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 نامهمن

 
 پیشگفتار

وگرنهه  ،بخوانید باید تا پایان ادامه دهید این کتاب را خواهیداگر می
ا هایی که من نیز بودم بمانید و خودتان رتاریکی ونِدر ،هادر نیمه شاید

من برای آدمیان  خواهیِها چیزی جز نیکاگر در این نوشته پوچ ببینید.
نیافتید دیگهر مهرا دنبها   گی دیدید و تا پایانش پاسخی برای آنو آزاد

نکنید و نامم را مبرید که شاید واژگان من برای راهنمایی شما کژتهابی 
 د.نداشته باش

رای کاسهتن خشهم درونهم بهر روی نخست ب ،این نوشتار و واژگانش
دانم باشهم )که نمی ها کاشته شدند تا یادگاری باشد برای فرزندانمبرگه

پایشهان را بهه  دارم ونها ستم روا مهیو داشته باشمشان یا اگر بودم به آ
 ههای زنهدگی،کهه شهاید در بیراهههو کسهانی ؟(کهنماین جهان باز مهی
 گم کرده باشند. هستندترین پدیده جهان ارزشخودشان را که پر

ههایم را نیهز درونهش ایهن نوشهتار آرمهان با نوشهتن ههر شهماره از
خورشیدی بود کهه په   31گنجاندم و سرآغازشان از تابستان سا  می

روزگار و اهریمن  های بسیار و دست و پنجه نرم کردن بااز فراز و نشیب
 33 پنجم آبان ماه سا  سرانجام در ،دارد لانهها آدمی درون که در همه

 خورشیدی پایان یافت.
شهماره و  دوست داشتم که خوانندگان این نوشهتار خودشهان از ههر

هایی که بر سر این اشته باشند و سیر زندگی و رویدادنوشته برداشتی د
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ولی اندکی راهنمایی بد نیسهت کهه بدانیهد از  ،من آمده را داوری کنند
 کجا به کجا رسیدم.

 در ،چک  از درونش آگهاه نباشهد حتهی خهودماین من که شاید هی
باورههای ایمهان و  گیر افتاده بود و هنوز هم درنیامده. هزارتوی سختی

ا گرفته و ها مرا فرگونه و درجا زدنبدون پایه و اساس و امیدهای سراب
ون رفهتن رفتم تلاش در بیرهر روز که پیش می در چنگا  نادانی بودم.

م و خهودم را در رفتهه ناامیهد شهدداشتم و رفتههرا بست ین همه بنا از
گمهان ببهرم و هرچهه نیسهت و هسهت  این شدم که بر بر پوچی یافتم.

 .های کورکورانه بیهوده استد  شوم که این زندگی با پیرویدو
ههای شد ولی آسیبرفتم دانشم از زندگی بیشتر میهرچه پیش می

ور کردم و بر هیچ چیز و هیچ خودم را از همه چیز د پ  ،بسیاری دیدم
 اید نیز گریزان بودم و هرگاه زمزمهی خواز سایه باور نداشتم. آفرینشی

هی که برای خود ساخته ت در این جهانِ گرفتمش.نادیده میشنیدم می
که کاش چنهین  هایم را کنار زدمدودلی ای یافتم و اندکی ازبودم روزنه
چون آدم هرچه بر آزادگی خودش پی ببرد رنه  بیشهتری  ،شدهم نمی

تهرین جاهها خهودش را زنهدانی و دربنهد مهنبسا که در اچه .خواهد برد
 بیند.می

خودم را در  است. دست آوردم بر آنچه که درستسرانجام باورم را به
و از همهین روی  ام را دریابمیآغوش کشیدم و توانستم خوب و بد هست

گزنهد نمانهدم و چیزههایی کهه بها که بهاز ههم بهی ،خوب و بد جهان را
شود گفت این هم بهر گهردن می تر بودم را دریافتم.شان آسودهندانستن

تهر باشهد خداونهد یها نیروههایی کهه چه کنجکاوکه آدم هر خودم است
 دانم چیستند رازهایی را برایش آشکار خواهند کرد.نمی
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من از خدایی پوچ و دروغین به نیستی رسیدم و سهس  خهدا را بهو 
ن فرزنهدان دانستم فرزندان مه کشیدم و یافتمش که مورچگان شکر را.

از من و من ی خاکی کرههای این ی آدمپ  همه ،زمین هستند یکره
 ام.نیست و چیستی و ی هستو سرزمینم و زبانم همه ها هستماز آن

ست ههر روز اندیشهه و دنبا  راستیاین را هم بگویم که آدمی که به
گهاه روی یهک پلهه نخهواهم شوند و من نیز هیچباورهایش دگرگون می

رگهون گهاه دگولی این باور که راستی بهتهرین نیکهی اسهت ههیچ ،ماند
 نخواهد شد.

تلاش کردم تا واژگان ساده و  ،کنید به خواندناز نخست که آغاز می
رفته و رفته هرکسی توان دریافتنش را داشته باشد که تر باشندهمگانی
 نیهز ارزش پارسهی راپهر هایواژهروند و ها به گُنگی و سختی مینوشته

 بتواند با زبان نهاب وکه خواننده های بیگانه کردم تا جاییجایگزین واژه
ههای جریهانسرزمینمان آشنا شود و این را راهی برای مبارزه بها  دلنواز
 باشد که راه من راه فرزندان سرزمینم باشد. ستیز دیدم.ایران

 پیروز باشید.
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 پیوندها

 آی دی اینستاگرام:

Ahoora.f1374 

 :آی دی تلگرام
@ahoora74 

 
 
 
 
بنده هست که با این نهام شهناخته شهده تجردی نام دوم اهورا دس*

کُنش دارم. میتوانید با دنبا   هم با همین نام هستم و در فضای مجازی
های غیررسمی در اینسهتاگرام را نیهز نوشته (دستجردی_اهورا#) کردن

 بخوانید.
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مهن  .یکند خودت هسهت یتو را اجبار به کار تواندیکه میکس تنها
توانهد دسهتور دههد چهون یسرکش دارم که به خودش ههم نمه یروح

 .زندیدستور خود را پ  م
 یزیهپ  به هر چ ،خواهدیها را منینف  من سرکش است و بهتر 

برسهم و  میههاکهنم کهه بهه خواسهتهیمن تلاش م .رسدیکه بخواهد م
شهوم و ههر یمه بخواهم سازگار که یطیهر شرا بامن  .رسمیم گمانبی
 .کشمیرا به بند م یکس
 نیهاز ا شهتریمهن ب .خواهم انجام دهمیرا که م یتوانم کاریمن م 

روم و یها مو به مرکز توجه زنمیجسم خود را پ  م یمن روز .جسمم
 .باشم دیچه که واقعاً هستم و بانهما ،ابمییخودم را م

و آزار  نمیهبرسهم بهدون آنکهه آزار بب یزیدهم که به هر چیقو  م 
 انیهبها سازشهگران تها پا سهازمیدهندگان را و مآزار دهمیآزار م .بدهم
 یچهون مهن ههر کسه ،بدون وقفه دومیم یزیهر چ انیتا پا عمر.دفتر

 .را یزیهر چ اریاخت وروح دارم  و ستمین
 ازپه   ،موجهود و نهاموجود هسهتم یِتهیههر گ یهانیسزاوار برتر 

 .چون حقم بوده و هست و خواهد بود شومیها متعجب نمفرصت
را بهدون  یزیهههر چ تهوانمیها بزنم و مرممکنیدست به غ توانمیم

 .دهم رییدرنگ تغ
بهه  .خهواهمیهها را مهنیخودم هستم و از خهودم بهتهر یمن خدا 
هها نیو بهتهر نیترازیهنیبه یچون بنده ،نخواهم داشت یازین چک یه

کنهد و مهن بهه یاو به من نگهاه مه ،و او مرا ابمییمن او را در م .هستم
 .گرانید
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سرزنش کنم چون به من  انخاطر اشتباهاتشرا به گرانید ستین لازم
کننهد یزمان که فکرش را نمه کیدر و لحظه  کیفقط در  اند،کردهبد 

 .رومیو م مریگیخودم را از آنها م
  .ستیانسان ن میکنیکه فکر م یااندازهک  بهچیه

 یدههم و از آنهان دور صینماها را تشخانسان یراحتتوانم بهیمن م
کم گهاه خهودم را دسهتچیهه .دارم یچون من چشمان قدرتمنهد ،کنم

 .نخواهم کرد یها شانه خالتیبار مسئول ریو از ز نخواهم گرفت
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 ؟به جلو رفت ،شت سربدون نگاه به پ شودیم چگونه
 .قدم برداشتن به جلو است یاتفاق برا نیثرترؤگذشته م
گونه اگر نیا ،مرگ یم تا پاوبر دیقدم زدن ندارم با یبرا یمن فرصت

بهه مهن  یاسهت کهه کسه آسهوده المیهجانم از بدنم خارج شود ههم خ
چهون آفتهاب سهوزان اسهت و راه  ،گنهددیرسد و هرک  برسد مهینم
 .انیپایب

  .ها از دست بروندفرصت گذارمیمن نم 
  .پنهان برسم یجابه ناک تا ومدیمن م
 .من قدرتمندم ،توانمیمن م

سهکوت را تجربهه  یزیهچ ای یدوست دارم بدون از دست دادن کس
 .هاسفر کرد به دوردست شدیکاش م ،کنم
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 .کرد یداستان را به دقت بررس یسوآن دیبا شهیهم
و خودت را  یاصلاح شو دیتو با دیشا ،خوب گرانیو د یتو بد دیشا 
 .یکن جور هیبا بق

 .بشود خواهدیو چه م یچگونه بشو دیبا ستیآشکار ن نکهیا یجدا
برسم و  نهیکه به روز آد کنمیو مقاومت م جنگمیهفته را می مهه 

 نیناجوانمرد است کهه چنهد یااندازههم به زآن رو یول ،استراحت کنم
 د. کنیهفته پرت م یساعت بعد دوباره من را به ابتدا

گذرنهد و یم یبه سخت میهافقط ساعت ستیجنجا  نمن پر یِزندگ
 .دکشنیمغزم را به چالش م

مهن  ،تهوانمیمهن مه. رمیهبگ دهیهرا ناد زیهکهنم همهه چیتلاش مه 
 م.قدرتمند

 متوجه شوند؟ نکهیشود از همه فاصله گرفت بدون ایچطور م
 هرچهه زودتهر دوارمیهام ،اسهت یبهدبخت یعامل اصهل تیاصلاً بشر 
 .چشهمم دور بشهوند یشهعور از جلهویآزاردهنهده و ب یهاانسان یهمه
خهود و خهوش  ینشود و برونهد دنبها  زنهدگ انشیدایوقت پچیه یعنی

 .نشوند کینزد ،شخص من ،به من و باشند
 تسهمتبههشهخص  آن یشهو زانیگر یابله هر تجربه نشان داده از 
 .شودیمت اآید و آینه دقیم

 .اوردین یسر کس ابلا ر نیوقت اچیخداوند ه 

و  کیهنزد یکهه رابطهه کننهدیتلهاش مه شههیهم شعوربی یهاآدم
م ویبگه دیهتو و خانواده و دوسهتانت را خهراب کننهد و با انیم یمیصم

دسهته ایهن  ،نه کهه حسهود باشهند نهه ،را ندارند تیمیصم دنیچشم د
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مهرور به نندیبیم یوقت .استیر یشان عقدهیهایبعض و دارند آزارها آدم
دسهته  نیهبهه ا یکسامیدوارم  ،رندیگیم آتش یرسیزمان به قدرت م

 .نماها برخورد نکندها که چه عرض کنم آدمآدم
پشهت شهما  گهرانیهستند که د نیدنبا  ا شهیهم شعوریب یاهآدم 
را خهراب  تهانو چههره رندیبگ کارتا بلافاصله آن را به ندیگویم زیچه چ

 .ندنک
 کیهکهه  ندو بفهم رندیبگ ددرها مغزآدم ،دردد  یجا شدیم کاش
  .اندشده دارند و تا به حا  از آن استفاده نکرده یبندمغز بسته
 یِمغهزیبه رفتارشهانکهه بها  میهانسهان دار ونیهلیما چند م یراست
 ؟دهندیرا نشان م خودشان

 ماننهدپرسهت و خود یمنزو و زیگرآدم بشر کی شودیچطور م واقعاً
 ؟کند دایخودش را پ

ک  را چیاما ه خواهدیآغوش گرم و ساکت م کیها دلم وقتگاهی 
  .نمیبینم زیجا

 .دهم هستمیکه نشان م یزیچ نیاز ا شتریب یلیمن خ
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د. دانهب نکههیبهدون ا یسهت حتهابه فکر خهودش  یبه نحو یهرکس
کههه  ییآنههها یوله ،و خودپسههندند یراضهاز خودداننههد مهیکههه  ییآنهها
 .شعورندیموارد بد در اکثر داننینم

زشهت  ،دنیهو بلنهد خند دنیمانند رقصه ییرا بدان انجام کارها نیا
ههم  ییآنهها ،شناسدیتو را نم یدر آن لحظه و در آن زمان کس .ستین

 ییپه  جها ،شناسندیباشند و تو را میکه کنارت هستند دوستان تو م
 .کن یشاد بلند بخند و یتوانیتا م ،ستین ینگران یبرا

 .خلهوت کهنم یکیتهار درهستم و دوسهت دارم  یزیمن آدم نورگر 
در کهار  دنیسرک کش یبرا چک یهنگام خلوت کردنم ه شدیکاش م

 .من وارد نشود

 .مبراستفاده را ب تینها مایزندگ یهاتک لحظهگرفتم از تک میتصم
من به ولی  ،در حا  تلف شدن در محل کارم هستند شترشانیب دانمیم

 .توانمیمن م ،دارم مانیخودم ا
 نیشوم و بزرگتهر دهید توانمیمو  رسمیبلند م یجا کیبالاخره به 

بالهاتر از ههر  مهن ،سهتمیبدن ن نیای من اندازه .اورمیوجود بزلزله را به
  .یروزیپ یهابالاتر از قله ،یاهیبالاتر از س ،هستم یزیچ
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عنهوان بهه یدر دفتر خاطرات کس یحت ،وقت نبودمچیه ،ستمین من

 دانمینم ،بدم اریمن بس یآر ،هستم یبد یلیمن آدم خ دیشا .اسم کی
 .چرا

گذشهته  داربیشه یههاود فراموش کرد و از کوچه پ  کوچهشیم 
 .شد ریسراز
 .ذهنم پاک کنم اهیعنصران خودم را از تخته سدوست دارم هم 
از احسهاس و  یتهه یهاوجود انسان ،ذهن یهاکشمکش لیتنها دل 

قائل  ءاستثنا شدیکاش م ،فهمندینم چیها از عشق هانسان .عشق است
 .شد

من  .ببرم یوجودم پ یبه ژرفا ترسمیم ،شوم یکه فکر ترسمیم من
دو بها  نی؟ اکشسرگردان و گردن ی؟ روحاز وجود یته یجسم ؟ستمیک

 .و تلاش کنم میایبه خود ب دیبا ،ابمیخودم را ب دیبا .ندارند یهم همخوان
دوست دارم دوباره متولد شوم نه به آن صورت که در فکر توسهت بلکهه 

 .دوباره است یتولد یواقع یمعنا نیخودم و ا نشیهدف آفر افتنیبا 
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 زیهچ چیکه ههیمانند کس دیبا یدر زندگ نکهیا ،مدیرس ایجهینت به
 .ستیبه فکر فرار ن گاهچیکه هیکس ،دیاز دست دادن ندارد جنگ یبرا
 یتهوانم بها کمهیمبا قدرت ذهنم  .قدرتمند است اریذهن بس یروین

 یحت ،کنم لیتبد انیپایب خودم را به شبِ یاهیاز س یخال یایتلاش دن
کهه از اعتهدا   نمیبینم یلیدهم اما دلکار را انجام  نیعک  ا متوانیم
  .میایب رونیب

را  میایهانقلهاب بهزرگ راه انهداختم و دن کی شهیهم مانند هم دیشا
  .عوض کردم

 یمهن خهدا ،دارم انیهپایمن قهدرت به ،توانمیمن م شهیهم انندم
 اریروح گهردنکش بسه نیها یجسم کوچکم که برا یخدا ،مخودم هست
  .تنگ است
کار را خودم بتهوانم  نیا اگر ؟تواند به من دستور بدهدیم یچه کس

 .امکرده یبزرگ اریانجام دهم کار بس

 نههیآ ؟یکن یخرج چه کس دیلبخندت را با ،سوا  جالب کی یراست
هرگهاه  وبهده  قلیروحهت را صه ،به خودت بچسب .است نهیگز نیبهتر

ی مطمئن باش جاده ،وت برسمت هدفبه یدیانسان د نهیخودت را در آ
 .نخواهد شد دایت پهدر را یفرع
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7 
 .رفتن استآن  نیمهمتر ،را بدون مقدمه انجام بده تیکارها شهیهم
از خهواب  ار یکسه نکههیبدون ا ،بدون مقدمه برو ،یبرو یخواهیاگر م

تها  اتاقهت یههاوند از مورچهشیم داریهمه ب تاز رفتن پ  ،یکن داریب
 .در آسمان دیخورش

که سکوت  دمیرس جهینت نیبه ا ماندرز بده یبه کس گاه خواستمهر
تلهاش  ،میشهویواجب مههای ناهگ یسر کی ریها درگوقت یگاه .کنم
 مانیکارها تواندیما م یاراده .است یمهم و ضرور اریترک آنها بس یبرا

  .را به انجام برساند
را انجهام  میکارهها یهمهه ،دارم و با استفاده از آن یقو یامن اراده

 یدههد کهه بتهوانیبزرگش را بهه تهو نمه یِگار شهیروزگار هم .دهمیم
را  ین گهارآ دیههها باوقت یگاه ،یجا کنآن جابهرا با ت نیسنگ یبارها
 .یبدزد
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  .کار است نیگفتن پرمعناترنها سخن وقت یگاه
به قو   ،نفر گرفت کیانتقام را از  نیتربا حرف نزدن سخت شودیم

 .دنیمعروف با پنبه سر بر
آنهها ههم مجبهور بهه  ولهی ،اریبه اخت انددهها آلوده شانسان یهمه 
 کی ،ندیها مجبورند دروغ بگویمثلاً بعض .هستند زهایچ یسر کیانجام 
انجهام  یکهار کیهمجبهور اسهت  یهر کس .بشکنندمجبورند د   یسر

هها و دیده دارم که از اریاخت یول ،نمیبفهمم و بب ممجبورنیز من  ،بدهد
 .مها را جدا کنخوب هایمدانسته

 یوقت ولی ،شودیدرست م زیهمه چ ییایبا خودت کنار ب یبتواناگر  
 .یشویخودت خُرد م یجلو یزنیم یاکه به خودت داده یقول ریز

 شههیهم .خودم محترم باشم تا زنده بمانم یکنم جلویمن تلاش م 
مههم  شهانیبرا ،یدیهکهه بداننهد مفیتا وقت گرانید ،مهم خودم هستم

محبهت  یبه کسه یمثلاً وقت ،دنباش یها ماداستفاده دینبا حتماً .یهست
تهو  دکنهیو احسهاس مه یشهویواقع مه دیآن شخص مف یبرا یکنیم

شخص از تهو  آن یقبل باش مانند ینتوان یلیبه دلا و اگر یک روز یمهم
 .پ  محور خودت باش ،شودیمتنفر م
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9 
که از همهه  رسمیقسمت م کیبه  ،کندیها فکرم قفل موقت یگاه

 .کنمیرا ح  نمک  چیه و هاآدم ،هامزه ،هارنگ ،شومیخسته م زیچ
 .هامثل د  آدم شوندیچشمانم کدر م

خودم را  مکردیکه م یکار نیاول ،مداشت شهیها رکاش مثل درخت 
 .شدمیم شکلبخند آرام خ کیسس  با قطع و 

 ،بهه عهالم و آدمو آورند یکم م یو با اراده هم گاه رومندین یهاآدم
دارم نمن دوست  .مسخره است شانیبرا زیهمه چ و ندیگویم راهیببد و 
 .خسته بشوم نکهیدوست دارم پهلوانانه بجنگم بدون ا ،ورمایبکم 

 ،خهودم هسهتم دههدیمه دیکه به من امیقدرتمندم و تنها کس من
از نظر من  ،ستیخواستن توانستن ن .امیجسم خاک نیا یچون من خدا

 .دست آوردن استبه خواستن
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 .مهن مشهخص اسهت ریمسه ،درآورد یتواند مهرا از پهاینم یخستگ
 .و هسهتبهوده  دنیهد از ابتهدا خندمقصه ،شهوندیمن سست نم یپاها

 مایشانیپ یو چروک رو نینبود جز چ یزیصه و فکر چغها حاصل سا 
 .شده دهیکش ریروح خسته و به زنج کیو 

تها  سهاختمیآن را مه دیهکوتهاه بهود و با رموایهکه د تمدانسیم دیبا
 .آن هم نرسد یمهیک  به نچیه که فکر یااندازه
 بردیزمان م .تا فراموش کنم بردیزمان م م،سازیرا م رمیپله مسپله 
  .بفهمم و بفهمانم شتریتا ب

 رمیمطلق باشم از نور چشمانم بهره خواهم برد و مسه یکیاگر در تار
 .ابمییرا م

بهه  نم .یچقدر قدرتمند یتا بفهم یبه خودت رجوع کن دیبا یگاه
 .راهم سالم نخواهد ماند یجلو یمانع چیپ  ه ،بردم یقدرتم پ
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 صیآنهها حهر یهمهه ،شهوندیارضا نمه زیچ چیوقت با هچیها هآدم
 یههم راضه رسهند بهازیخواهند میکه م یزیبه چ یوقت یحت ،هستند

 .ستندین
رود که اگر یم یزیدنبا  چبه یهر کس .دیترس دیبشر دوپا با نیاز ا 
ههدف  شدیکاش م .دیبه آن خواهد رس گمانیب ،کندرا هدف چیز آن 

 .یبه محبت و شاد دنیرس ،بود تیبه انسان دنیهمه رس
کائنات بهه تهو کمهک  ،یها بداننیخودت را سزاوار بهتر دیبا شهیهم
 هایت دست یابی.خواستهکرد که به  دخواه

 .میدار ازین رییبه تغ یگاه ،ستیخوب ن شهیهم ییتنها
ههم  او یدانیم یوقت رد؟مثل خود اعتماد ک یبه کس شودیمچطور 

که تهو  ییزهایمثل خودت انسان است و ممکن است هر لحظه به آن چ
 .فکر کند یکنیفکر م
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 .آن از بهتهر اریخهوردن بسه بیهنه یوله ،خوردن خوب اسهت چوب
چهون آن  رومیم بد سمتبه شهیهم یچه خوب است ول دانمیم مخود

  .ماهرا تجربه نکرد
 یتهوانینمه چک یبه ه .مغز آدم دشمنش است یها حتوقت یگاه

 دارمدوسهت  آیهی.کنهار  یچون خودت با خودت نتوانسهت ،یاعتماد کن
مهن بها  ،دیهترکم کن میبه همه بگو ارمدوست د ،تنها باشم شهیهم مثل
 قیتوانم خودم را تشهویفقط خودم م ،ستمیجز خودم راحت ن چک یه

 .باشم مشرفتیعامل پ توانمیخودم م ،کنم
هها آدم .فهرار کهنم دیهجز خودم بااز همه به یولام فتهیخودش دیشا

 .اندازندیم ییتو و خودت جدا نیآنها ب ،خطرناکند
 دیهپ  پشت سر را چگونهه با ،ستین یکاف دنید یتا چشم برا دو 
 دایهآرامهش پ یسلاح برا نیسکوت بهتر رمیگیم جهیهر بار که نت ؟دید

. که دهانم را بهاز کنهد خوردیو تکان م شودیکردن است زبانم کنده م
 .مرّبُیروز آن را م کیسرانجام  ،ختهیزبان افسارگس نیامان از ا
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سهر  ایهبهه جلهو بهروم  دانمینم ؟محتاط ایاحساسم یمن ب دانمینم
  .ستمیبا میجا

 یخسته شد ییتنهاکه از یدرست وقت. است یدو راه یزندگی همه
مقدمهه اسهت یداستان ب کیتازه شروع  نیا یول ،شودیاوضاع عوض م

است که تو به  نینکته ا نیو زجرآورتر باشدمیدست خودت  انشیکه پا
هها بهدون تهو هیسها یقبو  کن یتوانیو نم یکرد دایپ مانیبودن ا کتای
 .باترندیز

تواننهد یراحهت مه یلهیخ .شهوند پسهتتواننهد یها چه آسان مآدم
 نکههیترسند از ایآنها م ،خاطر ترس استبه نهایا یهمه ،باشند شعوریب

 نیهمه یبهرا ،را انجهام ندهنهد بهه ضررشهان تمهام شهود یبد کار اگر
 .ترسندیچون م شوندیخطرناک م
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 یرا بهرا ایدن یهانیبهتر یکه حت با ارزش بدان یااندازهرا به خودت
 ی.خودت کم بدان

تلهاش کهن بهه  ،قهانع نبهاشها نیفرق دارد و در بهترقناعت  با نیا 
 .دهیبه آن نرس چک یکه دست هییجا ،یبرس یزیچ هر یقله
خهوب فکهر کهن  یزههایبهه چ .ستروین نیترذهن قدرتمند یروین 

شهدن مهانع  دیهو ناام دنیفقط ترس از نرس .یرسیم هابدون شک به آن
مهن بهه  .برقصند با آن هیبقرا  یزنمیکه  یهر سازباید  ،است شرفتیپ
خودت را  دیغلبه بر هر ک  ابتدا با یآمدم که فرمانروا باشم اما برا ایدن
 .یتراز کنهم

فهرو  ایه ،فهرو کهن یدیرسه یهرکسههای گوشرا به  میخ سخنانت
کند چهون هنهوز شهیخ تهو نمهیاست که م نیمهم ا ،رودینم ایرود یم

 .کندیو زبانت کار م یازنده
 ریهبهه زنج عد راین بُرتچموشچون من  ،باشند یع منمط دیهمه با 
 .است و آن روح ماهدیکش
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  .بخوابم شهیهم یبرا کاش

 نیها ،کنمیمن از خودم فرار م ،ترسمیاز خودم م ،ماهدیبر یاز زندگ
 .درست نیست
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وجود آدم را  ،خاطرات بد .نسوزد یکسیاز ب چک یقلب ه دوارمیام
 .کندیم بیتخر
 .را آزار داده باشهد یگهرید نکههیمگر ا ستیسزاوار زجر ن چک یه 
 ،بها واژگهان اسهت یبهاز نهایا یهمه هم زجر، دیشا کشمیرن  م اریبس

 ؟امرا زجر داده یاست که چه کس نیتنها سوالم ا

په  ، جهر دادمزخهودم خهودم را  ،کهردم نیخودم خودم را نفر من
 .نکردمبه خودم رحم . من امیسخت رسزاوا
مهرا بهاور نکنهد بهه او  یکس یوقت .باور به خود است زیچ نیمهمتر 
ادامهه  یتوانستم به زنهدگیاگر سواد نداشتم نم دیشا ،دهمینم یتیاهم

 سهتمهن ا یهانوشته نیچون ا ،کردمیمرگ م میخودم را تسل و بدهم
 .دهدیم دیکه به من ام

 چیه ،طرف کی ،را رها کنم و بروم به دو طرف زیخواهم همه چیم 
 !بست استجا بنهمه !وجود ندارد یطرف ،طرف

ک  چیبها هه خهودم ؟نفهر را خوشهحا  کهنم کیهتهوانم یچطور م
کهنم یتمهامش مه ؟را خوشحا  کنم یکس پ  چطور ستمیخوشحا  ن

 .را زیهمه چ
چون  ،کنم دایپ ییجا واریدر د  د ک قاب ع کیعنوان به دوارمیام

 .شود اهیبا من پر و س دیشا ،است دیسو س یخال وارید
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به همه  .عشق بورزم زیبه همه چو کنم  یدارم عاشقانه زندگ دوست
 .بالا را نییپا پایین را و ازاز بالا  ،عد نگاه کنماز دو بُ زیچ

، ولهی خودش رقم زده یشده که خودش برا یزیگرفتار چ یهر کس
بهه زور فهراهم  شهانیرا برا زههایچ یلیشان خکه خانوادهیهستند کسان

 ...و اخلاق بد و خوب ،یبدبخت ح،یتفر ،شادی :اندکرده
 .دغدغههیبه یِزنهدگ کیهخهدا هسهتند و سهزاوار  یهاهیهد هابچه 
بتهوانم  دیهمهن با .اورمیدوست ندارم کم ب .شوم یمن پدر خوب دوارمیام

 .ندارم یتفاوت چیه گرانینتوانم ادامه بدهم پ  من با د راگ ،بجنگم
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 یوقته ولهی ،روندیسو مسو آننیکلمه و جمله در ذهنم به ا هزاران
 .صفر ینقطه یرو کندیذهنم قفل م شومیدست به قلم م

نفه   نیهمه چهه معنهی دارد؟کهنم یکه من م یکار نیا دانمینم
 دنیپه  اگهر نفه  کشه ؟ندیگویم یبه آن زندگ ،میگویرا م دنیکش
گرسنه  یهابچهچون  ؟ستندیهم نمانند  است چرا همه یزندگ یمعنابه

 اکنون حتماً ،نطوریمشت دزد و زورگو هم هم کیکشند و یهم نف  م
 ؟شهومیدوست مهگرسنه اشاره کردم من دلسوز و انسان یهابچه به که

اجبهار نفه   یو از رو یو مهن هنهوز بهه سهخت رنهدیمیم یزودآنها به
و  مهن ،خهودمفقهط  ،خودم هستم ؟به فکر من باشد یچه کس کشمیم
وجود داشت تا من در  ییجا شدیکاش م هستیم. با هم شهیام همهیسا

 .گور هم به من آرامش دهد یحت کنمیفکر نم ،رمیآن آرامش بگ
 ، یکهیرمیهبگ یو چنهد نفهر انتقهام سهخت زیهدارم از چند چ دوست

 یگهریو به گذشهته بهروم و د کنمچون وقت دارم فکر  ،لیتعط یروزها
چون  !یتوانیو خواهند گفت که نم ندیگویکه به من گفتند و م ییآنها
ممکن ریمن غ یبرا رممکنیفقط غ ،ندیگویم انیهذ د به شدتافرا نیا

 .است آن هم در حد سخن
 ترسهمیمه ،انم بدون استرس از خواب بلند شومکه بتو ستین ییجا

 .نباشد ییجا نیوقت چنچیه
 .ابتدا مرده بودمکنند من از یم همه باور یروز کی 

کم سنگ کم شودیکه باعث م ازیبه عشق اما نفرت دارم از ن صمیحر
از جهن   انسهانِ ههاونیلیشدم کنهار م شهیهم ش دیشا دانمینم ،شوم
 .نگس
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کهه  دانهمیمه یول ،کنم اهیس اتمیدفتر را از ذهن نیمانده که ا اریبس
 .دفتر نخواهد بود نیو آخر نینخست نیا

 ایهاز در یاز آسمان و رختخواب یسقفو داشتم از ستاره  یکاش تخت
 .موشها در ستاره در آسمان غرقِ مکه بتوان
چهون خسهته نبهودم و فقهط  ،مینوبت از شب متفاوت بهود بهرا نیا 

 .خسته نشود ییگوادهیز نیا از یچشمان کس کاش ،نوشتم
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تمام  یزندگ یهایمتیناملا چه زمانی میگویبا خودم م هاوقتیگاه

اگر  فهممیم ولی پ  از آن نفسی راحت بکشم؟که من بتوانم  شوندیم

ن و نوشهتن و فکهر کهرد یبهرا یابهانه من ،ها وجود نداشتندیمتیناملا

 م.متفاوت بودن نداشت

بها  یتهو مگهر چهه فرقه نهدیبخندنهد و بگو امهبه گفت هایلیخ دیشا

 یگفت هر کس دیها بادسته آدم نیبه ا یول ؟یکه متفاوت یردا گرانید

 ،زبان مانند درخت را نهداردیجسم ب کی ایجرأت حرف زدن با خودش 

 .دارم یمتفاوت یِتیگ ،پ  من اگر خودم متفاوت نباشم

دنبها  به یگذرند و هر کسیها پشت سر هم و منظم مروزها و شب

سهرم را نشهان  پشت که گردمیم نهیدنبا  آمن به ،است زانیگر یهدف

 .دیبه من دروغ نگو نهیکاش آ ،ام رایخود واقع ،بدهد و خودم را

 یبختهنگهونو  شهودیمه انیهسهرم نما یتر از هر روز بالایآب سسهر

 نیگرفتار جاذبه زم یتا به کِ یموجود خاک نیا .زندیم ادیها را فرانسان

 ؟ستیها کنار او ناو در آسمان یمگر جا ؟است

و بها متانهت در ا انهدهبار چنگ زدفلاکت یزندگ نیهمه بر ا نکهیبا ا 

 .کنار آنان است

م خاکش را از جسم و میرا ترک بگو نیدوست دارم هرچه زودتر زم 

 بارگاه او بسردازد یبه تماشاشوم و روحم  آرام یاندک دیشا ،کنم برایس

 .دوزخ استسزاوار اگر  یحت

  ؟از کدام سو است هرا ،که بروم خواهمیفقط م 
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چشهمانم از  ،نمیهبیم نور از یکوچکاریبس یمطلق روزنه یِکیدر تار

هها را غم دیبا ،را بشکنم یکیسکوت و تار دیمن با ،داردیآن دست برنم

 .نابود کنم

 .خنددیکه در آن دلم نمرا  یاکنم خانهیم رانیو
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21 
خودم  یو با آن چهره ستادمیایم نهیآ یداشتم که جلو یمقل کاش

 .مرا انمیآنقدر که نه خودم خودم را بشناسم نه اطراف م،دیخراشیرا م
 نیتهرامروز خطرناک یهاانسان ،ناکرده آلوده شدههای به گناهذاتم 
 .ها وارد شومانسان یِدوست ندارم در گرداب پست ،شان عشق استسلاح

را ندارد ههر  دنشید ییتوانا یهر چشم که تمخیبه گردنم آو یطناب
 .شودیتر مطناب قطورتر و محکم زنم،می یبار که دست به کار زشت

 چقدر مخرب اسهت امها بهاز دانستمیم ،من از تو چه خواستم ایخدا
را  میههااشک دنیکه تاب د یچقدر مهربان ،هم با تمنا درخواست کردم

 ؟کردم یحماقت نیچگونه چن ،من نادان بودم و تو دانا .ینداشت
من  ،شدمیکاش انسان نم ،که چه کردم دمیفهمیوقت نمچیکاش ه

 ؟مرا بشکند ستین یچرا کس امهدر خود محصور شد
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21 
 نیترو دردآور نیترسخت ،برسم یدوست نداشتم به دو راه گاهچیه

 ست.هایها در دوراهانتخاب
 تبهه قلبه ،دسهت نهده شهوندیدراز مه تکه به طرفه ییهابه دست
 ،پهذیردمهی یکهه هسهت گونههتو را هر  یچه کس دید دیبا و.پناهنده ش

و  نبهه بهود قیتهو را تشهو ،فقهط خهودت و او .دانقصها ناانسان یههم
  .کنندیشدن م انینما

 ،خوشهامد بگهو شامدهایبه پ .بگردان کینام خود را ن .بمان تیتا ابد
 از پهر یبا دست نکهیمگر ا ،نندیدلت بنش یخانه یاما اجازه نده هر کجا
 .اقبا  خوش باشند

کهاش  ،میشهویکه باعث دردسر خود م میخود ما هست نیا شهیهم 
 حیبه توض مجبور گریگرفت تا د ار ختهیزبان افسارگس نیا یجلو شدیم

  .مینشو مانیهاگفته هیو توج
 پزشهکی چیهه ،دههدوجود ندارد که افکار من را نشان  یطرح چیه

 .گذردیکه بفهمد در مغز من چه م ستین
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22 
فکهرش را حتهی  .کهرد ریشههم نمافکهر و چشه کهم درکهم راتییتغ
سهرانجام در  ،مواج یایدر نیا لدغواص کارب ،مشومیغرق که  کردمینم
وجهه بها چیههقلب شهکننده بهه نیا دوارمیام .قلب خود فرو رفت یژرفا
و  ماز ب  که شکست ،من تاب شکستن را ندارم ،رو نشودهروب یمتیناملا

 .ستیدوباره ن ستنشک یبرا ییجا مجوش خورد
 .نمانده است امشب یسخن ،بدیفریذهنم را م یخستگ 
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23 
نهه  ،رو نهه ت ه شهکنهه خ ،منم منم. ستیباشم ن دیگونه که باآن من

 ؟من چه هستم ،می رگِیو نه م خندمینه م ،سوزانمیو نه م سوزمیم
من حه   ،فهمدیک  مرا نمچیه .یحسیهمه ب نیاز ا کشمیآه م

از  ،بهروم یسهرد نیهاز اکه  رسدیم یروز .ستمینرئی شوم چون مینم
 یبهرا ه،نالهیبهش سهوز نیاز ا سکون،م یِشلوغ نیاز ا ،هایمتیناملا نیا

 ت.اس رید شهیرفتن هم
 چیه گریو آزاردهنده است که د نینقدر سنگآ ،از غم دارم یبارکوله 
سهوار  نکههیا زشهوند ایمها شرمسار غم یهمه ،ندارد یتازگ میبرا یغم
 .شوند امهکول

 یروح من است که مانند جوهر بهر رو ،نامهمانیپ نیا یشهیرپی و 
 .نقش بسته است یرنگ زندگیبی صفحه
 .است ییو کن  تنها یکیتنها پناهم تار ؟من شدم ،چرا من 
هرک  برای  زادروز .غصه و درد استو  یقلبم آکنده از آلودگ ...آخ 

میهان  یواریهد ؟فهممینم یاه مزهکمن چه کنم  ،است نیریخودش ش
 .وجود ندارد یرد چیه ،هاستو انسان من
 ایهبهیمانند غربه  من پشت در .سازدید  مرا رها نم یخانه ،اندوه 
 ازهها انبهوه غهم دیچشمانم خراب شود تا شها یم جلواهم تا خاناهنشست
 .بروند میان
دههانم  .مانهدینمه یبهاق یسخن چیه ؟ادامه خواهد داشت یتا به کِ 

 بهه یمحکمه یلیدست روزگار س .ستیحق انتخاب با من ن .بسته است
را درسهت  یزیهاشهک چ ،ماندیم یآن تا ابد باق یزده است که جا من
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 چیتهو دربنهد هه ،خودت را آزاد کهن ،است دهیفایعلاقه ب زابرا .کندینم
 .یدیتو خودت قف  را برگز ،شده تو باز یراه برا ،یمانینم زیچ

بهاز ههم  یول زندیم بیهمه نه نیچقدر دلم از خودم پر است که ا 
 .ناراحت است

 .زننده است یزندگ نیا ،امنقش زده ایهآلود یصفحه 
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24 
 د؟کهه خهرج نهدار نمهرد یراسهت ،رمیهبم رید  سه کیهخواهم یم
تو را  یاگر کس ،از دوست نداشتن بترس» :کرده ریذهنم را درگ ایجمله

را دوسهت  چک یکهه هه ییهاانسان ،ستین یمشکل چیدوست ندارد ه
از  زارمیهمن که ب ،جز منههمه مشخص شد ب فیتکل «خطرناکند ندارند
 .خودم یحت زیهمه چ

دانهد بها مهن چهه یخدا هم نم ،خلاصه نشده زیچ چیمن به ه گیتیِ
 .شده مانیمن پش به اریفکر کنم از دادن اخت د،کن

کهه روحهم بهه زنهدانش  ییهاناتوان خسهته شهده از ضهربه تنِ نیا 
 ؟در ساخته شده نیا یبرا یدیکل ایآ ؟کنندیچرا درها را باز نم ،زندیم

سوا   یدرون ذهن من جواب جا ...ستیکه پاسخ ن یاز جواب ییهانقطه
 .ماندیم پاسخیب
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قف  باز بود اما تلاش کهردم ماننهد  درِ ،نتوانستم در قف  بمانم من

 .بخوانم رونیب یایقف  از دن ونو در ماوریدوام ب گرانید
آرام آرام بهه در  ؟یباش یزندان یبه من گفت چرا دوست دار یحس 
قف  بوسهه  یهالهیاز م یکیبه  دمیکاملاً به آن رس یوقت ،شدم کینزد

 .دمیزدم و پر کش
م بهه نوشهتن دله .کهنم انیهتلهخ را ب یتجربهه نیهادوست نداشتم  
 .شدینوشتم از وجودم خارج نمیاما اگر نم رفتینم

و مهن را از  میههادر رگ اندهشد سمی ،روزمره یهاها و رن یسخت 
من به خودم قهو   د،فتیاز پا ب حمگذارم روینم .دنکنیدور م میهاهدف

 چنهد ههر م،پابرجها بمهانبه خودم قهو  دادم  ،ستمیبا میپاها یدادم رو
 ست.یسخت است اما شدن اریبس
 م.هست یبهتر یمن سزاوار زندگ 
پر شهده  ایدن نیاما ا ،دوست داشته شوند دیبد هم با یهاآدم یحت 

دوسهت دارم از  ،کنهدیمه دادیعشق ب نبود ،یاحساسیاست از تنفر و ب
 .بروم دهیفایب گیتیِ نیا

دوست ندارم عشق از قلبم فرار  ،ستیذره در حا  نابودوجودم ذره 
 زانیمن از خودم گر .کنم دایخودم را پ دیبا نمیریاز مرگ ش شیپ .ندک

 بودم. قهر خودمفقط با  ،کردمنشده بودم اما خودم را گم 
با  ،سرد و سوزناک شده کشمیکه در آن نف  م ییفضا یانگار همه

 یانیهپایبه یِسهتینم وجهود یافتهد و در ژرفهایهر نف  قلبم به درد م
مجهازات  دیهمن با ،ستین یاهشکوِ چیه ،مجازات من است نیا .نمیبیم

www.takbook.com



37                                                                                              نامه    من

 نکهیساخته نشده بودم و به ناگاه بدون ا یزندگ نیا یچون من برا مشو
 .بر آنان نینفر ،بدانم درون شدم

 .فهمدیک  مرا نمچیندارم ه مدنیآه کش یبرا یهیتوج چیه 
را خاموش خواهم کرد و نخواهم گذاشت  یدرد و پراکندگ نیچراغ ا

 ...مطلق منِ ،روشن بماند یگریچراغ د چیه
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 انیها نمااز چهره یدیجد یهاهیو زاو شوندیها عوض مکم رنگکم

 .شودیم
 .جههز خههودشدو دشههمن بههزرگ انسههان هسههتند بههه ،بههودو کم آز
دو  نیهکهه ا یراستبه ،محبت استکمبود شهوت و آز آنان  نیترمخرب
ی فاصهله نیکوتهاهتر ،و چقدر از هم دورند کیچقدر به هم نزد ،شاخه

 .ایدن ادیز
دوست  ؟من چه خواهد شد انجامکه سر مکنیفکر م نیهر شب به ا 

مهن  یبهرا شیآسها ،کننهد کدر یرا در هر وجه یندارم فرزندانم زندگ
 .کنم رابیفرزندانم را از آن س همدیمعنا شده به خودم قو  میب

. آور است و در برابر خود نابود کنندهدر محضر پروردگار خجالت توبه
 یبهرا یبهاز ههم راهه یدانیم یو اگر توبه شکست ینیبیپروردگار را نم
 یو شرمنده ینیبیم نهییاما خودت را هر روز در برابر آ ،بازگشت هست
قلهب تهو هرگهز قبهو   ،بخشهدیذهن تو هرگز تو را نمه .یخودت هست

خهاطر وجودت را آزرده ،ناپاک یپاک است و کارها تو سرشت .کندینم
و  اهیسه نههیدر آ رتیتصهو ،یشهویاز خودت متنفر م  یتدربه ،کندیم

 .شودیزشت م
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27 
 .کردنهد یشان را رنگو اطراف ندهمه رنگ پ  داد ،اممن مانده تنها
 مانند شومیتر متر و محکمقدممن هر روز ثابت و کنندیم رییها تغرنگ

 .سفت شود شیپا یکه آب شد تا جا شمعی
چشهمانم تهاب  ،آب را نهداردیخاک سهفت و به نیتاب ا میهاشهیر 
 کشهوند و در دهید دیاها بانسان ،ها را نداردگرفتن دهیستم و ناد دنید

 .شوند
سسهت و  میپاهها ،روحهم را ندارنهد یهاناله دنیتاب شن میهاگوش 

 دسهت امها بسوزانم را همه و شوم ورشعله خواهممی .شوندیتر مسست
 .دارد ازین یاسوز کرد که جرقهخانمان یهامرا انبوه غم ریتقد
بسهوزانم  خهواهمیمه ؟رسهدیفهرا مه یزمان سوزاندن ک !پروردگارا 
 .را نمیریش یهاآرمان پایان،و در ام را اندیشه م را،دل ام را،خانه
 ادیهد،د صیبها تفهاوت تشهخهها را ورق رنهگ چند یاندازهبه دیشا 
موجهودات  ،ها خطرناکندانسان .دیدقت کن یکم ،کنندیم رییها تغرنگ

 دهیهفایبه نفهرار کهرد ،زانمیمن از جن  انسان گر .خطرناکند دهیچیپ
 .ستیدیلجن  پ از یزیهر چ اب جنگمیو م بندمیچشمانم را م ،است
خهود  یههامبوددنبها  برطهرف کهردن کموجهودات نهاقص بهه نیا 
 نیها ،و پنههان کهردن هسهتند گهرانید هیهدنبا  توجفقط به ،روندینم
 .درخشدیم دیمثل خورش قتیحق
روزهها ناجوانمردانهه  نیا ،و سکوت خود هستم یکیدنبا  تارمن به 

 .روشن و پر سر و صداست
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لهد ج  یهاگناهان همچون پرنده .ستندین یشگیهم ،هارییتغ ،هاتوبه

