
1  

 

  

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



2  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )رمان  ( یچند قدم زندگ: بنام کتا

   ی سوادکوهین احمديفخرالد: سندهينو

  مولف: ناشر

  1391اسفند : خ انتشاريتار

 nategh54@yahoo.com: سندهيل نويميا

  

  

  

  

  

  

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



3  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شد،ينديک نفر در جامعه آزاد نباشد هر طور بي یتا وقت

  .همه برده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



4  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کمي

  

  

  

  

  

  

  

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



5  

 

  

  

  

  

، در خالء یچ مقاومت و قدرتي هی کنم بیاحساس م!  دانمی ترسم؟ نمیبترسم؟م
م و ي آیا نه فرود مي دنیچ کجاي پرتاب شده ام که در هیدر ظلمات وهم آلود. شناورم

 .  سقوط مرگباری کنم ،حتینه سقوط م

  ! دانمیابان بودم؟ نمي خیساعت چند بود؟ کجا

. ب بودنديم نا آشنا و غريها و درخت ها برا ابان و تمام ساختمانيخ. هوا پر نور بود
 یا خاليجهان گو. ا را بند آورده بودندي خورد و انگار نفس دنی به چشم نمیجنبنده ا
ش، ياهوي که با هیآدم.  بخشدی می معنی که به زندگی ایآدم.  شده بودیاز آدم

 دانستم ی زدم و نمی هوا قدم میب. دم ي دی را نمیس من کید ولي گویبودنش را م
 ی زدم در روشنایسوت م. م، قدم زدن بود يمهم برا.  دادمی نمیتي روم؟ اهمیکجا م

  .ابان خلوتيخ

دم که ي را دی ، جماعتیابان بعديدم به خيچيابان را که پي رفتم؟ خی دانم کجا می نم
ابان را اشغال کرده ياده رو و خيپ. دستاده بودنيوار اي حرکت رو به دیکنار هم ، ب

  ! وار؟ياما چرا رو به د. خشکشان زده بود. دمشاني دیاز دور م. بودند

ره يوار خي کنند؟ چرا به دیکنجکاو شدم که آنها آنجا چه م.  سوزن انداختن نبودیجا
 یزيد چين اميبه طرفشان رفتم به ا.  دادی قد نمیيتعجب کردم و عقلم به جا! شده اند؟
پشت سرشان .  داشتمیچشم از آدم ها بر نم. گر سوت نزدم يد. رم بشوديدستگ

.  نداشتیده ايفا.  نوک پا بلند شدمیرو. وار نگاه کنميد به دي رسیستادم اما، قدم نميا
  :اباني کنار خیده بودم به  نرده هايمن ته صف چسب

  ! شده؟یزيد چيببخش-

ن لج مرا ي نخورد و ای تکانیکس.  بودنددهي مرا نشنیانگار صدا.  جوابم را ندادیکس
 را یي فرد جلویمحکم شانه ها.  کالفه ام کرده بود ی آورد و حس کنجکاویدر  م

 : دانم و بلندتر داد زدمینم! ا مرديد زن بود ي آیادم نمي یتکان دادم ول

  ! افتاده؟یاتفاق!  شده؟یزيچ-
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 خورد و رفت عقب کهو وحشت کرد و تکانيسرچرخاند پشت سرش که من بودم و 
ن ي اش افتاد زمیدندان  جلو. رون زد و دهنش را باز کرديچشم هاش از حدقه ب. تر
د و ي به سرش چسبیدو دست.  شدی آمد و گشادتر میدهنش کش م.  ر پاشي، ز

 یدهانش بازتر شد ، ول.  زدیدوباره دهنش را باز کرد ، دندان افتاده اش تو ذوق م
ه به طرفم يدم بقي آمد و دیرون نمي ازش بیي صداچيه. دمي شنی  نمیيمن صدا

ن و ي همه افتاد زمی ایبرگشتند و همه دهانشان را با وحشت باز کردند و دندان جلو
دهانشان باز شد و از حالت صورت و دهانشان حدس زدم دارند . وحشت کرده بودند

  .ب بوديعج! دم؟ي شنی نمیي کشند و من چرا صدایغ ميج

دند و ي دویوانه وار ميهمه د. دنديده ، دوي ترسیزده و چهره ا وق ی با چشم ها
 بودم که محکوم به یا تنها بازمانده از نسل بشري تنها و گویتنها. دوباره تنها شدم

. کهو خشکم زديوار که ي افتاده نگاه کردم و بعد به دیبه دندان ها.  شده بودمیيتنها
ده يوار چسبيه فوت من به ديعکس و اعالم یعني. من بودم.  شدیباورم نم. ستاديقلبم ا
با خط کج و کوله نوشته بود من !  تواند باشد؟ی بزرگ، اما کار که میه اياعالم. بود
چ يخشکم زده بود و قدرت ه. مثل برق  گرفته ها شده بودم. رمي میزده اسفند ميس

ان وحشت کرده و هراس. چکسيه.  نبودیکس. به اطرافم نگاه کردم.  نداشتمیحرکت
ک ي. نهي آیستاده بود جلوي ؟ تو اتاق ، پدر ای و کی دانم چطورینم.  دم خانهيرس

 یش دو کاسه يچشمها.  کردیب نشسته بود رو مبل و بد نگاهم مي و بد ترکیگاو لعنت
بعد . دي خندینه مي آید و فقط جلويپدر نشن. داد زدم. ختي ریدلم هر. خون بود
 اش را در آورد و نشانم داد و یا دست دندان جلوش از اندازه باز کرد بيدهنش را ب
د و داد يکهو بطرفم دويبت يگاو بد ه. دمي شنی نمیير خنده و من صدايبعد زد ز

ن ماجرا ي ایا همه يدار شدم ي دانم با شاخ بزرگش زد به من؟ بیگر نميدم و ديکش
  رم؟ي میمن م! من مرده ام؟! هنوز خواب است ؟! خواب بود؟

  

  

  

هشدار و ! وهم است! استيرو! ال استيرم؟خواب خي میند واقعا مزده اسفيس
د در يشي اندیا ميشد ي اندینده است؟ انسان هر آنچه که مي آی برایيشگويپ

 من به مرگ ی شود ولیدا مي کند و در خواب  هویرناخودآگاهش جا خوش ميضم
 به ی کسیول! ؟ دانمینم! ده ام؟يترس. ر گذاشته باشدي کردم که در خوابم تاثیفکر نم

 قدرت دروغ گفتن به یچ انسانيه. دي تواند دروغ بگوینم. دي گویخودش دروغ نم
  . خودش را ندارد
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 ی از چشم مرگ نمیچکسيه.  کشدی زند و همه جا را سرک   میمرگ پرسه م
 یتا انسان هست او هم محکوم به زندگ.  کشدینفس م.  کندی میمرگ هم زندگ. افتد
!  است انسان بودنیا چگونه مردن؟ چه درد بزرگيدارد خوِد مرگ ترس . است

 شود انسان به یل نميست اما به اعتقاد من مرگ دلي نیمرگ اتفاق کوچک و ساده ا
ا يآ. فتدي و التماس بی به خفت و خواری زندگی خوِد مرگ افتاده و برایدست و پا

شتر ي بیبرا. ند جنگیش ميحتما دارد که انسان ها برا! ن همه ارزش دارد؟ي ایزندگ
 که یلجن!  پر از لجن استی مردابیزندگ.  کنندی تالش می کوفتیاين دنيماندن در ا

درست پانزده . رمي میزده اسفند ميس.  کنندیفتن رشد مي فریبا در آن براي زیگل ها
 یمن در خاک برا! بنده باشديال فريک خينها ي اید همه يشا! رميد بميشا. گريروز د

  .  انسان هراسناک استیخواب ابد!  خوابمیشه ميهم

  یاز فالسک چا. زمينم پشت مي نشی کنم و می را کم میبخار.  خانه گرم استیهوا
 کنم و دودش را ی روشن میگاريس.  خوردین به دماغم مي دارچیزم و بوي ریم

چه را ين.  خودمیوار روبرويچه که چسباندمش به دي کنم طرف عکس نیفوت  م
ش يگر پي دیچه ايان داد و دري فلسفه پای که به تصورات واهیاچه ين. دوست دارم

چه ين.  شد، مواجه ساختیشه انکار مي که همیقي بشر باز کرد و آنها را با حقایرو
  چه گره خورده ام؟ ي آبادگر بوده است اما چرا من به نیرانگريو

ن است يکار ان يت داشته باشد که من خواهم مرد، بهترين امر واقعي کنم اگر ایفکر م
 یعني.  سميتمام خاطرات و افکارم را بنو. سميهر آنچه را که در پس ذهنم هست ، بنو

ستن ي بهتر زیگر براي دی خوانم و درصددم راهیر سرم رشته فلسفه ميخ!رم ي میم
 بهتر که یراه. د باشديگر باي دیراه. گراني دی خودم و بعد برایحداقل برا. ابميب

افتن آن يا فرصت ياما، مرگ گو. ابمشي خواهم بی که میراه. هنوز کشف نشده است
قدرت تمرکز . هنوز در شوک هستم.  دهدی را به من نمی و بشری جهانیده يپد

  . ندارم و افکارم منفجر شده است

دفتر روزنوشت خودم را .  کنمیگار را فوت مي کشم و دود سی را سر میاستکان چا
. سميد بنويبا.  من استی من هست و اسرار زندگشه همراهي که همیدفتر.  کنمیباز م

.   را از دست ندادم یزياگر هم نمردم چ! د واقعا مردمي و شای و درنگیچ معطلي هیب
  .  کردمیده و از آن بهره برداريلم را کشي تخیره يبلکه ش
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ت يد هم به واقعيشا. ال باشديد هم خيشا. رمي میزده اسفند ميدم سيشب خواب ديد
ش يب هنوز پياه بدترکي پر خون گاو سیچشم ها. بي عجیليخ. ب استيعج. دونديبپ

ا امکان دارد در خواب راه يآ!  اعتقاد ندارمیزيمن که به چ! یبتيچه ه. چشمم است
گر در ي دیتيا واقعي چه ؟ آیعنين يقت وجود داشته باشد؟ اگر باشد اي از حقیکه ايبار

 ینم! ه وعده اش را، هشدارش را داده اند کیياي وجود دارد؟ همان دنین زندگيپس ا
مرگ ! من خواهم مرد. ده را ندارميچي پیت و ماجراين حکايل ايدانم؟ فعال قدرت تحل

 ترسند؟ از ی چه از مرگ می دارد؟ انسان ها برایليچگونه است؟ شکل و شما
   کشند؟ ی که لحظه مردن میا از عذابي ترسند و ی بعد از مرگ میستي و نینابود

دن به يشيندي کنم چگونه فکر نکنم؟ نیدارم و فکر ميساعت چهار صبح تا االن باز 
! یچيدند چه شد؟ هيشين همه انديا. دن سخت و دشوارو کشنده استيشي اندیاندازه 
. ن استيشان بس سنگين بار برايده اند و ايشمندان جور نفهم ها را بدوش کشيفقط اند
 خالص بشوم اما راه ین کابوس لعنتيا کنم چگونه فکر نکنم تا از شر یفکر م

 آنکه عذابش را بدانم و االن ی است که انتخابش کردم ، بیتفکر راه. ستي نیزيگر
زد و ي رین تفکر ذره ذره فرو ميانسان با اول. ن عذابش را هم دوست دارميگر هميد

ت چقدر فرص! ن و شکننده استي شود و تفکر آنقدر سنگیده ميمثقال مثقال از هم پاش
قا پانزده روز ناقابل که کفاف نوشتن تمام ي دارم، اگر، خوابم درست باشد؟ دقیزندگ
 توانم افکارم را دوره کنم و همه ی نمیحت!  دهدیمه تمامم را نمي نیشه و کارهاياند

 ارائه یدي جدی بشوم و تئوریفلسفه خواندم تا کس. سميرا منظم و مرتب کرده و بنو
 خواهد و ی شهامت می بلند پروازم و بلند پروازیاديند زي گویم ميالبته رفقا. بدهم
البته . ديدن دارم و به وقتش خواهم پريل به پريشه مين است که هميا.  ترسمیمن نم
  . کردمین طور فکر ميروز ايتا د

 یانسان خودش برا.  استی ذهنی مسخره یک بازينها ي ای کنم همه ی االن فکر م
 یرويک ني.  اندی ذهن انسان محور چرخش زندگانسان و.  تراشدیخودش هدف م

 اهداف و ی مرموز در جهان و انسان هست ، اما مرگ به  همه یليگرانش خ
 یز ، ما را از کارهاي نیستيتفکر به مرگ و ن.  دهد یان مي انسان پایآرزوها

ن را بفهمند  يه ايرد؟  اگر بقي می می بفهمد کیجالب است که کس.  داردیهوده باز ميب
  !  شوند؟ی میچه حال

نم مردم نسبت يبب.  پرسمیدم نظرش را راجع به مرگ ميدر طول روز هر که را د
 ذهن ین ها ساخته پرداخته يا ايرم ي می دارند؟ من واقعا میدگاهين اتفاق چه ديبه ا

  مرموز من است؟

ذهن . ده است يچي کائنات مرموز و پیذهن به اندازه . ز انسان استي سر، سر همه چ
به اعتقادم روح .  شودیز در سر انسان خالصه ميهمه چ! ، چه قدرت ها که ندارد
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ز است و يان همه چيمرگ پا. همان عقل انسان است.  استیهمان احساسات بشر
 یم و به همان ناکجاآباد بر ميهمان گونه که  از ناکجا آباد آمد. ی ابدیستي و نینابود
ل ي عناصر تشکی کند و همه ی میا ط اش ریر تکامليعت سيا ، طبيم و دنيگرد

ت کرده و يات را تقوين چرخش منظم ، حي کشد و ایدهنده را با نظم بدنبال خودش م
  . بخشد یتدوام م

 شوند و یل مير و فسيموجودات پ. عت استي از خانواده طبی و عضویمرگ بخش
باره ش دگريش و زايعت ندارند و مرگ آنها موجب روي طبی بقای برایگر کاربرديد

گر ي دیچه ايخواب در.  کندیه ميعت از خودش تغذيطب.  شودیعت ميعناصر طب
 یچه زندگ! ن است؟يا هنوز هم چنين بود و آيروز افکارم چنيتا د. م باز کرديبرا

 فراتر از تصورات انسان وجود دارد؟ یزي چیعني! اتي پر از مجهولیزياسرارآم
 از ی هست؟ چرا عده ایگرين د شود؟ جهای ماند؟ روح نابود و محو میروح م

 کنند و یگر خود را مهار و کنترل  مي دیاي کشند؟ از ترس دنیاضت ميانسان ها ر
ل يده اند و با صدها دلي کنند؟ خداناباوران بر افکارشان سفت تر چسبی میسخت زندگ

 یني دی بیايدن. تي بزرگ سر راه بشریدو راه!  کنندی می زندگید و بند کمتريبا ق
  . یني با دیايو دن

 خودشان یوه يهر کدام به ش.  شوم که مجاور هم هستندی را متصور می دو شهر
هر دو . یزي بدون اعتقاد به چیگري و دی مذهبی با باورهایکي.  کنندی میزندگ

 گسترش اعتقاداتشان بر یا هر دو حق دارند برايآ.  دهندیاخالق را مالک قرار م
 یاهويستاده ام که هيج و منگ اي گین دو راهيا تجاوز کنند؟ من وسط یگريم ديحر

د ي کنم؟ بر حسب دانش و اطالعاتم بایاست؟ من چگونه فکر م کدامشان درست
ست؟ يقت ماجرا چياما حق.  مختص بخودمیراه. نميستن برگزي زی را برایراه
 مطابقت دارد؟ یت زندگي مختص به خودم چه اندازه با واقعیت کدام است؟ راهيواقع

 یداد م.  کشندی باشد؟ امروزهمه هوار می راه ها با که میل درستي و تحلقضاوت
لسوفان، يان، في بادکرده در دست بشر، مذاهب نو پا، ادی هایتئور. زنند
  ! اهوهاست؟ين هي ایچقدر انسان خسته از همه ... خواهان، مفسران ويآزاد

 یت ميان را هدا بر کائنات تسلط دارد؟ جهی مافوق بشری قدرتیعني کنم یفکر م
 ی صاحب افتاده است؟ قدرتیا بين چرخش و سرعت سرسام آورش آيکند؟ کائنات با ا

  !  دانمیخارج از ادراک بشر هست؟ نم

. یافکار لعنت. یذهن لعنت! مرگ. ده شده است يعت در کنارهم چيز در طبيهمه چ
نده ي آیرا وقفه بیوانه وار و بيبشر د! رمي میمن م.  داشتمین ذهن را نميکاش ا
فته اش هستند و ي همه شی ندارد ولیتيت و موجوديچ هوي که هینده ايآ.  کندیتالش م

نده همه را افسار بزند يبگذار آ.  کوشندیده و مي نامعلوم جنگینده يدن به آي رسیبرا
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وانه وار و با حرص و ولع رو به جلو بدوند اما انسان يبگذار انسان ها د. و بکشاند
.  کردنی زنده ماندن و زندگی مردن است نه برای تالش او برای داند همه ینم

 چه ینجاست بعضيجالب ا.  دارد نه جاودانه شدنیانسان رو به مرگ گام بر م
 دعوت کرده که یآنها مرگ را ناخواسته به جشن! نندي بی مرگ می برایتدارکات

  . خواندی میستيمرگ در آن جشن آنها را به ن

ن ي اینکه  همه ياز ا. چ شدنياز ه.  ترسمی میاز نابود. سم تریمن از مرگ نم!  نه
 یح نميستن را ترجيت زي خاصیالبته ب!  ثمر بوده استی هدف و بیمدت تالشم ب

مثل من که . یق زندگين دقاي در آخریحت. ده داشتيت و فايد خاصي بایدر زندگ. دهم
د از مرگ ينبا. بدهم انجام یيد کارهاين مدت بايرم و در طول اي میزده اسفند ميس

  . ترس از مرگ ، از خوِد مرگ خطرناکتر است. ديترس

.  از فکر  شده امیمن خال.  کرده اندیکهو خاليانگار ذهنم را .  دانمیسم؟ نميچه بنو
 شود ی همه مین انگشت نماي همیست و برايچ وقت مراقب رفتارش ني فکر هیآدم ب

.  خوردیشتن احساس و قلب پاک بدرد نمتنها دا.  چسبانند ی به او میوانگيو انگ د
  .د پاِک پوک بودينبا

 که مکارانه او یياهايرو. ش خوش استياهاي کند؟ او هم با رویشوکا چه م! یراست
شوکا . چشم و گوش بسته درصدد معجزه است. قت دور نگه داشته استيرا از حق
 ی روین درمانيبه د. ديونگ است تا فرويرو يشتر پيالبته ب.  خواندی میروانشناس

ن و دعا مردم گرفتار و مچاله شده را درمان کند و هر ي خواهد با دیم. آورده است
چرا انسان . ربار نرفت که نرفت ي است و دست بردار، زی واهیدهاينها اميچه گفتم ا

 کنند؟ البته سماجتش را ی مین قدر پافشاري نادرست، ایده اشان، حتي عقی برایيها
 یر مي سید بداند با دعا نه شکم کسي بایب کرده دوست دارم ، ول که انتخایدر راه

شه، ين نظر من است و او هم مثل هميا.  را درمان کردی توان کسیشود و نه م
  . مخالف نظراتم

. قت تلخ سازگار شوديرد و با حقي را بداند و بپذیقت زندگيد حقيبه اعتقاد من انسان با
د يبا. ست ي خواهد نیوراتش است و آنگونه که م برخالف تصید بداند زندگيانسان با

 و ی با سخت کوشی این زندگيدن به چني رسی خواهد بسازدش و برایآنگونه که م
 ساختن یاراي که یاما آنان.  شود یسر ميختن آگاهانه و صادقانه ميتالش و عرق ر
مار برخوردارند، يف و بي ضعی که از روحیي شوند؟ انسان هایندارند ، چه م

 پس زد ؟ علم ید از زندگيف را باي ضعیا انسان هايست؟ آيت اشان با کيسئولم
ن روان انسان ها ي تریست که در ژرفا و خصوصي نیا علم گستاخي آیروانشناس
ات روان يا کشفي کرده اند؟ آی و فلسفه، کدامشان روشنگری کشد؟ روانشناسیسرک م

.  تواند خودش باشدیشه نمي تمام انسان ها مشترک است؟ انسان همیانسان ، برا
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 یم مي تسلیط زندگي در برابر شرایگاه. ن استقامت خود بودن را نداردي تحمل ایعني
ز يم، راه گري تسلیگاه.  نشکندیر فشار زندگي دهد تا زیشود و تن به سرنوشت م

 یول.  سالمی دوستی دوستش دارم ، برای فهمد ، ولیوانه نمي دینها را شوکايا. است 
 ین را بهش گفته ام وليمن تحمل حصار ازدواج را ندارم و ا. ستمي ازدواج نمن مرد

ر نرم کرده و يافکارم را مثل خم.  تواند شکستم بدهدیالش ميبه خ.  کندیمقاومت م
دنش بروم و با هم يد به ديامروز با.  افتدی اتفاق نمیزين چيچن. رديدر مشت بگ
  .  دهدی ام میتما او هم دلدارف کنم و حيش تعريخوابم را برا. ميصحبت کن

ر تمام يگر همه چي درست پانزده روز دیعنيزده اسفند يس! رميد بميبا! رمي میمن م
 یهنوز اتفاق. من تنها هستم.  خانه نباشدیفکر کنم کس. ستي نیيچ صدايه!  شودیم
 مکار که با مهارت یبنده ايفر! ب باشديد خواب فريشا. فتاده که به دلهره افتادمين
 ی استوار و قلبیده اي روح و عقی موفق از سرسختیانسان ها. بدي فری را میدمآ

 آنکه خودش ید بيچه بقول فروين. خوب بود. دميچه را ديلم نيف. ن برخوردارميآهن
چ وقت نتوانسته از وسوسه يد گفته بود هيک روانکاو ماهر بوده است و فرويبداند 
ا را يچه دنين! آخر. ن جمله برخوردمي به ایقتلبخند زدم و. دا کنديچه نجات پيافکار ن

 ها را در یليخ. زم کرده استيپنوتيان را هيجهان. شه اش کرده استي اندیوسوسه 
ا را ي و فلسفه،  دنیچه به هستيد نيد جديه ديچه و زاويصراحت ن. خودش غرق کرد

