه سهکوت خفهه
شدم .در لجنزار تابوی انسانهها سهردرگمم ،ایهن همهه نهادانی از کجها
سرچشمه میگیرد؟ چشمانی بسته و دهانی باز! نمیدانم اگر احمهقهها
روی زمین نبودند چه کسی میخواست مرا به هم بریهزد و چهه کسهی
میخواست چشمانم را چهار تا کند؟
مردمی که مدام فکشان مهیجنبهد و بهه ههیچ چیهز جهز خودشهان
اهمی هت نم هیدهنههد .ارزش شههما در چههه چی هز اسههت؟ جههرأت و نههوع
دوستیتان؟ اندیشه و گونهی رفتهار و برخوردتهان؟ یها نهه بهدرفتاری و
کژخلقی و ترس و دشمنی و پلیدیِ وجودتان؟ چرا با ایهن همهه شهوند
(دلیل) من تمام نمیشوم؟ چرا هنوز نف میکشم؟
میخواهم مرگم را بنگارم به مانند نامم که ناآشناست برای همگهان
تا شاید با این مرگ مرا بفهمند.
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من بیمار این دفتر شدهام ،هرگاه تنهایی به سرم میزند نهزد همهدم
بیزبانم روانه میشوم .من بیمار تو شدهام و با تو فخر میفروشم ،بها تهو
سخن میگویم ،با تو گذشتهام را مینگارم و با تو سختیههایم را پشهت
گوش میاندازم .با تو پرواز میکنم ،با تهو مهیگهریم و سهرانجام بها تهو
میمیرم ،اما میدانم فریادم را هم با تو به گوشههای بسته میرسانم تها
جایی که شاید فرزندانم با تو پرورش یابند بدون اینکه بخواهند یاوههای
بیخردان را به گوش بگیرند و به خرافات روی بیاورند .تجربهههایی کهه
من دچارشان شدم را آنان بدون هزینهای فهرا مهیگیرنهد ،بهدون ههیچ
دوگانگیای در اندیشهشان.
امیدوارم کسی و یا کسانیکه به دانشم میافزایند بهه زنهدگیام وارد
شوند .دوست ندارم زمان را با توجیه حقیقتها به بیخردان هدر دههم.
کاش روشنیای بر ذهن و قلب همه بتابد تا آگاه شوند .بیشتر این مردم
از میان دو درِ خرد و خرافات ،خرافات و کژفهمی را برمیگزینند ،چهون
که دوست دارند امید واههی داشهته باشهند و دسهتی را در ذههن خهود
ببینند که روزی به کمک آنان خواهد آمد بدون اینکه بدانند کسی کهه
به یاریِشان خواهد شتافت ،اراده و اندیشهشان است.
چرا نمیخواهید بدانید ایهن پنداشهتههای مسهموم را کسهانی کهه
میخواهند بر شما سلطه داشته باشند درست کهردهانهد؟ نیرومنهدتر از
خودمان کسی نیست ...من بودن را تجربه کنید.
جنگل نمیتواند همجواریِ بیابان را ببیند ،یا بیابان بودن را بسذیرید
یا غرشی کنید و سبزی و تهازگی را بهر د بیابهان حهک کنیهد و بهوی
پونههای وحشی را به مشام پیادگانِ پراکنده برسانید تا گرد هم بیایند و
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انجمنِ زندگیِ دوباره و آزاد را به پا کنند و پرچم آگاهی را بهر د کهوه
بلند وجودتان بکوبید؛ به امید روزی که همه بدانند ما انسانهها چهارپها
نیستیم.
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میشود یافت و دید کسی را که از من بودنت خشهنود مهیشهود ،از
اینکههه نقههابی نههداری و آرمانهههای خههودت را دنبهها مهیکنهی و ههیچ
همگونیای با دیگهران نهداری ،چهون خهودت هسهتی .در ایهن انجمهن
خودخواه که هر کسی میخواهد تو را با رنگ پنداشت خود رنهگ کنهد
شاید کسی را بیابی که از سهیاهیات لهذت مهیبهرد و از دور کهه تهو را
میبیند دست تکان میدهد ،نمیدانم باز هم پیدا میشود یا نه؟
من به راهم ادامه میدهم تا شاید سهیاهی همچهون خهود بیهابم و
گیتیمان را آنچنان که دوست داریم رنهگآمیهزی کنهیم .آنچنهان کهه
دلمان شاد میشود و همانگونه که میخواهیم .ای کاش باز هم چنهین
مردمی وجود داشته باشند! من دلم روشن است .ای کاش خورشهید بهر
د همه ببارد و هرک رنگ خویش را داشته باشد.
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آشوبم و اکنون است که فوران کنم .از این همه تنش بریدهام ،دیگهر
اندیشهام چیزی را تراوش نمیکند که به این دفتر وارد کنم؛ نمهیدانهم
من بیخردم یا دیگران؟ این همه بدی و کاستی را به دوش میکشند و
هنگامیکه نکوهششان میکنی میخواهند تو را به دار بیاویزند.
من بردبهاری گذشهته را نهدارم ،دوسهت دارم بها پسهتیههای اینهان
ریسمانی ببافم و به پایشان ببندم تا ببینند که با این همه پستسرشتی
نمیشود یک گام هم برداشت .ولی چه سود؟ میدانم که بیشرمیِشان
چشم دلشان را کور کرده و هیچ چیز را نمیبینند.
پریشانم پریشان ،این همه سهردرگمی در مهن نبایهد بگنجهد ،ولهی
شگفتزدهام که چگونه این اندازه از بیراههها و ناآسودگیها در این پیکر
ناتوان خانه کردهاند ،بهدنبا چاره دست و پا میزنم ،چاره چیست؟
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بدترین بخش زندگی دانستن اسهت .شهاید بهتهر باشهد خودمهان را
بزنیم به بیراهه و ندانستن.
دانستن اینکه دیگران چه برداشتی از ما دارند ،دانستن اینکه چیزی
ارزش تلاش دارد یا نه؟ اینکه چه کسی در سر چه میپروراند و رازههای
پنهان و سرپوشیده و گذشتهی یک دوسهتِ غمگهین یها اینکهه چگونهه
میشود زیست بدون رن  ،ولی همه چیز بسته به دید ما دارد ،پ چهرا
نوشتهی بالا را اینگونه برداشت نکنیم؟ اگر من نیکوسرشت و جوانمردم
پ برداشت دیگران از من ترسم را برنمیانگیزد .اگر چیزی را دوسهت
دارم ،تلاش کردن برای آن همیشه ارزش دارد.
با خوبان دوستی میکنم چهون اندیشههشهان ههم ماننهد خودشهان
نیکوست .رازها هستند که پوشیده بمانند مگر اینکه بدانیم باز شدنشان
زیانبار نیست .دوستانِ غمگین را با ههر تلاشهی شهاد مهیکنهیم بهدون
یادآوری و پافشاری بهرای دانسهتن سرگذشتشهان ،اگهر دوسهت داشهته
باشند خودشان بازگو میکنند.
زندگیِ با ارزش رن هم دارد ،په اگهر رنه کشهیدی بهدان بهرای
خشنودی دوستت و گسترش خوبیها رن کشیدن نیکوست .په ایهن
دید ماست که ما را میسازد ،دانستن هم خوب اسهت و ههم بهد چهون
اندیشهها خوب و بد دارند.
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شاید همیشه این پرسش در ذهن ما پیش آیهد ،بهتهرین روزی کهه
داشتیم چه روزی بوده؟ من نتوانستم پاسخ را بیابم ،بهتر اسهت بگهویم
که نخواستم به آن اندیشه ورزم و درگیر شوم ،چون مهیدانهم بهیسهود
است .شاید اگر به بدترین روزهایم برسم و بخواهم پیدایشان کنم خیلی
چیزها به ذهنم برسد ولی از همان هم بیزارم.
آدم همیشه بدترینها را بیشتر در یاد دارد .شاید اگهر یهک بهتهرینِ
فراموشنشدنی داشته باشد به همان دلخوش کند و زندگیاش را ادامهه
دهد .راستی بهترینِ فراموش نشدنی من چه روزی است؟ دیهدگاه مهن
این است که هیچ هنگام نداشتم و آن روزی اسهت کهه مهنِ راسهتین را
همه بشناسند .روزی که آوازهی من شهر را پر کند و چهرهام در ذهنها
حک شهود .آری آن روز را فرامهوش نخهواهم کهرد و مهیدانهم کهه بهه
بدترینهایم و پشت سرم نگاه نخواهم کرد.
کاش همهی ما بدانیم چه روزی بهترینِ فراموشنشدنی ماسهت .آن
روزی که انگار دوباره زاده میشویم و همه نگاهمان مهیکننهد .کهودک
نوپایی که همه دودلند آیا بلند میشود و راه میرود یا هنوز زود است؟
بستگی به خودت دارد که دید مردم را ناگهان دگرگون کنی.
زودتر بلند شو تا زادروزت به یادماندنیتر شود ،درست اسهت! زادروز
دومت که همگان تو را الگوی فرزندانشان میدانند و زیر لب میگوینهد
او هم یک روز مانند ما بود ،ولی اکنون منِ راسهتین خهودش را پیهدا و
برای ما آشکار کرده است .منِ خودت را پیدا کن ،میدانم سهخت اسهت
ولی تو میتوانی .شیرینتر از آن روز ،روزی نیست .به امیهد یهافتن مهن
درست و راستین.
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در اندیشهام نمیگنجد که کسی رشک ورزد یا با کسی دشمنی کند.
نمیدانم چرا خودم هم اینگونه نیستم ،نمیگویم تافتهی جدا بافتههام،
آری از کسی که آزارم دهد و پافشاری کند به کهارش بیهزارم ،همیشهه
میگویم برود خوش باشد شاید دست از سر من و دیگران بردارد.
هنگامیکه مردم چشمتنگ را میبینم بها خهودم مهیگهویم چگونهه
میشود کسی این همه بداندیش باشد؟ حتا اگر کمبودهایی داشهته یها
دارد چرا خودش را نمیسازد؟ چرا بر آن نمیشود که زندگیِ اکنونش را
درست کند؟ ولی بهه ههر روی اگهر کسهی بهر مهن رشهک ورزد تلهاش
نمیکنم بدترش کنم .دوست دارم او نیز کامیهاب شهود ،ولهی از نهادانِ
بدانهدیش بایهد ترسهید .نمهیدانهم شههاید ایهنگونهه افهراد را بهه ناچههار
سرجایشان بنشانم که شاید چگونگیِ کار را بدتر کنهد .بایهد بیندیشهم،
هنوز خام هستم و فروتن ولی نه به اندازه.
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تهها کنههون چیزهههای خههوب و بههد زیههادی را از سههر گذرانههدهام و
آزمایشهای سختی را چه خوب و چه بد رد کهردهام ،ولهی بهه چیهزی
دست یافتم که گفتنش چندان برایم خوشایند نیست.
من هر اندازه خودم را هیولا میدانستم بیراه بود ،بیرون این دایرهی
آرامشی که گمان میکنیم زندان است هیولاهای راستین برای ما کمین
کردهاند و مسندار که تو ک ویژهای نیسهتی و ههیچک بها تهو کهاری
ندارد .من از چیزی فرای ذهن شما سخن میگویم .بیمارانی که هیچگاه
نمیانگارید هستی دارند و در این هوا با شما همبهاز (شهریک) هسهتند،
آنان از هر دوزخی که آمدند پردازشش بیارج اسهت ،تنهها بایهد ایهن را
دانست که هیچک را زود باور نکنید و نگهبان ذهن زیبایتان باشید.
اهریمنان در جامهی آدمی جای گرفتهاند و میخواهنهد روان مهن و
شما را ویران کنند ،آنان از این میترسند که پر و با خود را ببینیهد و
بخواهید پر بزنید.
از من میشنوید گوشهای خاموش بمانید و هنگامی کهه کارتهان بهه
سرانجام رسید ناگهان فریاد بکشید و پرواز کنید .اینگونه هم یهادبودی
از خود بهجای گذاشتهاید و هم با هایتان را به رخ دژخیمان کشیدهاید،
کاش بدانید من چه میگویم .با این سا ههای انهدک زنهدگیام ،روانهم
سا هاست بزرگ شده است ،به انهدازهای کهه دیگهر مهیدانهم دوسهت
داشتن بهایی دارد.
امیدوارم هیچکدام از دوستانم و یا دیگران که آنهان را نمهیشناسهم
گیر دیوها و هیولاهای آدمنما نیفتند .شاید برای مهن بهد نشهد کهه بهه
پروردگارم نزدیک شوم و او را ستایش کنم که چنین روان پاکی به من
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بخشیده است و اهریمنان تاب دیدن ندارند و میخواهند مرا بهه زمهین
بزنند.
چه کسی میداند؟ روزی ههم نیکهی پیهروز مهیشهود و بهدیههای
نابسامان را سر میزند ،آن روز بسیار نزدیک است .کنجکاوی فراوان بهد
نیست ولی بدانید کنجکاویِتان به پشیمانی نینجامد.
بازگو میکنم هیولاهای اهریمنهیِ بسهیاری در کمهین روان پاکمهان
هستند .خودتان را رها کنید و نیروی خوبی را به همه جا بفرستید کهه
از گزند این پدیدههای پلید در آسهایش بمانیهد .همیشهه خهوب باشهید
بیگمان آنان نمیتوانند به شما آسیب بزنند .روانِ پاک همیشهه پیهروز
است .زندگی را دوست بدارید و با دوستدارانتان بهه ماننهد دلباختگهان
رفتار کنید شاید فردایی نباشد که بخواهید تاوان دهید .اگر میدانید که
راهتان درست است پ دشمنهایتان بسیار هستند ،به راهتهان ادامهه
دهید ،پروردگار نیکی را پشت و پناهتان خواهد کرد.
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آدمی میبیند ،آدمی میاندیشد ،آدمی احساس دارد و مهیشهنود و
آزرده میشود ،دوسهت داشهته شهدن و دوسهت نداشهتن را مهیدانهد و
مینگرد ،شاید هیچ نگوید ولی مینگرد و چشهمانش پهر ز شهوریِ یهک
اندوه بزرگ میشود؛ چکه کرده و بخشهایی از زمین را پر اندوه میکند.
وای از روزی که اندوه همه چیهزش را فهرا بگیهرد .نمهیدانهم شهاید
روبهروی همگان اشک شود و آب ،شاید هم مانند هر بار بخواهد رخداد
را با نوشتن از سر بگذراند و فراموش کند .اینگونه تهی میشود از غم و
خشمش .آدمهای تنها ،مینویسند به انهدازهای کهه ههیچ بهرای گفهتن
نماند .چنان اندوهی در د دارند که هیچک نمیتواند تاب بیاورد اگر
بداند چه دردیست!
همه خوب و همه زیبا ،من را چهه بهه ایهن انجمهن خهوب و زیبها؟
میخواهم در زشتی و بدیهایم گلگون شوم اگر اینها خوب و زیبایند...
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دستانم شدهاند شکنجهکِش من و ستمدیدگان روزگار .هنگامی کهه
رفتارهایم به دیدهام خوش نمیآیند این دو بیچاره تازیانه میخورنهد تها
سوزششان یادآور باشد مرا .نکن این کار را ،بکن این کار را ،شرمگینم از
خونهایی که از درز زخمهایتان میچکد ،مرا ببخشید ولی ناچارم .شما
نمیدانید من چه میکشم و چهها میبینم .هرچه سازش میکنم بیشتر
زخمی میشوم! تاب بیاورید ،این چگهونگی را نیهز پشهت سهر خهواهیم
گذاشت.
من هر روز به خود راستینم نزدیکتر میشوم .چیزی نمانهده اسهت
روزی که آزادیام را بهدست میآورم و میشوم آنچه که باید مهیبهودم.
این اندیشههای پنهان کهه مهیخروشهند سهرانجام فهوران مهیکننهد و
میسوزانند پیرامونم و آنان را .تنها تو هستی و من ،من همان تهو و تهو
همان من ،سایهی مهربانم چه میشد شبها هم کنارم بودی...
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این چند بارگیهای پیدرپی و خستهکننده را خودمان مهیپهذیریم.
همه چیز و همهی رخدادهای زندگی دست خودمهان اسهت .نمهیدانهم
اینها ،همین رخدادها چه پیامدهایی خواهند داشت؟
من برای تکتک نوشتههایم و برای همهه واژگهانم انگیهزه داشهتم و
دوست دارم باز هم آن را به دست بیاورم .بهگونههای بنویسهم کهه شهور
زندگی در خودم و آدمیان بجوشد .مردگان همانههایی کهه تنهها دم و
بازدم دارند و لبخند میزننهد ،همانههایی کهه نهه دوسهت دارنهد و نهه
دوستداری دارند ،آنان به زندگی بازگردند و بخندند و شهادی کننهد و
گذشته را به فراموشی بسسارند؛ گویا هیچ بوده و به هیچ میرونهد ،په
چرا غمگین باشند؟ این همه روشنی برای تاریکیِ وجودمان کافی است،
تنها از سوی چشمانت روشنی را دریاب و بخند ...بیهیچ هراسی بخند.
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چه شده است که هر روز پستیها پیشرفت میکنند و بهیآلایشهی و
سادگیها به گوشهای رفته و پنهان مهیشهوند؟ نکنهد مها آدمیهان ههم
بهسان چهارپایان و تارپایان که بدنشان به سهم بهه مهرور زمهان اسهتوار
میشود و نسلهای پ از خودشان دیرتر و سختتر میمیرند شدهایم؟
با این ناهمگونی که اندیشهی ما ههر روز خهوبیههای بیشهتری را په
میزند .در لجنزار پستی و فریبها دست و پا میزنهیم و فهردای همهان
روز که خوبی را فراموش کردیم ،بدیِ تازهای میآموزیم و روی دیگهری
آزمایش میکنیم و دیگری هم بدی ما را روی دیگری!
این چرخهه تها بهه کِهی ادامهه دارد؟ مهیترسهم روزی برسهد کهه از
چهاردیواری خالی هم با پروا گذر کنیم و ههر سهایهای دیهدیم بها تیهر
بزنیم .آدمیان بیمارند به یادگیری ،چه بهتر کهه خهوبی را از بهر شهوند.
هرچه در هستی و سرشتتان هست را فرا بگیرید .خوب خهوبی را و بهد
بدی را فرا میگیرد.
چه بگویم؟ ماندهام در کار این دوپایانِ همسانم .چگونه مهیخواهنهد
زندگی کنند؟ مگر چنین نیست که باید خنده همیشه بر لبانمان باشهد
و مهربان باشیم؟ با این چگونگیِ امروزی ،فرزندان من چهه چیهز و چهه
ک را باور خواهند کرد؟ نکند مرا ههم بهاور نکننهد ،نکنهد دستانشهان
آلوده شود چون ذهنشان را فریفتند و آلوده ساختند.
کاش اگر آیندهای در کار هست ،پر از آرامش و مهر و دوستی باشهد
تا من لبخند را بر لبان همه آدمیان ببینم تا اگر کسی از بدیهها گلایهه
کرد دیگری نگوید تا بوده همین بوده و جهای آن بگوینهد ایهن شهدنی
نیست و خواهد گذشت ،چون همیشه خوبی بر بدی پیروز است.
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من را چه میگویی؟ تو ژرف در پندار خاموشت به بیراههه رفتهی و
من به ژرف نرسیدم و یافتم خودم را .تو در تاریکی چیزی ندیدی و من
نگارهای از ترس را دیدم و هاا! کردم و ناپیدا شد .تو سهخنان بزرگهان را
بهانهای برای پندنامهات سهاختی و مهن پندنامههای نهو از ناکهامیههایم
نگاشتم .تو دیدی من هم دیدم ،تو رفتی و من ماندم .تو خودت را جای
خودت نگاه داشتی و من جای همه بودم و خودم را ندیدم.
من برای شکستن خدا ،خدای خود شهدم و تهو بهرای دیگهران خهدا
ساختی .من گمراهی را در راه درست دیدم و تو در راه درستت راه کهژ
کردی به گمراهی .به من گفتی نخواب و همچو من باش ،من در خواب
بیدار بودم و همچون خود .به من گفتی بترس و بگریز و مهن ترسهم را
گریزان کردم .مرا به آنچه نمیخواستم وادار مهیکهردی و مهن در ایهن
تنگنا ،خواستههایم را میسراییدم.
من رن میبهردم از رخهدادهای ناخواسهته و تهو رنه مهیبهردی از
سازههایت .تو با کاههایت برای دیگران کوه میساختی و من کوه خودم
بودم که چشم داشت و میگریست .میگفتی اکنون که هستم چهرا تها
پایان با هر بهانهای نباشم و من میگفتم چرا هستم که باشم؟ تهو نهان
میخوردی و من ناوه از بیمزگیِ این روزمرگی .تو خودت را رها کردی
برای رهاییهای آینده و من خودم را رها کردم برای همیشه ،نهه بهرای
اینکه خواستم ،برای اینکه مرا رها کردند.
تو یک مشت رنگ از آسمان دیدی و من ابهر و خورشهید و موههای
پریشانم را در باد .تو گوشت دیدی و من پرنده و یادوارههای کهودکیام
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که دلباختهی پرواز بودم .تو برگ سبز دیدی و یک تنهی چوبی و مهن
بو کشیدم تا سیراب شوم از این تازگی .تو کُشتی و من کشته شدم .تهو
مردی و من باز آفرینی شدم .تو خودت را الگوی همه میخواستی و من
گزینش آزاد را برای هدف.
آری من ،من بودم و هستم و خواهم بود و تو ،تهو هسهتی و ههر روز
ناتوتر از پیش ،چرا خودت نمیشوی؟ من منم ،تهو مهن نبهاش و بهرای
خودت کسی باش .نه برای دیگران ک و بیهمه ک تهر از مهن ،مهن
بیکسم ولی منم ،تو کسی را بیاب و خودت باش ،چاره چیست؟
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به خ و خاشاک ذهنم مینگرم ،چه سامان زیبهایی دارنهد .هرچهه
ناملایمتی و هراس داشتم همه اندوختهه شهدند بهرای امهروز ،بیاینهد و
چنگ بیندازند به چهرهی خندانم ،و بگویند ما را به یاد بیاور ،تهو مها را
ساختی و اکنون رهایت نمیکنیم.
کجا بودید و کجا هستید؟ فرستادند آمدید ،در زدیهد ،بهه زور درون
شدید و اکنون نمیروید .دلهرهام بیشتر میشود همانگاه .چگونهه شهد
که راهتان دادم و زور شنیدم؟ آزاد بهودم و اکنهون در بنهدم بهه سهزای
اینکه میزبان انبوه دردهایم شدم .دور سرم بچرخید و آواز بخوانید .این
چرخ روزگار برای من نمیچرخد چون مرا زیر خود له کرد و چرخ زد و
رفت .میپنداشتم هیولا منم ،این هیولا خفته اسهت و مهن دانسهتم ههر
اندازه هیولا باشم به پای اینان نمیرسم .چه نگارهههای زیبهایی درسهت
کردید با این همه پلیدی.
آسمانم را تیره کردید ،گشتم و روزنهای در میهانش یهافتم کهه بهه
سوی آنجا میرفت .همانجا که ناکجاست ،ندیدنش تها نهابودش کننهد،
نرفتند تا ویرانش کنند ،آنجا دور نیست همینجاست ،اندکی تلاش کهن
تا بیابیاش ،آنجا نیست تا نخواهی ،نخواهد بهود تها نهروی ،رهها شهو از
بودنت .به آنجا بیندیش ،آنجا را نگاه کن آبی اسهت و ابهر دارد ،لبخنهد
زرینی در میانش است ،گاهی تیره میشود ولی هنهوز بهه ههر سهویش
بنگری هزاران روشنی چشمک میزنند.
دم بگیر و بسر ،زیر پایت هیچ چیز نیست ،پر از مه است و نمیبینهی
چه چیز چشم به راه توست .بسر ،نگاه کن شاید اینبهار دلههرهات بهرای
همیشه پایان یابد .تو که روزنهای یافتی پ بسر شاید توانسهتی بها د
شاد برگردی و به سمت آنجا بروی .آنجا برای توست فراموشش نکن.
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اگر بدانی چه اندازه خود را نداری ،اگر بدانی چه اندازه نابینایی ،اگهر
بدانی آرزوهایت در ذهنت چگونه سیاه میشوند و به آسهمان مهیپرنهد.
اگر بدانی که چه اندازه نمیدانی ،اگر بدانی که چرا دوست نداری بدانی
که چه اندازه زجر میکشم ،میجنگم و میبازم .برابر با تو که میخوابی
نمیخوابم ،مانند تو نمیبینم ،مانند تو شاد نیستم ،مانند خودم مردهام.
هرگونهای که به ذهنت نمیرسد همانگونه مرگ را دیدهام .دشواری
و سختی دیگر برایم هیچ شدهاند ،راه را میروم تنهای تنها ،بهیکه و
بیهراس ،آزادی چیست؟ واژهای ناآشنا با گهوشههایم ،هرگهاه شهنیدم
گفتند آزاد باش یا از گوشهایم خهون جهاری شهد یها بانهگ آنکه را
بریدند و دردم گفت آخ...
من بهاندازهی ناشدنی بودن همآغوشیِ دوشاخِ گوزن پیروز میشوم و
تو به اندازهی روی هم نشستن دو شاهنگ (عقربه) ساعت هنگامی کهه
شمارش دوازده میشود پیروز میشوی ،شدنیترین پدیهده کهه در ههر
شبانهروز دو بار رخ میدهد.
ناپیداتر از گفتار من سرنوشت بدشگونم است که فردایم را نمیدانم.
نه از بهرای مهرگ و زنهدگی و چرنهدیاتی کهه در گوشهمان از کهودکی
خواندهاند که شاید فهردا زنهده نباشهیم و از ایهن چیزهها ،از بهرای ایهن
میگویم که نمیدانم دقیقهای چندبار خواهم مرد و سس زنده خواهم
شد .پیوست این دو بسیار سخت است بمیری و زنهده شهوی ،در گفتهار
نخست همان مرگ بود و در این ،نگرانیِ زندگی پ از مرگهای در دم
من است.