 گردند.برمی هم باز اما زانندیگر
تها  ایهسهمت مهن ببهه» :و میگویهد خواندیمرا فرا م یبیعج یروین 

و روحههت را آزار  هآنچههه کههه ذهنههت را مسههموم کههرد ،یفرامههوش کنهه
 «.دهدیم

را  زیهچ چیامها هه ،کهنمیرا رهها مه زیههمه چ و  یروز رومیمن م 
 .رها نخواهم کرد کارهمهین

 یادیهز یتهیو گ نیزمه نیها یمن برا ،رسندیتا آسمان م میهاگام 
تها  ،گندمهمه نارس ب نیا انیخواهم در مینم ،هستم دهیناموزون و رس
 .بخوانند کیکنم که مرا نیابد تلاش م

که من وجود خهود را  نددیفهمان آن د،ختنیها از کنار من گررشتهف 
 .ندیرفتند که بگو ،ماهح  کرد

دانسهت کهه کجها یخنجر را تنها خدا م ،نکردم انتیبه خود خ نم 
 .م سسرددخوه کار را ب نیا یول ،کند فرو دیبا

پ  تنها به فکهر  ،شدم ریموجودات خطرناک س انیم یمن از زندگ 
 .پروازم
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29 

لبهاس از  نیهها را با اآن توانیدارند و م ییبایزهای لباس ،هاانسان
 !دادتشخیص  انیچهارپا
 .هاهمهمه یمن ماندم و صدا ،ها شدکلاغتهی از مکم اطرافکم 

 .زانمیگر هادغدغه از من دارم. دوست را انزوا من .شدم اموشفر من
 ثبات ویب هانیک و ایدن در ؟ بایدختیعرق ر دیکردن با یشاد یبرا 
 یشهوند و همهه رهها ک هگهوش یکهنم تها همهه جهادیا یشلوغ ،مجموا

 .موجودات بهراسند
من  ،سرد باشم خیهمچون  توانمیمن م م،ناهنجار باش توانمیمن م 
 .بهزرگ باشهم یارهیدر دا یانقطه توانمیمن م ،به آتش بکشم توانمیم

کهه چقهدر  میبه روز بگو ترسمیم ،خودم ینه برا ترسمیمن از خودم م
و شهب کهنم بهدون کمهک  اهیهمه س یرا برا زیام و همه چدهیرن  کش
 .ماه زگرفتن ا
تنهها تهو  .رسهدیهها نمهکه بهه فکر مهست یزیمن همان چ ،آشوبم 
نحه  و  یهیهها رخنهه کهرده و سهادر د  ییتنهها کهه و من یدانیم

اش شهیر ،ستین ینور چشمانم کاف .ستشُ دیبارک را بانام نیبدشگون ا
 .قدرتمند است اریبس
 یمرگ ،لبخندیخاموش و ب یمرگ ،هاستانیاز پا یارین مشکل بسیا

 یههاشهده کهه لهب ییبهایز یواژه ،مهرگ .سهتنیاز گر یمرموز و خهال
 یبهرا ،خهود یبرا ،یگرید یمرگ برا یآرزو ،ها را به خود آراستهانسان
بهه فکهر  چک یچهرا هه .هدفیب یهاتلاش یبرا ،هاغم یبرا ،هایخوش

 ؟ستیآباد کردن ن
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 یلبخند سهرما نیپشت ا ،چک  دردم را نفهمدیکه ه خندمیمن م
 .ستییگرفته شده آتش تنها دهینادی دهیپد نیپشت ا ،ستیزمستان ن

 دیادست داده ییشماها به تنها یآر ،مشکل شما ترس از گفتن است
بهه  ،جهابهه هر دیرویم ییبه تنها ...نفر کیاز  غیدر ،دیهمراهی تشنه و

 ...مینتوانست ،دیبا هم بودن آفر یما را برا ...ناکجا
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31 
 سهتا یچنهد وقته ،جهنگمینمه دنیرسه یاست که بهرا یوقت چند
همه  ازو توانم بروم یمن م .نگرمیم ،کند و من تنهایفرار م یخوشبخت

جز او به .است میپا ریز نِیزم یهامن تنها ترسم اشک ،دست بکشم زیچ
 .هستم شیبرا ینیچون من بار سنگ ،فهمدیک  نبودم را نمچیه

باز هم بهه  .را تجربه کردم یزیچ هر من ،نبود دیبودن هم مف وانهید
رقص  انیمن م ،دمیذهنم نرس یهاکدام از منچیمن به ه ،دمیرس چیه

 یهزارتو نیچگونه به ا ،بودم یکیتار یمن در تنگنا ،ماهافتاد رینورها گ
 ؟دمیدرخشان رس
 نیدرون ا ،آن موج بزرگ یآر ،دمیرا بو کش یخراشگوش یِدگرگون

مهن  .دوختهه شهده گهرید یچشمان من به افق اما ،داد رخ ژمردهذهن پ
مهن  ،رمیهخهود را بگ یهیکهه سهایکنم تا زمهانیرا باور نم یلرزش چیه

را  گهرانید و خودشهان ،لبخنهد بها ههاانسان. نگارمیم شیرا برا ییتنها
 یمادرشان را بها زنهدگ و پدر یکارندانم یسزاها انسان ،دهندیم بیفر

 دهند.پ  میکردن 
 یارهیدر دا .شناسمینم یمن مرز ،من وجود ندارد یبرا یخط چیه

 یاگوشهه چیافسوس که هه ،داشتن چهارچوب دیپنهان شده بودم به ام
 .شدم گانهیب خود پ  من از... پناه نبود یبرا

چهه  ،دهیهبرندر خفا چهه سهرها کهه  ،ستیمن آشکار نبختی ننگو 
 یاچههره امن هر بار ب .شتکُیهر بار هم خودم را م ،ختهیرنه ها کخون

تنهها  ،نهدارد دنیهچشهم د شدم اما روزگهاریم داریپد باتریز ینو و رنگ
من خهودم را سهتون  .بردن یبرا گرید یشتن و دستکُ یدارد برا یدست

تها نشهان دههم مهن  ستمیایکنم و میم یرا پِ میمن پاها ،کنمیخود م
 .وجود دارم
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 ،هاخنده .نه کردهخر یادیز یهاکه در وجود من نینگن ایواژه پوچ
 نیههمهه ا .دهنهدیمه چیهه یمهزه ،هاستادنیا ،هاگام ،هانگاه ،هاسخن
 .ها بر گردن خودم استیناگوار
 و هیهارزش خهود را در پو ؟سهتمیبا دیهچرا با ،نمیبینم یشیآسا من
بلنهد  نمه یههاگام ،پهرمیبخواهم مه یزیهر چ یاز رو نم.یبیتلاش م

 .سسهر درازا دارد نیکه تا هفتم ماهشیهستند همچون اند

ههر  .امنهاکرده یههارگذشته وکا یمسموم به کارها پندار یقربان من
 ،دارم ازیهسرنوشهت ن نیهمن به ا ،کنمیشب خودم را اعدام م روز و هر
 .است نیهم یزندگ سزای
 ،اسهت یسامان اشتباه بزرگهیگاه بشکنجه نیماندن در ا ،رفت دیبا 

 .هابا نگاه ،با همه ،با خودم ،جنگمیمن م ،دهمیمن به راهم ادامه م
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 .ام که دگرگهون کهنممن آمده ام،هدگرگون شدن زاده نشد یبرا من
 رمیهتوانسهتم خهودم را در آغهوش بگیخود شدم که اگر م ریدرگ آنقدر

را در آغوش  نهیکار هر شب آ نیا یجا ،کردمیوقت خود را رها نمچیه
په   ،شهوندیم یاما بردگان خوب ندستیها دوستان من ننهیآ ،رمیگیم
 .دارمبرده نیتوان گفت من بهتریم

ک  چیه .نمیبینم یپاسخ ؟دیتوان به بند کشیم چگونه را هاندهپر
خهواهم بهدانم چهرا مهن یتنها م .دهدیبه آنان دستور ماندن و پرواز نم

 .مایفرار یانسان یهپوست و جام نیاز ا ؟بندمرد
د   نیها .مشویم نیاندوهگ شتریب برمپی میتازه  یهر وقت به راز 
دارم  ییرازها زیمن ن .آزاردهنده و مرموز یازهاشده است پر از ر یزندان
چشم به راهش  نیپناهم را به زمیب یایکه در افتمین لیاما د ،خود یبرا

 .رمیبه سخره بگ یرا اندک شیبفرستم تا آسا
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گفهتن  یبهرا یکه سخنزمانی ،ترسمیمم د  پر آشوب نیسکوت ا از
 دایسخن گفتن پ یبرا یاتا بهانه ردیگیکار مرا بهام ذهن بیچاره ،ندارد
 .کند
کهه از خهودم  مشهویزده مهشهگفتای ازهانهدبه میهااز گفته یگاه 
دفتهر  نیها اند،هها از د  سسهر به قلب من وارد شدنوشته نیا .ترسمیم

 .خود دارد دررا  ینیبار سنگ
در آن  نهایکهه ههزاران انسهان ناب نمیهبیپر مفههوم را مه ینگارستان 
 ینگارسهتان را بهرا نیها یاست که رازها نیمن در ا یروزیپ .گردندیم

 دوارمیهام ،میگهویدانهد مهن چهه مهیک  نمچیه م.کوردلان فاش نکن
 .دک  نفهمچیه

 باشهم. انیهنما یاهیسه نیهتا در د  ا مقرمز شو اندکیدوست دارم 
همچون آتش زبانه بکشم و بسوزانم آنچهه  ها را بشکنم ونگاه یِپراکندگ

بهودن  یقرمز بهرا د،ینیبیکه م ستمین یزیچون من آن چ ،را دینیبیم
 .امدهین

وجهودم را  یدرون من است که همه یستیپر از ن و انیپایب ینبود 
 ،از سههمت بههد و خههوب .اسههت دهیکشههای ناجوانمردانهههبههه چههالش 

 نیها یانگشهتان مهن بهرا ،شهده شهنهادیبه من پ یفراوان یهایانگشتر
انهداختن بها خهودم  هپنجه یانگشهتان مهن بهرا .اندهساخته نشد زهایچ

 .نداهافتیپرورش 
ادامه  یجنگ با خودم تا به ک .خودش دشمن است یبرا یهر انسان 
ک  چیرا خشهکاند تها هه ههایوابستگ یهشیرپی و  شدیکاش م ؟دارد
 .نماند نیگنن بند نیا دربند
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کهه در  مروینواز مچشم یبا شکوه من .ترف میخواه یهمه ما روز 
 نیههمهه در ا ،دیهک  رفتنم را نخواهد دچیه .بنددینقش م نهیید  آ
خهود  یِبها نهادان شهاننیریش شب و زمهان شهکوهمند در خهوابِ ایروز 

 .من از خودم خرسندم .اندهمخوابه

  

www.takbook.com



نامه من                                                                                                48 

 
34 

 .دیآیها مانسان یبه نزد همه شیآسا یاندک سرانجام
که بر یآن زمان ،باران را با تمام وجودم گوش کنم یدوست دارم آوا 
 یا...من ب زدخواند به نیکوبد و مرا فرا میها با مشت مشهیش

مهن بهه  یاهگوش ند،اسرم عادت کرده یچشمان من به سقف بالا 
 ند...دهینم اننش یواکنش سکوت سوزناک نیا گوشخراشِ یصداها
ه چه ،کهردمنخواب شبانه سهر  دیرا که به ام ییچه روزها ،امخسته 
 مهاریب روانِ نیها م،به پگاه نرساند نیریخواب ش دیرا که به ام ییهاشب
 .افتینخواهد  یپزشک
کهه فردایهی  ،فهردا گذارمیو نامش را م ارمکیدر دلم م یاهدان من 
 یام همههیکه با سا فردایی .دنکن انیخود را نما نتیها طانسان یهمه
 .نام و نشان برومیب ییرا ترک کنم و به جا دیپلهای آدم

اما مهن  ،خواهد گذاشت یجا رب ییهارانهیو یروز امدانم نالهمن می
کهنم چهون مهن  اهیرا سه زیهمه چ ،از شب یداشتتوانم بدون چشمیم

از دلهم  یشهوم و چراغهیها مهها و ناکردههکرد انیم یمن پل .توانمندم
کهه چهه  ابنهدیدر گرانیتا د گذارمیپل م نیا یسوکنم و آنیروشن م
 ...بروند یا ندیایب ؛کنند
 دیههها باداشهتچشمی همه، ستیداستان خوب ن یسونیا شهیهم 

 ای مانیپش یچهره ،ماندیتو م پنداشتکه در  یادیتنها  ،فراموش شوند
 .یاهکه کرد یکار برگرفته ازخرسند خودت است 

 شفرامهو ،رشهد کهن ،کهن شههیر !چاره ایکه ناکجا چاه است  بدان 
 مشو.
 په  ،ندارد هیک  ساچیه کیدر شب تار ...من هستم و خودم نیا 
 .ستیماندن ن یتوانم ادامه دهم قرمز برایمن م م.ییتنها
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شهود یدهانمهان بسهته مه میبهریم یروح پ یهایماریکه به ب آنگاه

 بیم.یاای برای آنها نمیچون چاره
مهن  ،کهنمیمه بهازگو را دردم مهن درمان هر دردی آسهان نیسهت.

من عشق را  ،وجودم برساند یرا به ژرفا شیهاشهیدرد ر نیا گذارمینم
 شیآسها یبا گفتن آن اندک دیشا ،دنینام نفهمدارم به یدرد فهممینم
 م.فهمیمن عشق را نم ،ابمی

بهود بهه مها  یکاش کس ،ستیک  رسم دوست داشتن را بلد نچیه 
بهه  میاموزیخندند و بیآنان را که م میآموخت که دوست داشته باشیم

 .تا دوست داشته باشند و بخندندغمگینند آنان که 
به در دوخته شده  دگانمید ،نگاهی بودم و تشنه نینشگوشه یکودک 
برد تا برف و باران یم ییتنها اندوهِ نیکه مرا از پ  ا دیآیم یکس ؛دبو

نالهه  ییتنهها از سهرما و نهمِ گرید دیشا .را نشانم دهد زییو زمستان و پا
 .نکنم

از با مهن بهودن خرسهند  یهم بودن را دوست دارم اما چه کسبا من
دانم چه یم !از با من بودن یکشیم یمن تو چ یبایز یهیسا ؟شودیم
 .یدر د  دار یجرن

 چههیکهردم و باز رشیهخواسهت بها مهن پهرواز کنهد زنج یهر کس 
شهد کهه مهرگش را  دهیبه بالا کشه یااندازهبه و بلندم شد یهاپنداشت
آرمهان خهدا  یِنیبهه سهنگ یریبا زنج و کردم شیرها زینمن  ،آرزو کرد

 .پنهان شد دگانمیدرفت و از  نییبه پا، شدن
آور پهر شهدن چهه درد یچاز پو یتا بفهم ینیروزها مرا بب نیا دیبا 
 .است
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چهه  یرا شکافتم تا بدانم بهرا ماهنیسو  افتمیای در قلب خود نقطه 
 یکهه رو دمیرسه ریبه د !دهیلانه گز یهمه تباه نیدر ا یخال یانقطه

 یبهو نکههیماند مگر ایتا ابد قفل م شیآسای خانه نیا: »آن نوشته بود
 یچگونه بهو ارهمه مرد نیا انیدر م ...یناممکن چیز چه «!یانسان بده
 .را مزه نکرده بودم یوقت زندگچیکاش ه م؟بده تیخوش انسان
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 کیه ،زندان دیبا کل مافاصله .سرد است ،زندان آرزوها نیاست ا سرد

 .است دنیاز جن  شن ییهابا گوش نیگرم و دلنش برگ سخندو  ای
 (یامن نامهه)نگذارم  شانیبرا یزیکه اگر چ فرزندانمخوشا به حا   

دشنام دهند  و کنند نفرین رام ؛دندر گورستان دارند که بخوان یاز زندگ
در  یزنهدگ سهزایشرا بازگو کهردم کهه  عنومم ییرازها ر،دفت نیا یبرا
 .موجودات خطرناک دو پا بود انیم

کنهد یمه یمانند دلقک لهودگ یزندگ نیا ،ات را در هم نکشچهره 
تو  یِشیآلایاز ب دینبا یشامدیپ چیه .برو شیکن و پپ  بخند و قهقهه 

من » :زمزمه کن ...زندگان برسد با خودت زمزمه کن تا به گوش .دکاهب
 ،دیمانع من شهو دیتوانیو لذت هستم تا م یزندگ یر آماده براکلش کی

 «.ستمیایمن نم
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را بهه آشهوب  میو سر تها پها زندمی به دلم سر یهر از گاه ییروشنا
 .شذرگ یبرا رییم مساهمن شد ایگو ،کشدیم

 ،ش کنمافهو ببندم و ناگهان و در جا خاراه را بر  یدوست دارم روز 
 .وقت وجود نداشتهچیانگار که ه

کنهد در  یو بستم و رخصت دادم تها زنهدگاهم تنها راه را بر  دیشا 
هر بار کهه از  .ترسدیدرخشان که شب از او م یاهیدر کنار س ،کنار من
خهودم را  ،ردیهنگهارم تها آرام بگیخهودم را مه شیمند شد براهیمن گلا
ههدف  میههاتک گهامتک یکه برا یخودم را زمان ،که روشن بودمیزمان

 ههراس دنیاز نفه  کشه منهی کهه ،شهناختیکه من نم یمن ،داشتم
 .همه تنش نیابا  دنیاز نف  کش ،نداشت
 یهیبهه فردا گهریا دته تیبخوابم تا ابدخواهم یام مدرماندهو تهخس 
 .به من که تاب آوردم و ماندم نینفر ،نرسم شده نیو نفر یتکرار
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 ،گذارندن یاگر چند یشوند حتیم دهیشن ادهایکه فر رسدیم یروز
 یکسه گریکه د رسدیم یروز .که بشنوند خواهندیمردم م شتریچون ب
از وجهود  بهردیک  رن  نمچیه. ستیفل  ن و نایناب یکس ،ستیناشنوا ن

لگهدما   یمهرد چیهه کسی نبوده که به کسی ستم کند.چون  یگرید
 دهندیکار معشق تن به یرو ازمردان  .شرمسار نخواهد بودو شود ینم
روز  آن .شهوندینمه یپگهاه زودرس سهسر ها با اسهترس و تهنشِشب و

 خواهد آمد.
را ههایی چه لذت یخدا برا .در د  خودم دارم ییهاهنوز هم پرسش

را  نیتا زم ؟دیرا آفر چه ما یبرا د؟کن شدر وجود انسان نهاد تا ممنوع
وجهود  رانههیجهز و یزیهچ ؟وجود داردی ایاکنون آباد گرم ؟میآباد کن
 ...ندارد
 دیشها ،سهتا ندد  من نباشد بهشت پ  از برزخ چر هشت درب اگر

مهن  ،خهواهمیدانهم از خهود چهه مهینمه ؛اسهت رندچ منهم سخنان 
 .رومخواهم به خواب فرو یم ،بدانم شتریخواهم که بینم

 خواهدیبه هر کجا دلش مزند و می پرای و پرنده شوندیها باز مدر 
 گهرددیامها برمه ،برسد شدلخواه گاهیرود تا به جایم و کشدیسرک م
 !وستا یکجا برا داندیچون نم

 .من را ببر ستمین یزندگ نیا یمن برا
داشهته  ازیهن دنیبه نف  کش دیمن نبا ،شکندیتاب مرا م ازین یبو 
 یمایاز جهن  آرامهش بهه سه یپهرواز ،پرواز بدهم یبو دیمن با ،باشم
 .یبه رنگ آب ،شیآسا
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از ههزاران  .میکنهیمه انتیخمان یهامانیبه خود و پ ،پندار خود در
 ها را گرفهت و درشود گوشیم یگاه .میشویم مانیکرده پشو نا هکرد
شود هزاران ناکرده را در ذههن انجهام داد و یم .خود قهرمان شد ا یخ
 کیههمچهون  یتا بتوان یقهرمان باش ودتخ شیپ دیابتدا با .شد روزیپ

 .میخود هستی اندیشه یما ساخته ؛یرفتار کن مانقهر
شوم تا بهر یخودم م یمن فرمانروا ،مده به همه فرمان توانمیم من

 ،کنم تا زمان زودتر بگهذردیرفتار م یروزها به لودگ .شوم رهیچ گرانید
بهه پها  دیبا .من است یِگذشتنش را دارم جوان یکه آرزو ییهازمان نیا
 یش همههسهبز یهارا دوباره زنده کنم تا برگ ریدرخت پ نیا و زمیخ
 دیشها میهاشهیر .زبانزد همگان شود شیهاوهیو م ندازدیب هیرا سا نیزم

 .رندیدوباره جان بگ
خهودم  دیشا .کنمیم انیو خودم را نما کشمیرا در هم م قابن نیا 
 .هستم که خودم دوستش دارم یزیمن چ ،باشم میارییاز نقاب ب باتریز

  .دهمآنان گوش فرا  یبه ندا ،نندسخنان مانند باد سرگردا 
کهه  همچنهان تپشت سرو  نییاما به پاای که نرفته وبر یریسبه م
اگر پاهها و  برندیرا به دالان مرگ م مان تومرد .نگاه کن یداریمگام بر
اما  نیبشنو و بب ،گام بردار .یخودت را نداشته باش یهاها و چشمگوش

سخن مگوی، مگر این که بخواهی ندا سر دهی تا مسیر درست را نشان 
 یباز نیاما راه و رسم ا ،خودیدوست دارم عاشق شوم و از خودم ب دهی.

امها مهن  ،عمهرش تمهام شهد نکههیندانسهت مگهر ا چک یسخت را هه
کنم و یم یگردنکش .نمیبینم یفیحر وسخت را دوست دارم  یهایباز
 .ستین یاجنبنده چیه ،خواهمیم فیحر
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 یزیهچ نه ،کنمیپ  پاک م نیاز ا ،من ناپاکم یم.خودیاز خود ب ما
که خاک  بندمیم مانیپو کنم یرا پاک مدرونم من  .جسم نیا رونیاز ب
 .یااستخوان و مرده چیبدون ه ینیزم یدر ژرفا یخاک ،شوم

مهن خهودم را در  ،کهنمیرشد مه و کارمیم ایهمن در د  خود دان
 .سر از د  خاک ،ورماز خود در آ تا سر ممدیوجود آن دانه م

را  یزیهچ چیهه بمایهمهن اگهر خهودم را ن ،باشهم یکسهر توانمینم
ای یمگهر روشهن رودیکهار نمهدلم بهه .چشمانم یجز راه جلو نمیبینم
 .شومیم اشکوف و مافتیبار در دام نمنیمن ا .ندیبب

 یمن بنده .شمیاندیچون با  دارم و م رسمیبه هرجا بخواهم م من
آلوده  یهاوابو خ واریآلوده به کن  د یهاو گفتار هاها و کردارپنداشت
 .ستمیمحا  ن یبه آرزوها
 یاز عشق و مهربان دنییسراو آواز  یبرا میاگر لب به سخن بگشامن 
و  یستیدام ن بار درنیمن ا ،میگویسخن نم هایناپاک یبرا هرگز واست 
 .نخواهم افتاد یپوچ

آنچهه  ،من است یبراچه بخواهم هر ،را یآورم هر دلیدست مبهمن 
 .دارم مانیمن به ذات خود ا ،من است یوجود دارد برا ییبایزاز 

 و گذراندم یرا در تباه ییروزها .ورزمیام عشق مشهیبه پرواز با اند 
 یهنخا من .غم است یتباه نیافکند اپ  ،گذارم که بماندینم ،گذشت

 .غمکده نساختم یدلم را برا
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 .نمیبیپر از خفقان در خود م یانقلاب
 زیهچ چیهه ؛ریکار بگهآورد آن را بید مکه تو را به وجای اندیشه هر
 میذههن بهه هرجها بخهواه نیهشک مها بها ایب ،دیآیمنجا در ذهن نابه
و  میخنهدانمهی ،میدههیاز دسهت مه و میهآوریدسهت مهبهه ،میهرویم
 .دنیدو یبرا میدهینوپا به آن هدف م یهمچون کودک و میانیگریم

منتظهر  یزنهدگ نیها ،آورخود را بلند و شهمرده بهه زبهان یآرزوها 
با خهود بگهو  .شستجا نِکی دینبا ،آورد یها روبه غم دیاست نبا دنیشن

 .خودم را سرکوب کنممن نباید 
کهه  یجمله را به کسه نیا تباهیم؛هم  از دور میما باهم شکوفا نشو 

 .سد خواهم گفتبت میبراقلبش 
 دیشها .بنگهرم وانمتهیموجودات دو پا نم نیهم به ا هنوز !دانمینم 

 .ام نهشهیاند یاما برابتسد  میبرا یقلب کس
جهان یبه مخموشهو  سهردی آتش درونم بها نالهه نیا دانمینم هنوز

 ،یسهرد نیهدارم و ا نیخودم سهردم و چشهمان آتشه نکهیا ایشود یم
 .سو کرده استیچشمانم را ب

کم به خواب خودم کم یاز سرما ایمن دوست دارم در خودم بسوزم  
زبان را چگونه  نیا ،ندیبب یاز من گزند یخواهم کسینم .روم روف یابد
ی چهههیماه نیههام اتههن خسههته دشههمنِ ؟دیکشهه ریههشههود بههه زنجیمهه

 .سخنگوست
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 .تا پر شوم از غم خندمیم ،شوم تهیتا  سمینویم
بهه نوشهته  یزیهههر چ ،سهمیبنو یزیام چافتهیدر فراق نا ترسمیم 
 .ممکن است دشمن جانم شود دیآدر

دوسهتان و  ادیهرا بهه  ینیریشه یههاخهاطره ن،م دوست دارم نبود 
 ،گذارنهدیمه یجها به یافراد پ  از رفتن اندوه یاندک .اوردیب مکانینزد

چهه  !میکنه یرا تلهاف شیگران که چرا نگذاشت کارهایدر د  د یاندوه
 .است یبازگشت یندیفرا و به تو دارد یخوب و چه بد بستگ

 .ممکناز زمان نها یادشوار است اما خودت بودن در پارههمه بودن  
نشسهتن  یجابه و ها را ممکن کنناممکن ،ستیبد ن شهیهم راه دشوار

 .یبزن ادیفر یگام بردار و بخوان تا بتوان
آموزگهار  یهنهوز بهرا بیهاموز ندگانیجو به را به رخ بکش و انشتد 

 .کن یپ  آغازت را حکاک ،شدن زود است
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کینه مرا فرا گرفته بود! پ  با آتهش درونهم  پوچ بود از مهر و نیکی.
 سوزاندمش و خاموش شدم.
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 ...مانهدیمه یزنهدگ یدر صهفحه اهیها به رنهگ سهافکند نفرت پ 
 و چیبهود از هه ایگلایهه !عشهق و یپهوچ بهود از مهربهان شیپ یشماره

 د.دفتر واژگون رخنه کن نیخواستم خشم بر ان
په  از  یبر صهفحه یاهیدرست است که س ،بد باشم توانمینم من
 زیههمه چ یرد چیتوانستم بدون هیم ولی شد ریسراز ستنجایآن که ا
 یههااز چشهمان خواننهده زیهچ چیهه خهواهمیاما من مه ،کنمرا پاک 
نماند امها  یدرست است که باق ،نامه پنهان نماندمن نیا یبرگشتهبخت
 .برگرفتدررا  دمیسس هایاش صفحهییرسوا
من دوست دارم بها  .نداشته باشم یبندم نفرتیم مانیمن با خودم پ 

شهوم ینمه تپسه و میجهویمن دلم را مه .توانمیم وکنم  یعشق زندگ
 ر.یدستم را بگ !پروردگارا .گرید یهاهمچون انسان
واه خه، ددخنهیآنچه را که دلم در آن نمه سوزانمیم» :کنمبازگو می

 «.یاخواه صفحه ،باشد ایخانه
 .گفت دیرا با هایگفتن پ  ،دانمیم میگویمن فرجام آنچه را که م 
 .خودش خودش را دوست ندارد ،تن خسته چه کنم نیبا ا دانمینم 

به پا کرده  یجنجال ؟کندیدلم را چه کنم که خود را به عشق مجازات م
 قیرا بهه ابهراز آن تشهو ا مهناست ام نیکه تلق داندیمو ست یچند وقت

 .است دهیند یو زندگ یابیراه یبرا گرید یاچاره ایکند گویم
را در آنجها  میههاگهام یدسهت کهه روزدور یهااز نقطهه سمینویم 

باور  دیتنها با ؛رسمیمکه به هرجا بخواهم  دانمیمن م ،خواهم گذاشت
 .به منشور قدرتم ،داشته باشم به خودم

www.takbook.com



نامه من                                                                                                60 

 
45 
 مهرگ شوقمن با  .امدهیهاست سکنا گزآور مدتسکوت زجر نیا در
 ریهز اوریهدوام ب .دوام اسهت ،م از خهوداهتنهها خواسهت و کنمیم سقوط
 .یتوانیتو م ،تبر یهاضربه
هم ایقلهب سه یدانم تا به کِیگر مم ،دمیهمه ناام نیچرا ا دانمینم 
درونهم را  ینهدا و خواههدیم دنیترس یشهامت برا یدلم اندک ؟تسدیم

 .امکرده خفه
خواهم چشمانم را یم. به آرامگاه رودیم ادمیاما  سمیخواهم بنویم 

 و زمیهم اشک براهخواهم در خلوت نداشتیم ،نمینبک  را هیچببندم و 
 .از اشک بسازم ییایدر وبزنم  ادیهقم را فربلند هق

 !شودیخواهم نفرت را از خودم دور کنم نمیهرچه م 
 .شودکنم که بیتلاش م پ 
 ،سهتیهمچون مهن ن یخانمانیب یبرا ییجا چیه ؟ام کجاستخانه 

کهاش  ؟کجاست میبه کنار خدا هانیا یهمه !پناهمیب ؟پناهم کجاست
 .دمیکوبیاش منهیس بر انیگر یرا با چشمان میهاهیگلا و دمشیدیم

کهه  یبه لگد ؛رودینم یهم تنها ماندم هم دلم به همراه ،امخسته 
هها غم و اندوه نیا انیجالب است م ،شومیخرسند م ندازدیمرا به جلو ب

 .نمیبیتنها بودن را م
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سوار بهر  ؟کجا هستند یبدون خستگ یهاشب ،نخواهد بود و ستین

 .امدرمانده ادهیپ یتازند و من با پایاسب م
 رسهمیم ایهدف به هر گوشهیهراسان و ب !ندارم مگر فرار یاچاره 

تنها نشستن  دانشِ .مبایم را بهمانند یا خودم را دیتا شا کشمیسرک م
مههارت  عرصهه نیمن در ا کهینهم م.آموزینم یبودن را به کستنها  و

 .است یدارم کاف
 !دنبا  همانند نبودم من در به در به ،نبود گونهنیانگاشتم از خود ا 
 .ستمیمن ن نیا ؟را چه شده استم

 شودیبار نمنیا ؛یسردرگم نیاز ا نمیغمگ ؟شومیخودم م یپ  کِ 
مهن  بختهیِنگهون .تر شهده اسهتسخت یبار بازنیا ،پرنده شد و پر زد

 .ماندیگونه مکاش همان ،پنهان بود
 .د  آزرده است ،خنده دوستدارِ .دهندیرا آزار ممها خنده 
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بهه  کشمیرا که نف  م یساعات ی اینهمه ،نمانده است یزمان چیه
 .توانم با خودم خلوت کنمینم م وپردازیم یکار
 یوقته چیو تا شامگاه هه شودیباز م یپگاه چشمانم به سخت با آغازِ 
 .گذارمینم میهاشهیاند یبرا

وجهودم  یههامهن یاکنهون بها همههمن ههم ،شدم بهیبا خودم غر 
 .امگانهیب

نه دوست دارم  ،رودینم یدلم به زندگ .ندارد دنیشپر ک ینام ادیفر
 چیخود به هه یهاندانم یدر تنگنا .کنم یدوست دارم زندگ و نه رمیبم
 .شمیاندیم

به  خواستمیمن بودم که م نیام زنیم هیبه خودم هزاران کنا یگاه 
 ؟غلبه کنم ایدن

از پها  دینبا یغرور برسم ول تیهمانند گذشته به نهاتوانم باز هم می
به قلب و جهان و فکهرم نشهانه  یپناهیب نیا .نمیبنش کجای دیبان ،فتمیب

 .خورمینم نیاما من زم هرفت
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خهواهم آرزو یمه .پرواز و رفتن یبار نه برانیدارم آرزو کنم ا دوست
 ،گهرم هسهتند میههاکنم هر چقدر که نف یآرزو م ،دستانم یکنم برا

 .دستانم باشند
توانستم یم یکاش اندک ،خود داشتم از آنِ یاکاش خانه ،اب ندارمت
چنگ زدن بهه  یبرا یفرار دارم و نه دستان ینه پا ،میاسایغوغا ب نیدر ا
جهز خهودم  چک یهه و در به در دنبا  پنهاهم ،شده نینفر روزگارِ نیا

 .شودیپناهم نم
را  زیههمه چیب یِزندگ نیا قتیمن حق ،ستمیو افسرده ن دیناام من 
 .افتمیدر

 یهاذهن یمن برا .نادان مردمانِ یبرا چرند است میهادست نوشته 
بهرای همهین ههم  ،م از دردوش هیکه ت سمینویمن م ،سمینویبسته نم

 !باورش نشود در د  چه دارم یکس که خندمیم
 .ماندیم میبرا یزیکاش راه گر 

 .کن یپرمحتوا مرا متلاش سکون

 انِیلبخند آدم دوارمیام ؟دفتر چه بر سر من خواهد آمد نیا انیپا تا
و خشمناک  نیغمگ یهامن از چهره ،نمیبب شهیاز احساس را هم یخال
 .ترسمیم

 .د  ببندم متوانینم یزیچ چیاز گذشته به ه ترشوقیهر سا  ب 
در  ییاز روشهنا یانوشتم اکنون تنها خاطرهیبود و م ینور اگر قبلاً 

 .سمینویمذهن مانده و 
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 دنیو نشن دنیاما خودمان را به ند میشنویو م مینیبیها مما انسان 
 زیهچ چیهه م،دار زیهکه همهه چیدر حال !تیانسان نیننگ به ا م،یزنیم

 م.ازیبه ن ازمندیندارم و ن
 نیهمن هم با ا یآر .دوست دارم بخواهم ،دوست دارم خواسته شوم 

م دوست داشته شدنی ه باشم اما تشنهدوست داشتتوانم یم یقلب سنگ
 .هراسمیم هایوابستگ یمنفور باشم اما از صدا نکهینه ا
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 ،امبهودهن زانیهگهو گرواندازه از سخن گفتن و گفهت نیاکنون ابه تا
بلنهد  میدوست نهدارم از جها یحت .کم گرم بود و لبانم خندانف  شهیهم
 .هم ندارم دنیتاب شن ،شوم

 وموجودات روز به روز مرا با خهودم  نیا ؟اندبا من چه کرده انیآدم
کهردم در  شههر انهدازه تلها، کننهدیمه هبیلبخند غر و یشاد و یزندگ

 .ناکام ماندم ابمیآکنده از مهر ب یوجودشان قلب
 یدیکه بتوانم نفرت و پلییبه جا ،خواهم به نا کجا برومیم ایبا من ب

 ایههن پلشهتیِاز  وخهواهم پهاک شهوم یمهن مهه .کهنم یرا از وجهودم قِه
 یمتلاشه مهرا میههانجوا ،دیهمرا به کهام مهرگ ببر .ترسمیها منداشتپ
 .کنندیم

 کیهو تار هیها را سااما چشمانم دوردست سازمخواهم بیرا م ندهیآ 
 .ندیبیم
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مهن  نیا .دهدیم انیکم مرا پاکم ،کردم در وجودم داریرا ب ییولایه
هر آن ممکن اسهت خهودم را  ؟کوچک و سست شده است گونهنیچرا ا
و انهد ه به نفرت به دور مهن پراکنهده شهدهخودفروخت یهاانسان .ببازم

 یهالبخنهد ذبمهرا جه و کشهندیمهریهایم جلد بهیخودشان را به رخ 
 .کنندیشان ممخروبه
 ،دنیآماده به بار اهِیپر از ابر س یداغ و لرزان و چشمان ینت ها باشب
 زیههمهه چ زیبار ننیا .گذرندیم ،عزا و رقص یکوبیپا یآماده براپاهایی 

م باشد انیبه ز راگ یشود حتب خواهمیمن گفتم م ،بر گردن خودم است
 .ردیبگ زیرا ننم خرده جا نیپ  بگذار بشود و ا

 یهاسهت تها گهازدغدغه ا  تنِدنببه یسان سگ هارانگار ذهنم به 
 .و دلش خنک شود ردیبگ

 ،خهوردیمرا  شیهانکرده افسوسکه شوم  یو فرتوت ریپ خواهمینم 
ههر  .شهمخهودم باو پهرواز کهنم  مگرفت ه که خودم فراگونخواهم آنیم

 .رسمیم نهیچقدر از خودم فرار کنم باز به آ
سهخنان  داریهجهز خهودم خر یبنالم کسه میهایهر اندازه از خستگ

ای جنبنهدههمچهون مهن  ،ستین ییهمچون من خدا .ستیم ناندوهناک
 افتنیه یبرا یاهمه غم و جنبنده نیا نشیآفر یبرا ییخدا ؛ستیهم ن
 .پر از اندوه یگودال

 ،سسارم به بادیم ،سسارم به گذر زمانیم .دیخوش آ دیآپیش هرچه 
کهه یرا هنگهام میههااشهک ،را میهاغم ،ها رایسخت ،به خاک سسارمیم
 واریهد ابانیچون ب ،ستیصدا خاموش نیپژواک ا .کنندیصدا چکه میب

 .ندارد
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مهن دلهم را  ابهانم.تیمه دیرا چون خورشه یمن مهربان ،دیابیمرا در 
باشهم دوسهت دارم  ههممن اگر تنهها  .دیابیمرا در ،ماهکرد یکین یایدر

 .ندیها را نبیدوست دارم چشمانم بد ،نوازش کنم
 انِیدو پا یِدیآن شود پل یدانستم از خودم که بانیهمه نم نیکاش ا

  !ها هستندکه چه دمیکه چه هستم و د دمیمن د ؛نمیچهارپا صفت را بب
شان را یِکیتار ،بلازدهی خروار مخروبه کی ،خودپسند یِکیمشت تار کی

 ییچهه از روشهناشوند تها هریو بر سر آن خراب م بارندیم ییبر روشنا
نگران که بهاز  یهاچشم و بماند شیهاشود و داستان ستیمانده است ن
 ؟نه ای شودیهم روشن م

ماننهد  دیو آن را بهه خورشه میابیب یاروزنه دیبا دیگویک  نمچیه
 شیتها بهرا ردیهجسهارت کنهد و بم یند تا کسراه همه چشم به ،میکن

فرزندانشهان تهرس  یبهرالیهران هها از مهرگ دبهزد  د.نیداستان بسهرا
  .سازندیم

 یزنهدگ نیهدهم که همه بداننهد ایسر م ادیفر یاگونهاگر بتوانم به
مهن  .دیهمشت زد و جنگ دیبا ،نشستن را ندارد جاکیو  دنیارزش ترس

همهه یجسم ب نینه از مرگ ا ترسمیم میهاآرمان من از مرگِ ،توانمیم
 .زیچ
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 مخورد برکه  شاننیترسر راه به کوچک ولی مداشت یبزرگ یآرزوها
 .است خودمبر گردن  زین نیا و به همان بسنده کردم، آن را برداشتم

خواسهتم یمه نخسهتبه آنچه کهه از  دیدرنگ نکردم تا شا گاهچیه 
حا  . افزود مایزندگ تر کرد و بر دانشِکوچک مرا تنها یآرزو نیا ،برسم

از  و دمیرا د یشتریب یهاپلیدی ،ها متنفر شوماز انسان شتریتوانم بیم
 .دیعشق نخواهم د گاهچیه یخالتو مردمِ نیا

 .نمانده است که نرفته باشم یراه چیه گرید ؟دانم چه کنمیمنمن  
هها کمهان انسهاننیانهدازه در برابهر رنگه نیها نکههیمن خسته شدم از ا

 .کاش تنها نبودم ،اماکنون دوام آورده دانم چرا من تا بهینم ،ستادمیا
را بها  ییکن  تنههامن چقهدر نیا ،کشدینف  م یسخت همن ب نیا 
 ؟اش تحمل کندهاشورخورده یوارهاید

مهن  ایه .شهودیو بر سرم خراب مه شده ترنیسنگفسوسم هر روز ا 
 ترسهمیم رسمیبه هر صفحه که م ،دانمینم چیه !همه ای ستمیانسان ن
 زا یبماند انگهار قسهمت یاز آن خال یچون اگر اندک ،آغاز کنم یانوشته
 سهتادنیا یبهرا یانگهار تلاشه و از دغدغه و تهنش بهوده یخال مایزندگ

 .ماهکردن
 خواههدیدلهم مه یههر از گهاه .گهذردیبر من چهه مه داندیخدا م 

 بدون توجه به دادِو همچون آنان بسندارم  ،کنم یزندگ گرانیهمچون د
 .کنم یدادگریب گرانید

 .کشهدیمهاست و خط و نشان  دادگریمن تنها در برابر خودش ب نیا
رد شدن خهودم در برابهر خهودم من تنها نگران خُ ،ستمینه من ناتوان ن

دانم که اگر ستم یم ،ذات باشم خواهم شکستم که اگر بددانیم .هستم
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 .دیروحم را خواهم شهن رد شدنِخُ شِخِشخِ یخودم صدا یپا ریز مکن
 ییمهن بهه تنهها ؟ابهدییباشد مهرا نمه نیکه چن یگریپ  چرا ک  د

همچون مهن هبهوط بهه گورسهتان  ییکتای یِبلندپرواز ماا رمستوانم بیم
 .دارد در پی نگار رایب

  

www.takbook.com



نامه من                                                                                                70 

 
52 
 ترس یبودم ولنی عی ،نبودم یوقتدچن .آغاز کنم زیدانم از چه چیمن

کهردم یکهه مه ییاز کارهها دیشا .دمیترسیاز قلم م و مرا فرا گرفته بود
کنهار  اندکی خودمبا  .نوشتن آنان شرمسار بود و دستم ازشرمنده بودم 

 اهیس و ستمین اهیمن س .نگاه کنم مکاغذ دیسف یآمدم تا توانستم به رو
 ...ردببرا در خودش فرو م روشنایی خواهمیمن م ،شومینم

 یدر گذشهته جها ،نهدارد یامهزه میآفتهاب بهرا یلیبانگ و س گرید 
 .کردیام را گلگون مدستش چهره

سهخن  نمیهبیهست و مهن او را نمه ای ستیکه ن یخواهم با کسیم
پنداشهت  .ستیگفتارم ن ییِبایذهنم به ز ،اممن خسته !یدانیم» :میبگو

و  یزشهت ریهزنج نیها ،رهها کهن ودمخبند مرا از و شو ده  و مرا شست
بگهذار بهه  ،که در استخوانم خودش را جا کرده پهاره کهن یسرشتستپ

بسهته پهرواز  یخنک با چشهمان میبگذار در نس ،نف  بکشم ایدر یژرفا
ها تها ههر انسانی همهی اندازه ارم بهاز عشق بک یزارمگذار گندب ،کنم
ر رود بهایهو دلهش را بهه ام ندیبچ یااز خودش خسته شد خوشه یکس
 میگویبا خودم م ،ترسمیم نمیبیموجودات دوپا را که م نیا یول «کند

 ،آنهان بکارنهد انیرا م نهینکند تخم ک ،نکند گندمزار را به آتش بکشند
 .شودیم هودهیب میپا ریگونه تلاش من و خاک زنیا

کهه  ینیبیم ایآ ،میگویبا تو سخن م وانگانیکه همچون د یکسای 
 یزخمه میدسهت و پاهها یسهنگلاخ انسهان نیها انیروز م به چگونه روز

 یسهنگ زیهو مهن ن مکن ریآنان گ انیکه م ترسمیم یاز روز ؟شوندیم
 .عشق و نامهربانیمرده و ب ،شوم همچون آنان
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نهرم  یبهرا تسهدیکه قلهبم مهیتا زمان ؟دیریبم دیخواهیم یتا به ک 
 انیهانهد ماز بدنم جهدا نشهده میکه پاهایتا زمان .ورزمیتان عشق مشدن
گهرفتم  ادیه !سهتین ریهوقت دچیه ،خوانمیو آواز م رومیها راه مسنگ
چهون  ،گرفتم آنان را خط بزنم و جلو بروم ادی ،را پنهان نکنم میهاغلط
 ش کنم.ه بخواهم پنهانک یزیندارم از چ یباک گرید

 یکهه بهرا یکسه ،باشد یدوست داشتم کس ،ترسمیمن از خودم م 
دوسهت داشهتن  دمیهفهم یول ،اشددوست داشتنم هزاران بهانه داشته ب

 .خواهدیعاشق م وسرشت پاک  خواهدیبهانه نم
 نهدهیجو یم ولهاهدر خهود گهم شهد .شهوم دایپ دیتا شا رومیمن م 
 و از کندیم دایمرا پ روشنکی ،ییروین ،یزیچ ،یکس یروز .است ابندهی
نشهده اسهت و  ریکه آن روز چنان د دانمیم .دهدینجات م یپلشت نیا

 .اندنداده یدست دوست یکیهنوز چشمانم با تار
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 ،زندیرا پ  مم هخان نیا بماند.از من  یخواهم نامیخانه نم نیا در
 ،سهتمینهه خسهته ن ،امخسته میگوینم گرید .خواهندیآن مرا نم یاهال

 ام.گانهیب ،کانینزد نیا انیم و ماهدیمن بر
تا بهه  ،ک یب سمکیب ،امناروا سکوت کردهسخنان  دنیاز ترس شن