  .شگفت زده کرده است

م کار ي فکرهایشتر رويد بي با کنم،یا گم مين پانزده روز که گورم را از دنيدر هم
. ه باشديد حساب شده و پرمايد فکرهم بايتول. د بشوديد کال و خام توليفکر نبا. کنم
دگاه من يم کنم و هر چند او مخالف ديا سهيم و ي کنم افکارم را با شوکا تقسی میسع
  .است

 یارمين بي دارد تا اجتماع را گرفتار ایاز به درمان جدي خودش نی روانیشوکا 
 یميک سنت قديطبق  . یري میم.  کندیتم ميفکر مرگ اذ. د نجاتش دادينکرده ، با

زند ي ری گذارند  و خاک می قبر می دهند و تویکه باب شده ، تو را شست وشو م
.  گردند ی اشان برمی عادیهمه بدنبال زندگ!  شودیز تمام ميرو سرت و همه چ
  .ین سادگيبه هم. شود یگر مي موجودات دی برایتنت خوراک مناسب

د هم يشا! نمي بیک خواب است و دارم خواب مينها ي اید همه يشا! رمي میمن م
 ی میدانستن ندانستن هم ، آگاه!  شومیزده اسفند تمام ميس! رمي میمن م! مرده ام

  . خواهدیز شهامت ميخواهد و اعتراف به آن ن
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 دانم چه کار کنم؟ کجا یمقدرت تمرکز ندارم و ن.  رودیدست و دلم به نوشتن نم
ر کرده اند يافکارم مرا غل و زنج. تو مغزم گرفتار شدم.  کشد یبروم؟ حوصله ام نم

  . ا بزنمي کاش، بتوانم دل به دریو ا

زاده را ي استاد  علی نوای نیقي کنم و موسی روشن میگاريس.  دهمیگر ادامه نميد
 از همان یي من جزیياد که گوي زآنقدر.  کنمیاد ميش را زيصدا.  کنمیروشن م

 یرو.  زنندی هماهنگ ضجه میتميا با ري دنیانگار تمام روح ها. اصوات  شده ام
 ین آهنگ بلند مي که از ای وهم آلودی دهم به ناله ی کشم و گوش میتختم دراز م

  !  کنم چگونه فکر نکنمی بندم و در ظلمات فکر میم را ميچشم ها. شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



13  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دوم

  

  

  

  

  

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



14  

 

  

  

  

  

  

  

  

 دهد ی تکانمان  نمیک خوابِ  پر از کابوس است ، پس چرا دستي انسان یاگر زندگ
  !م؟يري را از سر بگیقي حقیم تا زندگيدار شويتا از خواب ب

ن يطن. ن را دوست دارمي باران با زمی اصابت قطره هایصدا.  باردی میباران تند
 یار منظم و هماهنگ دارد و برايتم بسي با ری ایقيسعت هم مويطب.  داردیخاص
اما رهبر ارکستر . ار فوق العاده حساس داشتي بسید گوش و تمرکزيدنش بايشن

   است؟یعت چه کسيک طبيسمفون

 به یحت.  را نداشتمیي جایحوصله . رون نرفته اميک بعدازظهر است و بي ساعت 
 مزاحم ی را خاموش کردم تا کسی گوش.ميم و گپ بزنينيشوکا  زنگ نزدم تا هم را بب

 ی میج بزرگيانسان در خلوت خودش به نتا.  محترم استیهر خلوت. خلوتم نشود 
 ین دوره زمانه خلوت آشوبياما ا.  آن خلوت را پر آشوب نکندیالبته اگر کس. رسد
 یگر مي پانزده روز دیعنيزده اسفندماه ، ي کنم سیهنوز فکر م. ک رفتار شده استي
  ! زده  اسفند ماه؟يچرا  س! رميم

صدام کرد و آرم با دست تگانم داد و از آمدنش تعجب . د خوابميمادرم ظهر آمد و د
تعجب . ديحالم را پرس.  ندارد که قربان صدقه ام  برودیين اخالق هايکردم و او چن

 کرد که انگار ی نگاهم میجور.  اش فرق داشتیشگيکردم و نگاهش با نگاه هم
  :کنارم رو تخت نشست. ندي بینمگر مرا  يد

   پسر؟یخوب-

  :از آمدنش تعجب کردم.  کردیدم طرف مادرم که برو بر نگاهم ميدراز کش چرخ

  !  شده؟یزيچ. خوبم-

  :دي به سرم دست کش

  صدقه دادم. مراقب خودت باش مادر. دمي دیشب خواب بديد-
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  :نگرانش یدم و نشستم کنارش  و زل زدم تو چشمهاين حرف از جام پريبا ا

  ف کن براميتعر. خوب خوب -

   خودت هم صدقه بدهی ریرون ميب.  مراقب باشیليخ. صدقه دادم. ره انشاهللايخ-

ش ي باز حرف های ها ندارم ولین بازي به ای داند من اعتقادیخت و مياعصابم بهم ر
  :ف کنديم تعريهنوز کنجکاو بودم خوابش را برا.  کند یرا تکرار م

   بود مامان؟یواب چخوب خوب خ! خواب-

   افتادهیدم دور از جون دور از جون برات اتفاقيخواب د-

   ؟یدي دی؟ زود باش بگو چه خوابیچه اتفاق-

.  دم در خونه نشستهیاه زشت و نکره ايدم گاو سيخواب د.   بابایا. صبر کن خوب-
ده بود به در و دور از يمثل کنه چسب.  خورهیم از جاش تکون نمي کنی میهر کار

 یم و صدات مي زنی داد میهر چ . یاي میم تو از کوچه داريديجون، از پنجره د
د طرفت و تو حواست نبود و ي شد و دوید جني تو را دیاه وقتيگاو س. ی شنویم نميکن
از خانم . دميک تو که شد سرش را خم کرد تا با شاخ بزنه بهت که از خواب پرينزد

اه دور يگاو س.  است و حتما صدقه بدهی بدگفت زبانم الل خواب. دم ي پرسیجلسه ا
   مرگهیاز جونت نشونه 

! ننديک نفر ببي یدو نفر خواب مشابه برا!  چه؟یعنين يب است که ايم عجي هنوز برا
حضور !  کرده باشند نهیيشگوين پين افراد چني و از اینکه خانم جلسه ايالبته نه ا

 شده و مرا به فکر واداشته یجدشتر يب. م جالب استيک گاو در خواب دو نفر براي
ن کار ي ای برایلي مادرم نزدم مبادا بترسانمش و دلی از خوابم برایمن حرف. است
 شد او یباورم نم. خته تنها شدميک خروار افکار درهم رياو رفت و من با . دمي دینم

 چطورامکان دارد دو نفر خواب مشابه.ده باشديب را دي بدترکیاه لعنتيهم همان گاو س
  ام داشته باشد؟يک پينند که ي هم ببی

.  تواند باشد؟ خاطرات خوش بجا گذاشتنین کار چه مين پانزده روز مهمتري در ا
 که بعد از مرگت مردم رغبت کنند تو را در ذهنشان زنده کنند و ی کنی زندگیطور
 البته در کنار.   کندی می نامت زندگیعني. ی را در اذهان آغاز کنی  تازه ایزندگ

 در یصدا. اورميشه ام را به قلم بينکه انديآنهم ا.  من هستی براین، کار مهمتريا
لبخند .  خوردین به دماغم مي دارچیداغ است و بو. نمي بی را می چاینيس.  شنومیم
 ین را کسيشه مادر است و ايمادر هم. آرام آمد و رفت تا مزاحم من نباشد.  زنمیم
د دل مادر بشکند و زخم يشا.  شودین نميندش چرکدل مادر نسبت به فرز.  فهمدینم
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چ وقت يچکس ، هين ، هي همیبرا.  کندی هرگز از فرزندش دل نمیبردارد ، ول
دفتر .  دو استیک هاينزد.  کنمیوار نگاه مي دیبه ساعت رو.  شودیمادر آدم نم

 یگاريس.  خواندن و مرور گذشته ها را ندارمیحوصله .  کنمیروزنوشتم را باز م
  : خمانم تو دفتر روز نوشتیسر م.  کنمی کنم و دودش را فوت میروشن م

  

  

  

   

آسمان برکتش .  کندی باران را دوست دارم که آرامم می بارد و صدای میباران تند
ر بخورند و باز ين سي زمین کرده است تا اهالي زمی حواله ین دلنوازيرا با طن

 شوند و یز نمي دهند و در آن ری نمیتيز اهميچ چيبه ه.  کنندی مینفهمند چرا زندگ
البته . ن است و بسيهم. ن بشودير شکم تاميفقط شکم ساتور خورده پر بشود و ز

فقط جور نفهم ها را . یچيه!  افتاد؟یچه اتفاق! ده اند چه شد؟ي که فهمیيآن ها
  .  کشندیبدوش م

هنم درهم  ذیايدن. ف کرد، شوکه شدمي خوابش را تعریمادر وقت. ب استي عجیليخ
 در یاه لعنتيگاو س!  در خواب انسان باشدی مشترکیزهاي شود چیچطور م. ختير

هنوز ! ده باشنديد خواب ديحاال خواهرهام و پدرم هم شا.  ما باشدیخواب هر دو
اه يگاو س. منگ شده ام.  دانمینم. ب استي عجیليش خينجاي تا ای دانم ولینم
وار، چه ي دیوت، زمان مرگ نوشته شده روه في افتاده ، اعالمی، دندان هایلعنت

  !؟یاوريا سر در بي از کار دنی توانی است  که نمیحکمت

مرگ .  ماند یز ميک چيفقط !  ماند؟ی چه می و بچالنی را جمع کنی سرو ته زندگ
د يبعد از خواب مادر واقعا به شک افتاده ام که شا!  هستیستيواقعا ن. یستيو ن
 من یا فقط برايآ!  کندی دهد و آمدنش را اعالم میدار مد مرگ دارد هشيشا! رميبم
 دارد که یلياصال چرا و چه دل!  هم هستندیگريا مثل من کسان دينطور است و يا

 دانم؟ ینم! ن سمت و سوياعالم کند که شترش راه افتاده به ا. مرگ نشانه بدهد
  ! دانمی نمیزيچ

 دانم از یف کنم و هر چند ميتعر روم تا خوابم را براش یدن شوکا ميغروب تر به د
ن است که يباز بهتر از ا. به جهنم.  کندیه نگاه مين قضين به ايد مذهب و ديد
 بدون شناخت و تجربه مفت هم یزندگ.  کنمی نشنوم و با حدس و گمانم سپریزيچ
دوار کننده ي امی باز دوست دارند حرف هایدي در اوج ناامیيانسان ها.  ارزدینم
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 که یيگمان ها.  در من هستیتصورات!  باشدین حسيد در من هم چنيشا. بشنوند 
چ ي هیده ام ولي شوکا را شنیهر چند حرف ها. مرا تا مرز جنون خواهند کشاند

م يدش ، نيد؟ حرف ها و عقايا امکان دارد راست بگويدم که آيوقت از خودم نپرس
  ! ت باشديدرصد از واقع

 ین تفکرش مرا به عقب ميست و ايواج ن ازدیهدف من از ارتباط با شوکا برا
 یامروز به او خواهم گفت که من مرد. ن علت استي من به اینيعقب نش. کشاند

. ستيک انسان آزاد نيدر اسارت ماندن در خصلت .  افسارم بزندیستم که کسين
 یکوه را برا.  بنددی دل نمیزيچ چي شود و به هیچ جا بند نميانسان آزاد ه

 تواند کمرش ین توفان ها نمي هولناک ترینکه حتياز ا.  دارم اش دوستیسرسخت
  .  دهدیت به او ابهت   مي بدون شکایستادگين ايهم. را خم کند

 ی عرفانیان بکشم و او هم شعرهايش حاج کاظم قلي امروز نرفتم قهوه خانه پ
ا يستاده است؟ آيشان ايدا کرد و در صف دراويش پياصال چرا به عرفان گرا. بخواند

 ذهن یا ساخته پرداخته ي در وصف حق و خدا ، آی عرفانیتمام سروده ها
ز يگران را نيد زد ه اند و دير و تمجي باشد؟ خودشان دست به تفسیخودشان نم

. ن راه ها را باور ندارم يک از ايچ يمن ه! ن است و بس يواداشته اند که راه هم
ار را دارد که ين اختيزاد است و اانسان آ. نه کنمي توانم باور و در خودم نهادینم

  . نرساندیبيچ آزار و آسيگران هي که به دیند ، اما راهي برگزیهر راه

نقدر يد؟ چرا دلم اي دین خوابيچرا مادر چن! خواهم مرد! رمي می دانم می هنوز نم
  . شناختیش شوکاست؟ کاش بشود دل را بدرستيپ

 خودش یاورد و براي بدست ب کوشد مرای ندارد مرا عوض کند، فقط میشوکا سع
 خواهم او عوض یمن هم نم.  گرفتار کندیقت مرا در قفس زندگيدر حق. بکند

 حق یچ انسانيه. رديز بپذيقت را ني نگاه کند و حقیبشود، بلکه روشن تر به زندگ
 خواهد بار ی آنگونه که میعني. دياير انسان بر بيي در صدد تغیندارد با هر ترفند

ک يدر آن هنگام انسان دچار . ر و تحول را بخواهدييد خودش تغياانسان ب. اوديب
ن ي همیبرا. د رو به تکامل باشدين تحول باي شود و ای میانقالب و انفجار فکر

 یر مينگيده ام عشق زميشن.  شومیمن عاشق نم.  کنمیدوست دارم مثل خودم زندگ
  .خطاستآزموده را آزمودن .  شودیر مين خورده زود پيکند و مرد زم

ا يکاش در دن.  کند یآرامم م.  بارش را دوست دارمیصدا.  باردی باران همچنان م
 آسوده و بدون یاري بود و انسان هر جا که دوست داشت، به هر دی نمیچ مرزيه

انسان بدون .  شدی برداشته میياي جغرافیمرزها.  رفتیش مياحساس خطر ، پ
 ی وقفه تالش می اش بی بردگیه برا است کیست و  برده ايگر انسان ني دیآزاد
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د غرور مانع ابراز ترس من يشا! ده اميواقعا ترس.  دهدیفکر مرگ آزارم م. کند
  ! داردیاما غرور در زمان مرگ مفهوم! شده است

ر باران قدم ين است بروم زين کار ايک نفس ببارد و بهتري خواهد آسمان ی دلم م
س يگذار در آغوش آسمان باشم و من خب. بزنم و با شوکا قرار مالقات بگذارم

ا ي شوم یست ميمن نابود و ن.  شودی من تمام میزده اسفند ماجرايس. انتظار بشوم
ن يدوست دارم ا. ده امي کنم ترسیاالن واقعا احساس م.  دانمیرم؟ نمي میفقط م
  . رمي میگر مير باران قدم بزنم و فکر نکنم که پانزده روز ديلحظه ز

  

  

 یباران جانانه م.  زنمیپرده را کنار م.  رومیا کرده و پشت پنجره منوشتن را ره
 آن تا مغز ی چسبانم و خنکایشه ميسرم را به ش. ره و کدر شده استيآسمان ت. بارد

د ي گوی شنوم که می مادرم را می کنم و صدایشال و کاله م.  رودیش مياستخوانم پ
 زنم و باران ی دهم و به کوچه می نمیتيصدقه بدهم و مراقب خودم باشم و من اهم

د تا خوابم را يايبهتر است به شوکا  زنگ بزنم او هم ب. د ي آیرو چترم فرود  م
   توانم فکر نکنم؟ی کنم ، چگونه میف کنم و فکر ميبراش تعر
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 لطافت باران را یسيتا خ کنم یچتر را جمع م.  باردیباران از نفس افتاده و نم نم م
 ندارم یين مکان هاي به چنیليمن تما!  جا بودینجا؟ قحطيچرا آمدش ا. بهتر حس کنم

حماقت بشر .  کندیتم مين جور جاها اذيا.  بروم یارتي زیو تا بحال نشده به جاها
 ین مردمي ای همه یعني.  کندی میبشر با حماقتش زندگ. ان استي پای بیآزارنده ول
 ی کنند و من درست می روند، اشتباه میند و مي آی دسته با احترام  مکه دسته

  !  دانمیشم؟ نمياند

ن ي ای برای بهانه ایعني. ستميده شده باي چیامد که کنار قبرهايش ني پیتا بحال فرصت
 قدم ی چه انسان زنده در قبرستان، نماد پوچیعني. دمي دی هم نمیعالقه ا. کار نداشتم

 سر ی کسیا روزگاريآ.  شناسمشانی که نمیياده ام باال سر قبرهاستيبزند؟ االن ا
 من ی گذرش بر قبر غبارگرفته ی رهگذریستاد؟ حتيقبرم بر حسب اتفاق خواهد ا

 که یکسان. ستاده امي شناسمشان، ای که نمیي افتد؟ مثل االن، که کنار قبر آدم هایم
 داشتند و ی که دورانیيم هاآد. ستيشان نيداي کردند و امروز پی  می زندگیروزگار
 دارد به احترام ین مرا وا مي خودشان بودند و ای برای کسی روزگاریخاطرات
  . کردند، سکوت کنمی می که زندگیروزگار

ند و کوچک و بزرگ  ي بیک چشم ميمرگ همه را به . نجا هستي ای هر مقطع سن
گر يپانزده روز د.  شومیمن هم تمام م. ن عدالت مرگ را دوست دارميا.  شناسدینم

ز و اسفناک است يچقدر غم انگ.  شومیمن تمام م. وستيبه جمع مرده ها خواهم پ
 یحاال هدف زندگ. ستي هدف هم نی ندارد و اما بی که سر و ته ای کوفتین زندگيا
 سپرند ی به خاک سرد میکنار و گوشه ا. رمي میگر ميست؟ من هم پانزده روز ديچ

 در آمدنمان بوده یا حکمتي بوده یا اتفاقينجا آي آمدنمان به ا. کندیا کارش را ميو دن
 ی نمیزي کند؟ چیشتر با خودش آشنا ميد مرگ قصد دارد مرا بهتر و بياست؟ شا

. ز نشدمين قدر ري ایچ وقت به خوابيه. شب مرا شوکه کرده استيخواب د! دانم
 ی حساب خرافات گرفتم و بهی زنند و من شوخی ها از خوابشان حرف میليدم خيشن

عقلم !  سازمیاز کاه کوه م!  داغ تر از آش شده امید هم کاسه يشا. بودنشان گذاشتم
. س انتظار شده امير نم نم باران خيز. ج و منگ شده اميگ.  دهدی قد نمیيبه جا

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



21  

 

قصد آمدن به . ارت کنديمنتظر آمدن شوکا هستم که رفته تو امامزاده صالح ز
م ي آمدیوقت. م و نخواستم دلش بشکندياير داد که باهاش بيگ . امامزاده صالح را نداشتم

 دادند و او چادر را سرش کرد و  ی است ، چادر مشکیي، دم در به شوکا که مانتو
. او رفت تو . افه اش عوض شده بود و خنده ام گرفت و او هم چند بار زد به من يق

نجا يستاده ام اير نرفتم و اربايرون سرد است ، زيمن نرفتم و هر چه گفت بروم تو ب
ن مردم ي دانم شوکا و ایهنوز  نم. دمي دین کار نمي ای برایليدل. ر نم نم باران يز
 مقدس در باال شهر تهران و یش ، مکاني خواهند؟ امامزاده صالح تجرینجا چه ميا
  شوند ویمردم  گرگر با احترام داخل             م.  دانمی اش  نمیوگرافي از بیزيچ

چطور ممکن است انسان .  خزندی اشان فرو می گردند و دوباره در دل زندگیبر م
 کنم چرا دم در به یابد؟ هنوز فکر مي دانند، آرامش بی که مقدس میدر کنار قبر

ن مکان مقدس در چادر ي احترام نسبت به ایا همه ي داده اند؟ آیشوکا چادر مشک
 اشان را پشت چادر پنهان ی قلب چرکد وي که افکار پلیي شود؟ پس آنهایخالصه م

  !ند و بفهمد ؟ي تواند ببینها را ميامامزاده صالح ا!  کنند، چه؟یم

 دارد که یهر نقاب کاربرد!  اشان نقاب ساخته اندی اجتماعی آدم ها چقدر در زندگ
چ وقت ير موضع بدهد و هييش آمده ، تغيت پي نسبت به موقعیط اضطراريدر شرا

 شود که یدا مي در آنجا پیزيمامزاده صالح چه خبر است؟ چه چدر ا. خودش نباشد
 ی است که خود مردم براینها باوري ایا همه ي کنند؟ آیدا نمي، پی اجتماعیدر زندگ

 و چگونه شکل ین باور کياما ا! خودشان   ساخته اند و به باورشان دلخوش شده اند
 صرف شده باشد و یاديد زمان زي بایک باور ذهني یري شکل گیگرفته است؟ برا

 را یدند باورياما چرا کوش.  کرده اندیري اشان را صرف باورپذی تمام   انرژیکسان
 است؟ انسان چه یقي آنها داشت؟ اما باور مردم چقدر حقی برایچه سود! نه کنندينهاد
  ! بد چهياگر باور بفر! ديافري را توسط ذهنش که نیيزهايچ

 یده است، فرو مي که شوکا برام خری قهوه ایالتوشتر تو پيب.  کنمیگار روشن ميس
ستم يمان نيالبته االن از آمدنم پش. هوا سردتر شده است.  کنمیدودش را فوت م. روم
 ی برایليد دالين مردم بايا. نجا مشاهده کنمي شد که اثر مرگ را در این بهانه ايو ا

 یخودشان به آسان! ستي ماهرانه نیبي خودفریل آنها نوعيخودشان داشته باشند و دل
! ب بخورديشه از خودش فريچرا انسان دوست دارد هم.  زنندیخودشان را گول م

د کار و رفتار آنها از ي من درست باشد؟ شایشه ياز کجا معلوم که اند! ستيب نيعج
ن ي قبرها قدم بزنم تا از شر ای البه الی من درست تر است؟ بهتر است کمیشه ياند

! ده اميمن االن ترس.  که واقعا مرا ترسانده اندیيقبرها. دا کنمي پ نجاتی لعنتیفکرها
ست ، بلکه ين قبر ها، انسان نير ايز. ج و منگميهنوز گ.  دانمینم! بترسم!  ترسمیم