www.takbook.com

مننامه

111

با یهک گلهه گهاو زنهدگی مهیکهردم اکنهون بهرایم سهرود آزادی را
میخواندنهد .آری ایهن چهارپایهان از چشهمانم درمهییافتنهد کهه چهه
میخواهم و اکنون در میان این همهه دوپهای چهارپاسرشهت از هرچهه
بگویم چیزی در نمییابند .کجا باید رفت؟ جایگاهی هم نیست برای این
کژخوی بیک  ،چنگ نیندازید بر چهرهام .تنها ناهمگونی مهن همهین
اندیشه و گفتار من است .میروم ولهی پهیش از آن پیمهان ببندیهد آزاد
میشوید از بند نادانی...
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برای زادروزم به رسم یادبود مرگ بخرید .میخواهم در سالگرد آغاز
این راه بینام و نشان پایانم را ببینم .بزرگترین پیشکش به مهن آسهوده
رفتن با لبخند افسونگرم است .چرا بر این هستید که مرا وادار بهه دم و
بازدم کنید؟ دستکم این پدیده را برای خودم بدانید و بگذارید در یک
چیز احساس دارا بودن کنم .دارایی که داراییاش همین است و ب .
از آغاز هم بهدنبها نیسهتی مهیگشهتم ،همهان را بهه مهن بدهیهد.
غمگینم ،چرایش را میدانم! هنگامیکه لبانم بهسمت شیشه است و هااا
میکنم بخار میکند ...من از دور زیبایم ،زیبا مهیخنهدم و زیبها سهخن
میگویم .همه از من و اندیشههایم و رفتارم شگفتزدهاند و میخواهنهد
پیدایم کنند .نمیدانم چه کنم از دست این مردمان بدد ! نمهیتواننهد
مرا دریابند و هزاران چرند به من نسبت میدهند ،گاه مرا اهریمن و گاه
پاکدامن و گاه دو رنگ و گاه سیاه میدانند!
برداشتهای شما برایم پشیزی ارزش ندارد ،چون بهاندازهای ژرف در
پندار ناپاکتان هستید که اگر روی سسیدم را ببینید بهاز از جهای دیگهر
کمبودی را به رخم میکشید .آری من زیبا میخندم و همهه را دوسهت
دارم شما چه؟ به داراییهای این گیتی چنگ انداختهاید و هر که ندارد
و یا کم دارد را پست میدانید .اینها باید از ریشهه وارسهی شهوند و بهر
گردن شما نیست ،ولی اکنون این شما هسهتید کهه گناهکاریهد ،چهون
نتوانستید خودتان را از بند همین چرندیات رها کنید.
راستی چه شد که شکوه آدمی به این پستی و سیاهی رسهید؟ مهن
پاسخی ندارم! رشک با ما چه کرده است...
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کاش نابینا بودم و رن بردن دیگران را نمیدیدم .کاش ناشنوا بودم و
خستگی هیچک از زندگیاش را از زبانش نمیشنیدم .کهاش مهیشهد
این خدایی که همه از بزرگی و شکوهش سخن مهیگوینهد را ببیهنم و
کاری کنم تا بسذیرد با من همدست شود و ببینهد و بشهنود و دادگهری
کند.
از کودکی درست و نادرست را گاه جابهجا به خورد ما دادند و گاه از
این دو پدیده سخن هم نگفتند تا اینکه بزرگ و سر در گم شدیم و بهر
این شدیم که آن دو را خودمان بیابیم .بهیگمهان ههر نادرسهتی را کهه
دلمان خواست بایا کردیم و درستها را کم و بیش گریزان .به انهدازهای
ژرف در گرفتاریهایمان شدیم ،میشویم و خهواهیم شهد کهه بههسهان
گوسسندان خواهیم زیست و همینگونه شد که هر سا پستتر از سا
پیش رفتار کردیم و هر روز با سرشت خودمان و خوبیها بیگانه شدیم!
من این داستان را چگونه بنگارم و به آیندگان بگویم درست زنهدگی
کنند ،هنگامیکه خودم نیز هر روز دچار نادرستی میشوم؟
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چون خودم را برده نمیدانهم و پایبنهد دادههای چرندشهان نیسهتم،
پایان مرا مرگ بیآوازه و پستمردن میدانند! بدانید و آگاه باشهید اگهر
در بدترین چگونگی به سر ببرم و اگر از داراییههای پسهت ایهن گیتهی
هیچ نداشته باشم هم ،پایانم را بهگونهای بر د سیاهتان نقش میزنهم
که خودتان بازگو کنید که به مانند جادوگران زندگی کرده و میکردید
و اکنون از پا افتادهاید.
این ارادهی من بود که اکنون شما را به پایین کشیده است ،حتا اگر
با پندار پوچتان میخواستید مرا یاری دهیهد و انگیهزهی آزار نداشهتید.
باید بگویم شما خواهید باخت ،من بردهی هیچک نیستم و هر انهدازه
میخواهید آرزوی بد و مرا نفرین کنید .فرشتگان ستمگر ،شما نخواهید
دانست من به دنبا چه چیز هستم ،روزی که پهر مهیکشهم پشهیمانیِ
شما را خواهم دید.
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میدانستم در میانههای راهم چنین میشود و کسانی که میشناسم
یا ناآشنا هستند از پیرامونم پراکنده و از اندیشههای من شگفتزده و از
سخنانی که میزنم گریزان میشوند ،چون آنهان هرچهه در گذشهته در
ذهنشان با میخ فرو کردند را دوسهت دارنهد .نمهیخواهنهد درد بیهرون
کشیده شدن میخ را بچشند هرچه دارند همین باورهای کهنه و خرافات
زیانبارشان است که به نسلهای بیچارهی پ از خودشان خواهند داد.
اگر من درست نمیگویم ،اگر من به راه نادرست رفتهام از بیگانگهان
و آشنایان خرده نمیگیرم که از من گریزان شهوند ،آن دوسهتی کهه در
آغوشش گریستم چرا برای راهنمایی من خهود را بهه آب و آتهش نهزد؟
مگر جز این بود که اگر من جای او بودم چنین میکهردم؟ په یها راه
من درست است و او دوست نیست یا دوستی نادان است و بند شده در
باورهای کهنهی نسل پیشینش و یا به مانند همیشه من تنهایم و تنهها
باید راه را بیابم و تنها گامهایم را اسهتوار سهازم و تنهها بخنهدم و تنهها
بگریم ،چه واژهی دردناکی ،سردرگمم...
چرا از خود اندیشه ندارید؟ بیخرد پا بهه ایهن گیتهی مهیگذاریهد و
بیخرد رشد میکنید تا پایان هم از خود چیزی ندارید .اگر میتوانستم
تنها یک نفر را به اندیشیدن و آموختن وادار کنم آنگاه بهترین زورگوی
گیتی بودم! در این دایرهی بیگوشه که خود را زندانی کهردهایهد ههیچ
نمههییابیههد ،درون آن را بشههکافید و بیههرون بزنیههد از هرچههه زنههدان
بیخردیست.
هرچه کاوش میکنم به این میرسم که رسمش نیست من ههر روز
بیشتر رها شوم و بدانم که هرچه بیشتر بدانم بیک ترم .اگر من چیزی
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پاد باورهای دیگران و یا شما میگویم دستکم آن اندازه دلیر باشید که
پای باورتان بمانید و مرا پهذیرای آن کنیهد .شهما یهک مشهت ترسهوی
بیدانشید و نگران مغز دست نخوردهی خود هستید که نکند کسهی بهه
نداشتههایش و به پوچیهایش دست ببرد.
نه که من همه چیز را بدانم و بخواهم دانشم را به رخ کسی بکشهم،
ولی همین که اکنون هستم هم نمیمانم .هر روز بهدنبا یافتن رازهای
بیشتری هستم تا آنها را بگشایم .هرچه باشد مهن کهاری مهیکهنم تها
یکجا نمانم ،شما چه؟ در تُنگ خود بمانید و دورش دست و پا بزنید و
به اندازهای بچرخید که سرتان گی برود ،هرچه میدانیهد دانسهتهههای
شما نیست ،نشخوار نیاکان و خرافاتشان است! به خودتان آیید.

www.takbook.com

مننامه

117

91
برای چه زندهام؟ هرچه میگذرد این پرسش ،پاسهخی دشهوارتر بهه
خود میگیرد و به جایی از سرگردانی میرسم که میگویم برای ههیچ...
تا به کِی هیچ؟ هیچک  ،هیچ راهی ،هیچ لذتی ،ههیچ همراههی ،ههیچ
هیجانی ،هیچ دلباختگی و هیچ هدفی و هیچ د بسهتگی و ههیچ ههیچ
هیچ....
بینش من کجاست و چهها میبینم و چه کار میکنم؟ بهدنبا چهه
هستم؟ من میخواهم بهجز خودم همه را کامروا کنم .اکنون کهه خهود
کامی تلخ دارم چگونه مردمهان را بها خوشهبختی روبههرو کهنم؟ فهرای
همهی خودبینیهای آدمی گام برداشتم .از یکسو کودکی د نهازکم و
از سوی دیگر کوهی پایهدار و از یهکسهوی دیگهر بها ههر وزش سهمت
میگیرم .چه زمان دگرگون میشوم؟ جای من اینجا که هسهتم نیسهت
من باید بروم...
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انگار این چشمهی اندیشه بند آمهده و خشهک شهده ،گویها چیهزی
هست که نمیگذارد تراوش کند .جسهتاری یافهت نمهیشهود کهه روی
برگههایم پیاده کنم ،نه که رخدادی پیش نیاید و من روزمرگیههایم را
داشته باشم ،این من دلش نمیرود که دستانم را وادار به نوشهتن کنهد.
هرچه پیش میآید را همیشگی و بیمزه میداند.
انگار که دو سمت و سو در من هست ،گویا که دو سر دارم و دو مغز.
این یکی میگوید بنوی و آن یکی روا نمیداند ،این شوندهای خود را
دارد و آن هم برای خود را ،پ این سومی کیست که به آن دو گهوش
فرا میدهد و بر آن میشود که چه کاری کند و کدام را برگزیند؟ و این
چهارمی کیست که از این سه به شگفت آمده و از آنها میگویهد و روز
و شبم را گرفته است؟ و من کیستم که این چهار تهن را یافتهه اسهت و
مینالد؟
این همه ک در من نهفته است و مهن خهودم را تنهها مهیدانهم و
هنگام خاموشی از ندیدهها میترسم ،از آغوش پوچم ،از سهایهههای پهر
رفت و آمد ،از آهنگ دم و بازدم و گرمای آن و از ندیدن و نشنیدن و از
تنهایی ،تنهایی ،تنهایی...
تا به کِی بیش از همه بخوابم؟ تا به کِی با نفرین به خودم بلند شوم؟
آدمی درهم و جا مانده از خودش و از ندانستههایش که هر روز آزردهتر
میشود .من شور و شادی پیش را ندارم ولی میخواهم بدانم و بخهوانم،
ببینم و بشنوم و بنویسم .تنها دمِهش داشهتن را نمهیخهواهم؛ هماننهد
دیگران بدون آماج و بیدانش ...من دگرگونم و هرچه بخواهم به دسهت
میآورم ،چرا باید خودم را باور نداشته باشم؟ من خدایی آفریهده شهدم
برای پادشاهی بر خودم.
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من آنم یا دیگری؟ ساززنم یا سنگی که از ساز به شور نمیآید؟ ههر
دو بر یک جایگه نشستهاند و یکی تلاش میکند با نوایش شور بیهاورد و
یکی تنها نشسته است که جایگه تهی نماند!
آسمان به شگفت آمهده از پافشهاری خنیهاگر کهه چگونهه بهیههیچ
چشمداشتی و بدون درنگ سهاز مهیزنهد و آن سهنگِ تههی از زنهدگی
نگاهش نمیکند .گاهی من سنگم که روی پای خودم فهرود مهیآیهم و
آسیب میبینم و گاهی آن خنیاگرم که برای لبخنهد آدمیهانِ همچهون
سنگ ،ساززنان از شیدایی میگویم.
پ چرا به زبان نمیآید این سنگ؟ تلاش مهن کهم اسهت یها ایهن
سنگ بسیار سنگد ؟ دستانم به گریه افتادنهد از زیهادهرویِ مهن .به
است دیگر چه میکنی؟ سنگ که د ندارد! هرچه د داری را هزینهی
این سیاه سفت و سخت نکن!
آن من که گزینش شوندهای منههای دیگهرم را داشهت از دسهتانم
شرمسار است ،چرا چنین گزینهای را بهتر دانست؟ مگر این سنگ دلش
میسوزد و زبان باز میکند که دسهتور داد بهه انهدازهای سهاز بهزن کهه
دستانت بمیرند؟
منِ چهارم سرپیچی میکند و بر این میشود دست نگه دارم .اینهان
مرا به بازی گرفتهاند .نخست میجنگند و منِ پیروز پادشاه مهیشهود و
هرچه میخواهد را میکند و سس که به ناکامی رسید آن یکی آشهکار
نیست از کجا روی کار میآید و بر پادشاه ناکام میشهورد .مگهر همهانی
نبود که شگفتزده بود از چگونگیِ آن سه؟
به خواب میروم امشب اگر د روا داند .خب نشد که نشهد چهرا تهو
غمگینی؟ اکنون در این میان نمیدانم دلم یکی از منهاسهت یها که
دیگریست که غمگین است .از برای چه غمگهین اسهت؟ از شرمسهاریِ
آن یکی من؟ از ناکامیِ تنم از برای نهاتوانی در برابهر سهنگ؟ از جنهگ
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میان آن دو یا اینکه همهی آنها خودش هستند که هر بار یکی میشود
و مرا فریب میدهد! پ این آواهای ناهمگون با هم چگونه میتوانند از
سوی یک چیز باشند؟ اینها همیشه مرا گی میکنند .شاید بهتر است
به آنان نیندیشم و بگذارم بازیشان را بکنند...
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پشیمان در خودم فرو رفتهام و میسوزم .روی یک پها بنهد نبهودم و
گفتم بنوی بنوی بنوی تا تهی شوی .اکنون مینویسم شاید آتشم
خاموش شد .در چه انجمنی زندگی میکنم؟
هرچه میگذرد بیشتر از خودم بدم میآیهد .مهن چهه ههراسانگیهز
شدهام .با شکوه سرم را بالا میگرفتم و میگفتم مهن مهیتهوانم جلهوی
خواستههایم را بگیرم ،ولی همین من نزدیک بود هرچه ساختم از خودم
را پیش روی خودم ویران کند .این چگونگی را نمهیخهواهم ،مهن بایهد
بتوانم هرچه زشت است را نخواهم.
اگر من به چهارچوب کردار نیک و آدم بودن تکیه کردهام پ بایهد
در هر زمینهای نیک و آدم باشم ،میدانم که مهیتهوانم تنهها اراده نیهاز
است .در هر انجمنی درون شهدید هرچهه هسهتید را بهازگو کنیهد اگهر
میتوانید همان باشید! خودتان باشید ،دستکم خودتان را فریب ندهید.
آدمی از خواستههای درونیاش نباید فرمان بگیرد مگر اینکه ندای دلش
باشد .هرچه جز د با شما سخن گفت را سهرکوب کنیهد ،همهانههایی
هستند که میخواهند شما را زشت کننهد تها روبههروی آینهه شهرمنده
باشید .آن خدایی که در آینه میبینید نباید هیچگاه شرمنده و پشیمان
باشد!
شیدایی و دلباختگی با نیازهای درونی نباید همگون شهود .یهکبهار
خود را ببازید و تا پایان از خود خرسند باشید .این باختیست که شهما
برنده شدهاید .پ من پیمان میبندم ههیچگهاه خهودم را بهه نادرسهت
نبازم ،به خواستههای بد نبازم ،من برندهام...
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به دستهبندی آدمیان میاندیشیدم که بهه چیهزی رسهیدم .آدمیهان
بهجز دستهبندیهای دیگر دو دستهاند :دستهی نخست آنان که در این
گیتی هرچه از زشتیها انجام میدهند ،در همینجا نیز در آتهش بهدیِ
کارشان میسوزند .دستهی دوم آنان که په از بیهرون رفهتن جهان از
تنشان تنها جانشان آزار میبیند و تنشان هنگام زیستن آزار نمیبیند.
نمیدانم این دستهبندی درست است یا نه ،ولی میدانم اگر دستهی
نخست را بخواهم بازگو کنم ،خودم هم در همان دسته به سر مهیبهرم،
میدانم هم جانم هم تنم اگر کار بدی کنم باید آزار ببینند .هستیام از
درون مهیسههوزد و بیهرونم را بهه لههرزه مهیانهدازد .کههاش مهیتوانسهتم
نگارههایی از آن آتش بکشم ولی همین که نمهیتهوانم خشهنودم .ایهن
آتش بسیار هراسانگیز است.
ح میکنم هرچه تلاش کردم خوب باشم به یکباره دود شهدند و
رفتند و باید از نو آغاز کنم .سخت نمیگیرم و سخت بر مهن وارد شهده
من چنین نبودم ،باید بهتر شوم .دوست ندارم به مانند آدمهای سسهت
هنگامیکه از کارشان پشیمان میشوند به سوی سیاهنمایی و پارسهایی
زودگذر بروم و سس هنگامی که کردهام را فراموش کهردم و توانسهتم
خودم را دلخوش کنم دوباره به خودم و پوچیِ خودم بازگردم.
من میدانم که نمیتوانم خودم را فریب دهم ،ولی میتوانم خودم را
بسازم .کاش کسی بود که مرا راهنما بود ،هرچه هسهت خهودم هسهتم،
هم راهنما هم رهرو و هم پاسدار .این بزرگنمایی را تا به کِی بها خهودم
به دوش بکشم؟ این لکههای سیاه ذههنم را کهه مهرا بیمهار آیهینههای
خرافی کردهاند را چگونه بزدایم؟ ولی زندگی چیز دیگریست .نمیدانم
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دیگران چگونه میتوانند با همسهانان خودشهان بهازی کننهد و بهه روی
خودشان نیاورند و ستم کنند ،هستیِ یک تن را بازیچه کننهد و سهس
کنههار بکشههند .خرسههندم کههه مههن چنههین نیسههتم ،ولههی کمبودههها و
خواستههای پست درونی ،گاه مرا به سوی پلیدیها میکشد .نمیتهوانم
بگویم ناخودآگاه کشیده میشوم ولی آگاهانه هم نیست ،در ایهن مهورد
گونهای دیگر نیافتم ،همان پوچیِ هستیام است گویا .چگونه این چالهه
را پر کنم چنانچه که نمیدانم از چه تهی میباشد و نمیدانم با چه پُهر
میشود؟ ولی من کسی نیستم که بخواهم با کسی ،با احساسی ،با بهاور
کسی بازی کنم .خودم را از زشتیها دور خواهم کرد ،با این که آنان به
سوی من میآیند ولی باز هم گردن خودم است ،چون ماجراجویی تاوان
دارد...
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این روزها بسیار پراکندهام و نمیتوانم یکجا باشم و یکجا بنگرم یا
به یک چیز بیندیشم .هرچهه مهیگهذرد ریسهمان دور گهردنم تنهگتهر
میشود و خرسندم از اینکه سرانجام بر این شدم کمتر آزار ببینم و آنان
که آزارم میدهند را رها کنم .افسوس میخورم که چرا زودتر این کار را
نکردم .تنها چنهد روز مانهده تها رههایی و آرامهش زودگهذر ،بهرای ایهن
میگویم زودگذر چون هیچ آرامشی ماندگار نیست مگر مرگ.
دیگر نمیدانم از چه گلایه کنم .هرچه هست برایم سم شهده اسهت.
مرهمی هم باشد یا نباشد برایم ارزشی ندارد .ایهن همهه رنه بهه دم و
بازدم نمیارزد .جامهی سسید خود را بر تن کنیهد هرگهاه مهرا بهیجهان
یافتید .نمیخواهم هیچک اندوهگین نمایان شود آن هم با رنگهی کهه
جوانیام را پوشانده و هر روزِ مرا شب کرده بود .شبی بیستاره ،بیماه و
هراسانگیز .گویا که خدا سیاهی را پدید آورده تا مرا تباه کند.
سرم سنگین شده از این همه اندوه ،از این همه گذشتهی پر تهنش،
از این همه دوست نداشتن و میوههای پلاسهیده ،گلهدانههای بهیگهل،
کبوتران بیپر ،ماهیهای بیرون پریده از آب ،ندانمکهاریهها و بازتهابش
سیلی و چهرهی گلگون و گریانم ،ترسیدن در شبها بدون آغوشی کهه
پشتیبانم باشد ،سرکوفتهای دیگران و دلسوزیهای نزدیکهانم ،زانهوی
پاره و دوخته شده ،نادیده گرفته شدنها ،ندیدن و نداشتن ،ندانسهتن و
شورِ دیدن زیباییِ زندگی پدیدهها و دستان جر خورده و نگاهههایی کهه
میگفتند پشیمان نیستند و این سزای من است...
همه و همه انباشت شدند و سالخورده شدم تها بهه اینجها رسهیدم و
دانستم هرچه ببینم و رن بکشم داناتر میشوم .این چه بهای بیارزشی
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است که به من پرداخته و جای آن جانم گرفته میشود؟ نه که دانهایی
بیارزش باشد نه ،ولی چه میشد در کنهار آن ،انهدکی آرامهش بهر مهن
درون میشد؟
باور دارم که میتوانم پرواز کنم تنها زمهانش بهرایم روشهن نیسهت.
آرزو میکنم نخست برای دیگران ،آرامش بهر شهما درون شهود و همهه
پیروز باشید و از این پیروزی خرسند تا هیچگاه به روان و جهان خهود و
دیگران آزار نرسانید؛ سس برای خودم ،ههر چهه را کهه بهرایش تلهاش
میکنم به آن برسم و آن چیزی نیست جز آرامش مردمم که اگر آنهان
آسوده باشند ،من و فرزندانم هم آسودهایم و این زنجیره همیشگیست؛
باشد که به آن برسم.
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این پایان را نمیدانم چگونه برگ بزنم تا به برگهی پ از آن برسم.
شگفتانگیز است که دفتر را باز کردم و دیدم شمار نوشتههایم با شمار
دهگان این خورشید همگام شده .نیمی از این نوشتار در پایان زمسهتان
نوشته میشود و نیمی از آن در آغاز بهار موسم نوزایی و رنگ سبز.
گاهشمار این سها پهر فهراز و نشهیب رو بهه پایهان اسهت و پایهان...
سرانجام زمستان پایان یافت .کاش هر روزم پ از امهروز بهه روشهناییِ
بهار و رنگ سبز باشد .کاش آرامشم فزونی یابهد و از رنه ههایم کاسهته
شود .کاش هر روز دانشم بیشتر شود و بتهوانم آگهاهتر شهوم و مهردم را
آگاهتر کنم.
این بهار با دیگر بهاران گذشته در زندگیام ناهمگون است .آغازهای
پیروزمندانهای خواهم داشت با اینکه میدانم سختی از زندگیام رخهت
نمیبندد و نمیرود ،ولی هرچه سختی باشد من در برابرشان سختتر و
استوارترم .باشد که پایداری من به همهی روزها و گهاههها و زمهانههای
زندگیام رخنه کند و همیشه گشایشی در گرههایم باشد.
من این اراده و آهنگ آغاز کارم را به فها نیهک مهیگیهرم .در ایهن
میان هرچه گذشت من مینوشهتم ،امیهدوارم ایهن نوشهتنهها میهوهی
سرافرازی و شادی و پایداری من و مردمم و فرزندان ایران زمین باشهد.
آرزو میکنم هرچه بدی هست از این خاک ،خشک و ریشهکهن شهود و
همهی مردم در آسایش و رفاه و شادی باشند و غم و اندوه در چشهمان
کسی دیده نشود و بر لبان همگان خنده بنشهیند .تنههایی و تهاریکی از
روان همگههان گری هزان شههود و انجمههن ریشهههدار و دوسههتدار آزادی و
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میهندوست ،ریشهشهان خشهک نشهود تها نهدای آزادی را همیشهه بهه
کودکان آینده گوشزد کنند! به امید شادی همیشگی مردمم...
* بخشی از این نوشته در زمستان و اندکی مانده به بهار نوشته شده
و بخش دیگرش در سا نو و بهار زیبا که بهگونهی ناخواسته شهمارهی
نوشته با دهگان سالی که گذشت یکی شد.
پایان سال 95
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شاید از آغاز زندگیِ ماجراجویانهام نبایهد بها چنهدی از مهردم آشهنا
میشدم و با آنان نشست و برخاست میکردم .این مرا آزار میدههد کهه
به دست مردم داوری شوم و آنچه که نیستم را ببینند ،ولی کمهی ههم
لذت میبرم از اینکه دیگران به نادرست داوریام کنند و سس بهه مهن
نزدیک شوند یا ناگهان بدانند که مرا نمهیشهناختند و مهن آنچهه کهه
انگاشتهاند نیستم.
شاید زمانی برسد که داوریِ مردم هیچ ارزشی نداشهته باشهد ،ولهی
مگر میشود نگاهها به تو بد باشد و تو در آسهایش باشهی؟ اگهر بدانیهد
سنگینیِ نگاه مردمان چه اندازه دشوار است .باید نابینا باشی تها نبینهی
ولی باز هم نگاه نیروی خود را دارد و میتواند به آسانی ما را بشکند.
در شگفتم که چرا آدمهای خوب ،کار بدی بکنند یا دستکم تا مرز
کار بد بروند چندین برابر آدمهای بدکار نکوهش میشوند؛ هم از سهوی
دیگران و هم از سوی خودشان! نمیخواهم بهانهای برای انجام کهار بهد
بیاورم ولی آدمهی تها کهار بهد نکنهد ارزش خهوب بهودن را نمهیدانهد.
نمیخواهم بگویم من نیکوکارم ولی هنگامیکه به گیتی چشم میدوزم
و میبینم همسانانم چه اندازه بیشرمند خودم را بیشتر دوست میدارم
و از خودم بیشتر پاسداری میکنم که به سمت بدیها نروم.
چه میشد این بدیهها و کارههای نادرسهت از آغازشهان ریشههکهن
میشدند تا دیگر هیچک رن نبرد ،چه ستمکاران و چه سهتمدیدگان،
ستمکاران از آنجاییکه جزو پستترین مردماننهد و سهتمدیدگان جهزو
ترسوترینها؛ این واژه هم برایشان ناجوانمردانه است ،درست اسهت کهه
زور را پذیرفتهاند ولی بیگمان رِندی در میهان آنهان بهوده کهه سهتم را
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برایشان زیبا جلوه دهد .آنان که توانستند ستمگر شدند و دیگهران کهه
نتوانستند ستم دیدند ،یا مردند و یا کشته شدند.
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این روزهای خوابآور هم رو به پایان است و من هنوز بر این نشهدم
که روی خواستههایم پافشاری کنم .به پیمانهایی که با خودم میبندم
گاهی وفادار نمیمانم ،نه برای اینکه خهودم نمهیخهواهم ،بهرای اینکهه
چگونگیِ زندگیام مرا در تنگنا میگذارد و من هیچ راهی برای پایداری
ندارم؛ ولی اینگونه که نمیشود! تا من آهنگ کاری میکهنم دشهواری
پشت دشواری به سمت من یورش میآورد.
هر کلیدی که مییابم تا درهها را بگشهایم سهنگی بههسهویم پرتهاب
میشود و آسیب میبینم .نه میتوانم در آسایش بخوابم یا بیندیشم و نه
میتوانم شیدای چیزی شوم .هرچه تلاش میکهنم خهودم را بها چیهزی
سرگرم کنم بدتر میشود .چه چیز؟ همه چیز بدتر میشهود! دسهتکم
سرجای خودشان نمیمانند .تنها چیزی که میبینم یکنواختیِ روزهایم
و انباشت غمهایم است .از این در وارد مهیشهوم بهه هزارتهوی دیگهری
میرسم...
سردرگمم از هستی خود ،از گردش روزهایم با این تندی و از رفتهار
مردمان در برابر خاموشیِ خودم و یا از خنهدهههای بهیشهوندم .آشهکار
نیست هنگامی که از خود بیخود میشوم به چه میخندم! مگر میشود
بیهوده خندید؟ یا نه! چرا میدانم برای چه میگِریم؟ دوست دارم بدانم
که برای چه چیزی چه کاری را انجام میدهم .زندگیِ ما نبایهد بیههوده
باشد .من برای هیچ ،پا به این زمین مرده نگذاشتهام .شاید امیدی پشت
این آمدن من بوده تا گُلی از برای من رو به خورشید کند و لبخند بزند.
ولی کجاست؟ انگیزهای نمانده است .باید بسازمش تا خورشید برای گل
من هم بتابد...
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خاموشی خاموشی خاموشی .چه میشد ایهن چنهدبارگی سهخنانتان
یکبار تازگی داشته باشد؟ هرچه میگویند از بهرم .آنهان را مهیگهویم،
همین مردمان ناکارآمد و ناامیدکننده .داشتم به این میاندیشهیدم کهه
شاید به آن مرگ پرآوازهای که میخواهم برسم و شهاید ایهن پدیهدهی
زیبا به دردناکترین گونه به نزدم بیاید و مرا زجرکُش کند.
نمیدانم دلم برای خودم میسوزد یا دیگران .همانگونه که هنگامی
که از یکجای خستهکننهده آزاد مهیشهدم پهایکوبی مهیکهردم ،بهرای
همچین چیزی هم پایکوبی میکهنم؟ یها مهینشهینم در سهوگ اینکهه
همانگونه که میخواستم نشد و به بدترین گونهی شایا به آغوش مرگ
میروم؟
نمیدانم ،ولی هم اکنون از شور رفتنم اشک میریزم ،چون میدانهم
این تن برای من کافی نیست .میروم که دستم از هرچه بدی و پسهتی
است کوتاه شود .نمیدانم مسیر رفهتن چگونهه خواههد بهود و بهه کجها
میروم ،هرچه هست امیدوارم آسایشی باشد ،دسهتکهم بهرای چنهدی
کوتاه تا شاید بتوانم آنگونه که میخواهم بیدار شوم.
کودکی و جوانیام هرچه بود و گذشت بیارزش است ،ولی یک چیز
در این میان گُنگ است ،هنوز نتوانستم مرگ را دریابم .چگونه میشود
در اینجا که همه چیهز هسهت و نیسهت ،نبهود ،و چگونهه مهیشهود در
جاییکه نیست و هست ،بود؟
شاید این جاییکه هستم تنها خواب یا کابوس من است و آن جهای
تاریک جایی است که روزی بیدار میشوم و با خشنودی فریاد مهیزنهم
آخ هرچه بود خواب بود و خوب شد که پایان یافت.
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با همهی اینها پ چرا در این خواب باز هم مهیخهوابم و کهابوس
میبینم که کبوترهایم مرا رها کردند؟ نمهیدانهم ...مهن مهیخهواهم در
خواب بخندم.
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امروز با اینکه تلاش مهیکهردم شهاد باشهم و بخنهدم ،کمهی شهور و
شادیام با اندیشههایم سرکوب شد .ایهن چهه بهازیِ چرنهدیسهت کهه
زندگی با من میکند .گاه خشنودم از اینکه تنهایم و هیچکه مهرا از
خاموشیام بیرون نمیکند و تنشی ندارم؛ گاه ناخوشم از این چگهونگی،
مانند امروز.
نه که هدفی یا آرزویی نداشته باشم که بخهواهم بهه آنهها بسهردازم و
درگیر چنین اندیشههایی شده باشم ،نه .هرچه باشد من هم فرزنهد آدم
هستم و نمیتوانم خودم را با تنهایی سیر کنم .همهی ما نیازمنهد ایهن
هستیم که دوستمان داشته باشند .این دوست داشتن نهه کهه از سهوی
هیچک نباشهد ولهی همیشهه یهک دوسهت داشهتنِ ویهژه هسهت کهه
چشممان به همان دوخته میشود.
این دوست داشتن چنان لبخندی بر لبهان آدمهی مهیکهارد کهه در
نگارههایمان که در برگهها میکشیم و آدمیان را شاد نشهان مهیدههیم
نیست .همان خندههایی که آرزو میکنیم کاش جای آن آدمکها بودیم
و ما آنگونه میخندیدیم!
هر دم که میگذرد چشم به راه رخدادی هستم تها بتهوانم خهودم را
پذیرا کنم که من هم میتوانم همچون خود را بیابم .مگر اینکه در این
میان رازی باشد که پاسخش این است :آفرینش من بهرای ایهن چیزهها
نبوده و من هستم که دگرگونیهای بزرگی در این کیهان ایجاد کهنم و
به خودم نسردازم ،ولی از سویی خودم باید دگرگون شوم تا بتهوانم ایهن
کار بزرگ را انجام دهم .نه که این دگرگونی از سوی کسی باشد و مهن
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برای همان خودم را دگرگون کهنم! چهون از پهیش گفتههام مهن بهرای
دگرگون کردن آمدهام نه برای دگرگون شدن .اکنون که میبینم چنین
چیزی باید باشد پ بهتر است از سهوی خهودم باشهد .ماننهد همیشهه
پیمانی با خودم و تنها من که آن را نخواهم شکست.