ی همه و سمیخواهم با خون خودم بنویم یم پ  نداده بودم ولاکنون ن
 !ب  است گریبزنم د ادیشهر را قرمز کنم و فر یوارهاید

ههر روز بهه  ام،هتفهاوت شهدیبه ؟فهرار کهنم ؟رمیهمب م؟شهو دیناام 
 دارمیمگام بر روزیتر از درمقیهر روز ب .شومیتر متفاوتیب دهاآمشیپ

 کشدیم ریقلبم ت ،انددهیخواب انمدسترا. م دیفهمیبود که م یکاش کس
 .ماهشد رهیخ واریو من تنها به د

 
 
 

  

www.takbook.com



73                                                                                              نامه    من

 
54 
منفهور ی چههره کانمهانینزد یادبودهایتک که در تک مینکن یکار
 و گذاشتن خنهده بهر لهب یکیشود جز نیچه م ،میگذاشته باش یبرجا

 ؟مینگذار یجااز خود به دیگری یِادگاریدوستان 
آنهان ههر  ،یخود را به خورد پاک سرشتان بده لیدیِپ یتوانیتو نم

 .شوندینم سیاه اندازه هم بد شوند به مانند تو
مهن  ،یکشهیکه از انسان بودن تنها نهامش را بهر دوش مه ییتو یا
کهه  یکسه .شهومن ام تها بهدستادهیام ایهستی ا همههستم که ب یکس
 ییکهویدر کنار نپلیدی  .ندارد نادان است ییجا یتیدر گ یبد دیگویم

دو  نیا کشندینف  م گا سبد یهاکه انسان یکند و تا زمانیم یزندگ
 ند.کاریو کردار با هم در پ شهیاند

 یچرا هر روز حلقه نکهیاندوه ا .شومیر مپُ اندوهو  غماز  یهر از گاه
ههر  ،اهم از بند خود رهها شهومخومی ؟شودیتر مبر گردنم تنگ یناپاک

مگر  !آورندیبر من هجوم م نهینفرت و ک ،مهربان باشمخواهم یاندازه م
 اکپهانهدیش و نابد زیهتها مهن ن شودیهمه تلاش م نیکه ا ستمیمن ک
از  یمگر آرامش و دور خواهمیناموزون نم یتیگ نیاز ا زیچ چیه ؟شوم
با سخنان و رفتارشهان  .آزار نیننگ یند به واژهاهکه آلوده شد سانانمهم
 دیهمفنا یهمه تلاش برا نیا ،دوستانشان را ایآزارند و یخودشان را م ای

نباشد کهه کهارت را  یگرید و تو یبرا ییفردا دیشا ؟ستیچ یبودن برا
 .یده مهادا

 یههاتهر شهود تها بتهوانم اخهمنیدوست دارم هر روز لبخنهدم ژرفه
خشهک  کهمکهم میهاخنده دریای. کنم دیآلود همه را در آن ناپدخشم
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دارد بهه  وندیپ یمهربان انوسیکه به اق ایدر نیچگونه ا دانمینم .شودیم
را از  یخشکسال یابود تا با بوسه یکاش کس ؟شودیم ابانیمانند لبانم ب

 .کاشتیعشق را در دلم م دیستاند و مرواریملبانم 
 ،صهدا نخواههد بهودیب گونهنیمن ا انیپا م.ابی انیپا مهخوایمن نم 

را به رخ همه  شیهاکه با  یروم همچون عقابیغوغا به آسمان ممن پر
 .کشدیم
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و  زنهمیماندنم دست و پا م یبرا ؟سمیبنو زیاز چه چ ،میکجا بگو از

کهه  آنچنهان سهمیو بنو سهتمیبا خهواهمیم .زندینو به سرم م یهادهیا
بهه  ییمهن بهه تنهها .کننهد یانگشتانم سوگوار یبرا سندگانینو یهمه

 منگاه ،راشندخیرا م میپا یها اندکخرده سنگ نیا ،دهمیراهم ادامه م
 ...است ژرفین میهاو نف  به جلو
 نیاما با همه کندیمن شواانم ذهنم به مانند گذشته گسترده تردمی
 .نگارمیرا م یدشت و آزاد ،قف 
 مبهه چشهم ینهه خهواب .دآزارمی را مها ناجوانمردانه جسمشب نیا 
 شهمیاندیم زیبه همه چ .مانده است یجان یانجام کار یبراو نه  دیآیم
 .شانمیپر من ؟دلم بگذارم یمن خودم را کجا ،جز خودمبه
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 چشم به راه و گوش به زنگ ،من نهفته است توانا دور اریبس ییروین

 یزیتنها چ ایگو .برآورده کند میبرا و اوبخواهم  یزیاست تا از ته د  چ
چطهور  دانهمینمه !روستین نیدر خدمت من در آمده ا نهیکه بدون هز

 دیهتنها با ،است دهیچیهم ساده و هم پ .که از وجودش آگاه شدم میبگو
 .دست خواهم آورد پ  بهخواهم یممن  .گرماز درون به آن بن

 ،کهرد داریهانتها مرا بیب یِپاک نیا ،مرموز یروین نیا عتیمادرم طب 
ببخش اگر تا به اکنهون  .دهمیدستش را خواهم گرفت و به راه ادامه م

چون تهو  خوانمیرا م پ  تو نیاز ا ،ریمرا بسذپوزش  م،دیفهمیتو را نم
 رومنهدین مآزار نرسهان یزیهچ یِدانسهتم اگهر بهه هسهتیم .یافتیمرا در

ام ینمودار خوب ،یام را اگر گرفتیهست ،را نگرفتم یکس یِهست .شومیم
 .را رسم کن
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 .گذارنهدینمهام هها آسهودهامها کلهاغ ،م پهر از محصهو اهشد ینیزم

و ترسهند یاز مترسک هم نمه گرید و زنندیمام نوک به هستی یدرپیپ
د  مهن بهه بهاران  .نهدیگویهم قصه م یو برا نندینشیاش مشانه یرو

ها را هم کلاغو  کندیهم گرد و غبار را از محصولات پاک م .خوش است
 .پراکنده
کنم تا درختان بفهمند اگر مهن نباشهم  یشغرخواهم از ته د  یم 
که نسهبت بهه مهن  دروغینی بلندیِ نیاز ا و نباید خشکدیشان مشهیر

را به قاصدک بهدهم و خهودم بها بهاد  میاجخواهم یم .دارند غره نشوند
 یِرنگهش از بالها بهه هسهتیب یهاموج یبتوانم رو دیشا تا شوم یمتلاش

گونه در چنگا  نیا ،نمیخاک را ببتر از پست یهاو انسان بنگرم نمیشیپ
 .میهااز اشک ترنیتر از بادم و سنگمن سبک رایز ،ستمیجاذبه حب  ن
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مواجهه  (هزشت !هی )با  میدیهرگاه که پرس ،میکه نسرس میگرفت ادی
 نیبزرگتهر نیها .میرو شهدبا اخم روبهه میهرگاه که کنجکاو شد. میشد

چون  ،جامعه است کیبه تر ستم شرفتهیانسان و در موارد پ کیستم به 
را قبو   یزیچون و چرا هر چیکه ب رندیگیشکل م یکار مردمان نیبا ا
 یههاانسهان .جنگنهدیمه دیهجنگبترسهند و بها یم دیبا بترس ،کنندیم

 .گذارندیم یتر از خودشان باقپست یهاکه نسل یعنصر و بزدلسست
ههر روز  ،داده نشهد به آنها یو پاسخ دندیشدند آنان که پرس یقربان
 یننههگ بههزرگ بازخوردههها نیهها !ترتههر و ترسههودانههشیتر و بههمحههدود
 نیها تر.کوتتر و پرسظممن یهاخور یتوسر دیتول ،دارد یریناپذجبران
گسهترش  ،دنیآموزش ترس و نسرس ست،چیرگی ین برااهدفمند هدفِ

 .یسوق دادن به نخواندن کتاب و بله گفتن به هر کار ناپسند ،یدانشیب
 دنیدر پرسه یخهاطر گسهتاخهبه فرزنهدانمکه  ترسمیم نیمن از ا 
 :میکه خهودم ههم ماننهد ترسهوها بگهو ترسمیم نیمن از ا .شوند هیتنب
کهه در  ترسهمیمه نیمن از ا !«یفهمیم یشویبزرگ م !تهزش  یه»

 په  ،پرسهش یاکنون زود است بهرا» :میپاسخ به پرسش فرزندانم بگو
 !اندازمیمن از خودم ترس پ  نم ،اما نه «ها نزنحرف نیاز ا گرید

جها کیهرو بودم امها هروب مبا طفره رفتن و اخ شهیخودم هم نکهیبا ا
تا جواب داشتم  نگاهدست  ،جواب ندادند ،دمیپرس گرانیننشستم و از د

 یِمهن قربهان ،من سکوت نکردم .اورمیدست ب را با خواندن و پژوهش به
فرزندانم ههم پ   ،مست نشداهشدادن به پرسنکه پاسخ  یسنت یتابو

 .نخواهند شد
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 یراهه شههیهم .دیهفرزندانتان شرم نکن یِاز پاسخ دادن به کنجکاو 
 نیکمتهر نیها .میقانع پرورش ده یهاانسان دیما نبا ،ستین زیگر یبرا
 .میکنیخدمت به آنان م یاست که برا یکار
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بهتر است  ای ؟نه ایکه اکنون هستم خرسند باشم  یزیاز چ دانمینم
 ...نه ایکه اکنون از خودم ساختم خرسند باشم  یزیدانم از چینم میبگو

بهه  یخسهتگ نیها .خهواهمیمهانه به میهاآغاز نوشته یبرا یبه تازگ
 .تا مرا بخواباند آوردیچشمانم فشار م

 یزیهبهه ههر چ دگاهمیهتفهاوت مهن در د !دمیرا فهم یزیامروز چ 
دوستانم را از  ترسمیم .رندیشود که دوستانم از من فاصله بگیموجب م

خاطر به خواهمیاما نم ،دارد درست است یمتیق یزیهر چ .دست بدهم
توانسهتم در یمهکهاش  .ام ههر روز تنههاتر بشهوماز اندازه شیب دنیفهم
 .نرنجد میگویکه م یقیاز حقا یکس کنم تا اریجا سکوت اختهمه

 یچون آنان را زندان ،کنمیپدر و مادر دوستانم را محکوم م تدامن اب
محکهوم سهس  خودشهان را  ،نهداهه داشهتاآزاد نگهی شهیاز اند هو بست
 انیزنهدان یهدر دست زیمن خودم ن .اندکه ذهنشان را آزاد نکردهمیکنم 

 ،شهمیندیامها توانسهتم ب شهدیام افهزوده مهیخردیبودم و هر روز به ب
ندانسته  و پژوهش کردمو  دمیپرس .کنم داریخودم را ب یزهیتوانستم غر

مهن از  ،کوتاه آمدم تها رشهد کهنم ،عمل نکردم یاحساس م،گفتنسخن 
 یپه  کِه ؟دیآیچه بر سرشان م ،ترسمیم پیرامونم یهاانسان یندهیآ

 ؟شوندیآگاه م
بهود کهه  یکاش کسه !کرد لشیمکه بشود تح ستین یزیچ شهیاند

به   میبهرا منفهر را آگهاه کهن کیمن اگر بتوانم  .کردیم دارین را بانیا
طهو   هها بههجامعه است اما نسل کی ییِرها ،شخص کی ییِرها .است
تلاش  دیذهن با .دیمانع نتراش گرانیخود و د یبرا !افسوس و انجامدیم

 .پلاسدیگرنه مو شدیندبی یزیکند به هر چ
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کهه جوانهان را یهنگام ؟رومیمن به کجا م ...شیتر از پیروز خال هر

 نیچنهنیهچهرا ا .شهومیاز خودم متنفر مه نمیبیم یپر از خرافه و پوچ
خنهده  یدنبها  انهدک تنهها بههو  سهتندین یپاسخ چیه یدر پ ؟نداهشد
همچهون حلهزون از  .شهوندیدورتهر مه یدوند و ههر لحظهه از شهادیم

مهن  ،نهه .رونهدیراه مه هودهیب روز رگذارند و هیم یجابه دخودشان ر
سهرانجام فرزنهدان  نیاکه  خورمیاما افسوس م ستمیتر از آنان نهدفدار
 .من باشد نیسرزم

قرار دادند و همچون برده به  اتیشهوت و ماد یمغزشان را در دوراه
هها را ها افسار اسبچگونه شد که سگ .وندشیم دهیسو کشسو و آننیا
دشهت را  یههاعقهاب ،بینانج یهاکرک  شدچگونه  ؟دست گرفتندبه

 شههیاند یاحسهاس و نهه از رو یکهه از رو یمردمهان ؟خوار کردندلاشه
 !دهندیم یخوارو به کرکسان مجا  زنده زنندیدست به شورش م

و دروغ  اوهیهمرگ آزادگان را بهه  که خبر یانیخاموش باشند جارچ 
 و سرانجام مردم دینبا نیا .نامندیم کارو دغازد و آنان را د میزندآدرمی
بزنم کهه مهن بهشهت شهما را  ادیو فر میچگونه بگو .آزاد باشد نیسرزم
 !رمیمم گناهکار بهخوایمکه  دیمرا به حا  خود بگذار ،خواهمینم

 یخدا .خواهد بودن نبا من نامهربا دیآفر یهدف یکه مرا برا ییخدا 
شهما کهه چشهم بهه راه  نیدروغ یخدا .پروردگار من مهربان است ،من
 یکه کاسههیکسان ای ی بیش نیست.منیاست اهر دگانشیآفر اندنسوز
مهن پادشهاه خهودم  ،استروح من  یتن برا نیا ،دیشویتر از آش مداغ

تان برده یهاها و خرافهاوهیمرا با  دیتوانیصفتان نمهروب  پ  شما ،هستم
همهان  ،خهودم بهودم یمعنها افتنیسردرگم  یکاف یاندازهبه من .دیکن
د   کیهخهواهم یمه .دیدانیو دانستنش را گناه م دیدانیکه نم یزیچ
 .رمیبم ریس
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 یآورندهوجد ،و بالاتر از آن زجرآور نیستند گرید رامونمیپ یهاانسان
خود را  یهادهینش وها دهیدبتوانند  پا اگردو موجوداتِ نیا ،نداهشد لیدپ
 بهه حتها .دهنهد بیهتا خودشان را فر کنندیجا م هب جا ایو  دیناپد زین

سازند یاز خود م نیدروغ یتیکه شخصیهنگام .زنندیم کبخودشان ر
 ،شان هستنددرون ذهن یِکنند که موجود ساختگیخودشان هم باور م

 !است یادامه زندگ یراه برا نیترنادرست نیاما ا
و دلسوز  ،خومن تند :میگویکنم و بلند میمن بازگو م ؛خودت باش

 تیهعاشق شهرت و محبوب ،منشد شیستا یتشنهو زودرن  و زودجوش 
و  دهیپسند ،بد ایخوب  ،است که هستم یزیچ نیا م،شدن هست دهیدو 

ام زدهمهن شهگفت ؟گر بد استم میخودمان باش .من هستم نیا ،ناپسند
 .عنصر همسان با خودم نیاز ا
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دلهم را آزاد  ههرز و بلنهدِ یههادست علف شده به یمرداب زندان من

 .کنمیم
 یههر سهدّ بر ؟جوشدیها میپاک د ِ نباشم که از یچرا من رود روان

 .مهانع را نهدارد دنیهمهن تهاب د نیها .برسم کمرش را خواهم شکست
 یهمهن بهرد .نگهاه دارد مهرا که بخواهد یکنم بر د  هر کسیم طغیان

هر زمان که بخواهم مهوج  و بادسان به زادممن آ ،ک  نخواهم شدچیه
مهن  .کهنمیهها را دگرگهون مههر زمهان اراده کهنم ابر و کنمیم جادیا

هها خهود در گهوش یبها هوههو .امیو دگرگهون یدار پرواز و آزاددوست
ارزش  زیهچ چیهه ،خهودت بهاش یبهرا» :کهنمیو آرام زمزمه م وزمیم

 «.از بندها دور شو یتوانیندارد تا م یبردگ
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پشت  .ام را لم  نکرده بودمیکسیهمه ب نیاکنون ا تا به ...نمیغمگ

اگر مهرا  میبگو یبه چه کس .جز خودم را ندارم ،تازمیم نهیبه پشت با آ
نهه  ؟دمیاگر سخن ناروا و زور شن میبگو یبه چه کس د؟به سخره گرفتن

تنها دلم شکسته است از  ،را تمنا کنم یکه کمک کس ستمیمن ناتوان ن
 .ییهمه تنها نیا

 ،میآیمن از پ  خودم برم .بر ستمکاران نینفر ،قرار نبود من بفهمم
 .هستم نیتردارامن خودم را دارم و  .کنمیپ  از فردا آغاز م ؟اکنون نه

 .دست دارد را به یر بزرگککه خودش را دارد لش یکس
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 .سهتیناخرسهند ن اشیزندگ از  کچیکه همه نادان باشند هیزمان
نجات  یشان را از نادانخود و خانواده میان نیدر ا یکسان ایو  یاگر کس

 ینهادان یآنان که در انزوا .خواهند کرد شرفتیپ یادیدهند با سرعت ز
 نیهداننهد و ایخودشهان را برتهر مه ایهشهوند و یدانا م ایاند خود مانده

 ینمونهه نیا .دانندیخود م یِبرتر یپستشان را نشانه نشیبو  یناآگاه
 تر.کوچک اسیهاست در مقبارز ملت

رهها  چرندیاتخرافات و  که توانست پنداشت خود را از بند یر ملته
 میهان نیهادر  .داشت با آرامش سالم یِزندگهم و دانش یافت هم  ،کند

خهود را  نشیهبو کنند  ورکه خودشان خواستند خرافه را با یبودند ملت
 وخهود کوفتنهد  یو بدبخت ینادان خورده کردند و بر طبلمسموم و کرم

ستمکار و قاتل  وک  که خواست د  بسوزاند را زنده زنده سوزاندند هر
خود  یدانش را دشمن آرامش و سرانجام بدبختو را سرور خود دانستند 

 !را خواست خدا
 یهیسها ریهو در ز رنهدیمههم ن شهانیهار ندانمخاطمردم اگر به نیا
 ،روحشان تا ابد سرگردان و ناآرام است ،خود به کام مرگ بروند یبدبخت

 یزنهدان نهانیداشتند اما در قف  خرافهات ا یفرزندانشان حق آزاد رایز
 .بودند
بهه  ییمها میها باشد که بتهوانحرف نیا از تربزرگ ،من نیا دوارمیام 

 .میرا به چنگ آور یو آزاد میشو ایقدرت در
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ی در همهه دارمیمهگهام بر ابانیدر خ ک یکه درمانده و بیهنگام
 در آن کهز کهنم و در یکهه انهدک گهردمیمه یادنبا  گوشههبه رمیمس

جا ندارد و هر یاگوشه چیشده ه نینفر شهرِ نیا .میاسایخود ب یِخستگ
 .کنمیگند انسان را احساس م یبو گذارمیپا م

 !آنجا برو به است و ییتنهاخانه پر از گوشه و  ییبا خودت بگو دیشا
 وارههایاگر از د و است ریسراز شیهاواریاز د یدینفرت و پل !دانینمیتو 
 یهنگام هخانو  ستیآسودن ن یبرا ییجا .کندیاز سقف چکه م زمیبگر

 .را گرفته باشد رامونشیپ ،و متانت یخانه است که مهربان
مکان  نیا برای خوابیدن،ندارم  ییجا یخانه را دوست دارم تنها وقت

تا پگهاه بلنهد نخهواهم  فتمیاگر ب دانمیکه میهنگام هارا دوست دارم تن
 خهود بسهازم و از بنهد یبرا یاانهیآش یکه با مهربان یروز دیبه ام ...شد
 .ابمی ییرها یکنون نیگنن

خهواهم در یبا نوازش دستان دلبرم را ندارم تنها م یداریبه ب یدیام
به  خهواب »بانهگ  دنیخلوت خود بدون ترس از باز شهدن در و شهن

کهه از  ییههاداسهتان دیشها ،ماهشهد ماریبو دلم پر است  .رمیبم «است
 .اسهت انینوایب یهامرهم زخم یبرا یشان دروغام همهدهیشن یمهربان
 کهه کهار را داشهته نیت اأجر یچه کس گویا، بر من حرام است شیآسا
دانهم یمو شخص خودم هستم  نیا ؟مرا از من بستاند ازین نیتریعیطب

تها  اوریهسهر فهرود ب یکسه یک  نگفتهه بهود جلهوچیه ،هستمخودم 
 نیهای و آگاه شوم همهه برخیزم شدیکاش م .رندیات را از تو بگیهست
کوچک که از انسهان بهودن  یبره کیکابوس  ،کابوس بوده است یزندگ
 .ترسدیم
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په   ،بسهته اسهت مناکینزد یهادارم اما جانم به دوستت دارمن جا
 .هکه زنده اسهت و مهرد روسیو کیهمچون  ،جانمیشود گفت من بیم

چهرا هنهوز  دانهمیکنم اما نمهیم تردور گردنم را هر روز سفتریسمان 
سنگ را بالها  یهاتنگ و د  یهاچشم یِبا هر دم آلودگ .کشمینف  م

 رونیههها بدسهتان انسهان یِبهه سهرد یو با هر بازدم افسوسه کشمیم
 .دانست ترسم از چه بوده دیخواه ،که نبودم یمن روز .دهمیم
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چه انهدازه بهازگو  ،خواست من را دگرگون کند دیک  به من رسهر

بهاوری شهگفت و  یو آرزوها یجنجال یهاهدیا هستم با نیکنم من هم
 .متفاوت
مهن  ،اگر مهن و... ماریب ،وانهید ،دیمرا بخوان دیگونه که دوست دارهر

تهن و روح  نیا تر از طبل.چپوو  شومیخوان مهم گرانینباشم پ  با د
و  ثیهخب ،وجهدانیبا وجدان و ب ،با خداو  اخدیب ،من و من است یبرا

 .من هستم ،پاک
 از من ههم باشهد بهاز مشکلاگر  ،کنمیم یگونه که بخواهم زندگهر
و  دیهخهودم دوسهت بدار یمهرا بهرا دیهتوانیمهو  ستیمهم ن میهم برا

 یروز ،هسهتم یتکرار نشدن من ؛دیخودم مرا دشمن بدان یبرا دیتوانیم
 .دانست دیخواه
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و را بزنم  یچه کس یخانه درِو چنگ بزنم  یسمانیبه چه ر دانمینم

مارهها  نیهدسهت ا بهه شیهر روز بدتر از په ؟رمیکمک بگ یاز چه کس
 و دهنهدیند و مرا آزار ماهزدبره پست من چن یبر زندگ ،شومیم دهیزگ 

و  ستیعمر کاف کی یاندازههمن ب یبرا نیا .اندگرفته یروان مرا به باز
داشهته  یکودکان ای یبرسد که کودک یروزاگر  .نمانده است میبرا یراه
و  یکه هر روز بهه آنهان گوشهزد خهواهم کهرد مهربهان یزیتنها چ مباش

 .است یدرست
زبهانم کهه بکهنم یفی دانم چه توصینم ؟چه است یبرا گرانیآزار د 

 میبهرا یغرور گرید ،دیکشیبود مرا در آغوش م یکاش کس .بسته است
جهز  یآغوشه چیکنم اما ه هیرخواهم بلند بلند گیمو نمانده است  یباق

 .ستیها نهیو سا ییکن  تنها
له  یکه برا ییآرزو مرسد که بتوانم به همگان نشان دهب یکاش روز

بهر دهانتهان  یپهوچ بهوده و مشهت قدرتمنهد یالیخ دیشدن من داشت
نهابود ورزان و رشکچشمان خود تنگ یبه آرزوها دنیبا رس .زد مخواه

 .خواهند شد
 مایجوان کهندازم یب یهست را ازدرون آدم د لیپ منیاهر نیا دیمن با

 زیهکنهد مهن ن یاسهت کهه کهار نیترسم از ا .خواهد گرفت یزودرا به
مهن هسهتم و  ،پناهمیب .ها نفرت داشته باشمیچون خودش به خوبهم

 .خودم
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روزگار  یهاچرخ ریز مایجوانو  رفتندیها به خواب مکاش ساعت یا
چگونه دلم را آرام  .ستیجلودار چرخش آن ن ییروین چیهشد. نمینابود 
وادار و  یخودت را به کار میگویبا خودم مو  ستین یازهیانگ چیه ؟کنم

 یابتهدادر من  یآر ،ندارد یارزش گرید یزندگ نیاما ا، دلت را شاد کن
از پها  یمن باختم وله .گلگون کردم انشیکار را با پا ازآغ .ماهمرد یجوان
 زمانی دور.م از اهرها شد ،امفتادهنی

همهراه  یکه بها افسهردگ یاز سر و سامان ترسمیم ؟نالمب چهمن از  
 ام راتنهه ههاچرا پرندگان و سهنجاب ،اندشده سست هایمشهیر .شودیم

 یروز دیشها ،ههاآفتاب و سهکوت شهب یلیام و سمن مانده ؟رها کردند
 ...ها خبر شکوفه دادن مرا دادندرکیرجیج

ارزش را یبه یِزنهدگ نیمن ا .گارمنینامم را م یگچ یهاوارید یرو 
 !سهتین دنیتنهها نفه  کشه یزنهدگ .کهنمیبا سقوط به گور مبادله م

آغهوش گهرم و امهن  ،خنده است ،است یخود باور ،است افتنی یزندگ
کاشتن و  هاستوهیلبخند م دنیچو است  غچهبا یهاگل دنییبو ،است

 .خنده بر لب کودکان
 .کندیشد مرتنفر غم و  ،یکیاست و در تار یام مهربانیستیچ 
 یرودخانهه دهید... منجات ،امافتاده یاز پا که من است نیا تیواقع 

لب بهه سهخن وا نکهرده  .دیمن راه ده نیرا به باتلاق غمگ دیجوشان ام
تهنش یبه یِداریهب کیهدلهم  ،دیهده منجهات میگهویم ولی اکنونبودم 

 .خواهدیم
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به  دیترد .شک کردن است ،و جسم وانذهن و ر یِشانیپر نیا درمان
ههر  همیشهه .موجهود یههایسهتیشود و نیچه وجود دارد و انکار مهر

 میبه خودمان برس میخواهیاگر م .ستیدرست ن یگریاز زبان د یسخن
را بهود  ینبهود رو هه سهتین راهستی  هر .میگمان بر زیبه همه چ دیبا

 .میبدان
و پهوچ  یسهاختگ شترشهانیب مهردم یهاورهطکه دانستم اسیهنگام

 شهومیمپهلوان  که دانمیمن م .خودم نهادم یواشیخودم را پ ،باشدیم
بهار زور  ریهر بار که ز .گرانید یبرا ایخودم باشد  یبرا خواهدیحا  م
 .ماهشد روزیکردم پ دایرا پ قتیهر بار که حق پهلوانم و منرفت

همهه  .باز کند یدرتواند یک  نمچیه .امبسته یدرها نیا دیمن کل
 .نیاز است افتنیساده  یراه یتلاش برا یاندک .به فکر شکستن هستند
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تواند جز یم دهد که شکوفه دادنیبه همه نشان م یروز ریپ درخت
 یمعنهیبهی کهار خنهده نیهاو بها ا .ههم باشهد گرید یهاموسم بهار در

گل ههم بههار  کیبا  ،شوندیها تازه مد  .پوشاندیرا م گرید یهادهیپد
را بهه  ییاز غهم و تنهها یبارتنها که کوله رهگذرانِ یها برارود .شودیم

 .نوازندیشان آهنگ مرشُرشُ یآوا با کشندیدوش م
دارد بهه د  جنگهل  نیدلنش یاخنده که یدوست داشتم با همراه 
 ییبهایهها گهام بهردارم و هرچهه از زانبهوه رنهگ انیهبا آرامش م وبروم 
 یماد یزندگ نیافسوس ا .ابمیدررا  دیگنجیو در ذهنم نم دمیفهمینم

 .دانندینم ییبایاز ز زیچ چیش هیراگ یماد یهااست و انسان
کهه در  یاز مرد ،دییسرا مخواه میبهتر است بگو ،میسرایداستان م

آغوش باز  یآغوش دلبرش خودش را به مرگ فراخواند و هرچه از کودک
 .دست آوردخواست بهیم
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همهه سهکوت خفهه  نیاز ا ؟رسدیبه من م یخاموش چه زمان مرگ

از کجها  یهمهه نهادان نیها ،هها سهردرگممانسان یدر لجنزار تابو .شدم
هها اگر احمهق دانمینم !باز یبسته و دهان یچشمان ؟ردیگیسرچشمه م

 یچهه کسه و زدیهرا به هم برم خواستیم یبودند چه کسن نیزم یرو
 ؟تا کند چشمانم را چهار خواستیم

جهز خودشهان  زیهچ چیجنبهد و بهه ههیکشان مهکه مدام ف  یممرد
جههرأت و نههوع  ؟اسههت زیههارزش شههما در چههه چ .دهنههدینمهه تیههاهم

و  یرفتاردنهه به ایه ؟تهانرفتهار و برخوردی و گونه اندیشه ؟تانیدوست
 ندو همهه شه   نیهچرا با ا ؟وجودتان یِدیو پل یو ترس و دشمن یخلقکژ

 ؟کشمیچرا هنوز نف  م ؟شومیمن تمام نم )دلیل(
همگهان  یم که ناآشناست براهم مرگم را بنگارم به مانند نامخوایم 
 .مرگ مرا بفهمند نیبا ا دیتا شا
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نهزد همهدم  زندیبه سرم م ییگاه تنهاهر ،ماهشددفتر  نیا ماریب من

بها تهو  ،فروشمیبا تو فخر مو ام تو شده ماریمن ب .شومیزبانم روانه میب
را پشهت  میههایبا تو سختو نگارم یام را مبا تو گذشته ،میگویسخن م
سهرانجام بها تهو  و میگهریبا تهو مه ،کنمیبا تو پرواز م .اندازمیگوش م

رسانم تها یبسته م هایهم با تو به گوشه م راادیفر دانمیاما م ،رمیمیم
 یهاوهایبخواهند  نکهیبدون ا ابندیفرزندانم با تو پرورش  دیکه شا ییجا
کهه  ییههاتجربه .اورندیب یو به خرافات رو رندیخردان را به گوش بگیب

 چیبهدون هه ،رنهدیگیفهرا مه یانهیرا آنان بدون هز مشان شدمن دچار
 شان.اندیشه در ایدوگانگی
ام وارد یبهه زنهدگ ندیافزایم مکه به دانشیکسان ایو  یکس دوارمیام
 .خردان هدر دههمیها به بقتیحق هیدوست ندارم زمان را با توج .شوند
مردم  نیا شتریب .بر ذهن و قلب همه بتابد تا آگاه شوند ایروشنیکاش 
چهون  ،نندیگزیرا برم یفهمخرافات و کژ ،خرد و خرافات دو درِ انیاز م

را در ذههن خهود  یدسهت و داشهته باشهند یواهه دیکه دوست دارند ام
کهه  یبدانند کس نکهیبه کمک آنان خواهد آمد بدون ا یکه روز نندیبب
 .شان استشهیاراده و اند ،افتتشان خواهد شیِاریبه 

کهه  یمسهموم را کسهان یههاپنداشهت نیها دیبدان دیخواهیچرا نم
از  رومنهدترین ؟نهداهبر شما سلطه داشته باشند درست کهرد خواهندیم

 .دیمن بودن را تجربه کن ...ستین یخودمان کس
 دیریبودن را بسذ ابانیب ای ،ندیرا بب ابانیب یِهمجوار تواندیجنگل نم

 یبهو و دیهحهک کن ابهانیرا بهر د  ب یو تهازگ یو سبز دیکن یرشغ ای
 و ندیایتا گرد هم ب دیپراکنده برسان ادگانِیرا به مشام پ یوحش یهاپونه
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را بهر د  کهوه  یپرچم آگاهو دوباره و آزاد را به پا کنند  یِزندگ انجمنِ
هها چهارپها که همه بدانند ما انسان یروز دیبه ام ؛دیبلند وجودتان بکوب

 .میستین
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از  ،شهودیرا که از من بودنت خشهنود مه یکس دیدو  افتیشود یم

 چیو ههه یکنههیخههودت را دنبهها  مهه یهههاآرمان و ینههدار ینقههاب نکهههیا
انجمهن  نیهدر ا .یچهون خهودت هسهت ،ینهدار گهرانیبا دای یهمگون

 رنهگ کنهدتو را با رنگ پنداشت خود  خواهدیم یخودخواه که هر کس
تهو را  کهه دوراز و  بهردیلهذت مه اتیاهیسهکه از  یابیرا ب یکس دیشا
 ؟نه ای شودیم دایهم پ باز مدانینم ،دهدیم نکات دست ندیبیم

و  مابیههمچهون خهود ب یاهیسه دیتا شا دهمیادامه م راهممن به  
کهه  آنچنهان .میکنه یزیهآمرنهگ میکه دوست دار مان را آنچنانیتیگ

 نیکاش باز هم چنه یا .میخواهیگونه که مهمانو شود یدلمان شاد م
بهر  دیکاش خورشه یا .من دلم روشن است !وجود داشته باشند یمردم

 .را داشته باشد شید  همه ببارد و هرک  رنگ خو
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 گهرید ،امدهیهمه تنش بر نیا از و اکنون است که فوران کنم. آشوبم
دانهم ینمه ؛دفتر وارد کنم نیکند که به اینمتراوش را  یزیچ ماهشیاند

 کشند ویرا به دوش م یو کاست یهمه بد نیا ؟گرانید ایخردم یمن ب
 .زندیاویتو را به دار ب خواهندیم یکنیشان مکه نکوهشیهنگام

 نهانیا یههایدوسهت دارم بها پسهت ،ارمگذشهته را نهد یمن بردبهار
 یسرشتپست همه نیکه با ا نندیشان ببندم تا ببیببافم و به پا یمانریس
شان یِشرمیدانم که بیم ؟چه سود یول .گام هم برداشت کی شودینم

 .نندیبیرا نم زیچ چیه کرده و چشم دلشان را کور
 یوله ،بگنجهد دیهدر مهن نبا یهمه سهردرگم نیا ،شانیپر شانمیپر
 کریپ نیها در ایآسودگها و ناراههیاندازه از ب نیکه چگونه اام زدهفتشگ

 ؟ستیچاره چ ،زنمیدست و پا م هرادنبا  چبه ،اندناتوان خانه کرده
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بهتهر باشهد خودمهان را  دیشها .دانستن اسهت یبخش زندگ نیبدتر

 .ندانستن و راههیبه ب میبزن
 یزیچ نکهیدانستن ا ،از ما دارند یچه برداشت گرانید نکهیدانستن ا 

 یههارازو  پروراندیدر سر چه م یچه کس نکهیا ؟نه ایارزش تلاش دارد 
چگونهه یها اینکهه  نیغمگه سهتِدو کی یگذشته و دهیپنهان و سرپوش

چهرا پ   ،ما دارد دیبسته به د زیهمه چ یول ،بدون رن  ستیشود زیم
و جوانمردم  کوسرشتیاگر من ن ؟میبرداشت نکن گونهنیبالا را ا ینوشته

را دوسهت  یزیاگر چ .زدیانگینمترسم را بر از من گرانیپ  برداشت د
 .اردارزش د شهیآن هم یتلاش کردن برا ،دارم

شهان ههم ماننهد خودشهان شههیکنم چهون اندیم یبا خوبان دوست
باز شدنشان  میبدان نکهیند مگر انبما دهیرازها هستند که پوش .کوستین
بهدون  میکنهیشهاد مه یرا با ههر تلاشه نیغمگ دوستانِ .ستین انباریز
اگهر دوسهت داشهته  ،دانسهتن سرگذشتشهان یبهرا یو پافشار یادآوری

 .کنندیباشند خودشان بازگو م
 یبهدان بهرا یدیپه  اگهر رنه  کشه ،با ارزش رن  هم دارد یِزندگ

 نیهپه  ا .کوستین دنیها رن  کشیدوستت و گسترش خوب یشنودخ
دانستن هم خوب اسهت و ههم بهد چهون  ،سازدیماست که ما را م دید
 .ها خوب و بد دارندشهیاند
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کهه  یروز نیهتهرآیهد، ب شیپرسش در ذهن ما پ نیا شهیهم دیشا
 میبهتر اسهت بگهو بیابم،من نتوانستم پاسخ را  ؟بوده یچه روز میداشت

 سهودیدانهم بهیچون مه ،شوم ریورزم و درگ شهیکه نخواستم به آن اند
 یلیکنم خ شانیدایبرسم و بخواهم پ میهاروز نیاگر به بدتر دیشا .است
 .زارمیاز همان هم ب یذهنم برسد ول هب زهایچ

 نِیبهتهر کیهاگهر  دیشا .دارد ادیدر  شتریها را بنیبدتر شهیآدم هم
را ادامهه  شایداشته باشد به همان دلخوش کند و زندگ ینشدنفراموش

مهن  دگاهیهد ؟است یمن چه روز یفراموش نشدن نِیبهتر یراست .دهد
را  نیراسهت مهنِ هکهاسهت  یروز آن هنگام نداشتم و چیاست که ه نیا

ها ام در ذهنمن شهر را پر کند و چهره یکه آوازه یروز .همه بشناسند
دانهم کهه بهه یآن روز را فرامهوش نخهواهم کهرد و مه یآر .شهود حک
 .و پشت سرم نگاه نخواهم کرد میهانیبدتر

آن  .ماسهت ینشدنفراموش نِیبهتر یچه روز میما بدان یکاش همه
کهودک  .کننهدیو همه نگاهمان مه میشویکه انگار دوباره زاده م یروز
 ؟هنوز زود است ایرود یو راه م شودیبلند م ایآند که همه دودل یینوپا
 .یمردم را ناگهان دگرگون کن دیبه خودت دارد که د یبستگ

زادروز  !درست اسهت ،شودتر یماندنادیتا زادروزت به  وزودتر بلند ش
 نهدیگویلب م ریو زدانند میفرزندانشان  یدومت که همگان تو را الگو

و  دایهخهودش را پ نیراسهت اکنون منِ یول ،روز مانند ما بود کیاو هم 
سهخت اسهت  دانمیم ،کن دایخودت را پ منِ کرده است.ما آشکار  یبرا
مهن  افتنیه دیهبه ام .ستین یروز ،تر از آن روزنیریش .یتوانیتو م یول

 .نیدرست و راست
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 .کند یدشمن یبا کس ایورزد  کرش یکس هک گنجدینم امشهیاند در

 ،امجدا بافتههی تهتاف میگوینم ،ستمین گونهنیدانم چرا خودم هم اینم
 شههیهم ،زارمیهکند به کهارش ب یکه آزارم دهد و پافشار یاز کس یآر
 .بردارد گرانیدست از سر من و د دیبرود خوش باشد شا میگویم

چگونهه  میگهویبها خهودم مه نمیبیرا م تنگکه مردم چشمیامهنگ
شهته یها دا ییاگر کمبودها احت ؟باشد شیهمه بداند نیا یکس شودیم

ش را اکنون یِشود که زندگیچرا بر آن نم ؟سازدیچرا خودش را نم دارد
ورزد تلهاش  کبهر مهن رشه یاگهر کسه یبهه ههر رو یول ؟درست کند

 از نهادانِ یوله ،شهود ابیهکام زیدارم او ن تدوس .بدترش کنم کنمینم
افهراد را بهه ناچههار  گونههنیها دیشهها دانهمینمه .دیترسه دیهباانهدیش بد
 ،شهمیندبی دیهبا .کار را بدتر کنهد یِچگونگ دیکه شا مبنشان شانیجاسر

 .اندازه نه به یفروتن ولو ام هستم هنوز خ
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م و ارا از سههر گذرانههده یادیههخههوب و بههد ز یزهههایچ کنههون تهها
 یزیهبهه چ یوله ،ماهرا چه خوب و چه بد رد کهرد یسخت یهاشیآزما

 .ستین ندیخوشا میکه گفتنش چندان برا افتمیدست 
 یرهیدا نیا رونیب ،بود راهیدانستم بیمم را هیولا هر اندازه خودمن 
 نیما کم ین برایراست یولاهایزندان است هکنیم گمان میکه  یآرامش
 یک  بها تهو کهارچیو هه یسهتین یاژهیمسندار که تو ک  و و نداهکرد
 گاهچیکه ه یمارانیب .میگویذهن شما سخن م یفرا یزیمن از چ .ندارد
 ،هسهتند )شهریک( همبهازهوا با شما  نیدارند و در اهستی  دیانگارینم

را  نیها دیهتنهها با ،اسهت ارجیب شکه آمدند پردازش یآنان از هر دوزخ
 .دیتان باشیباینگهبان ذهن ز و دیک  را زود باور نکنچیدانست که ه

روان مهن و  خواهنهدیاند و مگرفته یجا یآدم یجامهدر  منانیاهر
و  دیهنیترسند که پر و با  خود را ببیم نیآنان از ا ،ندنک ویرانشما را 
 .دیپر بزن دیبخواه

کهه کارتهان بهه  یهنگام و دیخاموش بمان ایهگوش شنویداز من می
 یهادبودیهم  گونهنیا .دیو پرواز کن دیبکش ادیفر هانناگ دیسرانجام رس

، دیادهیکش مانیرا به رخ دژخ هایتانبا و هم  دیاگذاشته یجابهخود  از
روانهم  ،مایزنهدگههای انهدک با این سا  .میگویمن چه م دیکاش بدان

دوسهت  دانهمیمه گهریکهه دای انهدازه به ،هاست بزرگ شده استسا 
 .دارد ییبها داشتن
 شناسهمیکه آنهان را نمه گرانید ایو  موستانکدام از دچیه دوارمیام

بهه مهن بهد نشهد کهه  یبرا دیشا .فتندینما نآدم یهاولایو ه هاگیر دیو
به من  یپاک روان نیکه چن مکن شیشوم و او را ستا کیپروردگارم نزد

www.takbook.com



نامه من                                                                                                102 

 نیمرا بهه زمه خواهندیندارند و م دنیتاب د منانیاست و اهر دهیبخش
 .بزنند

 یههایو بهد شهودیمه روزیهپ یکهیههم ن یروز ؟داندیم یکسچه 
فراوان بهد  یکنجکاو .است کینزد اریآن روز بس ،زندیسامان را سر مبنا
 .نجامدین یمانیتان به پشیِکنجکاو دیبدان یول ستین

مهان پاک روان نیدر کمه یاریبسه یِمنهیاهر یولاهایه کنمیبازگو م
کهه  دیجا بفرست را به همه یخوب یرویو ن دیخودتان را رها کن .هستند

 دیخهوب باشه شههیهم. دیهمانب شیدر آسها دیلپ یهادهیپد نیگزند ا از
 روزیهپ شههیپاک هم روانِ .بزنند بیبه شما آس ندانتویگمان آنان نمیب

تان بهه ماننهد دلباختگهان دارانو با دوست دیرا دوست بدار یزندگ .است
که  دیدانیاگر م .دهید وانتا دینباشد که بخواه ییفردا دیشا دیرفتار کن

به راهتهان ادامهه  ،هستند اریتان بسیهادشمن پ درست است  انراهت
 .را پشت و پناهتان خواهد کرد یکیپروردگار ن ،دیده

  

www.takbook.com



103                                                                                              نامه    من

 
79 
 و شهنودیمهو  احساس دارد یآدم ،شدیاندیم یآدم ،ندیبیم یآدم
دانهد و یدوسهت داشهته شهدن و دوسهت نداشهتن را مه ،شودیآزرده م

 کیهشهوریِ و چشهمانش پهر ز  نگردیم یول دینگو چیه دیشا ،نگردیم
 میکند. را پر اندوه نیاز زم ییهاو بخش ه کردهکچ ؛شودیاندوه بزرگ م

 دیشها دانهمینمه .ردیهبگ را فهرا زشیهچ همهکه اندوه  یاز روز یوا
داد هم مانند هر بار بخواهد رخ دیشا ،آب د وواشک شهمگان  یروبهرو

از غم و  شودیم هیگونه تنیا .را با نوشتن از سر بگذراند و فراموش کند
گفهتن  یبهرا چیکهه ههای انهدازه به سندینویم ،تنها یهاآدم .شخشم
اگر  اوردیتواند تاب بیک  نمچیدر د  دارند که ه یچنان اندوه .نماند

 !ستیبداند چه درد
 ؟بهایانجمهن خهوب و ز نیهمن را چهه بهه ا ،بایخوب و همه ز ههم 
 ...ندیبایخوب و ز هانیگلگون شوم اگر ا میهایو بد یخواهم در زشتیم
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کهه  یهنگام .روزگار دگانیمن و ستمد شکِند شکنجهاهشد دستانم
خورنهد تها یم انهیتاز چارهیب ود نیا ندیآیخوش نم ماهدیده ب میرفتارها
از  نمیشرمگ ،کار را نیبکن ا ،کار را نینکن ا .آور باشد مراادیشان سوزش
شما  .ناچارم یول دیمرا ببخش ،چکدیم تانیهازخم زکه از در ییهاخون
 شتریکنم بیهرچه سازش م .نمیبیها مو چه کشمیمن چه م دیاندینم

 میپشهت سهر خهواه زیهرا ن یگهونگچ نیا ،دیاوریب بتا !شومیم یزخم
 .گذاشت

نمانهده اسهت  یزیچ .شومیتر مکیم نزدنیمن هر روز به خود راست
 بهودم.باید مهیآنچه که  شومیو م آورمیدست مرا به مایکه آزاد یروز
 و کننهدیمه ورانخروشهند سهرانجام فهیه مهکه انپنه یهاشهیاند نیا
تهو و تهو  همان من ،و من یتنها تو هست .و آنان را مرامونیسوزانند پیم