خ ي از تاری برگیهر انسان. ده استيشه و احساس خوابيخ افکار و اندي از تاریبخش
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 انسان با خود انسان دفن و یه  ناگفتیزهاي چیليافسوس که خ. وقتِ خودش است
  .دي و کهنه و جدیميقد. از هر سن و سال هست.  شود ینابود م

                                                          بلعد؟          ی چگونه فرزندان خودش را می زندگ

نطور له خواهد کرد؟ ي کنم و مرگ هم مرا همیر پاهام له ميگار را زي ته مانده س
خته ي از قبرها دسته گل تازه ری بعضیرو. ن هوا کنار قبرها نشسته اندي تو ایعده ا

مرده ها هم .  شده استی از قبرها خاک گرفته و با باران ِگلیاديتعداد ز. شده است
اما زنده ها چرا دلشان تنها به سنگ !  خ مصرف دارندي افتند و تاریخ  مياز تار

 درست و یا هر سنتي سنت شده است؟ آیين رفتارهاينوشته خوش است؟ چرا چن
   است؟ یعقالن

ده ام که انسان ها ي رسی بزرگیجه يبت به نتياه بدهي و گاو سین خواب لعنتيبعد از ا
هر چه جلوتر    . ی زندگی کنند نه برای مردن تالش می اشان، برایدر تمام مدت زندگ

.  رودیش مي پی انسان رو به نابودی شود و سلول های کاسته می رود ، عمر آدمیم
  ا خودش را زده به ي.  فهمدینم! نه.  فهمدین را نمي رود و ایانسان رو به مرگ م

  .  چپی علیکوچه 

 که شوکا ی در ورودیدرست روبرو. ستمي ای از امامزاده می گردم گوشه ایبر م
 ین مردم از چه قشريمردم محترمانه در رفت و آمد هستند و اما ا. دام کنديراحت پ

 ی می کرد؟ چه فرقیاسي و سی اجتماعید انسانها را مرزبنديهستند؟ اصال چرا با
 از یر انساني غینکه خودش با رفتارهايان است و جز اشه انسيانسان هم! کند؟
ت ارزش در اجتماع ماندن دارد ؟ به نظرم يانسان بدون انسان. رديت فاصله بگيانسان

 دهند ی نمیچ پرستشي که شهامت از خود گذشتن دارند ، هرگز تن به هیي، انسان ها
ردم دست به دامن ن ميپس چرا ا! ستيده شدن نيقت همان در بند کشيو پرستش در حق

ز بنده يننده و بخشنده خداست و چرا دست آويگر شده اند؟ بقول خودشان آفري دیانسان
   خدا شده اند؟ ی

 کنم یف مي کارش تمام شد، براش تعریوقت.  به شوکا نگفته امیزياز خوابم هنوز چ
با .  استیشيشه بهتر از تک اندي همی خوانده و همفکریو هر چه باشد روانشناس

  !که بود؟. مي آی بخودم می نعره ایاصد

 به تن یشي دراویردا. ک مشت پوست و استخوان شده استينم که ي بی را می مرد
 بر ی ای چوبی بر دوش دارد و عصایکشکول. ش پر از وصله استيردا. کرده است
. د شده استيکدست سفيش بلندش يمو و ر.  داردین ، قدم بر مين و متيدست ، سنگ

 ی امامزاده میش همه جايآنقدر بلند که صدا.  خواند ی کوبد و بلند میمعصا بر قبر 
  :چديپ
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  یستيا تو قابل ني دنیا-

  یستي مقابل نیبا کف آب

.  کنمینگاهش م!  استیت پوچين شعر نهايا.  خورم یکه مي که خوانده یاز شعر
 یداد مهر چند دفعه .  دارد ی شانه هاش فرو رفته و سالنه سالنه قدم بر میسرش ال

  :زد

  ا حقيهو -

ست ي خواهد؟ حرف حسابش چید؟ چه از روزگار مي گوین چه مي چه؟ ایعنين ، يا
ست؟ ي زند و حق کی روزگار ندارد و حق را داد میمي از نامالیه ايچ گاليو ه
 حق یکيا ي است یکي است؟ حق یکيست؟ حق کدام است؟ حق در نظر همه يچ

ن همه ي مشخص کرده است؟ چرا ایسن را چه کيچرا حق حق است و ا! است؟
 یز تصادفينجا آمدم و همه چيچرا امروز به ا! ب استيعج! خونسرد و آسوده است؟

!  دانمین سمت و سو آورده است؟ نمي به ای هدفی مرموز مرا برایيرويا نيبوده 
  : دانمی نمیزيچ

  یستيا تو قابل ني دنیا-

    یستي مقابل نیبا کف آب

! چ و پوچيز هي ارزد؟ همه چیک مشت آب کف آلود هم نمي یا به اندازه ي دنیعني
 چه تالش کرده اند؟ یخ براين همه انسان در طول تاري بود ای پوچ میاگر زندگ

خ چرا بزرگ شده اند؟ درست يبزرگان تار!  آنها پوچ است ؟ی تالش و فداکاریثمره 
اد و حافظه ي در  اثرات آنهای ، مرده اند ولی و خدمات و فداکاریکه با تمام بزرگ

هر .  داردیاقت زندگيا قابل است و هم انسان ليهم دن. اما نه. خ و نسل بشر هستيتار
 گردد ، یز نابود ميهمه چ. رکانه پنهان شده استينها زي ای در پس همه یچند پوچ

د خودش يش از دين درويا. ن حرف هاستي ایستن فراتر از همه ي باز ارزش زیول
 اش ی زندگیوه ي پندارد شین است که مي خودش مهم اید و برا کنیا نگاه ميبه دن

ان هر يان ، با خداي خداینداران، بيسوفان،    خردمندان، ديعارفان، فل. درست است
ا يند اما کدامشان درست است؟ دني زیشند و درست مي اندی پندارند درست میکدام م

ص ي آن را تشخیدرست ی توانی که نمیيصداها!  شده استیيچه مخزن پر سرو صدا
انسان . دياي کنار بید قانع بشود و به سادگيچ وقت نبايبه اعتقاد من، انسان ه. یبده
ن ينش بزرگتريند و آفري آفری هوشمندانه است که مین ناسازگاري ناسازگار و ایعني

  . داردی وا  می است که انسان را به شگفتیده و اتفاق زندگين پديم تريو عظ
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 یليبا چادر خ. دام کندي کشد تا پی پوشد و به اطراف سرک میرا م شوکا کفش هاش 
د و من هم چند قدم ي آیبطرفم م.  دهم و او همیبامزه شده است و دست تکان م

  : رومیبطرفش م

  سالم آقا-

  سالم-

  ارتم قبولي زیراست-

  ؟یچ-

  سردت شده؟.  بابایچيه-

  یليخ-

   توی آمدیم حال داد کاش تو هم یلي خی ولیت شديد اذيببخش-

  اد خواهر مقدسي چادر بهت میول!  بشه؟یام که چيب-

 شود و  ی خندد ، خوشگل تر می میر خنده و وقتي زنم زی خندد و من هم میم
  : زندیدش برق مي سفیدندان ها

  ميبر-

  مي بر-

  بذار چادر رو بهشون پس بدم-

   خورهیبرش دار بابا بدردت م-

  !یوونه شديد!  وا-

م و ي روی هم میشانه به شانه .  دهد یبه قسمت خانم ها پس م رود چادرش را یم
  : بازار ندارمیم بازار و من حوصله يگفته بود برو

  م آقا؟يکار کنيچ-

   چسبهین هوا ميتو ا. ميقدم بزن-

  !م حااليکجا بر. موافقم-

  !یحوصله دار. م ونکياده بريپ-
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  م آقا  يکار کنيم چيباشه بر! تا ونک-

ن ها زوزه کشان  يماش. هوا سردتر شده است. مي افتیاده راه ميدان ونک پيبطرف م
کالغ . اده رو در رفت و آمد هستنديمردم در پ.  شوندیابان گم مي روند تو دل خیم

ده بودم کالغ نماد شوم است و مرگ هر يشن.  کنند ی درخت قار قار میها رو شاخه 
چاره کالغ يا  قارقار کند؟ با امکان دارد مرگ مري دهد و آی را کالغ خبر میانسان
ن دو کالغ همان کالغ قصه ها هستند ينکند ا! د نماد شوم باشندي گفته بایچه کس. ها

 دهند به خانه اشان ی رسند و چرا آدم ها اجازه نمیچ وقت به  خانه اشان نميکه ه
  برسند؟

   شده؟ی؟ چیساديچرا وا-

  : کنمیم و با دست به کالغ ها اشاره مي آیبخودم م

  چرا کالغ نماد شوم شده، شوکا ؟-

   از باور مردم شده یيدند که جزيه دين قضي در ایزيالبد چ-

ه را کشف کردن که کالغ ين قضياما چطور ا.  تونه شکل گرفته باشهی نمیباور الک-
  شوم است؟

  !!وسي به فاز فلسفه؟ کنفوسیباز زد-

  :مي افتی خندد و راه میاو هم م.  خندمیم

  !رهاد مگه نه؟ شده فیيچه هوا-

  ف و حال ي پر کیه هوايآره -

 ساکت یخصوصا قبرها. ختنديش مرا بهم ريدن قبر و درويد. مي زنی کنار هم قدم م
ادم ي به یکس!  شومیمن هم فراموش م. ده اند و فراموش شده اندي که پوسیيو آدم ها

ر بزند که ن شوکا هر روز به قبرم سيا هميادم باشد ، ين فرض به يبه ا! خواهد بود
 شده یستي از نیيستم و جزي نیم خواهد بود وقتي برایچه؟ آمدن آنها چه اتفاق خوب

ت يا خوابم به واقعي شود؟ آی محسوب می هستی از خانواده ی هم عضویستين! ام؟
گاو . هنوز منگم.  دانمی نمیزيچ.  دانمینم. رمي میزده اسفندماه ميوندد؟ سي پیم

ستاده و زل زده به من يش چشمم ايفته و شاخ بلندش پ خون گریب با چشم هايبدترک
ا ي کنم امروز آین فکر ميبه ا. و منتظر فرصت است تا با شاخ بزند به من و خالص

نکه بر حسب تصادف بوده است و يا ايرد يم شکل بگي برایين ماجرايقرار بود چن

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



26  

 

 زده و شاخ  حکمت اند؟ خودمان به حکمت دامنیا            بي آی زندگیتصادف ها
  : دهدی قد نمیيعقلم به جا.  دانمی  نمیزيم؟ باز چيو برگش داده ا

  ؟ی باهام اومدیت شدياذ!  فرهاد یتو فکر-

  ست شوکا   ينطور نينه اصال ا. نه نه-

  پس چته؟-

ن و يد دي دانم او به دی چرخد و میا نه و زبانم نميم ي کنم خوابم را بگویدل دل م
قت يا امکان دارد حقي خواهم و آیقت را ميند و من فقط حق کیه نگاه ميمذهب به قض

!   ه افکنده استين سايقت در دينکه شبح حقيا ايز وجود داشته باشد ين و مذهب نيدر د
  :ز ندانديچ چيچ وقت هيا قرار است انسان هيگو.  دانمی نمیچيمن ه.  دانمینم

  آره تو فکر بودم-

  !یزگورات بودچه جد بينکنه باز فکر ن!  حاالیفکر چ-

   دارهی خوبیه جمله ي. قايدق-

  چهي گه بابابزرگ نی میچ-

 و یقياول شوپنهاور، دوم موس.  خاطر من استیز موجب تسالي گه سه چیم-
  یيسرانجام قدم زدن در تنها

  ! شودیچه مي بزرگوار نی خاطر نوه یز موجب تساليچه چ! خوب منظور-

  یقيچه، سوم موسي، دوم نیياول قدم زدن در تنها. زيسه چ-

  : کنند یک لحظه به ما نگاه مي که مردم یطور.  زندیغ ميوانه ها جيو شوکا مثل د

  !ه حضرت آقاين وسط چيف من ايپس تکل-

  زمي عزیبهتر است با خودت خوش باش. ادم نبود خواهر مقدسيآه ! تو

م ري گی خنده ام را میبه زور جلو.  خنددیر خنده و او هم غش غش مي زنم زیو م
  :ستمي داند من بدجنس نید بدجنس و هر چند مي گویو    م

   دارمی فرهاد ؟ حس بدیچرا ساکت-

  مي بحث کنی کمیدوست دار! ستي نیزينه چ-

  ! نهیالبد بحث فلسف-
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  بپرسم . دا کردي دتو جامعه و تو خود مردم پی از سوال ها رو بای  جواب بعض-

   حاال؟ بپرسی داری چه سوال-

 افتاد؟ چه یآن تو چه اتفاق.  از مردم هم مشابه تویلي تو امامزاده و خیتو رفت! نيبب-
 تو ، بقول یرفت.  فهممیل رفتار شماها را نمي به شما داد که تو اجتماع نبود؟ دلیزيچ

   چه؟یعنين ي ، ایخودت حال کرد

 ید اتفاقي بای کنی؟ چرا فکر می گردیا علت ميل يک دليشه دنبال يفرهاد چرا هم-
  فته؟يب

   وا بدارهید به کاري او را بایزيک چي!  کنهی نمیل که کاري  آدم بدون دل-

 ی نمیچياتش هي از جزئی وقتی بریر سوال ميز را زيک چيت ياما چرا کل. درست-
  !یدون

  .ح بده و قانع ام کنيک کل را تو برام توضيجز -

فته تو ين نو باز آسما. فتهي بیعي و مافوق طبیکيزينکه قرار نبود اتفاق في اول ا-
 در حد یمثل تو برنامه کودک ها اتفاق.  درست بشهیياي رویک فضايامامزاده و 
  ؟یبه معجزه اعتقاد دار.  معجزه فرهاد

  نه-

  چرا نه؟-

  افکار و اعتقاد و رفتارش . به اعتقاد من معجزه خود انساِن

رون آدم اتفاق در د.  سازهین اعتقاد ، معجزه را ميهم. اعتقادش. ن يهم. نيآفر-
درون . ی درونیله ي تحول و تخی است برایين مکان ها بهانه و فرصت هايا. هاست

 و هر چند یک تحول کوچک دروني. ارهي زنه و بخودشان میو افکار انسان را هم م
من امروز رفتم امامزاده که .  اش را بگذارهیير نهايد همان لحظه تاثي و شایلحظه ا

ح دادم و اصرار ين مکان مقدس را ترجي همیبرا. به من قوت قلب و آرامش بده
  یيايداشتم تو هم ب

  ؟یجاد کني ای فکریري و درگیام تو که حالم را خراب کنيب-

 و کمتر یک تماشا کنياعتقاد و باور مردم را از نزد. ینيخواستم با چشم هات بب! نه-
  . هم تو بودندی روشنفکریآدم ها. یکتمان کن
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 ی عادیشتر انسان هايد چتد تا مثل تو بودند و بيش تو و شاروشنفکر. نه قبول ندارم-
گران ين انسان ها از حماقت خودشان و دياره و همي درنگ اعتقاد میعوام ب. بودند

ل و درک ي ده ، چون از قدرت تحلیک اعتقاد کاذب ميعوام تن به .  برن یلذت  م
  .  بهره استی بیيو شعور باال

   یارين ميي پای و در حد نادانی کنی میان ها را مرزبند انسیتو دار. نه قبول ندارم-

   آنهاست که همان حماقتهید و سادگي عقای من برایمرزبند-

  ستيباز هم درست ن-

  ست؟ تمام رفتار شما ، توهم کشنده و مسموم است شوکا   يچرا درست ن-

 که تو آرامش.  آرامشی ها آمدند برایليخ. ستند فرهاد يهمه دچار توهم و حماقت ن-
 یمثل بچه ا. آرام شدم. ارت کردميز. نماز خواندم. من آمدم. ستي نی اجتماعیزندگ

  از داره فرهاد ي به آرامش نیهر کس.  گرفتمی زندگیکه متولد شده و من انرژ

 که ین آرامشيهم! ی که قرص مسکن است و لحظه ایآرامش! کدام آرامش خانم؟-
  ديشماها کم آورد.  کنهیقت دور ميحقد ، شما را از ي کنی میيشما آن را گدا

  !قت؟يکدام حق-

  !یقتِ زندگيحق-

بله من و .  فرهاد ی گرفتی سخت و جدیليخ! قتِ تو با من متفاوت است هاي حقیول-
  .مي آریما کم م

  !ره شوکا؟ي بمیست آدميف ني حیول. قت را بر دوش بکشهي تونه حقیچکس نميه-

  هي مرگ تکامل زندگیول. یآره راست گفت-

   خانمیچي و هی پوچیعني-

حساب و .  حساب شده استیز زندگي گن همه چیان مي ادیدر نظر خودت پوچ ، ول-
   دلش خواست بکنهی تونه هر کاریزاد نمي آدمینطوري هست و ایکتاب

  د مرديا بد بايخوب -

  آره -

  !شوکا  -
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  !بله-

  ؟یتو به خواب اعتقاد دار-

شه يست؟ خواب ريخنده دار ن! ی پرسیا من ريک روانشناس اياز ! ی چیعني!  وا-
  ؟یدي دیخواب ؟یديچرا پرس.  انسانها دارهیدر زندگ

ا خودم دارم ياصال مهم هست .  شهی میرش چي دونم تعبی نمیول. آره ! راستش-
   کنم؟یبزرگش م

  ف کن برامي بود تعریچ-

 یحت.  دهدی کنم و او هم ساکت گوش میف مياز خوابم را براش تعرير تا پياز س
 زند و در حال فکر کردن است و مفهوم ی نمیاو حرف. م ي گویخواب مادرم را هم م

  : فهممیسکوتش را من خوب م

! چ بشهيکهو هي زحماتم یثمره . یستي ترسم از نیم.  هراس دارم شوکا یاز نابود-
  !رم شوکا  ي میگه ميمن واقعا پانزده روز د

  ه ندهبه دلت بد را. ستي نیزيچ. ِر انشاهللا يخ-

  ت داشته باشه؟ياگه واقع-

   تو هم بابا-

  ؟یبعدش چ.  افتهین اتفاق واقعا مي خوب فکر کن ا-

  . ولش کن. یري کن تا درست بمی زندگیک انسان واقعي خوب مثل -

چند قدم نرفته  . من هم ساکت شده ام.  زندی نمیگر حرفي زنم و او هم دی نمیحرف
گر حوصله يم که خسته شده است و دين برويماشه راه را با يد بقي گویستد و مي ایم
 ی نمین ساکت است  و حرفيتو ماش. م ي شوین ميسوار ماش.  نداردیاده روي پی
  ! رمي می کند و او هم باورش شده که می دانم به چه فکر میم و     نميزن

! دم؟ي بود که دین چه خوابيا.  کردی ام را متالشی و زندگیکهو شالوده فکريمرگ 
  !  استی انسان چه شکنجه گاه بزرگمغز

 اش را ی آبی زند و چشم هایم و او به چشم هام زل مي شویاده ميدان ونک پيم
  : کندی اش و بودنش آرامم می گندمی و موهایدوست دارم صورت و لب غنچه ا

  رم خونه فرهاد ي من م-
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  ست؟يحالت خوب ن-

  نه حالم بد شده-

  !شوکا  -
  :زدي ری کند که دلم میبد نگاهم م

  بله-

  !رمي میبه نظر تو هم من م-

 خوام یگه نميد. ی بافی خودت داستان می حرف از مرگ زد فرهاد؟ خودت برایک-
   بشنومیاز مرگ حرف

  . . .  آخه ی ول-

  : حرفم ی پرد تویم

  خداحافظ-

  خداحافظ-

امت با هم يام قيتا ق.  رفتینمش و کاش نمي بیگر نميت و ديل جمعي رود تو سیو م
. ستمي با تمام بودنش حاضر به ازدواج نیم ولي کردیم و صحبت مي زدیم مقد

 یمن م.  بسته متنفرمیزهايمن از چ.  کندیازدواج انسان را محصور و محدود م
 یاين دنين شهر و اي ایکجا بروم؟ کجا.  با تمام وسعتشیآزاد. خواهم آزاد باشم

! خانه. یکاذب و لحظه ا نه یک آرامش واقعي دهد؟ ی به انسان آرامش میکوفت
بهتر است به .  خوردیابان مغزم را مي خیاهويه! ابانيخ.  خانه ندارمیحوصله 

 کنم ی شوم و فکر مین ميسوار ماش. د بروم انقالبيبا. قهوه خانه حاج کاظم بروم
زاد را فراموش يکاش بتوانم فکر نکنم و مرگ را فراموش کنم و هر چند مرگ آدم

  .  کندینم
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  چهارم 
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چرا مردها به قهوه خانه   .  ها شده استیليقهوه خانه پاتوق خ. قهوه خانه شلوغ است
 یه گاه درونيا تخلين پناهگاه مردان شده است؟ قهوه خانه آينجا امن تريا ايند؟ آي آیم

حرف .  نگفته استی قهوه خانه سرشار از حرف های سکوت مردهایاست؟ حت
ن ي ای اگر همه یبراست. ان بگذارندي در میبا کس.  توانند اعالم کنندیکه نم یيها

.  داردینجا را بر ميل غم ايند ، سيمردها دهن باز کنند و سرنوشت اشان را بگو
فاجعه .  تواند باشدیک فاجعه مي که عمق یيادهايفر. اد استيز از فريسکوت لبر

حاج کاظم . ان بلند استي غل غل قلیصدا.  گذاردیر  مي بر اجتماع تاثی فردیها
فقط با . ان را گذاشته است يداد استاد شجريب.  گذاشته استی سنتیقيشه موسيمثل هم
ن ي به ایان خوانسار دارند و از هر قشرينجا فقط  قليا.  کندی حال می سنتیقيموس

  .  کنمی قهوه خانه را برانداز میر چشميز. دي آیقهوه خانه م

  . ک اجتماع استيقهوه خانه نماد 

حاج کاظم .  زنندیچند نفر با هم گپ م.  اشان فرو رفته اندیيهمه تو  الک تنها
. دمي آمدم تو کتاب را دیوقت.  خواندی میض کاشانيوان فيزش و دينشسته پشت م

 کند و نوک به کاله عرق یغ ميغ جي حاج کاظم نشسته و جینا رو شانه هايمرغ م
شان يدانم چرا و چه شد که حاج کاظم به صف دراو ینم.  زندیر حاج کاظم  ميگ
ات و يد که متحول شد و از مادي چه دین واديوست و پا اندر ره عرفان نهاد؟ در ايپ