www.takbook.com

مننامه

135

111
هر رخدادی برایم پیش میآید در این دفتر مینویسهم تها ههیچگهاه
فراموش نکنم چه چیزهایی بر سرم آمده .هم خهوب و ههم بهد ،گهاهی
خندیدم ،گاهی گریستم ،گاهی خشم برداشتم و ناسزا گفتم به خودم و
هرچه که بر این شد من باشم و بمانم و گاهی خدا را سساس گفتم برای
همان اندک خندهای که داشتم.
یاد گرفتم هنگامیکه کسی از چیزی که میخواهد به دست بیهاورد
با شور سخن میگوید بها گفهتن نههههای ناامیدکننهده او را از خهودم و
زندگیِ زیبایش نرانم .یاد گرفتم از کسانیکه مهیپندارنهد کهار آزمهوده
هستند چیزی نسرسم ،آنان سرشار از ناامیدی و نیروهای پوچ هستند.
آنچه که ما را میسازد انجام است نه فرجام .یهک سهری کارهها کهه
آیندهاش روشن است ارزش رفتن ندارند و یکسری هم آیندهای روشن
ندارند؛ ولی کارهایی هم هستند که آشکار نیست چهه آینهدهای دارنهد،
شاید رفتن در آن راه ارزش سختی کشیدن را داشته باشد .آنهان کهه از
نرفتههایشان برای ما میگویند و ما را پهذیرای نهرفتن مهیکننهد ارزش
گفتوگو ندارند .چون آنان نتوانستند انجامش دهند شهوند (دلیهل) بهر
این نیست که من یا هر ک دیگر هم نتوانیم!
من نمیدانم که چرا مردمان بر گفتن واژهی نه ،پافشاری میکننهد،
با آنکه میدانند هرچه انجام ندادند و ناکام ماندنهد بهرای همهین واژهی
ننگین بوده است که از سوی دیگران به آنان واداشته شده است.
بگذریم از نادانیِ این مردمان هرچه بگویم کم است.
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«من» آغاز بیشتر نوشتههایم را نگارین کرده و تا پایهانِ ههر یهک از
شمارگان چندینبار به چشم میخورد .سرانجام ندانستم چه زمان پایان
مییابم و دیگر نمیگویم «من».
این زندگی خستهکنندهتر از هر روز جلوی چشمانم مهرا مهیکُشهد،
گاه با نشان دادن نامهربانیِ آدمیان و گاه با نداشتنها و گاه بها بهه کهار
گرفتن ذهن پریشانم .هر روز پیرتر میشوم ولی یک چیز روشن اسهت،
ذهن من نمیخواهد بهاور کنهد کهه بهدی هسهت و مهیشهود بهد بهود.
بهگونهای در برابر بدیها شگفتزده میشود که گویها مهن و مهنههای
درونم از جای دیگر پا به این زمین گذاشتهایم.
اکنون که میدانم هر روز که میگذرد یک گام به پایهانم نزدیهکتهر
میشوم ،چرا نمیتوانم آرامش بگیرم و در کنجی به سرنوشتم بخنهدم؟
خندهی نمادینی هم باشد پذیرفته است تنها باید بخندم؛ از این زندگی
هرچیزی گمان میرود پ میخندم...
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هرگاه به خودم آمدم یک شبانهروز گذشته بود .بارها و بارها به خود
آمدم و چیزهای تازهتری از خودم ،مردمان و زنهدگی دانسهتم .ههر روز
دانستم و دانستم ولی باز هم یک چیز کم است! نمیدانم چیست .شاید
گریه شاید شیدایی و شاید مرگ و شاید اندکی جوش و خروش .کهاش
میشد همهشان در کنار هم بودند.
خوابم میآید .مانند همیشه دلم برای آسوده خوابیدنها تنگ است،
چه چیزی هست که از آن با ارزشتر باشد؟ من چه کنم؟ هر دمی کهه
میکشم هزاران رخداد از گذشته جلوی چشمانم خرامان مهیگذرنهد .از
یک چیز دیگر هم خستهام ،همین که نمیخواهم باور کنم اندکی مردم
ارزش مهربانی ندارند چهون دلشهان از دسهت رفتهه و ههر چهه ببیننهد
برایشان بیارج است...
هنر و ویژگیهایتان را برای کسانیکه دوستتان دارند نگه دارید .ههر
که بخواهد خودش از شما خواهش میکند .پافشاری نکنید برای دیهده
شدن...
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ارزشها و باورهایی را که هزاران خردمند و اندیشمند نمیتوانسهتند
از ذهنمان پاک کنند ،پدیدهای پنهان در زمانِ کوتاهی از میان میبهرد.
«تنهایی» از ریشه آغاز و سس درخت را واژگون میکند ،ایهن تنههایی
چه زیبا و چه زشت است!
گاه با خود میاندیشم که چگونه ستون باورهایی را که صهدها نسهل
در اندیشهی نیاکانم بوده و هر روز ستبرتر مهیشهده و بهه مهن رسهیده
شکسته؟ و به این پاسخ میرسم :تنهایی...
نه که باورهای درستی بوده و اکنون ویرانشان کرده باشم ،ولهی ههر
چه که بوده اکنون دیگر نیست .هر چه با خود میجنگیهدم کهه بتهوانم
تندی های زشت که برگرفته از فرهنگهای نادرسهت بهوده را بشهکنم
نمیشد! از تو سساسگزارم که تبر را بر دستم دادی ،بهاندازهای نیرومنهد
شدی که مرا پذیرای درستترین کنی ،ولی اکنون که این همه نیرومند
شدی ،میشود از هستیام رخت ببندی و بروی؟ میخواهم از تهو جهدا
شوم؛ سایهات بسیار سرد است...
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هرچه به خودم مینگرم سیر نمیشوم .چشمانم لبریز شده اسهت از
خودم .هنگامیکه خودم را افسرده و نالان میبینم میترسم ،نکنهد ایهن
من به زانو بیفتد و پیر شود! چه پاسخی به چشمانم دهم؟ آنهان بهدون
من میمیرند .دیهر یها زود آن روز مهیرسهد ،نگهران چشهمانم هسهتم.
سخنانم رگ به رگ شدند از ب تو در تو گفتمشان .رنگ سرخ به مهن
نمیآید ،پیش از اینکه شرمنده شوم میمیرم.
این چیست که مرا به اندیشه وا میدارد و آن چیست کهه روبههروی
من ایستاده و پا روی خرخرهام نهاده و نمیگذارد به چیهزی بیندیشهم؟
تاریکیِ ساختگی کجهایی کهه مهرا دریهابی؟ دسهتکهم تهو چشهمانم را
میبستی تا ذهنم تراوش کند .اکنون از روشنیهای نابهجا رن میبهرم.
نکند خودخواهیِ بیش از اندازه سرابی از روشهنی پهیش روی چشهمانم
گذاشته؟
من که این همه روشن نبودم! درسهت اسهت کهه بههدنبها پرتوهها
میرفتم ولی من تاریکتر از این چیزها بودم که اکنهون بازتهاب داشهته
باشم! چه کژ و چه راست ،هر کدامشان بیش از اندازه ویرانم مهیکننهد.
من پایان نمییابم مگر با دستان خودم .مرگ تا ابد مرا رها نخواهد کرد،
پ تا زمان مرگم میجنگم و پادشاهی میکنم .شاید هم پری درآوردم
و به آزادی دست یازیدم .هر دو را میپسندم ،هم خودم را و ههم تهو را،
این چندگانگیها مرا آزار میدهد.
ریشهی شماها کجاست کهه بخشهکانمش؟ مهیترسهم در هسهتیام
غوغایی برپا کرده و بر خودم شورش کنید .خاموش باشید...

www.takbook.com

140

مننامه

115
و چه دیوانهوار پریشانیام نمایان است ،از دم و بازدم ،از نگاه ،از صدا
و از گامهایم و چندی پ از ایهن؛ از نهداهایم هنگهامیکهه مهیگهویم:
«خسههتهام» و پژمردگ هیِ گههوشهایتههان نشههانگر آن اسههت .ن همِ بههاران،
پیامرسان من و غمهایم اسهت .چگونهه اسهت کهه دوسهتدار نیسهتیام؟
ندارمت ای امید ،اکنون ندارمت؛ کجایی؟
پرندگان در زندان ذهن ما مهیمیرنهد و پهرواز فرامهوش مهیشهود و
با های تو از شور میافتند و در همین تکهاپوی ویرانهی ،کسهی بهه تهو
میگوید« :پیش آی تا بمیرانمت» تو برو گر بمیری از بزرگواری اوست.
نگاه کن که من چگونه از شرم خیسم و باران بهه مهن پشهت کهرده.
هزاران چکه پایما شدند و روا نشد بر سر من بریزند ،مگر گرد و غبهار
که همیشه بوده و هست .پیراهنت را در بیاور و برای آسمان لخت شهو،
تنت را به خورشید نشان بده تا آتش شیدایی را فراموش کنی ،هنگامی
که میدانی تنهایی و همخوابت سنگریزهههای ریختهه شهده از کفشهت
هستند که پیش از خواب برای همانها میلنگیدی.
این آغاز یک پیروزی است .هرگاه خواستی آسوده باشی سنگهها را
زیر بالش پنهان میکنی تا مبادا کسی به آنان چشم بهدوزد و هنگهامی
که ماه نمایان شد ،در دست بگیرشان و نگاهشان کهن ،مهیدرخشهند و
لبخند میزنند .تنها برای تو هستند و همین ب که تهو داراترینهی و از
این چگونگی لذت ببر .زندگی همین بوده و هست ،سنگههایی کهه راه
رفتنت را دشوار کرده بودند اکنون همه چیز تو هستند ،گرامیِشان بدار
و سس آرام بخواب...
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نمیدانم افسوس چه چیزهایی را باید خورد؛ نداشتهها ،کمبودها یها
پیشنهادهایی که گاهی بهسویم میآیند و سردرگمم که اگر بسذیرمشان
چه رخدادی پیش خواهد آمد؟ کامروا خواهم شد یا بازی خواهم خورد؟
اگر کامروا شوم ،آن کامیابی به آدم بودن من آسیب میزند یا نه و اگهر
بازی بخورم چگونه خودم را خواهم بخشید؟ چهون ایهن مهن بهودم کهه
پذیرفتم و اگر از نخست نسذیرم باید افسوس بخورم.
گاهی هم در دوراهی میمانم کهه آیها مهردم بهدنهاد را سرجایشهان
بنشانم یا نه ...این دسته از مردم بهدنبا آسیب زدن به ما هستند ،ولی
برایم جای پرسش است که اگر دست بهکار شوم درست است؟ یها اگهر
کنار بکشم و رهایشان کنم از من چیزی کم میشود؟
شور جوانی نباید جلوی خِرد را بگیرد ،امیدوارم کهه همههی مهردمِ
بدکار بهدرستی روی بیاورند.
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این پنجرههایی که باز میشوند به کدامین امید گشهوده مهیشهوند،
هنگامی که هیچ سوسهویی از روشهنایی دیهده نمهیشهود و پهردههها از
شرمشان کنار میروند نه از برای وزش باد! کهه تنهها مها را پهذیرای آن
کنند روشنی هنوز هست و نمرده و گمانی در ذهنمهان مهیکارنهد کهه
اپیون نمیتواند بکند .آن پنجرههای بیهدف و این پردهههای شرمسهار
من را میترسانند.
کاش دیوارها بریزند و تاریکیها نمایانتر شوند تا بدانیم به کدامسهو
کشیده میشویم .گویا اینان ما را بیخرد میپندارنهد کهه بهر مها دیهوار
کشیدند و میگویند روشنی نمرده .اگر نمرده چرا ویران نمیشهوید بهر
سرمان تا شاید مغز ما سر جایش بیاید و ببینیم چنین چیزی هست یها
انگارهای بیش نیست که شما دو پدیهدهی بهیهمههچیهز ،ناخواسهته یها
خواسته بر ما وارد کردهاید تا در زنهدان ذههن خهود و زنهدان خهالی از
روشنی که شما ساختهاید و در آن تنها امیهدِ روشهنایی هسهتی دارد و
بیرون آنجا پر از روشنی است ،بمانیم و دلخوش کنیم.
این درست نیست! سازهی این خانه از دروغ ساخته شده و پنجرههها
و پردههایش دو بازیگر پست هستند .این خانه باید از ریشه ویران شهود
تا شاید مردمان دیگری از امید روشنایی ،کُن آن بیغوله به آغوش مرگ
نروند .ننگ بر سازندگان و بازیگرانش.
روزگاری جای آن خانه درختانی سبز بودند ،اکنون کجایند؟ با تنهی
همانها که پر از زندگی بود ستونهای این تاریکخانه را ساختند .آنجا
بود که زاریِ آن تنههای مهرده و پهوچ از زنهدگی را دیهدم کهه چگونهه
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میگریستند برای اینکه بخشی از ناامیدی میشوند .اینها به کنار ،ایهن
پنجرهها و پردهها چرا دست برنمیدارند؟ ما که میدانیم همه چیز را...
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چشمانم درد میکنند از این همه غبهار ،از ایهن همهه بهدی ،از ایهن
فراوانیِ نابرابری و ستم .چشمانم نمیبیننهد و مهیگردنهد و نمهییابنهد
خوبیها را .هرچه هست و دیهده مهیشهود ،بازیچههههایی هسهتند کهه
میپندارند از خودشان اندیشه دارند و هرچه اراده کنند میشود.
آنان نمیدانند آن دسته از مردم زیرک که در فریبکاری دستی دراز
دارند ،میانشان سهمت و سهوهایی پدیهد آوردهانهد و بها درسهت کهردن
دودستگی میانشان همهمه و جنگی بیهدف راه انداختند .تا مردمان بر
این میشوند که با هم مهربان باشند و اندیشهی یکدیگر را ارج نهنهد و
کسی به دیگری زور نگوید ،کاری میکنند که همه از هم جهدا شهوند و
بسندارند راهشان درست است!
چرا یکبار از بالا نگاه نمیکنید؟ مار و سمور را هنگهامیکهه بها ههم
درگیر میشوند ،میشود گیر انداخت .همان هنگام است کهه مهیشهود
گردنشان را گرفت و شکست...
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و تو چرا خودت را نشان نمیدهی؟ چه چیز را پنههان مهیکنهی؟ از
خودت شرم داری؟ هرچه هستی را نشانم بده .من از خودم شرم نهدارم،
از چیزی که هستم ،ولی از چیزی که میاندیشم شاید داشته باشم.
تو اگر از نمایان کردن خودت میترسهی ،په پنهدارت چهه انهدازه
هراسانگیز است .من و تهو کهه از خودمهان مهیترسهیم بهرای دیگهران
چگونهایم؟ ولی من نمایانم از هرچه میخواهم! میخواهم لبخند بهزنم،
میخواهم بدانم و رشد کنم ،با اینکه اندیشهام خشم دارد و نهادانیام را
بیشتر دوست دارد و به ریشههای کوچکم میخندد.
هرچه خودمان را پنهان کنیم بیشتر نمایانیم .شاید بتوانیم مردمهان
ساده را فریب دهیم ولی نخست خودمان را نمیتوانیم و سس مردمان
کارکشته را .مردمان ساده به درد خودشان ههم نمهیخورنهد ،خهودت و
زیرکان کارآمد میشوید...
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در هستی من شلوغ میکند آن چیز که نهان است .پیدا شده اینبار
نه تنها که یکی نیست ،یک لشکر پوشیده به تنهایی و غمباد و دو کن
و لرزش و تاریکی و خواب خراب است.
هزاران ک پیرامونم را فرا گرفتهاند ،پ چرا از خودت تنهاترم؟ بها
خودم زیر لب سخن میگویم و هر که از دور میبیند خنهده مهیزنهد و
دور میشود .از اینسو دیوانه نشان مهیدههم و از سهوی دیگهر بهه مهن
میگویند« :میبینیم که پختهتر شدهای!» شما چه میدانید؟ این آتهشِ
ناجوانمرد از نخست زیر پاهایم زبانه میزد و مرا میسهوزاند .اکنهون بها
گفتههایتان مرا نرنجانید .سوختهدلان به پختن و نسختن نیهازی ندارنهد.
هرچه هست و دارند از درونشان بو بکشید ،بیگمان گریزان بهه نیسهتی
میروید .رازها پشت چشمها پنهان نمیمانند.
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من چه میکنم در این دایرهی پوچ پهناور؟ سردرگمم ،به بالا نگاهی
میاندازم و میلههای زندان را میبینم .جای دندانهای مرگ و نیسهتی
روی تکتک میلهها نمایان است .در زمینِ آن دایره ،نشانههایی از یهک
نوشتهی گم و دو پهلوست .اکنون که یافتمش و میخوانمش زیهاد ههم
گنگ نیست .واژهها را که کنار هم میچینم نوشته شده است:
زندگیات بهاندازهی تهوان ایهن میلههههای زنهدان بسهتگی دارد ،تها
میتوانی دور این دایره بچرخ و سهرگرم شهو ،دسهتکم زمهان را از یهاد
میبری.
راستی میتوانی بهجای چرخیدن دور این دایره دور خودت بچرخی،
بهاندازهای که سرت گی میرود و به زمین میافتی ،اینجاست که دایره
را فریب دادی .اکنون اوست که بهه دور تهو مهیچرخهد ،ولهی تنهها در
اندیشهی گُنگت...
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به تباهیام نگاه کن و خاموش باش .تنها نشستهام ،از همان نخسهت
در باز بود و باز ماند به امید اینکه روزی کسی بیاید و مرا دریابهد .همهه
چیز سر جایش است مگر من و جوانیام که روزبههروز بیشهتر از خهودم
تهی میشوم .ته ماندههایم را باید از کف زمین جارو کنید .این منم که
خاکستر شدهام ،چرایش را نمیدانم! برای چه دیوانگیام مرا نمیکشهد؟
بهتر بگویم چرایِ هیچ چیز را دیگر نمیدانم.
دیوانهی کن های تاریکم که بوی برن در آن پیچیهده و تنهها جهای
یک نفر که دراز بکشد و بمیرد را دارد ،نه بیشتر و نه کمتر .دو نهورگیر
کوچک بالای سرم روشهناییِ آفتهاب را بهه درون چشهمان تهاریکم فهرا
میخوانند ،ولی من بهدنبا پارچه و بالشهت و ههر چهه کهه بهه دسهتم
میرسد میگردم که آن دو دریچه را بسوشانم .چشهمانم تهاب آن همهه
روشنی را ندارند .میخواهم دراز بکشم و با سایهها بخندم.
منِ خودشیفته چرا خودم را دوست ندارم؟ اگر اینبار هم با تهاریکی
دست دهم چه خواهد شد؟ اینبار چه کسی مرا از بندش رها میکنهد؟
زندانیِ این داشتههای ژولیده و درهم شدهام .درونم را نمیتوانم ببیهنم.
آینه درون هم دارد؟ هر که نگاه میکند خودش را میبیند و بها لبخنهد
راهش را به سوی خویشتن کژ میکند.
دلم میگوید« :بمان و خودت را خهرد کهن ،هرچهه بشهکنی بیشهتر
زخمی میکنی و میبُری و آسهیب مهیزنهی؛ خهودت را ،دستانشهان را،
دلشان را و خودشان را».
من که هرچه تلاش میکنم نمیشکنم ،شاید این آیینه آب گلآلهود
بوده که اکنون آرام و آبگینهی چهرههای خشمگین شده و من آنگونهه
میانگارمش ،اگر این نیست پ چرا نمیشکنم؟ این هم شد زندگی؟...
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نیاز دارم سخن بگویم ،با کسی گفتوگو کهنم ،ولهی در ایهن گیتهیِ
نفرین شده هیچک را نمییابم که بتوانم هرچه مهیخهواهم را بگهویم،
هر چیزی که ته دلم اندوخته شده را ،آنجا همچون انبار دردیست کهه
درش بسته است و گره دارد .هیچک را باور ندارم ،از همه مهیترسهم.
دهانِ هیچک چفت و بست ندارد .این چیزهایی که در دلم مانده است
سخنانی نیستند که در د کسی ماندگار بماند ،بهاندازهای بزرگ اسهت
که هر کسی به خورد گوشش بدهد را در جا بکُشد.
این دفتر برای هدفی والا نوشته میشد .برای زمانی از هدفم دور شهدم،
ولی اکنون دوباره به خودم آمدم .میدانم فرزندانم روزی این نوشتهها را
میخوانند و مرا داوری میکنند .باور کنید هرچه بیشتر خودتان را جای
دیگران بگذارید کمتر گمان بد میبرید .این شبها بسهیار خشهمگینم،
مگر این نوشتههای ژولیده و درهم را نمیبینید؟ میترسم بهرای خهودم
ههدفی داشهته باشهم و بهه آن نرسههم ،نهه از بهرای اینکهه نمهیتههوانم و
نمیخواهم ،برای اینکه در تنگنا ماندهام و آدمهای درسهتی پیرامهونم را
نگرفتند.
هرچه میگذرد بیشتر در خودم فرو میروم و دست به دامان خهودم
میشوم .من بزرگ شدهام! این را بیپروا میگویم« :من بزرگ شهدهام!»
و بهههگونهههای ش هیوا و خوانهها و چشههمگیر دشههواریههها و نداشههتنههها و
تنگدستیها را میبینم ،ولی تلاش مهیکهنم از آنهان بگریهزم .ایهن کهار
درستی نیست و نباید گریزان باشم .درسهت اسهت کهه ههماکنهون ههم
گریزانم و چگونگیِ خوبی ندارم؛ ولی سرانجام باید با همه چیز برخهورد
داشته باشم ،چرا زودتر رخ ندهد؟
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بر ما درونرفتی خدایی چسانده شده! بر او نیندیشیم و بر هرچه شد
بیاندیشیم! مگر نمیگوینهد هرچهه هسهت از اوسهت؟ په چهرا بهه او
نیندیشیم؟ که میگویند ما از اوییم و او از ناکجا .بگذار با خودش سخن
رد کنم:
اگر چنین است نمیخواهم هیچ چیز از تو باشد ،چون تو از هیچجها
نیستی .چیزی که هیچ باشد همه چیز نیست ،دستکم برای من چنین
است .تنها انگیزهای که بازگویت میکنم و از تو میگویم این است که از
سخن گفتن با خودم خسته میشوم و همان هیچ را درمییابم که تویی.
همان بهتر که اگر هستی خودت را نشان نمیدهی ،وای بر چگونگیات
اگر بیایی ،زندهات نمیگذارم.
نام تو شد هستیبخش و هستیگیر .در نخستین گهام مها ندانسهتیم
ه هیچ نههداریم .چیزهههایی گذاشههتی و برداشههتی و پنداشههتیم دهههش و
گیراییات درست است ،پ از نخست ندار بودیم! خب اگر میخواستی
ما را گو بزنی و سس ما بدانیم چه هستیم ،چرا زاده شهدیم؟ همهان
کودنها را میآفریدی کهه بهردهات باشهند و داومنهد (مهدعی) جایگهاه
نداشتهات نباشند .میگوییم ما خودمان ذات و نهادیم ،میگوینهد فلهان
چیز را از دیدهها پنهان کن چنانکه یافت نشود؛ یا دردم از اینجا به فلان
جا برو! همان که تو در این پستی بهسر میبری و من مهیدانهم ،نشهانِ
ویژگی من است ،سردرگمم...
تو هم هر اندازه تنهایی اشکش مهیکنهی و از نبهود همسهانت تههی
میشوی؟ تو هم شبهنگام از اینکه نوازشت نمیکنند آزرده میشهوی؟
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تو هم از اینکه از خودت بیشتری آتش گرفتهای؟ تو ههم روی زانوانهت
رنگ دستانت برجای ماندهاند؟ تو هم از اینکه نمیتوانی پرواز کنهی بهه
نگارش با بر پشتت بسنده میکنی؟ تو هم تشنهی ستایشی؟
تو نیستی و همه از تو و نیروهایت میگویند .به من هم بیهاموز کهه
چگونه نباشم و ستایشم کنند .چگونه آثاری از من نباشد و همه چیز را
از من بدانند! چگونه رخدادهایی که به من هیچ پیوستی ندارند بهه نهام
من بخورد! چگونه بمیرم و زنده شوم و بگویند میکشد و زنده میکند!
اینها برای تو و من ب است .تهو نیسهتی و خهدایی مهیکنهی ،مهن
هستم و بردگی نمیکنم .ببین چگونه خودت را خوب جا انهداختی کهه
در نوشتههایم نمیگویم من و تو و میگویم تو و من .وای از ایهن نبهود
پرتلاشت .کاش جای من بودی و اندکی از خود پاسداری مهیکهردی! از
چیزی که هستی و از چیزی که میخواهی باشی ،ولی از نخست بهودی
و اکنون هم هستی.
نه برای چیزی میجنگی و نه از چیهزی پاسهداری مهیکنهی ،په
بودنت برای چیست؟ نکند ما نیستیم و تو هستی؟ ریسمانهای آویهزان
از انگشتانت را پاره کن و بازیچههایهت کهه مها باشهیم را رهها کهن .مها
خودمان بهازی را یهاد گرفتههایهم ،کوتهاهی کهردن را ،د شکسهتن را،
شکستن را ،رن بردن را ،اشک ریختن را و در پایان نداشتن تو را .همهه
در ما پایان مییابند ،میمیرم تا ببینمت ،کاش این هم دروغ نباشد...
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آدمها تو را به یکنواختی و ناپاکیِشان آلوده و سس از دور نگاههت
میکنند و میگویند« :این همان نگونبختیست که زندگیاش نمهایشِ
نداشتههایش بود ،اکنون خودش را نشان داده و دستش رو شده!» آنگاه
هرچه افسوس بخوری سودی ندارد.
کسیکه خودش را از همگان جدا میداند و ویژگیهای پهاکخهویی
دارد ،تنها یک گام نادرست نیاز است کهه انگشهتنمهای همگهان شهود.
رفتارها و سخنان هیچک نباید بر ما کارگر شود .یکبهار آلهوده شهوید
برای همیشه داغی بر پیشانی دارید .این هم یک ویژگیِ سخت و ناپسندِ
خوب بودن است؛ چون مردمان از تو چشمداشت پاک بودن دارند و جز
آن ،هر کاری کنی به چشمشان بزرگتر از کارت دیده میشود ،با اینکه
شاید خودشان بدترینِ گناهکاران باشند.
مسیر خود را هر اندازه که سختی دارد رها نکنید ،هدف مها زنهدگی
کردن کنار هم و بیآزاری است...
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گویا آن کسیکه میداند دیگران در سر چه دارند و گفتههایشهان از
کجا آب میخورد ،همهی آسیبهای گیتی را بهه چشهم دیهده اسهت و
برایش رخ داده .این رسمش نیست ،دست دیگران را بخوانی و صهدایت
در نیاید .این درست نیسهت کهه دروغههای مهردم را بهدانی و بهه روی
خودت نیاوری .من میبینم و میدانم ،ههر روز ههم بهدتر از دیهروز .آن
کسیکه میگوید میدانم جداست از آن کسی که دانسته است چگونهه
ببیند و بشنود.
هیچگاه در اندیشهام نمیگنجید ،شنیدن هم راه دارد .این گهوشهها
دیگر میدانند چه میشنوند و زجرآور است آدمها را یاد بگیهری .انگهار
که یک رخداد را بارها و بارها دیده باشی .آدمها درسهت همهین انهدازه
یکنواخت و یکسویه هستند.
اینگونه که من پیش میروم ،از خودم و یافتههایم میترسم .کهاش
میتوانستم پلههایی که آمدهام را به یاد بیاورم تا نگذارم فرزندانم ماننهد
من بیش از اندازه بالا بروند ،اینچنین زندگی برایشان سخت میشود...
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همانگونه که ما در خواب به آرزوهایمان میرسیم ،پ از مرگ نیز
خواهیم رسید ،ولی به هیچکدام نمیشود دست زد و لذت برد ،نه در آن
و نه در این ،تنها ماییم و ماییم .شاید برای همین است کهه مهیگوینهد
پ از مرگ به هرچه میخواهیم و برایمان خوب است مهیرسهیم و از
هیچکدامشان خسته نمیشویم .میبینیمشهان ولهی لهذتش را دریافهت
نمیکنیم به اندازهای تلاش میکنیم که پایان ندارد ،چون مانند خهواب
همه چیز را انگاشتیم ،ولی دست که میزنیم هستیِمان ح نمیکند.
بارها و بارها تلاش میکنیم ولی هیچ اسهت و ههیچ ،چهون مها تبهاه
شههدهایههم و ایههن تنههها رُخشههارهای (فههیلم) اسههت از اندیشههههههای
بلندپروازانهمان .زیادهخواهی و کامجویی و جاهپرستیهایمان پ از این
تن ،نمیدانم کجا میروند ولی از میان نمیروند و نشخوار میشوند.
میشود اینگونه باز نمود که ما تا ابد میبینیم و دیدگانمان همیشه
باز است .در زمان زندگی روزها که بیداریم میبینیم و شهبهها ههم در
خواب چنین است و پ از مرگ هم همینگونه ،یک بیداریِ بیپایان و
بدون خواب پر از دیدنها .نمیدانم ذهنمان آن هنگام میتواند تهراوش
کند یا نه ،اگر بتواند و دریابد که کارهایش بیهوده است چه مهیشهود؟
دوباره به زندگی برمیگهردیم در زمهانی دیگهر؟ یها بایهد تها بهینهایهت
چندبارگیِ خود را ببینیم و نتوانیم رها شویم!
نمیتوانم به این بیندیشم که په از اینکهه خهودم را رهها کهردم و
رفتم ،باز هم باید یکنواخت ادامه دهم .این جهایی کهه هسهتم یها بهتهر
است بگویم بودم ،در پستیِ آدمیان گم شده بودم ،آنجا هم در آرزوهایم
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و چندبارگیِشان بدون اینکه بتوانم دریابمشهان و بهدانم چهه مهیکهنم،
زندگی خواهم کرد.
ای هن پرسههشها و یافتههههای کنههونی کههه بههازگو کههردم ،بزرگتههرین
سردرگمیام را نمایان کرد .گویا تا دیروز داشتم به یهک تهو کوچهک
مینگریستم و اکنون به یک سنگِ غو پیکر و گرد ،امیدوارم هرچه کهه
درگیرش میشوم پاسخی هم برایم باشهد ،هرچهه مهیگهذرد چیزههای
بیشتری را دریابم و فریاد بکشم...
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بهتر است در خودم فهرو روم ،جامهه و بالاپوشهم را کفهن کهنم و در
خودم کز کنم ،دستهایم را از آن بیرون بیاورم به نشانهی ایست و برای
خودم و گوشهایم آرامش بخرم .گاهی سرم را بیرون بیاورم و نگاهی به
پیرامون بیندازم و ناملایمتیها را ببینم و خانهی تازه و سسیدم را بیشتر
دوست بدارم .این هم روشی اسهت بهرای گریهز از آن همهه بیخهودی و
خودپسند که تو را به خودت واگذار کردند.
آنها هم روشی دارند برای اینکه از خودت د زده شوی .نخست تو
را در مییابند و فریبت میدهند ،هنگامی که از کن خودت بهه بیهرون
کشانده شدی ،کاری میکنند که خودت بروی و دیگر برنگردی .هر بهار
که خودت بیرون میآیی ،شور بیشتری برای یافتنِ همراه داری و هربار
به همان اندازهی شورت ناامیدت میکنند چهبسا که بیشتر.
تنها یکبار دستت را به نشانهی یاری بالا بیاور تا ببینی چگونهه تلهافیِ
ناکامیهای خودشان را هم سر تو درمیآورند و به سینهات مهیکوبنهد.
نمیدانم در این بازهی زمهانی و در ایهن جهاییکهه هسهتم ایهنچنهین
نامهربانی همه گیر شده است ،یا همهی جاهای دیگر در زمانهای دیگر
هم چنین بوده و هست!
چه میشد ما آدمیان بهگونهای خودجوش درمییافتیم همهانگونهه
که در شادیها هوای یکدیگر را داریم ،در اندوه و غم هم پشت یکدیگر
باشیم.
باور به اینکه همین همراهی نکردنها بر این شده اسهت کهه شهمار
زیادی درگیر انبوه غمهایشان باشند سخت است ،ولی چنهین اسهت .تها
هنگامیکه در شادیهایمان بهدنبا همراه نیستیم ،هر روز شادی کمتر
میشود و غمگینتر میشویم.
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همینگونه میشود که یک انجمن بهزرگ از آدمهی ههر روز تنههاتر
میشوند .ما باید دست بهکار شویم ،از یک لبخنهد سهاده آغهاز کهرده و
زندگی کنیم...
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این مردم نامهربان بهگونهای شدند که هیچک نمهیتوانهد دریابهد.
چشم به راه این هستند که نیازمند شوی و به هر روشی ناامیدت کنند.
دستشان را دراز میکنند و با دست دیگر که خنجر گرفتند بر دلت فرو
میکنند ،کاری میکنند از همهی هستی کینه به د بگیری!
من چه کنم پ ؟ روزها و ماههاست میخواهم خودم را پهذیرای آن
کنم که هنوز مردمِ مهربان هستند که به ناتوان و ناامید و گوشهگیهران
دست یاری دهند ،ولی دیگر ب است ،هرچه تلاش کردم نیافتم.
نزدیکترین کسانم چشم به راه زمین خوردنم بودند که کارهای بهد
گذشتهشان را گردن من بیندازند و سس که گردن ک کردم و از روی
پارسایی گفتم درست است ،مرا پ زدند و در پندار پستشان ،پریشانی
و نامهربانی خود را پاک کردند و به راه خود ادامه دادنهد؛ ولهی سهودی
ندارد .شاید پیش خودشان آرامش بگیرند ،پیش چشهم دیگهران همهان
بدسگا و بدذات گذشته هستند...
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روزی برای رسیدن به تو نردبامی خواهم ساخت .بهه انهدازهای بلنهد
میسازمش که اگر نیمی از آن را بالا روم زمین را نبینم و ابرهها مهرا در
بر بگیرند .ترسم از آن است که به پایانش برسهم و دسهتم را بههسهویت
دراز کنم و ببینم به اندازهی یک دستِ دیگهر از مهن دوری .کهاش مهرا
ببینی و دستت را دراز کنی و آن دوریِ پر از نزدیکی را پر کنی از مههر
و بودنت ،آنگاه مرا بالا بکشی و از زمین جدا کنی.
خودت میدانی که از هرچه خاک و زمین و زمینهی اسهت گریهزانم.
بگذار با مادرشان زمین خوش باشند و همدیگر را برای هیچ پاره کنند و
به یکدیگر دندان نشان دهند .من که پیشِ تهو جایگهاهی امهن خهواهم
داشت .تو بگو چگونه از این آلهودگی رههایی یهابم تها مهن انجهام دههم
همانکه تو میخواهی را ،از خودم بگذرم؟ اگر مرا میپذیری بگهو تها از
خودم بیرون شوم.
باور کن جانم سنگینتر از این تن خسته است .هر روز آرزو میکهنم
و هر روز پلههای این نردبام از آرزوهایم ساخته میشوند و یاختهههایش
پر از آنهاست .باور کن هرچه بود دیگر پایان یافت .آرزویهی نمانهده جهز
رفتنم .خاموش شده آتش ماندنم ،کمفروغ شده زبانهی امیدم .هنگام راه
رفتن گامهایم را میشمارم ولی پاهایم را حه نمهیکهنم .مهن از ایهن
زمین جدایم .چه سودی دارد هنگامیکه دلهم در اینجها نیسهت و تهنم
چسبیده به آن؟
من و منهای هستیام به خروش آمدهایهم از ایهن همهه نهاهمگونی.
هیچک ما را نمیخواهد مگر اینکه گوشهایمان را پر کند از سخنان و
دردهایش .تو به خاموشی خو گرفتی و آتش شدی ،من کهه سهردم؛ در
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رن هایم بمیران مرا...
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نباید زمین خورد .تا میتوانم باید پایداری کنم ،میدانم کهه اکنهون
هم زمین خوردهام ولی برمیخیزم .به زودی خواهم دوید ،از کوچهای به
کوچهای میروم و اندیشهام را بیان میکنم .این خاک و کشور به روزی
افتاده است که بربرها و ستمکاران در آن جولاندههی مهیکننهد و ههر
اندیشهای جز پنداشت پست خودشهان مهیبیننهد و یها مهیشهنوند بها
تباهکاری میخواهند آن را نیز مسموم کنند.
در این خاک گویا خودکار و نوشتن هیچکارهاند .هرچه مهینویسهیم
در آتش نادانی و بیخردیِ مردمان ناآگاه میسوزند .نمیدانهم اینهان از
نسل چه مردمی هستند که دست به خنجر چشم به راه آنند که کسهی
باور خود را بگوید تا پارهپارهاش کنند و چسب بر دههانش بزننهد! په
مردم دلیر این خاک کجا خوابشان برده است؟
هرچه داریم را به زور از ما گرفتند و هرچه میخواهند به خهورد مها
میدهند .پروردگارا! تو کجایی که آزادگان را ارج دهی و بر بهیخهردان
چیره کنی؟ همه چیز پاد آزادی شده است ،دادگران در تباهی و گنداب
پستی خودشان فرو رفتهاند و ستمگران بر ریش ما بینوایان میخندند!
آخ دیگر ب است ،از زندگی بریدهام ،چگونه است که مردمهانی کهه
هر روزشان برای تکهای نان جنگ بود اکنون جزو آزادگان و بیآلایشها
شدهاند ولی این مردم بختبرگشتهای که من میبینم هر روز پرتنشتر
میشوند؟ پروردگارا! تو چرا نگاه میکنی و یاری نمیدهی؟ نکند به تهو
هم زور میگویند و رای تو را برمیگردانند! تو کجایی که بیریشهههها و
بیگانگان بر ما آزادگان ،هزار سا است چیره شدهانهد .کهاش انهدکی از
جایگاهت برخیزی ،من که به زمین مردهات چسبیدهام...
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از هرچه بگذریم از درون خودمان نمیتوانیم.
میدانم که خودم را دچار سرگرمیهای بیسود کردم تها شهاید ایهن
چگونگیِ نامرد را نادیده بگیرم؛ خودم میدانهم کهه نمهیشهود ،خهود را
فریب دادم.
همیشه گفتهام ههر کهه را گهو بهزنم خهودم را نمهیتهوانم ،کهاش
هیچک درمانده و بیچاره نشود ،کهاش کسهی درگیهر کهن تنههایی و
کارزار اندیشههایش نشود ،کاش کسی نداند که زندگی این همه دشهوار
است.
امروز چیزی دریهافتم کهه سهاده ولهی بها ارزش اسهت :بهه فرزنهدانمان
بیاموزیم که همه را باور کنند تا یاد بگیرند چه کسی را باور نکنند...
افسوس که هر کسی رسید ،گفت هیچک را باور نکن .این مردم با این
پندارِ بیمهار چگونهه مهیتواننهد کنهار یکهدیگر آسهوده زنهدگی کننهد؟
ه هیچک  ،دیگههری را بههاور نههدارد و آن کس هی کههه دارد ،ب هیگمههان از
سادگیاش است .ما چه ساده در هم فرو رفتیم و از هم دور شدیم.
کمک و یاری به دیگران اساس آسهودگی و خرسهندی از خهود اسهت.
چگونه میشود از خودمان سساسگزار باشیم بها اینکهه دسهتِ یهاری بهه
نیازمندان و ناتوانان نمیدهیم .میبینیم و چشمهایمان را میبندیم.
مهربانی رخت بسته و رفته ،کمابیش این ماییم که میتوانیم نمود نیکی
و مهربانی باشیم ،هنگامی که از انبوه غمهای دوسهتمان چشمبسهته رد
نمیشویم ،هنگامی که از روی مورچگان کارگر رد نمیشهویم و لهشهان
نمیکنیم ،هنگهامی کهه راهنمهای نابینایهان مهیشهویم ،هنگهامی کهه
چشمهایمان درگیر دایرهی کوچک دورمان نیست و دید گسترده داریم.
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نباید بگذاریم نیکی در این گیتی به نابودی کشیده شود .اینهها هرگهز
چیزهای دشواری نیست ،ساده است و تنها نیاز اسهت خودمهان باشهیم،
خوب باشیم ،همین خوب بودن دشوار نیست .باشد! که گنهدمزار نیکهی
زمین کشورم را در بر گیرد...