 ...یها هم کنارم بودشد شبیمهربانم چه م یهیسا ،همان من
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 .میریپهذیکننده را خودمان مهو خسته یپدریپ یهایگچند بار نیا

 دانهمینمه .دست خودمهان اسهت یزندگ یرخدادها یهمه و زیهمه چ
 ؟خواهند داشت ییمدهاایرخدادها چه پ نیهم ،هانیا

 و داشهتم زهیههمهه واژگهانم انگ یبراو  میهاشتهتک نوتک یمن برا
کهه شهور  سهمیبنو یاهگونهبه .اورمیدست ب دوست دارم باز هم آن را به

کهه تنهها دم و  ییههامردگان همان .بجوشد انیدر خودم و آدم یزندگ
کهه نهه دوسهت دارنهد و نهه  ییههاهمان ،زننهدیبازدم دارند و لبخند م

کننهد و  یشهاد و بخندند ند وبازگرد یآنان به زندگ ،دارند یداردوست
 په  ،رونهدیم چیبوده و به ه چیه ایگو ؛بسسارند یگذشته را به فراموش

 ،است یوجودمان کاف یِکیتار یبرا یهمه روشن نیا ؟باشند نیچرا غمگ
 .بخند یهراس چیهیب ...و بخند ابیرا در یچشمانت روشن یتنها از سو
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و  یشهیآلایکنند و بهیم شرفتیها پپستی شده است که هر روز چه
ههم  انیهنکنهد مها آدم ؟شهوندیرفته و پنهان مه یاهها به گوشیسادگ
مهرور زمهان اسهتوار  که بدنشان به سهم بهه انیپاو تار انیسان چهارپابه
 ؟میاشده رندیمیتر متر و سختریپ  از خودشان د یهاو نسل شودیم
را په   یشهتریب یههایما ههر روز خهوب یشهیکه اند یناهمگون نیبا ا
همهان  یو فهردا میزنهیها دست و پا مبیو فر یدر لجنزار پست .زندیم

 یگهرید یو رو میآموزیمای تازه یِبد ،میرا فراموش کرد یروز که خوب
 !یگرید یما را رو یهم بد یگریو د میکنیم شیآزما
کهه از  دبرسه یروز ترسهمیمه ؟ادامهه دارد یچرخهه تها بهه کِه نیا
 ریهبها ت میدیهدای هیو ههر سها میکن گذر پرواهم با  یخال یواریدچهار
 از بهر شهوند.را  یچه بهتر کهه خهوب ،یریادگیبه  مارندیب انیآدم. میبزن

د را و به یخوب خهوب .دیریهست را فرا بگ سرشتتانو  یهرچه در هست
 .ردیگیرا فرا م یبد

خواهنهد یچگونه مه .همسانم انِیپادو نیام در کار امانده ؟میچه بگو
بر لبانمان باشهد  شهیخنده هم دیکه با ستین نیمگر چن ؟کنند یزندگ

و چهه  زیهفرزندان من چهه چ ،یامروز یِچگونگ نیا با ؟میو مهربان باش
نکنهد دستانشهان  ،نکند مرا ههم بهاور نکننهد ؟ک  را باور خواهند کرد

 د.و آلوده ساختن فتندیآلوده شود چون ذهنشان را فر
باشهد  یآرامش و مهر و دوست زپر ا ،در کار هست یاندهیکاش اگر آ

 هیهگلا ههایاز بد اگر کسیتا  نمیبب انیتا من لبخند را بر لبان همه آدم
 یشهدن نیها نهدیآن بگو یجها و بوده نیتا بوده هم دینگو دیگریکرد 

 .است روزیپ یبر بد یخوب شهیچون هم ،و خواهد گذشت ستین
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83 
و  یرفته راهههیبه ب تژرف در پندار خاموش تو ؟ییگویرا چه م من
و من  یدیند یزیچ یکیتو در تار .خودم را افتمیو  دمینرسژرف  به من
سهخنان بزرگهان را  وت .شد دایکردم و ناپ ا!و ها دمیاز ترس را د یاهنگار
 میههایاز ناکهام ای نهوو مهن پندنامهه یسهاخت اتپندنامه یبرا یابهانه

 یتو خودت را جا .و من ماندم یتو رفت ،دمیمن هم د یدیتو د .نگاشتم
 .دمیهمه بودم و خودم را ند یو من جا یخودت نگاه داشت

خهدا  گهرانید یخود شهدم و تهو بهرا یخدا ،شکستن خدا یمن برا
راه کهژ  تو تو در راه درست دمیرا در راه درست د یمن گمراه .یساخت
من در خواب  ،باش همچو من وخواب ن یبه من گفت .یبه گمراه یکرد
و مهن ترسهم را  بگریزترس و ب یبه من گفت .چون خودبودم و هم داریب

 نیهو مهن در ا یکهردیخواستم وادار مهیمرا به آنچه نم گریزان کردم.
 .دمییسرایرا م میهاخواسته ،ناتنگ

از  یبهردیناخواسهته و تهو رنه  مه یاز رخهدادها بهردمیمن رن  م
و من کوه خودم  یساختیکوه م گرانید یبرا تیهابا کاهتو  ت.یهاسازه
اکنون که هستم چهرا تها  یگفتیم ت.سیگریداشت و م دم که چشمبو
تهو نهان  ؟چرا هستم که باشم گفتمیباشم و من من یابا هر بهانه انیپا
 یتو خودت را رها کرد .یروزمرگ نیا یِگمزیو من ناوه از ب یخوردیم
 ینهه بهرا ،شهیهم یکردم برا امن خودم را ره و ندهیآ یهاییرها یبرا
 .که مرا رها کردندنیا یابر م،خواست نکهیا

 یو موهها دیو خورشه و من ابهر یدیمشت رنگ از آسمان د کیتو 
ام یکهودک یهاادوارهیو من پرنده و  یدید تتو گوش .را در باد مشانیپر
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و مهن  یچوبی تنه کیو  یدیتو برگ سبز د .پرواز بودمی که دلباخته
تهو  .و من کشته شدم یشتتو کُ .یتازگ نیاز ا شوم رابیتا س دمیبو کش
و من  یخواستیهمه م یتو خودت را الگو .شدم ینیو من باز آفر یمرد
 .هدف یآزاد را برا نشیگز

و ههر روز  یتهو هسهت ،من بودم و هستم و خواهم بود و تو ،من یآر
 یتهو مهن نبهاش و بهرا ،من منم ؟یشوینم خودت چرا ،شیاز پ رتناتو

مهن  ،تهر از مهنه ک همیک  و ب گرانید یانه بر .باش یخودت کس
 ؟ستیچاره چ ،و خودت باش ابیرا ب یتو کس ،منم یکسم ولیب
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هرچهه  .دارنهد ییبهایسامان ز چه ،نگرمیخ  و خاشاک ذهنم م به
و  نهدیایب ،امهروز یو هراس داشتم همه اندوختهه شهدند بهرا یمتیناملا

تهو مها را  ،اوریب ادیما را به  و بگویند ،خندانم یبه چهره ندازندیچنگ ب
 .میکنینم تیو اکنون رها یساخت

درون بهه زور  ،دیهدر زد ،دیفرستادند آمد ؟دیو کجا هست دیکجا بود
چگونهه شهد  گاه.همان شودیم شتریم باهرهدل .دیرویمناکنون  و دیشد

 یآزاد بهودم و اکنهون در بنهدم بهه سهزا ؟دمیدادم و زور شنهتان که را
 نیا .دیو آواز بخوان دیچرخبدور سرم  .شدم میانبوه دردها زبانیکه منیا

خود له کرد و چرخ زد و  ریچرخد چون مرا زیمن نم یچرخ روزگار برا
خفته اسهت و مهن دانسهتم ههر  ولایه نیا ،منم ولایه پنداشتمیم .رفت

درسهت  ییبهایز یههاچه نگاره .رسمینم ناینا یباشم به پا ولایاندازه ه
 .یدیهمه پل نیبا ا دیکرد
 بههکهه  افتمیه انشیهدر م یاتم و روزنهگش ،دیکرد رهیآسمانم را ت 
 ،تها نهابودش کننهد دنشیند ،ناکجاست که جاانهم .رفتیآنجا م یسو

تلاش کهن  یاندک ،جاستنیهم ستیآنجا دور ن ،کنند نشراینرفتند تا و
رهها شهو از  ،ینخواهد بهود تها نهرو، یتا نخواه ستیآنجا ن ،اشیابیتا ب

لبخنهد  ،داردو ابهر اسهت  یآنجا را نگاه کن آب ،شیندیبه آنجا ب .بودنت
یش هنهوز بهه ههر سهو یول شودیم رهیت یگاه ،است انشیدر م ینیزر
 .زنندیچشمک م یهزاران روشن نگریب

 ینهیبیاست و نم پر از مه نیست، هیچ چیز تیپا ریز ،رسو ب ریدم بگ
 یبهراات ههرهبهار دلنیا دینگاه کن شاسر، ب .ستچشم به راه تو زیچه چ
بها د   یتوانسهت دیبسر شاپ   یافتیای که روزنه تو .ابدی انیپا شهیهم

 .توست فراموشش نکن یآنجا برا .یسمت آنجا برو و به یشاد برگرد
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اگهر  ،یینایچه اندازه ناب یاگر بدان ،یچه اندازه خود را ندار یبدان اگر
 .پرنهدید و به آسهمان مهنشویم اهیدر ذهنت چگونه س تیآرزوها یبدان

 یبدان یکه چرا دوست ندار یبدان اگر ،یدانیکه چه اندازه نم یاگر بدان
 یخوابیه مک برابر با تو .بازمیمو  جنگمیم ،کشمیچه اندازه زجر مکه 
 .ماهمانند خودم مرد ،ستمیمانند تو شاد ن ،نمیبیمانند تو نم ،خوابمینم

 یدشوار .ماهدیگونه مرگ را دهمان رسدیمن که به ذهنت یاگونههر
که  و یبه ،تنها یتنها رومیم راه را ،نداهشد چیه میبرا گرید یو سخت

 دمیهرگهاه شهن ،میههاناآشنا با گهوش یاواژه ؟ستیچ یآزاد هراس،یب
که  را بانهگ آن ایهشهد  یخهون جهار میهااز گوش ای شآزاد با دگفتن
 ...و دردم گفت آخ دندیبر

و  شومیم روزیگوزن پ دوشاخِ یِآغوشبودن هم یناشدنی اندازهمن به
کهه  یساعت هنگام )عقربه( هم نشستن دو شاهنگ یرو یاندازه تو به
کهه در ههر  دهیهپد نیتریشدن ،یشویم روزیشود پیش دوازده مشمار 
 .دهدیبار رخ مروز دو شبانه
 .دانمیرا نم میکه فردا شگونم استتر از گفتار من سرنوشت بددایناپ

 یاز کهودکمان کهه در گوشه یاتیو چرنهد یمهرگ و زنهدگ ینه از بهرا
 نیها یاز بهرا ،زههایچ نیهو از ا میفهردا زنهده نباشه دیند که شااهخواند

خواهم خواهم مرد و سس  زنده  چندبار ایقهیدق دانمیکه نم میگویم
در گفتهار  ،یو زنهده شهومیری سخت است ب اریدو بس نیا وستیپ .شد

م د  در یهاپ  از مرگ یزندگ یِنگران ،نیبود و در ا گنخست همان مر
 .ستامن 
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را  یسهرود آزاد میکهردم اکنهون بهرایمه یگلهه گهاو زنهدگ کیه با
کهه چهه  فتنهداییمهم دراز چشهمان انیهچهارپا نیها یآر .خواندنهدیم
چهه هر سرشهت ازپاچهار یپهاهمهه دو نیا انیاکنون در م و خواهمیم

 نیا یبرا ستیهم ن یگاهیجا ؟رفت دیکجا با .ابندییدر نم یزیچ میبگو
 نیمهن همه یتنها ناهمگون .امبر چهره دیندازیچنگ ن ،ک یب یخوکژ
آزاد  دیهببند مهانیاز آن پ شیپه یوله رومیم .و گفتار من است شهیاند
 ...یاز بند نادان دیشویم
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در سالگرد آغاز  خواهمیم .دیمرگ بخر ادبودیزادروزم به رسم  یبرا

به مهن آسهوده  پیشکش نیبزرگتر. نمیرا بب انمینام و نشان پایراه ب نیا
 و دم بهه وادار مرا که ن هستیدیچرا بر ا .با لبخند افسونگرم است نرفت

 کیدر  دیبگذارو  دیخودم بدان یرا برا دهیپد نیکم ادست ؟دیکن بازدم
 .است و ب  نیاش همییکه دارا ییدارا .دارا بودن کنم ساحسا زیچ

 .دیهدهبن را بهه مهن اهمه ،گشهتمیمه یسهتیدنبها  ناز آغاز هم به
 اااست و ها شهیسمت شکه لبانم بهیهنگام !دانمیرا م شیچرا ،نمیغمگ
سهخن  بهایز و خنهدمیمه بایز ،میبایمن از دور ز ...کندیکنم بخار میم
 خواهنهدیاند و مزدهم و رفتارم شگفتیهاشهیهمه از من و اند .میگویم
تواننهد ینمه !د مردمان بد نیدانم چه کنم از دست اینم .کنند میدایپ
و گاه  منیگاه مرا اهر ،دهندیو هزاران چرند به من نسبت م ابندیدر رام

 !دانندیم اهیرنگ و گاه س پاکدامن و گاه دو
ژرف در ای هاندازبه چون ،ارزش ندارد یزیپش میشما برا یهابرداشت

 گهرید یبهاز از جها دینیرا بب دمیسس یکه اگر رو دیتان هستناپاک پندار
همهه را دوسهت  و خندمیم بایمن ز یرآ .دیکشیرا به رخم م یکمبود

که ندارد  و هر دیاچنگ انداخته یتیگ نیا یهاییبه دارا ؟دارم شما چه
 رشهوند و به یوارسه شههیاز ر دیبا هانیا .دیدانیم تکم دارد را پس ایو 

چهون  ،دیهکهه گناهکار دیشما هسهت نیاکنون ا یول ،ستیگردن شما ن
 .دیرها کن اتیچرند نیخودتان را از بند هم دینتوانست
مهن  ؟دیرسه یاهیو س یپست نیبه ا یشد که شکوه آدم هچ یراست
 ...استرشک با ما چه کرده  !ندارم یپاسخ
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کاش ناشنوا بودم و  .دمیدیرا نم گرانیبودم و رن  بردن د نابینا کاش
 شهدیکهاش مه .دمیشنیاش را از زبانش نمیاز زندگ چک یه یخستگ

و  نمیهرا بب نهدیگویسخن مه شو شکوه یاز بزرگ هکه هم ییخدا نیا
 یو بشهنود و دادگهر نهدیبا من همدست شود و بب ردیتا بسذ مکن یکار
 .کند

دادند و گاه از جا به خورد ما را گاه جابه درستدرست و نا یاز کودک
 و بهر میبزرگ و سر در گم شد نکهیگفتند تا اهم ن سخن دهیدو پد نیا
را کهه  یههر نادرسهت گمهانیبه .میابیکه آن دو را خودمان ب میشد نیا

ای انهدازه به .زانیگر شیها را کم و بو درست میکرد ایدلمان خواست با
 سهانهشهد کهه به میو خهواه میشویم ،میشد هایمانگرفتاری درژرف 
از سا   ترتشد که هر سا  پس گونهنیهم و ستیز میندان خواهسگوس
 !میشد گانهیب هایو هر روز با سرشت خودمان و خوب میرفتار کرد شیپ

 یدرست زنهدگ میبگو ندگانینگارم و به آرا چگونه ب داستان نیمن ا
 ؟شومیم یهر روز دچار نادرست زیکه خودم نیهنگام ،کنند
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 ،سهتمیشهان نچرند یههاداد بنهدیپا و دانهمیخودم را برده نم چون

اگهر  دیو آگاه باشه دیبدان !دانندیم مردنتآوازه و پسیمرا مرگ ب انیپا
 یتهیگ نیها تپسه یههاییاگر از دارا برم وبه سر ب یچگونگ نیدر بدتر

زنهم یم شنقن ااهتیبر د  س یاگونهم را بهانیپا ،نداشته باشم هم چیه
 دیکردیو م هکرد یکه به مانند جادوگران زندگ دیکن بازگوکه خودتان 

 .دیاو اکنون از پا افتاده
اگر  احت ،است دهیکش نییمن بود که اکنون شما را به پای اراده نیا

 .دیآزار نداشهت یزهیهو انگ دیهده یاریمرا  دیخواستیتان موچبا پندار پ
 دازههر انه و ستمیک  نچیهی من برده خت،با دیشما خواه میبگو دیبا
 دیشما نخواه ،فرشتگان ستمگر .دیکن نیمرا نفر وبد  یآرزو دیخواهیم

 یِمانیپشه کشهمیکه پهر مه یروز ،هستم زیدنبا  چه چ دانست من به
 .دیشما را خواهم د
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89 
 شناسمیکه م یکسان و شودیم نیم چنراه یهاانهیدر م دانستمیم

از  و زدهمن شگفت یهاشهیاز اند وپراکنده  رامونمیآشنا هستند از پنا ای
چهه در گذشهته در چون آنهان هر ،دنشویم زانیگر زنمیکه م یسخنان

 رونیهب درد اهنهدخونمهی .فرو کردند را دوسهت دارنهد خیذهنشان با م
و خرافات  هنهک یهاباور نیرا بچشند هرچه دارند هم خیشدن م دهیکش
 .پ  از خودشان خواهند داد یچارهیب یهاشان است که به نسلانباریز

 گانگهانیام از باگر من به راه نادرست رفته ،میگویمناگر من درست 
کهه در  یآن دوسهت ،شهوند زانیکه از من گر رمیگیمن ردهخ انیو آشنا

 ؟زدنهمن خهود را بهه آب و آتهش  ییراهنما یچرا برا ستمیآغوشش گر
راه  په  یها ؟کهردمیم نیاو بودم چن یبود که اگر من جا نیمگر جز ا

د شده در و بناست نادان  یا دوستی ستیاو دوست ن و من درست است
تنهها  و میمن تنها شهیهم ش و یا به مانندی نسل پیشینباورهای کهنه

تنهها  و تنهها بخنهدم م ورا اسهتوار سهاز میهاتنها گام و ابمیراه را ب دیبا
 ...سردرگمم ،یدردناک یچه واژه ،میبگر

و  دیهگذاریمه یتهیگ نیهپا بهه ا خردیب ؟دیندار شهیچرا از خود اند
 توانستمیاگر م .دیندار یزیهم از خود چ انیتا پا دیکنیرشد م خردیب

 یزورگو نیو آموختن وادار کنم آنگاه بهتر دنیشینفر را به اند کیتنها 
 چیهه دیهاکهرده یشه که خود را زندانگوبی یرهیدا نیا در !بودم یتیگ

هرچههه زنههدان  از دیههبزن رونیههو ب دیدرون آن را بشههکاف ،دیههابیینمهه
 .ستیخردیب

من ههر روز  ستیکه رسمش ن رسمیم نیکنم به ایهرچه کاوش م
 یزیمن چاگر  ترم.ک بیبدانم  شتریرها شوم و بدانم که هرچه ب شتریب
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که  دیباش ریدل ندازهکم آن ادست میگویشما م ایو  گرانید یباورها پاد
 شهت ترسهویم کیهشهما  .دیهآن کن یرایو مرا پهذ دیباورتان بمان یپا
بهه  یکه نکند کسه دیخود هستی نگران مغز دست نخورده ید ودانشبی

 .دست ببرد شیهایبه پوچ و شیهانداشته
 ،بکشهم یرا بدانم و بخواهم دانشم را به رخ کس زیکه من همه چنه 

 یهاراز افتنیدنبا  هر روز به .نممایهستم هم نم اکنون که نیهم یول
کهنم تها یمه یهرچه باشد مهن کهار .میها را بگشاهستم تا آن یشتریب
و  دیو دورش دست و پا بزن دینگ خود بماندر تُ ؟شما چه م،نمان جاکی
 یههادانسهته دیهدانیچه مهر، برود  یگ رتانکه س دیبچرخ یااندازه به

 .دییخودتان آ به !ستاشان و خرافات اکانینشخوار ن ،ستیشما ن
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91 
دشهوارتر بهه  یپاسهخ ،پرسش نیا گذردیهرچه م ؟امچه زنده یبرا
 ...چیهه یبرا میگویکه م مرسیم یاز سرگردان ییجا به و ردیگیخود م
 چیهه ،یهمراهه چیهه ،یلذت چیه ،یراه چیه ،ک چیه ؟چیهکِی ه تا ب
 چیهه چیهه و یبسهتگد  چیهو  یهدف چیهو  یدلباختگ چیه ،یجانیه
 ....چیه

دنبا  چهه به ؟کنمیو چه کار م نمیبیها ممن کجاست و چه نشیب
 اکنون کهه خهود .جز خودم همه را کامروا کنمخواهم بهیمن م ؟هستم
 یرا؟ فهرو کهنمروبهه یخوشهبختن را بها اتلخ دارم چگونه مردمه یکام
و  د  نهازکم یسو کودککیاز  .گام برداشتم یآدم یهاینیبخود یهمه
زش سهمت ههر و بها گهرید یسهوکیهو از  داریهپا یهکو دیگر یاز سو

 سهتیکه هسهتم ن نجایمن ا یجا شوم؟چه زمان دگرگون می .رمیگیم
 ...بروم دیمن با
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 گویها چیهزی ،بند آمهده و خشهک شهده شهیاند یچشمه نیا انگار

 یکهه رو شهودینمه افهتی یجسهتار .تراوش کند گذاردیهست که نم
را  میههایو من روزمرگ دیاین شیپ ینه که رخداد ،کنم ادهیپ میهاهبرگ

 د.که دستانم را وادار به نوشهتن کنه رودیدلش نم نم نیا ،داشته باشم
 .ددانیممزه یو ب یشگیرا هم دیآیم شیهرچه پ

 .که دو سر دارم و دو مغز ایگو ،انگار که دو سمت و سو در من هست
خود را  یهاندو ش  نیا ،داندیروا نم یکیو آن   یبنو دیگویم یکی نیا

آن دو گهوش  هبکه  ستیک یسوم نیپ  ا، خود را یدارد و آن هم برا
 نیا و ؟ندیکند و کدام را برگز یشود که چه کاریآن م دهد و بریرا مف

و روز  دیهگویها مسه به شگفت آمده و از آن نیکه از ا ستیک یچهارم
اسهت و  افتههیرا چهار تهن  نیکه ا ستمیو من ک ؟و شبم را گرفته است

 ؟نالدیم
و  دانهمیاست و مهن خهودم را تنهها مه نهفته من در ک  همه نای

پهر  یههاهیاز سها ،از آغوش پوچم ،ترسمیها مدهیاز ند یهنگام خاموش
از و  دنیو نشن دنیاز ندو آن  یاز آهنگ دم و بازدم و گرما ،رفت و آمد

 ...ییتنها ،ییتنها ،ییتنها
 ؟به خودم بلند شوم نیبا نفر یتا به کِ ؟از همه بخوابم شیب یتا به کِ

تر آزرده هر روزکه  شیهااز ندانسته و رهم و جا مانده از خودشد  یآدم
 ،بخهوانم و خواهم بدانمیم یرا ندارم ول شیپ یمن شور و شاد .شودیم
هماننهد  ؛خهواهمیش داشهتن را نمهمِهتنها د  .سمیبشنوم و بنوو  نمیبب
دسهت  من دگرگونم و هرچه بخواهم به ...دانشیو ب آماج دونب گرانید
شهدم  دهیهآفر ییمن خدا ؟خودم را باور نداشته باشم دیچرا با ،آورمیم
 .بر خودم یپادشاه یبرا
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ههر ؟ دیآیمن به شور که از ساز یسنگ ای زنمسازی؟ گرید ایآنم  من
و  اوردیهشور ب شیکند با نوایتلاش م یکی و اندنشسته گهیجا کیدو بر 

 !ماندن هیت گهیتنها نشسته است که جا یکی
 چیههیکهه چگونهه به اگریهخن یآسمان به شگفت آمهده از پافشهار

 یاز زنهدگ ههیت سهنگِزنهد و آن یو بدون درنگ سهاز مه یداشتچشم
و  میهآیخودم فهرود مه یپا یمن سنگم که رو یگاه. کندینگاهش نم

همچهون  انِیهلبخنهد آدم یگرم که براانیآن خ یو گاه نمیبیم بیآس
 .میگویم ییدایساززنان از ش ،سنگ
 نیها ایهتلاش مهن کهم اسهت  ؟سنگ نیا دیآیپ  چرا به زبان نم 

به   .مهن یِروادهیهز ازافتادنهد  هیدستانم به گر ؟سنگد  اریسنگ بس
 ینهیرا هز یدار هرچه د  !سنگ که د  ندارد ی؟کنیچه م گریاست د

 !سفت و سخت نکن اهیس نیا
را داشهت از دسهتانم  مگهرید یههامن یندهاو ش  نشیآن من که گز

سنگ دلش  نیمگر ا ؟را بهتر دانست یانهیگز نیچرا چن ،شرمسار است
سهاز بهزن کهه  یادازهانه که دسهتور داد بهه کندیسوزد و زبان باز میم

 ؟رندیدستانت بم
 نهانیا .شود دست نگه دارمیم نیکند و بر ایم یچیچهارم سرپ منِ

شهود و یپادشاه مه روزیپ و منِ جنگندیمنخست  .اندگرفته یمرا به باز
آشهکار  یکیآن  دیرس یسس  که به ناکامو کند یرا م خواهدیهرچه م

ی مگهر همهان .شهوردیو بر پادشاه ناکام م دیآیکار م یاز کجا رو ستین
 ؟آن سه یِزده بود از چگونگبود که شگفتن

خب نشد که نشهد چهرا تهو  .امشب اگر د  روا داند رومیبه خواب م
که   ایههاسهت از من یکیدانم دلم ینم انیم نیاکنون در ا ی؟نیغمگ
 یِاز شرمسهار ؟اسهت نیچه غمگه یبرا از ت.اس نیکه غمگ ستیگرید

از جنهگ  ؟در برابهر سهنگ ینهاتوان یتنم از برا یِاز ناکام ؟من یکیآن 
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شود یم یکیآنها خودش هستند که هر بار ی همه نکهیا ایآن دو  انیم
از  توانندیناهمگون با هم چگونه م یآواها نیپ  ا !دهدیم بیو مرا فر

بهتر است  دیشا .کنندیم  یمرا گ شهیهم هانیا ؟باشند زیچ کی یسو
 ...نندرا بک شانیو بگذارم باز شمیندیبه آنان ن
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و پها بنهد نبهودم  کی یرو .سوزمیم و ماهدر خودم فرو رفت مانیپش

آتشم  دیشا سمینویم اکنون .یشو تا تهی  یبنو  یبنو  یگفتم بنو
 ؟کنمیم یزندگه انجمنی چ در .خاموش شد
 زیهانگمهن چهه ههراس .دیهآیمخودم بدم  از شتریب گذردیهرچه م

 یجلهو وانمتهیمهن مه گفتمیگرفتم و میبا شکوه سرم را بالا م .امشده
خودم  بود هرچه ساختم از کیمن نزد نیهم یول ،رمیرا بگ میهاخواسته

 دیهمهن با ،خهواهمیرا نمه یچگونگ نیا .کند رانیخودم و یرو شیپرا 
 .چه زشت است را نخواهمبتوانم هر

 دیهم پ  بااهکرد هیو آدم بودن تک کیچهارچوب کردار ناگر من به 
 ازیهتنهها اراده ن تهوانمیمه هک دانمیم ،و آدم باشم کین یانهیدر هر زم

اگهر  دیهرا بهازگو کن دیهرچهه هسهت دیشهد درون یهر انجمن در .است
 د.ینده بیکم خودتان را فردست ،دیخودتان باش !دیهمان باش دیتوانیم

دلش  یندا نکهیمگر ا ردیفرمان بگ دینبا اشهای درونیواستهاز خ یآدم
 ییههاهمهان ،دیهچه جز د  با شما سخن گفت را سهرکوب کنهر .اشدب

شهرمنده  نههیآ یروخواهند شما را زشت کننهد تها روبههیهستند که م
 مانیشرمنده و پش گاهچیه دینبا دینیبیم نهیکه در آ ییآن خدا .دیباش
 !باشد
بهار کیه .همگون شهود دینبا یدرون یازهایبا ن یو دلباختگ ییدایش

ست که شهما یباخت نیا .دیاز خود خرسند باش انیو تا پا دیخود را بباز
خهودم را بهه نادرسهت  گهاهچیبندم ههیم مانیپ  من پ .ایدرنده شدهب

 ...اممن برنده ،بد نبازم یهابه خواسته ،نبازم
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 انیهآدم .دمیرسه یزیهبهه چکه  دمیشیاندیم انیآدم یبنددسته به
 نیآنان که در ای نخست دسته :انددو دسته گرید یهایبندجز دستهبه
 یِبهددر آتهش  زیجا ننیدر هم ،دهندیها انجام میهرچه از زشت یتیگ

رفهتن جهان از  رونیهآنان که په  از ب ی دوم. دستهندسوزیکارشان م
 .ندیبیآزار نم ستنیز گامن هناو تنش ندیبیجانشان آزار متنها شان تن

 یاگر دسته دانمیم یول ،نه ایدرست است  یبنددسته نیا دانمینم
 ،بهرمیخودم هم در همان دسته به سر مه ،بازگو کنم نخست را بخواهم

ام از هستی .ندنیآزار بب دیکنم با یهم جانم هم تنم اگر کار بد دانمیم
 تمتوانسههیکههاش مهه .انهدازدیرا بهه لههرزه مهه رونمیههسههوزد و بیدرون مه
 نیها .شهنودمخ تهوانمیکه نمه نیهم یاز آن آتش بکشم ول ییاهنگاره

 .است زیانگهراس اریآتش بس
شهدند و  ددو بارهکیچه تلاش کردم خوب باشم به کنم هریح  م
سخت بر مهن وارد شهده و  رمیگیسخت نم .از نو آغاز کنم دیرفتند و با
 سسهت یهادوست ندارم به مانند آدم .هتر شومب دیبا ،نبودم نیمن چن
 ییو پارسها یینمااهیس یسو به شوندیم مانیکه از کارشان پشیهنگام

م را فراموش کهردم و توانسهتم اهکه کرد یزودگذر بروم و سس  هنگام
 .خودم بازگردم یِخودم را دلخوش کنم دوباره به خودم و پوچ

توانم خودم را یم یول ،فریب دهمتوانم خودم را یدانم که نمیمن م
، خهودم هسهتمهسهت  هرچه ،بود که مرا راهنما بود یکاش کس .بسازم
بها خهودم  یرا تا به کِ ییبزرگنما نیا .هم پاسدار ورو راهنما هم ره هم

 یههانیهیآ مهاریذههنم را کهه مهرا ب اهیس یهالکه نیا ؟به دوش بکشم
 دانمینم .ستیگرید زیچ یزندگ یول بزدایم؟ند را چگونه اهکرد یخراف
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 یکننهد و بهه رو یخودشهان بهاز اننتوانند با همسهایچگونه م گرانید
کننهد و سهس   چهیرا باز تن کی هستیِ ،و ستم کنند اورندیخودشان ن

و کمبودههها  یولهه ،سههتمین نیخرسههندم کههه مههن چنهه .کنههار بکشههند
 تهوانمینم .کشدیها میدیپل یسو گاه مرا به ،یدرون پست یهاخواسته

مهورد  نیهدر ا ،انه هم نیستآگاه یشوم ولیم دهیناخودآگاه کش میبگو
 چالهه نیچگونه ا .ایوگ است امهستی پوچیِ همان ،افتمین گرید یاگونه

ر با چه پُه دانمیباشد و نمیم یتهاز چه  دانمیرا پر کنم چنانچه که نم
با بهاور  ،یبا احساس ی،که بخواهم با کس ستمین یمن کس یول ؟شودیم

 که آنان به نیبا ا ،ها دور خواهم کردیخودم را از زشت .کنم یباز یکس
تاوان  ییچون ماجراجو ،هم گردن خودم است باز یول ندیآیمن م یسو
 ...دارد
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 نگرم یاب جاکی و جا باشمکیتوانم ینم و امپراکنده اریروزها بس نیا
تهر گهردنم تنهگ دور سهمانیگهذرد ریچهه مههر .شمیندبی زیچ کیبه 
و آنان  نمیشدم کمتر آزار بب نیسرانجام بر ا نکهیخرسندم از ا و شودیم

کار را  نیکه چرا زودتر ا خورمیافسوس م .را رها کنم دهندیکه آزارم م
 نیها یبهرا ،و آرامهش زودگهذر ییتنها چنهد روز مانهده تها رهها .منکرد
 گ.مگر مر ستیماندگار ن یآرامش چیزودگذر چون ه میگویم

 .اسهتسم شهده  میهرچه هست برا .کنم هیاز چه گلا دانمینم گرید
همهه رنه  بهه دم و  نیها .ندارد یارزش مینباشد برا ایهم باشد  یمرهم

ان جهیگهاه مهرا بههر دیهرا بر تن کن خود دیسس یجامه .ارزدیبازدم نم
کهه  یشود آن هم با رنگه انینما نیک  اندوهگچیه خواهمینم .دیافتی

ماه و یب ،ستارهیب یشب .را شب کرده بودم را پوشانده و هر روزِ مایجوان
 .تا مرا تباه کند هآورد دیرا پد یاهیکه خدا س ایگو .زیانگهراس

 ،پر تهنشی همه گذشته نیا زا ،همه اندوه نیشده از ا نیسرم سنگ
 ،گهلیبه یههاگلهدان ،دهیپلاسه یهاوهیو م نهمه دوست نداشت نیاز ا

بازتهابش و  ههایکهارندانم ،از آب هدیپر رونیب یهایماه، رپ یکبوتران ب
کهه  یها بدون آغوشدر شب دنیرست ،انمیگلگون و گری و چهره یلیس

 یزانهو ،کهانمینزد یهایو دلسوز گرانید یهاسرکوفت ،باشدم بانیپشت
ندانسهتن و  ،و نداشتن دنیند ،هاگرفته شدن دهیناد ،دوخته شده ره وپا

کهه  ییههاگاهخورده و ن جرو دستان  هادهیپد یزندگ ییِبایز دنید شورِ
 ...من است سزای نیو ا ستندین مانیپش گفتندیم

 و دمیرسه نجهایو سالخورده شدم تها بهه ا دشدن همه و همه انباشت
 یارزشیب یبهاچه  نیا شوم.می و رن  بکشم داناتر نمیببدانستم هرچه 
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 ییدانهاکه نه  ؟شودیآن جانم گرفته م یو جا هکه به من پرداختاست 
آرامهش بهر مهن  یانهدک ،شد در کنهار آنیچه م یول ،ارزش باشد نهیب

 ؟شدیم درون
 .سهتیروشهن ن میتوانم پرواز کنم تنها زمهانش بهرایباور دارم که م 

 همهه و شهود روند شهما بهر امشآر ن،گراید یکنم نخست برایآرزو م
به روان و جهان خهود و  گاهچیخرسند تا ه یروزیپ نیو از ا دیباش روزیپ
تلهاش  شیچهه را کهه بهرا ههر ،خودم یسس  برا؛ دیآزار نرسان گرانید
م که اگر آنهان جز آرامش مردم ستین یزیبه آن برسم و آن چ کنمیم

 ؛ستیشگیهم رهیزنج نیو ا میادهمن و فرزندانم هم آسو د،آسوده باشن
 .باشد که به آن برسم
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 .پ  از آن برسم یچگونه برگ بزنم تا به برگه دانمیرا نم انیپا نیا

 با شمار میهانوشته شمار دمیاست که دفتر را باز کردم و د زیانگشگفت
زمسهتان  انینوشتار در پا نیاز ا یمین .شده گامهم دیخورش نیا د هگان
 وسم نوزایی و رنگ سبز.از آن در آغاز بهار م یمیو ن شودینوشته م
 ...انیهاسهت و پا انیهرو بهه پا بیسها  پهر فهراز و نشه نیا شمارهگا

 ییِکاش هر روزم پ  از امهروز بهه روشهنا .افتی انیزمستان پا سرانجام
کاسهته  میههاو از رنه  ابهدی یکاش آرامشم فزون .بهار و رنگ سبز باشد

تر شهوم و مهردم را آگهاه مشود و بتهوان شتریبشم کاش هر روز دان .شود
 .تر کنمآگاه

های آغازاست.  ناهمگون امیبهاران گذشته در زندگ گریبهار با د این
رخهت  امیاز زندگ یسخت دانمیکه منیخواهم داشت با اای روزمندانهیپ
تر و باشد من در برابرشان سخت یچه سختهر یول ،رودیبندد و نمینم

 یههاهها و زمهانروزها و گهاهی من به همه یداریباشد که پا .ترماستوار
 .باشد میهادر گره یشیگشا شهیهمرخنه کند و  امیزندگ

 نیهدر ا .رمیهگیمه کیهاراده و آهنگ آغاز کارم را به فها  ن نیمن ا
ی وهیههها منوشهتن نیها دوارمیهام ،نوشهتمیچه گذشت من مهر میان

 .باشهد نیزم رانیمن و مردمم و فرزندان ا یداریو پا یو شاد یسرافراز
و  شهودکهن شهیخشک و ر ،خاک نیهست از ا یکنم هرچه بدیآرزو م
غم و اندوه در چشهمان و باشند  یو رفاه و شاد شیمردم در آسا یهمه
از  یکیو تهار ییتنهها .ندینشود و بر لبان همگان خنده بنشه دهید یکس
و  یدار آزادو دوسههت دارشهههیشههود و انجمههن ر زانیههان همگههان گررو
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بهه  شههیرا هم یآزاد یخشهک نشهود تها نهداشهان یشهر ،دوستهنیم
 ...مردمم یشگیهم یشاد دیبه ام !دگوشزد کنن ندهیکودکان آ
ین نوشته در زمستان و اندکی مانده به بهار نوشته شده ا بخشی از* 

 یناخواسته شهماره یگونهگرش در سا  نو و بهار زیبا که بهو بخش دی
 سالی که گذشت یکی شد. دهگان نوشته با

 95پایان سال 
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از مهردم آشهنا  یبها چنهد دیهنبا امانهیماجراجو یِاز آغاز زندگ دیشا

کهه  دههدیمرا آزار م نیا .کردمیو با آنان نشست و برخاست م شدمیم
ههم  یکمه ولی ،دننیرا بب ستمیشوم و آنچه که ن یداور دست مردم به

کنند و سس  بهه مهن ام یبه نادرست داور گرانید نکهیاز ا برمیلذت م
چهه کهه شهناختند و مهن آنیناگهان بدانند که مرا نمه ای شوند کینزد

 .ستمیاند نانگاشته
 یوله ،نداشهته باشهد یارزش چیمردم ه یِبرسد که داور یزمان دیشا
 دیهاگهر بدان ؟یباشه شیها به تو بد باشد و تو در آسهانگاه شودیمگر م
 ینهیتها نب یباش نایناب دیبا .ن چه اندازه دشوار استانگاه مردم یِنیسنگ

 .ما را بشکند یآسان تواند بهیمو خود را دارد  یرویهم نگاه ن ولی باز
کم تا مرز دست ایبکنند  یکار بد ،خوب یهادر شگفتم که چرا آدم 

 یهم از سهو ؛شوندیکار نکوهش مبد یهابرابر آدم نیکار بد بروند چند
انجام کهار بهد  یبرا یاخواهم بهانهینم !خودشان یو هم از سو گرانید
 .دانهدیکنهد ارزش خهوب بهودن را نمهن تها کهار بهد یآدمه یلو اورمیب
 دوزمیچشم م یتیکه به گیهنگام یولمن نیکوکارم  میبگو خواهمینم
دارم یدوست م شتریخودم را ب شرمندبیچه اندازه  مناهمسان نمیبیو م

 .نروم هایسمت بد کنم که بهیم یپاسدار شتریو از خودم ب
 کهنریشههن انادرسهت از آغازشه یو کارهها ههایبد نیا شدیچه م

 ،دگانیستمکاران و چه سهتمد چه ،ک  رن  نبردچیه گریتا د شدندیم
جهزو  دگانیماننهد و سهتمدمرد نیترکه جزو پستییستمکاران از آنجا

درست اسهت کهه  ،ناجوانمردانه است شانیواژه هم برا نیا ؛هانیترسوتر
آنهان بهوده کهه سهتم را  انیهدر م یندرِگمان یب یول اندرفتهیزور را پذ
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کهه ان گهریآنان که توانستند ستمگر شدند و د .جلوه دهد بایز شانیبرا
 .کشته شدند و یامردند  ای ،دندینتوانستند ستم د
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نشهدم  نیاست و من هنوز بر ا انیرو به پاآور هم خواب یهاروز نیا

 بندمیکه با خودم م ییهامانیبه پ .کنم یپافشار میهاخواسته یکه رو
 نکههیا یبهرا ،خهواهمیمهن مخهود نکهیا یبرانه  ،مانمیوفادار نم یگاه

 یداریپا یبرا یراه چیگذارد و من هیمتنگنا ام مرا در یزندگ یِچگونگ
 یدشهوار کهنمیم یتا من آهنگ کار !شودینمگونه که نیا یول ؛ندارم

 .آوردیم ورشیسمت من  به یپشت دشوار
پرتهاب  میسهوبهه یسهنگ میهها را بگشهاتا درابم یهر کلیدی که می

ه و ن شمیندیبیا خوابم ب شیتوانم در آسایمه ن .نمیبیم بیآس شود ویم
 یزیهکهنم خهودم را بها چیتلاش م چههر .شوم یزیچ یدایش توانمیم

کم دسهت !شهودیبدتر م زیهمه چ ؟زیچه چ .شودیسرگرم کنم بدتر م
 میروزها یِکنواختی نمیبیکه م یزیتنها چ .مانندیخودشان نم یسرجا

 یگهرید یبهه هزارتهو مشهویدر وارد مه نیاز ا .است میهاو انباشت غم
 ...رسمیم

و از رفتهار  یندت نیبا ا میاز گردش روزها ،خود یسردرگمم از هست
آشهکار  .ندمو شه  یبه یههااز خنهده ایخودم و  یِمردمان در برابر خاموش

 شودیم مگر !خندمیبه چه م شومیم خودیکه از خود ب یهنگام ستین
دوست دارم بدانم گِری م؟ یچه م یبرا دانمیچرا م !نه ای ؟دیخند هودهیب

 ههودهیب دیهما نبا یِزندگ .دهمیرا انجام م یچه کار یزیچه چ یکه برا
پشت  یدیام دیشا .ماهمرده نگذاشت نیزم نیپا به ا ،چیه یمن برا .باشد

 .کند و لبخند بزند دیمن رو به خورش یاز برا یلآمدن من بوده تا گُ نیا
گل  یبرا دیبسازمش تا خورش دیبا .نمانده استای زهیانگ ؟کجاست یول

 ...من هم بتابد
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سهخنانتان  یگبارچنهد نیها شدیچه م .یخاموش یخاموش یخاموش
 ،میگهویآنهان را مه .از بهرم ندیگویم هرچه ؟داشته باشد یتازگ بارکی

کهه  دمیشهیاندیم نیداشتم به ا .دکنندهیمردمان ناکارآمد و ناام نیهم
 یدهیهپد نیها دیبرسم و شها خواهمیکه م یابه آن مرگ پرآوازه دیشا
 .ش کندکُو مرا زجر دیایبه نزدم ب هگون نیتربه دردناک بایز

 یگونه که هنگامهمان .گرانید ای سوزدیخودم م یدانم دلم براینم
 یبهرا ،کهردمیمه یکوبیپها شهدمیکننهده آزاد مهخسته یجاکیکه از 
کهه نیا گدر سهو نمینشهمهی ایه ؟کهنمیم یکوبیهم پا یزیچ نیهمچ
مرگ  وشبه آغ ایشا یگونه نینشد و به بدتر خواستمیگونه که مهمان

 ؟رومیم
 دانهمچون می ،زمیریرفتنم اشک م هم اکنون از شور یول ،دانمینم

 یو پسهت یچه بدکه دستم از هر رومیم .ستین یمن کاف یبرا تن نیا
رفهتن چگونهه خواههد بهود و بهه کجها  ریمس دانمینم .است کوتاه شود

 یچنهد یکهم بهرادسهت ،باشد یشیآسا دوارمیهرچه هست ام ،رومیم
 .شوم داریخواهم بیمگونه که بتوانم آن دیکوتاه تا شا
 زیچ کی یول ،ارزش استیهرچه بود و گذشت ب مایجوان و یکودک

 شودیچگونه م .ابمیهنوز نتوانستم مرگ را در ،نگ استگُ انیم نیدر ا
در  شهودیو چگونهه مه ،نبهود ،سهتیهسهت و ن زیههمه چکه  نجایدر ا
 ؟بود ،و هست ستیکه نییجا

 یکابوس من است و آن جها ایکه هستم تنها خواب ییجا نیا دیشا
زنهم یمه ادیفر یو با خشنود شومیم داریب یاست که روز ییجا کیتار
 .افتی انیخوب شد که پا و هرچه بود خواب بود آخ
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 خهوابم و کهابوسیخواب باز هم مه نیپ  چرا در ا هانیا یبا همه
خهواهم در یمهن مه ...دانهمینمه ؟مرا رها کردند میهاکه کبوتر نمیبیم

 .خواب بخندم
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99 
شهور و  یکمه ،شهاد باشهم و بخنهدم کهردمیتلاش مه نکهیبا ا امروز

کهه  سهتینهدرچ یِچهه بهاز نیها .سرکوب شد میهاشهیم با اندایشاد
از که  مهرا چیو ه میکه تنهانیشنودم از اگاه خ .کندیبا من م یزندگ

 ،یچگهونگ نیاز ا مگاه ناخوش؛ ندارم یکند و تنشینم رونیبام یخاموش
 .مانند امروز

م بهه آنهها بسهردازم و هنداشته باشم که بخهوا ییآرزو ای یفهده که ن
 م فرزنهد آدمه هرچه باشد من نه. ،شده باشم ییهاشهیاند نیچن ریدرگ