 که هست قناعت ینيد و به همي دست کشی که داشت، به سادگیيايالت و برو و بيتشک
. ظ است وان ها را حفيحاج کاظم اکثر د. ستيم قابل هضم نين برايکرده است؟ ا

 یقدرت هر انسان.  کندی دانش خودش برداشت می دارد و به اندازه ی خوبیحافظه 
م قشنگ است که باورش ين برايا.  کندی میباورش را زندگ. در وسعت فکر اوست

 یکيمن .  خواهدیستن شهامت ميل خود زيد و بنا به مي زی زند و میرا حرف نم
که چه !! د ينم تا شايده و کنج عزلت بگز کریاضت کشيقدرتش را ندارم ر. ستميکه ن

چرا دمق از من ! رو رو شد؟يکهو زيچرا شوکا .  کنمیان را فوت ميدود قل! بشود؟
  .  دانمینم! رم ي میدر باوراو من واقعا م!  کرد؟یخداحافظ

.  دانشگاه را هم ندارمی خبرم و حوصله ی ازش بیدو روز.  ندارمی  خبریاز عل
 کنم چقدر یفکر م.  کنندی دانم همه دردشان را فوت میان و ميقل یه نشسته اند پايبق

 دارند؟ شعور ی ذهنی و آگاهیا و جامعه آمادگيل روز دنين آدم ها به مساياز ا
 توان یک اجتماع را چگونه مين افراد چقدر است؟ وسعت دانش ي و دانش ایاسيس
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ن يفکر هست؟ مهمتر بنام یزينکه چيا ايست و ي کنند فکر چید؟ اصال فکر  ميسنج
   تواند باشد؟یفکر آنها چه م

      یک جامعه مترقي یزمان.  بهره مند بشوندیاسيد از دانش و شعور سي به نظر من با
 رسد که تمام افراد جامعه اهل دانش و تفکر باشند و ی شود و به تکامل میم

دن يشيه اند چگونید برايمردم با. دي آیتفکر مفت بدست نم.  کنندیخردورزانه زندگ
ک يار خوب يت آموزش دادن را دارد؟ معي صالحینند و چه کسانيآموزش بب
  !! کنمی میيمن هم چه فکرها. ر سرميخ. ست؟ از کجا بدانمي چیآموزگار عال

 به ی آدمیزش افکار را گرفت و گاهي خی توان جلویال است و نمي سی افکار آدم
  . کندین وضع را در خودش غرق ميبدتر

ل ياستخوان و خون رگشان جوان است و پشت سب.  هام جوان هستندی بغل دست
د ي خواهند؟ جوان باینجا چه مين سن و سال اينها با ايا. شان سبز نشده استيها

ف يه تعري بقی از آن ها برایکي. اني قلین روزگار نشسته اند پاي ای کند ولیجوان
وانه وار دوست دارد و ي د نامزدش رای کند که با خوانده نامزدش مشکل دارد ولیم

 چه؟ انسان چرا یعني! دوست داشتن.  آن را از دست بدهدیمتيچ قيست به هيحاضر ن
 به تنها ماندن یلي تماینکه دوستش بدارند؟ چرا هر کسيا اي را دوست بدارد ید کسيبا

 به ید دل و اراده اي بایي تحمل تنهایبرا. ستي نیندارد؟ تنها ماندن کار هر کس
 ی دوست داشته شدن چقدر تالش کرده و دست و پا میآدم ها برا. ه داشت کویسخت

م و يش رويستاده پيبت اي کنم گاو بد هی کنم و احساس میان را فوت ميزنند؟ دود قل
 یچشم هاش دو کاسه خون است و شاخش بلند و مثل آدم ها عربده م.  کندینگاهم م

 ی ام زنگ میگوش.  خوردیم به من نی کند ولیشاخش را بطرفم  پرت  م. کشد 
ن ي حرف زدن ندارم تو ایحوصله .  مادرم است.  کندیخورد و چرتم را پاره م

   هم تماس گرفت؟ یرو دار و چه موقعيگ

  الو سالم-

   فرهاد یيسالم کجا-

  قبرستون -

  !؟ی کنیکار ميخل و چل اونجا چ. وا خدا مرگم بده-

  ؟ی کنیول م. رونميمامان ب-

   خونه؟یاي میک. ختيدلم ر. ن حرف زدنتيخاک برسرت با ا-

  االن کار دارم.  دونمینم-
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  مراقب خودت باش-

  باشه خداحافظ-

 ی از من آمار می کسیزد وقتي ریاعصابم بهم م.  کنمی مانم و قطع میو منتظر نم
.  بابای؟ ای کنیر مي سی؟ کدام جهنم دره ای هستی؟ با کی کنی؟ چه میيکجا. رديگ
ده و شانس آوردم خواب ي دانم از خوابش ترسیم.  دهمیو حق مبه ا.  مادر استیول

 رشد ی شود جلویل نمين دليمادر است و دل رحم و ا. ف نکردميخودم را براش تعر
 کند؟ اگر یبه چه فکر م.  کشد و تو فکر استیالن ميحاج کاظم ق.  رديبچه را بگ

 دانم یهر چند م! د  داشته باشید نظري کنم، شایف ميطرفم آمد خوابم را براش تعر
م تر يگران مالي باز نسبت به دیول.  کندی نگاه می گریه عرفان و   صوفياز زوا
گر که مرا ي دی هایليبر خالف خ.  استی مهربانیر و شنونده يانعطاف پذ. است

دم که ي ها را دیل از مذهبيخ. م را بشنونديستند حرف هاي خوانند و حاضر نیکافر م
 یکيزيستند و واکنش في مخالفانشان نیدن حرف هاير به شن حاضیطيچ شرايتحت ه
اد ي کنند فقط فکر آنها درست است؟ با حاج کاظم زی دهند و چرا فکر  مینشان م

. نجا آمدميش بود که با دوستم محسن به ايکسال پيبار اول . ميحرف زدم و بحث کرد
.  پاتوق ماها شده استنجا وي را هم آوردم ای آمدم و علینجا ميشتر به ايبعد خودم ب

 یک روز حاج کاظم برام چاينکه ي خواندم تا ای نوشتم و  میک روز در خلوتم مي
 ی کار نمی  لب هاش برام جالب است که از سختی آرام  و لبخند رویآورد و چهره 

  :رو به من کرد. نالد

  !  ؟ی خوانی و چه می خوانیچقدر م-

  : زدید لبخند مهربانانه اي دیچه بود و وقتي نآنک انسان. کتابم را بستم و نشانش دادم

  !چهين جناب ني گه ای میخوب چ. چه  ين-

 خوانمش حرف ین همه ميد؟ اي گویچه چه ميواقعا ن. که خوردمين سوال يبا ا
چه يواقعا ن!  تواند باشدیچه که ميار نيست؟ ابر انسان و انسان تمام عيحسابش چ

ش از اندازه غول يچه بيد هم نير توفنده اش ؟ شا را آشفته کرد با افکایست که قرنيک
   کنم؟ یچه را چگونه معرفيک جمله نيدر ! شده است

  نيهم.  ی بود حاجیلسوف بزرگيچه فين-

  !هي حرف حسابش چ-

  ستني، با غرور زی زندگ-

  نها که قبال گفته شدهي ا-
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  !یتوسط ک-

  بزرگان اسالم-

 که به اسم اسالم داره تمام یده حاج ماقبل خودش را تکرار کری اسالم هم حرف ها-
   شهیم

! توسط اسالم! قبال گفته شده. ز کارش ي رود طرف می کند و میش مي صدایکس
چقدر !  گفته شده استی چه کسانیبرا! د هم قبل از اسالم گفته شده باشديشا

از سرآغاز فلسفه تا عصر رنسانس خدا و مذهب در ! رفته شده استينظراتشان پذ
 بشر و در ی در زندگی و توسط چه کسیاما خدا ک. ور دائم  داشته استباورها حض

ن اندک ي همیاذهان بشر شکل گرفته است؟ خدا چگونه باور انسان شده است؟ چه کس
البته هم اکنون .  فلسفه بوده استیباور را بسط و گسترش داده است؟ خدا در همه جا

ان عصر خدا ، دوره يب پا دهد و در غریشتر جوالن مي شرق بیخدا در فلسفه 
 را که کشف ی مهمتریزيدر دوره رنسانس خدا را حذف و چ. رنسانس بوده است
چرا مذهب . ز شديت همه چيانسان محور. انسان. ن خدا کردنديگزيکرده بودند ، جا

 دهند؟ خرافه پرروان ی تن به خرافات می شود؟ چه کسانیش خرافات ميموجب زا
 دانند ی خواب عوام را بدست گرفته و میند که رگه  باشیرکي زید انسان هايبا

ست که بنام خدا ين نين تر از اين تر و ننگي سنگیزيچ. چگونه در ذهنشان نفوذ کنند
امبران، يب است با بودن پي عجیليخ. ت بر انسان ها ظلم بشودين و بنام انسانيو د

 یهان چرا در ب، جیح اخالقيسوفان با همه پندها و نصايموبدان، خردمندان و فل
   زند؟ی دست و پا میاخالق

.  کنمیان را فوت ميدود قل.  رود ی گذارد و می را جلوم می استکان چای داش مهد
ده يد تو را طلبي گویشوکا  م! چه شد که به امامزاده صالح رفتم.  خواندیان ميشجر

د مرا يچرا با.  دهدی حماقت و جهالت می که بویين حرفهايرد از اي گیو خنده ام م
زم کرده و يپنوتير گذاشته و هيمگر که هست که در روح و روان من تاث! بطلبد

ده شده در کنار هم ، به ي چیبطرفش خودش کشانده و اصال که چه بشود؟ قبرها
 یا بخشي آیستين . یستي نیايدن.  استی فراموشیاي مردگان دنیايفکرم انداخت که دن

د يشا. ختيفکر و دلم به هم ر! م شده اند در هم هضیستي و نی است؟ هستیاز هست
  !  قابل نباشدیا با کف آبيش دنيبقول همان درو

   فرهاد   یباز تو فکر-

  نه بابا-
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م و يند و دوکالم با هم حرف بزني کشد تا بشی را جلوتر مید و صندلي گوی میحاج
سر    پیعل.  آوردیان مي حاج کاظم قلی برایداش مهد.  شومیز ميم خيبه احترامش ن

 چرخد و یخته تا اسپند دود کند و دور مي زغال ریحاج کاظم تو خاک انداز فلز
  : زندیخودش داد م

  بر جمال محمد صلوات-

.   داردیقهوه خانه را دود بر م.  فرستندی خوابد و همه صلوات میان ميغل غل قل
 ید مان و همهمه بلنيدوباره غل غل قل. ظ فرو رفته استي غلیکهو در مه ايانگار 
 زنم در حال ی زند و حدس می نمی کند و حرفیحاج کاظم با تواضع نگاهم م.   شود
  : زندی احساس کرده که لبخند میزيا چيدن درونم است و يکاو

  !  یغا مرهمي درینه ماالمال درد است ايس-

  : کشمیده است ؟ آه ميا پرسي خوانده ین را سواليا

  ؟ی شه حاجی میا چيآخر عاقبت دن-

داش ي پیعل.  کنهیا فکر خودش هست و کارش رو ميدن.  عاقبت خودت باش آقافکِر-
  !ستين

  نجا؟يامد اين. ی ازش ندارم حاجیخبر-

  دمشينه ند-

  !یحاج-

  جانم-

  :ميره شده اي کند و به هم خیان را فوت ميدود قل

  ؟ی حاجی چیعنيمرگ -

  گهي دیايک تولد به دني یعنيمرگ -

  ست؟يز نيان همه چي تولِد و پای دونی از کجا م-

   ندارهی مفهومیمرگ نباشه زندگ. ست پسرجاني حساب و کتاب نیا بيدن-

   کنهی مفهوم می را بی به نظر من مرگ زندگیول-
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ک راه يآغاز . ستيان ني فکرت چقدر درسته؟ مرگ پای ولی کنینطور فکر ميتو ا-
  گه استيد

   از مرگ؟ی ترسیتو نم-

  ! چرا بترسم؟-

  رسن؟ تیگران ميچرا د-

تو درد تولدت . مرگ درد نداره.  تونند دل بکننیده ان که نمي چبسیچون به زندگ-
  ادت هست؟يرا 

انسان .  کنهی که صاحب عقل و شعور شده فرق می کودک با آدمیول. ستيادم نينه -
 یفهم موجب درد م.   کشه و تمام عمر همراهش هستی که بفهمه ، درد میاز زمان

  شه 

   افتهی اتفاق می مرگ به سادگیول-

  ! کشنی؟ درد نمیرن چي مین شکل مين همه سانحه که به بدتريا-

   کننی را حس نمیزي خودشان چی دردناکه ولیلي تو خیبرا-

  !یحاج-

  : کندی کشد و نگاهم می را سر میچا

    بگو -

  ا حق با دِل؟يحق با عقله . ن عقل و دل ماندميب-

  قت را بچسب فرهاد يتو حق-

  ! هستیقت چيحق! ا با عقلي کنم یل زندگ؟ با دیچطور-

  . هر جا خدا باشه ، حق همانجاست. قت خداستيحق. فقط خدا.  خدا-

  ؟یاز داره حاجيخدا؟ چرا بشر به خدا ن-

  از داره؟ي چرا بچه به پدر و مادر ن-

   خواد تا همراه باشهی را میکي.  ندارهی قدرت زندگیيچون بچه به تنها-

   شه؟ی می چاگه پدر و مادر نباشه-
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   شهیبچه دچارترس و وحشت م-

 که در یزيدر هر چ.  خدا هستیزيدر هر چ. نطور است فرهاد خاني خدا هم ا-
  . خدا هستیني بی و نمیني بیجهان هست و م

  !ی شه حاجیل نمين دلياما ا-

   چطور؟-

  دندي شدند که آفریيانسان ها از ترس دست به دامن خدا! دهيد انسان خدا را آفري شا-

  !گه؟يد!  عجب-

  ! کنه؟یده اش رو عبادت مي دونم چرا آفرید و نميانسان خدا را آفر-

  !ده؟ي آفریخوب انسان را ک-

مون و آخرش يون ها سال گذشته که شده ميلياز مولکول ؟ م! ی حاجیرتکامليس-
  ک سلول  شروع شدهياز .  داشتهیر تکامليز در جهان سيانسان و همه چ

نطور نگاهش کنم يشه اين است و دوست دارم هميده اش متخن.  خنددیحاج کاظم م
  : استیا در آرامش ابديکه گو

 و رو به یر تکاملين قدرت سي ای از کجا آمده؟ چه کسیر تکاملين قدرت سيحاال ا-
!  داده فرهاد؟ی چه کسیار را به هستين قدرت و اختيرشد را مشخص کرده و ا

ن ي خلق بشه؟ تازه همیزيبر حسب اتفاق چ شه یم! دا شده باشهيامکان داره خودش پ
 هست که انسان ازش یزيپس چ.  شهیده مي اگه نباشه انسان دری گی که تو میترس
خدا .  انسان را گرفتهی درندگیترس از خدا و عاقبت بعد از مرگ جلو.  ترسهیم
  .  دونهینقدر بزرگ و دانا هست که تمام رفتار و درون انسان را ميا

  : زندی کند و به چشم هام زل میوت مان را فيدود قل

  فرهاد   -

  یبله حاج-

خدا محتاج .  کنندی نداشته باش که چه کار میه کاريبه بق. تو کار خودت را بکن-
 حساب یا بيشه در معرض امتحان خداست تا بدونه دنيآدم هم. ستيعبادت من و تو ن

 یتو نفس م.  باشه تونه ولیا نميدن. ا صاحب داره فرهاد جانيدن. ستيو کتاب ن
  ؟یکش
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   بله-

   شه ؟ی می موجب تنفس و زندگیزيچه چ-

  ژنياکس-

   اش؟یني بیم-

  نه-

  !م؟يد منکرش باشيست باي چونکه ن-

  . یعته حاجي از عناصر طبیيژن جزي اکسیخوب نه ول-

 تونست نباشه، ی از کجا آمده؟ چرا آمده؟ می گی که مین عناصري همیول. درست-
 یليه فکر خيک قدرت و يا ، يجان، پسرم، پشت عظمت دنفرهاد ! پس چرا هست
  ده يبزرگ خواب

  !؟ی شم حاجی دونم چرا قانع نمینم-

  !ه سوال بپرسم رو راست بهم بگوي -

  ديي بفرمایحتما حاج-

م و چند نفر به حاج کاظم دست                    ي کنیان را فوت مي زند و هر دو دود قلیلبخند م
  : کندینند و دوباره بمن نگاه مي نشی می روند گوشه ایو م دهند یم

   گه؟ی می گه و عقلت چی میدلت چ-

د جواب ي بای منگنه انداخته است و ولیمرا ال.  را نداشتمین سوال سختيانتظار چن
  : شودیده اش مين عقي تری مانع ابراز پنهانیغرور انسان گاه! ميبدهم و اما چه بگو

 ی تونه درست باشه ، ولی می گینها که مي ای گه همه یلم مد. چطور بگم! راستش-
نها که تا به امروز گفتند و ي ایهمه .   ذهن بشِریده ييزها زاين چي گه تمام ایعقلم م

   درست ندادهی جوابیکس. ر کردني گن حدس و گمان بوده و فقط تفسیم

  ! چرا نداده-

  ! وجود نداشته باشهیقتيد حقي شا-
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 یاريمان بي ایوقت.  فرهاد یر کرديدر شک گ. یاورديمان نيکه انه ي مشکل تو ا-
 یتو.  کنهیدا ميا هست برات مفهوم پي و هر آنچه که در دنی کنیدا ميگه اعتقاد پيد

  مراقب باش .  فرهادیدام شک گرفتار شد

ن همه ي ای تویول.  ندارد ید و حرف حساب جوابي گوی راه هم نمیشم که بي اندیم
 پرش به جلو و تکامل ین مرحله برايشک اول.  شک ی شدم تا تو گرفتاریتئور
 دارد تا واکنش ی کاظم چشم از من بر نمی کشم و حاجی میقينفس عم.  استیفکر

  :نديمرا بب

  !ه سوال بپرسمي یحاج-

  ده تا بپرس-

 یشتر از همه ي سهم تو بی کنی؟ فکر نمی قانع شدی که دارین اندازه ايچرا به هم-
  ی جنگی گرفتن سهمت نمی؟ خودت برایديت و خودت عقب کشن حرف هاسيا

نه يسهم من هم. نه بابا جان! شتر ماندن و خوردنيبا خدا بجنگم واسه ب. اصال! نه نه-
ن خواستن دست و يشتر از اي من درنظر گرفته و بین اندازه برايخدا هم. یني بیکه م
  هوده زدنهي بیپا

  !ی شیگه بپرسم ناراحت نميه سوال دي-

  نه جانم بپرس-

  : کنم یان را فوت ميدود قل

زها ين چي ای ذهن خودته؟ خودت همه ینها ساخته پرداخته ي ای همه ی کنیفکر نم-
   از باور خودتیي و شد جزی خودت ساختیرا برا

ن همه ي خوِد ذهن من از کجا آمده؟ ای سازم ، ولی ذهنم، فکرم را میمن تو! ني بب-
  !؟یني بیعت را نمينظم در طب

   آن گذاشتهی است که بشر روی نظم اسم-

کار که از يوانه بودند و نه بيدانشمندان نه د.  بوده که اسمش را نظم گذاشتنی نظم-
من . به اعضاء بدنت و کاربرد آنها فکر کن.  جهان گذاشتندیسر تفنن اسم نظم را رو

اناست و حق فقط خدا قادر و تو!  قدرت ساختن ذهنم را که ندارمیفکرم را ساختم ول
  خدا حق است فرهاد . است

  یست حاجي برام قانع کننده نیزيچ چي دونم چرا هینم.  تونم قانع بشمیباز نم-
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 و خودت را با یاي از شک در بی کنی و تالش هم نمی شک افتادیچون تو ، تو-
ا ي، ی کنیا رد مي. د انسان را به سرانجام برسونهيشک با. ی زنیسوالهات گول م

ند و هم ي گوی همه هم راست می کنی و فکر می چه کنینکه ندانينه ا. ی کنیقبول  م
 گم چرا را ول یباز م) چرا. (ی رسیمان مي به ایهر وقت چرا را ول کرد.  دروغ

  یمان و آرامش برسيکن تا به ا

قهوه خانه شلوغ تر .  رودیزش مي شود و به پشت میبلند م.  کندیش مي صدایکس
  . و دوباره حالم بد شده است کشم یآه م. شده است

 یبرا. د و حاال هم گرفتارش شدمي آی بدم میدن فلسفيجه نرسيشه از فلسفه و به نتيهم
ده ي چه فایول. دن را دوست دارميشياند. ل انتخاب کردمي تحصین فلسفه را برايهم

دم چقدر ي که امروز دیيقبرها! رميد واقعا بميشا! رمي میگر ميکه پانزده روز د
 توانم ینم. اهي سیک تراژدي. ز استي غم انگیک فضاي کننده یقبر تداع! ر بوديدلگ

! ده و توهم زا برسميمان پوکيرا رها کنم که به ا) چرا. (رميحرف حاج کاظم را بپذ
 شود یچطور م.  برسدی تواند به تکامل و رشد فکرینم)           چرا( انسان بدون 

دن يشيشه و اندين ابزار اندي تریين و ابتداي جزء اولیرا فراموش کرد وقت) چرا( 
. دي گویدرست م. رمي پذیک اشتباه مياما در شک گرفتار شدن را بعنوان ! است؟
راهه يد جا خوش کرد و به بيدر شک نبا. د انسان را به سرانجام برسانديشک با

ک يقت نزدي حاج کاظم به حقیوه زندگيد و شي چه اندازه افکار و عقایکشانده شد ول
قت وجود ين ، حقيا به تعداد انسان در کره زميست يقت نيا حقياست؟ به اعتقاد من 

ف کنم و کارش که تمام شد ي حاج کاظم تعریامد تا خوابم را برايش ني پیفرصت. دارد
 یحوصله ام نم. کالفه ام!  داشته باشدی و نظریريد تعبي کنم شایف ميبراش تعر

تمام . ی لعنتیزندگ.  دارمیطبق خوابم وقت زندگپانزده روز . خته اميبهم ر. کشد
. ست و دل و دماغ تماس گرفتن ندارمي نی خبریاز عل.  شودیچ ميکباره هيتالش 