www.takbook.com

164

مننامه

123
هر بار چشمانم بر چگونگیام به گریه میافتاد ،ولهی امشهب پاههایم
بهاندازهای برایم راه رفتند که آنان ههم بهه گریهه افتادنهد .خهدایا! چهه
کسانی را بر ایهن زمهینِ رو بهه مهرگ ،چیهره و پیهروز گردانهدهای کهه
اینچنین نماد اهریمن شدهاند؟
ایههن تههن و ای هن پاههها مههرا م هیبخشههند؟ کسههانی کههه آز گیت هی و
داراییهایش را دارند و به دیگران سهتم مهیکننهد یها آنهان را کوچهک
میشمارند خواب به چشمانشان نخواهد آمهد .بهه انهدازهای بهرای ایهن
چیزهای زودگذر خواهند دوید که آرامش را در خواب ببینند.
پوچ شدهام ،حتی لابه هم نمیتوانم کنم .گلایهام را پیش چه کسهی
ببرم؟ من که کسی را ندارم .همهی نگاهها بهجای دیگر است .هیچک
نمیبیند در اوج خنهدهههایم ناگههان گریههام مهیگیهرد و تهنم سسهت
میشود .این چه زندگی بیهودهایست؟ کاش دستکم تلاش نمیکهردم
تا دلم نسوزد .کاش من هستی نداشتم...
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دلم ابر سیاهی شده پوچ از گریه...
هیچ چیز ندارم و بیهمه چیزم .بیهمه چیزها دادباختهاند (محکوم)
به تنهایی و زندان و فراموشی .بیهمه چیزها خودشهان را ههم ندارنهد.
گههوشهایشههان بههرای لههبهههای جنبنههدهی پرگههویِ دیگههران اسههت.
چشمهایشان برای مردم تشنهی نگهاه اسهت .دستانشهان بهرای گهرفتن
دستهای نیازمندان است .گرمیِ تنشان بهرای غریبههایسهت کهه او را
دلبر مینامند .دلبر که چه بگویم ،سنگی کهه در پوسهتِ آدم گنجانهده
شده .پاهایشان برای شاد کردن دیگران میدود تا مبادا کسی ناخرسهند
باشد از آنها .دلشان برای اندکی مهربانیِ آدمها میلرزد و میتسد.
ما بیهمه چیزها خهود را ههم نهداریم و از نخسهت بهه نهداری خهو
گرفتهایم و با لبخندمان از خود پاسداری میکنیم .زمین بخهوریم بلنهد
میشویم تا مبادا کسی لگدمان کند .خم نمیشویم تا مبادا ریشهکنمان
کنند .ما بیهمه چیزها چه ناجوانمردانه نداریم...