 نیها ازمنهدیما ن یهمه. کنم ریس ییتوانم خودم را با تنهایو نمهستم 
 یسهو ازکهه نهه  ندوست داشت نیا .که دوستمان داشته باشند میهست
هسهت کهه  ژهیهو داشهتنِدوسهت  کیه شههیهم ینباشهد ولهک  چیه

 .شودیچشممان به همان دوخته م
کهارد کهه در یمه یبر لبهان آدمه یچنان لبخنداین دوست داشتن 

 میدههیرا شاد نشهان مه انیو آدم میکشیا مهمان که در برگهیهانگاره
 میها بودآدمک جای آنکاش  میکنیکه آرزو م ییهاهمان خندهنیست. 
 !میدیخندیگونه مو ما آن

هستم تها بتهوانم خهودم را  یراه رخداد هچشم ب گذردیهر دم که م
 نیا در کهنیا مگر .ابمیب همچون خود را توانمیکنم که من هم م رایپذ
 زههایچ نیها یبهرامن  نشیآفر است: نیا شباشد که پاسخ زیرا انیم

کهنم و  جادیا یهانک نیدر ا یبزرگ یهایهستم که دگرگونمن نبوده و 
 نیهشوم تا بتهوانم ا رگوندگ دیباخودم  ییاز سو یول ،به خودم نسردازم
باشد و مهن  یکس یاز سو این دگرگونی نه که .انجام دهمکار بزرگ را 
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 یمهن بهرا امهگفته شیچهون از په !همان خودم را دگرگون کهنم یبرا
 نیچن منیبیکه م اکنون .دگرگون شدن یام نه برادگرگون کردن آمده

 شههیماننهد هم .خهودم باشهد یباشد پ  بهتر است از سهو دیبا یزیچ
 .را نخواهم شکست آنبا خودم و تنها من که  یمانیپ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



135                                                                                              نامه    من

 
111 
 گهاهچیتها هه سهمینویدفتر م نیدر ا دیآیم شیپ میبرا یرخداد هر

 یگهاه ،هم خهوب و ههم بهد ه.بر سرم آمد ییزهایفراموش نکنم چه چ
خشم برداشتم و ناسزا گفتم به خودم و  یگاه ،ستمیگر یگاه ،دمیخند
 یبرا مخدا را سساس گفت یشد من باشم و بمانم و گاه نیکه بر ا چههر

 .شتمکه دا یاندهخهمان اندک 
 اوردیهدست ب خواهد بهیکه م یزیاز چ یکسکه یگرفتم هنگام ادی

کننهده او را از خهودم و دیناام یههابها گفهتن نهه دیگویبا شور سخن م
پندارنهد کهار آزمهوده یکه مهیگرفتم از کسان ادی .نرانم شیبایز یِزندگ

 .پوچ هستند یروهایو ن یدیآنان سرشار از ناام م،نسرس یزیهستند چ
کارهها کهه  یسهر کیه .است نه فرجامسازد انجام یما را م هآنچه ک

روشن  یاندهیهم آ یسرکیروشن است ارزش رفتن ندارند و اش ندهیآ
، دارنهد یانهدهیچهه آ ستیهستند که آشکار ن هم ییهاکار یول ؛ندارند
آنهان کهه از  .را داشته باشد دنیکش یرفتن در آن راه ارزش سخت دیشا

ارزش  کننهدیرفتن مهنه یرایو ما را پهذ ندیگویما م یبرا شانیهانرفته
بهر  )دلیهل( ندو شه   انجامش دهند نتوانستندآنان چون  .گو ندارندوگفت

 !یمهم نتوان گریهر ک  د ایکه من  ستین نیا
 ،کننهدیم یفشارپا ،نه یبر گفتن واژهان که چرا مردم دانمیمن نم

 یواژه نیهمه یچه انجام ندادند و ناکام ماندنهد بهرادانند هریکه مآنبا 
 .به آنان واداشته شده است گرانید یاز سو هبوده است ک نیننگ

 .کم است میمردمان هرچه بگو نیا یِاز نادان میبگذر
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از  کیهههر  انِیهکرده و تا پا نیرا نگارهایم نوشته شتریآغاز ب «من»
 انیسرانجام ندانستم چه زمان پا .خوردیبار به چشم منیشمارگان چند

 «.من» میگوینمدیگر و  مابییم
 ،شهدکُیرا مهمه مچشمان یتر از هر روز جلوکنندهخسته یزندگ نیا

کهار  هگاه بها به و هاگاه با نداشتن و انیآدم یِگاه با نشان دادن نامهربان
 ،روشن اسهت زیچ کی یشوم ولیم رتریهر روز پ .شانمیذهن پر رفتنگ

 .بهودشهود بهد یهسهت و مه یبهاور کنهد کهه بهد خواهدیذهن من نم
 یههامهن و مهن ایهشود که گویزده مها شگفتیدر برابر بد یاگونهبه

 .میاگذاشته نیزم نیپا به ا گرید یدرونم از جا
تهر کیهنزد انمیهبه پا مگا کی گذردیهر روز که م دانمیاکنون که م

 ؟به سرنوشتم بخنهدم یو در کنج رمیآرامش بگ توانمیچرا نم ،شومیم
 یزندگ نیاز ا ؛بخندم دیاست تنها با رفتهیهم باشد پذ ینینمادی خنده
 ...خندمیپ  م رودیگمان م یزیچهر
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بارها و بارها به خود  .شته بودروز گذشبانه کیگاه به خودم آمدم هر
ههر روز  .دانسهتم یزنهدگ و مردمان ،از خودم یترتازه یزهایچو آمدم 

 دیشا .ستیچ دانمینم !کم است زیچ کیباز هم  یولدانستم و دانستم 
کهاش  .جوش و خروش یاندک دیمرگ و شا دیو شا ییدایش دیشا هیگر
 .شان در کنار هم بودندهمه شدیم

 ،ها تنگ استدنیآسوده خواب یدلم برا شهیمانند هم .دیآیخوابم م
کهه  میهر د ؟من چه کنم ؟تر باشدهست که از آن با ارزش یزیچه چ

از  نهد.گذریچشمانم خرامان مه یهزاران رخداد از گذشته جلو کشمیم
 ممرد یخواهم باور کنم اندکیکه نم نیهم ،امهم خسته گرید زیچ یک

 ننهدیچهه بب ارند چهون دلشهان از دسهت رفتهه و ههرند یارزش مهربان
 ...است ارجیب شانیبرا

ههر  .دیکه دوستتان دارند نگه داریکسان یتان را برایهایژگیهنر و و
 دهیهد یبرا دینکن یپافشار .کندیکه بخواهد خودش از شما خواهش م

 ...شدن
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 توانسهتندینم اندیشمندرا که هزاران خردمند و  ییها و باورهاارزش

 د.بهریم انیاز م یکوتاه پنهان در زمانِ یادهیپد ،از ذهنمان پاک کنند
 ییتنهها نیها ،کندیآغاز و سس  درخت را واژگون م شهیاز ر «ییهاتن»

 !و چه زشت است بایچه ز
دها نسهل صهرا که  ییکه چگونه ستون باورها شمیاندیگاه با خود م

 دهیو بهه مهن رسه شهدهیتر مههر روز ستبر و بوده اکانمین یشهیدر اند
 ...ییتنها :رسمیپاسخ م نیو به ا ؟شکسته
 ههر یوله ،شان کرده باشمرانیبوده و اکنون و یدرست یهاکه باور نه

کهه بتهوانم  دمیهجنگیچه با خود م هر .ستین گریکه بوده اکنون د هچ
نادرسهت بهوده را بشهکنم  یهافرهنگزشت که برگرفته از  یها یتند
 رومنهدین ایاندازهبه ،یاز تو سساسگزارم که تبر را بر دستم داد !شدینم
 رومندیهمه ن نیاکنون که ا یول ،یکن نیتردرست یرایکه مرا پذ یشد
خواهم از تهو جهدا یم ؟یو برو یرخت ببند مایاز هست شودیم ،یشد
 ...سرد است اریات بسهیسا ؛شوم
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شده اسهت از  زیچشمانم لبر .شومینم رینگرم سیبه خودم م هرچه
 نیهنکنهد ا ،ترسمیم نمیبیمو نالان  که خودم را افسردهیهنگام .خودم

آنهان بهدون  ؟همانم دبه چشم یچه پاسخ !شود ریو پ فتدیمن به زانو ب
 .نگهران چشهمانم هسهتم ،رسهدیزود آن روز مه ایه ریهد .رندیمیمن م

 مهن به سرخ رنگ شان.تو گفتم در از ب  تود رگ شدن بهسخنانم رگ 
 .رمیمیشرمنده شوم م نکهیاز ا شیپ ،دیآینم

 یروهکهه روبه ستیدارد و آن چیوا م شهیکه مرا به اند ستیچ نیا
 ؟شهمیندیب یزیهبه چ گذاردیم نهاده و نماهخرخر یو پا رو ستادهیمن ا

 اکهم تهو چشهمانم ردسهت ؟یابیهکهه مهرا در ییکجها یساختگ یِکیارت
 .بهرمیجا رن  مهناب یهایاکنون از روشن .کند وشراذهنم ت تا یبستیم

چشهمانم  یرو شیپه یاز روشهن یاز اندازه سراب شیب یِنکند خودخواه
 ؟گذاشته
دنبها  پرتوهها درسهت اسهت کهه بهه !همه روشن نبودم نیکه ا من

بودم که اکنهون بازتهاب داشهته  زهایچ نیتر از اکیمن تار یرفتم ولیم
 .کننهدیمه رانمیاز اندازه و شیهر کدامشان ب ،چه راست وچه کژ  !باشم
 ،تا ابد مرا رها نخواهد کردرگ م .مگر با دستان خودم مابیینم انیمن پا
درآوردم  یهم پر دیشا .کنمیم یو پادشاه جنگمیزمان مرگم متا پ  

 ،هم خودم را و ههم تهو را ،پسندمیهر دو را م .دمیازیدست  یو به آزاد
  .دهدیم آزارها مرا یچندگانگ نیا

 مایدر هسهت ترسهمیمه ؟شماها کجاست کهه بخشهکانمش یشهیر
 ...دیخاموش باش .دیو بر خودم شورش کنکرده برپا  ییغوغا
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از صدا  ،از نگاه ،از دم و بازدم ،است انیم نماایشانیوار پروانهیچه د و

 :میگهویکهه مهیهنگهام میهااز نهدا ؛نیهپ  از ا یچند و میهاو از گام
 ،بههاران مِنهه .نشههانگر آن اسههت تههانیهاگههوش یِو پژمردگهه «امخسههته»
 ؟امیسهتیکهه دوسهتدار ناسهت چگونهه . اسهت میهارسان من و غمامیپ

 ؟ییکجا ؛متاکنون ندار ،دیام یندارمت ا
 و شهودیو پهرواز فرامهوش مه رنهدیمیپرندگان در زندان ذهن ما مه

بهه تهو  یکسه ،یرانهیو یتکهاپو نیو در هم افتندیتو از شور م یهابا 
 .اوست یاز بزرگوار یریمب تو برو گر «رانمتیتا بم یآ شیپ» :دیگویم

 .و باران بهه مهن پشهت کهرده سمینگاه کن که من چگونه از شرم خ
مگر گرد و غبهار  ،زندیشد بر سر من برن ما  شدند و روایکه پاان چهزار

 ،آسمان لخت شهو یو برا اوریرا در ب راهنتیپ .بوده و هست شهیکه هم
 یهنگام ،یرا فراموش کن ییداینشان بده تا آتش ش دیتنت را به خورش

 تشهده از کفشه ختههیر یههازهیخوابت سنگرو هم ییتنها یدانیکه م
 .یدیلنگیم هاهمان یاز خواب برا شیهستند که پ

هها را سنگ یآسوده باش یهرگاه خواست .است یروزیپ کیآغاز  نیا
 یبه آنان چشم بهدوزد و هنگهام یتا مبادا کس یکنیبالش پنهان م ریز

و  درخشهندیمه ،شان و نگاهشان کهنریدر دست بگ ،شد انیکه ماه نما
 زاو  ینهیترتهو دارا ب  که نیتو هستند و هم یتنها برا .زنندیلبخند م

کهه راه  ییههاسنگ ،بوده و هست نیهم یزندگ .لذت ببر یچگونگ نیا
شان بدار یِگرام ،تو هستند زیرا دشوار کرده بودند اکنون همه چت رفتن

 ...و سس  آرام بخواب
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 ایهها کمبود ،هانداشته ؛خورد دیرا با ییزهایافسوس چه چ دانمینم

شان رمیگمم که اگر بسذو سردر ندیآیم میسوبه یکه گاه ییهاشنهادیپ
 خورد؟خواهم  یباز ایکامروا خواهم شد  ؟خواهد آمد شیپ یچه رخداد

نه و اگهر  ای زندیم بیبه آدم بودن من آس یابیآن کام ،اگر کامروا شوم
مهن بهودم کهه  نیهچهون ا ؟دیبخورم چگونه خودم را خواهم بخش یازب
 .افسوس بخورم دیبا رمیو اگر از نخست نسذ رفتمیپذ

 شهانینهاد را سرجامهردم بهد ایهکهه آ مانمیم یهم در دوراه یگاه
 یول ،زدن به ما هستند بیدنبا  آسمردم به ه ازدست نیا ...نه ایبنشانم 

اگهر  ایه ؟درست است موکار شپرسش است که اگر دست به یجا میبرا
 ؟شودیکم م یزیکنم از من چ شانیکنار بکشم و رها

 مهردمِ یکهه همهه دوارمیام ،ردید را بگر خِ یجلو دینبا یشور جوان 
 .اورندیب یرو یدرستبدکار به
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 ،شهوندیگشهوده مه دیام نیشوند به کدامیکه باز م ییهاپنجره نیا
هها از پهردهشهود و ینمه دهیهد ییاز روشهنا ییسوسهو چیکه ه یهنگام
آن  یرایکهه تنهها مها را پهذ !وزش باد یروند نه از برایشان کنار مشرم

کارنهد کهه یدر ذهنمهان مه یمرده و گمانهنوز هست و ن یکنند روشن
شرمسهار  یههاپرده نیهدف و ایب یهاآن پنجره .بکند تواندینم ونیاپ

 .ترسانندیمن را م
سهو به کدام میشوند تا بدان ترانیها نمایکیو تار زندیها برواریکاش د

 واریهپندارنهد کهه بهر مها دیخرد میبن ما را انیا ایگو .میشویم دهیکش
بهر  دیشهوینم رانیاگر نمرده چرا و .نمرده یروشن ندیگویو م دندیکش

 ایههست  یزیچ نیچن مینیبب و دیایب شیمغز ما سر جا دیشا سرمان تا
 ایهناخواسهته  ،زیهچهمههیبهی دهیهکه شما دو پد ستین شیب یاانگاره

از  یدر زنهدان ذههن خهود و زنهدان خهالتا  دیاخواسته بر ما وارد کرده
دارد و  یهسهت روشهنایی دِیهتنها ام در آن و دیاکه شما ساخته یروشن

 .میو دلخوش کن میبمان ،است روشنیآنجا پر از  رونیب
هها خانه از دروغ ساخته شده و پنجره نیا یسازه !ستیدرست ن نیا
شهود  رانیو شهیاز ر دیخانه با نیا .پست هستند گریدو باز شیهاپرده و

به آغوش مرگ  غولهین  آن بکُ ،ییروشنا دیاز ام یگرین دامردم دیتا شا
 .گرانشیو بازن ننگ بر سازندگا .نروند

 یتنه با ؟ندیاکنون کجا ،سبز بودند یخانه درختان آن یجا یروزگار
 جاآن .را ساختند خانهکیتار نیا یهابود ستون یها که پر از زندگهمان
 کهه چگونهه دمیهرا د یزنهدگ وچ ازمهرده و په یاههتن آن یِزار که بود
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 نیها ،به کنار هانیا .شوندیم یدیاز ناام یبخش نکهیا یبرا ستندیگریم
 ...را زیهمه چ میدانیما که م د؟دارنینمها چرا دست برها و پردهپنجره
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 نیهاز ا ،یهمهه بهد نیهاز ا ،همه غبهار نیکنند از ایدرد م چشمانم
 ابنهدییگردنهد و نمهیمه و ننهدیبیچشمانم نم. و ستم ینابرابر یِفراوان
هسهتند کهه  ییههاچههیباز ،شهودیمه دهیههرچه هست و د .ها رایخوب
 .شودیدارند و هرچه اراده کنند م شهیپندارند از خودشان اندیم

دراز  یدست یبکاریکه در فر رکیمردم ز زدانند آن دسته ایآنان نم
انهد و بها درسهت کهردن آورده دیهپد ییسهمت و سهوهامیانشان  ،دارند

ن بر اتا مردم .هدف راه انداختندیب یشان همهمه و جنگانیم یدودستگ
و  نهنهدرا ارج  گریکدی ید و اندیشهد که با هم مهربان باشننشویم نیا

هم جهدا شهوند و  ازکه همه  کنندیم یکار ،دینگو زور یگریبه د یکس
 !بسندارند راهشان درست است

کهه بها ههم یمار و سمور را هنگهام ؟دیکنیاز بالا نگاه نم بارکیچرا 
 شهودیهمان هنگام است کهه مه. انداخت ریگ شودیم ،شوندیم ریدرگ

 ...گردنشان را گرفت و شکست
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از  ؟یکنهیرا پنههان مه زیچه چ ؟یدهیتو چرا خودت را نشان نم و
 ،مرانهد من از خودم شرم .را نشانم بده یچه هستهر رم داری؟خودت ش

 م.داشته باش دیشا شمیاندیکه م یزیاز چ یول ،که هستم یزیاز چ
چهه انهدازه نهدارت پ په  ،یترسهیکردن خودت م انیاگر از نما وت

 گهرانید یبهرا میترسهیمه نخودمها ازمن و تهو کهه  .است زیانگهراس
 ،لبخند بهزنم خواهمیم !خواهمیچه ماز هرم انیمن نما یول ؟میاچگونه

را  مایم خشم دارد و نهاداناشهیاند نکهیبا ا ،خواهم بدانم و رشد کنمیم
 .خنددیکوچکم م یهاشهیدوست دارد و به ر شتریب

مردمهان  میوانبت دیشا .میانینما شتریب میهرچه خودمان را پنهان کن
سس  مردمان  و میتوانینخست خودمان را نم یول میده بیساده را فر
خهودت و  ،خورنهدیمردمان ساده به درد خودشان ههم نمه .کارکشته را

 ...دیشویکارآمد م رکانیز
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 بارنیشده ا دایپ .که نهان است زیکند آن چیمن شلوغ م یهست در

اد و دو کن  بو غم ییبه تنها دهیر پوشکلش کی ،ستین یکینه تنها که 
 .و خواب خراب است یکیو لرزش و تار

 بها ؟تنهاترمت خود پ  چرا از ،اندهرا فرا گرفت رامونمیهزاران ک  پ
و  زنهدیخنهده مه ندیبیهر که از دور م و میگویلب سخن م ریز خودم
بهه مهن  گهرید یو از سهو دههمینشان مه وانهیسو دنیاز ا .شودیدور م

 آتهشِ نیا ؟دیدانیشما چه م «!یاتر شدهکه پخته مینیبیم» :ندیگویم
اکنهون بها  .سهوزاندیو مرا مزد ه میزبان میپاها ریناجوانمرد از نخست ز

 .ندارنهد یازیهدلان به پختن و نسختن نسوخته .دیرا نرنجانم تانیهاگفته
 یسهتیبهه ن زانیگر گمانیب ،دیشان بو بکشهست و دارند از درون چههر
 .مانندیپنهان نم هاها پشت چشمراز .دیرویم
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 یبه بالا نگاه ،سردرگمم ؟پوچ پهناور یرهیدا نیکنم در ایچه م من

 یسهتیمرگ و ن یهادندان یجا .نمیبیزندان را م یهالهیاندازم و میم
 کیهاز  ییهانشانه ،رهیآن دا نِیدر زم .است انینما هالهیتک متک یرو

ههم  ادیهز مشنخوایو م افتمشیاکنون که  .گم و دو پهلوستی نوشته
 :استنوشته شده  نمیچیها را که کنار هم مواژه .ستیگنگ ن
تها  ،دارد یزنهدان بسهتگ یههالههیم نیهتهوان ای اندازهات بهیزندگ

 ادیهکم زمهان را از دسهت ،چرخ و سهرگرم شهوب رهیدا نیدور ا یتوانیم
 .یبریم

 ،یدور خودت بچرخ رهیدا نیدور ا دنیچرخ یجابه یتوانیم یراست
 رهیکه دا نجاستیا ،یافتیم نیرود و به زمیم  یکه سرت گ یااندازهبه

تنهها در  یوله ،چرخهدیاکنون اوست که بهه دور تهو مه .یداد بیرا فر
 ...نگتگُ یشهیاند

  

www.takbook.com



نامه من                                                                                                148 

 
112 
از همان نخسهت  ،ماهتنها نشست .م نگاه کن و خاموش باشایتباه به

همهه  .ابهدیو مرا در دیایب یکس یروز نکهیا دیدر باز بود و باز ماند به ام
از خهودم  شهتریروز بکه روزبهه مایاست مگر من و جوان شیسر جا زیچ
منم که  نیا .دیجارو کن نیاز کف زم دیرا با میهاته مانده .شومیم یهت

 ؟کشهدیام مرا نمیوانگیچه د یبرا !دانمیرا نم شیچرا ،ماهشد ترخاکس
 .دانمینم گریرا د زیچ چیه یِچرا میبهتر بگو
 یو تنهها جها دهیهچیبرن  در آن پ یکه بو کمیتار یهاکن ی وانهید

 رینهورگدو  ر.و نه کمت شترینه ب ،را دارد ردینفر که دراز بکشد و بم کی
فهرا  کمیتهار چشهمانآفتهاب را بهه درون  ییِسرم روشهنا یکوچک بالا

کهه بهه دسهتم چهه  و ههر تدنبا  پارچه و بالشهمن بهولی  ،دننخوایم
 همههآن ب چشهمانم تها .را بسوشانم چهیکه آن دو در گردمیم رسدیم

 .ها بخندمهیخواهم دراز بکشم و با سایم .را ندارند یروشن
 یکیبار هم با تهارنیاگر ا ؟چرا خودم را دوست ندارم فتهیشخود منِ
 ؟کنهدیمرا از بندش رها م یبار چه کسنیا ؟شد واهدهم چه خددست 
. نمیهتوانم ببیدرونم را نم .امهم شدهدرو  دهیژول یهاداشته نیا یِزندان
و بها لبخنهد  ندیبیخودش را م کندیهر که نگاه م ؟درون هم دارد نهیآ

 .کندیکژ م شتنیخو یسو راهش را به
 شهتریب یچهه بشهکنهر ،رد کهنرا خهو خودت بمان » :دیگویدلم م

 ،دستانشهان را ،خهودت را ؛یزنهیمه بیو آسه یربُیو م یکنیم یزخم
 «.خودشان را و دلشان را

آلهود آب گل نهییآ نیا دیشا ،کنمشیکنم نمیمن که هرچه تلاش م
گونهه شده و من آن نیخشمگ یهاچهره ینهیبوده که اکنون آرام و آبگ

 ؟...یهم شد زندگ نیا ؟شکنمیپ  چرا نم ستین نیاگر ا ،انگارمشیم
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 یِتهیگ نیهدر ا یوله ،گو کهنموگفت یبا کس م،یدارم سخن بگو ازین
، میرا بگهو خهواهمیچه مهکه بتوانم هر ابمییرا نم چک یشده ه نینفر

کهه ست یهمچون انبار درد را، آنجا که ته دلم اندوخته شده یزیهر چ
 .ترسهمیاز همه مه ،را باور ندارم چک یه .درش بسته است و گره دارد

که در دلم مانده است  ییزهایچاین  .ک  چفت و بست نداردچیه دهانِ
بزرگ اسهت  یااندازهبه ،ماندگار بماند یکه در د  کس ستندین یسخنان

 .شدگوشش بدهد را در جا بکُخورد  به یکه هر کس
 ،شهدم دور دفماز ه یزمان یبرا. شدینوشته موالا  یهدف یدفتر برا نیا
 راها نوشته این یروزفرزندانم  دانمیم .اکنون دوباره به خودم آمدم یول
 یخودتان را جا شتریچه بهر دیباور کن .کنندیم ید و مرا داورنخوانیم
 ،منیخشهمگ اریها بسهشب نیا .دیبریکمتر گمان بد م دیبگذار گرانید

خهودم  یبهرا ترسمیم ؟دینیبیو درهم را نم دهیژول یهانوشته نیمگر ا
تههوانم و ینمه نکههیا یاز بهرانهه  ،نرسههمداشهته باشهم و بهه آن  یههدف
را  رامهونمیپ یدرسهت یهاام و آدمدر تنگنا مانده نکهای یبرا ،خواهمینم

 .نگرفتند
و دست به دامان خهودم  رومیدر خودم فرو م شتریب گذردیچه مهر

 «م!اشهده من بزرگ» :میگویم پروایرا ب نیا !امن بزرگ شدهم .شومیم
ههها و و نداشههتن هههایدشههوار ریو چشههمگ وانههاو خ وایشهه یاگونهههو بههه

کهار  نیها .زمیهبگر انکهنم از آنهیتلاش مه یول ،نمیبیرا م هایتنگدست
اکنهون ههم مدرسهت اسهت کهه هه .باشم زانیگر دیو نبا ستین یدرست
برخهورد  زیبا همه چ دیسرانجام با یول ؛ندارم یخوب یِچگونگو  زانمیگر

 ؟چرا زودتر رخ ندهد ،داشته باشم
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چه شد و بر هر میشیندنیاو  بر! چسانده شده ییخدا یرفتما درون بر

په  چهرا بهه او  ؟هرچهه هسهت از اوسهت نهدیگویمگر نم !میشیاندیب
بگذار با خودش سخن  .از ناکجااو و اوییم  ما از ندیگویکه م ؟میشیندنی

 :رد کنم
جها چیاز ه وچون ت ،از تو باشد زیچ چیه خواهمیاست نم نیاگر چن

 نیمن چن یکم برادست ،ستین زیباشد همه چ چیکه ه یزیچ. یستین
 ازاست که  نیا میگویکنم و از تو میت میکه بازگوای زهیتنها انگ. است

 ی.یکه تو ابمییمرا در چیشوم و همان هیسخن گفتن با خودم خسته م
ات یچگونگ بر یوا ،یدهیخودت را نشان نم یهمان بهتر که اگر هست

 .ذارمگینم تازنده ،ییایگر با
 میگهام مها ندانسهت نیدر نخست .ریگیبخش و هستیهستشد نام تو 

دهههش و  میو پنداشههت یو برداشههت یگذاشههت ییزهههایچ .مینههدار چیههه
 یخواستیب اگر مخ !میاز نخست ندار بود پ  ،درست استات ییرایگ

همهان  ؟میچرا زاده شهد ،میچه هست میو سس  ما بدان یما را گو  بزن
 گهاهیجا )مهدعی( داومنهد و ات باشهندکهه بهرده یدیآفریها را مکودن
فلهان  نهدیگویم ،میما خودمان ذات و نهاد مییگویم .ات نباشندنداشته

به فلان  نجایدردم از ا ای ؛نشود افتیچنانکه  ها پنهان کندهیرا از د زیچ
 نشهانِ ،دانهمیو من مه یبریسر مبه یپست نیکه تو در اهمان  !جا برو

 ...سردرگمم ،من است یژگیو
 یو از نبهود همسهانت تهه یکنهیاشکش مه ییتنها اندازهتو هم هر 

 ؟یشهویکنند آزرده مینوازشت نم نکهیهنگام از اهم شب تو ؟یشویم
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 تانوانهز یتو ههم رو ؟یاآتش گرفته یشتریاز خودت ب نکهیتو هم از ا
بهه  یپرواز کنه یتوانیکه نمنیتو هم از ا ؟اندمانده یرنگ دستانت برجا

 ؟یشیستا یتو هم تشنه ؟یکنینگارش با  بر پشتت بسنده م
کهه  اموزیهبه من هم ب .ندیگویم تیروهایو همه از تو و ن یستو نیت

را  زیاز من نباشد و همه چ یچگونه آثار .کنند مشیچگونه نباشم و ستا
نهام  ندارند بهه یوستیپ چیکه به من ه ییچگونه رخدادها !من بدانند از

 !کندیم ندهکشد و زیم ندیو زنده شوم و بگو رمیچگونه بم !من بخورد
مهن  ،یکنهیمه ییو خهدا یسهتیتهو ن ب  است.تو و من  یها برانیا

کهه  یچگونه خودت را خوب جا انهداخت نیبب .کنمینم یهستم و بردگ
 نبهود نیهاز ا یوا .تو و من میگویمن و تو و م میگوینم میهادر نوشته

از  !یکهردیمه یاز خود پاسدار یو اندک یمن بود یکاش جا .تلاشتپر
 یاز نخست بهود یول ،یباش یخواهیکه م یزیو از چ یتکه هس یزیچ

 .یو اکنون هم هست
په   ،یکنهیمه یپاسهدار یزیهچه از و ن یجنگیم یزیچ ینه برا
 زانیهآو یهاسمانیر ؟یو تو هست میستینکند ما ن ؟ستیچ یبودنت برا

مها  .را رهها کهن میباشه کهه مها تیههاچهیاز انگشتانت را پاره کن و باز
 ،د  شکسهتن را ،کهردن را یکوتهاه ،میهاگرفتهه ادیهرا  یخودمان بهاز
همهه  .نداشتن تو را انیرا و در پا ختنیاشک ر ،رن  بردن را ،شکستن را
 ...هم دروغ نباشد نیکاش ا ،نمتیتا بب رمیمیم ،ابندییم انیدر ما پا
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شان آلوده و سس  از دور نگاههت یِو ناپاک یکنواختیتو را به  هاآدم

 شِیاش نمهایست که زندگیبختهمان نگون نیا» :ندیگویو م کنندیم
 آنگاه «!شده رو دستش و داده نشان را خودش نوناک ،بود شیهانداشته
 .ندارد یسود یبخور افسوس هرچه
 ییخهوپهاک یهایژگیداند و ویکه خودش را از همگان جدا میکس
 .همگهان شهود ینمهااست کهه انگشهت ازیگام نادرست ن کیتنها  ،دارد

 دیبهار آلهوده شهوکی .بر ما کارگر شود دینبا چک یهسخنان  و رفتارها
 و ناپسندِسخت  یِژگیو کیهم  نیا .دیدار یشانیبر پ یداغ شهیهم یبرا

و جز بودن دارند  و چشمداشت پاکت زن ااچون مردم ؛خوب بودن است
که نیبا ا ،شودیم دهیتر از کارت دشان بزرگبه چشم یکن یهر کار ،آن
 .کاران باشندگناه نِیخودشان بدتر دیشا

 یهدف مها زنهدگ ،دیدارد رها نکن یخود را هر اندازه که سخت ریمس
 ...است یآزاریکردن کنار هم و ب
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شهان از یهادر سر چه دارند و گفته گرانید داندیکه میکس نآ یاگو

اسهت و  دهیهرا بهه چشهم د یتیگ یهابیآسی همه ،خوردیکجا آب م
 تیو صهدا یرا بخوان گرانیدست د ،ستیرسمش ن نیا .رخ داده شیبرا
 یو بهه رو یمهردم را بهدان یههاکهه دروغ سهتیدرست ن نیا. دیایدر ن

آن  .روزیهههر روز ههم بهدتر از د ،دانمیم و نمیبیمن م .یاوریخودت ن
که دانسته است چگونهه  یجداست از آن کس دانمیم دیگویکه میکس
 .و بشنود ندیبب

هها گهوش نیا .راه دارد هم دنیشن ،دیگنجیم نماشهیدر اند گاهچیه
انگهار  .یریهبگ ادیها را زجرآور است آدمو شنوند یچه م دانندیم گرید

انهدازه  نیها درسهت همهآدم .یباش دهید ارهابو رخداد را بارها  کیکه 
 .هستند هیسوکیو  کنواختی

 شکها .ترسمیم میهاافتهیاز خودم و  ،رومیم شیکه من پ گونهنیا
تا نگذارم فرزندانم ماننهد  اورمیب ادیام را به که آمده ییهاتوانستم پلهیم

 ...شودیسخت م شانیبرا یزندگ نیچننیا، از اندازه بالا بروند شیمن ب
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 زیپ  از مرگ ن ،میرسیمان میکه ما در خواب به آرزوها گونههمان

نه در آن  ،شود دست زد و لذت بردیکدام نمچیبه ه یول خواهیم رسید،
 نهدیگویاست کهه مه نیهم یبرا دیشا .مییو ما مییتنها ما ،نیو نه در ا

و از  میرسهیخوب است مه مانیو برا میخواهیچه مپ  از مرگ به هر
 افهتیلهذتش را در یشهان ولهمینیبیم .میشویکدامشان خسته نمچیه
چون مانند خهواب  ،ندارد انیکه پا میکنیتلاش مای اندازه به میکنینم

 .کندیمان ح  نمیِهست میزنیدست که م یول ،میرا انگاشت زیهمه چ
چهون مها تبهاه  ،چیهه اسهت و چیه یول میکنیبارها تلاش مو بارها 
 یاهههشهههیسههت از اند)فههیلم( ا یارُخشههاره تنههها نیههو ا میههاشههده
 نیمان پ  از ایهایپرستو جاه ییو کامجو یخواهادهیز .مانپروازانهبلند
 .شوندیروند و نشخوار مینم انیاز م یول روندیدانم کجا مینم ،تن
 شهیمان همدگانیو د مینیبیکه ما تا ابد م نمودباز  گونهنیشود ایم

هها ههم در شهب بینیم ومی میداریروزها که ب یدر زمان زندگ .باز است
و  انیپایب یِداریب کی ،گونهنیو پ  از مرگ هم هم چنین است خواب

تهراوش  تواندیم ذهنمان آن هنگام دانمینم. هاپر از دیدن بدون خواب
 ؟شهودیاست چه مه هودهیب شیه کارهاک ابدیاگر بتواند و در ،نه ایکند 

 تیهنهایتها به دیهبا ایه ؟گهرید یدر زمهان میگهردیبرم یدوباره به زندگ
 !میرها شو میوانو نت مینیخود را بب یِگبارچند
کهه خهودم را رهها کهردم و نیپه  از ا که شمیندبی نیبه ام توانینم
بهتهر  ایه کهه هسهتم اییجه نیا .ادامه دهم کنواختی دیهم با باز ،رفتم

 میآنجا هم در آرزوها ،گم شده بودم انیآدم یِدر پست ،بودم میاست بگو
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 ،کهنمیشهان و بهدانم چهه مهابمیکه بتوانم درنیبدون ا نشایِگبارو چند
 .خواهم کرد یزندگ
 نیتههربزرگ ،مکههه بههازگو کههرد یکنههون یهاافتهههیها و پرسههش نیهها

تهو  کوچهک  کیهداشتم به  روزیتا د ایگو .کرد انیام را نمایسردرگم
هرچه کهه  دوارمیام ،و گرد کریپغو  سنگِ کیو اکنون به  ستمینگریم

 یزههایچ گهذردیچهه مههر ،باشهد میهم برا یپاسخ مشویم رشیدرگ
 ...بکشم ادیو فر ابمیررا د یشتریب
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بالاپوشهم را کفهن کهنم و در جامهه و  ،است در خودم فهرو روم بهتر
 یبرا و ستیای به نشانه اورمیب رونیرا از آن ب میهادست ،کنم زخودم ک

به  یو نگاه اورمیب رونیسرم را ب یگاه .آرامش بخرم میهاخودم و گوش
 شتریرا ب دمیتازه و سس یو خانه نمیها را ببیمتیو ناملا ندازمیب رامونیپ

و  یخهودیاز آن همهه ب زیهگر یاسهت بهرا یهم روش نیا .بدارمدوست 
 .خودپسند که تو را به خودت واگذار کردند

تو نخست  .یزده شواز خودت د  کهنیا یدارند برا یها هم روشآن
 رونیهکه از کن  خودت بهه ب یهنگام ،دهندیم بتیو فر ابندییرا در م

هر بهار  .یبرنگرد گریو د یکه خودت برو کنندیم یکار ،یکشانده شد
بار و هر یهمراه دار افتنِی یبرا یشتریشور ب ،ییآیم رونیکه خودت ب

 .شتریبسا که بکنند چهیم دتیت ناامشور  یبه همان اندازه
 یِچگونهه تلهاف ینیتا بب اوریبالا ب یاریی بار دستت را به نشانهکیتنها  

 .کوبنهدیات مهنهیو به س آورندیخودشان را هم سر تو درم یهایناکام
 نیچنهنیهکهه هسهتم اییجها نیهو در ا یزمهان یبازه نیدر ا مدانینم

 گرید یهادر زمان گرید یجاهای همه ای ،شده است ریهمه گ ینامهربان
 !بوده و هست نیهم چن

گونهه همهان میفتیایمخودجوش در یاگونهبه انیما آدم شدیچه م
 گریکدیدر اندوه و غم هم پشت  ،میرا دار گریکدی یهوا هایشاد در که
 .میباش

شده اسهت کهه شهمار  نیها بر انکردن یهمراه نیهم نکهیباور به ا
تها  .اسهت نیچنه یول ،سخت است باشند شانیهاانبوه غم ریدرگ یادیز

کمتر  شادی هر روز ،میستیدنبا  همراه نبه مانیهایکه در شادیهنگام
 .میشویتر منیو غمگ شودیم
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 اترههر روز تنهه یانجمن بهزرگ از آدمه کیکه  شودیم گونهنیهم
و  کهردهلبخنهد سهاده آغهاز  کیاز  ،میکار شودست به دیما با .شوندیم

 ...میکن یزندگ
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 .ابهدیتوانهد دریک  نمهچیشدند که ه یاگونهمردم نامهربان به نیا
 .کنند دتیناام یو به هر روش یشو ازمندیهستند که ن نیچشم به راه ا

دلت فرو  که خنجر گرفتند بر گریو با دست د دنکنیدستشان را دراز م
 !یریبه د  بگ نهیک یهست یهمه کنند ازیم یکار ،ندنکیم

آن  یرایخواهم خودم را پهذیم هاستماهو روزها  ؟من چه کنم پ 
 رانیهگو گوشه دیمهربان هستند که به ناتوان و ناام کنم که هنوز مردمِ

 نیافتم. متلاش کردهرچه  ،ب  است گرید یول ،دهند یاری دست
بهد  یخوردنم بودند که کارها نیکسانم چشم به راه زم نیترکینزد
 یو سس  که گردن ک  کردم و از رو دنندازیشان را گردن من بگذشته
 یشانیپر ،مرا پ  زدند و در پندار پستشان ،گفتم درست است ییپارسا

 یسهود یوله ؛خود را پاک کردند و به راه خود ادامه دادنهد یو نامهربان
همهان  گهرانیچشهم د شیپ ،رندیخودشان آرامش بگ شیپ دیشا .ندارد

 ...بدسگا  و بدذات گذشته هستند
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بلنهد ای انهدازه بهه .خواهم ساخت یمبه تو نردبا دنیرس یبرا یروز

 و ابرهها مهرا در نمیرا نب نیوم زمراز آن را بالا  یمیاگر ن که سازمشیم
 تیسهوبرسهم و دسهتم را بهه شانیپا است که بهترسم از آن  .دنریبگ بر

کهاش مهرا  .یاز مهن دور گهرید دستِ کیی اندازه به نمیدراز کنم و بب
از مههر  یرا پر کن یکیپر از نزد یِو آن دور یکن زرا درا تو دست ینیبب

 .یجدا کن نیو از زم یرا بالا بکشم هآنگا ،و بودنت
 .زانمیهاسهت گر ینهیو زم نیکه از هرچه خاک و زم یدانیخودت م

پاره کنند و  چیه یرا برا گریخوش باشند و همد نیبگذار با مادرشان زم
امهن خهواهم  یگهاهیتهو جا شِیمن که پ .دندان نشان دهند گریکدیبه 

تها مهن انجهام دههم  ابمیه ییرهها یآلهودگ نیتو بگو چگونه از ا .داشت
بگهو تها از  یریپذیاگر مرا م ؟از خودم بگذرم ،را یخواهیکه تو مهمان
 .شوم رونیخودم ب

کهنم یهر روز آرزو م .تن خسته است نیاز ا ترنیباور کن جانم سنگ
 شیههااختهیو  شوندیمساخته  مینردبام از آرزوها نیا یهاو هر روز پله

نمانهده جهز  یهیآرزو .افتی انیپا گریچه بود دباور کن هر .آنهاست پر از
هنگام راه  .دمیام یهفروغ شده زبانکم ،آتش ماندنم هخاموش شد .رفتنم

 نیهمهن از ا .کهنمیرا حه  نمه میپاها یول شمارمیرا م میهارفتن گام
و تهنم  سهتین نجهایکه دلهم در ایدارد هنگام یچه سود .میجدا نیزم

 ؟به آن دهیچسب
 .یهمهه نهاهمگون نیهاز ا میهابه خروش آمده مایهست یهامن و من

را پر کند از سخنان و  مانیهاگوش نکهیا خواهد مگریما را نم چک یه
در  ؛سهردم من کهه ،یو آتش شد گرفتی خو یتو به خاموش .شیدردها
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 یِنیبه سنگ ،تن مرده را نیا ،بسوزان مرا .و آفتابم شو یفرود آ هیسا نیا
 ...مرا رانیبم میهارن 
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دانم کهه اکنهون یم ،کنم یداریپا دیبا توانمیتا م .خورد نیزم دینبا
به  ایاز کوچه ،دیخواهم دو یزود به .زمیخیمبر یم ولاهخورد نیهم زم
 یو کشور به روز اکخ نیا .کنمیم انیام را بشهیروم و اندیم ایکوچه

و ههر  کننهدیمه یدههافتاده است که بربرها و ستمکاران در آن جولان
شهنوند بها یمه ایهو  ننهدیبیخودشهان مهپنداشت پست  جزای شهیاند
 .مسموم کنند زیآن را ن خواهندیم کاریتباه

 میسهینویهرچه مه .اندکارهچیخودکار و نوشتن ه ایخاک گو نیادر 
ن از انهیا دانهمینم .ندسوزیگاه مآمردمان نا یِخردیو ب یدر آتش نادان
 یه کسهک آنندهستند که دست به خنجر چشم به راه  ینسل چه مردم
په   !اش کنند و چسب بر دههانش بزننهدپارهتا پاره دیباور خود را بگو

 ؟خاک کجا خوابشان برده است نیا ریمردم دل
خواهند به خهورد مها یچه مرا به زور از ما گرفتند و هر میهرچه دار

 خهردانیو بر به یکه آزادگان را ارج ده ییتو کجا ا!پروردگار .دهندیم
و گنداب  یدر تباه دگراندا ،شده است یآزاد پاد زیهمه چ ؟یکن چیره
 !خندندیم انینوایما ب شیاند و ستمگران بر رخودشان فرو رفته یپست

کهه  یچگونه است که مردمهان ،امدهیبر یاز زندگ ،ب  است گریآخ د
ها شیآلایآزادگان و ب نان جنگ بود اکنون جزو یاتکه یهر روزشان برا

تر ر روز پرتنشهبینم ای که من میبرگشتهمردم بخت نیاولی اند شده
نکند به تهو  ؟یدهینم یاریو  یکنیتو چرا نگاه م !پروردگارا ؟شوندیم

هها و شههیریکه ب ییتو کجا !گردانندیتو را برم یو را ندیگویهم زور م
از  یش انهدککها .نهداهشد رهیچاست  هزار سا  ،بر ما آزادگان گانگانیب

 ...امدهیات چسبمرده نیمن که به زم ،یزیبرخ گاهتیجا
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 .میتوانیاز درون خودمان نم میهرچه بگذر از
 نیها دیسود کردم تها شهایب یهایکه خودم را دچار سرگرم دانمیم

خهود را  ،شهودیکهه نمه دانهمیخودم م ؛رمیبگ دهینامرد را ناد یِچگونگ
 م.داد بیفر

 کهاش ،تهوانمینمهم ههر کهه را گهو  بهزنم خهودم را اهگفت شهیهم
و  ییکهن  تنهها ریهرگد یاش کسهکه ،نشود چارهیدرمانده و بهیچک  
همه دشهوار  نیا ینداند که زندگ یاش کسک ،نشود شیهاشهیکارزار اند

 .است
بهه فرزنهدانمان  :بها ارزش اسهت یسهاده وله کهه مافتیهدر یزیچامروز 

 ...را باور نکنند یچه کس رندیبگ ادیکه همه را باور کنند تا  میاموزیب
 نیا بامردم  نیا .ک  را باور نکنچیگفت ه ،دیرس یافسوس که هر کس

 ؟کننهد یآسهوده زنهدگ گریکهدیتواننهد کنهار یچگونهه مه مهاریب پندارِ
گمههان از یبهه ،کههه دارد یرا بههاور نههدارد و آن کسهه یگههرید ،ک چیههه

 .میو از هم دور شد میما چه ساده در هم فرو رفت .اش استیسادگ
. از خهود اسهت یو خرسهند یساس آسهودگا گرانیبه د یاریکمک و  

بهه  یاریه کهه دسهتِنیبها ا میباش گزاراز خودمان سساس شودیچگونه م
 .میبندیرا م مانیهاو چشم مینیبیم .میدهیو ناتوانان نم ازمندانین

 یکینمود ن میتوانیمکه  مییما نیا شیکماب و رفته،رخت بسته  یمهربان
بسهته رد دوسهتمان چشم یهاکه از انبوه غم یهنگام ،میباش یو مهربان

 شهانهل و میشهویرد نم کارگرمورچگان  یکه از رو یهنگام، میشوینم
کهه  یهنگهام ،میشهویمه انیهنایناب یکهه راهنمها یهنگهام ،میکنینم

 .میگسترده دار دیو د ستیرمان نکوچک دو یرهیدا ریدرگ مانیهاچشم
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هرگهز  ههانیا. شود دهیکش یبه نابود یتیگ نیدر ا یکین بگذاریم دینبا
 ،میباشه خودمهان اسهت ازیتنها ن است وساده  ،ستین یدشوار یزهایچ

 یکهیزار نکه گنهدم !باشد .ستیخوب بودن دشوار ن نیهم ،میخوب باش
 ...ردیگ کشورم را در بر نیزم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



نامه من                                                                                                164 

 
123 
 ههایمامشهب پا ولهی ،افتادیم هیم به گرایچشمانم بر چگونگ بار هر

چهه  !ایخهدا .افتادنهد هیهکه آنان ههم بهه گر دراه رفتن میبرا یااندازهبه
کهه  یاهگردانهد روزیهو پ رهیهچ ،رو بهه مهرگ نِیزمه نیهرا بر ا یکسان

 ؟اندمن شدههرینماد ا نیچننیا
و  یتههیکههه آز گ  یکسههان ؟بخشههندیپاههها مههرا مهه نیههو اایههن تههن 

را کوچهک  آنهان ایهکننهد یسهتم مه گرانیرا دارند و به د شیهاییدارا
 نیها یبهرا یاانهدازه بهه .ن نخواهد آمهداشمارند خواب به چشمانشیم
 .دننیکه آرامش را در خواب بب دیزودگذر خواهند دو یهازیچ

 یچه کسه شیرا پام گلایه .کنمتوانم یهم نمی لابه حت ،ماهشدپوچ 
 ک چیه .است گرید یجاها بهنگاه یهمه. ارمرا ند یمن که کس ؟ببرم
سسهت  تهنمو  ردیهگیام مههیهناگههان گر میههادر اوج خنهده ندیبینم
کهردم یکم تلاش نمکاش دست ؟ستیاهودهیب یچه زندگ نیا .شودیم
 ...نداشتم یکاش من هست .ددلم نسوز تا
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 ...هیشده پوچ از گر یاهیابر س دلم
 )محکوم( اندباختهداد زهایهمه چیب .زمیهمه چیب و ندارم زیچ چیه

 .خودشهان را ههم ندارنهد زهایچ همهیب .یو زندان و فراموش ییبه تنها
 .اسههت گههرانید یِگههوپری جنبنههده یهههالههب یبههرا شههانیهاگههوش
گهرفتن  یدستانشهان بهرا .نگهاه اسهتی مردم تشنه یبرا شانیهاچشم
سهت کهه او را یاهبهیغر یتنشان بهرا یِگرم .ازمندان استین یهادست
ه آدم گنجانهد کهه در پوسهتِ یسنگ ،میدلبر که چه بگو .نامندیدلبر م
ناخرسهند  یود تا مبادا کسدیم گرانیشاد کردن د یبرا شانیهاپا شده.