 دهد که ی کنم و او سرتکان میزش و با دست اشاره ميحاج کاظم نشسته پشت م
 یپک مان يتند تند به قل. دي نشی مید و رو صندلي آیقه ميبعد ازچند دق. دي آی میعني

  :زند تا روشنش کند

  یحاج-

  جانم-

  دمي دیراستش خواب-

  ر باشهيخ-
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 خواب مادرم را و او هم یحت.  کنمیف مياز خوابم را براش تعرير تا پيو از س
د او هم فکر يم و حاج کاظم تو فکر است و شايهر دو ساکت شده ا. ساکت گوش کرد

شتر نگرانم کرده يج کاظم بسکوت شوکا و حا! رميد بميشا! رمي می کند واقعا  میم
  ! زده اسفند ماه خواهم مردي سیعني. زدي ریاست و دلشوره به جانم م

  رم ؟ي میبه نظرت م-

  ؟ی ترسیم-

   دونمی نم-

د تو ي بایه حکمتي یست ولي چک و چانه نیمانه پر شد جايپ. عمر دست خداست-
  خوابت باشه پسر

  :  کندیان را فوت مي زند و دود قلی نمیحرف

  . شاهللاير ايخ-

 ی میمرگ ته دل همه را خال.  شودیچ وقت موجب قوت قلب انسان نمي مرگ ه
  . کند

ان را با ي قلی رود و رفتنی دهد و میبلند شده و با من دست م.  کندیش مي صدایکس
ف يک. د توي آینم که از در مي بی را میعل.  شومی برد و با افکارم تنها میخودش م

دن ي رغبت دزدیچ دزدي پر از کتاب که هیفيک. هستشه دستش يبزرگش مثل هم
ش دست يبرا.  خوردی نمیچ دزدي است که بدرد هیه ايکتاب تنها سرما.  کندینم

 کند و ی میبا حاج کاظم چاق سالمت.  زندیلبخند م. ندي بی دهم و مرا میتکان  م
. خواند ی  فلسفه میعل. ندي نشیم  و کنارم مي بوسیگر را ميهمد. دي آیبطرفم  م
خ فلسفه را مثل يزهوش است و با استعداد و وجب به وجب تاريت.  فلسفه یدوره دکتر

هر چه .  خواندیاد ميز.  شودی ام می به او حسودی شناسد و گاهیکف دستش  م
 یياز آن دسته انسان ها. ق من استين رفيبهتر.  خواندی مید بدون معطليايدستش ب

 و ی اخالقی کند و تمام رفتارهایان گونه زندگ کوشد انسیاست که دوست دارم و  م
  :م شده استي هم برای خوبیراهنما.  کندیت مي را رعایانسان

   داداش؟یچطور-

  خوبم-

  ست فرهاد يدات نيچه خبر پ-

  ؟ی زنیچرا سر نم. هستم داداش-
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  دمتيدانشگاه ند. گرفتارم-

  .   دانشگاه نداشتمیحوصله -

   ؟ یگه چه خبر عليد-

  مي کشیهوده همه جا سرک ميب. ستيچ جا ني درهیچ خبريه.  بابایچي ه-

  :ندازدي زند تا راهش بیان مي پک به قلی کند و علی  را آماده میان علي قلیداش مهد

  ! شه؟یست، مگه مي نیچراخبر-

   بمب منفجر بشهیانتظار دار-

  دني رکود و درخود گندیعنين يا! ستي نیخبر-

  : دهمیادامه م.  زند ید و پوزخند م کنی لب و لوچه کج و کوله می  عل

  !  فته؟ي نیرانساني غی، اتفاقی انسانی شه تو جامعه یمگه م-

  !ازيا ته پيم ياز هستيفته، من و تو سر پيبه فرض اتفاق ب-

  م داداشيازي خود پ-

 کشد و  ی را سر میاستکان چا.  کندیان را فوت مي زند و دود قلی نمی حرفی   عل
مرغ .  چسبدی میه استکان کوچک است و همان مقدار کم چان است کي اش ایخوب
.  چرخد ی خودش می کند و نشسته رو قفس و برایغ ميغ جينم که جي بینا را ميم
  : دهدی   سرتکان میعل

 گرفتن افکار ی برایيشه فضايهم.  پر نکنیخودي بیزهايصدبار گفتم ذهنت را با چ-
 ی گم و تو نمیمن م.  ارزش و عمق دارهت بده کهيبه آنچه اهم.  نگه داریتازه خال

   زائد را از ذهنت پاک کن فرهاد یزهايچ. یفهم

نمش که رو شانه ي بی چرخاند طرفش و می  سر می کنم و علینا اشاره ميبه مرغ م
  : زندیبه کالهش نوک م.  کندی حاج کاظم نشسته و سرو صدا میها

 ی دستیول! درسته. یاکتساب از شعور یزي با درصد ناچیزي غرین پرنده موجوديا-
نقدر ي شه رامش کرد تا ایست و نميم ني مستقیچ صراطيزاد به هين آدميشده، ا

   نکنهیباخشونت زندگ

   موجودات در نهادشان خشونت هست یهمه . هي از زندگی خشونت هم بخش- 
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.  مي شویدوباره ساکت م.  کندی زند و به پرنده و حاج کاظم نگاه می نمیگر حرفيد
شتر درد است که آنها يبه اعتقاد من ب.  کنمی قهوه خانه نگاه می تویاره به مردهادوب

 در یيدردها.  شودین مکان پاتوق آنها مي کشاند و ایرا به طرف قهوه خانه م
 یادي زی شود گفت دردهای میقي هست که فقط مختص به مردهاست و بطریزندگ

 از دردها در دل یبعض. ه ندارد کشندین دردهاي جز تحمل ایمردانه و مرد هم راه
اده از يک دل زي مردانه یادي زیدردها.  خوردی ماند و ذره ذره آدم را میانسان م

ت مرد بودن ي ظرفیهر مرد.  تحمل درد نداردی خواهد و هر مردیحد مردانه هم م
  .ندارد

 آرام بودن انسان وجود یچ جا برايده ام هيجه رسين نتي همچنان کالفه ام و به ا
انسان هست تا رنج بکشد و رنج با .  درد با تو و در تو هستیهرکجا برو. ندارد

 در یزيز و هر چيچ چي فکر نکنم به هیزي کوشم به چیم. انسان و در انسان هست
 و یي است که مانع هر نوع رهای وزنه ای گاهیافکار آدم. ذهنم هست را رها کنم

امده که يکباره و مفت بدست نيارد  آنچه را که انسان دی شود اما همه ی میآزاد
 خواهد تا از کنار ی می قویست و مردي نیگذشتن کار ساده ا. بخواهد از آن دل بکند

  . دارد، بگذردی در پی که وابستگیزيهر چ

 در یا حکمتينم؟ آي بیش ميچرا امروز درو.  شودی داخل میشين دروين حي در هم
 دوشش است یت و قد بلند وکشکول رودارها هست؟ چهارشانه اسين اتفاق ها و ديا

کدست يش يش و موهاير. ش پر از وصله استيردا.  داردی کهنه ای چوبیو عصا
  : زندیستد و داد  مي ایوسط سالن م. د شده استيسف

  احق مدديهو -

حق؟ .  خندندیرلب مي ها زی کنند و بعضی دارد و همه نگاهش می مردانه ایصدا
 ی میز مطلق است؟ هر کس حق را هر طوريک چي ا حقي تواند باشد؟ آیحق چه م

خ ي ها را در تاریليست که خين حق چيا! حق واقعا حق است ! حق! حق! ند؟ حقيب
 ی خواهد؟ چه مین قلندر چه ميش،اين دروين مرد، ايگرفتار خودش کرده است؟ ا

  د؟يگو

  ا حق  مدديهو -

 چرخد یش دور مي دروستن چه اندازه تفاوت دارد؟ياد کردن با حق را زيحق را فر
ن ي خواند و ای اندارند و بلند بلند شعر می در کشکول او می پولیو            عده ا

 شکستن من و غرورشان دست به یش برايده بودم دراويست؟ شني نیيا گدايرفتارش آ
 را ین رفتاري توانم چنینحال هرگز نمي زنند و با ای                میين کارهايچن
 ی نگاه نمی کسیبه چشم ها. نمي بی میه کنم و دور از غرور انسانيم توج خودیبرا
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م ي کنی فقط نگاهش می شود و من و علی ما رد میاز جلو. ن استييکند و سرش پا
 ی خودش در نظر گرفته است؟ لحظه ای را برای این زندگي کنم چرا چنیو فکر م

   رود خطا باشد؟ی که مید راهيفکر کرده که شا

حاج کاظم .  بوسندی هم را می شود و دست مشت کرده یظم از جاش بلند م حاج کا
در . ندي نشی  مید و آرام رو صندلي گویا هو ميش ي کشد و دروی جلو میصندل

نند؟ در کمال ي بیند و چطور هم را مي گوی کنند و چه میگوش هم آرام صحبت م
آن .  تواند باشدی نمی معنین بيادب به هم لبخند زده و محترمانه سکوت کرده اند و ا

ز انسان در خوِد انسان است؟ يا همه چيده اند و آي در درون هم و فکر هم دیزيدو چ
  : گذاردی هر دو می جلویشاگرد استکان چا

   ؟ی گن  علی مینها چيا-

   کنندی می خودشان را زندگیه يچ!  گن نهی می چ-

  از کجا معلوم که راهشان درسته؟-

 یوه يهر ش. شه نادرستهي همی و انسان آزاریر انساني غیا به نظر من رفتاره-
   هرکس محترمه  یز و انسان دوستانه براي مسالمت آمیگه يد

  ؟یاگه اشتباه باشه چ-

 همه ی کنیاصال چرا فکر  م. ميک روزه عوض اشان کنيم ي تونیخوب من و تو نم-
  !دت هستايز ي عزیشعر سعد.  ساخته شدهی کارید عوض بشن؟ هر کس برايبا

  ! کدامش-

ن چقدر مهربان يبب. م نگنجنديک اقليم بخسبند و دو پادشاه در يک گليش در يدو درو-
  چقدر آرامش دارن!  آزار نشسته اندیو ب

.  دانمی نمیزيچ.  دانمینم!  کنمید من اشتباه مي روم و شایدوباره به فکر فرو م
. نميشتر بشي کشد بیصله ام نمحو. د هم شده ام و خبر ندارميشا.  شومیوانه ميدارم د

بت ياه بدهيگاو س.  شودیخواب ناخودآگاه در ذهنم مرور م. فکرهام خسته ام کرده اند
  :  کندیستاده و بروبر نگاهم ميم ايش رويپ

  !یستي فرهاد ؟ تو خودت نیه تو فکريچ-

   . . . یول. نه خوبم-

  ؟ی چیول-
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  رم کردهيدم که درگي دیراستش خواب-

   بود حاال؟یچه خواب. یستي تفاوت نیز بيچ چي خوبه به ه-

 خواب مادرم را و او هم تعجب کرده ی کنم و حتیف مياز خوابم را تعرير تا پياز س
  :دنديک خواب مشترک را دينکه دو نفر ياز ا

   ؟یرم علي میبه نظرت من م-

  !یدياصال ترس. ب که ندارميعلم غ-

   کنم  یارم فکر مد.  بگمی دونم چینم! دميد ترسيشا.  دونمینم-

 یت بندي؟ اولوید بکني چه کار بایريگه بمياگه قرار شده طبق خوابت پانزده روز د-
  . زيا و طرح رفاقت برياز مرگ نترس، باهاش نجنگ، با مرگ کنار ب. کن

  دا کنمي براش پی که جواب ساده ایست علي نیمرگ اتفاق کوچک-

  ؟ی کنیاالن به مرگ فکر م-

   کنم،  ی که قراِر زندگیبه مدت زمان.  کنمیر م فکیبه زندگ!  نه -

  : کند یان را فوت ميدود قل

  قت باشه؟ي تونه حقی خواب نمیعني-

د تو خودت يبا! ه هشدار بودهيد يشا. قت باشهي حقینکه همه ينه ا.  تونهیم! چرا -
  . یدا کني پی تونستید رديشا. ر خوابياصال رجوع کن به کتاب تعب. یجستجو کن

  : دهدیکهو ادامه مي افتاده باشد یزياد چي کشد و انگار ی را سر می چااستکان

   فرهاد؟یان گذاشتيبا شوکا در م-

  خت  يکهو بهم ريآره اما -

   چرا؟ی دونی  م-

   نه-

   دوستت دارهیاديچون ز

 قهوه یهوا.  زنمیان پک مي زند و من هم ساکت به قلی نمی رود تو فکر و حرفیم
ده ام و مغزم ي انفجار رسیال به مرحله ين همه فکر و خيان شده و از يخانه سنگ

زاد يآدم.  دهدی قد نمیيعقلم به جا.  هست؟ کالفه امی چین مغز لعنتي کشد و اینم
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خ استثنا ي را ندارد و به اعتقاد من بزرگان تارین همه تئوري و هضم ایيرايکشش و گ
 االن هم خوِد مرگ و هم ، . فراتر از آنی حتیزينبوغ آنها خاص است و چ. بوده اند

 یايد هم نشوم و دنيشا. ست و نابود بشوميد نيشا. بعد از مرگ برام مهم شده است
د در پانزده روز ين ساله ام را باي چندی کنم تمام کارهاین فکر ميبه ا.  باشدیگريد

 را شه امياند. سميوانه وار بنويد ديبا. زاد است ين کار آدمين دهشنتاکتريا. انجام بدهم
ن ي ایدا شد و همه ي مثل خودم پیوانه تريد.  خوردید بدرد کسي آورم شایبه قلم م

  :ال آسوده گورم را گم کنميبعد با خ. ها را خواند

  ؟یقت داره عليبه نظرت خواب چقدر حق-

ر ي انسان در خواب هم تاثیست و زندگير ني تاثی انسان بیعتا در زندگيطب! خواب-
ت ين است که مغز انسان در تمام لحظه مشغول فعاليمهم ا. اندهر دو مکمل هم . گذاِر

 ینده ي از رفتارها و آیلي خیگاه. بهين عجيا.  افتدیت از کار نمين فعالياست و ا
شوکا .  استی رواشناسیده يچيخواب مسئله پ.  کنهیدا ميانسان در خواب نمود پ

  .   تونه کمکت کنه فرهاد یبهتر م

 باشد؟ ی تواند هشدار جدیخواب م! دي دین خوابيمادرم چنچرا .  روم تو فکر ی م
اه ي شود و گاو سی ام تمام میزده اسفند زندگيس! رمي میگر ميمن تا پانزده روز د

 کشد و یخرناس م. ره من شده استي خون گرفته اش خیهنوز با              چشم ها
 کند و ی دندانهاش را مبت نشسته رو مبل و پدرم هنوزيگاو بد ه.  دهدیشاخ  نشانم م

گر تحمل نشستن يد. ی لعنتین فکرهايلعنت به ا.  خنددی دهد و غش غش مینشانم م
  : شومیبلند م. ندارم

   ؟ی ما علی خونه یايشب م-

  د برم خونه کار دارمينه با-

  من رفتم-

  ! چه زود-

   ی حالم خرابه عل-

  مراقب خودت باش. باشه -

  خداحافظ. کنم یمن حساب م-

  حافظ خدا-
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ان يپول قل. سرم کم مانده بترکد.  رو تنم نشسته استیعرق سرد.  شومیدارم خفه م
ن ها زوزه کشان يک شده و ماشيرون که تاري زنم بی کنم و میدو نفر را حساب م

مغزم .  شودیسرم خنک م.  زنند و هوا سردتر شده استی روند و   آدم ها قدم میم
انسان . ده استي انفجار رسید که به مرحله مغزم آنقدر سرد بشو. د خنک بشوديبا

 ی میقينفس عم.  را نداردیع زندگي از افکار و وقایت بعضيش و ظرفي گنجایگاه
 شود فکر نکرد؟  مرگ ی کنم چطور می افتم و فکرمیکشم و بطرف خانه راه م

  ! رمي میمن م.  کندیم نميرها

، در خالء یمت و قدرتچ مقاوي هی کنم بیاحساس م.  دانمینم! بترسم!  ترسمیم
م ي آیا نه فرود مي دنیچ کجاي پرتاب شده ام که در هیدر ظلمات وهم آلود. شناورم

  .  سقوط مرگباریحت.  کنمیونه سقوط  م
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 آنکه ی شکندم ، بیم.  کندیچد و خردم مي پی که در من میتوفان. در دلم غوغاست
توفان درون انسان از توفان .  در برابر توفان درونم داشته باشمی مقاومتیااري
! باز هم خواب.  شودیر فشار اندوه شکسته ميم زياستخوانها. عت خطرناکتر استيطب

ا روح است که از کالبد خارج ي شود؟ آین خواب چگونه درست مي و ایخواب لعنت
ال است؟ خواب چه ي مدت فعال و سنکه ذهن انسان در تماميا اي چرخد و یشده و م

 بود که ی این چه خواب کوفتيا. ستي انسان قابل کشف نی است؟ براستیده ايپد
 دانم خوابم تا چه اندازه یهر چند نم. ختي ام بهم ریدم؟ شالوده تفکر و زندگيد

 ی قد نمیيعقلم به جا.  دانمی افتد؟  نمین اتفاق ميا من خواهم مرد؟ ايصحت دارد و آ
ت گذشت و با ين وضعيامروز با هم.  داردیزاد هم حد و اندازه ايعقل آدم. دهد
  .عذابم دادند.  که شکنجه ام کردندیافکار

 یرانکده ايجهان و. وانه خانه دارمين دي در ایگر فرصت زندگي االن چهارده روز د
رگ  دانم چه کار کنم تا مینم. کالفه ام.  قرارمیب.  پرگویيوانه هاياست و انسان د
نم ي مدت بودنم بچی براید برنامه ايبا. نکه کمتر بهش فکر کنميا اي. را فراموش کنم

 که مرده یيخوش بحال آنها.   کنمیارزش وقت را االن درک م. تا مفت هدر نروم
!  چقدر خوشبخت هستندی زندگیامده هاين. ندي آیا نمينکه اصال دنيا اياند و 
 است که یزي انسان رنج نکشد و مرگ تنها چ است کهی به اعتقاد من زمانیخوشبخت

اصال چرا بخوابم؟ .  توانم بخوابمیمه شب است و نمين.  دهدیان ميبه رنج انسان پا
ن مدت کوتاه يپس در ا.  شودیزم نابود مي مانم و همه چیشتر زنده نميچهارده روز ب

 ی شکارچکاش ! یگاو لعنت. د و خصوصا من که خوابم پر از کابوس استيد خوابينبا
ک ي با ی رهگذریا اگر دوباره تو خوابم آمد ، شکارچي.  شدیدا مي در خوابم پیا

گر در خوابم جوالن ندهد و مرا به ترس و ي دینطوريد ايشا. اورد يگلوله دخلش را ب
 مرگ باشد و اگر مرگ باشد که تمام ید نشانه ي که شایگاو. ندازديوحشت ن
 پنهان است؟ ین زندگي در پس ایچه حکمت.  شوندیا هم شکارش مي دنی هایشکارچ
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. ست که کائنات کشف بشوديدانش انسان به اندازه خلقت وسعت ندارد و قرار هم ن
همه .  را شکل  داده اندی که هستیيزهاين چيزتريمولکول و ر! ز از اتم استيهمه چ

!  چرخاندی در حال چرخش هستند و چرا هسته همه را دور خودش  میدور هسته ا
 چرخند و ی می در حا چرخش است و در مداریئنات و کهکشانها و کل جهان هستکا
 گرانش و جاذبه همه را یرويک ني!  را جهان حکم کرده استیفه اين وظي چنیکس

  .  چرخاندیدور خودش م

وار و ي دیک تاک ساعت بزرگ روي تید جز صداي آی نمیيده اند و صداي همه خواب
د از ي آید و دلم نميادگار خريخواهرم برام . االن بدتردم و ي ترسیشه از ساعت ميهم

من و خواهرم مهتاب که . ميما دو نفر. د دلش بشکند يرون و شاياتاق پرتش کنم ب
ش تنگ شده و چند روز يدلم برا.  و سرنوشت اش یشوهر کرده و رفته دنبال زندگ

ا ياه  بچه اش بدن نزده است و مادر گفت پا به ماه است و اسفند میشده که به ما سر
 یعني.  تواند باشدیاما نه تصادف نم! یچه تصادف! ادم نبود؟يچرا ! اسفندماه . دي آیم
 خواهرم ی آورد؟ وقِت مرگ من ، بچه ی سر از حکمت روزگار در میانسان ک! چه
البته از کجا مطمئن هستم که خواهم مرد؟ نکند عقلم ! ست؟يب نين عجيا! دي آیا ميبدن

 یي هم نشانه هایوانگيد.  دانمینم! وانه شده ام و خبر ندارم؟ياده ام و درا از دست د
 یا ميل دني در من هست؟ اسفند خواهرم بچه اش را تحویوانگي دیا نشانه يدارد و آ
 ی کوفتین زندگيبه ا. دي آیا نميالبته بچه بدن!  خواهدیا  بچه اش را ميدهد و دن
ن ي خودش هم جز معترضیود و روز شی می شود و گرفتار جبر زندگیپرتاب م

ا يا با بدنيند؟ آي بی تدارک می جشنی تولد هر کودکیا برايا دنيآ.  خواهد شدیزندگ
 ی را محکم به صدا در آورد تا همه بدانند زندگید طبل زندگي بایآمدن هر کودک
شتر از توانش ي ، مرگ بینکه جاز زد با تولد هر کودکيا ايان دارد؟ يهمچنان جر

  . شودیه کار مدست ب

ن ي کنم اگر همیفکر م. قه به دوازده شب استيده دق.  کنمی نگاه میبه ساعت لعنت
ا از کار ي دنیتمام عقربه ها) یزيا هر چين و يمثال مکث زم (یليلحظه بنا به دال

ر قابل ي غی بشریجامعه . ردي گی صورت می مشترک جهانیک فاجعه ي. فتديب
ن يتصور چن. ختهيبدون نظم و آشفته و درهم ر یک جامعه ي. کنترل خواهد شد

ل به يم. دي آیچه کار کنم؟ خوابم نم ! یخل شدم نصف شب.  وحشتناک استیيايدن
.  کندیک ميت آدم را تحري است که شب خالقی دانم چه حسینم. نوشتن دارم