www.takbook.com

166

مننامه

125
دستانم میلرزد ...میترسم امشب بنویسم ،ولی اگر ننویسم خودم را
نمیبخشم .میترسم چیزهایی را بگویم.
پروردگارا! خاکی که در آن پا به این گیتی گذاشتیم را نمیهران اگهر
هستی داری و هستی میبخشی و این مردم بینوا را نجهات ده .ههر کهه
سر از خاک بیرون میآورد تیشهای میسازد و بر ریشهی ایهن کشهور و
گذشتهاش میزند .نمیدانم چه کنم ،مهن یهک نفهرم و ایهن اهریمنهان
میلیونها نفر و هر روز بیشتر میشوند .از درون و بیرون مشهت و لگهد
است که بر توان و ریشهی ما میخورد.
من به فرزندانم چه بگویم؟ ای کاش میتوانستم از خهودم و تبهارم و
خاکم یک تنه پاسداری کنم .من با خودم پیمان میبندم که بهانهدازهی
سهم خودم تا میتوانم بجنگم .دادار یکتا نگهبان این خهاک و مهردمش
باشد...
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از خودم شرم دارم .برگههای پیشین را که میخوانهدم دیهدم کهه از
نخست با امید به پیروزی مینوشتم و تها پایهانش ،ههم خهودم را و ههم
خوانندگان را راهنما بودم .چه بلایی سر من آمده؟ دلم پر از روزنهههای
امید بود و اکنون پوچ از روشنایی و سرزندگی است.
از خودم شرم دارم از گذشتهام ،از آرزوهای از ته دلهم ،از ههدفها و
آرمانهایی که در سر میپرورانهدم و باورههایم .مهن شهرمگینم .پهوزش
میخواهم .باید خودم را ببخشم؟ چگونه بسذیرم که با خود چه کردهام؟
میدانم که این من ،تنها نبود و هرچه سختی و مردم بدسگا و ناامیهد
و بیخرد بود نیز به این ناامیدی دامن زدند ،ولی هرچهه هسهت خهودم
راهشان دادم ،اکنون هرچه پلیدی و ناامیدی است را بیرون میاندازم.
میدانم که روزگار به سود من نیست و مرا آزار میدهد .اینبار بایهد
چشمها و گوشهایم را ببندم و بجنگم ،کاری کهه همیشهه مهیکهردم!
میجنگیدم ،دست و پا میزدم ،فریاد میزدم که بتوانم ادامه دهم .ایهن
خاموشیِ پنهان که درونم فرمانروایی میکند و مرا به خواب بهرده بایهد
بمیرد.
دلم آغازی دوباره میخواهد که بتوانم سینه سسر کنم و گام بهردارم.
دلم میخواهد خودم را دوباره باور کنم ،همانگونه که همیشه میکردم.
کاری که نمیشود کرد جز تلاش کردن در این گودا پر از مردار .شاید
کسی جنبش مرا در خواب دید و به سویم آمد و دستی دراز کرد .شاید
ریسمانی برایم انداخته شد ،هرچهه هسهت و نیسهت ،مها شهدنی و بایها
میانگاریمش .دشوار است دست و پا زدن میان این همه مردار ،ولی من
خواهم توانست...
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چه بد زمانهای شده که تنها راه چاره ،گریز از دشواریهاسهت .دلهم
سنگین است .به هرکه میرسم و گلایه میکنم میگوید میهنمان به باد
رفته و از این خاک برو و زادگاهت را فراموش کن و بهه نیاکانهت پشهت
کن .نیاکانت که غیرتمند بودند اکنون دیگر نیستند و جایشهان را یهک
مشت ترسو و خودکامه گرفته.
دلم میسوزد ،آتش گرفتهام به هر گوشه که سرک میکشم زالهویی
بالا نشسته است و پلیدیهای خودش و خاندان پسهتش را بهرای مهردم
کور و کر بازگو میکند و آنان ههم سرشهان را تکهان مهیدهنهد .کهاش
میشد این خاک خفته را باز هم زنده کنم .کاش میشد مهردم را آگهاه
کنم ،ولی اینان خودشان خوابیدهاند و خوابِ زیاد فراموشهی دارد .باشهد
که در فراموشیِ خود ،مرگ فرزندان ایرانزمین را نبینند...
گویا این خاک از نخست برای زندگی تاوان داشته .تاوانش هم پرپهر
شدن آرزوهای کودکان است و مرگ جوانان در ترسشان...
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گویا این ذهن پریشان میخواهد مهرا بها تراوشهش بهه دار بیهاویزد.
اینبار میخواهم هرچه درونش میشود را بنویسم .نمیدانم چهرا ،ولهی
انگار سر مرا به زمین بند کرده و نمهیگهذارد بلنهد شهوم و بهه آسهمان
بیندیشم و از ستارههایی بگهویم کهه سها هاسهت نگاهشهان نکهردم ،از
تنشها و شلوغیهایی که پیرامونم رخ میدهند و ناسزاهایی که گفته و
میان مردمان رد و بد میشود.
این صداها چه بلندند و مرا میآزارنهد .امهروز روشهنی را بهه دسهت
گرفتم ولی پردهی سسید و ستبری که جلویش بود نمیگذاشهت بهه آن
دست بزنم .میتوانستم آن را کنار بزنم ولی نزدم ،پوشش خهود را کنهار
زده بودم و به پوشش پنجره کاری نداشتم .با اینکه میخواستم روشنی
را بهدست بگیرم ،موهایم را که از یکسو بلنهدتر اسهت جلهوی چشهمم
ریختم و با چشم دیگر به آیینه نگریسهتم ،نیمههی چههرهام ههم بهرایم
شگفتی داشت!
اینها که گذشت نمیدانم امروز بود یا سا ها پیش ،نه! سا ها پهیش
که در آرزوی گیسوی بلند بودم و اکنون در آرزوی آرامشی بلنهدم کهه
هرگاه خودم خواستم کوتاهش کنم ،درست همچون موهایم که هرگهاه
بیش از اندازه و آزاردهنده میشود کوتاهش میکنم؛ ولی مگهر آرامهش
هم آزاردهنده میشود که بخواهم کوتاهش کنم؟ آه از این پریشانی ،به
اندازهای نداشتمش که با هر چیزی برابر میدانمش.
یکی نیست بگوید تو که از آرامش مینویسی و میخواهی کوتهاهش
کنی بگو ببینم رنگش چیست؟ گوشههایم خسهته از شهنیدن اسهت و
دهانها به جانشان افتهادهانهد .به اسهت دیگهر ،په چهه کسهی بهه
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گفتههای من گوش دهد؟ درد مردم را با جهان مهیخهرم و ههیچکه
نیست مرا اندکی یاری کند .این هم میگهذرد ماننهد جهوانیام در په
نداشتنها و دیدنها ،فردا را چه کنم؟ دوبهاره امشهب تها دیرگهاه بیهدار
بمانم و فردا دیر از خواب بلند شوم و هنگام برخاستن گیتی و روزگار را
نفرین کنم؟
این درهایی که از آسمان برای دریافتن خواستههای من باز میشوند
هنوز هم بازند یا نه؟ میخواهم آرزوههایم را بفرسهتم .نمهیدانهم شهاید
کسی آنها را برداشت و با پیشکشی به سویم شتافت.
خ خ سینهام را به یاد آوردم هنگامیکه بیمار مهیشهدم و دم و
بازدم درستی نداشتم .اکنون خ خسی ندارم ولی دم و بازدمم دارد مرا
میکشد .نمیدانم به برگ پ از این میرسم یا نهه؟ ای وای رسهیدم و
باید تا پایانش بروم .من که کاری را نیمه رها نمیکنم بایهد تها پایهانش
بروم و دریابم که میشود یا نه ،شهادی اسهت یها غهم ،مهرگ اسهت یها
زندگی ...وای بر من! نخست مرگ را گفهتم و سهس زنهدگی را ،نکنهد
اکنون مردهایم و سس زنده میشویم و با همهی ایهن ناکهامیهایمهان
کنار میآییم؟ پ چه مرگ زیباییست این زندگی!
اینچنین با شتاب نوشتن از من به دور است و خودکارم صدایش در
آمده ،تق تق ...برگههای دفترم فریاد میزنند« :کیست که مرا میکوبد و
آشفته است؟ بگذار از جوهر پُر و ژرف در این رنهگ شهوم ،چهرا مهرا از
خواب بیدار میکنی نامهربان؟»
و این پایان در کوفتن خودکارم بود و دلم هنوز پر است.
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دلم ب که خواست و ناکام ماند ،مُهرد از نرسهیدن و نداشهتن .آدم،
بید جان دارد ولی پوچ از ماندن است .برویم به آنجا که کشته نشویم،
آنجا که برای رسیدن تنها نگاه نیاز است .نگاه ،اینجا تنها چیهزی اسهت
که بهکار نمیآید .نه کسی میداند نگاه چیست و نه کسی که مهیدانهد
میگوید چیست! ما روی هوا و نزدیک به زمینیم.
تابم پایان یافته ،چرا کسی سرشت مانهدن نهدارد؟ هرکهه مهیرسهد
بخشی از هستیام را میکند و با خهود مهیبهرد .کِهی پایهان مهییابهد؟
همیشه از همه چیز و از خودم گلایه داشتم .کاش مهیشهد همهه چیهز
بهاندازهای خوب شود که دیگر گلایهای نماند.
من همیشه از خودم آغاز کردم ،ولی گویا هیچک چشم ندارد کهه
ببیند و بیاموزد .لبخند را از خودم آغاز کردم مهربانی را ،رشک نورزیدن
را ،خوشرفتاری را ،پرهیزگاری را و همه را در خودم کاشتم تا رشهدش
را به مردمان نشان دهم ،ولی چشمهایشان بسته است .باشهد کهه ایهن
دانههای کاشته شده ،در د مردم ریشه کنند...
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لانه کرده در من و ذهن من ،رنگ سبزی کهه گویها درخهت اسهت و
پ از این همه سا  ،بزرگ و تنومند شده و شهاخهههایش بهه آسهمان
رفته و دستانی شده که چیزی را درخواست میکند؛ شاید اندکی آب و
شاید اندکی مهر و شاید اندکی خورشهید را .ایهن سهومی را نمهیشهود
بیگدار به آب زد و خواست ،نمیدانم اگر خواستهام پذیرفته شود چه بر
سرم خواهد آمد .درختم و شاخههایش خواهند سوخت و من میمانم و
سبزی که دیگر نیست و ریشههایی که تن ندارند...
هر دم گمان میبرم که خواهم سوخت و خواهم سوزانید .نکند مهن
خودم هورم و دستان درخهتم بیههوده دراز شهدهانهد؟ و یها شهاید چیهز
دیگری را میخواهد ،شاید چشم به راه تازیانه و سهرخ شهدن دسهتانش
است که از سوی نکوهندهی بیکم و کاست زده خواهد شد .په از آن
بهدنبالش روند و ببینند کجا خانه دارد تا من از آن درخت بالا روم و درِ
آن خانه را بزنم ،تا شاید روزی راهم دادند و همانجا جاویدان شدم.
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واماندهام بیآنکه بتوانم سر و سامانی به خود بدهم .فریب هر کسهی
را هم بخورم دانسته درون گودالش میشوم .دلهم جنجها مهیخواههد.
دست و پایم بسته است .کاش ههزاران سها پهیش پها بهه ایهن جههان
میگذاشتم ،جاییکه نه زمین و نه خانه و نه خوراک پولی بود.
دلم برای خودم و همانندهایم میسوزد .من بارها و بارها گفتهام کهه
برای این زمان و اینجا ساخته نشدهام .کاش پرسهتویی بهودم کهه بهرای
جوجههایش جان میدهد .کهاش پهلهوانی بهودم کهه بهرای مهردمم دژ
استواری میشدم و چشم امید یک کشور به من بود .کاش غبار کوچکی
بودم که بر پلههای خانهی دو دلداده مینشسهتم و زیهر پایشهان بارهها
لگدما میشدم .کاش ستاره بودم که کهودکی مهرا بهرای خهود نشهان
میکرد و شبها به نزدم میآمد و با من سخن میگفت.
به این همه آرزو کهه مهیرسهم خهودم را فرامهوش مهیکهنم .دیگهر
انگیزهی پند دادن به کسی را ندارم .گوشهایم ههم از شهنیدن خسهته
شدهاند .چگونه بگویم! از پای افتادهام ،بر خاک نشستهام .من درون خود
هرچه ببینم ،سسیدی نمیبینم .بدگمان شدهام ،یکجانشین شدهام ،نابینا
و ناشنوا ولی نه ،ایهن دو را دارم .شهنوایی و بینهایی را اگهر نداشهتم بهه
چنین روزی نمیافتادم .کسی که بد را نشنود و نبیند نالان نمیشود.
انگار دوباره خودم شدم ،بیاندیشه مینویسم و پیش میروم .هرچهه
در نوشتههایم میایستادم تا پیامی برسانم گنگتر میشدند و خودم هم
درونشان زنده زنده سوزانده میشدم .اکنون خودم هستم ،مهن هسهتم.
شادی که میآید بیرونش میکنم ،همان من که همیشه بودم.
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همهی این رفتارها برگردنِ نداری است و نداشتنهها .کسهی کهه در
این جهانِ نامرد و در این زمانه پو نداشهته باشهد دریهوزه و بهیکه
میشود ،چون همهی مردم ،بندهی پو و جهان از میانرونده شدهاند و
من هم در خودم فرو رفتهام .باشد که من بروم و بیشتر نبینم.
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این خندهها و سستیِ پاهایم را چه کنم؟ آرنهگ (شهعار) مهیدادم و
داومند داشتن ذهنی بزرگ بودم ،این یکی از پا درم آورد .من برای این
جهانِ کلهپا نیستم ،جایی که هیچ چیز از آن من نیست و خودم دسهت
به دست میشوم ،جایی که یاد گهرفتم چگونهه بمیهرم ،جهایی کهه جها
نیست و درونش پر شده است از پستیها ،جهایی کهه درون و بیهرونش
دیده نمیشود از هر کجا.
من سرم گم شده در خودم و در این جایِ ناکجا .من سرم پر شده از
رنگهای بیرنگ و ناهمگون با یکرنگیِ من .نه من هم یکرنهگ نیسهتم،
اگر بودم باران میشدم و بر سرتان بهاندازهای مهیباریهدم کهه بهیصهدا
شوید.
من خودم را خاموش کردم از ب که دیدم و نتوانستم کاری بکهنم،
ولی شگفتا که هرچه میخواهم را به سویم روانه میکنند نمهیدانهم از
کجا ،ولی هنوز هم برای کمک کردن استوارم و لبخند میزنم .من بایهد
هرچه میاندیشم باشم ،چرخ گردون هم هر از چندگاهی نهیبی میزند
تا از مسیرم بیرون نشوم.
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میآیند در میزنند و در میزنند .تا به خودت بیایی و در را باز کنی،
آنجاست که صدای پایت را میشنوند که نزدیک میشوی و میگوینهد:
درِ اشتباهی را کوفتیم.
این اشتباههای آگاهانهی شما بود که مرا بیدار کرد و آرامش را تا ابد
از من ستاند .من در خواب بودم که نبینم ،در خواب بودم که نشنوم ،در
خواب بودم که بمیرم .آمدید در زدید ،نایستادید ببینید بها چهه شهوری
بهسوی در میآیم! بهتر که ندیدید چون اگر چهرهتان را میدیدم فریب
نمیخوردم .از پشتِ در ،چیزی آشکار نبود .مهیدانسهتید دیهده شهوید
تاریکیتان هم آشکار میشود .دیگر خوابم نمهیبهرد ،مهن و ایهن همهه
بیداری چه جهانی را ساختیم از تنش ،بردباری و دیدن و دیدن کهه بهر
تکتک دم و بازدمهایم فرو میرود و لرزه به اندام کوچکم میاندازد.
این چه زندگی بیهودهای است که از نخست تا پایان دروغ میبینم و
دروغ میشنوم و سس همه چشهم دارنهد کهه آسهوده بمیهرم و آسهان
بگیرم ،باور کنید اینها آسان نیست ،بدانی که رنگت میکننهد ولهی دم
نزنی ،چون پریشان میشوند .نفرین بر این د که مرا آماج کمبودههای
این مردم کرد .باکی نیست اگر سرنوشت این است بگذار سگدوههایش
را بزند تا زودتر گورم را گم کنم .نمیدانم به کجا!
هرچه بدی به من رسید دانستم از خهودم رسهیده .مهن و ههیچک
دیگری گمان چیزی را نمیکنیم که رخدادش برایمان پیش بیاید .ایهن
من هستم که هر چه رخ میدهد را میسازم و روانهی آسمان مهیکهنم
تا بر سرم بریزد .مهن چهه نیرویهی داشهتم و نمهیدانسهتم! ایهن ذههن
ناجوانمرد چهها که نکرد با من ،هماکنون ههم هرچهه پلیهدی اسهت را
میسازد و میفرستد ،من که دیگر میدانم! پ دگرگونش میکنم...
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من و این زندان گیتی از همان نخست با ههم دوسهت شهدیم و خهو
گرفتیم .نه من چنگ بر میلههایش میزدم و نه او بر من تنگتر میشد.
گهگاهی تکان میخورد تا بادی به موهایم بخورد و لذت ببرم .گاهی هم
بالهها پههایین مهیشههد تهها دلههم بریهزد و لبخنههد کودکانهههای بههزنم .روزی
میلههایش را جدا کرد و نشانم داد تا چگونه گریزان شوم ،ولهی پهایم را
فراتر نگذاشتم.
من و زندان گیتی با هم دوست بودیم ،من و زندان گیتی با هم خهو
گرفته بودیم .با چه امیدی بروم هنگامی که میدانم اگر بیرون روم آنجا
را از بر نیستم و گم میشوم .من با همین میلهها بزرگ و پیر شدم ،من
از پشت همینها به بیرون نگریستم...
من کیستم؟ من هرچه باشم ،میدانم زندگی در زندانی کهه هسهتم
بسیار فراتر از چاه و سوراخی است که شما زیست میکنید .خودم بهتر
میدانم چه کنم ،شما به سرگرمی خهود برسهید! زنهدگی را مهیگهویم،
زندگی کنید تا بمیرید ،من هم زندگی میکنم تا ببینم.
این بالا زیباست هم چشمانداز و هم هوایش ،زندان من به زیهر پهای
خدا پیوسته و شما زیر این زندانید ،در همان سوراخهایتان .مهن از ایهن
بالا میبینم که سرانجام بدی دارند فریبکاران .مهن مهیبیهنم سهرانجام
بددلان را ،من از ب که میبینم دلم نمیخواهد بیرون بیایم از خودم و
زندان خودم.
من نمیخواهم دریابم که کسی بدی میکند و فریب هم از بر است.
چه کسی را فریب میدهید جز خود؟ خودتان بدانید چه هیولای پستی
درونتان پروراندهاید و هر روز بزرگترش میکنید.
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کاش ریشهی آدمها میخشکید و من این را هم میدیهدم ،مهن آدم
نیستم که بخشکم من این بالا بها میلههههای دورم مهیخنهدم و خهوش
میگذرانم کاش بخشکید و بدی را گسترش ندهید...
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هنگامیکه سر از روی بالش برمیداری و چشمانت را بهاز مهیکنهی
بلند فریاد بزن« :من چه اندازه خوشبختم ،من چه انهدازه بهزرگم »...تها
پایان روز و زمان خفتن ادامه بده و به همه نشان بده کهه خوشهبخت و
بزرگواری .هنگام خوابیدن رو به بالا نگاه کن و خدا را سساس گوی برای
همههه چیههز ،بههرای همههین کههه اندیشهههات از پلیههدی پههاک اسههت و
خوشبختیات را برای همان میدانی.
روشناییِ آفتاب همچنان بر چشم من میزند ،چه پشت ابهر باشهد و
چه آشکار .من روشنتر از آنم که تاریکی و خاموشی بر دلم روانه شهود،
اگر هم راهی بیابد خودش بیرون میرود .د من جهای ههیچ پلیهدی و
ناپاکی نیست ،هرچه جا دارد برای مهربانی و روشنی است.
میترسیدم پاییز و زمستان سرد شهود و بهه خهودم بسهیچم و ههیچ
گرمایی را درنیابم ،ولی اکنون دانستم مهن خهودم گرمهای هسهتیام را
میآفرینم و آنان را که سردشان است در آغوش میکشم تا شاید بدانند
هنوز مردی هست که دلش از گرمای خورشید گرمتر است.
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یاد گرفتم همیشه و همهجا پیش از خودم برای دوسهتانم و مهردمم
آرزوی خوب و نیک کنم .من همیشه خواهم گفت ،نخست برای مهردم
آرزوی نیک کنید ،چون خودتان و خانوادهتان هم جزئی از این مردمید.
هر روز بیشتر میبینم و میدانم .دستهای از آدمها چه اندازه گرفتار
دیده شدن و نگاهند .اگر به آنها نگاه نکنی آتشهی در دلشهان افروختهه
میشود و به اینسو و آنسو کشیده میشوند ،ولی خاموش شدنشان بها
خدای بزرگ است و به اندازهای درگیر میشوند که رفتارهای همیشگیِ
ما را به چشم بد میبینند و میپندارند از روی ل است!
برایم جای پرسش است که چرا باید چنین شوند و این همه تشنهی
نگاه باشند با اینکه شاید خودشان هزاران پستی و بدی در هستیِ خهود
دارند و همیشه به دیگران آسیب میزنند .آدم کهه همیشهه پو ههایش
خورده نمیشود که آسیب ببیند .آدم کاش همیشهه دارایهیههایش بهه
تاراج رود به جای اینکه دریابهد فریهب خهورده اسهت و دروغ شهنیده و
دلش بشکند .کسانی یافت میشوند که صدای شکستن دلشهان شهنیده
نمیشود ،ولی چنان کمانهای میکند و بر سر بهددلی کهه بهر آن شهده
میخورد که بلند شدنش کار هیچک نیست.
ما به کجا میرویم؟ امیدوارم پستی و دروغ و فریب از ذههن مهردمم
بیرون رود و همه در شادی و مهربانی کنار ههم بهدون آلهایش زنهدگی
کنند .من کهه کسهی را جهز خهدا نهدارم .خهدای بهزرگ را بها همههی
اندریافتهایم شناختم ،اوست که هیچگاه ما را رها نمیکند و امیهدوارم
هیچک به اینکه خدا رهایش کرده گمان نبرد.
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همهی جنبندگان و دار و ندار این جهان یکی میشوند که من و تهو
بتوانیم و بلند شویم ،پ چرا باید چنین گمانی برد و خود را به تباهی
کشاند؟ خدایا! هرچه نیک است و میدانی را بر سر من بیاور ،مهیدانهم
که بد را به سویم روانه نمیکنی...
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من این منی کردنها را کنار گذاشتم و از خود گذشتم .این بهترین
کاری بود که میشد انجام داد .ههرک از خهود بگهذرد جههانِ هسهتی
برایش سر فرود خواهد آورد و سایهها از پیرامونش گریزان میشوند .چه
کسی میداند چه چیزی بیرون از پوست مهربان این جههان ،چشهم بهه
راهش است؟ مگر اینکه هرچهه دیهدیم را بهه بهوی مهربهانی و آرامهش
آغشته کنیم و بدانیم که هیچ چیزی و هیچکسی از مها دلخهور و آزرده
نیست.
ما هرچه را که بخواهیم از سر میگذرانیم .این مهنهها را دسهتکهم
نگیرید .آدمی لشکر بزرگی درون خود دارد ،تنها باید بخواهد و بخواههد
تا ببیند همهی هستی روانه میشوند تا برسد و به دست بیهاورد .کهم و
بیش نامههای سربستهی هستی را سرگشادم و بسیاری از رخدادها را از
سر گذراندم ،باید دید خوانندگان این نامهی پر پیچ و خم که سرشار از