 .تسدیو م لرزدیها مآدم یِمهربان یاندک یدلشان برا .باشد از آنها
خهو  ینهداراز نخسهت بهه و  میارخهود را ههم نهد زهایهمه چما بی
بلنهد  میبخهور نیزم .میکنیم یلبخندمان از خود پاسدار و با میاگرفته

ن کنماریشه باداتا م میشوینم خم .ندک نلگدما یتا مبادا کس میشویم
 ...میها چه ناجوانمردانه ندارزیهمه چیما ب .کنند
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خودم را  سمیاگر ننو یول ،سمیامشب بنو ترسمیم ...لرزدیم دستانم
 .میرا بگو ییزهایچ ترسمیم .بخشمینم

اگهر  رانیهرا نم میگذاشت یتیگ نیکه در آن پا به ا یخاک !پروردگارا
ههر کهه  .را نجهات ده نوایمردم ب نیاو  یبخشیم یو هست یدار یهست

و کشهور  نیهای شهیسازد و بر ریم یاشهیت آوردیم رونیسر از خاک ب
 منهانیاهر نیهنفهرم و ا کیهمهن  ،چه کنم دانمینم .زندیم اشهگذشت

 ت و لگهدمشه رونیاز درون و ب .شوندیم شتریهر روز بو  نفر هاونیلیم
 .خوردیما م یشهیاست که بر توان و ر

از خهودم و تبهارم و  توانستمیکاش م یا ؟میمن به فرزندانم چه بگو
ی انهدازهبندم که بهیم مانیبا خودم پمن  .کنم یپاسدار تنه کیخاکم 

خهاک و مهردمش  نینگهبان ا کتایدادار بجنگم.  توانمیسهم خودم تا م
 د...باش
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کهه از  دمیهخوانهدم دیرا که م نیشیپ یهابرگه .خودم شرم دارم از

 ههم ا وههم خهودم ر ،انشیهنوشتم و تها پایم یروزیبه پ دینخست با ام
 یههادلم پر از روزنه ؟سر من آمده ییبلا چه .بودم راهنما را خوانندگان

 .است یو سرزندگ ییاز روشنا چبود و اکنون پو دیام
ها و از ههدف ،از ته دلهم یآرزوها از ،ماهاز خودم شرم دارم از گذشت

پهوزش  .نمیمهن شهرمگ .میههاپرورانهدم و باوریکه در سر م ییهاآرمان
 ؟ماهکرد چه که با خود رمیگونه بسذچ ؟شمخودم را ببخ دیبا .خواهمیم
 دیهو مردم بدسگا  و ناام یچه سختتنها نبود و هر ،من نیکه ا دانمیم
ه هسهت خهودم هرچه یول ،دامن زدند یدیناام نیبه ا زیخرد بود نیو ب

 .اندازمیم رونیاست را ب یدیو ناام یدیچه پلاکنون هر ،راهشان دادم
 دیهبار بانیا .دهدیو مرا آزار م ستیدانم که روزگار به سود من نیم
 !کهردمیمه شههیکهه هم یکار بجنگم، را ببندم و میهاها و گوشچشم

 نیها. که بتوانم ادامه دهم زدمیم ادیفر ،زدمیدست و پا م ،دمیجنگیم
 دیهکند و مرا به خواب بهرده بایم ییپنهان که درونم فرمانروا یِخاموش

 .ردیبم
 .سسر کنم و گام بهردارم نهیخواهد که بتوانم سیدوباره م یدلم آغاز

 .کردمیم شهیگونه که همهمان ،خواهد خودم را دوباره باور کنمیدلم م
 دیشا .ردارگودا  پر از م نیکرد جز تلاش کردن در ا شودیکه نم یکار
 دیشا .دراز کرد یآمد و دستم یسو و به دیرا در خواب دمجنبش  یکس
 ایهو با یمها شهدن ،سهتیهرچهه هسهت و ن ،انداخته شد میبرا یسمانیر
من  یول ،همه مردار نیا انیدشوار است دست و پا زدن م .مشیانگاریم

 ...خواهم توانست
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دلهم  .سهتهایاز دشوار زیگر ،شده که تنها راه چاره یابد زمانه چه
به باد  هنمانیم دیگویکنم میم هیو گلا رسمیم هبه هرک .است نیسنگ

پشهت  تاکانهیزادگاهت را فراموش کن و بهه ن و خاک برو نیرفته و از ا
 کیهرا  شهانیو جا ستندین گریبودند اکنون د رتمندیکه غ اکانتین .کن

 ه.مشت ترسو و خودکامه گرفت
 ییزالهو کشمیم به هر گوشه که سرک ماهآتش گرفت ،سوزدیدلم م

مهردم  یخودش و خاندان پسهتش را بهرا یهایدیبالا نشسته است و پل
کهاش  .دهنهدیکند و آنان ههم سرشهان را تکهان مهیکور و کر بازگو م

مهردم را آگهاه  شدیکاش م .خاک خفته را باز هم زنده کنم نیا شدیم
باشهد  .دارد یفراموشه ادیز و خوابِاند هدین خودشان خوابانیا یول ،کنم

 ...دننیرا نب نیزمرانیفرزندان ا مرگ ،خود یِکه در فراموش
تاوانش هم پرپهر  .ن داشتهواتا یزندگ یخاک از نخست برا نیا ایگو

 ...کودکان است و مرگ جوانان در ترسشان یشدن آرزوها
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 .زدیاویهش بهه دار بخواهد مهرا بها تراوشهیم شانیذهن پر نیا ایگو
 یوله ،چهرا دانمینم .سمیرا بنو شودیم درونش هرچهخواهم بار میاین

بهه آسهمان  و بلنهد شهوم گهذاردیبند کرده و نمه نیانگار سر مرا به زم
از  ،هاسهت نگاهشهان نکهردمکهه سها  میبگهو ییهاستاره ازو م شیندیب

 وکه گفته  ییهاو ناسزا دندهیرخ م مرامونیکه پ ییهایها و شلوغتنش
 .شودیمردمان رد و بد  م انیم

دسهت  را بهه یامهروز روشهن .آزارنهدیند و مرا مصداها چه بلند این
بهه آن  گذاشهتیبود نم شیکه جلو یو ستبر دیسس یپرده یگرفتم ول
پوشش خهود را کنهار  نم ولی نزدم،آن را کنار بز توانستمیم .دست بزنم
 یروشن خواستمیم نکهیبا ا .نداشتم یپوشش پنجره کار بهزده بودم و 

چشهمم  یجلهو اسهتسو بلنهدتر کیرا که از  میموها ،مریدست بگرا به
 میم ههم بهرااهرچهه یمههین ،سهتمینگر هنییبه آ گریو با چشم د ختمیر

 !شتدا یشگفت
 شیها پهسا  !نه ،شیها پسا  ایامروز بود  دانمیکه گذشت نم نهایا

بلنهدم کهه  یآرامش یبودم و اکنون در آرزو لندب یسویگ یکه در آرزو
گهاه که هر میدرست همچون موها ،هرگاه خودم خواستم کوتاهش کنم

مگهر آرامهش  یول ؛کنمید کوتاهش مشومیاز اندازه و آزاردهنده  شیب
 به ،یشانیپر نیاز ا آه ؟که بخواهم کوتاهش کنم شودیهم آزاردهنده م

 ش.دانمیبرابر م یزیش که با هر چنداشتم یااندازه
ش کوتهاه یهخوایو م یسینویآرامش مه از تو ک دیبگو ستین یکی
اسهت و  دنیخسهته از شهن میههاگوش ؟ستیرنگش چ نمیبگو بب یکن

بهه  یپه  چهه کسه، گهرید سهت  ابه .نهداهجانشان افتهاد هها بدهان
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که  چیو هه خهرمیدرد مردم را با جهان مه ؟من گوش دهد یهاگفته
م در په  ایماننهد جهوان گهذردیهم م نیا .کند یاری یمرا اندک ستین

 داریهب گهاهریدوبهاره امشهب تها د ؟فردا را چه کنم ،هادنیها و دنداشتن
و روزگار را  یتیگام برخاستن گهن از خواب بلند شوم و ریبمانم و فردا د

 ؟کنم نینفر
شوند یمن باز م یهاخواسته افتنیدر یکه از آسمان براهایی در نیا

 دیشها دانهمینمه .را بفرسهتم میآرزوهها خواهمیم ؟نه ایهنوز هم بازند 
 شتافت.م یسو به یشکشیآنها را برداشت و با پ یکس

شهدم و دم و یمه ماریکه بیآوردم هنگام ادیام را به نهیخ  سخ 
دم و بازدمم دارد مرا  یندارم ولخسی خ اکنون  .نداشتم یبازدم درست

و  دمیرسه یوا یا ؟نهه ای رسمیم نیبه برگ پ  از ا دانمینم .کشدیم
 انشیهتها پا دیهبا کنمیرها نم مهیرا ن یمن که کار .رومب شانیتا پا دیبا

 ایهمهرگ اسهت  ،غهم ایهاسهت  یشهاد ،نه ای شودیکه م ابمیبروم و در
نکنهد  ،را ینخست مرگ را گفهتم و سهس  زنهدگ !بر من یوا... یزندگ

مهان یهایناکهام نیهای و با همه میشویو سس  زنده م میااکنون مرده
 !یزندگ نیا ستییبایپ  چه مرگ ز ؟مییآیکنار م
در  شیبا شتاب نوشتن از من به دور است و خودکارم صدا نیچننیا
کوبد و یکه مرا م ستیک» :فریاد میزنند دفترم یهاهبرگ ...تق تق، آمده

چهرا مهرا از  ،رنهگ شهوم نیا ردر و ژرف بگذار از جوهر پُ ؟آشفته است
 «؟نامهربان یکنیم داریخواب ب
 .در کوفتن خودکارم بود و دلم هنوز پر است انیپا نیو ا 
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 ،آدم .و نداشهتن دنیرد از نرسهمُه ،ب  که خواست و ناکام ماند دلم

 ،میبه آنجا که کشته نشو میبرو .پوچ از ماندن است یدارد ول ند  جایب
اسهت  یزیهتنها چ نجایا ،نگاه .است ازیتنها نگاه ن دنیرس یآنجا که برا

دانهد یکه مه ینه کسو  ستینگاه چ داندیم ینه کس .دیآیکار نمکه به
 .مینیبه زم کیهوا و نزد یما رو !ستیچ دیگویم

رسهد یکهه مههر ؟سرشت مانهدن نهدارد یچرا کس ،افتهی انیتابم پا
 ؟بهدیایمه انیهپا یکِه .بهردیند و با خهود مهک یام را میاز هست یبخش
 زیههمهه چ شهدیکاش مه .داشتم هیاز خودم گلا و زیاز همه چ شهیهم
 .نماندای هیگلا گریخوب شود که د یااندازهبه

ک  چشم ندارد کهه چیه ایگو یول ،آغاز کردم ماز خود شهیمن هم
 دنیرشک نورز ،را یلبخند را از خودم آغاز کردم مهربان .اموزدیو ب ندیبب
شتم تا رشهدش اهمه را در خودم کو را  یزگاریپره ،را یرفتارخوش ،را

 نیهباشهد کهه ا .بسته است شانیهاچشم یول ،نشان دهم انرا به مردم
 ...دنکن شهیدر د  مردم ر شده، کاشته هایدانه
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درخهت اسهت و  ایهکهه گو یرنگ سبز ،کرده در من و ذهن من لانه
بهه آسهمان  شیههاشهاخهو بزرگ و تنومند شده  ،همه سا  نیپ  از ا

آب و  یاندک دیشا ؛کندیرا درخواست م یزیشده که چ یرفته و دستان
 شهودیمهی را نسهوم نیها .را دیخورشه یاندک دیمهر و شا یاندک دیشا
شود چه بر  رفتهیم پذاهاگر خواست دانمینم ،گدار به آب زد و خواستیب

مانم و یخواهند سوخت و من م شیهاختم و شاخهدر. سرم خواهد آمد
 ...که تن ندارند ییهاشهیو ر ستین گریکه د یسبز

نکند مهن  .دیسوخت و خواهم سوزان مکه خواه برمیگمان مهر دم 
 زیهچ دیشها ایهو  د؟نهاهدراز شهد ههودهیهورم و دستان درخهتم ب مخود
و سهرخ شهدن دسهتانش  انهیچشم به راه تاز دیشا ،دخواهیرا م یگرید

په  از آن  .کاست زده خواهد شدکم و یبی نکوهنده یاست که از سو
 و درِ من درخت بالا روآکجا خانه دارد تا من از  نندیدنبالش روند و بببه

 .شدم دانیجا جاوهم دادند و همانرا یروز دیتا شا ،آن خانه را بزنم
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 یکسه هر بیفر .به خود بدهم یآنکه بتوانم سر و سامانیام بوامانده

 .خواههدیدلهم جنجها  مه .شومیرا هم بخورم دانسته درون گودالش م
جههان  نیهپها بهه ا شیکاش ههزاران سها  په .بسته است میدست و پا

 .بود یو نه خانه و نه خوراک پول نیکه نه زمییجا ،گذاشتمیم
ام کهه من بارها و بارها گفته .سوزدیم میاخودم و هماننده یدلم برا

 یبهودم کهه بهرا ییکاش پرسهتو .ماهجا ساخته نشدنیزمان و ا نیا یبرا
مهردمم دژ  یبهودم کهه بهرا یکهاش پهلهوان .دهدیجان م شیهاجوجه
 یکاش غبار کوچک .کشور به من بود کی دیو چشم ام شدمیم یاستوار

بارهها  شهانیپا ریهو ز نشسهتمیدو دلداده م یخانه یهابودم که بر پله
خهود نشهان  یرا بهرامه یکاش ستاره بودم که کهودک .شدمیلگدما  م

 .گفتیسخن مآمد و با من یم نزدم ها بهکرد و شبیم
 گهرید .کهنمیخهودم را فرامهوش مه رسهمیهمه آرزو کهه مه نیبه ا

خسهته  دنیههم از شهن میهاشگو .را ندارم یپند دادن به کس یهزیانگ
من درون خود  .امبر خاک نشسته ،امافتاده یااز پ !میچگونه بگو .اندشده

 نایناب ،امشده نیکجانشی ،امبدگمان شده .نمیبینم یدیسس ،نمیبهرچه ب
را اگهر نداشهتم بهه  یینهایو ب ییشهنوا. دو را دارم نیها ،نه یو ناشنوا ول

 .شودیمننالان  ندیشنود و نبن بد راکه  یکس .افتادمیمن یروز نیچن
هرچهه  .رومیم شیو پ سمینویم شهیاندیب ،انگار دوباره خودم شدم

و خودم هم  شدندیتر مبرسانم گنگ یامیتا پ ستادمیایم میهادر نوشته
 .مهن هسهتم ،اکنون خودم هستم .شدمیدرونشان زنده زنده سوزانده م

 .بودم شهیهمان من که هم ،کنمیش مرونیب دیآیکه م یشاد

www.takbook.com



نامه من                                                                                                174 

در  هکه یکسه. ههااست و نداشتن یندار رفتارها برگردنِ نیا یهمه
 که یو به وزهیهزمانه پو  نداشهته باشهد در نینامرد و در ا جهانِ نیا
اند و رونده شدهمیانپو  و جهان از  یبنده ،مردم یچون همه ،شودیم

 .نمینب شتریباشد که من بروم و ب .امرفته من هم در خودم فرو
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و  دادمیمه )شهعار( آرنهگ ؟را چه کنم میپاها یِها و سستخنده نیا
 نیا یمن برا .از پا درم آورد یکی نیا ،بزرگ بودم یداومند داشتن ذهن

و خودم دسهت  ستیاز آن من ن زیچ چیکه ه ییجا ،ستمیپا نکله جهانِ
کهه جها  ییجها ،رمیهگهرفتم چگونهه بم ادیکه  ییجا ،مشویبه دست م

ش رونیهکهه درون و ب ییجها ،هااز پستیو درونش پر شده است  ستین
 .شود از هر کجاینم دهید

من سرم پر شده از  .کجانا یِجا نیمن سرم گم شده در خودم و در ا
 ،سهتمیرنهگ نکینه من هم  .من یِرنگکیو ناهمگون با  رنگیب یهارنگ

صهدا یکهه به دمیهباریمه یااندازهبه تانشدم و بر سریاگر بودم باران م
 .دیشو

 ،بکهنم یو نتوانستم کار دمیمن خودم را خاموش کردم از ب  که د
دانهم از یکنند نمهیروانه م میسو خواهم را بهیشگفتا که هرچه م یول

 دیهمن با .زنمیکمک کردن استوارم و لبخند م یهنوز هم برا یول ،کجا
 زندیم یبینه یچرخ گردون هم هر از چندگاه ،باشم شمیاندیهرچه م
 .نشوم رونیب رمیتا از مس
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 ،یو در را باز کن ییایتا به خودت ب .زنندیدر مو  زنندیدر م ندیآیم
 :نهدیگویو م یشویم کیکه نزد شنوندیرا م تیپا یآنجاست که صدا

 .میرا کوفت یاشتباه درِ
آرامش را تا ابد  و کرد داریشما بود که مرا بی آگاهانه یهااشتباه نیا

در  ،در خواب بودم که نشنوم ،نمیمن در خواب بودم که نب .از من ستاند
 یبها چهه شهور دینیبب دیستادینا ،دیدر زد دیآمد .رمیخواب بودم که بم

 بیفر دمیدیتان را مچون اگر چهره دیدیبهتر که ند !میآیدر م یسوبه
 دیشهو دهیهد دیدانسهتیمه .آشکار نبود یزیچ ،رد  از پشتِ .خوردمینم
همهه  نیهمهن و ا ،بهردیخوابم نمه گرید .شودیتان هم آشکار میکیتار
کهه بهر  دنیو د دنیو د یبردبار ،از تنش میرا ساخت یچه جهان یداریب

 .اندازدیرود و لرزه به اندام کوچکم میفرو م میهاتک دم و بازدمتک
و  نمیبیدروغ م انیاست که از نخست تا پا یاهودهیب یچه زندگ نیا

و آسهان  رمیهشنوم و سس  همه چشهم دارنهد کهه آسهوده بمیدروغ م
دم  یکننهد ولهیم تکه رنگ یبدان ،ستیآسان ن هانیا دیباور کن ،رمیگب

 ید  که مرا آماج کمبودهها نیبر ا نینفر .شوندیم شانیچون پر ،ینزن
 شیههادواست بگذار سگ نیاگر سرنوشت ا ستین یباک .مردم کرد نیا

 !به کجا دانمینم .را بزند تا زودتر گورم را گم کنم
ک  چیمهن و هه .دهیاز خهودم رسه مدانست دیبه من رس یهرچه بد

 نیها .دیایب شیپ مانیبرا شدادکه رخ میکنیرا نم یزیمان چگ یگرید
کهنم یآسمان مه یهو روان سازمیرا م دهدیمن هستم که هر چه رخ م

ذههن  نیها! دانسهتمیداشهتم و نمه یهیرویمهن چهه ن .زدیتا بر سرم بر
 ااسهت ر یدیهاکنون ههم هرچهه پلهم ،ها که نکرد با منرد چهجوانمنا
 ...کنمیپ  دگرگونش م !دانمیمدیگر من که  ،فرستدیسازد و میم

www.takbook.com



177                                                                                              نامه    من

 
134 
و خهو  میاز همان نخست با ههم دوسهت شهد یتیزندان گ نیو ا من
 .شدیتر ماو بر من تنگه زدم و نیم شیهالهینه من چنگ بر م .میگرفت
هم  یگاه .بخورد و لذت ببرم میبه موها یتا باد خوردیتکان م یگاهگه

 یروز .بههزنم یاکانهههو لبخنههد کود زدیههتهها دلههم بر شههدیمهه نییبالهها پهها
را  میپها یوله ،شوم زانیداد تا چگونه گرم و نشان درا جدا کر شیهالهیم

 .فراتر نگذاشتم
با هم خهو  یتیمن و زندان گ ،میبا هم دوست بود یتیمن و زندان گ

روم آنجا  رونیاگر ب دانمیکه م یبروم هنگام یدیبا چه ام .میگرفته بود
من  ،شدم ریو پ گبزر هالهیم ینهم من با .شومیو گم م ستمیرا از بر ن

 ...ستمینگر رونیبه ب هاینشت هماز پ
 مکهه هسهت یدر زندان یزندگ مدانیم ،باشممن هرچه  ؟ستمیمن ک

خودم بهتر  .دیکنیم ستیاست که شما ز یفراتر از چاه و سوراخ اریبس
 ،میگهویرا مه یزنهدگ !دیخهود برسه یشما به سرگرم ،دانم چه کنمیم

 .نمیتا بب کنمیم یمن هم زندگ میرید،تا ب دیکن یزندگ
 یپها ریهزندان من به ز یش،و هم هوا اندازهم چشم باستیبالا ز نیا
 نیهمهن از ا .تانیهادر همان سوراخ ،یدزندان نیا ریو شما ز وستهیخدا پ
سهرانجام  نمیهبیمهن مه .بکارانیدارند فر یکه سرانجام بد نمیبیبالا م
از خودم و  میایب رونیب خواهدیدلم نم نمیبیمن از ب  که م ،را اندلبد
 .خودم ندانز

. هم از بر است بیکند و فریم یبد یکه کس ابمیدر خواهمیمن نم
 یپست یولایه هچ دیخودتان بدان ؟جز خود یددهیم بیرا فر یچه کس

 .دیکنیترش مهر روز بزرگ و دیاپروراندهرونتان د
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مهن آدم  ،دمیهدیرا هم م نیو من ا دیخشکیها مآدم یشهیکاش ر
خنهدم و خهوش یدورم مه یههالههیم بهابالا  نیمن ا بخشکم که ستمین
 ...دیرا گسترش نده یو بد دیکاش بخشک گذرانمیم
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 یکنهیو چشمانت را بهاز مه یداریبالش برم یکه سر از رویهنگام
تها  «م...انهدازه بهزرگمن چه ، من چه اندازه خوشبختم» :بزن ادیبلند فر

روز و زمان خفتن ادامه بده و به همه نشان بده کهه خوشهبخت و  انیپا
 یبرا یرو به بالا نگاه کن و خدا را سساس گو دنیهنگام خواب .یبزرگوار
پههاک اسههت و  یدیههاز پل اتشهههیکههه اند نیمههه یبههرا ،زیهههمههه چ
 .یدانیهمان م یات را برایخوشبخت
پشت ابهر باشهد و چه  ،زندیم نم آفتاب همچنان بر چشم ییِروشنا
 ،بر دلم روانه شهود یو خاموش یکیتر از آنم که تارمن روشن .چه آشکار
و  یدیهپل چیهه ید  من جها .رودیم رونیخودش ب ابدیب یاگر هم راه

 .است یو روشن یمهربان یچه جا دارد براهر ،ستین یناپاک
 چیو هه چمیشهود و بهه خهودم بسهو زمستان سرد  زییپا مدیترسیم
ام را یهسهت یاکنون دانستم مهن خهودم گرمها یول ،بماینرا در ییگرما
بدانند  دیتا شا کشمیو آنان را که سردشان است در آغوش م نمیآفریم

 .تر استگرم دیخورش یماهست که دلش از گر یهنوز مرد
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دوسهتانم و مهردمم  یاز خودم برا شیجا پو همه شهیگرفتم هم ادی
مهردم  ینخست برا ،خواهم گفت شهیمن هم .کنم کیخوب و ن یآرزو
 ید.مردم نیاز ا یتان هم جزئخانواده چون خودتان و ،دیکن کین یآرزو

 ها چه اندازه گرفتاراز آدمای دسته .دانمیمو  نمیبیم شتریهر روز ب
شهان افروختهه در دل یآتشه ینگاه نکنها آن هاگر ب .ندشدن و نگاه دهید
شان بها خاموش شدن یول ،شوندیم دهیسو کشسو و آننیو به ا شودیم

 یِشگیهم یکه رفتارها شوندیم ریدرگای اندازه بهو  بزرگ است یخدا
 !ل  است یپندارند از رویو م دننیبیما را به چشم بد م

 یتشنه ههم نیشوند و ا نیچن دیپرسش است که چرا با یجا میبرا
خهود  یِدر هست یو بد یخودشان هزاران پست دیکه شانیبا ا باشند نگاه

 شیههاپو  شههیمه کههآدم  .زنندیم بیآس گرانیبه د شهیدارند و هم
بهه  شیههایهیدارا شههیآدم کاش هم .ندیبب بیکه آس شودیمن هخورد
و  دهیخهورده اسهت و دروغ شهن بیهفر ابهدیدر جای اینکه به رودتاراج 

 دهیشکستن دلشهان شهن یکه صدا شوندیم افتی یکسان .دلش بشکند
کهه بهر آن شهده  یدلو بر سر بهد کندیم یاچنان کمانه یول ،شودینم
 .ستیک  نچیکه بلند شدنش کار ه خوردیم

از ذههن مهردمم  بیو دروغ و فر یپست دوارمیام ؟میرویما به کجا م
 یزنهدگ شیکنار ههم بهدون آلها یو مهربان یرود و همه در شاد رونیب

 یبهزرگ را بها همهه یخهدا .خهدا نهدارم را جهز یکسه کهه من .کنند
 دوارمیهام و کندیما را رها نم گاهچیست که هوا ،شناختم هایمافتیاندر
 .گمان نبرد هکرد شیخدا رها نکهیک  به اچیه
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که من و تهو  شوندیم یکیجهان  نیجنبندگان و دار و ندار ای همه
 یبرد و خود را به تباه یگمان نیچن دیپ  چرا با ،میو بلند شو میبتوان

 دانهمیمه ،اوریرا بر سر من ب یدانیاست و م کیهرچه ن !ایخدا ؟کشاند
 ...یکنیم روانه نمیسو که بد را به
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 نیبهتر نیا .ها را کنار گذاشتم و از خود گذشتمکردن یمن نیا من
 یهسهت خهود بگهذرد جههانِاز ههرک   .د انجام دادشیبود که م یکار
چه  .شوندیم زانیگر رامونشیها از پهیسر فرود خواهد آورد و سا شیبرا
چشهم بهه  ،جههان نیاز پوست مهربان ا رونیب یزیچه چ داندیم یکس

و آرامهش  یمهربهان یرا بهه بهو میدیهچهه دهر نکهیمگر ا ؟راهش است
دلخهور و آزرده  امه از یکسچیو ه یزیچ چیکه ه میو بدان میآغشته کن

 .ستین
کهم هها را دسهتمهن نیا .میگذرانیاز سر م میچه را که بخواههر ما
و بخواههد بخواهد  دیتنها با ،درون خود دارد یلشکر بزرگ یآدم .دیرینگ

کهم و  د.اوریهدست ب شوند تا برسد و بهیروانه م یهست یهمه ندیتا بب
از رخدادها را از  یاریو بس مرا سرگشاد یهستی سربسته یهانامهبیش 

و خم که سرشار از  چیپر پ ینامه نیخوانندگان ا دید دیبا ،سر گذراندم
 ،یدوسههتو خدا یخههداناباور ،یشههانیو پر یخرسههند ،یدیههغههرور و ناام

چهه  ،اسهت یخودگذشهتگ زو ا یفتگیخودش ،یزیستو مردم یدارمردم
 .رندیگیکار مها بهو چه ابندییمدر

شهان یِزنهدگ نیاست را برداشت کرده و در زم کیچه نباشد که هر
شان کنهد و بهه گفته شده روانه یِرستگار یسوکارند و سرنوشتشان بهب

هها سها  گذشهته و ونیهلیم نیهدانهم ایتنهها نمه .برسند یآرامش ابد
کردند و خودشان را بهه آب و آتهش  یها زندگسا  نیکه در ا ییهاآدم
پا جانوران دو نیا ؟نه ایاست  افتهیاز آنها به آرامش دست  یکی آیا ،دزدن

آور اسهت شهگفت میدار یستیو در کنارشان همز میانشان هستکه همس
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و  بیهپهر از فر ،جههان نیهبهود ا نیاگر چن !آورده باشند شدستاگر به
 .نبود یستیو ن یجنگ و نابود

تا  میاتاب آورده یبرسد که به سخت میهاداد من و مانندپروردگار به 
 میتلهاش کنه انیهو در پا میو در خود فهرو بهرو میاموزیب یزیچ میبتوان
تا  میبده ادیاند که ما را به تنگ آورده یاش را به آنانیو چگونگ یزندگ
 .را تلخ نکنند ینشوند و کام کس رانیو یبر سر کس گرید

کهاش  .داننهدیرا گناهکار م گریکدیو  نالندیروزها همه از هم م نیا
خنهده  یکسه لهببهر  روز تلاش کنند  کینالان  یهاهمان آدم شدیم
و  ییسهودجو یباشهد نهه از رو یمهربهان یاز رو این کارشهان و اورندیب

در  یازمندین چیه» :زد و گفت ادیبتوان بلند فر یکاش روز .یخودکامگ
 «...و نخواهد بود ستین نیزم نیا

مهن  .کند شکشیبه آنها پ یکیو ن دیشارا ببخ نیخداوند فرزندان زم
، ماهو د  زد زاریهب گاهیجا نیدرست است که از ا ،نمیزم نیا یهم زاده

 ،نهام دارد نیکه زمه گاهیجا نیکوتاه و در ا یِزندگ نیدر ا دوارمیام یول
 ...باشد ندهیخوبان در آی ن راه همهاز من بماند و راه م کین ینام
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دانم ینم .زمیخیو با زمزمه از خواب برم رومیبه خواب م یازمزمه با
بهه  بهارهکیآرامش را به  که سخن گفتن است ر لبیز نیدر ا یچه راز
تهوان تها یجهان در آن نوا نهفتهه شهده و مهی همه ایو گو دهدیآدم م

 ب زیست.ل ریز یخفته گِبا آن بان انیپا
مهرا ی مهو ها هپا ها وچشم ،توانمینم صداها از بگذرم هرچه من از

 ونهدیپ همچه بخهوامرا به هر میهاگوش ،را نه دنیلذت شن یول ،دیریبگ
از  یبها آب روان و گهذرا ،بلبل و پرندگان آوازخهوان و آزاده با ،دهندیم

دلهان د دارنهد و بها سهوختهرخهوکهه بر یو باران هنگام شهیبا ش ،یجو
 .نالندیکشند و میم هکه آیهنگام
 ؟ماهدیچسهب دنیو بهه شهنه کهرد ارا ره افتیهمه اندر نیچرا ا من
شهده و  ریهرا بشهنوم تها بهدانم آن زنجان یهتوانستم درون آدمیکاش م

چهه  د ازیهکهاش بدان !دیهگویچه م دندیکه درونشان به بند کش چارهیب
 ...کاش میگویم
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چهه از و هر دمیچه که دخواهم گفت هربه او  دمیبه خدا که رس من

و  دهیهخهودش کهه د .را خواهم گفت زیچ همه خدا به ،اسرم گذشته ر
نام خهود  ایرا اگر رها کنم  نیزم نیا .خواهم شد ادآوریمن پ   دهیشن

اگهر در  ،خهواهمیچه م دانمیم نم ینم را.یآ ایگذارم یم یرا در آن جا
روشهن نبهود اکنهون  میبهرا یزیهو چ مدانسهتیمگذشته آماج خود را ن

سهد راه مهن  تواندینم یزیچ چیه .جان یتا پا سمیبنو دیدانم که بایم
 .ستندیایباز نم شهیبا اند یهااست و آدمام شهیشتاب من از اند ،شود

و  یرا رسهتگار کنهد و تنهها رسهتگار نیزم نیمردم ا ،بزرگ خداوند
در سهر  یکهیهرچه ن .تاس یآدم کِین یهادادن آرمان وهیآرامش در م
 و دگاریهبهر لهب آفر یو لبخنهد ندینشهیسرانجام به بار م میداشته باش

همچهون ام همه تنش و دغدغهه نیا ریمن که درگ .گذاردیم دگانیآفر
گهاه زمهان چیه ،ستیاکنون زمان مردن ن یول ،امپژمرده پرپر شده یلگُ

 تهوانیاسهت و نمه یهسهتی دهیهپد نیرومندترین یزندگ .ستیمردن ن
در  ینخهواهم زنهدگدانستم که اگر خهودم ههم  نم .آن را گرفت یجلو
 .سد است نیو کوچکتر نیترآن کم یجلو رگاست و م انیجر

ها آدمی همه .گذاردیم یجا از خود به یرد ردیبم هک چه و هر هر
ک  بهر کهار چیهه مرگِ یول ،گذارندیم نیبر زم یخود نشان یاندازهبه

 چیهه .و تلاش کرد ستیز دیتوان بایپ  تا م ،اندازدیخدشه نم یزندگ
مها  یِخداونهد در هسهت .افتادن و ادامه ندادن را ندارد یارزش از پا زیچ
توانهد خهودش یکهه نمه ههر .داده است یتوانستن را جا ییِها تواناآدم
 یپ  بدون درنگ برا نیا م ازاشده افتی یهامن نیمن و ا ،خواهدینم
نگهاهش را از  دگارباشد که پرور .میکنیشدن تلاش م کیبودن و ن کین

 .شهیدراز کند مانند هم میسواش را بهیاریمن بر ندارد و دست 
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کنهد و چهه یاست که از پنجهره بهر تهنم رخنهه مه یسوز سرد چه

 .باشند میخواهیکه م یآنان وباشند  دیکه با یآنان است نبود زیانگغم
مهن  نیها آور.ن ر یِسرما نیبروم از ا و میرا بگشا میهااست با بهتر 

 ،را نیریشه یِمهربهانو  خواهدیآغوش م یِمن گرم نیا ،خواهدیکوچ م
 دانهمیکه مه ستوچیچه ک ...ابدییخواهد و نمیم زیمن هزاران چ نیا

 .شود و نه آرامشیم دایپ یگرمنه  برومهرچه 
 یادهیهبها چهه پد میکهاش بهدان .رمیسخن کوتاه کنم و بم ترسمیم
آدم و و  مهربان است و دوست و دشمننا اریسرما بس نیا میرو هستهروب

 ،را ید  آدمه ،شناسهدیرا خهوب مه زیهچ کی یول ،شناسدیپا نمچهار
 به د  .دست آورده استرا به زیرا دلسرد کند همه چ یاگر آدم داندیم

 خیهتکهه  کی میشویو م ردیگیآدم را در بر م زیکند همه چکه رخنه 
ههر  و و دست بهه مها بزنهد دیایبش ک  دوست ندارد به آغوشچیکه ه
به خود گوشهزد  یدیایب .میکنیسامان میرا سرد و ب اییو مهربان یگرم
 یابد.دست ان به دلم دیکه سرما نبا میکن
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زمان هم  یزندگ کی .میتا خودمان را بشناس میگذاریزمان م هاسا 

 :دیهآیم شیپ یپرسش نجایا .میابیرا همچون خود ب یتا کس میگذاریم
 «؟میدنبا  همچون خود باش به دینبا ای میخودمان را بشناس دیما نبا»

 یرا بگرد تها بهدان نیکن و بخش بخش زم ها گذرایدر نیتراز ژرف 
په  مها  اسهت، و نگاه خودتات یهست ،خودت زتر اژهیو ،میگویچه م

 ،میسس  بشناسه و میابیخودمان را ب دیبا .میافتیخودمان را از نخست ن
دنبا  ما خواهند بود که همه به ،میابیمان را بدهمانن ستین یازیآنگاه ن
از ما  یاندک مین بدهافتیگاه تن به درهر میبدان دیو آنجا با ابندیما را در

 .رانندیمیرا م
مهن  .خواسهتارم شهتریپسهند بهودن را بکهه همههام مرده ایاندازهبه

مهرا در  ،شهوم دهیدگرگون د خواهمینم .نمیبیهمه هستم و م همچون
در درون  دیهبگذار ،ماهخسته شد نز مردو ا ستمیک  نچیمن ه .دیابین

 خهواهمینمه من م.نیرنگ ببیها را بباشم و رنگ ژهیخود و یخود و برا
چون دگرگونم و شههامتش  ،شوم هودهیدست و بکیمردم  ینماانگشت

 چیهمهه هه نیهاز انبهوه ا ،گهریب  است د یول ،باشم انیرا دارم که نما
 .امخسته

انهدازد و یکهه بهه درونهم چنهگ مه یادیاز فر ،امستهها خاز نبودن
اش دهیهناد میچهه هسهتکهه هرنیها و از ادم مردن از در ،داردی نپژواک

 ایه .گذاشهت هیما توانیکه از همان م تن کیو  میمانیو ما م رندیگیم
 دیهبا ایه میشویه ملاند توانگر شده یکه به تازگ یانیگدا یهاچکمه ریز

 .میباش یداشتنو دوست میشو دهیتا د میکن ییخودنما
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 یکه بهو ستیک  نچیه .ندیکه درون ما را بب ستین ینیبهیچ ذره
دنبا  بهکه  یسگو به مانند  رودیهر روز زمان من هدر م .بدهد زادیآدم

 شههیدر گوش خود هم .مابیرا ب یآدم دیشاتا کشم یو مبخوراک است 
هها نهفتهه تهن نیکه در ا هودهیب همه جانِ نیا یکه روز کنمیزمزمه م
جههان پهر از  کیهبها  ،و تهو یمهانیخواهد رفهت و تهو مه انیشده از م

 .میدانیرا نم زیکه چه چ میکاش بدان ؛تیهاندانم
 ولهی ،سهتین یینمهاآدم میبهتر بگو ای یچ آدمیکه هییبه جا میبرو

کند و  رانیرا و یهم در آنجا هست تا آن زندگ یباشد آدم یجا زندگهر
 ،باشهدهم ن یتا آدم ستین یکه زندگییبه جا میبروپ   ...ردیبگ یجان
 گرا !نداهکرد رانیرا و یاریبس یهایآنجا هم پر از آدم است که زندگ آه
سو به آن ،میگویگورستان را م ،دانخود را تباه کرده یکم زندگدست ،نه
و  ستیپا در زنهار ناز گزند جانوران دو نیزم یجا چیه دینیتا ببنگرید ب

 .ندارم یکمهم دست زیهمه چیب منِ
 دیهمها با یهمه ،ندیجانور است و ناخوشا یگریک  د یبرا یهرکس
 .میآزار نرسهان یو به کسه مینباش ندیناخوشا ک چیه یبرا میتلاش کن
 و ننهدیبیو مردم کوچک ههزار بهار سهتم مه دیکنیمبار ستم کیشما 

 .شوندیرد مبار خُ و هزاران دنشویم ادآوریبار  شما را هزاران بارِکی
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و بهه  نهدیپها را ببهر روز چشمانم جانوران دو دیچه کردم که با من
کنم و آشفته  نیکه زاده شدم را نفر یروز م وخود افسوس بخور یِهست

آن را  یشهود صهدایکه از کنارم رد مههر د؟فتیبازار دلم دوباره به راه ب
 خهودِ یاز سهو ،آنهان و بالهاتر از آن یه از سهون !بشنود و نکوهش شوم

 .کنم و از بالا نگاهیم ینهمه م نیزم که ایهمه چیب
 زمهانِ گهریآن بر سر مهن بخهورد تها د نِیکاش سنگ ببارد و نخست

هست خودمان بهر سهر چه هر .داشته باشمن را تیمیهمه ناملا نیا دنید
بهار بهه کی یآدم .است یزندگ ینکته نیآورتررن  نیا ،میخودمان آورد
 ابهدییمه انیهپا یکِه .خهوردیبار چهوب آن را مههزار رود وینادرست م

نادرسهت و  یههاشهتپندا نیها ایه مابیه انیهمهن پا دیهبا ایه !دانهمینم
 .کنندهنکوهش

کهه ههر دم بهر  یدیهو پلن ر سرشهار از و  یههاخسته شهدم از نگهاه
که  نمیبیخودم را م یاهزنند و من در گوشیم نسوز مبخش روانبخش
 .روندیو م شوندیم ردو  کنندیم مجانداران جهان نگاهی همه
 ؟چه است یبرا یاز زندگوچ مردم پ نیاز ا شماری سوساف دانمینم 

 یدوست دارند جها ای ،کنندیکه با اشک و افسوس فراوان به من نگاه م
مهن  .چهون مهن یاز دسهت دادن کسه یبهرااند نیاندوهگ ایمن باشند 
 تاربا من رف یاگونهبه هانیا یول ،گذاشتم دیگران یخودم را جا همیشه

 )جامعهه( را در هازمهان میکنهون پهامن نهادانم و تها بهه ایکردند که گو
 !امنگذاشته مارگونهیب

 وام شهده دهیهکه گهرگ بالهان د ماهدید ییو دورو یدیپل یااندازهبه
 نیهاز ا یکهی ،خودم بخهواهم این که گرمدهد ینم بیمرا فر یامد چیه
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سهت. مانداومند و پهلوان خواستن از منِ یاریها دست بلند کردن و دام
از مهردم در چهاه ای دستهرساندن به  یاریبه این رسیدم که هر بار من 

کهه تها ابهد دامهنم را خواههد  یبدنام کیدارد و  یافتادن خودم را در پ
 ههر هاسهت بهدتر ازخهودم کهه سها  شههیآن هم در ذهن و اند ،گرفت
 .کشدیچه دارم و ندارم را به رخم مو هر زندیمرا آتش م یدشمن
واژه بهه  .دمیکشهیهمه رن  نمه نینداشتم تا ا یاشهیاند چیکاش ه 
 یکدامشان بهرا دانمیاگر هزار سا  هم بگذرد م سمینویکه م ام راواژه

ههر  و یههر کهار .اسهت ینهاگوار ایو  ندیخوشاداد و چه رخ یچه زمان
کردن و از پشت خنجر  )خیانت( دغا یباشد ول ریپذششبخ دیشا یکنش
 یبا چه کسهان میکاش بدان .ندارد یرا ببرد بخشش یکس یکه آبرو زدن

 دیهک  مها را ددار نشود و هرتا ناممان لکه میکنینشست و برخاست م
 یهها را از روآدم .دارد یدوسهت ذاتبد ک ِ آن همان است که با دینگو

 یههازیآن چ انگریهدوستانشان ههم نما یول ،شناخت شودیخودشان م
باشهد کهه  .دیهد دیخواه یزوداند و بهته در آنهاست که نشان ندادهنهف
 .میبدان
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 ربه شهو یزیچ چیبا ه .است زیانگدر من شگفت یهمه خونسرد نیا
را از سر  زیانگار همه چ مشویشاد م یبه سخت .ندارم یخشم و میآینم

 دانمینم ،شدم ریآنکه بدانم پ یم بوکه بر ستین یراه گریم و داهگذراند
 .باشد یپختگ یهاهم از نشانه دیشا
 یدر کجا زندگ هداند کینم دیآیهرک  که زود خونش به جوش م 
ارزش جنبش نهدارد مگهر  زیچ چیکه هییجا ،است نیزم نجایا .کندیم

 یگهرید نیتهوان زمهیآنجا مه ،ینیبیو خواب م یاهدیخواب یآنکه بدان
دگرگهون کهردن  ییتوانها ایها پرواز کنند و گرسنه نشد ساخت که آدم

هها آدم انیهچهرا در م. اگهر خهواب اسهت، یرا داشته باش گرانیگفتار د
که گفهتم از  گونههمان یول ،ک چیبدون ه یتنها باش یتوانیم ؟یباش