 شب یمه هايوضع حمل متفکران ن.  شوندیشمندان در شب فارغ ميهنرمندان و اند
 ین زمان برايشب بهتر.  دانمی نمیچيه.  دانمیک راز است؟  نميا شب ياست و آ

ا راز ، معما، کد ، يآ. مي گوین حس را دارم ، که ميالبته االن ا. د فکر استيتول
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ا ي در دنی فرا انسانیيده هاين              پدينکه واقعا چنيا اينشانه، تصورات ماست 
  وجود دارد؟ 

 یاستکان چا.  کنمی له میگارير سيگار را تو زي و س کنمیگار را فوت ميدود س
 رقصند و یشعله ها م.  سوزدی اتاق می گوشه یبخار.  کشمی را سر مینيدارچ

ا يسم و ي کشد بنویحوصله ام  نم. م لذت بخش بوده و هستيشه برايدن آتش هميد
نم يبب.  بهتر است به شوکا زنگ بزنم . ل به نوشتن دارميهر چند م. نکه بخوانميا

کار ياز بکار بردن اصطالح ب. داري دهد ؟شب دراز است و قلندر هم بیجوابم را م
ستند و در سکوتشان هم يکار نيش و قلندر بيدرو.  عارندیکارها بيب. د ي آیبدم م

 کنند ، یاگر اشتباه هم م. ن استي اشان قابل تحسیاضت کشي ریاراده . تفکر هست
  .ن مقاومت ارزشمند استياده اند و استيباز بر سر اراده اشان محکم ا

 ی اش چون آبشاری بلند گندمیده و موهاي کنم شوکا رو تختش دراز کشی تصور م
 اش را پنهان کرده ی آبی بلندش چشم هایخته رو تختش و پلک ها بسته و مژه هاير

 دارد و ی را بر می زنم هر چه بادا باد و زود گوشیزنگ م! دار باشديد بيشا. است
  : ر منتظر تماسم بودانگا

  الو سالم-

  :د خواب بوده باشدي کند و حدس زدم بایصداش خفه است و آرام صحبت م

  سالم فرهاد -

  ؟یخوب-

  یمرس-

  !یخواب بود-

  ده بودمينه دراز کش-

  !تنها-
  ؟ی چیعني-

  !ینکه عروسک ات را بغل نکردي ایعني-

  مسخره! ی گی رو میآها خرس-

  :مي خندیهر دو م

   شوکا ؟یديچرا نخواب-
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  ؟یدي خودت چرا نخواب-

   تونم بخوابمینم. اديخوابم نم-

  چرا؟-

   ترسمید هم ميشا.  دونمینم-

  !؟ البد از خوابت آرهی؟ از چی ترسیم-

  فکرم رو خراب کرده شوکا  .  آره -

   کردمی من هم داشتم به خوابت فکر م-

   شد؟ی واقعا؟ چ-

   شد؟ی چی چ-

  ! فکرتیجه ي نت-

  دم ياز مادرم پرس. ر باشهيخ. اد  دونم فرهی نم-

  !  خوب-

   ولش کنیچي ه-

اه تو يک گاو سي! مينيک خواب مشابه ببيمادرم و من هر دو !  رو ول کنی نه چ-
  فقط من.   کردید ميخواب هر دو،  فقط منو تهد

منو هم .  مرگهیگاو و دندون، نشانه . ستيمادرم گفت خوابت خوب ن! راستش-
   فرهاد یترسوند

  ستينطور نيد داشته باشه، اي بای علتهي -

ن يدرطول ا. د وجود داشه باشهي ات باین خواب تو و زندگي بیه رابطه اي.   حتما-
  ! فرهاد یمدت به مرگ فکر کرد

  مگه خر بودم! نه-

  ین نظر رو داريهم! یاالن چ-

 را هضم ین واقعه اي کردم تا بتونم چنیشتر به مرگ فکر ميکاش ب.  راستش نه-
  رم؟ي می به نظرت میعني. ختمي ری مرگ بهم نمیده يا الاقل با پدي. کنم
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  .  بد فکر نکن. ر انشاهللايخ. خدا نکنه-

  رم شوکا  ي میگه مي من چهارده روز د-

   بشنومیزي خوام چیبس کن فرهاد نم-

  یول-

  قطع کنم؟.  بس کن فرهاد -

   شوکا  ید قبول کني را بایقتي تو حقی ول-

  زمي عزی ذهنت ساختیوقت را تو  تي حق-

  شوکا  -

  بله-

  ه شوکا؟يراد انسان چين اي بزرگتری دونیم-

   تونه باشه؟ی میچ!  نه-

  ی و وابستگیدل بستگ-

  ؟ی چیعني -

 که یعذاب. شه توام با عذابهي همیوابستگ.  بنِدهی دل نمیچيانسان آزاد آزاد به ه-
  ارهي خودش بوجود میانسان خودش برا

  چرا؟-

ن چهارده روز موفق يدر ا. رمي میگه ميم واقعا چهارده روز ديکنفرض . دقت کن-
بدون رنج و  . رمي می میچ استرسيز دل بکنم راحت و بدون هيشدم از همه چ

   اضافه بر سازمان یشکنجه 

   بشهی تونه دلگرم زندگی انسان نمیبدون وابستگ.   شه فرهاد یل نمين دلي ا-

قت ، ي و حقید تو خاليام . ی تو خالیدهايما.  است شوکا یدها واهي از امی بعض-
. ر گذار استي از آنها تاثیکيشهامت تو در انتخاب . ستاده اندي هم ایرو در رو

  .نهي گزیزها را بر مين چيل تري و اصیشهامت و اراده قو

  !مي حرف بزنیگريز دي شه راجع به چی فرهاد م-
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  ک شرطيبه -

  !یر آورديگسر گردنه !  های زرنگیليخ! یبه چه شرط-

  قايدق-

  ؟یچه شرط. بدجنس-

  د يا از جدت بزگوارت بابابزرگ فروياز استادت ، . دا کنير خوابم پي تعبی برایراه-

  ر انشاهللا نگران نباشي خیباشه ول-

  م؟ي صحبت کنیحاال راجع به چ. ستمين-

   دونم خودت بگوی هوووم نم-

  !ی موافقی و علمی بحث فلسف-

  ! ؟ی شدوانهيتو هم د! ینصف شب-

   شهی ذهن انسان تو شب آبستن تفکر  م-

   رسهی میمانش کيوقت زا-

  اد؟يا مي دنی آدم کیبچه !  حاال شد-

  د وقتش برسهيبا! خوب-

  .  رسه ید وقتش برسه و ميش باي زای و تفکر هم  برا-

  !مي صحبت کنیحاال راجع به چ.جالب بود -

  !اول بگو خوابت نگرفت-

  نه بابا تو هم-

ده اشان ي عقین قرن رويخ زنده بشن، تو ايشه و تاريت اگه بزرگان اند به نظر-
  !هستند

  ؟یمثال ک-

   کنهی نمیفرق.  ی هر ک-

  ميم و حرف بزني را مشخص کن تا بهتر روش متمرکز بشیکينه -
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افالطون ، . ونگ يد ، يچه ، هگل، مارکس ، فرويسقراط ، ن.  دونمی  چه م-
   رو انتخاب کن یکي! م بگمباز. رگکارد يس ، کين قديآگوست

  !ه فرهاد ي نظرم چی دونی م-

   دونمینه نم-

  ی گم تا بدونی خوب م-

   بگو-

 کنم ی زنم و دودش را فوت می میقي کنم و پک محکم و عمی روشن میگاريس
  :وار ، درست روبرمي دیچه که چسباندمش رويطرف عکس ن

دار ي پایزيله و چيبه تحلز رو يهمه چ.  مونهی در زمان ثابت نمیچ چيبه نظرم ه-
  ستين

  !ی گیراست م! نه بابا-

  نهي گفتم نظرمن ا-

ست ساله ي صد و ین را عمه يا.  به به ! یچه استعداد! یچه نظر. یدي زحمت کش-
  !یب گفتيغ. ام هم بلد بود

  : زندیغ ميکهو جيشوکا 

  مسخره . ی بدجنسیليخ-

  .:تش دارمشتر دوسي خندد بی میم و وقتي خندیو هر دو غش غش م

  د ادامه بدهيببخش-

 ی از زمان بازتاب داره ، نه برای در مقطعیشه ايفرهاد، به نظرم هر اند.  مزه یب-
  تمام زمان

  ه؟يف ما از زمان چينجا تعرينه اي مهم ا-

   گردهی بر میستيخ زي از تاریي ما به برهه های بحث زمان-

  !یت بزنيک شخصيه مثال از ي شه یم. ن شدي خوب ، ا-

  ن رحمت باديد بابابزرگم که روحشان قريچه جدت بزرگوارت و فروين نيمثال هم-

  !ن  بادا و ادامهي چن-
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 ندارم اما همه یچه شکيدر صراحت کالم و صداقت ن. ستي نین دو شکي در نبوغ ا-
 یشه اش مورد بررسي از اندیيبخش ها.  امروز کاربرد ندارهیچه براي افکار نی

 ی همه یول.  گرفتندیاديرات زيشه تاثي از همان بخش اند هایليقرار گرفته و خ
  خ شدهي تاریگانيگر بايشه اش دياند

 یني بین زمان ميشه اش در اياند.  شمینده خوانده ميخودش گفته بود من در آ!ن ي بب-
  ش داشتند و دارند؟يچه گرايروز به نيچقدر از نسل امروز و د.  الزم دارهیکارآئ

نده کاربرد ي نسل آی برای گی که میشه اي همان بخش اندی کنیاما فکر م.  درسته-
  د خواهد بود؟ينده مفي نسل آیبرا! الزم رو داره

 شه ی که مطرح میموضوعات. ن بشر مشترک استي از افکار بیبعض. البته شوکا -
. رش هستي که بشر هنوز درگیگري دیزهايا خدا و چيمثل خدا مرده است و . مهمه

از و ينده نسبت به نيبه نظرم نسل آ. گري دیزهاي چیلي و خی برابر ،یعدالت ، آزاد
   مکهی رو میشه اي اندیره ي کنه و شی میدانش خودش بهره بردار

  من مخالفم. اشتباه نکن-

  چرا؟-

  :بحث برام جالب شده است. زم ي ری می کنم و از فالسک چایگار را فوت ميدود س

 یمان زندگيم مثل گذشته هاي تونیما نم.  خوادی نوتر میشه اينده و نوپا ، اندينسل آ-
   زنهی پس مینده  هم ما را به راحتيپس آ. ميکن

  مي خونی اونها را هنوز میشه ي اندیم ولي کنی نمیان زندگيوناني ما مثل -

   هم هستیزيه چي ی درسته ول-

  ؟یچ-

و، تو ؟ تی سقراط و افالطون را قبول داریا همه حرف هايآ! ی خونی تو فلسفه م-
  .  دهی  می کهنگیشه ها بوي از اندیبعض.  فرهاد ی کنی می مدرن زندگیايدن

 مدرن امروز را ساخته یاي ها دنیمي از تفکرات قدیي قسمت هایول.  نه قبول ندارم-
   نو شدهیشه يم مواد خام اندي قدیشه ياند. 

     چطور؟-
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شه يودند که با توسل به اند بیچه ، کسانيا اصال قبل از نيچه يبعد از ن! ن شوکا ي بب-
 درخت تفکر یشه يقت ريم در حقيشه قدياند. ان گذاشتندي نو را بنیشه ايم، اندي قدی

  .  ها هستندیم ها اصالت امروزيقد. است

 رسن که آن یجه مين نتي به ایقات و پژوهش جدي اما امروز دانشمندان با تحق-
  امروز بحث زمانه فرهاد . خ بشهي تاریگانيد باي نداره و بایشه االن کاربردياند

 ذره یشمندي حداقل از هر اندین مشکل رو حل کرده که بتوني ایتکنولوژ.  باشه -
.  کنه ی میشه احساس لذت و آرامش و همخوانياما افراد جامعه با آن اند. ی بدونیا
.  شهی کنه و متحول میدا مي راه خودش رو پیشه اينجاست که فرد با آشنا شدن انديا
ر يم فکر تاثيني بی کنه و میدا ميت پينجا اهمي کنه فکر کردن ایا حداقل فکر مي

   ذاره یخودش را           م

   کهنه؟یشه اي اندی حت-

  ده ، از اول که کهنه نبودهيدر مرور زمان پوس.  کهنهیحت. قاي دق-

  ر گذاره ي تاثی و مقطع زمانیطيست محيط زينه شراي نظرت ایعني -

 ی بشری که زندگیشه اياند. ان ساز بوده ي که جریيشه هايته به نظرم اندالب. ني آفر-
   کنهیز رو متحول ميزمان همه چ. خ را عوض کرده ير تاريرا متحول کرده و مس

   شه؟ی میفش چيط تحول نداره تکلي شرایاگه جامعه ا-

،  بپاشندی آگاهید نطفه ي خاص که همان متفکران و خردمندان اند، بایک عده ي -
   کننی و فکرید جامعه را آماده و آبستن تحول ساختاريبا

  !ن وسط هستي ایزيه چي یول.  موافقم-

  ؟ی چ-

  ه هم باشنديست همه مردم شبي قرار ن-

  د بفهمند و فکر کنندي تونند بفهمند که بای می خوب نباشند، ول-

  ی شه  ، نه اجتماعی مین تحول فردي ای ول-

  .                 دنیل ميافراد هستندکه اجتماع رو تشک. گهي از اجتماع ست دیي  فرد جز-

  !د کردي کار بایمار چي بی با جامعه -

   درست شدن هست شوکا  ی برایشه راهيهم. دا کردي پید راهي با-
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 کنن و از کجا معلومه که ین فرد فکر مينه چند تا مثل اي آخه فرهاد جان، مهم ا-
  فکرهاشون درست باشه ؟

ر خودش بدونه و اونها را ين افراد را مخالف مسي ای گی که تو میجامعه اد ي شا--
   کنهیله  م

 دولت که اجازه رشد و نمو یاستگذاريس.  داره یستم حکومتي به سیگه بستگين ديا-
  دوار بودين جامعه اميد به اين موقع باي را بده و ای سازنده این افکاريچن

 ین آدم ها  عمومي را بیزي شه چینم.  کنهی فرق می اما روان و درون هر انسان-
نگونه ي به ایده ايمن عق.  خودشون را دارن فرهاد یات ناشناخته يآدم ها روح. کرد

 خواد یهر کس هر طور م. زارميد بيمن از با.  بشهید عموميتفکرات ندارم که با
   یگر آزاري کنه اما بدون دیزندگ

   هم دارمیگه ايه نظر دي  -

   ؟ی چ-

  ؟یکم دار تو -

  ؟ی چ-

   خانم جانی کم دار-

  !ی داریاديتو ز-

   بهت قرض بدمی خوایم. ز کردم باباي اوه من لبر-

 کشم و ی باز سر می سرد شده ولیاستکان چا.  زنمی خندد و من هم لبخند میم
  : دهمیتمرکزم را از دست م. زدي ری ذهنم بهم میاي افتم و دنیاد مرگ ميکهو ي

  !الو-

 . . . .  

  ؟یهست!  فرهاد الو-

  آره هستم-

   شده؟یچ-

  !م امشبي آرمانگرا شدیادي زی کنیفکر م. یچيه-
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  هي و فرضیپر از تئور. ني همی زندگ-

   گردمیقت مي ها دنبال حقین تئوري من هم تو ا-

  ی قبولش کنی خوایه که نميزيک چيقت ي حق-

  ؟ی چ-

  !خدا فرهاد .  خدا-

  !تو ذهنت؟!  خدا کجاست شوکا  -

  نه !  نه-

  !  کجاستی بدونی خوای م-

   دلت فرهاد ی تو-

 دانم ینم! خدا!  که نساخته استیيهايزي خودش چه چیانسان برا. ؟ جالب است!دل
  : دهمیه ادامه ميم و بعد از چند ثانيچه بگو

  شوکا  -

   جانم-

  !ی خدا را تو ساختی کنی فکر نم-

 ی باز هم قشنگه که کسا من ساختمش ،ينه انسان خالق خداست ، ي اگه منظورت ا-
.  هست که دوستم دارهیزيچ. ه کنمي تونم بهش تکیمهربون را ساختم و هست که م

.  دهیبهم آرامش م. مراقبم هست. در من هست.  کنهی میباهام زندگ. کنارم هست
 و هم ی کنی ازش فرار میهم دار!   فرهاد ؟یني بینها رو نميچرا ا.  دهید ميام
ه فرهاد ؟ بخدا خودت يل مخالفت تو چيدل!  چرا ؟ی دونینم ی ، ولی جنگی  میدار

  !ی دونیهم  نم

  !از کجا معلوم!  خودم دارمی برایليد دليشا. ی دونینگو نم-

  !؟ی به کجا برسینماز بخون ! یلي  چه دل-

  . آقای به آرامش درون-

  ه شوکا  يزيه چي فرق من و تو -

  ؟ی چ-
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 تو یول. دا کنميقت را پيدا کنم و حقياهمو پراهه ها رين بي کنم تو همی من تالش م-
  !ا نهيقت دارد يست برات راهت حقي و مهم نی زنی قدم میهمان راه رو دار

  !  مثال کدوم راه-

  ین کاويا دي و ین درماني د-

  ! فرهاد؟ ینقدر خشنيچرا ا!  اشتباهه؟ی کنی چرا فکر م-

  ی خشن نه، جد-

 همه رو ی خوای و میر بديي خودتو تغی تونی نمیتو حت. تِ تو با خشونتهي جد-
  یعوض کن

 ی؟ پای دونین رو مي دیخي تاریشه ي؟ ری شناسین را مي اصال خودت چقدر د-
ب اش رو هم ي تا معایدين سرک کشير پوست دي؟ به زین ها نشستي دیحرف ب

  ؟   ینيبب

مردم  تونم با دعا به یدا کردم که مي رو پیمن راه.  ندارمیب اش کاريمن با معا-
تو .  درمان باشهیه و حتيت روحي تقوی برای تونه راهکار بزرگین ميد. کمک کنم
  ن باري صدمیبرا.  فرهاد ی کنیاشتباه م

  ! ست؟يده نيشان احوال و ترسي انسان پریده يين زاي چرا اشتباه؟ د-

 یستين درست زيفرهاد د. دا شده ين پيست که دي نی بدیزيچ.  به فرض که باشه-
 ی داشته باشن ، ولیر انسانين حرکات غي به اسم دید کسانيشا.  کنهی مهيرو توص

ن که باهاش مشکل ين ديهم.  فرهاد یر سوال ببرين رو زي شه خود دیل     نميدل
   بشر سر و سامان دادهیبه زندگ.  شدهیر انساني از تخلفات غیلي مانع خیدار

  !یديدن بخش رو يا! خته شده يخ خون ري و چقدر در طول تار-

ن مانع يد.  گردهی قدرت بر مین به همان سوء استفاده کنندگان تشنه يا. دميبله که د-
  ن اثبات شده فرهاديا.  شده اد جانیتخلفات اجتماع

   کنه و بشر رو گرفتار توهمات خودش کردهین از ابزار ترس استفاده مي د-

   کنترل انسان هاستی ترس برا-

   خورهی آدم را میشه ي ترس مخربه و ر-
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ا حساب و يد بدونه دنيانسان با. ت و کنترل انسان هاستي هدای از راه هایکين ي ا-
چ رفتار ظالمانه و ي کنه بترسه و بدونه هی که می داره و انسان از عواقب کاریکتاب
  ستيجه ني نتی  بیخوب

ن ين را به زور تو حلقوم همه فرو کرد؟ ديد ديد بترسه شوکا ؟ چرا باي چرا انسان با-
  !و مذهب چقدر ظلم کرده

رات ي؟ چرا تاثیني بیبابا چرا همش ظلم رو م!  های خودت برگشتیه ي باز به زوا-
  ؟یني بین رو نميد ديمف

ن يبه ا. ش بروين و آگاهانه پي سکه رو ببینه هر دو رويمن حرفم ا! نم؟ي  چرا نب-
  ن کردني به تو تلقین رو از بچگياسم نرو که د

  ندارم فرهاد ي دونم چرا دیمن م.  اندیمه مذهبينواده ام نخا.  اشتباه نکن-

  ه شوکا ؟ي درد بزرگ بشر امروز چی دونی م-

.  کنهید ميبشر رو تهد. د درمانش کردي که بای به نظر من پوچیول. زهاي چیليخ-
  هيخودکش محصول پوچ

   رسه؟ ی می چرا بشر به پوچ-

 گرفتار شدن و یکردند تو مرداب زندگخدا را رها . ین سادگيبه هم . یماني ای از ب-
   شنیدارن غرق م

  مان شده؟ ي ای چرا بشر ب-

ن يد. نهي ها دی کنه مسبب تمام عقب ماندگیچون بشر امروز فکر م . یي خدای از ب-
   بکشونهی تونه آدم رو به پوچی میشه اي و ری اصولیناباور

   افکار و نظرات تو درسته؟ی کنی چرا فکر م-

   فکرهات درسته ؟ی کنی م چرا تو فکر-

م و جنگ يک مبارزه دعوت شده ايهر دو ناخواسته به . ميهر دو سکوت کرده ا
  .:ن و دشوار استيافکار سنگ

  ه؟ي حکمت چ-

 در نظر گرفته که خارج از درک ی مصلحتی هر کارینکه خدا براي ایعني حکمت -
  زادهيآدم
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 بقول خودت ی به آدم های واهیدهاين اميد توسط دي تو نبایول.  جالبِ  جالب-
  یق کني تزریاليد خيبدبخت ، ام

 و ی و دعا خوانین درمانيبا روش د. نيهم.  کنمیکمکشون م.  کنمیق نمي تزر-
  دميجه رسيمن به نت.  کنه فرهاد یکالم معجزه م. مناجات

  ؟یر امتحان کردي چند انسان کم سواد و پیرو-

  ه راه و روشم جواب دادهنه کي هستند، مهم ای کنه کی نمی برام فرق-

رش هر ي پذیقشر کم سواد و کارگر آمادگ.  گردهی انسانها بر مین به زودباوري ا-
   عوام استیل عقب موندگين دليا.  خرافات رو دارنی ، حتینوع باور

 که ی حق داره هر طوریهر انسان.  ندارهین درماني به دی ربطیط اقتصادي شرا-
   کنهی خواد زندگیم