غههرور و ناامی هدی ،خرسههندی و پریشههانی ،خههداناباوری و خدادوسههتی،
مردمداری و مردمستیزی ،خودشیفتگی و از خودگذشهتگی اسهت ،چهه
درمییابند و چهها بهکار میگیرند.
باشد که هرچه نیک است را برداشت کرده و در زمین زنهدگیِشهان
بکارند و سرنوشتشان بهسوی رستگاریِ گفته شده روانهشان کنهد و بهه
آرامش ابدی برسند .تنهها نمهیدانهم ایهن میلیهونهها سها گذشهته و
آدمهایی که در این سا ها زندگی کردند و خودشان را بهه آب و آتهش
زدند ،آیا یکی از آنها به آرامش دست یافته است یا نه؟ این جانوران دوپا
که همسانشان هستیم و در کنارشان همزیستی داریم شهگفتآور اسهت
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اگر بهدستش آورده باشند! اگر چنین بهود ایهن جههان ،پهر از فریهب و
جنگ و نابودی و نیستی نبود.
پروردگار به داد من و مانندهایم برسد که به سختی تاب آوردهایم تا
بتوانیم چیزی بیاموزیم و در خود فهرو بهرویم و در پایهان تلهاش کنهیم
زندگی و چگونگیاش را به آنانی که ما را به تنگ آوردهاند یاد بدهیم تا
دیگر بر سر کسی ویران نشوند و کام کسی را تلخ نکنند.
این روزها همه از هم مینالند و یکدیگر را گناهکار میداننهد .کهاش
میشد همان آدمهای نالان یک روز تلاش کنند بهر لهب کسهی خنهده
بیاورند و این کارشهان از روی مهربهانی باشهد نهه از روی سهودجویی و
خودکامگی .کاش روزی بتوان بلند فریاد زد و گفت« :هیچ نیازمندی در
این زمین نیست و نخواهد بود»...
خداوند فرزندان زمین را ببخشاید و نیکی به آنها پیشکش کند .مهن
هم زادهی این زمینم ،درست است که از این جایگاه بیهزار و د زدهام،
ولی امیدوارم در این زندگیِ کوتاه و در این جایگاه که زمهین نهام دارد،
نامی نیک از من بماند و راه من راه همهی خوبان در آینده باشد...
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با زمزمهای به خواب میروم و با زمزمه از خواب برمیخیزم .نمیدانم
چه رازی در این زیر لب سخن گفتن است که آرامش را به یکبهاره بهه
آدم میدهد و گویا همهی جهان در آن نوا نهفتهه شهده و مهیتهوان تها
پایان با آن بانگِ خفتهی زیر لب زیست.
من از هرچه بگذرم از صداها نمیتوانم ،چشمها و پاها و همهی مهرا
بگیرید ،ولی لذت شنیدن را نه ،گوشهایم مرا به هرچه بخهواهم پیونهد
میدهند ،با بلبل و پرندگان آوازخهوان و آزاده ،بها آب روان و گهذرای از
جوی ،با شیشه و باران هنگامی کهه برخهورد دارنهد و بها سهوختهدلهان
هنگامیکه آه میکشند و مینالند.
من چرا این همه اندریافت را رها کهرده و بهه شهنیدن چسهبیدهام؟
کاش میتوانستم درون آدمیهان را بشهنوم تها بهدانم آن زنجیهر شهده و
بیچاره که درونشان به بند کشیدند چه میگویهد! کهاش بدانیهد از چهه
میگویم کاش...
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من به خدا که رسیدم به او خواهم گفت هرچه که دیدم و هرچهه از
سرم گذشته را ،به خدا همه چیز را خواهم گفت .خهودش کهه دیهده و
شنیده پ من یادآور خواهم شد .این زمین را اگر رها کنم یا نام خهود
را در آن جای میگذارم یا آیینم را .من میدانم چه میخهواهم ،اگهر در
گذشته آماج خود را نمیدانسهتم و چیهزی بهرایم روشهن نبهود اکنهون
میدانم که باید بنویسم تا پای جان .هیچ چیزی نمیتواند سهد راه مهن
شود ،شتاب من از اندیشهام است و آدمهای با اندیشه باز نمیایستند.
خداوند بزرگ ،مردم این زمین را رسهتگار کنهد و تنهها رسهتگاری و
آرامش در میوه دادن آرمانهای نیکِ آدمی است .هرچه نیکهی در سهر
داشته باشیم سرانجام به بار مینشهیند و لبخنهدی بهر لهب آفریهدگار و
آفریدگان میگذارد .من که درگیر این همه تنش و دغدغههام همچهون
گُلی پژمرده پرپر شدهام ،ولی اکنون زمان مردن نیست ،هیچگهاه زمهان
مردن نیست .زندگی نیرومندترین پدیهدهی هسهتی اسهت و نمهیتهوان
جلوی آن را گرفت .من دانستم که اگر خهودم ههم نخهواهم زنهدگی در
جریان است و مرگ جلوی آن کمترین و کوچکترین سد است.
هر چه و هر که بمیرد ردی از خود به جای میگذارد .همهی آدمها
بهاندازهی خود نشانی بر زمین میگذارند ،ولی مرگِ ههیچک بهر کهار
زندگی خدشه نمیاندازد ،پ تا میتوان باید زیست و تلاش کرد .ههیچ
چیز ارزش از پای افتادن و ادامه ندادن را ندارد .خداونهد در هسهتیِ مها
آدمها تواناییِ توانستن را جای داده است .ههر کهه نمهیتوانهد خهودش
نمیخواهد ،من و این منهای یافت شدهام از این پ بدون درنگ برای
نیک بودن و نیک شدن تلاش میکنیم .باشد که پروردگار نگهاهش را از
من بر ندارد و دست یاریاش را بهسویم دراز کند مانند همیشه.
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چه سوز سردی است که از پنجهره بهر تهنم رخنهه مهیکنهد و چهه
غمانگیز است نبود آنانی که باید باشند و آنانی که میخواهیم باشند.
بهتراست با هایم را بگشایم و بروم از این سرمایِ رن آور .ایهن مهن
کوچ میخواهد ،این من گرمیِ آغوش میخواهد و مهربهانیِ شهیرین را،
این من هزاران چیز میخواهد و نمییابد ...چه کوچیست که مهیدانهم
هرچه بروم نه گرمی پیدا میشود و نه آرامش.
میترسم سخن کوتاه کنم و بمیرم .کهاش بهدانیم بها چهه پدیهدهای
روبهرو هستیم این سرما بسیار نامهربان است و دوست و دشمن و آدم و
چهارپا نمیشناسد ،ولی یک چیهز را خهوب مهیشناسهد ،د آدمهی را،
میداند اگر آدمی را دلسرد کند همه چیز را بهدست آورده است .به د
که رخنه کند همه چیز آدم را در بر میگیرد و میشویم یک تکهه یهخ
که هیچک دوست ندارد به آغوشش بیاید و دست بهه مها بزنهد و ههر
گرمی و مهربانیای را سرد و بیسامان میکنیم .بیایید به خود گوشهزد
کنیم که سرما نباید به دلمان دست یابد.
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سا ها زمان میگذاریم تا خودمان را بشناسیم .یک زندگی هم زمان
میگذاریم تا کسی را همچون خود بیابیم .اینجا پرسشی پیش میآیهد:
«ما نباید خودمان را بشناسیم یا نباید به دنبا همچون خود باشیم؟»
از ژرفترین دریاها گذر کن و بخش بخش زمین را بگرد تها بهدانی
چه میگویم ،ویژهتر از خودت ،هستیات و نگاه خودت اسهت ،په مها
خودمان را از نخست نیافتیم .باید خودمان را بیابیم و سس بشناسهیم،
آنگاه نیازی نیست همانندمان را بیابیم ،همه بهدنبا ما خواهند بود که
ما را دریابند و آنجا باید بدانیم هرگاه تن به دریافتن بدهیم اندکی از ما
را میمیرانند.
بهاندازهای مردهام کهه همههپسهند بهودن را بیشهتر خواسهتارم .مهن
همچون همه هستم و میبینم .نمیخواهم دگرگون دیده شهوم ،مهرا در
نیابید .من هیچک نیستم و از مردن خسته شدهام ،بگذاریهد در درون
خود و برای خود ویژه باشم و رنگها را بیرنگ ببینم .من نمهیخهواهم
انگشتنمای مردم یکدست و بیهوده شوم ،چون دگرگونم و شههامتش
را دارم که نمایان باشم ،ولی ب است دیگهر ،از انبهوه ایهن همهه ههیچ
خستهام.
از نبودنها خستهام ،از فریادی کهه بهه درونهم چنهگ مهیانهدازد و
پژواکی ندارد ،از در دم مردنها و از اینکهه هرچهه هسهتیم نادیهدهاش
میگیرند و ما میمانیم و یک تن که از همان میتوان مایه گذاشهت .یها
زیر چکمههای گدایانی که به تازگی توانگر شدهاند له میشویم یها بایهد
خودنمایی کنیم تا دیده شویم و دوستداشتنی باشیم.
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هیچ ذرهبینی نیست که درون ما را ببیند .هیچک نیست که بهوی
آدمیزاد بدهد .هر روز زمان من هدر میرود و به مانند سگی که بهدنبا
خوراک است بو میکشم تا شاید آدمی را بیابم .در گوش خود همیشهه
زمزمه میکنم که روزی این همه جانِ بیهوده که در این تهنهها نهفتهه
شده از میان خواهد رفهت و تهو مهیمهانی و تهو ،بها یهک جههان پهر از
ندانمهایت؛ کاش بدانیم که چه چیز را نمیدانیم.
برویم به جاییکه هیچ آدمی یا بهتر بگویم آدمنمهایی نیسهت ،ولهی
هرجا زندگی باشد آدمی هم در آنجا هست تا آن زندگی را ویران کند و
جانی بگیرد ...پ برویم به جاییکه زندگی نیست تا آدمی هم نباشهد،
آه آنجا هم پر از آدم است که زندگیهای بسیاری را ویران کردهاند! اگر
نه ،دستکم زندگی خود را تباه کردهاند ،گورستان را میگویم ،به آنسو
بنگرید تا ببینید هیچ جای زمین از گزند جانوران دوپا در زنهار نیست و
منِ بیهمه چیز هم دستکمی ندارم.
هرکسی برای ک دیگری جانور است و ناخوشایند ،همهی مها بایهد
تلاش کنیم برای هیچک ناخوشایند نباشیم و به کسهی آزار نرسهانیم.
شما یکبار ستم میکنید و مردم کوچک ههزار بهار سهتم مهیبیننهد و
یکبارِ شما را هزاران بار یادآور میشوند و هزاران بار خُرد میشوند.
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من چه کردم که باید هر روز چشمانم جانوران دوپها را ببینهد و بهه
هستیِ خود افسوس بخورم و روزی که زاده شدم را نفرین کنم و آشفته
بازار دلم دوباره به راه بیفتد؟ هرکه از کنارم رد مهیشهود صهدای آن را
بشنود و نکوهش شوم! نه از سهوی آنهان و بالهاتر از آن ،از سهوی خهودِ
بیهمه چیزم که این همه منی میکنم و از بالا نگاه.
کاش سنگ ببارد و نخستینِ آن بر سر مهن بخهورد تها دیگهر زمهانِ
دیدن این همه ناملایمتی را نداشته باشم .هرچه هست خودمان بهر سهر
خودمان آوردیم ،این رن آورترین نکتهی زندگی است .آدمی یکبهار بهه
نادرست میرود و هزاربار چهوب آن را مهیخهورد .کِهی پایهان مهییابهد
نمیدانهم! یها بایهد مهن پایهان یهابم یها ایهن پنداشهتههای نادرسهت و
نکوهشکننده.
خسته شهدم از نگهاهههای سرشهار از ورن و پلیهدی کهه ههر دم بهر
بخشبخش روانم سوزن میزنند و من در گوشهای خودم را میبینم که
همهی جانداران جهان نگاهم میکنند و رد میشوند و میروند.
نمیدانم افسوس شماری از این مردم پوچ از زندگی برای چه است؟
که با اشک و افسوس فراوان به من نگاه میکنند ،یا دوست دارند جهای
من باشند یا اندوهگیناند بهرای از دسهت دادن کسهی چهون مهن .مهن
همیشه خودم را جای دیگران گذاشتم ،ولی اینها بهگونهای با من رفتار
کردند که گویا من نهادانم و تها بههکنهون پهایم را در هازمهان (جامعهه)
بیمارگونه نگذاشتهام!
بهاندازهای پلیدی و دورویی دیدهام که گهرگ بالهان دیهده شهدهام و
هیچ دامی مرا فریب نمیدهد مگر این که خودم بخهواهم ،یکهی از ایهن
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دامها دست بلند کردن و یاری خواستن از منِ داومند و پهلواننماسهت.
من هر بار به این رسیدم که یاری رساندن به دستهای از مهردم در چهاه
افتادن خودم را در پی دارد و یک بدنامی کهه تها ابهد دامهنم را خواههد
گرفت ،آن هم در ذهن و اندیشهه خهودم کهه سها هاسهت بهدتر از ههر
دشمنی مرا آتش میزند و هرچه دارم و ندارم را به رخم میکشد.
کاش هیچ اندیشهای نداشتم تا این همه رن نمهیکشهیدم .واژه بهه
واژهام را که مینویسم اگر هزار سا هم بگذرد میدانم کدامشان بهرای
چه زمانی و چه رخداد خوشایند و یا نهاگواری اسهت .ههر کهاری و ههر
کنشی شاید بخششپذیر باشد ولی دغا (خیانت) کردن و از پشت خنجر
زدن که آبروی کسی را ببرد بخششی ندارد .کاش بدانیم با چه کسهانی
نشست و برخاست میکنیم تا ناممان لکهدار نشود و هرک مها را دیهد
نگوید همان است که با آن ک ِ بدذات دوسهتی دارد .آدمهها را از روی
خودشان میشود شناخت ،ولی دوستانشان ههم نمایهانگر آن چیزههای
نهفته در آنهاست که نشان ندادهاند و بهزودی خواهید دیهد .باشهد کهه
بدانیم.
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این همه خونسردی در من شگفتانگیز است .با هیچ چیزی به شهور
نمیآیم و خشمی ندارم .به سختی شاد میشوم انگار همه چیز را از سر
گذراندهام و دیگر راهی نیست که بروم بی آنکه بدانم پیر شدم ،نمیدانم
شاید هم از نشانههای پختگی باشد.
هرک که زود خونش به جوش میآید نمیداند که در کجا زندگی
میکند .اینجا زمین است ،جاییکه هیچ چیز ارزش جنبش نهدارد مگهر
آنکه بدانی خوابیدهای و خواب میبینی ،آنجا مهیتهوان زمهین دیگهری
ساخت که آدمها پرواز کنند و گرسنه نشد یا توانهایی دگرگهون کهردن
گفتار دیگران را داشته باشی .اگهر خهواب اسهت ،چهرا در میهان آدمهها
باشی؟ میتوانی تنها باشی بدون هیچک  ،ولی همانگونه که گفهتم از
خواب که بیرون آیی میبینی روی چه تو زشتی راه میروی و در چه
هوایی دمِش داری.
اینجا هیچ چیز و هیچک سر جهای خهودش نیسهت و ههر کسهی
دنبا سود و زیان خودش است .کسی که آرمهانش کمهک بهه دیگهران
است کمکم نیست میشود ،ولی آرمانآرمان اسهت و بایهد میهوه دههد.
روزی این زمین میزبان مهربانی و خوبی خواهد شد.
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نمیدانم اینکه سرگرم خودم و خنده زدنهای نمادین شدهام به گام
برداشتنم برای رسیدن به پایان راه کمک میکند یا نه؟ تاکنون خودم را
در غم و اندوه و سرگذشت ناگوارم فرو برده بودم و هر دم که در اندیشه
ژرف میشدم جلوی چشمانم دوباره رخ میدادند.
امیدوارم چنین رویهای که پیش گرفتم کارساز شود و اندکی بهدون
اندوه پیش روم ،ولی بیم آن را دارم که نتوانم از دلخوشیهای کوتهاهی
که درگیرشان شدم د بکنم و هنگامیکه پایان یافتند غمگین شوم.
مردم را میبینم و درمییابم چه نگاههای سنگینی به من میاندازند
و زیر لب سخن میگویند! کاش میدانستم چه میگویند و از مهن چهه
میخواهند.
من هنوز امید دارم که به اندیشههام ارج دههم و آن را بگسهترانم تها
همهی مردم بدانند آیهین نیکهی و آسهایش چیسهت و ههر روز بیشهتر
دوستم بدارند و مرا گرامی دارند.
خندههایم بر د همه مینشهیند حتها کسهانیکهه از مهن برداشهت
درستی ندارند و مرا درست نمیدانند .این لبخند و مهربهانی اسهت کهه
همیشه میماند و از یادها نمیرود ،یاد بگیریم که خوشرو باشیم حتا در
بدترین روزهایی که سرنوشت کِشیده میزند.
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اینهایی که همهی من را فرا گرفتهاند و دوستم دارند و برای کمک
کردن به آنها خودم را به آتش میکشانم ،اینها تا چنهد سها پیرامهون
مرا پُر نگاه میدارند و تا چند سا دوستم خواهنهد داشهت؟ بهیم آن را
دارم که روزی دریابم همهی آدمها سراباند و از دور مرا فریب میدهند
و تا به آنها میرسم نیست میشوند و من میمانم و یک بیابان از خودم
و خودم و خودم که همیشه کنار خود بودهام و هیچگاه این من را ناامید
نکردهام.
اندکی از خودم بیزار شدهام این روزها ،نمیدانم چرا ،ولی انگار برای
این است که در گذشته درونگرا بودم و سر بهه زیهر و ههیچک را در
نمییافتم تا به او نشان دهم که من کیستم و چهه انهدازه بهزرگم ،ولهی
اکنون به هرکه میرسم بلندیِ خهود را بهه رُخهش مهیکشهم و نمایهان
میشوم چو خورشیدی که از پ ابرها در چشم مردمان روشناییاش را
فرو میکند و میخواهد بگوید ،من هستم .بهاندازهای هسهتم کهه ههیچ
بودنی ماندگارتر از من نیست.
من خودنما نبودم ،من در چشمها دیده نمیشدم و همیشهه پنههان
میکردم آن چیزی که هستم را ،یک آدم زرینبا و هوایی و دوسهتدارِ
دوست داشته شدن و دوست داشتن .گرامی میدارم آن کسی را که مرا
دوست بدارد برای چیزی که هستم و مینمایم .نمیبینم آن کسی را که
بیشوند مرا دوسهت نهدارد و نگهاهش بهه مهن پریشهان اسهت .همههی
شادیهای این زمین در کنار همسانانمان زودگذر و کوتهاه اسهت ،په
اگر شاد و خوشیم در همان دم همههی لهذتش را ببهریم و بهه آینهده و
پنداشت گند دیگران نیندیشیم.
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من هفتههاست که بر این شدم هر روز بیشتر بخندم .هردم خودم را
آزاد کنم و روانم را رها سازم از هرچه غهم و گذشهتهی تلهخ و آینهدهی
پرتنش است که هنوز رخ نداده و من برای آن به لرزه افتهادهام .از ایهن
پ هم به آدمها د نمیبندم چون گذرا هستند .مانهدنی ،خهودِ مها و
خندههای ماست .پ در دم لذتِ هر رخداد و پیشآمدی را میبرم.
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آدم پریشان میشود هنگامیکه میداند بها چیهزی خهو گرفتهه کهه
نباید .آدمی که به غم و اندوه خو گرفته هرگاه به خودش بیاید و تلهاش
کند شاد باشد میپندارد که از خودش دور شده و آدم گذشهته نیسهت.
شاید هم سُهِش گناه بهه او دسهت دههد .تهنشهها بهه سهویش یهورش
میآورند و نگاهها را به خود سنگین میبیند و دوست دارد دوباره همان
غمگینِ پیشین شود تا بتواند بنویسد .هرچه در ذهنش بوده همان غمها
بودند و با شادی میانهای ندارد.
چرا باید با چنین پدیدهی ماندگاری خو بگیریم؟ همین انهدوهههای
همیشگی را میگویم ،به خندههای خود نگهاه کنیهد! ههیچ چیهز ارزش
ویران کردن آن خندههها را نهدارد ،په تها مهیتهوانیم بایهد بخنهدیم،
آنجاست که گیتی بهر مها لبخنهد نمهیزنهد و بالهاتر از آن قهقهههاش را
میشنویم .گوش کن ،تنها گوش کن.
آری همان سرمایی است که دیگهر بهر تنهت کهارگر نیسهت ،همهان
آفتابی است که چشمانت را نمیآزارد ،همهان بهارانی اسهت کهه خهی
میکند ولی بیمار نمیشوی ،همان بهاد سهردی اسهت کهه جهای لهرزه
انداختن بر تنت موهایت را افشان میکنهد ،همهان دوسهتت دارمههایی
است که دوستانت به تو میگویند ،همان زندگیهایی است که به بودن
تو هنوز پابرجایند ،همان آدمهایی هستند که بر تو تکیه زدنهد و تهو را
میستایند چون میدانند تو چیستی! آدمی بزرگ و سهخت کهه از زیهر
هزاران آوار برخاستهای تا نشان دهی چهه انهدازه نیرومنهدی و نیازمنهد
نیستی.
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افسوس نخوریم که چرا چنین و چنان نشده .ما خودمان هر چنینی
را میآفرینیم و هر چنانی را پیش میآوریم.
منی کردنهای من همیشه کارساز بوده و هست .من نیرومنهدتر از
آنم که فرو بریزم و بزرگتر از آنم که اگر شکستم هرچه هست را ویهران
نکنم.
منهای من بسیارند و بیشترشان خفتهاند و آن روزی که برخیزنهد
جهان پیش روی من زانو خواهد زد.
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آنجاییکه میپنداریم کسهی را مهیشهود نردبهام کهرد و از دیوارهها
گذشت به چاه افتادهایم .آنجا که پنداشتیم آدمها ابزارند ،بازیچه شدیم.
آنجا که نردبام شدیم دانستیم دست بالای دست بسیار است و آنجا کهه
ابزار شدیم دیدیم کهه زرنگهیِ مها بهرای خودمهان اسهت و کهودنتهر از
خودمان.
همهی زندگی را بهه بیههودگی مهیگهذرانیم و ههزاران روز و شهب،
تنهایی میکشیم و مینالیم .من را که جزو آدمیزاد ندانید ،من اگر تنها
باشم دم نمیزنم ،من از هیچ چیزی نمیترسم جز تنها نبهودن .هرگهاه
خودم را با شما آمیختم و گفتم ما ،بدانید برای این میگویم که آسهوده
باشید و فریب بخورید که من از شما هستم و تا پایان گوش دهیهد کهه
چه میگویم ،ولی مهن چیهزی جهز شهما هسهتم .مهن از همههی شهما
میترسم از همهی شما بیزارم ،نمیدانم چرا این همه بهیم دارم از شهما
مردم.
به زور خودم را وادار به نوشتن میکنم تا تهی شوم ،ولی این روزهها
تهی که نمیشوم هیچ پُرتر و پریشانتر میشوم.
کسی باشد مرا بُکشد ،مرا شکنجه دهد ،از خودم دور کند ،به زور به
بند بکشد ،از این یگانگی نجاتم دهد ،مرا بهراشد (قی کند) ،چا کنهد،
بِکشد ،بُکشد ،ببرد بیندازد زیر دندان گرگهایی که تاکنون از دستشان
پنهان میشدم .آنگاه پهر بهزنم و دور شهوم از زمهین سهتمگر کهه مهادر
میخوانیمش و مهربان.
همهی مادرها ستمگرند که ما را میپرورانند و انهدکی کهه گذشهت،
رها میکنند در دامان دیگران ،دامان زمهانههای زودگهذر و لهذتههای