و در چه  یرویراه م چه تو  زشتی یرو ینیبیم ییآ رونیخواب که ب
 .یش دارمِد  ییهوا
 یو ههر کسه سهتیخهودش ن یک  سر جهاچیو ه زیچ چیه نجایا

 گهرانیکه آرمهانش کمهک بهه دی کس .خودش است انیدنبا  سود و ز
 .دههد وهیهم دیهاسهت و با رمانآآرمان یول ،شودیم ستیکم ناست کم

 .خواهد شد یو خوب یمهربان زبانیم نیزم نیا یروز
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ام به گام شده نینماد یهاکه سرگرم خودم و خنده زدننیا دانمینم
تاکنون خودم را  ؟نه ایکند یکمک م هرا انیبه پا دنیرس یبرانم برداشت

 شهیفرو برده بودم و هر دم که در اند مدر غم و اندوه و سرگذشت ناگوار
 .دادندیچشمانم دوباره رخ م یجلو شدمیژرف م
بهدون  یگرفتم کارساز شود و اندک شیکه پ یاهیرو نیچن دوارمیام
 یکوتهاه یهایآن را دارم که نتوانم از دلخوش میب یول ،روم شیاندوه پ
 .شوم نیغمگ افتندی انیکه پایشدم د  بکنم و هنگام شانگیرکه در

اندازند یمن م به ینیسنگ یهانگاهه چ میابیمو در نمیبیمردم را م
و از مهن چهه  ندیگویدانستم چه میکاش م !ندیگویلب سخن م ریو ز
 .خواهندیم

رانم تها سهتدههم و آن را بگ ام ارجشههیدارم که به اند دیهنوز ام من
 شهتریو ههر روز ب سهتیچ شیو آسها یکهین ینیهمردم بدانند آی همه

 دارند. یدوستم بدارند و مرا گرام

مهن برداشهت  کهه ازیکسهان احته ندینشهیبر د  همه م میهاخنده
اسهت کهه  یمهربهان و لبخند نیا .دندانیرا درست نممندارند و  یدرست
در ا حت میکه خوشرو باش میریبگ ادی ،رودینم ادهایماند و از یم شهیهم
 .زندیم کِشیدهکه سرنوشت  ییهاروز نیبدتر
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کمک  یند و دوستم دارند و برااهمن را فرا گرفت یکه همه ییهانیا
 رامهونیتا چنهد سها  پ هانیا ،کشانمیکردن به آنها خودم را به آتش م

 بهیم آن را ؟و تا چند سا  دوستم خواهنهد داشهت دارندیمپُر نگاه مرا 
د هندیم بیو از دور مرا فر نداها سرابآدم یهمه ابمیدر یه روزکدارم 
از خودم  ابانیب کی و مانمیمو من  وندشیم ستیرسم نیبه آنها م او ت

 دیمن را ناام نیگاه اچیم و هاهکنار خود بود شهیو خودم و خودم که هم
 .ماهنکرد

 یانگار برا یول ،دانم چراینم ،روزها نیم ااهشد زاریاز خودم ب یاندک
ک  را در چیهه و ریهزه به بودم و سرگرا دروناست که در گذشته  نیا
 یوله ،مچهه انهدازه بهزرگ و ستمیه او نشان دهم که من کافتم تا بیینم

 انیهو نما کشهمیش مهخ هخهود را بهه رُ یِبلند رسمیم هاکنون به هرک
را  شاییکه از پ  ابرها در چشم مردمان روشنا یدیخورش چو مشویم

 چیهسهتم کهه هه یااندازهبه .من هستم ،دیخواهد بگویکند و میفرو م
 .ستین منتر از ماندگار یبودن

پنههان  شههیشدم و همینم دهیها دمن در چشم ،بودمن نمامن خود
 دارِو دوسهت ییا  و هوابنیآدم زر کی ،که هستم را یزیآن چ کردمیم

را که مرا  یآن کس دارمیم یگرام. دوست داشتن و دوست داشته شدن
را که  یآن کس نمیبینم .مینمایکه هستم و م یزیچ یدوست بدارد برا

ی همهه .اسهت شهانینگهاهش بهه مهن پر ودوسهت نهدارد  امر دش و نبی
په   ،مان زودگذر و کوتهاه اسهتدر کنار همسانان نیزم نیا یهایشاد

و  نهدهیو بهه آ میلهذتش را ببهری در همان دم همهه میاگر شاد و خوش
 .میشیندین گرانیند دگپنداشت 
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هردم خودم را  .بخندم شتریشدم هر روز ب نیهاست که بر امن هفته
ی نهدهیتلهخ و آ یروانم را رها سازم از هرچه غهم و گذشهته وآزاد کنم 
 نیهاز ا .ماهآن به لرزه افتهاد یکه هنوز رخ نداده و من برا است پرتنش

مها و  خهودِ ،یمانهدن .هستند چون گذرا بندمیها د  نمپ  هم به آدم
 .برمیرا م یمدآشیهر رخداد و پ دم لذتِ درپ   .ماست یهاخنده
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کهه  گرفتههخهو  یزیهبها چ داندیکه میهنگام شودیم شانیپر آدم

و تلهاش  دیایگرفته هرگاه به خودش ب که به غم و اندوه خو یآدم .دینبا
. سهتیکه از خودش دور شده و آدم گذشهته ن پنداردیکند شاد باشد م

 ورشیه شیسهو هها بههتهنش .ش گناه بهه او دسهت دههدهِهم سُ دیشا
و دوست دارد دوباره همان  ندیبیم نیسنگ خودها را به و نگاه آورندیم

ها همان غم هرچه در ذهنش بوده .سدیشود تا بتواند بنو نیشیپ نِیغمگ
 .ندارد یاانهیم یبودند و با شاد

 یههاانهدوه نیهم ؟میریگب خو یماندگار یدهیپد نیچن اب دیچرا با 
ز ارزش یهچ چیهه !دیهخود نگهاه کن یهابه خنده ،میگویرا م یشگیهم
 ،میبخنهد دیهبا میتهوانیمهپه  تها ، هها را نهداردکردن آن خنده رانیو

اش را بالهاتر از آن قهقهههو زنهد یمهنلبخنهد  بهر مها یتیآنجاست که گ
  .تنها گوش کن ،گوش کن .میشنویم

همهان  ،سهتیبهر تنهت کهارگر ن گهریست که دا ییهمان سرما یآر
  یاسهت کهه خه یهمهان بهاران ،آزاردیاست که چشمانت را نم یآفتاب
لهرزه  یاسهت کهه جها یهمان بهاد سهرد ،یشوینم ماریب یکند ولیم

 ییههاهمهان دوسهتت دارم ،کنهدیم نرا افشا تیتنت موها رانداختن ب
است که به بودن  ییهایزندگهمان  ،ندیگویست که دوستانت به تو ما

زدنهد و تهو را  هیهستند که بر تو تک ییهاهمان آدم ،ندیتو هنوز پابرجا
 کهه از زیهر بزرگ و سهخت یآدم !یستیتو چ دانندیچون م ندیستایم

 ازمنهدیو ن یرومنهدیچهه انهدازه ن یتا نشان ده ایههزاران آوار برخاست
 .یستین
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نینی هر چ انما خودم. و چنان نشده نیکه چرا چن میافسوس نخور 
 .میورآیم شیرا پ ینانهر چو  مینیآفریرا م
 از تررومنهدیمن ن .هست ه وکارساز بود شهیمن هم یهاکردن یمن 

 رانیهتر از آنم که اگر شکستم هرچه هست را وو بزرگ زمیآنم که فرو بر
 .نکنم
 زنهدیکه برخ یاند و آن روزخفته شترشانیو برند ایمن بس یهامن 

 .من زانو خواهد زد یرو شیجهان پ
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هها واریکهرد و از د مشهود نردبهایرا مه یکسه میپنداریکه مییآنجا

 .میشد چهیباز ،ندها ابزارآدم میآنجا که پنداشت .میاگذشت به چاه افتاده
آنجا کهه  است و اریدست بس یدست بالا میدانست میشد مآنجا که نردبا

تهر از ودنخودمهان اسهت و که یمها بهرا یِکهه زرنگه میدید میابزار شد
 .نخودما
 ،ههزاران روز و شهب و میگهذرانیمه یههودگیرا بهه ب یزندگی همه

اگر تنها من  ،دیندان زادیرا که جزو آدم من .مینالیو م میکشیم ییتنها
هرگهاه  .جز تنها نبهودن ترسمینم یزیچ چیه از من، زنمینم مباشم د

که آسهوده  میگویم نیا یبرا دیبدان ،و گفتم ما ختمیخودم را با شما آم
کهه  دیهگوش ده انیکه من از شما هستم و تا پا دیبخور بیو فر دیباش

شهما  یمهن از همهه .جهز شهما هسهتم یزیهمهن چ یول ،میگویچه م
دارم از شهما  میهمه به نیچرا ا دانمینم ،زارمیشما ب یاز همه ترسمیم

 .مردم
روزهها  نیا یول ،شوم یکنم تا تهیبه زور خودم را وادار به نوشتن م

 .شومیتر مشانیتر و پررپُ چیشوم هیکه نم یته
به زور به  ،داز خودم دور کن، مرا شکنجه دهد ،کشدباشد مرا بُ یکس 

 چا  کنهد، ،)قی کند( بهراشد، مرا دهد منجات یگانگی نیا از ،بند بکشد
که تاکنون از دستشان  ییهادندان گرگ ریز ندازدیببرد ب ،کشدبُ ،کشدبِ

مهادر  هسهتمگر که نیآنگاه پهر بهزنم و دور شهوم از زمه .شدمیپنهان م
 .مهربان وش میخوانیم

 ،کهه گذشهت یپرورانند و انهدکیند که ما را ممادرها ستمگری همه
 یههازودگهذر و لهذت یههادامان زمهان ،گرانیدر دامان د کنندیرها م
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نداشهتن  ،مهن کیهنداشتن  .هاو رشک و نداشتن یافتنینو دست دایناپ
 !یاشده نیچرا چن ستیو آشکار ن ییتو که ناتو نیهم یآر ،تو کی

چهرا  ،تانرپنهدا یِکوتهاه م بههنگهاه یبلنهدا نیهاز ا کشهمیرن  مه
آدم که دم بهه دم خهودش را  کیچرا از  ؟دیرا از بر فتنیفر دیپنداریم

که از بند خودش رها شود  دیترسینم ؟دیترسینزند نم بیگرفته تا آس
 ؟دیشرم کن دیچه کردو هرهستید  چههر کند از یو کار
دانهم چهه یم زدیفرو بر وارید نیاگر ا ،هاستمن و آدم انیم یوارید

زنهد و یمه هسهخنانم زبانه کهه آتهشِ دینسرسه ،چه دیسرسن ،خواهد شد
 .دیسوزیم

و م شهو نیخواهم خشمگیخورد هرگاه میم انهیتنم تاز یجا یجا 
از خهودم و از  شهومیهراسان م م.آلوده کنتان دستم را به کوچک کردن

 شهتریچه بهر .همه درد نداشت نیکاش دانستن ا .مندایکه م ییزهایچ
 ،دینشهو یهکتار یول دیشما بمان و رومیمن م .است شتریبدانم دردش ب

که از ییتا جا دیرویفرو م شتریب یدر گنداب زندگ دیتر شوکیچه تارهر
نخورده دسهت یههاد  یِدیسهس دست به شورش پادِ ،شور یاندک یبرا
 .سوزانمتانیشوم و میسرتان آشکار م یو آنجاست که من بالا دیزنیم
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در  رویهن نیمهرگ کمتهرو دارد  انیجر شهیاست که هم یزندگ نیا
 نیتررومنهدیو ن نیتهریجهار دیداشهته باشه ادیهبهه  .ستا یبرابر زندگ

 .است یزندگ یهستی دهیپد
تهو  نِدیو شهن ندیهد ،یبشهنو یتا بتوان ینیبب یکن تا بتوان یزندگ

و  ندانستن م .باردیم ادانیکاران و شکه بر سر ناب ما یهاشتم شودیم
سهتم  یروکهه روبهه یواریهشهود دیمه ستنشیو چگونه ز یتو از زندگ

و  یبدون سهرخوردگ یِزندگ یخواهش ما برا .زدیریو فرو نم ستدیایم
انهدازد و راسهت یکه تبر خراش بهر آن نمه یشود آن درختیم یکوچک

 بد.ایو در ندیرود تا ببیو همچنان بالا م ستادهیا
نه  ،دنیخند یبرا دیبایم ستنیز یول ،دیو خند دید دیبا شیکم و ب

 کودکان ما کهه کنهاری تر از آن خندهدر خودمان و بالا یزندانای خنده
همهه و وجهود نهدارد  یچون جبر ،دانندینم یزیدند و از جبر چاهم ش

کهه نیا یتهو از بهرا .یکمبهود ایه یبرتر چیبدون ه نندینشیکنار هم م
پرسهه  هامم در چشهوشهتارن یو من برا یشویم دهید باستیز تیصدا
بلند و  یهاخنده یبرا یکیآن  و شیهاینقاش یبرا یگریآن د و زنمیم

 میدار ییو توانا میکه هست یزیآن چ یاش و سرانجام ما براتکان دهنده
 میکار بردبه ییکه در راه نادرست و زورگومان یبازو زورِ یبرا نه ،میبزرگ
بلند  تمردم فرودس ایبر سر کودک  و ستما رسا یآنکه صدا یبرا و نه
 میاکرده
 ولهادن از گ آزار د یبهرا ییصهدا چیو ه ستین ییزورگو چیه خیاز ب 
و آنچهه در  میاز آنچهه هسهت میشهویمهن و تهو رهها مه .شهودیمن رها
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تها  .میکنیم یکوبیو در باد پا کرده خودمان را آزاد .باشدیم نسرشتما
 نگاشهتا در آن جههانِ دانهمیکه م یمنیدر برابر اهر میتوانیآنجا که م

هسهت  ییچون اگر خدا ،میآوریخواهد داشت سر فرود نمهستی ن دهش
که  زدیخیهست باز هم از خودمان برم یمنیاهر اگر ماست و یِدر هست
 .میباش تو پس میکن ستم

ههم م و ییما ههم خهدا ،میاریما بس .میو ساده هست دهیچیپ اریما بس
 میخهواهیاز آنچهه کهه مه میما فهراوان ،نز  هم پارو و یهم کشت وبنده 
 ،درست است مها یلب !؟ما .میباش میخواهیآنچه که م میشویو م میباش
ههم نگهاه  کنار را و آنان ما است که من و توو ندارد  یهست یبار مننیا

 .یانگاه بد و زننده چیبدون ه ،یتنش چیدارد بدون همی
 نهدیکه ما را بب یچون من ،شودیم دهیها دکم در من اریما بس نیا 
 ،بتشیه ش،غرور ،ختهیفرو رشده و  رونیو از خودش ب ستیمن ن گرید

روز آزارش  کهه ههر یهمان خود ،خودش ،خودش ،اشهیسا ،اشیبزرگ
رفتند یبالا و بالا م شیهاکه منییافزود تا جایداد و بر من بودنش میم

بالا  اریچون بس ،ندیرا نب چک یه گریشدند که دیم هم انباشت یو رو
فهرو رفتهه و بالها را  زهنادرست بازگو کنم او به همان اندا دینبا ،نه .رفته
جهز  یوله ،نگهردیرا م نییکه خودش بالاست و پا پنداردیو م ندیبینم
 .ستندیچشمش ن شیپ یزیارزش چیب یهاشن
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ههر دم کهه  ،شمهردم انیهم یو زنهدگ زیهانگشهگفت نیزمه نیا در

در  .رمیهگیم ادیرا  یو زندگ مشویرا از بر م یشتریب د چیزهایگذریم
 نهه .داشت یاریک  چشم کمک و چیاز ه دیکارزار ناجوانمردانه نبا نیا

خودمهان  شههیهم ،باشهد نهه یسهتینادر و رو بهه ن یاگونه یکه مهربان
مهان یِآزاد ،میدههیخود کهار انجهام مه یم برایگونه که خرسند باشآن

دسهت بهه زیهمهان نیِو آگاه میآوریدستش م دست خودمان است و به
 .کم و کاست خواهد شدیخودمان ب

بها  ییدنبا  شور و زورآزمهاداشته باشند آنان که بهرا از من پند  نیا
و چهه  تمو چهه سه ه غهمچ ،دیافتاد ریگ هدر چنگا  هرچ» ند:سرنوشت

رها  دیخواهیچه م یو برا دیزنیچه دست و پا م یبرا دیبدان یمتیلانام
تهان پ  آماج ،شد دیخواهپوچ  دیابی ییچون اگر از هرکدام رها ،دیشو

 «.آشکار شود دیپ  از آن با ییِاز دست و پا زدن و رها
 نهدهیو جوش آ ستیدر زمان حا  ز دیبا ندیگویدرست است که م 

مها را در برگرفتهه  یزمان کنون ،یپوچ میکه بدانیهنگام یول ،را نخورد
 .ندارد یپ  آن نگرش ارزش

 .میداشته باش مانیبه خودمان ا دیبا م،یجهان کیورد اتنه هم کیما  
 هایبدی هاز هم ییرها یتوان خود را برا پ  ،توانمیکه م دانمیمن م

 بیهفر یواژه بهرا کیهتنهها  ینشهان دههم آزاد نکههای یبرا. گذارمیم
 !ستینان ن یاپاره یاز برا انینوایب

 کننهدیرا از غرش آزاد م انینوایم بکنان تنها شای ستمکاران با پاره
 شهانیسو بهه یروزکهه مهرگ نیتا ا نداهدیو همچنان آنان را در بند کش

 .دیآ
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 تشهمانکهه آ میکن ورانف یاگونهبه دیتشفشان درونم باآ نیو ا من 
آسهان اسهت  دهیهپد نیانگاشت ا .خودمان را نسوزاند یهیدامن و کوهسا

توانم را انباشت و ناگهان فهوران ی همه دیباپ   .یشدنش به سخت یول
کهه خهودم نیبدون ارسد یها مآتشم به دوردستو  ادیفر گونهنیا ،کنم

 .بسوزم
آزارمهان  مهانیِخاموشه میاگر از سرشت خهود آگهاه شهو انیما آدم

بهه  دنیرسه یاگهر بهود کهوه از بهرا ،ستین یکوچک زیاراده چ .دهدیم
اسهت تنهها  یکوچک ینمونه نیا !شدینم هدست فرهاد کند به ییدایش
 .بزرگتان یِتلنگر زدن به هست یبرا

خداوند جان و خرد کهه  .و آتش نگرفت دسوزان شودیم مبدون خش 
 میریهکار نگهگر خرد خود را با .بوده یرو نیاز هم دیرا بخش دخر ام به

 په  نیهز !میبهرو دیخواهد بایکه باد م ییتر از غبار به هر سودرمانده
 یشمار روند و پافشهارسسند به دیبا میبندیکه با خودمان م ییهامانیپ
ساختن روان خود و  یکه برا ییهامانیپ .میپا نگذار ریز راتا آنان  میکن

رسهاندن بهه خهود و مردمهان  انیاست که پاد ز یکیو ن یگسترش خوب
 .است
بهه  میو اگر بد میباشن کم بددست میستیکه اگر خوب ن میریبگ ادی 
چون  ،میرا دوچندان کن مانخوبیِ م،یاگر خوبو  میکن یکین و مییخود آ
روز باشهد کهه روزبهه .میاز او هسهت زیاست و ما ن کوسرشتین کتای ارداد
 .افزون شود مانیِکین
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ام را از چههره .شب مرا در آغوش گرفته بودو  بودم خود فرو رفته در

ها گههام کوچهههِِ یهمههه کهه  پوشههانده بههودم و در آرامههش و خاموشهه
 یوله ،برخورد کرد و به جلهو پهرت شهدم یزیبا چ میداشتم که پایبرم

و  ییروشهنا ریهکهه ز دیهرا د یپرت شد و کهودک شیها پذهنم به سا 
 سهرخ و شیرود و انگشهتان پهایراه مه یتسوزان آفتاب به سهخ یگرما
کهه نفرین میکند خودش را و و سرنوشت  یاست و هر دم زندگ نیخون

 .دچار شده یروز نیچرا زنده است و به چن
هها از کهن  زخهم زبان دنیو نشن شیپاها یرو ستادنیا یبرا دیبااو 

 شهدهرانیو کهانشینزدههای وهایآوار سخنان و  ریخاموش خودش که ز
 ،برخورد کند و زخم شهود یساختمان یهاآهنا خردهب شیو پاها زدیبگر
کنهد  یزنهدگ هسهرافرازان یخواههد روزیچون م اوردیخم به ابرو ن یول

 ایه یکسهداشت از بدون چشم ،بکاریپست و فر یبه آدم یبدون وابستگ
 !خواهندیکه زجرش را م یکسان

 یکنهون یِو آرمان آن کودک را با چگهونگ یتا به خودم آمدم چگونگ
و بها  جهنگمیمه وستهیاکنون پ از آن زمان تا به دمیخود برابر کردم و د

دچهار ای تهازه تیِپسه بهه زنهدان و ،یو بزرگه یدست آوردن هر آزادبه
و  و مرا آشهفته شودیتر مسخت شکه هر بار پشت سر گذاشتن مشویم
ندارد و زمان  یارزش میاز اشتباهاتم برا کیچیه گرید. کندیتر مشانیپر
 دیهآیسهرم مه راست و ههر چهه به کسانی میبرا زیست همه چا یادیز

 یکنهواختیهمهه  نیها انیسخت است در مبرایم  .کندینمام زدهشگفت
 نیها .بکشهم رونیهاز آن ب یبازگو کنم و پند با شوررا  ییماجرابخواهم 
 ختمیریها آب میکنواختیدلم مرده است و آن زمان در چاه  مگفتهمه 

 !داشته انیدر من جر یو هنوز زندگ
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و خودت را برتر  یشوینم یپنداشتیکه م یچگونه همان شد یدید
 همهان و نهدیبیمه آسهیبکند چگونهه  تیهرک  من یدید !یدیدیم

 !خواهدیشود که نممی
 .دیچه نباو زمان که شدم هر نیزم و درشتِ زیخواهم از ریپوزش م 
دانهم یمه یوله ،ندازمیب گرید چک یو ه زیچ چیگردن ه بر خواهمینم

و به کژ روم و پهوچ  رمیسمت و سو بگ دکه مرا وادار کردن ودندب یکسان
 .شوم

تها  یادهیکشهن را بهوم درون گمانیب ایچ شدهپو یپنداریتو اگر م
آتش روشهن  مایهست یِخال یهاولگردم چگونه در کن  یآرزوها ینیبب

شسته بهر نِ یتا از نبود اراده و سرما دنکنیند و خودشان را گرم ماهکرد
 یهیآرزو چیکهه هه یکیدر آن تار یول ،اورندیدوام ب وانندو بت ندمیرآن ن 

 ،ستیآشکار ن شیسوکه آن انگیزهراسی آن گوشه ،رفتن ندارد شهامت
مهن  یهامن نِیرتکرده و نافرمان ریهست که خودش را زنج یهنوز من
و  چشهدرا ب ریهکهه درد زنج خواههدیم .کند یشورش خواهدمی و است

 شتابد.شدگان بریسس  به کمک زنج
کهاش  ،رنهدیمن  از سرما میکاش آرزوها ،آورمیو تاب م کشمیدرد م

 و خواهم آمد یروز .پر از اراده هستم یاتکه افتنی نیبدانند من در کم
 ادیهشمارشهان را ز  هم در همهان کهن دیشا ،نمانده باشد ییآرزو دیشا

هنوز چشم به  یشورش آن منِ یول ،کرده و سرما را شکست داده باشند
ستمگران و  ریبانگیرا باز کند و گر رشیزنج هاست کغرش من راه من و 

 .خود فروختگان به آنان بشود
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درون شده به آسمان و  یرویدرست مانند ن ،رفتن من برگشت دارد 
و اکنون  میپرنده باش میخواستیم شیها پکه سا  مانیسو به شبرگشت

 .نداهکرد شیرو مانیهاپر
سهت ا یگامهن شیهادانه شیها کاشته شده و رودر ذهن بذر رفتنم

 .دیآنچه را که با ابمیکه ب
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تن  کی ،همه تن نیچرا از ا. نالان ک  وبی شتنیخو نیاز ا امخسته

 دزنهیک  و خسته که دار مهیب کی یکه بخراشد خود را از برا ستین
، همهه آدم نیها انیدر م ابدییمدر ؟ اودیآیها را هرگاه به خودش مواژه
 تبار را همراه داشته باشد و به یتا مبادا نام آدم کشدیبه دوش م یسنگ
ی کهنهه راهنیهاز نخ پ هاشهیروزها ر نیناسزا روا دارد که ا شهیبا ر آدمِ
 .تر استسست یخانمانیب

 یهمراه دیاست تا شا ییچه تنهااز هر میشویمن هر بار نگاهم را م
 ،کهنمیتلاش نم گریشده و د رهیچشمانم ت !هیچ نمیبینم نه یول ،نمیبب

 ییشهما ههم جها و ارید نیاز ا رومیمن م ،هاافتنیو ن یناکام ب  است
 .ستیماندن ن یجا نیزم ،دیابیرفتن ب یبرا

 دهیهچهون خواب یشهویمه داریهتو ب ،شیندیانگاشت کن و ب بارکی 
از شهب  تهرکیاز آن روزها که تار ،نشوم داریکه ب خوابمیو من م یبود
و ههر بهار  خهوردیها خاک مهسرگذشت شانمیپر و درون ذهنِ دینمایم

 شود.یگرد و خاک بلند مکند و ین مالگدکوبش یکس
همه سرفه  نیا توانمیمن که نم ؟را دارد یتاب ذهن تکان یچه کس 

 کهرده باشهم. رونیکه گرد و خاک را ب کنم پهلونهیرا به جان بخرم و س
 دایهبهاز ههم پ یر کنهد از خاشهاک و کسههم هست که مرا پُ یدومبار 
آدم  کیهو  شانیذهن پر کی .امچهیباز نجایمن ا کاند مرا،که بت شودیم

 .بار رن  و هزار
 دیشها .میزیههمه چیب نِیزم نیا انِیما زندان ،گریب  است د میبرو 

پر گل با  یهاو شما در دشت نمیبیم لهیپشت مخودم را  نجایهم من ا
 یها را هر بار که کودکلهیم نیمن ا !دیگذرانیم یبلبلان به شاد یصدا
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کودکان که بزرگ شهد و  نیاز ا یکیدارم  دیبوسم و امیشود میزاده م
بتواند خودش را رها کنهد بهدون  ،است کرده ریگ یدانست در چه زندان

دههد و د   انیهپا یبهدرنگ سهمانیش را بها ربخواهد دم و بهازدم نکهیا
 یولهایه ، همهاندیشناسیزندانبان را همه خوب م .را شاد کند بانزندان
 ییاز تنهها یوابسته نباشاگر » :دیگویکه متان هستیِ رس و بیخانمانِت

 نهدیو بب زنهدکه زندانبان را کنار ب ستیپروا نیک  بچیه «.مرد یخواه
 .است یوابستگ یدر گرو پاره کردن بندها یآزاد
 ،نشان دههم گرانیزدم که خودم را همانند د یروزها به هر در نیا 

 میبگویا بهتر  ستیاز آن من ن ارهیس نیخاک و ا نیا ایگو .نشد که نشد
 .ماهها گفتررا با نیا دانمیم ،ستمین نجایا یمن برا
در مهن هسهت کهه  یمنه دمیهشما بشهوم د یهرگاه خواستم اندک 
همهان مهن کهه نواهها را نهاهمگون  .جهز خهودم شود بههیک  نمچیه
 نیا !اندکه پشت سرش بد گفته ستین نیا یخشمش از برا و شنودیم

 ایهلبخنهد کنهد کهه گویستمگران بی نهیهز خواهدیمن خشمش را م
شان بلند ندهاز کُ یاند و دودرا در سرشت خود چا  کرده ختنیخون ر

 .شودیم
از  دیشهن ییبهو شهودیمه وکه چه هسهتند  دیتار د شودیم یاندک 

که ما در کوچه  هانیا .نمانده شیبرا یاشهیر گریآدم که د سوختن نهادِ
 میکهه نهدار یشهوخ ،سهتندیآدم ن مینهیبیم نهیآ یروروبه ای ابانیو خ

 نیپوسهت ایهآدم اسهت  دینیبیم نهییکه در آ یزیآن چ دییخودتان بگو
چهه مهن خاک بر سر هر ؟درونش نهفته است هک رنگیآدم و هزار ن کی

 نیهم ،از آن خورمیو افسوس م نمیبیشوم که م نیچن یاست اگر روز
 .رنگیآدم پر ن
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 ریشهه و زنهدیریدانهه مهدانهه ،نهفتهه ید در من چه رنجهنندا ک 

د ابهی انیهپا شهانیهاکه رن  یها روزوانهید .مایهست دهند در خاکیم
 یزیهش را بخورنهد و آنگهاه کهه چغمهکهه ابند ییم یزیچ و گردندمی
ذهنشهان  یِکوبیپا ایگو. کنندیگوشه کز م کیو  دهندیجان م افتندین
 چیگفهت هه شهودیو آنجاست که م افتهی انیها پاآهنگ رن  نبود یبرا
 .شودیخردمند و خاموش نم و ندش یب یاوانهید

را در  میههاروم و گهوش چیهه یسهوبهه نکهیبه ا دیکش لمیهرگاه م
 انیهپان شهدم کهه تنهها بها مهرد دچهار یغمدست نوازشش بسسارم به 

 و زنهده مانهدم و افهتیبهبود ن یبارها شده که دچارش شدم ول .ابدییم
 ،اورمیهها توانسهتم دوام بآدم اتِیو پناه بر چرند یزندگاز  زیبار با گرهر
و فهرو  زشیهخهود ر ،ها باشهدآدم یبارگکیی هیکه بر پا یستادنیا یول
 .است ختنیر

خهش ببخهش ،ردیهگیاز مهن را مه یلهرزد و انهدکیم میاز سر تا پا 
مرموز و نگنایی که گره خورده با ت یسرنوشت .پخش نیو در زم مشویم

 و میگویهد: را مایاندازد هستیتنم و چنگ م یِزندان یِلوگ خوردیجر م
 «.یبختنگون اهِیزندان س نیخواهم رها شوم از ایکه م باز کن در را»

سو ذهنم درهها را زند و از آنیمرا چنگ م مسو رواننیاز ا نیمرا بب 
هها و شترگذنه س ،نه من ؛نرود رونیب یزیگره زده که هرگز چ نیچند

 مهن یدانسهتیکهه نمهیهنگهام یدیخندیتو که بر من م یهانه خنده
چهه انهدازه  ، راهی برای بیهرون رفهتن نهداریم.یدیلچه اندازه پ دانمیم
 !همه نگهاهم نیکه چرا ا ؟و خودم را سرزنش کنم رمیخود را بگ بانیگر
 شوی. باهتا ت نیبب
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 .زیههمهه چیشهر سوخته و به نیخواهش به دامانت که مرا ببر از ا 
که  نندهکخسته یدم و بازدم یبرا هودهیهمه تلاش ب نیاز ا شانمیمن پر

مهن در  یِدر دو و اشک و ترس و سهرگردان کی یاچاله شودیم انشیپا
 .است دنشیتر از دنیکه گفتنش سهمگ ییزهایآسمان و چ نیا

 شودیم رانیو و ختهیگس نیزم ،نمیبیکه م ییهار من و خوابب وای
است و  نیخشمگ اریبس میشناسیم نکهیا ،خندانی سازنده کیاز نبود 
 .است یتیگ پدر دلواپسانِ وربر گ زندیکه م ییهاخنده
سودشهان یبه یِها به هستنادان ؟که چه شود نکنم انیرا ب ماهشیاند

ههر که  کهه  ینهد بهرانک رهیرا ت یر نخورد تا بتوانند بهتر آسمان آبب 
ها له نیا یپا ریکه ز ییهاچمن یکند و رویرا در ابرها انگاشت م یآزاد

 ؟کشدیشده دراز م
 آدم کهه تبهار خهورمیم افسوسمنم که  نیا !دیچشمانتان را باز کن

و  دیهدانینمه چیو هه دیکشهیچون شماها نهامش را بهه دوش مه ،دارم
 ههرک و ام را شههیگمان و اند زنمیجار م .ندیجانوران در برابرتان خدا

م یبهرا ک چیههی ذههن بسهته .دیهایب دانیهشود به میوردم ماکه هم
خهود  یبهه دوزخ خودسهاخته دیهرا ندار یزندگ شیگنجا ،ندارد یرزشا

تان خود را با هرچه که تباه دیکن اهیس دیآنجاست که با .دیریو بم دیبرو
را  یسرگذشت چیه دیدار یرومندیاگر ذهن ن دیرا بدان نیا یول ،کندیم

 .دهندیم رتانمانند و آزایمو به مو م ؛کرد دیفراموش نخواه
 نیرومنهدتریذههن ن .دیهنخور یذههن بهازاز و  دیهکن ایدلتان را در 

 ،دورش بزنیهدشهد  رهیهبهر شهما چ شیرویهاگهر ن .هاستیدشمن شاد
 .تریآسمان آب اب ییفردا یبرا دیو بخواب دیشوگریزان 
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و آنان  شوندیو آرام م برندیمن بهره م یاز هست توانندیآنان که م 
 دایمرا پ ای دهند ختیمانند خود ر مرادارند  نیتلاش بر ا ،توانندیکه نم

 .کنند رانمیو و مکنند که چه هست
و دارم  ییو خهدا می رگِهیو م خندمیم گریدهمانند هر ک   زیمن ن
 دانهدینمه ک چیکهه هه سهوهمهان .است گرید یسوکیم از تنها نگاه
 .دچار نشودو نفرینی که شدم به نگاه من  چک یه دوارمیام .کجاست

کهودن  یههاآدم ،میگهویمن درست مه میبگوم تلاش نکرد گاهچیه 
ههدر  نینهچ دیهزمان نبا و ندیگوینشان دهند درست م کنندیتلاش م

است که بخواهند با تو بجنگند  نیبهتر از ا ،ییگواوهیبگویند . بگذار رود
 .ندیگویخودشان درست م نشان دهندکه 
ات هیهرکه به جنگت آمد بگهذار بها سها یول ،کن انیات را بشهیاند 
 .کند تیشود و رها ریدرگ
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 کیهرا از نزد یروزهها خاموشه نیا .رمیدست بگبه خودکار ترسمیم
شهود یو گفتهه مه دهدیآنچه رخ م برایکه هرچه  ابمییمو در نمیبیم

 میههاکهه رنه  درست اسهتبهتر است.  مگوش فرا ده وخاموش باشم 
کهه  دههمینمه یدسهت کسه بهه یابهانهه گرید یول ،شودیچندان مدو

ارزشهش یبه یچون با باورهها ،نکوهش کند میهاتهگف یبخواهد مرا برا
 .ندارد یهمخوان

رانده شده  اید و نبخوان وانهیمرا د دنخواهیم ای آنان بر همین اساس
به بودن خداوند بزرگ باور دارد با  یاگر کس دانمینم !گاراز درگاه پرورد

و  دانهدیرا رانده شهده مه گرانیو د دیگویاو سخن م یجا یچه شهامت
 ؟دیگویزبان خدا م ازرا  خواهدیچه دلش مهر

خدا بهه  با خدا دارند و خودِ یکینزد اریبس وندیآنان پ دیشا دانمینم
 ییخهدا نهدیگویگونه که مههمان ایو  دیگویرا م ییزهایچ نیآنان چن
ن و مه سهتین میسهتایشناسهم و مهیکه من مه ییآن خدا یول ،دارند

 یپها ریهزههوادار سهتم و نهان یا یخدا پ  گویا !پرستمیم را اهریمن
است و آنچه که من  کیکارها ن نیا دیشا !کردن است تهیفرودستان را 

 !کارهاست نیترخوانم جزو پستیم کین
چهه  یبهرا دانهمیچرخد نمیو ستم م یاکنون که چرخ جهان با بد

دنم و چکهش خهوردن خود و سوزن شهدن به یهاام که لرزهزنده مانده
 ر.ناگوا یرخدادها همه نیبزنم از ا ادیو فر ابمیچشمانم را در

ن کهودک آ کهه شهتریو ترس من ب شودیزاده م یهر روز هم کودک
کهم و یرا به یشههامههرهو چهرخ و  ابدیپرورش  یبزرگ شود و با پست
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شهود آرزو  نهینچ خواههدیاگر مه .برساند انیپارا به یکند و بازکاست 
 .ها را خشک کندخدا نسل آدم و ابدین یهست یآدم چیکنم هیم

 یههاگفتهه یو روز میگویجا م به خواهم اگر من نایاز تو م ایخدا 
و نسهلم را از  یدم خفه کن را در ادمیکشاند فریم یها را به کژمن آدم

برسهد از نبهود  شیبه آسها نیزم نیا یباشد که روز .یبردار نیزم یرو
 .و بدذات میکژخو و دژخ یهاآدم
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از آنهها  یآمدند و رفتند و اندک ییهاآدم و دندیو آسمان چرخ نیزم

 یخشهمم را فزونه گهرید یم و انهدغ گرید یبر لبم خنده کاشتند و اند
است که خودم  یزیهمان چ ،چه بود و مانده است در منهر یول ،دادند

 .کند شهیماند و رخواستم ب
کهه  ییگناههاو تن یراهدر هزار تو و دو !که نشدم زهایچه چ ریدرگ 

چنهان خشهمم را آن دیبه من آموخت و دانستم نبا یزیکدام چماندم هر
کهنم کهه  انیهآنچنان نما دیبزند و نبا بیفروکش کنم که به خودم آس

 شههیهم دیرا با میهاو خنده یشاد یول ،ردیبه د  بگ نهیاز من ک یکس
 ایشاد شود و خنده ،غم پر شدهگرفته و در آن  یکنم که اگر دل انینما
 .بکارملبان مردم رب

 پایان نکهینشسته بودم و خشنود از ا یابود گوشه روزید نیهمگویا 
اکنهون ههم  .شهده یکهی رمبا شهماره نوشهتا یدیخورش پن نود و سا  
چهه  ندینب یکه کس کانینزد یهانشستم دور از چشم و گوش یاگوشه

نشنود در ذههن و درونهم چهه بهازار  یکس و سمینویکنم و از چه میم
 زیچ کیولی  ،شنود باشم به مانند همان بارم خدوست دار .ستیاهیس

دهد یرخ م یآن زمان ،نیراست یگونه من به یشنودخ دیگویدر من م
 .باشند و بخندند شیمردم جهان در آسا یکه همه

 تکخشه نِیبر زمه بارهکیبهار به  وسمنمانده که م یزیچ !پروردگارا
تهو را بهه  !پروردگهارا .شهندشهاد با یچنهد روز یهها بهراو د  آیدفرود 
که به مردمهان  کن رهیچرا بزرگ و  یکسآن ،دهمیسوگند م اتیبزرگ
ان و مهردم چکرا که در سرش آزار به کو یکسکن آن اروکند و خ یکین

 .فرودست را دارد
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 انیهپا کنهدیزند و تلاش مینوک م هبرگ این د برتن د وتنم خودکار
بههار دلهم را در موسهم  !پروردگهارا .بهرگ برسهاند انیهسا  را به پا نیا
آفتاب را بر سرم فرود  یو گرما رها مکنو زمستان سرد  یکیتار یسوبه
 .و مرا راهنما باش که بتوانم بندگانت را راهنما باشم آور

کهن و  خاک پر ارزش و پربهار دور نیرا از ا منیاهر یهیسا !خداوندا
 یدر د  همهه !اپروردگار .برسان شیو ستمگر را به سزا بکارینادان و فر

 یخاک برا نیبگردان سرنوشتشان را که ا کین ،کارمردم جهان بهار را ب
و همچنهان پابرجاسهت و  دهیهرا به چشهم د یاریبس یهاماندنش خون
 !پروردگهارا .زادگهاه پهلوانهان ( ورانیها) ابهیز هنیمه نیا یجان من فدا

بر آن دور بگردان و دوباره  رهیچ بکارانِیو فر گانگانیرا از گزند ب هنمیم
افسهرده و  هاسهتسهده ،مهردم نیکه ا رمردم روانه دا یسورا به یادش

و سهرانجام  گانگانیب یکینهاز جن   دناهشد یاند و دچار اندوهنیغمگ
 ...دیبهار رس
مردم که  نیکنم بر ایام و نگاه مکن  نشسته نیو من همچنان در ا 
 خواهنهدیآنهان کهه مهاز دست  وند از دست خودشان نچه ک دندانینم

 .برسد دیبه آنان که با یفرجامکیو ن یباشد که بزرگ .کوچکشان کنند
 

 96پایان سال 
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اکنون  ،یانجام از خودت بسرسو  شهیکه هر دم با هر پندار و اند آنجا
در برابهر  یو توانسهت یافتی شیبرا یاگر پاسخ ؟چه یو برا ؟یکنیچه م

در  ،هنجهارو در برابهر پاسهخ ب یکار خوددار باش انجامِ در ،پاسخ ناهنجار
 .یبهالب تو به آدم بودنه یباش رسنداز خودت خ یتوانیم ،انجام پرتلاش

 .یشویخود م یخدا ،یکه از خودت خشنود بود بارهر 
خرما که  یول ،را میداشت آنچه که پروا میو دود کرد میکاسه شدهم 
از  ییپارسها .اسهت زشت یاندک زندیماش د  ینیریش ییو بگو یرنخو

آن را  یِسهتیو چ یکارها فهرو بهرو نیبدتر که تا ژرفِ شودیآنجا آغاز م
شههامت دارد  یاکنون چه کس» :یبزن ادیو فر ییایو سس  بالا ب یبایدر

 «؟ش کنمزانیآو شیهاتا از ندانم ؟دیبگو دیفنام کار کی یهایاز خوب
فهرا  یزگیو بهه پهاک یکه آلوده نشهده باشهیدارد هنگام یچه سود 
شود پاد تر بلند ادتیدار کن تا فرت را لکهدیسس راهنیبار پکی ؟یبخوان
 .هایاهیس
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و به در  شد باز یآن گذشت و در کیدنبا  واژه و به مبه در گشت در

 .ون دادیو مرا اپ دیگنجبشد آنچه در ذهن 
 یدست آزادگان را خهون ،شود دست ستمگر یهترک هک، رت ی شاخه 
و  یگرهر شود بر خونزتد اف نامهربان کیهرگاه دست  یجام مِ .کندیم
آزاده  کیهکهه جهان  یبهه روز یوا یا .رود )جوانمردان( ارانید  ا در
آنگهاه آن دار ، نباشهد ریدستگ زدیو ا فتدیب گانهیب نامهربانِ کیدست به
 .آشوبگر کیاز دست  شودیم یشکشیپشده  ختهیآو

 ،زد خاموش شد ادیآنکه فر ،دیزنم ادیبار فرنیخواهش من است که ا
و بهه خورده  پاپشت ،داشت یدوستبار به دست دوستش که هرک  نیا

 .شد نیش زمقاو ن یبختخورد و نگون نیزم یِگرم
و شاه  .خون شود شیشود که خدایپادشاه آنجا واژگون م کیتخت 
 آتهش پروانهه را یگهریآن د و سوزدیم یکی ،رسندیم جاکیپروانه به 

هر گهاه  ینشو ودسیآزاده و از پرواز ب مهربانِ یم بسوزد از دلت اغ .زند
ش باشهد و سهاز  یزنه ازاگهر سه ردیهمیاز نموآ .یریخواستند که تو بم

 .تو بمان و ساز بزن دور ز چشم هر که نامردم است ،نشکند
 یدادم و انهدک ندپ یخودم گفتم و اندک یهایهمه از سردرگم نیا 
باشد مهرا  یبازار کاش کسآشفته نیدر ا ،دادم دیام یکردم و اندک هیگلا

شدم و چشم روزگار و او ههر دم بهه جهان مهن  یانگار خال .سامان دهد
شهود بهه خهود  رونیهشم که از اندازه بخ .ابدی ییکه از من رها تدافیم
 .اندختهیشم تو را برانگخکه  گرانیتا د یزنیم بیآس شتریب

تنهها  .بگهذرد زیهن نیو با خود بگو ا ندازیب گوش پشت را شد چههر
اسهت و تنهها  یآدمه یو شهاداب یبگذرد جهوان یآسانبه دیکه نبا یزیچ
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 گهراکهه سهت یآدم یاج و آرزوههاآم فتدیپشت گوش ب دیکه نبا یزیچ
گهذرا و  یِهمهان جهوان یآدمه ییدارا نیترپر ارزش ،گرفته شوند دهیناد

 .شوندیاش نابود میشاداب
که زنده یبداند که تا زمان دیاست با یروزیدنبا  پ به یپ  اگر کس 

 .دتوانیاست م
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به  .ردیمیاست که در د  م دیام نیا و گذردیمباد  همچون یکودک

کهردن نکهردن کودکهان و سهس  بهرآورده  دواریکه ام میداشته باش ادی
هها در د  آدم یگهریبهه د دیهاگهر ام .است یگناه بزرگ شانیهاخواسته

خواهنهد یآدم کهه مه هاونیلیاز هزاران و م شودیجهان پر م نیا ردیبم
 انیهم نیهو ا رنهدیکهار بگشهان بههیهالذت یرا برا گرانیتنها باشند و د

نی چهون آنهان کودکها ،ننهدیبیمه بیاز همهه آسه شیند که بدلانساده
 افهتی یکسه یو ناگههان در بزرگسهالمیهرد در آنهها ب دیاند که امبودهن
 داریجهان پا نیدر ا یکیو ن یخوب چیدهد هیشود که به آنها نشان میم
 کیهگهان تارهم یهاچون د  ،است زیبر همه چ هریچ یکیو تار ستین

 .است
کهرده کهه  لیگس نیرا در زم یبزرگ یرویکه خداوند ن دیکاش بدان 

 .ستیواکنش نیب یکنش چیو ه گرددیبه خودمان باز م میکنیهرچه م

 
 