 ی همه یشه ياقتصاد ر.  کنهید مثل کرم زندگيانسان نبا!  نهی  هر طور-
  باورهاست شوکا  

  ست ينه ن-

   هست-

   ؟ی مشکل داریاصال تو با دموکراس. ستي به نظر من نی در آوردیباز قد باز-

  داي شد-

  هين روش دموکراسيده بهتريا فهميدن! چرا-

 یه دارها مناسب ميسرما یبستر برا.  کنهیشتر مي رو بی شکاف طبقاتی دموکراس-
 استثمار و ظلم ی برای فرصت مناسبیدموکراس. ع تريچاره فجي بدبخت بیشه و برا

  گر  است شوکاجاني دیها

  ه جايد ببرمت ي با-

   کجا؟-

   امامزاده صالح،  -

   چرا؟-

  یواقعا کم دار. زمي عزیري شفا بگی بر-
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 کنم و همه را تو ی مبه حرف هاش فکر.زم ي ری می زنم و از فالسک چایلبخند م
  : کنمیذهنم مزه مزه م

   ساعت چند شده؟ی دونیم-

  ! نه-

   چهار صبح  -

  ؟یتو چ. وونه صبح کالس دارميد!  صبح-

  ستيمهم ن.  دونم ینم!  من- 

  ست؟ي چرا مهم ن-

  ؟ی دونی نم-

  !نه-

  ؟ی فراموش کردی به زود-

   رو  ؟ی چ-

  رمي میگه مي من چهارده روز د-

  ريشب بخ. ميم ال ال کنيده بريخوب وقتش رس. کنم ی گفتم قطع م-

  ر  يشب بخ-

 یرو. گاري زنم به سی کنم و پک میگار روشن ميک نخ سي.  کندی را قطع میگوش
 ی میاد چاي. فتدينه ام است و مراقبم ني سی رویگارير سيز.  کشمیتخت دراز م

  . یي روم دستشوی کشم و میگار را تا ته ميس.  خورمی را میچا. افتم

اه امشب تو ي گاو سیعنيده اند و يهمه خوابند و خوش بحال همه که راحت خواب
.  ترسم بخوابمی کشد و میتو خواب مادرم انتظار مرا م!  کندیخواب مادرم دنبالم م

  ! م؟يچقدر حرف زد. ن شده يسرم سنگ.  سوزدیچشم هام م

 کشم و                    یاز م تخت دریرو.  ام سبز رنگ استیشب خواب.  کنمیبرق را خاموش م
 است ی کشد و کافید انتظار مرا مي شایاه لعنتي ترسم چشم هام را ببندم و گاو سیم

نه و ي آیستاده جلوي کند و پدر حتما هنوز ایکهو به من حمله ميچشم هام را ببندم و 
مرگ ! مريد بميشا! رمي میزده اسفند واقعا ميمن س.  خنددیبه دندان افتاده اش م

 بندم و احساس  یم را ميچشم ها.  دانمی  نمیزيچ.  دانمیست؟ چگونه است؟ نميچ
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م ي آیا ، نه فرود مي دنیچ کجاي پرتاب شده ام که در هی کنم در ظلمات وهم آلودیم
   سقوط مرگباریحت.  کنمیو نه سقوط م
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وانه ها   يه ديالبته شب. وانه هستميد که من کافر دي گویمادرم م!  دانمیمن کافرم؟ نم
افه ام يوانه شدم و قيمادرم گفت د.  دارند که کافرمین نظريدوستان چن. شده ام

ن کارها ي ایج شدم؟ کجا حوصله ي گی زنم و مثل آدم هایشم را نميبرگشته و چرا ر
 باز یول.  و دماغ افتاده ام رود و از دلی نمیچ کاريرا دارم؟ دست و دلم به ه

. دمي خودم را دیکه خوردم وقتي.  گفتیراست م. نهي آیرفتم جلو. کنجکاو شده بودم
 شده یزيم مادر گفت چي خوردیصبحانه که م. ش نگذاشته بودمينقدر ريچ وقت ايه

 حرف زد و حرف زد و مخم را خورد تا از من حرف بکشد و الم تا کام یاست؟ ه
  :مادر گفته بود !  گفتمیچه   م. کت شدم نزدم و سایحرف

 مردم رفتن دکتر مهندس شدن،  یبچه ها.  رو نخونی کوفتین رشته يصد بار گفتم ا-
   شده بچه جان؟یچ! اهللا اکبر.   من رفت خل و چل شد یبچه 

  ال شو حوصله ندارمي خیب.  مامانیچي ه-

   شه با تو دوکالم حرف زدینم. ی جهنم که ندار-

  : دادبعد ادامه

  ؟یعاشق شد-

   نه-

  ؟ی خوای زن م-

   نه-

  ؟ی پول و پله ندار-

   نه مامان-

   دلت تنگه؟-

   نه-

   بهت گفته؟یزي بابات چ-

  نه-
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  ش اومده؟ي پی دانشگاه مشکل-

  نه ول کن مامان.  نه بابا جان-

  :کهو داد زدي

 ی داریبه من بگو واسه ک. پدرسگ خل و چل. درد. نه و کوفت. نه و زهر مار-
  ؟ ی زنیف               محر

  :بعد پا شد و داد زد

. د عقلت برگرده سرجاشي خدا کن شایرو به سو. ن دو رکعت نماز بخونيکافر بش-
   خل و چلیشد! ؟ی بشی؟ نه، چی بشی چه کوفتی فلسفه بخونیرفت

؟ سند بهشت را به !یديا رسي دنی به کجایتو نماز خواند!  چنِد مامان؟یخي خدا س-
  ؟اسمت زدند

  :د و زد به صورتشيمادرم لب گز

 کرد، تو یک غلطي کرد، ی عقلیا جوان است، بيخدا. اهللا و اکبر. توبه. ا توبهيخدا-
  توبه . ببخش

بعد .  کردم و شوکه شده بودمیشبم فکر مي نبود و به خواب دیزيمن حواسم به چ
؟ چرا به ستيک کافر چي یارهايمع!  کنم من کافرمیرفتم اتاقم و هنوز دارم فکر م

ه ينکه انسان طبق اعالميمگر نه ا!  زنند ؟ی می پرسد انگ کافریاد مي که زیهرکس
ن و بدون خدا ي بدون دیحت!  خواهد باشدی حقوق بشر آزاد است هر گونه میجهان
. من با سواالتم کافر خوانده شدم.  کندیانسان آزاد آمده تا آزادانه زندگ.  کندیزندگ
نکه انسان حق ندارد فراتر ي ایعني. م خودم درازتر کرده اميلند پاهام را از گي گویم

قت يخ دنبال حقياما، من ، در درون تار. مسخره. مسخره است ! شديندين بياز قانون د
 است که قابل یستم جهان هستين سيده تريچين و پيم تريمغز انسان عظ.  گردمیم

 ی ذهن انسان خسته نمذهن انسان در خواب هم فعال است و. ستي و کشف نیيشناسا
ا خواب يا نخوابد تا دچار توهم خواب بشود و اصال آي. نديکاش انسان خواب نب! شود

 ی نمیزيچ.  دانمیقت است؟ نمي حقیکه ياست؟ راه باريال است؟ رويتوهم است؟ خ
  !دانم
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کجا . آنقدر بلند که سرش در دل آسمان بود.  بلندیليخ. م بوديش روي پینردبان بلند
روشن روشن که با تمام .  کند؟ هوا پر از نور بودی میچه فرق.  دانمی نمبودم؟
  .گر فرق داشتي دیروزها

مانده بودم نردبان . ن بود و سرش باالتر از ابرهايه اش در زميپا.  بودی نردبان چوب
فتح .   را دوست دارمی کرد و من هر صعودیپله ها وسوسه ام م! ا نهيرا باال بروم 
 حضور یادم بود کسيتا آنجا که . دمي شنیيصدا. م لذت بخش استيرا بیهر ناممکن

سر چرخاندم طرف صدا . یتنها بازمانده از نسل بشر. تنها بودم.  نبودیکس. نداشت
ستاده يب اياه بدترکيهمان گاو س.  شدیباورم نم. خشکم زد. الل شدم. و زبانم بند آمد

 دانستم یم و نمي هم بودیره ي خ. کردی خون گرفته اش نگاهم میبود و با چشم ها
قدرت حرکت نداشتم و . آب دهنم تو گلوم ماند.  زدیچه کار کنم؟ قلبم تند             م

 دارد؟ گاو ی خواهد و چرا دست از سرم بر نمین گاو چه از جانم مي کردم ایفکر م
رفت شاخش را بطرفم نشانه گ. د بطرفم يد و داد زد و دويکهو مثل مردها عربده کشي

. دي کشیمثل آدم ها داد م.  رفتمیتند تند باال م. و من چنگ به پله ها زدم و رفتم باال
 بود که بشنود و یکس! دي شنیم را مي صدای کسی زدم ولیداد م. بند دلم پاره شده بود

  .  بودی میچقدر دوست داشتم کس

. اره استچيب. چ استيانسان بدون انسان ه. ت انسان را همان جا درک کردم ياهم
 نردبان یدم که پاياه را ديگاو س. زان بودمين و آسمان آوين زمي بخودم آمدم بیوقت

 ی ترسناکش را مید و صداي خندیبلند بلند م. دي خندینشسته بود و غش غش م
اه و کدر شد و يآسمان س.  شدیکهو توفانيهوا . دي لرزیتنم              م. دميشن

 شد یر پام خاليکهو زي. ب مرا ترساندياه بدترکي از گاو سشتري راه افتاد که بیگردباد
! اه با شاخش زد به من؟ هنوز در خوابم هستيگاو س! ا نهين ي دانم افتادم زمیو نم
  !  دانمی نمیزيچ.  دانمینم

 مرا به ین خواب کوفتيا! دمي بود که دیگر چه خوابين ديا!  ترسمیم! ده امياالن ترس
اه در يچرا گاو س. ج و منگ شده ام و قدرت تمرکز ندارم يگ. مرز جنون کشانده است

اه يال کجاست؟ گاو سيقت و خين خواب و حقيمرز ب! خوابم با من سر لج افتاده است
پرت شدنم از . اه نماد مرگ استيشوکا گفته بود دندان و گاو س! نماد مرگ است

  :دي آی داخل می چاینيمادرم با س.  نردبان چطور؟ از فکرهام خسته شدم

  ! امروز یکالس ندار-

  نه-

   شکر خدایوانه شديد. ن رشته اتي تو هم با ا-
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  : پرسمی، میرفتن. ز کارم ي می گذارد روی را می چاینيس

  مامان-

  ه؟ي چ-

  ؟یديشب خواب ندي د-

  !نم؟يکارم هر شب خواب ببيمگه ب.  خل خدا-

  اهي خواب همون گاو س-

   مردمقرارداد نبستم با گاو.  خدا شفات بده-

د از تختم تکان ي آی رود و زورم می فهمم و میر لب که نميد زي گوی میزيچ
.  شده خواهم مردیشب قطعين خواب ديبا ا. رمي میگر ميچهارده روز د.  بخورم
  !رمي میواقعا م

 خواهرم مهتاب تنگ شده و  یدلم برا.  کندینوشتن آرامم م. ل به نوشتن دارميم
 روشن یگاريس.  کشدی زند که اعصابم نمی حرف مادي تماس ندارم و زیحوصله 

  :سمي نوی کنم و میدفتر روز نوشتم را باز م.  کنمیم

   

  

  

  

  

  

  

 یره آهني دو گی الیانگار. مچاله ام. کالفه ام. ستميدست خودم ن. ستيحالم خوش ن
 ی میشتر به پوچيشم، بي اندیشتر مياز رمق افتاده ام و هر چه ب.  شومیشکسته  م

  . خته استي درونم را، افکارم را بهم ریگ لعنتمر. رسم

 ی جدیعني.  استیه جدي کنم قضین خوابم به هراس افتاده ام و احساس ميشب با ايد
 است؟ چرا ی دهد اما هشدار دهنده چه کسیخواب به من هشدار م. اش گرفتم
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ش ي پی گرفت و گاهی شوخی را در زندگیزي شود هر چیشه نمي دهد؟ همیهشدارم
 بقول یعني.  شودی مین بخش زندگي، مهمتریِز زندگين چيت تري اهمید بي آیم

تصادف در !  هستیزي در پس هر چیاميپ!  هستی حکمتیشوکا در هر اتفاق
 تخت یدم رويدار شدم، دي بیوقت. شب شوکه شدميبا خواب د!  استی معنیعت بيطب

 ی هدف میواب باما خ. ک خواب بودي کردم که فقط یهستم و واقعا احساس خوشبخت
  ک خواب است؟ي انسان یا تمام زندگيآ! تواند باشد

د ير،  که انسان در آن باي است با جبر شکاف ناپذیعي وسی قلمرو و محدوده یزندگ
ن قلمرو جبر است؟ چرا بودن ياما چرا ا. ن قلمرو حذف بشودي از ایبماند و تا روز

ل يام از انسان ها بنا به من گردونه جبر است؟ چرا جبر هست؟ هر کديانسان در ا
ن حصار يک شهوت و لذت آمدند و بعد از تولد در ايامدند، بلکه از اوج يخودشان ن

 خوِد یعت بدهند تا روزي و طبی زندگی چون و چراید تن به قواعد بي بایزندگ
  .ش تمام بشودي آنها را ببلعد و ماجرایزندگ

 یم و قلمرو زندگيستن در حريز. ش انسان توام با درد و رنج استيدايتولد و پ
رد و مرگ خرد کرده و ي میت انسان با تمام رنج و عذاب ميشکنجه است و در نها

 ماند یمگر روح م!  شود؟ روح؟ی رها میزياما چه چ.  کندی آزاد می شکند؛ ولیم
ر ي آنچه گفته اند تفسیهمه !  شودی و پراکنده نمیروح متالش! که بخواهد آزاد بشود

 یت کميذهن انسان ظرف. ستيو گمان و نه درست است و نه درست ناست و حدس 
شد؟ روح همان ي اندی شود؟ روح میفش نمياگر روح هست چرا مرگ حر. دارد
 شوم و بقول مادرم چرا یوانه ميست که قدرت تفکر دارد؟ باورم شده دارم ديعقل ن

ک رشته يه يبقمثل .  شدم و آس و پاسی کردم که کافر مید فلسفه را انتخاب ميبا
هرچند اگر .  داشتمی نمی فکریرينطور درگي خواندم و خالص و ای میپولساز

 ینسل. ا آمدميمن با افکار و استدالل بدن. ن فکرها با من بودي رفتم ایدانشگاه هم نم
 یشک. ت کرده استيق ژن به من سراينگونه بوده باشد و از طريد همياز گذشته با

وانه و بقول مادرم کافر بوده است و ي مثل من دیداد من کاز اج. ه ندارمين قضيدر ا
  . ده است؟ هر که بود دمش گرميق ژن به من رسيتمام او نسل به نسل از طر

نها ي ایکس! ستيوانه نيک دي یاداشت هاينوشته ها و ! سم؟ي نویست که مين ها چيا
مرش را صرف  بوده که تمام عی روانیوانه يک دي رسد یجه مين نتيرا بخواند به ا

ن رفتار يگران احمقانه تري دیدن برايشيد انديشا. ا کرده استيز دنين چيهوده تريب
د يمرگ هر چند پوچ ، اما با. ح بدهند به عذاِب فکر کردنيباشد و خر بودن را ترج

 تواند ی و مرگ سلول ها نمیري و پیفعل و انفعالت جسم آدم.  در کارش  باشدیهدف
 یده ، قصه ايچياناِت پين جري ایدر پس  همه . ن رفتن باشديبتنها عامل مردن و از 

 ی  نمیفه اش کوتاهي کند و در انجام وظی وقفه تالش میمرگ ب. د باشديده تر بايچيپ
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 پروراند و در آخر ی اندازد و خود می انسان را پس میزندگ. ب است يعج. کند
 کنم ی فکر می؟ گاه استی از تکامل هستی شکلیا مرگ شکل بيآ.  دهدیقورتش  م
ن داد و ستد ي دهد و ای به انسان میا  چه خدماتي خواهد و دنیا چه     ميانسان از دن
بعد از !  استیعت قانون  و ذاتيا داد و ستد انسان و طبيست؟ آي چیدوستانه برا

 است و یمهم بود هر انسان. ستم ي کند؟ من نی می افتد؟ چه فرقی میمرگم چه اتفاق
 ی هاین شگفتيبزرگتر.  کندی نمی خواهد باشد،فرقی میا هر شکلي دنردي بمیوقت

ت يقدرت، شعور، درک، هوش، حواس و در نها.  نداردی مرده ها تفاوتیجهان برا
  .  شودی ساقط می رود و هستین ميمغز فرمانده بدن از ب

گر از خواب يد.  ترسمین اتاق هم مياز ا. شب واقعا مرا ترسانده استيخواب د
دم چه شد؟ ين همه خوابيا.  شد نخوابم یچقدر خوب م.  ترسم یرم و ازش مزايب

 ی هر حرامید جلوي شود و بایحرام م.  رودیش از اندازه هدر ميانسان با خواب ب
 یشب تا صبح با شوکا حرف ميکاش د.  کنم نخوابمی میاز امشب سع. را گرفت

 گاو در خوابم یول. دميواب خی می آورد و هر ساعتی باالخره چشم ها کم میول. زدم
   یچرا انسانها به پوچ. یلعنت!  شاخ زدن منی کند؟ چقدر سماجت دارد برایچه م

ستن و ي زی تواند مانع هرگونه تالش برای نمی رسند و به آن اعتقاد دارند؟ پوچیم
چ يه. ن را ثابت کرده انديخ ماندند اي که در تاریيآنها.  بشودیدن به اهداف انسانيرس
 خود بگذارد و ی تواند نام انسان بودن روی نمی بدون تالش و سخت کوشیانانس
. ق انسان بودني حقایش است و کتمان همه يشتن خوين ورطه فرار از خويز از ايگر

 خواهرم مهتاب یدلم برا.  افکارم را ندارمی شده و قدرت جمع آوریافکارم متالش
 یا مياسفند           بچه اش بدنب است که ي عجیلي آمد و خیکاش م. تنگ شده است

وندد مرگ من همزمان با يقت بپياگر خوابم به حق.  شودینم مي والدین نوه يد و اوليآ
 کنند؟ یا عزاداريرند ي دانند جشن بگی شود و خانواده ام نمی خواهرم میتولد بچه 

وقت .  دهمیح ميهمان جشن تولد بچه را ترج! ی است عزاداریچه قانون مسخره ا
 وقت گذاشت که در ی کسید برايخود را صرف مرده ها کردن احمقانه است و با

  .  کردن استیحال زندگ

 دانم چهارده یم.  گذردی میم به سختيگر براي دانم چه کار کنم؟ چهارده روز دینم
، در یانسان در زندگ. قدرت تمرکز ندارم. د رنج بکشميروز به اندازه چهارده سال با

عذابش .  خود را به تماشا نشسته استیرش ، شکنجه يون خلل ناپذعت و قانيجبر طب
ن به ي همی فهمد و برای را         میشکنجه ا. ندي بی را میشکنجه ا. ندي بیرا م

. مي زدی خوبیشب با شوکا حرفهايد.  ثمر استین کوشش بي ای کوبد ولی میهر در
 غرق یادي دانم او زیمهر چند .  کنم یشتر فکر ميبه حرفهاش ب.  بود یبحث خوب

 ینم. ستميم من مرد ازدواج ني خواهد رک و پوست کنده بگوین شده است اما دلم ميد
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هر . ان کرده اميمن عص! د به من دل ببندد يزارم و نبايفهمد چرا من از حصارها ب
 بمن یدم حس بدي که دین دو خوابيبا ا. م خسته کننده استيخ براي در طول تاریزيچ

ا را ، يشتر دنيد بيبا.  دهمی آخرم را پس می کنم نفس هایاحساس م. ستدست داده ا
ن ساله ام را در چهارده روز ي چندیکارها. سمينم و بنوير ببيک دل سيهمه را ، 
نگونه باشد ياگر ا! ال انسان هاستيد عذاب در خيست؟ شايآخر مرگ چ. انجام بدهم

من هم فراموش .  استیزندگک ي از رفتار نیکي ی کشد؟ فراموشیچرا جسم رنج م
  .  ماندی از من نمیاثر. دمي که دی کهنه ایمثل قبرها. هيمثل بق.  شومیم

 خواهد یامروز دلم م.  کنمی میاحساس خفگ. منگ تر شده ام.  کندیسرم درد م
 یوسف را ميکاش حضرت . ش حاج کاظميم قهوه خانه پينم و با هم بروي را ببیعل
استاد . اد استاد فلسفه ام افتادمي. ر کندي تا خوابم را تعب آمد تو خوابمیا ميدم، يد

کبار يش تنگ شده و کاش بتوانم يدلم برا. دمشيمدت هاست ند. ريادش بخي. دانشمند
! از کجا بدانم؟! ا مردهيزنده است ، .  ازش ندارمیبازنشسته شده و خبر. گر ببنمشيد
او هم مرد ازدواج . احت کند عمرش را استریه ين کشور رفته تا بقيد هم از ايشا
 اش یبارها گفته بود آزاد.  بماندی از او باقیتن به ازدواج نداد و نخواست نسل. نبود

نکه يا ايفتد ي اش به مخاطره نیازدواج نکرد تا آزاد.  فروشدی نمیيچ بهايرا به ه
م و او ي با هم حرف زدیليخ!  مشترک را نداشتیک زندگي یريت پذيقدرت مسئول

  .ل خودش را داشتيهم دال

ا ي مشترک او را به هراس انداخته بود؟ آی زندگیت هايت ها و مسئوليا محدوديآ
 یشه زدن در دل زندگيا ري داده اند؟ ازدواج آی که ازدواج کرده اند، تن به بردگیآنان
 یي تواند انسان بماند و در بخش هایشه نميست؟ دکتر دانشمند معتقد بود انسان همين

هر کس قدرت انسان ! د راست گفته بوديشا. ستدي ایوانات ميدر صف ح یاز زندگ
 ی زندگی در همه جای لعنتیپوچ. باز هم پوچ.  انسان ماندن نداردیماندن و استوار

 پر ی خوِد زندگیا به اندازه ي کند و آی می هم هست؟ زندگیپوچ. ان دارديو ذهن جر
  معناست؟