www.takbook.com

198

مننامه

ناپیدا و دستنیافتنی و رشک و نداشتنها .نداشتن یهک مهن ،نداشهتن
یک تو ،آری همین تو که ناتویی و آشکار نیست چرا چنین شدهای!
رن مهیکشهم از ایهن بلنهدای نگهاهم بهه کوتهاهیِ پنهدارتان ،چهرا
میپندارید فریفتن را از برید؟ چرا از یک آدم که دم بهه دم خهودش را
گرفته تا آسیب نزند نمیترسید؟ نمیترسید که از بند خودش رها شود
و کاری کند از هرچه هستید و هرچه کردید شرم کنید؟
دیواری میان من و آدمهاست ،اگر این دیوار فرو بریزد میدانهم چهه
خواهد شد ،نسرسید چه ،نسرسهید کهه آتهشِ سهخنانم زبانهه مهیزنهد و
میسوزید.
جای جای تنم تازیانه میخورد هرگاه میخواهم خشمگین شهوم و
دستم را به کوچک کردنتان آلوده کنم .هراسان میشهوم از خهودم و از
چیزهایی که میدانم .کاش دانستن این همه درد نداشت .هرچه بیشهتر
بدانم دردش بیشتر است .من میروم و شما بمانید ولی تاریهک نشهوید،
هرچه تاریکتر شوید در گنداب زندگی بیشتر فرو میروید تا جاییکه از
برای اندکی شور ،دست به شورش پادِ سهسیدیِ د ههای دسهتنخورده
میزنید و آنجاست که من بالای سرتان آشکار میشوم و میسوزانمتان.
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این زندگی است که همیشه جریان دارد و مهرگ کمتهرین نیهرو در
برابر زندگی است .بهه یهاد داشهته باشهید جهاریتهرین و نیرومنهدترین
پدیدهی هستی زندگی است.
زندگی کن تا بتوانی ببینی تا بتوانی بشهنوی ،دیهدن و شهنیدنِ تهو
میشود مشتهای ما که بر سر نابکاران و شیادان میبارد .دانستن من و
تو از زندگی و چگونه زیستنش مهیشهود دیهواری کهه روبههروی سهتم
میایستد و فرو نمیریزد .خواهش ما برای زندگیِ بدون سهرخوردگی و
کوچکی میشود آن درختی که تبر خراش بهر آن نمهیانهدازد و راسهت
ایستاده و همچنان بالا میرود تا ببیند و دریابد.
کم و بیش باید دید و خندید ،ولی زیستن میباید برای خندیدن ،نه
خندهای زندانی در خودمان و بالاتر از آن خندهی کودکان ما کهه کنهار
هم شادند و از جبر چیزی نمیدانند ،چون جبری وجهود نهدارد و همهه
کنار هم مینشینند بدون هیچ برتری یها کمبهودی .تهو از بهرای اینکهه
صدایت زیباست دیده میشوی و من برای نوشهتارم در چشهمها پرسهه
میزنم و آن دیگری برای نقاشیهایش و آن یکی برای خندههای بلند و
تکان دهندهاش و سرانجام ما برای آن چیزی که هستیم و توانایی داریم
بزرگیم ،نه برای زورِ بازویمان که در راه نادرست و زورگویی بهکار بردیم
و نه برای آنکه صدای ما رساست و بر سر کودک یا مردم فرودست بلند
کردهایم
از بیخ هیچ زورگویی نیست و هیچ صهدایی بهرای آزار دادن از گلهو
رها نمیشهود .مهن و تهو رهها مهیشهویم از آنچهه هسهتیم و آنچهه در
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سرشتمان میباشد .خودمان را آزاد کرده و در باد پایکوبی میکنیم .تها
آنجا که میتوانیم در برابر اهریمنی که میدانهم در آن جههانِ انگاشهت
شده هستی نخواهد داشت سر فرود نمیآوریم ،چون اگر خدایی هسهت
در هستیِ ماست و اگر اهریمنی هست باز هم از خودمان برمیخیزد که
ستم کنیم و پست باشیم.
ما بسیار پیچیده و ساده هستیم .ما بسیاریم ،ما ههم خهداییم و ههم
بنده و هم کشتی و هم پارو زن ،ما فهراوانیم از آنچهه کهه مهیخهواهیم
باشیم و میشویم آنچه که میخواهیم باشیم .ما!؟ بلی درست است مها،
اینبار منی هستی ندارد و ما است که من و تو و آنان را کنار ههم نگهاه
میدارد بدون هیچ تنشی ،بدون هیچ نگاه بد و زنندهای.
این ما بسیار کم در منها دیده میشود ،چون منی که ما را ببینهد
دیگر من نیست و از خودش بیرون شده و فرو ریخته ،غرورش ،هیبتش،
بزرگیاش ،سایهاش ،خودش ،خودش ،همان خودی کهه ههر روز آزارش
میداد و بر من بودنش میافزود تا جاییکه منهایش بالا و بالا میرفتند
و روی هم انباشت میشدند که دیگر هیچک را نبیند ،چون بسیار بالا
رفته .نه ،نباید نادرست بازگو کنم او به همان اندازه فهرو رفتهه و بالها را
نمیبیند و میپندارد که خودش بالاست و پایین را مینگهرد ،ولهی جهز
شنهای بیارزش چیزی پیش چشمش نیستند.
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در این زمهین شهگفتانگیهز و زنهدگی میهان مهردمش ،ههر دم کهه
میگذرد چیزهای بیشتری را از بر میشوم و زندگی را یاد میگیهرم .در
این کارزار ناجوانمردانه نباید از هیچک چشم کمک و یاری داشت .نهه
که مهربانی گونهای نادر و رو بهه نیسهتی باشهد نهه ،همیشهه خودمهان
آنگونه که خرسند باشیم برای خود کهار انجهام مهیدههیم ،آزادیِمهان
دست خودمان است و به دستش میآوریم و آگاهیِمهان نیهز بههدسهت
خودمان بیکم و کاست خواهد شد.
این پند را از من داشته باشند آنان که بهدنبا شور و زورآزمهایی بها
سرنوشتند« :در چنگا هرچه گیر افتادید ،چه غهم و چهه سهتم و چهه
ناملایمتی بدانید برای چه دست و پا میزنید و برای چه میخواهید رها
شوید ،چون اگر از هرکدام رهایی یابید پوچ خواهید شد ،پ آماجتهان
از دست و پا زدن و رهاییِ پ از آن باید آشکار شود».
درست است که میگویند باید در زمان حا زیست و جوش آینهده
را نخورد ،ولی هنگامیکه بدانیم پوچی ،زمان کنونی مها را در برگرفتهه
پ آن نگرش ارزشی ندارد.
ما یک تنه هماورد یک جهانیم ،باید به خودمان ایمان داشته باشیم.
من میدانم که میتوانم ،پ توان خود را برای رهایی از همهی بدیها
میگذارم .برای اینکهه نشهان دههم آزادی تنهها یهک واژه بهرای فریهب
بینوایان از برای پارهای نان نیست!
ستمکاران با پارهای نان تنها شکم بینوایان را از غرش آزاد میکننهد
و همچنان آنان را در بند کشیدهاند تا اینکهه مهرگ روزی بهه سویشهان
آید.
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من و این آتشفشان درونم باید بهگونهای فوران کنیم کهه آتشهمان
دامن و کوهسایهی خودمان را نسوزاند .انگاشت این پدیهده آسهان اسهت
ولی شدنش به سختی .پ باید همهی توانم را انباشت و ناگهان فهوران
کنم ،اینگونه فریاد و آتشم به دوردستها میرسد بدون اینکهه خهودم
بسوزم.
ما آدمیان اگر از سرشت خهود آگهاه شهویم خاموشهیِمهان آزارمهان
میدهد .اراده چیز کوچکی نیست ،اگهر بهود کهوه از بهرای رسهیدن بهه
شیدایی به دست فرهاد کنده نمیشد! این نمونهی کوچکی اسهت تنهها
برای تلنگر زدن به هستیِ بزرگتان.
بدون خشم میشود سوزاند و آتش نگرفت .خداوند جان و خرد کهه
به ما خرد را بخشید از همین روی بوده .اگر خرد خود را بهکار نگیهریم
درماندهتر از غبار به هر سویی که باد میخواهد باید بهرویم! زیهن په
پیمانهایی که با خودمان میبندیم باید سسند بهشمار روند و پافشهاری
کنیم تا آنان را زیر پا نگذاریم .پیمانهایی که برای ساختن روان خود و
گسترش خوبی و نیکی است که پاد زیان رسهاندن بهه خهود و مردمهان
است.
یاد بگیریم که اگر خوب نیستیم دستکم بد نباشیم و اگر بدیم بهه
خود آییم و نیکی کنیم و اگر خوبیم ،خوبیِمان را دوچندان کنیم ،چون
دادار یکتا نیکوسرشت است و ما نیز از او هسهتیم .باشهد کهه روزبههروز
نیکیِمان افزون شود.
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در خود فرو رفته بودم و شب مرا در آغوش گرفته بود .چههرهام را از
همههه ک ه پوشههانده بههودم و در آرامههش و خاموش هی ِِکوچهههها گههام
برمیداشتم که پایم با چیزی برخورد کرد و به جلهو پهرت شهدم ،ولهی
ذهنم به سا ها پیش پرت شد و کهودکی را دیهد کهه زیهر روشهنایی و
گرمای سوزان آفتاب به سهختی راه مهیرود و انگشهتان پهایش سهرخ و
خونین است و هر دم زندگی و سرنوشت و خودش را نفرین میکند کهه
چرا زنده است و به چنین روزی دچار شده.
او باید برای ایستادن روی پاهایش و نشنیدن زخهم زبانهها از کهن
خاموش خودش که زیر آوار سخنان و یاوهههای نزدیکهانش ویرانشهده
بگریزد و پاهایش با خردهآهنهای ساختمانی برخورد کند و زخم شهود،
ولی خم به ابرو نیاورد چون میخواههد روزی سهرافرازانه زنهدگی کنهد
بدون وابستگی به آدمی پست و فریبکار ،بدون چشمداشت از کسهی یها
کسانی که زجرش را میخواهند!
تا به خودم آمدم چگونگی و آرمان آن کودک را با چگهونگیِ کنهونی
خود برابر کردم و دیدم از آن زمان تا به اکنون پیوسته مهیجهنگم و بها
بهدست آوردن هر آزادی و بزرگهی ،بهه زنهدان و پسهتیِ تهازهای دچهار
میشوم که هر بار پشت سر گذاشتنش سختتر میشود و مرا آشهفته و
پریشانتر میکند .دیگر هیچیک از اشتباهاتم برایم ارزشی ندارد و زمان
زیادی است همه چیز برایم یکسان است و ههر چهه بهر سهرم مهیآیهد
شگفتزدهام نمیکند .برایم سخت است در میان ایهن همهه یکنهواختی
بخواهم ماجرایی را با شور بازگو کنم و پندی از آن بیهرون بکشهم .ایهن
همه گفتم دلم مرده است و آن زمان در چاه یکنواختیها آب میریختم
و هنوز زندگی در من جریان داشته!
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دیدی چگونه همان شدی که میپنداشتی نمیشوی و خودت را برتر
میدیدی! دیدی هرک منیت کند چگونهه آسهیب مهیبینهد و همهان
میشود که نمیخواهد!
پوزش میخواهم از ریز و درشتِ زمین و زمان که شدم هرچه نباید.
نمیخواهم بر گردن هیچ چیز و هیچک دیگر بیندازم ،ولهی مهیدانهم
کسانی بودند که مرا وادار کردند سمت و سو بگیرم و به کژ روم و پهوچ
شوم.
تو اگر میپنداری پوچ شدهای بیگمان درون مرا بهو نکشهیدهای تها
ببینی آرزوهای ولگردم چگونه در کن های خالیِ هستیام آتش روشهن
کردهاند و خودشان را گرم میکنند تا از نبود اراده و سرمای نِشسته بهر
آن نمیرند و بتوانند دوام بیاورند ،ولی در آن تاریکی کهه ههیچ آرزویهی
شهامت رفتن ندارد ،آن گوشهی هراسانگیز که آنسویش آشکار نیست،
هنوز منی هست که خودش را زنجیر کرده و نافرمانترینِ منهای مهن
است و میخواهد شورشی کند .میخواههد کهه درد زنجیهر را بچشهد و
سس به کمک زنجیرشدگان بشتابد.
درد میکشم و تاب میآورم ،کاش آرزوهایم از سرما نمیرنهد ،کهاش
بدانند من در کمین یافتن تکهای پر از اراده هستم .روزی خواهم آمد و
شاید آرزویی نمانده باشد ،شاید هم در همهان کهن شمارشهان را زیهاد
کرده و سرما را شکست داده باشند ،ولی آن منِ شورشی هنوز چشم به
راه من و غرش من است که زنجیرش را باز کند و گریبانگیر ستمگران و
خود فروختگان به آنان بشود.
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رفتن من برگشت دارد ،درست مانند نیروی درون شده به آسمان و
برگشتش به سویمان که سا ها پیش میخواستیم پرنده باشیم و اکنون
پرهایمان رویش کردهاند.
بذر رفتنم در ذهنها کاشته شده و رویش دانههایش هنگامی اسهت
که بیابم آنچه را که باید.
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خستهام از این خویشتن بیک و نالان .چرا از این همه تن ،یک تن
نیست که بخراشد خود را از برای یک بیک و خسته که دار مهیزنهد
واژهها را هرگاه به خودش میآید؟ او درمییابد در میان ایهن همهه آدم،
سنگی به دوش میکشد تا مبادا نام آدمی را همراه داشته باشد و به تبار
آدمِ با ریشه ناسزا روا دارد که این روزها ریشهها از نخ پیهراهن کهنههی
بیخانمانی سستتر است.
من هر بار نگاهم را میشویم از هرچه تنهایی است تا شاید همراهی
ببینم ،ولی نه هیچ نمیبینم! چشمانم تیره شده و دیگر تلاش نمیکهنم،
ب است ناکامی و نیافتنها ،من میروم از این دیار و شهما ههم جهایی
برای رفتن بیابید ،زمین جای ماندن نیست.
یکبار انگاشت کن و بیندیش ،تو بیهدار مهیشهوی چهون خوابیهده
بودی و من میخوابم که بیدار نشوم ،از آن روزها که تاریکتهر از شهب
مینماید و درون ذهنِ پریشانم سرگذشتها خاک مهیخهورد و ههر بهار
کسی لگدکوبشان میکند و گرد و خاک بلند میشود.
چه کسی تاب ذهن تکانی را دارد؟ من که نمیتوانم این همه سرفه
را به جان بخرم و سینهپهلو کنم که گرد و خاک را بیرون کهرده باشهم.
بار دومی هم هست که مرا پُر کنهد از خاشهاک و کسهی بهاز ههم پیهدا
میشود که بتکاند مرا ،من اینجا بازیچهام .یک ذهن پریشان و یهک آدم
و هزار بار رن .
برویم ب است دیگر ،ما زندانیانِ این زمینِ بیهمه چیهزیم .شهاید
هم من اینجا خودم را پشت میله میبینم و شما در دشتهای پر گل با
صدای بلبلان به شادی میگذرانید! من این میلهها را هر بار که کودکی
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زاده میشود میبوسم و امید دارم یکی از این کودکان که بزرگ شهد و
دانست در چه زندانی گیر کرده است ،بتواند خودش را رها کنهد بهدون
اینکه بخواهد دم و بهازدمش را بها ریسهمان بهدرنگی پایهان دههد و د
زندانبان را شاد کند .زندانبان را همه خوب میشناسید ،همهان هیولهای
ترس و بیخانمانِ هستیِتان که میگوید« :اگر وابسته نباشی از تنههایی
خواهی مرد ».هیچک بیپروا نیست که زندانبان را کنار بزنهد و ببینهد
آزادی در گرو پاره کردن بندهای وابستگی است.
این روزها به هر دری زدم که خودم را همانند دیگران نشان دههم،
نشد که نشد .گویا این خاک و این سیاره از آن من نیست یا بهتر بگویم
من برای اینجا نیستم ،میدانم این را بارها گفتهام.
هرگاه خواستم اندکی شما بشهوم دیهدم منهی در مهن هسهت کهه
هیچک نمیشود بهه جهز خهودم .همهان مهن کهه نواهها را نهاهمگون
میشنود و خشمش از برای این نیست که پشت سرش بد گفتهاند! این
من خشمش را میخواهد هزینهی ستمگران بیلبخنهد کنهد کهه گویها
خون ریختن را در سرشت خود چا کردهاند و دودی از کُندهشان بلند
میشود.
اندکی میشود تار دید که چه هسهتند و مهیشهود بهویی شهنید از
سوختن نهادِ آدم که دیگر ریشهای برایش نمانده .اینها که ما در کوچه
و خیابان یا روبهروی آینه میبینهیم آدم نیسهتند ،شهوخی کهه نهداریم
خودتان بگویید آن چیزی که در آیینه میبینید آدم اسهت یها پوسهتین
یک آدم و هزار نیرنگ که درونش نهفته است؟ خاک بر سر هرچهه مهن
است اگر روزی چنین شوم که میبینم و افسوس میخورم از آن ،همین
آدم پر نیرنگ.
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ک نداند در من چه رنجهی نهفتهه ،دانههدانهه مهیریزنهد و ریشهه
میدهند در خاک هستیام .دیوانهها روزی که رن هایشهان پایهان یابهد
میگردند و چیزی مییابند کهه غمهش را بخورنهد و آنگهاه کهه چیهزی
نیافتند جان میدهند و یک گوشه کز میکنند .گویا پایکوبیِ ذهنشهان
برای نبود آهنگ رن ها پایان یافته و آنجاست که میشهود گفهت ههیچ
دیوانهای بیشوند خردمند و خاموش نمیشود.
هرگاه میلم کشید به اینکه بههسهوی ههیچ روم و گهوشههایم را در
دست نوازشش بسسارم به غمی دچهار شهدم کهه تنهها بها مهردن پایهان
مییابد .بارها شده که دچارش شدم ولی بهبود نیافهت و زنهده مانهدم و
هربار با گریز از زندگی و پناه بر چرندیاتِ آدمها توانسهتم دوام بیهاورم،
ولی ایستادنی که بر پایهی یکبارگی آدمها باشهد ،خهود ریهزش و فهرو
ریختن است.
از سر تا پایم میلهرزد و انهدکی از مهن را مهیگیهرد ،بخهشبخهش
میشوم و در زمین پخش .سرنوشتی که گره خورده با تنگنایی مرموز و
جر میخورد گلویِ زندانیِ تنم و چنگ میاندازد هستیام را و میگویهد:
«باز کن در را که میخواهم رها شوم از این زندان سیاهِ نگونبختی».
مرا ببین از اینسو روانم مرا چنگ میزند و از آنسو ذهنم درهها را
چندین گره زده که هرگز چیزی بیرون نرود؛ نه من ،نه سرگذشتهها و
نه خندههای تو که بر من میخندیدی هنگهامیکهه نمهیدانسهتی مهن
میدانم چه اندازه پلیدی ،راهی برای بیهرون رفهتن نهداریم .چهه انهدازه
گریبان خود را بگیرم و خودم را سرزنش کنم؟ که چرا این همه نگهاهم!
ببین تا تباه شوی.
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خواهش به دامانت که مرا ببر از این شهر سوخته و بهیهمهه چیهز.
من پریشانم از این همه تلاش بیهوده برای دم و بازدمی خستهکننده که
پایانش میشود چالهای یک در دو و اشک و ترس و سهرگردانیِ مهن در
این آسمان و چیزهایی که گفتنش سهمگینتر از دیدنش است.
وای بر من و خوابهایی که میبینم ،زمین گسیخته و ویران میشود
از نبود یک سازندهی خندان ،اینکه میشناسیم بسیار خشمگین است و
خندههایی که میزند بر گور پدر دلواپسانِ گیتی است.
اندیشهام را بیان نکنم که چه شود؟ نادانها به هستیِ بهیسودشهان
بر نخورد تا بتوانند بهتر آسمان آبی را تیره کننهد بهرای ههر که کهه
آزادی را در ابرها انگاشت میکند و روی چمنهایی که زیر پای اینها له
شده دراز میکشد؟
چشمانتان را باز کنید! این منم که افسوس میخهورم کهه تبهار آدم
دارم ،چون شماها نهامش را بهه دوش مهیکشهید و ههیچ نمهیدانیهد و
جانوران در برابرتان خدایند .جار میزنم گمان و اندیشههام را و ههرک
که هماوردم میشود به میهدان بیایهد .ذههن بسهتهی ههیچک بهرایم
ارزشی ندارد ،گنجایش زندگی را نداریهد بهه دوزخ خودسهاختهی خهود
بروید و بمیرید .آنجاست که باید سیاه کنید خود را با هرچه که تباهتان
میکند ،ولی این را بدانید اگر ذهن نیرومندی دارید هیچ سرگذشتی را
فراموش نخواهید کرد؛ مو به مو میمانند و آزارتان میدهند.
دلتان را دریا کنیهد و از ذههن بهازی نخوریهد .ذههن نیرومنهدترین
دشمن شادیهاست .اگهر نیهرویش بهر شهما چیهره شهد دورش بزنیهد،
گریزان شوید و بخوابید برای فردایی با آسمان آبیتر.
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آنان که میتوانند از هستی من بهره میبرند و آرام میشوند و آنان
که نمیتوانند ،تلاش بر این دارند مرا مانند خود ریخت دهند یا مرا پیدا
کنند که چه هستم و ویرانم کنند.
من نیز همانند هر ک دیگر میخندم و میگِهریم و خهدایی دارم و
تنها نگاهم از یکسوی دیگر است .همهانسهو کهه ههیچک نمهیدانهد
کجاست .امیدوارم هیچک به نگاه من و نفرینی که شدم دچار نشود.
هیچگاه تلاش نکردم بگویم من درست مهیگهویم ،آدمههای کهودن
تلاش میکنند نشان دهند درست میگویند و زمان نبایهد چنهین ههدر
رود .بگذار بگویند یاوهگویی ،بهتر از این است که بخواهند با تو بجنگند
که نشان دهند خودشان درست میگویند.
اندیشهات را بیان کن ،ولی هرکه به جنگت آمد بگهذار بها سهایهات
درگیر شود و رهایت کند.
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میترسم خودکار بهدست بگیرم .این روزهها خاموشهی را از نزدیهک
میبینم و درمییابم که هرچه برای آنچه رخ میدهد و گفتهه مهیشهود
خاموش باشم و گوش فرا دهم بهتر است .درست اسهت کهه رنه ههایم
دوچندان میشود ،ولی دیگر بهانههای بهه دسهت کسهی نمهیدههم کهه
بخواهد مرا برای گفتههایم نکوهش کند ،چون با باورههای بهیارزشهش
همخوانی ندارد.
آنان بر همین اساس یا میخواهند مرا دیوانه بخوانند و یا رانده شده
از درگاه پروردگار! نمیدانم اگر کسی به بودن خداوند بزرگ باور دارد با
چه شهامتی جای او سخن میگوید و دیگران را رانده شهده مهیدانهد و
هرچه دلش میخواهد را از زبان خدا میگوید؟
نمیدانم شاید آنان پیوند بسیار نزدیکی با خدا دارند و خودِ خدا بهه
آنان چنین چیزهایی را میگوید و یا همانگونه که مهیگوینهد خهدایی
دارند ،ولی آن خدایی که من مهیشناسهم و مهیسهتایم نیسهت و مهن
اهریمن را میپرستم! پ گویا خدای اینهان ههوادار سهتم و زیهر پهای
فرودستان را تهی کردن است! شاید این کارها نیک است و آنچه که من
نیک میخوانم جزو پستترین کارهاست!
اکنون که چرخ جهان با بدی و ستم میچرخد نمیدانهم بهرای چهه
زنده ماندهام که لرزههای خود و سوزن شهدن بهدنم و چکهش خهوردن
چشمانم را دریابم و فریاد بزنم از این همه رخدادهای ناگوار.
هر روز هم کودکی زاده میشود و ترس من بیشهتر کهه آن کهودک
بزرگ شود و با پستی پرورش یابد و چهرخ و مههرهههایش را بهیکهم و
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کاست کند و بازی را بهپایان برساند .اگر مهیخواههد چنهین شهود آرزو
میکنم هیچ آدمی هستی نیابد و خدا نسل آدمها را خشک کند.
خدایا از تو میخواهم اگر من نا به جا میگویم و روزی گفتههههای
من آدمها را به کژی میکشاند فریادم را در دم خفه کنی و نسهلم را از
روی زمین برداری .باشد که روزی این زمین به آسهایش برسهد از نبهود
آدمهای کژخو و دژخیم و بدذات.
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زمین و آسمان چرخیدند و آدمهایی آمدند و رفتند و اندکی از آنهها
بر لبم خنده کاشتند و اندی دیگر غم و انهدی دیگهر خشهمم را فزونهی
دادند ،ولی هرچه بود و مانده است در من ،همان چیزی است که خودم
خواستم بماند و ریشه کند.
درگیر چه چیزها که نشدم! در هزار تو و دوراهی و تنگناههایی کهه
ماندم هرکدام چیزی به من آموخت و دانستم نباید خشهمم را آنچنهان
فروکش کنم که به خودم آسیب بزند و نباید آنچنان نمایهان کهنم کهه
کسی از من کینه به د بگیرد ،ولی شادی و خندههایم را باید همیشهه
نمایان کنم که اگر دلی گرفته و در آن غم پر شده ،شاد شود و خندهای
برلبان مردم بکارم.
گویا همین دیروز بود گوشهای نشسته بودم و خشنود از اینکه پایان
سا نود و پن خورشیدی با شهماره نوشهتارم یکهی شهده .اکنهون ههم
گوشهای نشستم دور از چشم و گوشهای نزدیکان که کسی نبیند چهه
میکنم و از چه مینویسم و کسی نشنود در ذههن و درونهم چهه بهازار
سیاهیست .دوست دارم خشنود باشم به مانند همان بار ،ولی یک چیز
در من میگوید خشنودی من به گونهی راستین ،آن زمانی رخ میدهد
که همهی مردم جهان در آسایش باشند و بخندند.
پروردگارا! چیزی نمانده که موسم بهار به یکباره بر زمهینِ خشهکت
فرود آید و د هها بهرای چنهد روزی شهاد باشهند .پروردگهارا! تهو را بهه
بزرگیات سوگند میدهم ،آنکسی را بزرگ و چیره کن که به مردمهان
نیکی کند و خوار کن آنکسی را که در سرش آزار به کوچکان و مهردم
فرودست را دارد.
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خودکارم تند و تند بر این برگه نوک میزند و تلاش میکنهد پایهان
این سا را به پایهان بهرگ برسهاند .پروردگهارا! در موسهم بههار دلهم را
بهسوی تاریکی و زمستان سرد رها مکن و گرمای آفتاب را بر سرم فرود
آور و مرا راهنما باش که بتوانم بندگانت را راهنما باشم.
خداوندا! سایهی اهریمن را از این خاک پر ارزش و پربهار دور کهن و
نادان و فریبکار و ستمگر را به سزایش برسان .پروردگارا! در د همههی
مردم جهان بهار را بکار ،نیک بگردان سرنوشتشان را که این خاک برای
ماندنش خونهای بسیاری را به چشهم دیهده و همچنهان پابرجاسهت و
جان من فدای این مهیهن زیبها (ایهران) و زادگهاه پهلوانهان .پروردگهارا!
میهنم را از گزند بیگانگان و فریبکارانِ چیره بر آن دور بگردان و دوباره
شادی را بهسوی مردم روانه دار که این مهردم ،سهدههاسهت افسهرده و
غمگیناند و دچار اندوهی شدهاند از جن کینهی بیگانگان و سهرانجام
بهار رسید...
و من همچنان در این کن نشستهام و نگاه میکنم بر این مردم که
نمیدانند چه کنند از دست خودشان و از دست آنهان کهه مهیخواهنهد
کوچکشان کنند .باشد که بزرگی و نیکفرجامی به آنان که باید برسد.
پایان سال 96
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آنجا که هر دم با هر پندار و اندیشه و انجام از خودت بسرسی ،اکنون
چه میکنی؟ و برای چه؟ اگر پاسخی برایش یافتی و توانسهتی در برابهر
پاسخ ناهنجار ،در انجامِ کار خوددار باشی و در برابهر پاسهخ بهنجهار ،در
انجام پرتلاش ،میتوانی از خودت خرسند باشی و به آدم بودنهت ببهالی.
هر بار که از خودت خشنود بودی ،خدای خود میشوی.
همکاسه شدیم و دود کردیم آنچه که پروا داشتیم را ،ولی خرما که
نخوری و بگویی شیرینیاش د میزند اندکی زشت اسهت .پارسهایی از
آنجا آغاز میشود که تا ژرفِ بدترین کارها فهرو بهروی و چیسهتیِ آن را
دریابی و سس بالا بیایی و فریاد بزنی« :اکنون چه کسی شههامت دارد
از خوبیهای یک کار نامفید بگوید؟ تا از ندانمهایش آویزانش کنم؟»
چه سودی دارد هنگامیکه آلوده نشهده باشهی و بهه پهاکیزگی فهرا
بخوانی؟ یکبار پیراهن سسیدت را لکهدار کن تا فریادت بلندتر شود پاد
سیاهیها.
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در به در گشتم بهدنبا واژه و یک آن گذشت و دری باز شد و به در
شد آنچه در ذهن بگنجید و مرا اپیون داد.
شاخهی تر ،که ترکهی دست ستمگر شود ،دست آزادگان را خهونی
میکند .جام مِی هرگاه دست یک نامهربان افتد زهر شود بر خونگری و
در د ایاران (جوانمردان) رود .ای وای بهه روزی کهه جهان یهک آزاده
بهدست یک نامهربانِ بیگانه بیفتد و ایزد دستگیر نباشهد ،آنگهاه آن دار
آویخته شده پیشکشی میشود از دست یک آشوبگر.
خواهش من است که اینبار فریاد مزنید ،آنکه فریاد زد خاموش شد،
اینبار به دست دوستش که هرک دوستی داشت ،پشتپا خورده و بهه
گرمیِ زمین خورد و نگونبختی او نقش زمین شد.
تخت یک پادشاه آنجا واژگون میشود که خدایش خون شود .شاه و
پروانه به یکجا میرسند ،یکی میسوزد و آن دیگهری پروانهه را آتهش
زند .غم بسوزد از دلت ای مهربانِ آزاده و از پرواز بیسود نشوی هر گهاه
خواستند که تو بمیری .آواز نمیمیهرد اگهر سهاز زنهی باشهد و سهازش
نشکند ،تو بمان و ساز بزن دور ز چشم هر که نامردم است.
این همه از سردرگمیهای خودم گفتم و اندکی پند دادم و انهدکی
گلایه کردم و اندکی امید دادم ،در این آشفتهبازار کاش کسی باشد مهرا
سامان دهد .انگار خالی شدم و چشم روزگار و او ههر دم بهه جهان مهن
میافتد که از من رهایی یابد .خشم که از اندازه بیهرون شهود بهه خهود
بیشتر آسیب میزنی تا دیگران که خشم تو را برانگیختهاند.
هرچه شد را پشت گوش بینداز و با خود بگو این نیهز بگهذرد .تنهها
چیزی که نباید بهآسانی بگذرد جهوانی و شهادابی آدمهی اسهت و تنهها
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چیزی که نباید پشت گوش بیفتد آماج و آرزوههای آدمیسهت کهه اگهر
نادیده گرفته شوند ،پر ارزشترین دارایی آدمهی همهان جهوانیِ گهذرا و
شادابیاش نابود میشوند.
پ اگر کسی به دنبا پیروزی است باید بداند که تا زمانیکه زنده
است میتواند.
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کودکی همچون باد میگذرد و این امید است که در د میمیرد .به
یاد داشته باشیم که امیدوار کهردن کودکهان و سهس بهرآورده نکهردن
خواستههایشان گناه بزرگی است .اگهر امیهد بهه دیگهری در د آدمهها
بمیرد این جهان پر میشود از هزاران و میلیونها آدم کهه مهیخواهنهد
تنها باشند و دیگران را برای لذتهایشهان بههکهار بگیرنهد و ایهن میهان
سادهدلانند که بیش از همهه آسهیب مهیبیننهد ،چهون آنهان کودکهانی
نبودهاند که امید در آنهها بمیهرد و ناگههان در بزرگسهالی کسهی یافهت
میشود که به آنها نشان میدهد هیچ خوبی و نیکی در این جهان پایدار
نیست و تاریکی چیره بر همه چیز است ،چون د های همگهان تاریهک
است.
کاش بدانید که خداوند نیروی بزرگی را در زمین گسیل کهرده کهه
هرچه میکنیم به خودمان باز میگردد و هیچ کنشی بیواکنش نیست.
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جای من باش ولی خواهش میکنم نبین ،نشنو و جایی نرو.
ای کاش در این سهرا درزیگهری (خیهاط) بهود کهه مهرا بهه زمهین
میدوخت و سرم را از تنم جدا میکرد.
ای سرو مشکی و بلند ،من را ببین و خشک شو .در پند یهک گهرگ
پلید ،آهو باید بیگریز شکار و دریده شود .خاموشهم از آوای امیهدبخشِ
پیشین .نگارگری چهرهی مرا میکشهد کهه دنهدانههایم را فشهردهام و
خونگر به دستم و پشتم یک مشت خاک و یک مهردم غمگهین اسهت و
گوسسندانی که میچرند.
شب و روز چنین میگذرد ،غمها میروند ،شادیها باز مهیگردنهد و
باز هم چرخه ادامه دارد تا که ما پایان یابیم ،ولی ایهن چرخهه از میهان
نمیرود .دلهم مهیخواههد یهکبهار بتهوانم پهادِ سهمت و سهوی نیهروی
رودخانهی زندگی شنا کنم و پیروز شوم ،ولی تا جهایی کهه شهنیدهام و
میدانم اگر پاد نباشیم بهتر اسهت .تها خودمهان دسهت از شهنا نکشهیم
بهجای بدی نمیرسیم پ باید تا پایان در راه اشا و بهنجارِ زندگی شنا
کنیم تا پیروزی خودش نمایان شود.
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من به صداها خو گرفتم و هرچه میشنوم را اگر دوست داشتم برای
خود نگاه میدارم و آنهایی را که دوست ندارم دور میریزم.
در و دروازهی گوشهایم باز و بستشان از دست من بیهرون شهده و
افسار گسیخته شدند همه چیزهایی که روزی از من فرمان میبردند.
ذهنم توانایی گذشتهاش را از دست داده و گویا تکاپوی زندگی مهرا
از خود تهی کرده ،ولی من این را نمیخواهم ،این چگهونگی بهرای مهن
زود است و من هنوز جوانم و جای آن را دارم کهه غوغها کهنم و هرچهه
آتش کینه و بدی است را خاموش کنم.
کاش در چنین زمانی زاده نمیشهدم کهه دههانهها دوختهه شهده و
اندیشهها پوچ از آزادی است و آزادگان از تنهایی ناله میکنند و در کن
سرایشان بیفریاد میمیرند .همهی مردم گرفتار زورچسانیهای اههریمنِ
بزرگی هستند که میخواهد جای راه درست و خداپسهند راه خهود کهه
خانهی اهریمن را بهدنبا دارد نشان دهد.
خداوند ،ذهن مردمان را از آشفتگی رها سازد.
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تنهایی با ما چه میکند که گهاهی آن انهدازه نیازمنهد یهک لبخنهد
سادهایم که حتا روبهروی آینه نیز نمیتوانیم آن را بیابیم.
کجاست کلید خاموشیِ این هستی؟ کسی باشد آن را خاموش کنهد
و همهی ما نیز همراه با آن یکجا بخشکیم و بشکنیم از هرچهه منیهت
است.
کاش هیچگاه این زمین پدید نمیآمد و یها دسهتکهم مهن هسهتی
نمییافتم .هرچه میخواهم را میتوانم انگاشت کنم و بهر سهرم بیایهد و
بهدستش آورم .چه خوب و چه بد ،این جهان بر پایهی خواستههای مها
آدمها بنا شده برای همین است که جنهگ و کشهتار همههی آن را فهرا
گرفته ،چون در خون چندی یا شمار بسیاری از آدمهها چنهین چیهزی
نهفته شده که اراده کنند و بمیرانند ،گویا که این میان ارادهی خداونهد
هیچ است .آنها نمیدانند و من میدانم که چه کسی نیرومندترین است!
این همه را گفتم که به این برسم:
همهی خشمها و خشونتها برگرفته از نیاز و تنهایی است ،آدمِ تنها
برای همهی جهان گزندبار است.
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با گردنکلفتی و زور روبهروی سرشت جانورگونهی آدمی ایسهتادم و
این شد سرانجامم ،پر از گوشههای پنهان و سرد که هرک گرفتارشان
شود تا پایان میماند و هرک از دور نگاهشان کند میخندد و سسهتی
خود را نهان میدارد و خود را بالهاتر از همگهان مهیپنهدارد ،ولهی مهن