  

www.takbook.com



219                                                                                              نامه    من

 
159 
 .نرو ییجاو  نشنو ،نیبکنم نیخواهش م یمن باش ول یجا
 نیبهود کهه مهرا بهه زمه )خیهاط( یگهریسهرا درز نیکاش در ا یا 
 .کردیو سرم را از تنم جدا مدوخت یم

گهرگ  پند یهک در .وو خشک ش نیمن را بب ،و بلند یسرو مشک یا
 بخشِدیهام یاوخاموشهم از آ. شود دهیشکار و در زیگریب دیآهو با ،دیلپ
 ام وفشهردهرا  میههاکهه دنهدان کشهدیمرا م یچهره ینگارگر .نیشیپ

اسهت و  نیمهردم غمگه کیمشت خاک و  کی مو پشت مدست به خونگر
 .چرندیکه م یندانسگوس

گردنهد و یها باز مهیشاد ،روندیها مغم ،گذردیم نیشب و روز چن
 انیهاز م هچرخه نیها ولی ،میابی انیم چرخه ادامه دارد تا که ما پاز هبا
 یرویهن یسهمت و سهو بهار بتهوانم پهادِکیهخواههد یدلهم مه .رودینم

ام و دهیکهه شهن ییتا جها یول ،شوم روزیشنا کنم و پ یزندگی رودخانه
نکشهیم  دسهت از شهناتها خودمهان  .بهتر اسهت میدانم اگر پاد نباشیم
شنا  یزندگ هنجارِشا و بدر راه ا  انیتا پا باید پ  میرسینم یبد یجابه
 .شود انیخودش نما یروزیتا پ میکن

 
 

  

www.takbook.com



نامه من                                                                                                220 

 
161 
 یشنوم را اگر دوست داشتم برایچه مبه صداها خو گرفتم و هر من

 .زمیریرا که دوست ندارم دور م ییدارم و آنهایخود نگاه م
شهده و  رونیهشان از دست من بباز و بست میهاگوش یدروازهدر و 
 .بردندیاز من فرمان م یکه روز ییزهایهمه چ شدند ختهیافسار گس

 مهرا یزندگ یتکاپو ایرا از دست داده و گواش گذشته ییذهنم توانا 
مهن  یبهرا یچگهونگ نیا ،خواهمیرا نم نیمن ا یول ،کرده یهاز خود ت

چهه آن را دارم کهه غوغها کهنم و هر یزود است و من هنوز جوانم و جا
 .است را خاموش کنم یو بد نهیآتش ک

هها دوختهه شهده و شهدم کهه دههانیزاده نم یزمان نیکاش در چن
و در کن   کنندیناله م ییاز تنها آزادگان است و یآزادپوچ از  هاشهیاند
 منِیاههر یهایانسمردم گرفتار زورچ یهمه .رندیمیم ادیفرین باشیسرا
پسهند راه خهود کهه راه درست و خدا یجا خواهدیکه م هستند یبزرگ
 .دنبا  دارد نشان دهدرا به منیاهر یخانه
 .رها سازد یذهن مردمان را از آشفتگ ،خداوند 
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لبخنهد  کیه ازمنهدیآن انهدازه ن یکند که گهاهیبا ما چه م ییتنها
 .میابیآن را ب میتوانینم زین نهیآ یروهروب ایم که حتاساده

باشد آن را خاموش کنهد  یکس ؟یهست نیا یِخاموش دیکجاست کل
 تیهاز هرچهه من میو بشکن میخشکب جاکیهمراه با آن  زیما ن یو همه
 .است

 یهسهت کهم مهندسهت ایهو  آمدینم دیپد نیزم نیگاه اچیهکاش 
و  دیهایانگاشت کنم و بهر سهرم ب توانمیخواهم را میهرچه م .افتمیمین
مها  یهاخواسته یهیجهان بر پا نیا ،چه خوب و چه بد .آورم شدستبه
آن را فهرا ی همهه است که جنهگ و کشهتار نیهم یها بنا شده براآدم

 یزیهچ نیهها چنهاز آدم بسیاریشمار  ای یچون در خون چند ،گرفته
خداونهد  یاراده انیم نیکه ا ایگو ،رانندینهفته شده که اراده کنند و بم

 !است نیرومندترین یدانم که چه کسیدانند و من میآنها نم .است چیه
 :برسم نه ایهمه را گفتم که ب نیا

تنها  آدمِ ،است ییو تنها ازیها برگرفته از نها و خشونتخشمی همه
 .است گزندبارجهان  یهمه یبرا
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و  سهتادمیا یآدمی گونهسرشت جانور یروو زور روبه یکلفتگردن با
رفتارشان گپنهان و سرد که هرک   یهاپر از گوشه ،شد سرانجامم نیا

 یخندد و سسهتین کند ماماند و هرک  از دور نگاهشیم پایانشود تا 
مهن  یوله ،پنهداردیهمگهان مه دارد و خود را بالهاتر ازنهان می خود را

 یهسهت یکنند چهه لجنهزاریم نگاه بالا از ن کهآنا در نهانِ کهدانم یم
 ازیهن نگهاهِ میآنان که از ن .شان را فرا خواهد گرفتسرتاسر جهانو  افتهی
و  نگرنهدهید آانهههزارم آن را هم ندارند و شد کی ،شناخت یاندک یبرا

 در لجنهزارِ یگکه منم منم پوچ دارند خفیبا کسان یدوست .دانزیچهمه
 .در درون آنان را دارد افتهی یهست

و  لهرزدیدسهتانم مه .را پنهانهمه  نیا دمیدینم یول مردمیکاش م
 نیکره زم شدیچه م .نمنگفت چیو ه دنیهمه د نیبدنم سست شده از ا

 شدندیها نابود مکهکشان ،افتادیم نییو به پا دیچرخیدر مدار خود نم
شهدم و یمه داریب بو ناگهان از خوا آمدیم دیپد گرید یکهکشان از نو و
 .یهست از مچیو ه نمیبیکه نم دمیدیم

کهنش  کیه یول ،میگویکه م یزیچ نیسخت باشد انگاشت ا دیشا
 ،یسهتیو آنجها کهه ن ینباشه ،یاست که همزمان که هسهت ازیکوچک ن

هم در کهار  یدنید یول ،چیه گریو د یدیسرشار از سس، ینیخودت را بب
 .یوارپنجگانهه و آدم )حواس(افتیاندر چیبدون ه یابیهمه را در ،نباشد

را نهوازش کننهد و  تاینیباشد که صداها ب یاگونهپن  بودند به نیگر اا
 و از یشهچرا در کنهار ههم ب یدیسو سه یو خاموش یها را بو بکشدست
تر از بالارا  ینیبب یتوانیخودت که نم انیم نیا و در یلذت ببراش مزه
 یانهیو ک یاهیس چیخندند و هیاند و لبانت مچشمانت بسته که ینیبب
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که تو خهودت ینگرند در زمانیجهان هم تو را می همه .ستیدر دلت ن
 ،خنددیها منگاه یم خدا به همهداستان ه یسوو آن ینگریرا از بالا م

 .است رهچیچون همه را 
 نیخواستن مهن همه و میخواهیکه م مینیبیرا م یزیما تنها آن چ
چهه  دیهکاش بدان .است که بازگو کردم زیانگشگفت یدهیشناخت و پد

دوسهت دارم  ،شهود رهیهبر من چ یاهیاست که س نیو اگر بر ا میگویم
من تنها باشم با . باشد با هزاران دام و تله یدر د  جنگل یاهیکه آن س

 یو صهداها نمیهبیرا مه ورتهرآن درخهت کیهچراغ کوچک که تا  کی
  یخه ادیهشور زاز  مایشانیو پ وردبخبه گوشم  یگوشخراش و هولناک
از کنارم رد شهود و  یاهین ساآ ره. تند م کوتاه و تندمباشد و دم و بازد
 زانمیشب گر ازم و اهخود پناه برده من که از ترس ب ،چراغم را آزار دهد

 یو از د  همهه دیهایجنگهل بالها ب یسوآن یهااز کوه دیاگهان خورشن
 گرید یهانبرساند و ناگ مرا به چشم یکوچک یدرختان رد شود و روزنه

هها باشهد در هیساو جنگل و صداها  نیای همه دنیککه آن پُ ،رخ دهد
 نگارشبه  شتریکه پ یدیچشم به هم زدن و بازگشت من به آن سس کی

 .است شیسو ما بهی درآورده بودم و بازگشت همه

  

www.takbook.com



نامه من                                                                                                224 

 
163 
 .نمیبیشان مچهرهدر نگرم ترس را یکه م نمیمردم شهر و سرزم به
کهه اگهر  داننهدیمه یرا دام یاریترسند و هوشیآنان از دانستن م یآر

 .روندیشوند به کام مرگ م شگرفتار
را ههم ارج نههد و  گهرانید ،که جز خهود افتمیرا ن یاکنون کس تا به

تها  دشهانیاند و دینخود زندا یرهیدر دا ایگو ،بگذارد یآنان ارزش یبرا
 .ردیگیمتر جلوتر را هم به زور در برم کی

کهم  اریمها بسه شمار یول ،مردم بدانم یدوست ندارم خودم را جدا 
که  یاگونه ایگو یما نژادمان آدم است ول ،میهست یستیما رو به ن ،شده
جهان  دزد درد و رن  هستند و هرچه درد درهستیم، آن  یهدستدر  ما

 م.یکشیرا به دوش م نآ ماشود یافزون م
بینهد کهه مهیها را از مها جهدا کنهد باشد که بخواهد آدم یاگر کس 
خواهنهد یو مه نهدیگویمه شهانیهادهیدم به دم از پنداشت و اران گید
 میگذاریمن انیک  در مچیخود را با ه یشهیما اند یول ،دبشنون نیآفر

 .ما سوت نزند ندر نها یکه کس
 ن،و افتهاد میکنیم ینیسنگ خود یاوه رز دبا میو پوچ هم باش چیه
 .افتهاد مینخواه گرید میکه افتاد نیشیپ یجا ، ماخاک و باز پرواز ،چاله
 یوله ،میهدار شهرفتیپ یاندک و میرویباد م یروز پاد سمت و سوروزبه
بدون  مرگِ نساجهان بازگو شده به نیچون بازگشت در ا میگردینمباز

راه  یوله ،یزنهیو پها م دسهتو  مانهدیجان در بدن مه ،ستا یزیخونر
دست خهود بهدون دسهت خهود پ  به ،ستین دنیجز زجر کش یزیگر

 .یامرده
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 یهشهیدست خود و بالهاتر از آن بها اندنه به یست ولامرگ ما  ممرا
سرچشمه  ییکدام از جاو هر دنچرخیممان که دور سر ییخود و صداها

از  گهرید یو دسته ندهیآ از گریدی دسته ،گذشته ای ازدسته. رندیگیم
ند و افسهار اهگذاشت یتیندارد و فرزندان ما پا به گ یهست ییکه مایزمان
دسهت باشهند است که افسار به نیترس ما از ا یول ،اندهدست گرفترا به
 ادهیهپ یآنهان افسهار را بها پها و سهواره باشهد گریک  د .سواره نه یول

 گوو زور ستمگرآن باشد که پدرانش  یآنکه سوار است از برا و اندگرفته
 .ییکویو ن یو پوچ از هرگونه مردانگاند بوده
که  دیرا د یکرد و زمان کنون یصداها زندگ نیبدون ا شدیکاش م 

آن باشد کهه  یِنیبشیپ ،شودیم دهیکه د یاندهیو تنها آ میدر آن هست
 ییفردا یسو به میاست که برو دنیزمان خواب گریساعت د کی میدانیم

 .نشاند میخواه ردمکه خنده را بر لبان م باتریبهتر و ز
اگهر  ؟نهه ایهکه بازگو کهردم درسهت بهود  ییما و آنها دینیاکنون بب
خهود ههم بهه  یهستند که به فردا یاریکه بس دینیبیم دیدادخواه باش
که  ییچه برسد به فردا ،اندامروزشان ماندهو در لجن  برندیزور گمان م
 یکارباهند و تاهنگر شدروزها مردم کوتاه نیا .ادندشمردم ی در آن همه

دارنهد و یرا روا مه ههایبهد یکنند و همهیم یرا روشنگر یروانهیو س
گرفتهار خودشان  هنگامی کهد و آورنیجا م ند نا بهو ود و ش نفر شانیبرا
 چیهه دیکه نبا دیکاش بدان .ندیگویو زمان ناسزا م نیبه زم ،شوند یدب

 .ابدیکه در ستیک یجهان رشد کند ول نیدر ا یو بد یتباه
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را رهها  نیزمه شخداوند شیسا  پ نیکه چند یاتر از خانهخاموش
 یکیروزها  نیا ،شینویتر از ماه و نگاه پر مصدایشد و ب یکرد و آسمان
 دیهرا پد یشهگفت یو تنگنها شهوندیمه نیگزیبا شب جا یگریپ  از د

 .ام راکند تن خستهیو سوزن سوزن م ختهیآمدر ییتنها باد که آورنیم
 ندیخوشهانا میبهرا یزیهچ چیکه ه ماهدیرخداد ناگوار د یاهاندازبه گرید
 سهتینهاهمگون ن چیه ،نباشد ایباشد  یکی ،دیاین ای دیایب یکس ،ستین

 .است شیکه نه خودم هستم و نه ذهنم سرجایزمان
کهه  مییمها نیا ،و بروند ندیایاند که بمان را گذاشتهرامونیپ یهاآدم 

ن نهرود بهه ادلمه یوله میباشه ستادهیکه ما ا یبر روز یوا و میاستادهیا
 .رفته یآمده و چه کس یچه کس مینیبب نکهیا

و  یاز پراکنهدگ ،به در دوخته شهده ییهااز چشم ،ماهاز بودن خست 
که مهرا وادار بهه  یزیو از هر چ هودهیب یهاتاز پنداش یکشاکش جهان

تو  نیرا ببلخک ت ،کندیم تو را وادار به بودن نیرا بب یزندگ !کند یکار
 میجنگیبا آن م شهیکه هم نیشب را بب هان! ،کندیبه خنده م واداررا 
 یوله میهاما چشمانمان را بهاز نگهاه داشهتهو  خواهدیخواب ما را م و او
 انیهو در پا یاز دلتنگه میشهویو خفهه مه رسدیزورش به ما م شهیهم

 .کشدیروانمان به ناکجا پر م
از  ،کنهد ههاکه مرا ر یزیاز هر چ ،شومیم ارزیکم بکم زیاز همه چ 
کهه  سهتین یادهیهپد نیها ،نهه یاز پهرواز وله ،و نمانهد دیایکه ب یزیچ

 .رومید و منکنیکم رشد مکم میپرها ،نخواهمش
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 اندافتهیجان  میهابا  داندیزندانبان هنوز نم ،زندان باز است یدرها
 یشهب ،به جوش و خروش افتاد و زمان رفتن شد مایکه هستیو هنگام

 ریهرگد شهانلیدخزنهد و بها پنهدار پیم انشکه ستمکاران به رختخواب
م اهدر زندان گذاشت یشکشیپ شانیبرا یول کشمیپر م یبه آرام ،هستند

 .،به رنگ سرخ
و  میههااز با  کردیمفوران  خون ،کردندیرشد م میهارکه پهنگامی

کشهم و ههر بهار بها ن ادیگرفتم که از درد فریخود را م یجلو یبه سخت
 دختنهیریم نیبوم زم بررنگ  انندخون را که به م یهاهکچ پررشد هر 
 .و مرگش یزندگ یهانهیدر آوردم با ز یققنوس ختیرا به ر
 ادیهت را فردرد دینبا یول ،ستیبدون درد ن یدنیپرواز و پر کش چیه
 ،ننهدیبیمه دیشد و همه تو را ناام یرها خواه یدانیکه میهنگام یبزن
سهتمگران  کههبهه آن دم  یوا .تهو تابانهدهرا بهه  اشییروشنا دیام یول

شهود بهر یمه یگرمهن خهون امیپآنجاست که  ،نندیققنوس سرخم را بب
 .بود امیپ نیمن به آنان هم کششیپو  د شدندلشان و آشفته خواه

 میکنهیو پرواز مه میکنیدوباره آغاز م یِما آزادگان با مرگمان زندگ
ن اکشد آتش درونمکه ما را بُ یآتش ،یترس چیسرنوشت بدون ه یسوبه

په   ،اسهت چیما هه شیپ که و گذر از مرگ یزندگ شورِ یاست از برا
پناه ببرند کهه  ییبهراسند و به جا دیبدانند که از خاکستر ما هم با دیبا
 .سوز است و دردناکچون آتش آزادگان خانمان ،نشوند دهید
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 سهدیو دوست دارد بنو سدینویکه م یبر آدم رومندین ازِین کی مانند
از خهوردن و  ردیهبگ رویهن زیهن گرید یکه اگر اندک یازین .شودیم چیره
 .ردیگیم یشیهم پ دنیآشام

 شینهدارم کهه بخهواهم بهرا چیه ایگو شوندیسست م یدستانم گاه
مهرا از  هاهتنها جوهر خودکار و نوک زدن به برگ .مبجنگ ایکنم  یزندگ
کهه  ستیک ،ابدییرا در نم یوانگید نیا چک یه .سازدیرها م یوانگید

پرش ذهن چهه انهدازه دردنهاک روان و  یِشانیها و پربداند لرزش دست
کهه  ینهیدروغ یو از چههره یکهه خهودت هسهتیهنگام ژهیو به ؟است
 خنهده بهر لهب، دههدیشکوفه م ییدایآنجاست که ش !یبه دور یساخت

گر باشهد در آن او  ستین یدانیکه م یشویم یسک یایجو ،ندینشیم
 چیو آنهان هه یشهویمه انیدست به دامن آدم ،ستینزدت ن ژهیو زمانِ
 .یخواهیو چه م یستیتو چ نندیتوانند ببینم

آدم  نیکهه در پوسهت نمیشرمگ .ترسمیم میازهایاز به زبان آوردن ن 
دسهت و پها  .خواهم داشته باشمیآدم را نم کی یهاخواسته . منهستم

 .بودمیم نجایا دیچون من نبا ،باشم گرید یزنم که کسیم
 دیهبا یوله ،گذرانهدم مایستیرا به فراموش کردن چ یفراوان یهاروز
سهردرگمم و  .اموزدیهفراموش کردن را بهه مهن ب نیباشد که هم یکس
کهه  سهتا یاداستان همان پرنده یو نمانم ول زمیبگر توانمیم ،شانیپر
 .ندارد دنیشپر ک ینا زندانش باز است و او درِ

. بلنهد باشهم یهبها آواز یم و پهلهوانوشهدوست دارم دوست داشته ب
 ،سهتین دورابه زور بازو و خهاک کهردن پشهت همه شهیکه هم یپهلوان

در درون آدم  تپس یهاهرچه خواسته، رندرا از ب  یپهلوانان راه جوانمرد
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 نیانهد و بهه بالهاترگذشتهو بد روزگار  کیاند و از نرا کشتهارد د هستی
اند و گذشته ود گفت که آنان از آدم بودنشمی .انددهیرس )مرحله( نهیز
 توانهدیکه تنها نمهستند  ییخدا دیشا ،هستند دهیپد نیا یفرا یزیچ

 .ردیبگ یبخشد و هست یهست
 ،و پست نبهود ستیز یدرستهمه مردم به نیا انیدر م شدیکاش م
تر باشهد در ه بهدکهشهده و هر یبالندگ یهیروزگار ما نیدر ا یکه پست
دسهت بکشهم و  نوشتن از یتا به کِ .است نیندتر و بهتررِ گرانیچشم د
رم دسهت و پنجهه بسردازم و سرگام مزهیب یهایبه روزمرگ یادر گوشه

هها از مهرگ بها نهادان انیهدر م یکه زنهدگ ؟ها باشمنرم کردن با نادان
خهود  یاریهوش یبرا یتلاش هیچک که  چرا ،آورتر استدرد ییآبرویب

دهنهد  بیهدارند خودشان را فر لاشکند و همه تینم رامونشیو مردم پ
 .ستندیکه ک
با هم درست کردنهد و  اریهوش که مردمِ میباش یدنبا  گروهاگر به 
 راهههیسخت بهه به ،کنندیها از نداشتن خرد تلاش منادان ییرها یبرا
آلهوده بهه  یزده پر شهده اسهت از نهادههاآفت نِیزم نیچون ا ،میاهرفت
آنجاسهت  .کننهدیم یزیربرنامه هایکیمرگ ن یها که براو نادان ینادان

مان مها را بهه چنگها  ییِتنها نیو هم مییچه اندازه تنها میابییکه در م
 یبسهتگ ود نیکه ا ،کندیها رها مما را از بند نادان ایگذارد یمرگ وا م
ما  میو راه درست را نشان ده یمیاگر لب به سخن بگشا ،دارد نبه زبانما

خهورد از  میخهواه فسهوستها ابهد ا میخهاموش باشه اگرشند و کُیرا م
 .مانیِزندگ
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کهنش و واکهنش  دنیهبهه د میینهایاست و مها ناب کیکه تار هاشب

کهه  یادر گوشهه یوله ،شهنوندیها صهدا نمهو گوش یهست یهادهیپد
 آمدهبه تنگ  یو کس دیآیم شیپ یرخداد ،کجاست داندینم ک چیه
 چهون او در ،رسهدیکجا نمه چیبه ه شیصدا کهبزند  ادیفر خواهدیو م
آشهکار کهه بتوانهد  ییبهودن در جها یبرا زندیکجاست و دست و پا منا

 میشهویمه داریهآنگهاه کهه ب !شنوندیکه م ییهابرساند به گوش ییصدا
 .ستین ییشنوا گوشِ میآشکار هست ییاکنون که در جا میابییدرم
همه  نجایا ،تانیهاخواب ناکجای در دیو بمان دیدست و پا نزن هودهیب

 گونههنیا یکسکه بسا چه ،دیرا نخور چک یه بیفر .هوشیمردارند و ب
 گهاهچیهه یوله دههدیرا گوش مه تانیهاکه سخنان و گفتهنشان دهد 

دسهته  نیهر کنهد کهه اپزمانش را با شما  خواهدیتنها م ،نباشد نیچن
 .زنندیم ندگانیبه جو یشتریب بیآس

 ،شنوا داشهته باشهد که گوشِ افتیرا  یبا جستجو کس شدیکاش م
 کمهانِنیرا از رنگه ییزههایههر روز چ دیما با .است هودهیکار ب نیا یول

 یام ولهسهتهیرا ز یکمه یهاسها  من .میتر شوو استوار میاموزیها بآدم
 .ترسمیمن یاهیکابوس و سا چیترسم از هیکه از نژاد آدم م یااندازهبه

 یمردم برا نیا، میاین ربه شو گرانید یهاگرفتم که با گفته ادیمن  
از  شیو به نیدروغ یودباورکه ما به خ ندیگویسخن م یمان جوربیفر

و  میکنهیمه ییخودسهتا میشان را خهوردبیو سس  که فر میاندازه برس
 نیا !کوبندیم نیآنجاست که ما را با سر به زم ،میریگیخودمان را بالا م
بغلمان  ریز یهاکه با هندوانهباشد یم نمادرون یتسس یرفتار ما هم برا

آنهان سرشهان را بالها  کههآنجاسهت  ،میجهان را شکست ده میخواهیم

www.takbook.com



231                                                                                              نامه    من

بهه رخ  گهرانیدادن د بیهو فر یکهارایشهان را در ریِو برتهر رندیگیم
 .کشندیم

بود که انگار  یاگونهمن به یزندگ یهااز شکست )مرحله( نهیز نیا 
به  کهه  ،دانداختنه خیهو سس  مرا در گودا   ختندیر داغی م آبیرو
 خاموش باشهم اموزمیهمه تلاش کردم که بنیا .دمیشرم را دیب یهاآدم
و نگاه کنم  نمیبنش یاخودم را پررنگ نشان دهم در گوشه نکهیاجای  و

خرد و کوچک  نینتوانستم و هر بار چن یول ،نیفتم انسرشتپست رِیتا گ
ارزش دادم تا با  یارزشیاست که به هر ب باز هم گردن خودماین  .شدم

 .کند نیمن چن
 بیهبه خودم نه نکهیا یجا توانستمیکاش م ،کم است میهرچه بگو

ها گذر کنم و به آدم انیصدا از میب و آرام ،مبزنم و خودم را سرزنش کن
 یسهختبه  یشرهایو زنج یزندگ نیا یول ،بروم خواهدیکه دلم مییجا
را پهاره کهرده و  رههایبتهوانم زنج یباشهد کهه روز !انددهیمرا چسب یپا
توانهد تها یکنهد مه دایپ یشهامت را هر کس نیا .بروم میدنبا  آرزوهابه
 .اش از خودش خرسند باشدیدفتر زندگ انیپا
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 ،امندهیآ یبرا خورمیکه افسوس م رسمیم یاز زندگ ییبه جا یگاه
 دانهمم و میادهیکز کردم و خودم را در آغوش کش یاکه گوشهیهنگام
هها گاه که از نگاه بهه سهتارهآن .را دوست بدارم یکس توانمینم گرید که
و  نمیهچیرا دور خودم مه میهاو بالشت رومیشدم از کنار پنجره م ریس

که چرا ماه در آسهمان  لنگدیکار م یجاکی یول ،رومیم بخواه آرام ب
 ؟نبود

خانهه  یسهونبود آن ادمیبودم که ام هگذشت رف درژ یااندازهبهآری 
 کیهتنهها  نیو ا دهیبرگز ییخودنما یسو را براآن ههم پنجره دارد و ما

مهن  نکههیا بهود و شهگفت از ییپر از تنههاای ندهیبرگ از آ کیشب و 
هها را کهه در آن زمهان افسهوس گذشهته نمیهمگغ امنهدهیآ یاکنون برا

تو هم  نکهیاز ا ترسمیو م ختهیدرآم ،آن کیخورم و سه زمان را در یم
 .یمن نباش یو برا یده بمیفر

 !ارندیکنند بس یو موشکاف ابندیدر رامکه کنجکاوند  ییهاآدم نیاز ا 
کننهد یم یخود باز ییِتوانا یچون با همه ،خورندیشان شکست مهمه

ه ک میهامهره ییجاهشوند از جابیو درمانده م ستمیرا از بر ن یو من باز
 .شانمکشانیپروا به کام مرگ میب

و مهن  ردیهگیمهخودشان را در بر اندهندک میکه برا یچاه انیدر پا
لبخنهد  کیهمهن بها  .یستیو ن ییجهان پر از تنها کیمانم و دوباره یم
 ،دیهکن یازسهخت به ستین یزاین ،دیبا من مهربان باش خورمیم بیفر

 .فوت کوچک کیبا  ،با آب نه دیکن مخاموش
: شهودیم ادآوری میرا برا زیروزها چند چ نیا یِخستگ یام ولهخست 

بغل  ریز یهاهندوانه ،خودم ارزشمند باشم یخودم را دوست بدارم و برا
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 جهههان چشههم نیهها یاهسههسند از آن را رههها کههنم و یو بههان نههدازمیرا ب
در پشت پرده  )مقدس( یسسند چیز هر. باشمو کمک نداشته  ییراهنما
 چیهه ،امهدهین دیهمها پد شرفتیپ یبرا یزیچ .دارد یفراوان یهایآلودگ
 یبانیپشهت یبرا ینهاد چیپاداش دهد و ه ای فریما را ک تواندینم یزیچ

مها در  شرفتیپ .ستنی ما یهمراه یبراهم  یدوست، ستیو آرامش ما ن
 یشههیخداوندگار تنمان اند ون است ازندان پنداشتم یهالهیشکستن م
و  بانیو نهاد پشهت یسخت زندگ )مرحله( هاینهیاز ز زیگر یماست برا
انجهام و رد  یچگهونگ یبرا است مانیو پاها ذهن و دست ،ما یهخانواد

و از خهود  مینهیبیم نهیاست که در آ یدوستمان آن کس ا،هشدن ازسد
 .داندینم چیهش نیراست

 پنهاهیغهم یبه نجهایا ،جانکاه بر مهن نشسهته یرنج و دستم بر سر
چهه  .خواههدیمهههم  و دلبهر شهکندیهوا د  مهیب یو هر کس ستین

 یِکیو در تهار کیهو از نزد میزنهیاست کهه از دور لبخنهد مه اییزندگ
 !اخم و خشم ما را فرا گرفته شهیدرونمان هم

اش را یکه هر شب نامه خودکش یاز کس سمیبنو یخواهم داستانیم
بهتهر  یهید فردایهخواست دارش را فراهم کنهد بهه امینوشت و تا میم

شهور  !به مرگ خود و سرنوشت دچار شهد نکهیداشت تا ایه مادست نگ
مرگ باز  نیهم اهرچه دست خودمان باشد حت !کجا یکی نیآن کجا و ا

، هم دست خودمهان باشهد یو پاکباز ییدایش دیشا .میارا برده یهم باز
 !ایاخهد .افتهدیاز شور م یآتش دارد و سرانجام آدم یآن چند روز یول
 نبوده که یزیچ نیا دانمیم .نژاد آدم مرده باد !خداوندا ،باد ستین دمآ

مهن  یههاادیشده پ  کاش به فر نیچن یول ،آدم باشد یخواستیتو م
 .یپاسخ ده
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از  .فرا گرفته بود یکیتار یِچشمانم را آب یِدیو سس تمسینگر نهیآ به
که در  دمید .مینیبیآسمان م یکیها در تارکه شب ایتیره ییهایآن آب
 شدرونه م وشهد رهیهکه خ شتریب و ها فراوان شدندستاره آبی، مهه آن

آن از  کیهه .دمیههد یگههرید )اتمسههفر( نههادشههدم ناگهههان خههودم را در پ 
ههوا  یبهر رو و دمیرس نیبه زم وآمدم  ریکه در آن بودم به ز یکهکشان

 م.ماند زانیآو
بهدون  دیبود و خورشه دیسس یآسمان را نشانم دادند که پر از ابرها 

دلهم  .دیرسهیخوش بلبلان بهه گهوش مه یاوو آ دیتابیبسوزاند م نکهیا
بهه  ت شهدمکه پهر نمیبب کیرا از نزد )اقیانوس( ایدرخواست که بزرگ

آرام بود  ایدر م.بودوجب از آب بالاتر  کیپهناور و  یایدر کی یهاانهیم
در گهوش او  ییبهایز ییِلالها یکسه ایهگو ،خروشان نبودند شیهاو موج

 .خوانده بود که به خواب برود و آرامش داشته باشد
شهد  دهیکش ریبه ز ایجا درهمان ،نمیرا بب یدلم خواست آبشار بزرگ

 !آبشهار درآمهد سهانههها را در خهود فهرو بهرد و بهآبی همهه ،نیو زم
ش آب کهه بها زنِه یصهدا ،شدیم دهیگوش شن به ییچه صدا دیدانینم

جا جان از تنم در ش همانکا .خوردیآبشار م نییپا یهابه سنگ بسیار
ش قهدر ذهنم ن ییبایو آن همه ز دیرسیم انیبه پا مایو زندگ رفتیم
 .دمید کیرا از نزد یزیچ نیمن چن که رفتینم رونیو ب بستیم

کهه  نمیبب ادوردست رای در دره یدلم خواست که کوهستان و رود
 دمیرود رسه یشتم و به بالادره گذ انیهوا سرد بود و از م ،دادند منشان

آب  ادِیرفت و از فشار زیراه خود را م یبلند کوهِی دامنهی که از کناره
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 ییزههایکه چه چ ستین ادمی گرید !شده بود دیسس ریرنگش همچون ش
 یآدم چیه دمیکه د ییهادهیپد نیدر همه ا مدانیم یول ،را نشانم دادند

 انیهمدآ از یکه جهان هسهتیاست هنگام نیریچه ش د.نش دهینبود و د
 .در فرو ب  شیآسا یبرا یشود و دم یته

 یول ،دمیدیرا مم رامونیشدم و خودم و پیم رونیاز خودم ب شهیهم
 یداریهدر ب م. مهنافتیهرا  یبار به خودم درون شده و جههان هسهتنیا
و  سهتا یچشهمانم کهکشهان در و دینخواهم د ییزهایچ نیچن گاهچیه

 .رساندیجهان م ییِبایمرا در خودم به ز
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 ،یکاش از جهان من جدا نبود ،یو هست یاز چشم من بود نیباتریز
مهن  ،و مهرا بخواههد دیهایدر ب یآدم ه ریختاگر خدا هم ب دانمیم یول

 .همچنان تنها خواهم بود
 ،که مرا دوست بدارد یو نه کس کندیم نودشجشن زادروز مرا خ نه
 رباشد که مرا آزا یآنان نگرد بر دیمن ترسناکند شا دیمردم از د یهمه

 .کردند رانیو هایکیدادند و باورم را به ن
همهه چشهم و زبهان  نیها انیکه در م دانمیم ؛رمیپذیآرام نم هرگز

 ،تواند مرا باز گو کنهدینم یزبان چیو ه ندیتواند مرا ببینم یچشم چیه
گنجهد ینمهم ک  در ذهنش چیاست که ه یکه آنچه من هستم همان

 .مرا ابدیچه برسد که در
 نیچنه یجها بهودم ولهنیا یمن هم بهرا کاش ،نبود نیچن که کاش

 .با رن  دهمیادامه م ایخواهم رفت  یزود به ایو من  ستین
 میسهوبه یکاش کس زمیانگشگفت اریام که از دور بسمن بارها گفته

ک  چیهه .مهن نکنهد افتنیهو تلهاش در  ازدیهو به دامانم دست ن دیاین
 ینوشهتار بهرا نیها نزبها ،ام را بخوانهدیهست دفتر یهانوشته تواندینم
 .ستین انیآدم

مها  یبهرا زیچ چیکه ه دیبدان یول ،ارندیبس شهیمانند همیم هاکاش
گذراسهت و کهاش  زیهمه چ ،میستیخودمان ن یخودمان هم برا .ستین
کهه ییرفتم به جهایجهان م نیاز ا شدیکاش م .نبود نیکه چن شدیم
 .آن یمن باشد و من برا یبرا
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که ییبه جا میگشابُ رپ تا  خود ورگ یسوخواهم ساخت به یپل یروز 
بهاز خواههد  یروان من دستش بلنهد خواههد بهود و چشهمان. خواهمیم

تنها من کهه  یآر ،من است یکه براییخواهم ساخت به جا یپل .داشت
درخههت  کیههمههن و  .در آن نباشههد یزیههچ چیک  نباشههد و هههچیههه

چون  ،ستیدر آن ن یاهیسا چیکه ه دیسس یآسمانو  نیبا زم یخاکستر
مهن . انهدازه هسهت به ییروشنا و شده زانیآنجا گر یِدیاز سس دیخورش
 .ماند میبا هم خواه یمن و درخت خاکستر ،ندارم یاهیسا

 ایهآن زمهان  .مییکه تنهها افتیدر میما خواهی همه رسدیم یزمان
و  ریهنباشهد کهه پ یهنگهام دوارمیام .گریسا  د نیچند ایاکنون است 

چه سخت اسهت در اوج  .رفتنشیکه سخت است پذ میفرتوت شده باش
درد در گوشت  نیو ا شاییکشد از تنهایم یخدا چه درد میبدان یجوان

 .و استخوانت شنا کند
داشهته باشهد و هستی ن هیاز پا ییکه دروغ باشد و تنها شدیکاش م
 کیهفراموش کنم و دوباره همچهون  یرا روز میهاافتهیدر شدیکاش م

 زاده شوم. است زودگذر یهایدنبا  خوشبه هآدم نادان و کودن ک
 ینهابود سهمتزمان از دسهت رفتهه و مهن ههر روز بههافسوس که  
 وبه خهواب رفتهه اسهت  یکه روشن یکیهمه تار نیا انیم یول ،رومیم

 ییِجهز چشهمانم کهه تنهها روشهنادارم بهه یچراغه ،ها خاموشهندستاره
 .است مایبخش زندگدیام

کهه  دمیرسه نجهایبه ا رهدوبا ،یدرون یهاها و جنگدر کشاکش من
کهه  ییر در جامگنکنم  یزندگی زمان چیببرم و در ه ادیرا از  زیهمه چ
چهه بهتهر کهه اگهر  ،نهدهیخواه گذشته باشهد خهواه آ ،بردیرا ممذهنم 

 .داشته باشد زین ییهاییکامروا ،ردیگیمیخت در ذهنم ر یاندهیآ
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را  یوار دوست دارم کسوانهید ،شومیخسته م میهااز خواسته گاهی
 یزیهچ نیچنه شهودیچگونهه مه یباشم که دوستش بهدارم وله داشته

 یسهو از کهودککیهاز  و اندشهده بیهها پرفرآدم سوکیخواست که از 
 نه ایهبه هیکهو دیهبگو دیک  مرا دباشم که هر یگاههیخواستم تکیم

 ؟دارد ازیهم ن یزیچ ای یمگر به کس یاستوار
 یگهاه یوله ،باشهد نهه یسسهت ینشانه یکس که دوست داشتنِنه 

آن  توانمیو نمشوند یم زیر زیر میهادر برابر خواسته )ح ( میهاهشسُ
از ههر  زانمیهچون مهن گر ،باشد دیآدم سر به راه با کیباشم که  یزیچ
 .پسند باشدکه همه یزیچ

 نیها ،خواهم تنها باشم و هزاران کار سخت را خودم انجام دههمیم 
که کدام درسهت  دمیخسته شدم از ب  جنگ .دهدیمرا آزار م یدوگانگ
 و افتهادمبهه دام  میاسهایب یو هر بار که خودم را رها کردم تا اندک است
 یههاهدر شد تا دوباره خهودم شهوم بها آرمان یادیز زمان و شدم ردخ
 .از نو یروز از نو و روز هم هر بار ،نیشیپ

 رونیهکه جههانم از سهامانش ب نمیها را برگزاز راه یکی شدیکاش م
انگهار در  یول ،زانمیاست گر ندپسگفتم که از هرچه همه ترشیپ ،نشود

شهد و مهن دوسهت  ینما خهواهو انگشت اهیس یخودت باش یهر انجمن
 نیباشهم و همه نیزمه یرو نمهایآدم نیترنماانگشتو  نیتراهیدارم س
 ،دنهارزش ندار م انهدکییشان براهایگفتهنه  و گرانینگاه د نه که ،بمانم

کردار و ،میههایسهخت ،امیزنهدگ ،میههاگفتهه ،نگاهم ،مرا در پوشش نیا
 ردیهگیمهیخهت روان ر آبِ انیجر ریکه سنگ ز ،امهدم نشان دااشهیاند
زبان دراز و نگاه  ،جانیب ن آبِآ گره ان سنگ من باشم و نآ گره ان یول

 .باشدمان پست مرد
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 خواهم کرد که خودم باشم و بهه سهاز یستادگیا یزندگ نیا انیتا پا
 یهدیهپد نیتهرمهردم گوشهخراش نیکه ساز ا ،نکنم یکوبیپا چک یه

 .است یهست
چهون آنهان کهه  ،نوشتار به من گوش فرا دهند نیش خوانندگان اکا

 یمبادا کسکه شان اکنون از منِ یپاسدار یدستانشان را بالا گرفتند برا
 بهاد بهر را و خودشهان افتنهدیبهه دام مه شههیهم ،ناپخته دیبگو هابه آن
ه و نه دیوزبسهنهه  ،دانهدپخته ش پندارندیکه سوختند م گاهآن دهندیم
 !کجها انیهاز آدم زانیگر یو پارسا که روباه دم سوخته کجا دیام بمانخ

 .دیو باشد که دانا شو میگویاز چه سخن م دیبدان کاش
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چنهان  .را بخهوان تخود به خدا خنده بزن و ذهن خهود یهیسا ریز
 .ه نداردک  ارزش ناله و شکوِچیزن که هاز ته د  بای خنده
در  یهسهت جههانِی کن که همه یات را روخوانیبار دفتر هستکی 
تهو  درون خودت را کهه اگهر در آن ههزار دگرپ  ب ،افتهی انیپاتو  خودِ
 ،یسوزیداغ است م ت،سبخت توی ستاره دیدرخشیکه م یافتی یزیچ

 .سرد شود یبگذار اندک
 گهرانیمن پشت کرده و دام به هیسا یول ،خود بودم یهیسا ریمن ز 
ک  چیهه .رنهدیپناه بگ انم تا مردماهکرد جادیا را آن خودم پندارندیم
 باشد تا در د  و آغوشِ بیبدون فر دیخواهد بایداند که اگر پناه مینم

در باور  گرانیو د نمیبینم را هیمن آن سا یول ،ردیگ یجا یهمچون من
 .اندت ساختهخودشان از من بُ

 هیسا انیم یزیچ ،زانمیهم گر یکیاز تار ،خواهمیرا نم یمن روشن 
 یزیهانگداسهتان شهگفت دهیهههر دو پد انیم .هیسامیمانند ن ،یو روشن
 ایپارههمچون خورشید دهان که . نگاه من به زندگی چنین استنهفته
 میکنم. فتُ متوانیبه هر سو که م را مچه دارهر و میتابانمدرجه  ۰۶۳از 

و  نمیهبیها مهدستدور نیچاه را از هم «چ» دیبه من بگو یاگر کس
 یِپست بهتازه درون شده  یهاآدم یمردم برا نیا چاهِ، چون شومیم دور
 است نه آدمی همچون من.شان جهان

 ییرهها یبهرا یوله ،کهنمیرا به شما آلهوده نمه خودمکه  دیدور شو
و  رومیههر جها باشهد مه ،اریبس ایسو دارد کی دانمینم .هست ییهاراه
 .شومرها جهان  نیکنم تا از ایم شیهزارتو را آزما هزار راهِی همه
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 . منارندکبیرا دوست ندارد و همه فر یکس یراستبه چک یه نجایا 
 دیدانیتنها م ،میو من تنها ندیگویهمه دروغ م زنمیم ادیبا شهامت فر

 چیو هه چک یهه یگرماتابد و به یکه تنها م دیخورش ؟ستیچسان به
 .ندارد ازین گرید زیچ

هها دمآ ،سهتمیهمهه آدم ننیها نمیهبیکهه مهیهنگامکند شیدلم م 
را از  بیچون فر ،تواند آدم باشدیو تن نم یهست نیا ند.گرید یاگونهبه
، پها باشهمچهار دیشها .سهتمیآدم ن نم ،هاستآدم یبرا ریب، فستیبر ن
آدم فهرود آمهدم تها پوست من در  !خدا دیو شا یآبز دیشا ،پرنده دیشا
 .میکنم و ناسزا بگو هیاش گلانندهیو به آفر نمیبب

 .شود از نام آدمیشرمم م ،است رجاندا یهرچه دوپا یننگ بر هست 
 !زدیخیمتن بر کیاز  بیهمه فرنیباور کرد ا شدیکاش م 

مهن  یزنهدگ انِیهتها پا یوله ،دانمینم اورمیتوانم تاب بیم یکِ تا به
آن  دانهدیاگر م وباشدن و دروغ از بر بیخواهم بود که فر یدنبا  کسبه

است که هنوز  نیا یهنوز نابود نشده برا نیاگر زمشاید  ،ردیکار نگرا به
 .افتیاو را خواهم  یدانم که روزیباشد و م نیهست که چن یکس
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171 
است و نههالم  خکوبیبر من م شانیهاو چشم اندهرو به من شد همه

 .امهمه پنهان کرده را از
از تهه د  و بها ام کهه خنهدهیهنگهام نهدیمهرا بب یخوش ندارم کس

)قی  مشراهیام را میهست منیاهر ، آن هنگام کههمراه است یینجواها
لهذت  هایمهانکهرده از همبا  ،پرت شد رونیاز دهانم که به ب و کنم(می
را  گریکدیو  میخندیآنان که پشت سرمان هستند م شیو به ر میبریم

چون من به  ،چندان شدهمان دویِدوست یتازگکه به میکشیدر آغوش م
چه در را بخورم و هر میهاوس ناکردهافس دینبا دانمیکه م دمیرس نجایا

 .از سر بگذرانم دیانجام دهد را با تواندیآدم م کی ،جهان
 برپها ییاهویسرم انگشت بر دهان ه ناگهان مردم پشتدر آن هنگام 

کههه خههودم  ددنههید یزیههآنههان چ افتمیههنگاهشههان کههردم و در .کردنههد
مگر با شاخه  !یزد وا ادیبلند فر ،انیاز آن م یکودک .نمیتوانستم ببینم

 ؟شود پرواز کردیمهم 
 میپاهها ؛افتادم و ژرف در گرد و غبارش شدم نیمن همان دم بر زم

چنگ انداخته و  نیزم بر میجا کنم و موهاهجاب توانستمیم یرا به سخت
 ،کهردیصداها گوش مرا داشت پاره م نیمژگانم در چشمم فرو رفته و ا

هایی روی پشتم شاخه چون ،زدندیم ادیشان را فریِزدگب  که شگفت
 !سان با رشد کرده بود به
 وهیشه نیهبهه اتهان انیتن از م کی شودیچه م انگار گریب  است د

 !شود دیخاک شدن به باد برود و ناپد یو سس  جا ردیبم
چشمانتان را  شودیاگر م یلو ،است یبزرگ اریبس یخواسته دانمیم 
کهه  ییسهرودها دیتها شها دیریل بگو دهانتان را گِ دیکوتاه ببند یچند

www.takbook.com



243                                                                                              نامه    من

 ییرهها یارزشتان درون شود و از نهادانیخوانم بر جان بیرفتنم م یبرا
 .دیابی

سهوگند  یوله ،که شما را خوار کهردم و ناسهزا گفهتم دیدارنبس دیشا
نداشهتم و  یآمهاج چیهه یآدم یهاکه جز ارج نهادن بر ارزش خورمیم

 !خودتان است یبرا میگویچه منخواهم داشت و هر
جههان از  کیهو  دیهمهن کهه رفهتم شهما بمان ،ب  است گریخب د

  .ستندین زیانگکه شگفت ییزهایچ
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