میدانم که در نهانِ آنان که از بالا نگاه میکنند چهه لجنهزاری هسهتی
یافته و سرتاسر جهانشان را فرا خواهد گرفت .آنان که از نیم نگهاهِ نیهاز
برای اندکی شناخت ،یک هزارم آن را هم ندارند و شدهانهد آینهدهنگر و
همهچیزدان .دوستی با کسانیکه منم منم پوچ دارند خفگی در لجنهزارِ
هستی یافته در درون آنان را دارد.
کاش میمردم ولی نمیدیدم این همه پنهان را .دسهتانم مهیلهرزد و
بدنم سست شده از این همه دیدن و هیچ نگفتنم .چه میشد کره زمین
در مدار خود نمیچرخید و به پایین میافتاد ،کهکشانها نابود میشدند
و از نو کهکشانی دیگر پدید میآمد و ناگهان از خواب بیدار مهیشهدم و
میدیدم که نمیبینم و هیچم از هستی.
شاید سخت باشد انگاشت این چیزی که میگویم ،ولی یهک کهنش
کوچک نیاز است که همزمان که هسهتی ،نباشهی و آنجها کهه نیسهتی،
خودت را ببینی ،سرشار از سسیدی و دیگر هیچ ،ولی دیدنی هم در کهار
نباشد ،همه را دریابی بدون هیچ اندریافت(حواس) پنجگانهه و آدمواری.
اگر این پن بودند بهگونهای باشد که صداها بینیات را نهوازش کننهد و
دستها را بو بکشی و خاموشی و سهسیدی را در کنهار ههم بچشهی و از
مزهاش لذت ببری و در این میان خودت که نمیتوانی ببینی را از بالاتر
ببینی که چشمانت بستهاند و لبانت میخندند و هیچ سیاهی و کینهای
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در دلت نیست .همهی جهان هم تو را مینگرند در زمانیکه تو خهودت
را از بالا مینگری و آنسوی داستان هم خدا به همهی نگاهها میخندد،
چون همه را چیره است.
ما تنها آن چیزی را میبینیم که میخواهیم و خواستن مهن همهین
شناخت و پدیدهی شگفتانگیز است که بازگو کردم .کاش بدانیهد چهه
میگویم و اگر بر این است که سیاهی بر من چیهره شهود ،دوسهت دارم
که آن سیاهی در د جنگلی باشد با هزاران دام و تله .من تنها باشم با
یک چراغ کوچک که تا یهک درخهت آنورتهر را مهیبیهنم و صهداهای
گوشخراش و هولناکی به گوشم بخورد و پیشانیام از شور زیهاد خهی
باشد و دم و بازدمم کوتاه و تند تند .هر آن سایهای از کنارم رد شهود و
چراغم را آزار دهد ،من که از ترس به خود پناه بردهام و از شب گریزانم
ناگهان خورشید از کوههای آنسوی جنگهل بالها بیایهد و از د همههی
درختان رد شود و روزنهی کوچکی را به چشمم برساند و ناگهانی دیگر
رخ دهد ،که آن پُکیدن همهی این جنگل و صداها و سایههها باشهد در
یک چشم به هم زدن و بازگشت من به آن سسیدی که پیشتر به نگارش
درآورده بودم و بازگشت همهی ما به سویش است.
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به مردم شهر و سرزمینم که مینگرم ترس را در چهرهشان میبینم.
آری آنان از دانستن میترسند و هوشیاری را دامی مهیداننهد کهه اگهر
گرفتارش شوند به کام مرگ میروند.
تا به اکنون کسی را نیافتم که جز خهود ،دیگهران را ههم ارج نههد و
برای آنان ارزشی بگذارد ،گویا در دایرهی خود زندانیاند و دیدشهان تها
یک متر جلوتر را هم به زور در برمیگیرد.
دوست ندارم خودم را جدای مردم بدانم ،ولی شمار مها بسهیار کهم
شده ،ما رو به نیستی هستیم ،ما نژادمان آدم است ولی گویا گونهای که
ما در دستهی آن هستیم ،دزد درد و رن هستند و هرچه درد در جهان
افزون میشود ما آن را به دوش میکشیم.
اگر کسی باشد که بخواهد آدمها را از مها جهدا کنهد مهیبینهد کهه
دیگران دم به دم از پنداشت و ایدههایشهان مهیگوینهد و مهیخواهنهد
آفرین بشنوند ،ولی ما اندیشهی خود را با هیچک در میان نمیگذاریم
که کسی در نهان ما سوت نزند.
هیچ و پوچ هم باشیم باز در هوای خود سنگینی میکنیم و افتهادن،
چاله ،خاک و باز پرواز ،ما جای پیشین که افتادیم دیگر نخواهیم افتهاد.
روزبهروز پاد سمت و سوی باد میرویم و اندکی پیشهرفت داریهم ،ولهی
بازنمیگردیم چون بازگشت در این جهان بازگو شده بهسان مرگِ بدون
خونریزی است ،جان در بدن مهیمانهد و دسهت و پها میزنهی ،ولهی راه
گریزی جز زجر کشیدن نیست ،پ بهدست خهود بهدون دسهت خهود
مردهای.
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مرام ما مرگ است ولی نه بهدست خود و بالهاتر از آن بها اندیشههی
خود و صداهایی که دور سرمان میچرخند و هرکدام از جایی سرچشمه
میگیرند .دستهای از گذشته ،دستهی دیگر از آینده و دستهی دیگهر از
زمانیکه مایی هستی ندارد و فرزندان ما پا به گیتی گذاشتهاند و افسهار
را بهدست گرفتهاند ،ولی ترس ما از این است که افسار بهدسهت باشهند
ولی سواره نه .ک دیگر سهواره باشهد و آنهان افسهار را بها پهای پیهاده
گرفتهاند و آنکه سوار است از برای آن باشد که پدرانش ستمگر و زورگو
بودهاند و پوچ از هرگونه مردانگی و نیکویی.
کاش میشد بدون این صداها زندگی کرد و زمان کنونی را دید که
در آن هستیم و تنها آیندهای که دیده میشود ،پیشبینیِ آن باشد کهه
میدانیم یک ساعت دیگر زمان خوابیدن است که برویم به سوی فردایی
بهتر و زیباتر که خنده را بر لبان مردم خواهیم نشاند.
اکنون ببینید ما و آنهایی که بازگو کهردم درسهت بهود یها نهه؟ اگهر
دادخواه باشید میبینید که بسیاری هستند که به فردای خهود ههم بهه
زور گمان میبرند و در لجن امروزشان ماندهاند ،چه برسد به فردایی که
در آن همهی مردم شادند .این روزها مردم کوتاهنگر شدهاند و تباهکاری
و سیهروانی را روشنگری میکنند و همهی بهدیهها را روا مهیدارنهد و
برایشان فرنود و شوند نا به جا میآورند و هنگامی که خودشان گرفتهار
بدی شوند ،به زمین و زمان ناسزا میگویند .کاش بدانید که نباید ههیچ
تباهی و بدی در این جهان رشد کند ولی کیست که دریابد.
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خاموشتر از خانهای که چندین سا پیش خداوندش زمهین را رهها
کرد و آسمانی شد و بیصداتر از ماه و نگاه پر مینویش ،این روزها یکی
پ از دیگری با شب جایگزین مهیشهوند و تنگنهای شهگفتی را پدیهد
میآورند که با تنهایی درآمیخته و سوزن سوزن میکند تن خستهام را.
دیگر بهاندازهای رخداد ناگوار دیدهام که هیچ چیهزی بهرایم ناخوشهایند
نیست ،کسی بیاید یا نیاید ،یکی باشد یا نباشد ،هیچ نهاهمگون نیسهت
زمانیکه نه خودم هستم و نه ذهنم سرجایش است.
آدمهای پیرامونمان را گذاشتهاند که بیایند و بروند ،این مهاییم کهه
ایستادهایم و وای بر روزی که ما ایستاده باشهیم ولهی دلمهان نهرود بهه
اینکه ببینیم چه کسی آمده و چه کسی رفته.
از بودن خستهام ،از چشمهایی به در دوخته شهده ،از پراکنهدگی و
کشاکش جهانی از پنداشتهای بیهوده و از هر چیزی که مهرا وادار بهه
کاری کند! زندگی را ببین تو را وادار به بودن میکند ،تلخک را ببین تو
را وادار به خنده میکند ،هان! شب را ببین که همیشه با آن میجنگیم
و او خواب ما را میخواهد و ما چشمانمان را بهاز نگهاه داشهتهایهم ولهی
همیشه زورش به ما میرسد و خفهه مهیشهویم از دلتنگهی و در پایهان
روانمان به ناکجا پر میکشد.
از همه چیز کمکم بیزار میشوم ،از هر چیزی که مرا رهها کنهد ،از
چیزی که بیاید و نمانهد ،از پهرواز ولهی نهه ،ایهن پدیهدهای نیسهت کهه
نخواهمش ،پرهایم کمکم رشد میکنند و میروم.
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درهای زندان باز است ،زندانبان هنوز نمیداند با هایم جان یافتهاند
و هنگامیکه هستیام به جوش و خروش افتاد و زمان رفتن شد ،شهبی
که ستمکاران به رختخوابشان میخزنهد و بها پنهدار پلیدشهان درگیهر
هستند ،به آرامی پر میکشم ولی برایشان پیشکشی در زندان گذاشتهام
به رنگ سرخ.،
هنگامیکه پرهایم رشد میکردند ،خون فوران میکرد از با ههایم و
به سختی جلوی خود را میگرفتم که از درد فریاد نکشهم و ههر بهار بها
رشد هر پر چکههای خون را که به مانند رنگ بر بوم زمین میریختنهد
را به ریخت ققنوسی در آوردم با زینههای زندگی و مرگش.
هیچ پرواز و پر کشیدنی بدون درد نیست ،ولی نباید دردت را فریهاد
بزنی هنگامیکه میدانی رها خواهی شد و همه تو را ناامید مهیبیننهد،
ولی امید روشناییاش را بهه تهو تابانهده .وای بهه آن دم کهه سهتمگران
ققنوس سرخم را ببینند ،آنجاست که پیام مهن خهونگری مهیشهود بهر
دلشان و آشفته خواهند شد و پیشکش من به آنان همین پیام بود.
ما آزادگان با مرگمان زندگیِ دوباره آغاز میکنیم و پرواز مهیکنهیم
بهسوی سرنوشت بدون هیچ ترسی ،آتشی که ما را بُکشد آتش درونمان
است از برای شورِ زندگی و گذر از مرگ که پیش ما ههیچ اسهت ،په
باید بدانند که از خاکستر ما هم باید بهراسند و به جایی پناه ببرند کهه
دیده نشوند ،چون آتش آزادگان خانمانسوز است و دردناک.
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مانند یک نیازِ نیرومند بر آدمی که مینویسد و دوست دارد بنویسهد
چیره میشود .نیازی که اگر اندکی دیگر نیهز نیهرو بگیهرد از خهوردن و
آشامیدن هم پیشی میگیرد.
دستانم گاهی سست میشوند گویا هیچ نهدارم کهه بخهواهم بهرایش
زندگی کنم یا بجنگم .تنها جوهر خودکار و نوک زدن به برگهها مهرا از
دیوانگی رها میسازد .هیچک این دیوانگی را در نمییابد ،کیست کهه
بداند لرزش دستها و پریشانیِ روان و پرش ذهن چهه انهدازه دردنهاک
است؟ به ویژه هنگامیکهه خهودت هسهتی و از چههرهی دروغینهی کهه
ساختی به دوری! آنجاست که شیدایی شکوفه میدههد ،خنهده بهر لهب
مینشیند ،جویای کسی میشوی که میدانی نیست و اگر باشهد در آن
زمانِ ویژه نزدت نیست ،دست به دامن آدمیان مهیشهوی و آنهان ههیچ
نمیتوانند ببینند تو چیستی و چه میخواهی.
از به زبان آوردن نیازهایم میترسم .شرمگینم کهه در پوسهتین آدم
هستم .من خواستههای یک آدم را نمیخواهم داشته باشم .دسهت و پها
میزنم که کسی دیگر باشم ،چون من نباید اینجا میبودم.
روزهای فراوانی را به فراموش کردن چیستیام گذرانهدم ،ولهی بایهد
کسی باشد که همین فراموش کردن را بهه مهن بیهاموزد .سهردرگمم و
پریشان ،میتوانم بگریزم و نمانم ولی داستان همان پرندهای اسهت کهه
درِ زندانش باز است و او نای پر کشیدن ندارد.
دوست دارم دوست داشته بشهوم و پهلهوانی بها آوازهی بلنهد باشهم.
پهلوانی که همیشه به زور بازو و خهاک کهردن پشهت همهاورد نیسهت،
پهلوانان راه جوانمردی را از برند ،هرچه خواستههای پست در درون آدم
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هستی دارد را کشتهاند و از نیک و بد روزگار گذشتهانهد و بهه بالهاترین
زینه (مرحله) رسیدهاند .میشود گفت که آنان از آدم بودن گذشتهاند و
چیزی فرای این پدیده هستند ،شاید خدایی هستند که تنها نمیتوانهد
هستی بخشد و هستی بگیرد.
کاش میشد در میان این همه مردم بهدرستی زیست و پست نبهود،
که پستی در این روزگار مایهی بالندگی شهده و هرکهه بهدتر باشهد در
چشم دیگران رِندتر و بهترین است .تا به کِی از نوشتن دسهت بکشهم و
در گوشهای به روزمرگیهای بیمزهام بسردازم و سرگرم دسهت و پنجهه
نرم کردن با نادانها باشم؟ که زنهدگی در میهان نهادانهها از مهرگ بها
بیآبرویی دردآورتر است ،چرا که هیچک تلاشی برای هوشیاری خهود
و مردم پیرامونش نمیکند و همه تلاش دارند خودشان را فریهب دهنهد
که کیستند.
اگر بهدنبا گروهی باشیم که مردمِ هوشیار با هم درست کردنهد و
برای رهایی نادانها از نداشتن خرد تلاش میکنند ،سخت بهه بهیراههه
رفتهایم ،چون این زمینِ آفتزده پر شهده اسهت از نهادههای آلهوده بهه
نادانی و نادانها که برای مرگ نیکیها برنامهریزی میکننهد .آنجاسهت
که در مییابیم چه اندازه تنهاییم و همین تنهاییِمان مها را بهه چنگها
مرگ وا میگذارد یا ما را از بند نادانها رها میکند ،که این دو بسهتگی
به زبانمان دارد ،اگر لب به سخن بگشاییم و راه درست را نشان دهیم ما
را میکُشند و اگر خهاموش باشهیم تها ابهد افسهوس خهواهیم خهورد از
زندگیِمان.
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شبها که تاریک است و مها نابینهاییم بهه دیهدن کهنش و واکهنش
پدیدههای هستی و گوشها صهدا نمهیشهنوند ،ولهی در گوشههای کهه
هیچک نمیداند کجاست ،رخدادی پیش میآید و کسی به تنگ آمده
و میخواهد فریاد بزند که صدایش به هیچ کجا نمهیرسهد ،چهون او در
ناکجاست و دست و پا میزند برای بهودن در جهایی آشهکار کهه بتوانهد
صدایی برساند به گوشهایی که میشنوند! آنگهاه کهه بیهدار مهیشهویم
درمییابیم اکنون که در جایی آشکار هستیم گوشِ شنوایی نیست.
بیهوده دست و پا نزنید و بمانید در ناکجای خوابهایتان ،اینجا همه
مردارند و بیهوش .فریب هیچک را نخورید ،چهبسا که کسی اینگونهه
نشان دهد که سخنان و گفتههایتان را گوش مهیدههد ولهی ههیچگهاه
چنین نباشد ،تنها میخواهد زمانش را با شما پر کنهد کهه ایهن دسهته
آسیب بیشتری به جویندگان میزنند.
کاش میشد با جستجو کسی را یافت که گوشِ شنوا داشهته باشهد،
ولی این کار بیهوده است .ما باید ههر روز چیزههایی را از رنگهینکمهانِ
آدمها بیاموزیم و استوارتر شویم .من سها های کمهی را زیسهتهام ولهی
بهاندازهای که از نژاد آدم میترسم از هیچ کابوس و سایهای نمیترسم.
من یاد گرفتم که با گفتههای دیگران به شور نیایم ،این مردم برای
فریبمان جوری سخن میگویند که ما به خودباوری دروغین و بهیش از
اندازه برسیم و سس که فریبشان را خهوردیم خودسهتایی مهیکنهیم و
خودمان را بالا میگیریم ،آنجاست که ما را با سر به زمین میکوبند! این
رفتار ما هم برای سستی درونمان میباشد که با هندوانههای زیر بغلمان
میخواهیم جهان را شکست دهیم ،آنجاسهت کهه آنهان سرشهان را بالها
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میگیرند و برتهریِشهان را در ریاکهاری و فریهب دادن دیگهران بهه رخ
میکشند.
این زینه (مرحله) از شکستهای زندگی من بهگونهای بود که انگار
رویم آب داغی ریختند و سس مرا در گودا یهخ انداختنهد ،به کهه
آدمهای بیشرم را دیدم .اینهمه تلاش کردم که بیاموزم خاموش باشهم
و جای اینکه خودم را پررنگ نشان دهم در گوشهای بنشینم و نگاه کنم
تا گیرِ پستسرشتان نیفتم ،ولی نتوانستم و هر بار چنین خرد و کوچک
شدم .این باز هم گردن خودم است که به هر بیارزشی ارزش دادم تا با
من چنین کند.
هرچه بگویم کم است ،کاش میتوانستم جای اینکه به خودم نهیهب
بزنم و خودم را سرزنش کنم ،آرام و بیصدا از میان آدمها گذر کنم و به
جاییکه دلم میخواهد بروم ،ولی این زندگی و زنجیرهایش به سهختی
پای مرا چسبیدهاند! باشهد کهه روزی بتهوانم زنجیرهها را پهاره کهرده و
بهدنبا آرزوهایم بروم .این شهامت را هر کسی پیدا کنهد مهیتوانهد تها
پایان دفتر زندگیاش از خودش خرسند باشد.
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گاهی به جایی از زندگی میرسم که افسوس میخورم برای آیندهام،
هنگامیکه گوشهای کز کردم و خودم را در آغوش کشیدهام و میدانهم
که دیگر نمیتوانم کسی را دوست بدارم .آنگاه که از نگاه بهه سهتارههها
سیر شدم از کنار پنجره میروم و بالشتهایم را دور خودم مهیچیهنم و
آرام به خواب میروم ،ولی یکجای کار میلنگد که چرا ماه در آسهمان
نبود؟
آری بهاندازهای ژرف در گذشتهام بودم که یادم نبود آنسهوی خانهه
هم پنجره دارد و ماه آنسو را برای خودنمایی برگزیده و این تنهها یهک
شب و یک برگ از آیندهای پر از تنههایی بهود و شهگفت از اینکهه مهن
اکنون برای آینهدهام غمگیهنم کهه در آن زمهان افسهوس گذشهتههها را
میخورم و سه زمان را در یک آن ،درآمیخته و میترسم از اینکه تو هم
فریبم دهی و برای من نباشی.
از این آدمهایی که کنجکاوند مرا دریابند و موشکافی کنند بسیارند!
همهشان شکست میخورند ،چون با همهی تواناییِ خود بازی میکننهد
و من بازی را از بر نیستم و درمانده میشوند از جابهجایی مهرههایم که
بیپروا به کام مرگ میکشانمشان.
در پایان چاهی که برایم کندهاند خودشان را در برمهیگیهرد و مهن
میمانم و دوباره یک جهان پر از تنهایی و نیستی .مهن بها یهک لبخنهد
فریب میخورم با من مهربان باشید ،نیازی نیست سهخت بهازی کنیهد،
خاموشم کنید با آب نه ،با یک فوت کوچک.
خستهام ولی خستگیِ این روزها چند چیز را برایم یادآور میشهود:
خودم را دوست بدارم و برای خودم ارزشمند باشم ،هندوانههای زیر بغل
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را بینههدازم و بههانی آن را رههها کههنم و از سههسندهای ای هن جهههان چشههم
راهنمایی و کمک نداشته باشم .هر چیز سسندی (مقدس) در پشت پرده
آلودگیهای فراوانی دارد .چیزی برای پیشرفت مها پدیهد نیامهده ،ههیچ
چیزی نمیتواند ما را کیفر یا پاداش دهد و هیچ نهادی برای پشهتیبانی
و آرامش ما نیست ،دوستی هم برای همراهی ما نیست .پیشرفت مها در
شکستن میلههای زندان پنداشتمان است و خداوندگار تنمان اندیشههی
ماست برای گریز از زینههای (مرحله) سخت زندگی و نهاد پشهتیبان و
خانوادهی ما ،ذهن و دست و پاهایمان است برای چگهونگی انجهام و رد
شدن ازسدها ،دوستمان آن کسی است که در آینه میبینهیم و از خهود
راستینش هیچ نمیداند.
دستم بر سر و رنجی جانکاه بر مهن نشسهته ،اینجها بهیغهم پنهاهی
نیست و هر کسی بیهوا د مهیشهکند و دلبهر ههم مهیخواههد .چهه
زندگیای است کهه از دور لبخنهد مهیزنهیم و از نزدیهک و در تهاریکیِ
درونمان همیشه اخم و خشم ما را فرا گرفته!
میخواهم داستانی بنویسم از کسی که هر شب نامه خودکشیاش را
مینوشت و تا میخواست دارش را فراهم کنهد بهه امیهد فردایهی بهتهر
دست نگاه میداشت تا اینکه به مرگ خود و سرنوشت دچار شهد! شهور
آن کجا و این یکی کجا! هرچه دست خودمان باشد حتا همین مرگ باز
هم بازی را بردهایم .شاید شیدایی و پاکبازی هم دست خودمهان باشهد،
ولی آن چند روزی آتش دارد و سرانجام آدمی از شور میافتهد .خهدایا!
آدم نیست باد ،خداوندا! نژاد آدم مرده باد .میدانم این چیزی نبوده که
تو میخواستی آدم باشد ،ولی چنین شده پ کاش به فریادههای مهن
پاسخ دهی.
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به آینه نگریستم و سسیدیِ چشمانم را آبیِ تاریکی فرا گرفته بود .از
آن آبیهایی تیرهای که شبها در تاریکی آسمان میبینیم .دیدم که در
آن همه آبی ،ستارهها فراوان شدند و بیشتر که خیهره شهدم و درونهش
شههدم ناگهههان خههودم را در پنههاد (اتمسههفر) دیگههری دیهدم .یهک آن از
کهکشانی که در آن بودم به زیر آمدم و به زمین رسیدم و بهر روی ههوا
آویزان ماندم.
آسمان را نشانم دادند که پر از ابرهای سسید بود و خورشهید بهدون
اینکه بسوزاند میتابید و آوای خوش بلبلان بهه گهوش مهیرسهید .دلهم
خواست که بزرگدریا (اقیانوس) را از نزدیک ببینم که پهرت شهدم بهه
میانههای یک دریای پهناور و یک وجب از آب بالاتر بودم .دریا آرام بود
و موجهایش خروشان نبودند ،گویها کسهی لالهاییِ زیبهایی در گهوش او
خوانده بود که به خواب برود و آرامش داشته باشد.
دلم خواست آبشار بزرگی را ببینم ،همانجا دریا به زیر کشیده شهد
و زمین ،همههی آبهها را در خهود فهرو بهرد و بههسهان آبشهار درآمهد!
نمیدانید چه صدایی به گوش شنیده میشد ،صهدای آب کهه بها زنِهش
بسیار به سنگهای پایین آبشار میخورد .کاش همانجا جان از تنم در
میرفت و زندگیام به پایان میرسید و آن همه زیبایی در ذهنم نقهش
میبست و بیرون نمیرفت که من چنین چیزی را از نزدیک دیدم.
دلم خواست که کوهستان و رودی در درهای دوردست را ببینم کهه
نشانم دادند ،هوا سرد بود و از میان دره گذشتم و به بالای رود رسهیدم
که از کنارهی دامنهی کوهِ بلندی راه خود را میرفت و از فشار زیادِ آب
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رنگش همچون شیر سسید شده بود! دیگر یادم نیست که چه چیزههایی
را نشانم دادند ،ولی میدانم در همه این پدیدههایی که دیدم هیچ آدمی
نبود و دیده نشد .چه شیرین است هنگامیکه جهان هسهتی از آدمیهان
تهی شود و دمی برای آسایش فرو برد.
همیشه از خودم بیرون میشدم و خودم و پیرامونم را میدیدم ،ولی
اینبار به خودم درون شده و جههان هسهتی را یهافتم .مهن در بیهداری
هیچگاه چنین چیزهایی نخواهم دید و در چشهمانم کهکشهانی اسهت و
مرا در خودم به زیباییِ جهان میرساند.
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زیباترین از چشم من بودی و هستی ،کاش از جهان من جدا نبودی،
ولی میدانم اگر خدا هم به ریخت آدمی در بیایهد و مهرا بخواههد ،مهن
همچنان تنها خواهم بود.
نه جشن زادروز مرا خشنود میکند و نه کسی که مرا دوست بدارد،
همهی مردم از دید من ترسناکند شاید بر گردن آنانی باشد که مرا آزار
دادند و باورم را به نیکیها ویران کردند.
هرگز آرام نمیپذیرم؛ میدانم که در میان ایهن همهه چشهم و زبهان
هیچ چشمی نمیتواند مرا ببیند و هیچ زبانی نمیتواند مرا باز گو کنهد،
که آنچه من هستم همانی است که هیچک در ذهنش هم نمیگنجهد
چه برسد که دریابد مرا.
کاش که چنین نبود ،کاش من هم بهرای اینجها بهودم ولهی چنهین
نیست و من یا به زودی خواهم رفت یا ادامه میدهم با رن .
من بارها گفتهام که از دور بسیار شگفتانگیزم کاش کسی بهسهویم
نیاید و به دامانم دست نیهازد و تلهاش در یهافتن مهن نکنهد .ههیچک
نمیتواند نوشتههای دفتر هستیام را بخوانهد ،زبهان ایهن نوشهتار بهرای
آدمیان نیست.
کاشهایم مانند همیشه بسیارند ،ولی بدانید که هیچ چیز بهرای مها
نیست .خودمان هم برای خودمان نیستیم ،همه چیز گذراسهت و کهاش
میشد که چنین نبود .کاش میشد از این جهان میرفتم به جهاییکهه
برای من باشد و من برای آن.
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روزی پلی خواهم ساخت بهسوی گور خود تا پر بُگشایم به جاییکه
میخواهم .روان من دستش بلنهد خواههد بهود و چشهمانی بهاز خواههد
داشت .پلی خواهم ساخت به جاییکه برای من است ،آری تنها من کهه
ه هیچک نباشههد و ه هیچ چی هزی در آن نباشههد .مههن و ی هک درخههت
خاکستری با زمین و آسمانی سسید که هیچ سایهای در آن نیست ،چون
خورشید از سسیدیِ آنجا گریزان شده و روشنایی به انهدازه هسهت .مهن
سایهای ندارم ،من و درخت خاکستری با هم خواهیم ماند.
زمانی میرسد همهی ما خواهیم دریافت که تنههاییم .آن زمهان یها
اکنون است یا چندین سا دیگر .امیدوارم هنگهامی نباشهد کهه پیهر و
فرتوت شده باشیم که سخت است پذیرفتنش .چه سخت اسهت در اوج
جوانی بدانیم خدا چه دردی میکشد از تنهاییاش و این درد در گوشت
و استخوانت شنا کند.
کاش میشد که دروغ باشد و تنهایی از پایه هستی نداشهته باشهد و
کاش میشد دریافتههایم را روزی فراموش کنم و دوباره همچهون یهک
آدم نادان و کودن که بهدنبا خوشیهای زودگذر است زاده شوم.
افسوس که زمان از دسهت رفتهه و مهن ههر روز بههسهمت نهابودی
میروم ،ولی میان این همه تاریکی که روشنی به خهواب رفتهه اسهت و
ستارهها خاموشهند ،چراغهی دارم بههجهز چشهمانم کهه تنهها روشهناییِ
امیدبخش زندگیام است.
در کشاکش منها و جنگهای درونی ،دوباره به اینجها رسهیدم کهه
همه چیز را از یاد ببرم و در هیچ زمانی زندگی نکنم مگر در جایی کهه
ذهنم مرا میبرد ،خواه گذشته باشهد خهواه آینهده ،چهه بهتهر کهه اگهر
آیندهای در ذهنم ریخت میگیرد ،کامرواییهایی نیز داشته باشد.
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گاهی از خواستههایم خسته میشوم ،دیوانهوار دوست دارم کسی را
داشته باشم که دوستش بهدارم ولهی چگونهه مهیشهود چنهین چیهزی
خواست که از یکسو آدمها پرفریهب شهدهاند و از یهکسهو از کهودکی
میخواستم تکیهگاهی باشم که هرک مرا دید بگویهد کهوهی بهه ایهن
استواری مگر به کسی یا چیزی هم نیاز دارد؟
نه که دوست داشتنِ کسی نشانهی سسهتی باشهد نهه ،ولهی گهاهی
سُهشهایم (ح ) در برابر خواستههایم ریز ریز میشوند و نمیتوانم آن
چیزی باشم که یک آدم سر به راه باید باشد ،چون مهن گریهزانم از ههر
چیزی که همهپسند باشد.
میخواهم تنها باشم و هزاران کار سخت را خودم انجام دههم ،ایهن
دوگانگی مرا آزار میدهد .خسته شدم از ب جنگیدم که کدام درسهت
است و هر بار که خودم را رها کردم تا اندکی بیاسهایم بهه دام افتهادم و
خرد شدم و زمان زیادی هدر شد تا دوباره خهودم شهوم بها آرمانههای
پیشین ،هر بار هم روز از نو و روزی از نو.
کاش میشد یکی از راهها را برگزینم که جههانم از سهامانش بیهرون
نشود ،پیشتر گفتم که از هرچه همهپسند است گریزانم ،ولی انگهار در
هر انجمنی خودت باشی سیاه و انگشتنما خهواهی شهد و مهن دوسهت
دارم سیاهترین و انگشتنماترین آدمنمهای روی زمهین باشهم و همهین
بمانم ،که نه نگاه دیگران و نه گفتههایشان برایم انهدکی ارزش ندارنهد،
این را در پوششم ،نگاهم ،گفتههههایم ،زنهدگیام ،سهختیههایم،کردار و
اندیشهام نشان دادهام ،که سنگ زیر جریان آبِ روان ریخهت مهیگیهرد
ولی نه اگر آن سنگ من باشم و نه اگر آن آبِ بیجان ،زبان دراز و نگاه
پست مردمان باشد.
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تا پایان این زندگی ایستادگی خواهم کرد که خودم باشم و بهه سهاز
هیچک پایکوبی نکنم ،که ساز این مهردم گوشهخراشتهرین پدیهدهی
هستی است.
کاش خوانندگان این نوشتار به من گوش فرا دهند ،چهون آنهان کهه
دستانشان را بالا گرفتند برای پاسداری از منِ اکنونشان که مبادا کسی
به آنها بگوید ناپخته ،همیشهه بهه دام مهیافتنهد و خودشهان را بهر بهاد
میدهند آنگاه که سوختند میپندارند پخته شدهاند ،نهه بسهوزید و نهه
خام بمانید که روباه دم سوخته کجا و پارسای گریزان از آدمیهان کجها!
کاش بدانید از چه سخن میگویم و باشد که دانا شوید.
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زیر سایهی خود به خدا خنده بزن و ذهن خهودت را بخهوان .چنهان
خندهای از ته د بزن که هیچک ارزش ناله و شکوِه ندارد.
یکبار دفتر هستیات را روخوانی کن که همهی جههانِ هسهتی در
خودِ تو پایان یافته ،پ بگرد درون خودت را کهه اگهر در آن ههزار تهو
چیزی یافتی که میدرخشید ستارهی بخت توست ،داغ است میسوزی،
بگذار اندکی سرد شود.
من زیر سایهی خود بودم ،ولی سایهام به من پشت کرده و دیگهران
میپندارند خودم آن را ایجاد کردهام تا مردمان پناه بگیرنهد .ههیچک
نمیداند که اگر پناه میخواهد باید بدون فریب باشد تا در د و آغوشِ
همچون منی جای گیرد ،ولی من آن سایه را نمیبینم و دیگران در باور
خودشان از من بُت ساختهاند.
من روشنی را نمیخواهم ،از تاریکی هم گریزانم ،چیزی میان سایه
و روشنی ،مانند نیمسایه .میان ههر دو پدیهده داسهتان شهگفتانگیهزی
نهفته .نگاه من به زندگی چنین است که همچون خورشید دهانپارهای
از  ۰۶۳درجه میتابانم و هرچه دارم را به هر سو که میتوانم تُف میکنم.
اگر کسی به من بگوید «چ» چاه را از همین دوردستها مهیبیهنم و
دور میشوم ،چون چاهِ این مردم برای آدمهای تازه درون شده به پستیِ
جهانشان است نه آدمی همچون من.
دور شوید که خودم را به شما آلهوده نمهیکهنم ،ولهی بهرای رههایی
راههایی هست .نمیدانم یکسو دارد یا بسیار ،ههر جها باشهد مهیروم و
همهی هزار راهِ هزارتو را آزمایش میکنم تا از این جهان رها شوم.
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اینجا هیچک بهراستی کسی را دوست ندارد و همه فریبکارند .من
با شهامت فریاد میزنم همه دروغ میگویند و من تنهایم ،تنها میدانید
بهسان چیست؟ خورشید که تنها میتابد و به گرمای ههیچک و ههیچ
چیز دیگر نیاز ندارد.
دلم میشکند هنگامیکهه مهیبیهنم ایهنهمهه آدم نیسهتم ،آدمهها
بهگونهای دیگرند .این هستی و تن نمیتواند آدم باشد ،چون فریب را از
بر نیست ،فریب برای آدمهاست ،من آدم نیسهتم .شهاید چهارپها باشهم،
شاید پرنده ،شاید آبزی و شاید خدا! من در پوست آدم فهرود آمهدم تها
ببینم و به آفرینندهاش گلایه کنم و ناسزا بگویم.
ننگ بر هستی هرچه دوپای جاندار است ،شرمم میشود از نام آدم.
کاش میشد باور کرد اینهمه فریب از یک تن برمیخیزد!
تا به کِی میتوانم تاب بیاورم نمیدانم ،ولهی تها پایهانِ زنهدگی مهن
بهدنبا کسی خواهم بود که فریب و دروغ از بر نباشدو اگر میدانهد آن
را بهکار نگیرد ،شاید اگر زمین هنوز نابود نشده برای این است که هنوز
کسی هست که چنین باشد و میدانم که روزی او را خواهم یافت.
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همه رو به من شدهاند و چشمهایشان بر من میخکوب است و نههالم
را از همه پنهان کردهام.
خوش ندارم کسی مهرا ببینهد هنگهامیکهه خنهدهام از تهه د و بها
نجواهایی همراه است ،آن هنگام که اهریمن هستیام را میهراشم (قی
میکنم) و از دهانم که به بیرون پرت شد ،با هم از کهردههایمهان لهذت
میبریم و به ریش آنان که پشت سرمان هستند میخندیم و یکدیگر را
در آغوش میکشیم که بهتازگی دوستیِمان دوچندان شده ،چون من به
اینجا رسیدم که میدانم نباید افسوس ناکردههایم را بخورم و هرچه در
جهان ،یک آدم میتواند انجام دهد را باید از سر بگذرانم.
در آن هنگام ناگهان مردم پشت سرم انگشت بر دهان هیاهویی برپها
کردنههد .نگاهشههان کههردم و دری هافتم آنههان چی هزی دیدن هد کههه خههودم
نمیتوانستم ببینم .کودکی از آن میان ،بلند فریاد زد وای! مگر با شاخه
هم میشود پرواز کرد؟
من همان دم بر زمین افتادم و ژرف در گرد و غبارش شدم؛ پاههایم
را به سختی میتوانستم جابهجا کنم و موهایم بر زمین چنگ انداخته و
مژگانم در چشمم فرو رفته و این صداها گوش مرا داشت پاره میکهرد،
ب که شگفتزدگیِشان را فریاد میزدند ،چون روی پشتم شاخههایی
رشد کرده بود بهسان با !
ب است دیگر انگار چه میشود یک تن از میانتهان بهه ایهن شهیوه
بمیرد و سس جای خاک شدن به باد برود و ناپدید شود!
میدانم خواستهی بسیار بزرگی است ،ولی اگر میشود چشمانتان را
چندی کوتاه ببندید و دهانتان را گِل بگیرید تها شهاید سهرودهایی کهه
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برای رفتنم میخوانم بر جان بیارزشتان درون شود و از نهادانی رههایی
یابید.
شاید بسندارید که شما را خوار کهردم و ناسهزا گفهتم ،ولهی سهوگند
میخورم که جز ارج نهادن بر ارزشهای آدمی ههیچ آمهاجی نداشهتم و
نخواهم داشت و هرچه میگویم برای خودتان است!
خب دیگر ب است ،مهن کهه رفهتم شهما بمانیهد و یهک جههان از
چیزهایی که شگفتانگیز نیستند.
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