فتد تو دهنم و بعد تفش کنم يوار تا مغزم بي به د خواهد سرم را بکوبمیدلم م.  کالفه ام
   کند؟ ید ميمغز چگونه فکر تول. ی لعنتیفکرها. و با پا مغزم را با تمام افکارم له کنم

 ، به رنج یدگان زندگي هم نباشد چرا رنج کشیياي پوچ است و آن دنیاگر زندگ
. د وجود داشته باشديان رفتار بي انکار ایل براي دهند؟ دو دلیان      نميخودشان پا

  .  ، دو ترس از مرگ و عواقب بعد از مرگی زندگیش از اندازه يک لذت بي

 خودباخته یانسان ها.  کنمیغ نميچ وقت آن را تبليه. ستمي نیالبته موافق خودکش
ن کار ين و ننگ تري احمقانه تریخودکش.  دانندی می را راهکار مناسبیخودکش
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اما .  دانمی هدف میان شکست خورده و بيعصک ي را یخودکش. زاد استيآدم
 زند؟ خود را ی می رسد که دست به خودکشی می از زندگیانسان به چه مرحله ا

 خود موجب رنج یا خودکشي از رنج است و آیي رهای برایا راهکاريکشتن آ
ن ي چنی دانند و چه کسی کنندگان را گناهکار می شود؟ چرا خودکشی نمیگريد

ن دستورات يا! ن عذاب جهنم؟يشان در جهنم است با بدتريه که جا صادر کردیيفتوا
ق عمرشان ين دقاي کنند آخری می شود؟ اما آنان که خودکشیشان صادر مياز کجا برا

 زده است و در یشد، دست به کار بزرگي اندی می کنند؟ انسان زمانیبه چه فکر م
 کند که ید مي را تولن افکاري ناب تریذهن مانند دستگاه.  استید ذهنيصدد تول

قت يشند در حقي اندیق مي که عمیاما آنان.  داردیدن وا ميشيز به انديگران را نيد
اما چرا .  کشندی کنند و عذاب می مصرف میشند انرژي اندی که نمیي تمام آنهایبجا
  !   بکنندین کاريد چنيبا

ارم ، نه نه جراتش را د. ستمي نی، مرد خودکشیان بشري پایمن با وجود رنج ب
 ی مین اقدامين افراد چنيشه برام مهم بوده چرا اي همیول. ن مقوله دارم ي به ایاعتقاد
 را تحمل یمن درد بشر.  افتمی به زانو نمیهر چند مرگ مرا ترسانده است ول! کنند
 ین جرقه يان ، اوليان و تفکر به عصيعص. ان را دوست دارمياما عص.  کنمیم

خوب شد مادرم .  دهدیر ميي را تغیر سرنوشتي که مسیبانقال.  استیانقالب فکر
 ندارد و فعال یفالسک هم چا.  را بخورمیادم رفته چايامده و اصال يگر به اتاق نيد
  .  چسبدیگار به من ميس

 خوانم و آرزو داشت بشوم دکتر یر داده چرا فلسفه مي زند و گی حرف میادي زیوا
. مي داریري بخور و نمی است و زندگی تاکسپدرم راننده. نطوريپدرم هم هم. مملکت

ا قرار يآ! لسوف بشونديست همه پزشک و معلم و فيمن عشقم فلسفه است و قرار ن
نکه يا اين شده است؟ يين گونه باشم؟ سرنوشتم طبق نظر عرفا از قبل تعيبوده من ا

ه م از قبل مشخص شده بود؟ چگونه و بي که هست و هستیني و همیپدرم راننده تاکس
  ! رم؟يار را بپذين معي ایليچه دل

 ی از ندگیر درست و مشخصيامبران تصويشمندان و خردمندان و پيبه نظرم تمام اند
 بعد از مرگ گفته اند و اما خود مرگ یايشتر از دنيب. و مرگ ارائه نداده اند

بر کند؟ انسان، يف و تعي تواند انسان را تعری میست؟ چه کسيست؟ واقعا انسان چيچ
 یست و ناشناخته ميانسان قابل کشف ن.  نداردیفيچ تعري است که هیده ايها پدتن

  .  اندی مرموز زندگیده يانسان و مرگ دو پد. ماند

من از نردبان افتاده !  کندیدم ميشاخش تهد!  کشدیاه هنوز در خوابم عربده ميگاو س
 یب هم غش غش ميرکاه افتاده ام و گاو بدتي گاو سیش پايا پيا هنوز شناورم ، يام و 

  .  دانمی نمیزيچ!  دانمیخندد؟ نم
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د غرورم يشا!  ترسمیخته و واقعا ميدلشوره به جانم ر. تحمل ماندن در خانه را ندارم
. ابان يبهتر است بزنم به خ. انسان هزار تو دارد!  دهدی بروز ترس را نمیاجازه 

.  خواهرم بهتر استیاما، کجا بروم؟ هر جا بروم فکرم همراهم هست و بروم خانه 
ا آمدن بچه اش من خواهم يار به مراقبت دارد و جالب شده با بدنيباردار است و ن

د مراقب زن حامله بود که تمام رفتار و يبا. م يد به خواهرم بگوي نبایزياما چ. مرد
د ي کرده که بای کند و کودک چه گناهیدا ميق ژن انتقال پي انسان از طریشه ياند

  ان جاهل را  پس بدهد؟ ي پدرو مادر و اطرافی های کارتاوان ندانم

رم و ي رود تو مخم که زن بگی زند و می حرف میه.  آنجا را ندارم یحوصله 
نکه باهاشان قرار ي ایايدنشان بروم و ي کند که به دیده و اصرار ميصدتا دختر د

جوشم و  ی دانند من با شوکا می زن دارم؟ تازه    میبگذارم و من کجا حوصله 
 ازدواج کنم و تصور ازدواج یگري دی دهند با کسیر ميباز گ. م يشه با هم هستيهم

؟ طبق ی ربات گونه بدهیک زندگي چه که تن به یعني.  اندازدیمرا به وحشت م
 ی باشی خانه و تو حصار زندانیصبح ها سرکارو عصر برگرد. یش برويبرنامه پ

د هم يشا.  شده امی روحیماريم دچار ب کنیاحساس م. ؟ امکان ندارد ازدواج کنم
 دانم و ی نمیزيچ.  دانمی ترسم؟ بترسم؟ نمیم! رمي میواقعا م!  گرفته امیافسردگ

  !ده اميد ترسيشا.  شده استیکباره خاليانگار ذهنم 

. منگ شده ام و قدرت تمرکزم را از دست داده ام. بدي فریش را نمياما انسان خو
رد تا خوراک ي گیالتش در دو متر خاک جا مي و تشکال و کوپاليانسان با تمام 

 قصد یعت تا کيطب.  خوردش ید و مي زایعت، انسان را      ميطب. عت بشوديطب
، یي ، بود و نبود جهان نامری ابدی، نابودی ، پوچیستيه از انسان دارد؟ نيتغذ

ر  حساب و کتاب است؟ اگین جهان بي ایعنيوسعت دانش انسان چقدر کوچک است؟ 
 ین وسط چه مي ای مافوق بشریروهايا بر حسب تصادف شکل گرفته باشد، نيدن

اورد و مرگ چه است؟ چرا انسان ي توانست مرگ را بوجود نین تصادف ميشود؟ ا
 کند یدا مي ارزش و مفهوم پی بشود؟ انسان زمانی و کسیزي چیزه يدوست دارد آو

 ها و رنج ها ، با شهامت یت، کاسیمات زندگي ها، نامالیکه در برابر تمام سخت
نکه يد رنج را تحمل کند؟ حداقل اي اصال چرا بایول.  کند و ثابت قدم بماندیستادگيا

 و انسان بودن یاقت زندگي سنجد که چه اندازه لی زند و میانسان خودش را محک م
فلسفه و تمام آنچه . ل بشوديکاش کارخانه فکر تعط. ی لعنتین فکرهايتف به ا! دارد
ن و يبه نظرم آگاه تر!   دهند؟ید و نجاتم نمي آیخوانده ام االن چرا بکارم نمکه 

ش را سرک ي گذارند تا همه جایچ مين انسان ها پا در قلمرو پوچ و هيشجاع تر
رش انسان است و ي خلل ناپذیني با قوانیانسان در محدوده و قلمرو زندگ. بکشند

  .  دانمی نمیزيچ.  دانمی؟ نمگر هستي دیاتيا حيات، آيفراتر از قلمرو و ح
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ست ي و زیط روحيانسان است که نسبت به شرا. شه در خود انسان دارديان ريعص
ان انسان را يعص.  زندی می و اجتماعی دست به حرکت فراتر از قانون زندگیطيمح
ار انسان ها تا يقلمرو و اخت.  خواهدیاد ميدلم فر! ان را ؟يا انسان عصيند ي آفریم

 تر چه خبرهاست؟ ظلمات و ی ، در آنسوین قلمرو زندگيشتن از مرز اکجاست؟ گذ
، همان ی قرمز قلمرو زندگیا مرز و خط هايت است؟ آيواقع! ال استيخ! وهم است

 وقت ، اخالق را با تمام ی، انسان اجتماعی اخالق است؟ اما انسان امروزیده يپد
تنها .  برده اندیِد آن پِت بويرا به ضرورت اخالق و اهميرد، زي پذیتش ميمحدود

  ست؟يست؟ کين انسان چي دارد و ای سالم نگه میاخالق است که انسان را در زندگ

ن فکر و يم کند و از اي صدایکي.  مرا کشف کندیکي.  کندی مرا بخودم معرفیکي 
ن يچکس ايگر دوستانم و هي و نه دینه شوکا و نه عل.  نجاتم بدهدی لعنتیال هايخ

 که بر ین همه بار فکريذهنم خسته است از ا. کالفه ام. ن خسته امم. ستنديلحظه ن
  .  کندی مینيمن سنگ

 کند؟ به شوکا  گفته ام و قول یر مي خوابم را تعبیکس. ستاده امي ایمن در مرز نابود
 ی میمن زندگ! ستي نی انصافین بيا! ی کند؟ تنها چند قدم زندگینم چه ميداد و بب

چ شده يثمره و تالش من ه!  شومیاهد؟ من فراموش م خوی مرا میخواهم؟ زندگ
گر يد.  خواهدی آزاد میدلم هوا! ردي می می انسانیاست و چقدر دردناک است وقت

ابان ين است بزنم به خي شود و بهتر ایدلم فشرده م. دلم تنگ است. سمي توانم بنوینم
  . بکنمیيشتر احساس تنهايشلوغ و در کنار آدم ها ب

  

تحمل .  کنمیدودش را فوت م.  زنمیق پک مي کنم و محکم و عمیم روشن یگاريس
 ی به من آرامش نمیزيحوصله ام سر رفته و کالفه ام و چرا چ. ن اتاق را ندارميا

د شوکا را يبروم دانشگاه بهتر است و شا!  بزرگ استیک خوشبختيا آرامش يآ! دهد
 زند و یخواهرم حرف م شنوم که با ی مادر را میصدا.  زنمیدم تو اتاق قدم ميد

 زنانه که خوشم ینجا بماند و حرف هايد اياين بلند نکند و بي کند بار سنگیسفارش م
  .دي آینم

اه تو ذهنم يگاو س. یچ قدرت و مقاومتي هیب.  کنم هنوز در خالء شناورمی احساس م
 شب ، سکوت، یقيموس! نها قدرت ذهنم هستيا ايل و آيبا همان شکل و شما. هست
 ذهنم را پر یادتر کرده ام تا تمام فضايصدا را ز.  گذارم یان را مياستاد شجرر يکو
من که . ردي می میقيانسان بدون موس.  با قبرستان نداردی فرقیقيا بدون موسيدن. کند

 ی ام زنگ  میگوش.  است ی و ملتی روح قومی ضجه یقيموس.  کنمیدق         م
  :تعباس اس.  کنمیبه شماره نگاه م. خورد
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  سالم-

  ؟یسالم عباس خوب-

  ؟یيکجا. ی مرس-

  خونه-

  ؟یايرون نميب-

  نه حوصله ندارم-

  مينيم تئاتر ببيا بري ب-

  تو برو امروز.  تونم عباسینم-

  م؟ي بریاي فردا میبرا-

  ساعت چند؟. دي فردا شا-

  !یايم.  شب 7ساعت -

  د اومدميشا. زنگ بزن-

  قربانت-

  خداحافظ-
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ه، يگر!  کنم؟یه ميچرا گر. ه افتاده اميار به گري اختیده ام و بي تخت دراز کشیرو
 ی هم میدلِ سنگ!  دادم و بقول همه سنگدل هستمیمن که نم پس نم! آن هم من؟

ز شدن يه همان سرريگر! چه ام شده است؟. س اشک شده استيصورتم خ! ديگر
ره دارد که با يق است و اشک در خودش ذخيچاه دل چقدر عم!  استیاحساس بشر

ل يستن دارد اما دلي گری برایليهر انسان حق و دل!  خشکدی وقفه نمی  بیه هايگر
 یمن م ! ی ابدی و نابودیفراموش! ا شدنيست؟ ترس از مردن، دلتنگ دنيمن چ

  افکارم درست باشد وید همه يشا.  دانمی ترسم؟ بترسم؟                نمیم! رميم
  . د هم نباشديشا

انسان !  خواهدیه مينکه دلت گريا اي و ی کنیه مي چرا گری دانی،  نمی دلتنگیوقت
 زنم و ی  زنگ میبه عل. دي ترکین همه درد مي کرد قلبش از فشار ایه نمياگر گر

 کشد و یدنش بروم و من حوصله ام نمياصرار دارد به د. د قهوه خانه است ي گویم
 ی پرتاب می بندم و در ظلمات وهم آلودیم را ميچشم ها.  کنمی        میخداحافظ
  . ب در خواب انتظارم را بکشدياه بدترکي ترسم گاو سیشوم و م

  پاشو بچه جان-

  ه مامان؟يچ-

  ! شده؟یبابا چ! چه مرگته؟. غروب شده. پاشو خل و چل-

   مامان ولم کنیچيه-

   بابای، ای شدیولت کردم روان-

 یوار نگاه مي دی شوم و به ساعت رویدار ميب. دي آی م غرغرشی رود و صدایم
 یخته و مي ریم و مادر چاي شویدست و صورتم را م. ساعت پنج عصر است. کنم 
! ینيري شی آورد و من هم دله ی مینيري  شینيتو س. یزناهار خوري مینم رويش

 زند که یمادر حرف م.   خواهد قدم بزنمی خورم و دلم می         میهمه را با چا
 خدا کنم و ی ام بدهم و رو به سوی به زندگیرم و آدم بشوم و سر و سامانيزن بگ

 ی خورم و سرتکان می مینيريمن فقط ش! ستاده اند چه شدند؟يآنها که رو به خدا ا
  : کندی اش میشتر آتشين بيدهم و ا

، یرو که دايکل دي رسه بخدا، هیبابا قدت داره م! ی آدم شی خوایفرهاد چرا نم-
  . . .  معتاد یمثل آدم ها. ید آدم شدير شاي، زن بگیشکر خدا عقل که ندار
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  : کند و من هم تعجب کردم از سکوتشی کند و نگاهم مینجا مکث ميا

  !فرهاد ! ا حضرت عباسي-

 زنم و سر تکان         ی اش زل می عسلی دارم و به چشم هایلقمه را تو دهنم نگه م
  : دهمیم

  ه؟يچ-

   فرهاد ی هاشم معتاد نشده باشینا قمر بي-

رم ي گی خودم را میبه زحمت جلو. ر خنده و کم مانده بود خفه بشومي زنم زی میپخ
  : زندیاز خنده اشک تو چشم هام جمع شده است و مادر داد م. و سرخ شده ام

ش ي آزماید بريبا. ا حضرت عباسي.  کشمی خودمو میخداشاهد فرهاد معتاد بش-
  یبد

  !ه؟يامان؟ معتاد چ می چیعني-

  !؟ی خوابی و همش می حالینقدر بي ای پس واسه چ-

   بابایا!  خوابه معتادِ مامان؟ی می مگه هر ک-

  اد کار دارم باهاشي امشب پدرت ب-

   ولم کن مامان-

ست و ي نیتو کوچه کس. ابان بزنمي کنم تا به دل خی روم تو اتاق و شال و کاله میم
 شده یبت بزرگي در تهران هم مصیرده اند و زندگ پارک کین ها به وضع بديماش
 ها یخوش بحال شهرستان. ن هاي ماشی آدم ها جا هست و نه برایگر نه برايد. است

 روستا هم ی پرنده هایحت. ش اشان وسعت داردي آسای اشان به اندازه یکه      زندگ
 ی قوطتهران. ندي روستا خواب شهر نبیچ پرنده يدوارم هيخوشبخت هستند و ام

 جرقه یگر را تحمل کنند و گاهيد همديت باي شده که    آدم ها مثل چوب کبریتيکبر
 ی انسان در تهران فشرده تر میاتاق زندگ.  شوندی زده و همه منفجر می بدیها

اموزد احساس خودش يد بي ندارد و بای حق کودکیچ کودکيآنقدر کوچک که ه. شود
 یکودک درون همه ناجوانمردانه کشته م. ند چگونه خفه کی اجباریواريرا در چارد

ن ما و يچقدر فاصله ب!  شهر واقعا به انسان شباهت دارندیشود و انسان ها
.  کنمیده شدن را دوباره در ذهنم مرور مير مردن و پوسيتصو!  ها هست؟یشهرستان

نده با ي در آیعني! ستين رفتن انسان ني از بی برایراه!  پوسدیانسان چطور م
 ین تکنولوژي کند؟ البته اگر همیشرفته ، انسان بر مرگ هم غلبه مي فوق پیوژتکنول
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اد خلوت هم يابان زيخ. شکشيه اش پي نکشاند خوب است و بقی را به نابودیزندگ
 یکجا بروم؟ کجا. زنمیج و منگ قدم مي گیست و من مثل آدم هايشلوغ هم ن. ستين
 یافکار آدم!  فرار کرد؟ی افکار موذ شود ازیچگونه م! ن شهر درندشت پناه ببرم؟يا

ن آدم ها تو يا.  سوزاندین شکل مي داغ تمام انسان را به بدتری مثل کوره ایگاه
انسان در !   فروشندیا مي خرند یحوصله م! وانه شده اندي خواهند؟ دیابان چه ميخ

م فرو شتر تو پالتوي دهم و بیقه پالتو را باال مي کند؟ ی میي را گدایزياجتماع چه چ
 برام گرفت و به اجبار مرا برد ی خوبیدست شوکا درد نکند که پالتو.  روم یم

ه يم هديچه برايه ني شبیيلسوفها بشوم و پالتويد مثل في بزرگ و گفته بود بایفروشگاه
 کند ی قار قار میکالغ.  کندی سوخته و انصافا گرمم مید و البته رنگ  قهوه ايخر

 یعني!  دهدید خبر مرگ مرا مي است و شایعالم مرگ کسو گفته اند قار قار کالغ ا
 دهد و اهل خرد آن را ی هشدار می هر اتفاقیعت آنقدر مهربان هست که برايطب
ره و کدر است و چرا يآسمان ت. ن روزگاريب است کار و بار ايرد؟ عجي گی میجد
هم جالب  اش ین جوريهم.  خوابدی ببارد سوز سرماش            می بارد و وقتینم

ابان را يک خي و راست ی رویست کجا مي و مهم نی دهد قدم بزنیاست و حال م
انت يق آدم است که خين رفي آدم بهتری و پاهای که خسته بشویر و آنقدر برويبگ
 خندند و چقدر ی کنند و              میابان دنبال هم ميچند تا بچه تو خ.  شناسدینم

  ! باستي زیکودک

 بزرگترهاست ی برای کودکینيريست و شي خود کودک جالب نیبرا کودک ِیيبايز
 کنند ی را کودکها درک نمیکودک.  کردندین مرحله را بدون آنکه بفهمند، سپريکه ا

  !  یزي پر ابهت و شگفت انگیايچه دن.  کنندی  می غل و غش زندگی، بلکه آن را ب

! نه .  مادرمینيدارچ ی چسبد و چایگار مين هوا سي کنم و تو ای روشن میگاريس
 یل ندارم باهاش هم کالم بشوم و مغزم را ميچ وجه االن تمايبه ه. مادرم نه! نه

.  هم سراغ ندارمینيطالع ب. ب هم ندارميعلم غ! از کجا بدانم؟! رمي میمن م. خورد
د دست به دامن ي ام بایل درونيبر خالف م. ن مزخرفات ندارمي به ای اعتقادیعني

 خواب انسان را یارين است که آنها بر چه اساس و معيوم و مهم ار خواب بشيتعب
  ! ر آنها درست بوده باشد ؟ي کنند و از کجا معلوم که تعبیر ميتعب

 ینم!  گزدیده رو کارتن و ککش نمين هوا دراز کشينم که تو اي بی را میجلوتر کس
 رو کارتن وانه است کهي روزگار وحشت ندارد؟ دی رحمیترسد از سوز سرما؟ از ب

م که او را به يوانه ما هستيد. ستيوانه نياو د! نه نه ! ده استيابان خوابيآنهم کنار خ
ا بند ي دنیچ جاي او که دستش به هی گرم را برایمکان. مي کنی دعوت نمیسر پناه

الش ين خيع.  کنمیستم و نگاهش مي ایکنارش م. ميني بیست تدارک              نمين
پالتوم را بهش .  را روش پهن کرده استیف کهنه اي کثیده و پتويست و دراز کشين
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.  خواهدیگران شهامت مي از خودت به دیزيدن چيه است و بخشين هديببخشم؟ اما ا
دن يد جسارت بخشي وجود دارد، بایازمندترياز تو باشد که نيز مورد ني اگر آن چیحت

ا يچرا دن. زدي ریفکرم بهم م افتم و ی بخشش ندارم و راه میا اراده يمن دل . داشت
! د باشدي باین معضالت اجتماعيا!  استوار استیا بر شکاف طبقاتين است؟ دنيچن
کهو به بن ي یانسان وقت.  خوردمی میپوچ.  دهدیشتر آزارم ميزها بين چيدن ايد

 هم یابد و اما در خودکشي ی نمی جز خودکشید بکند؟ راهي رسد، چه بایبست م
 یل زندگي محکم داشت و دلی و بهانه ایليد دليستن باي زیبرا. ست هی به زندگیديام

 جامعه و ی افتد؟ برای میبه فرض شدم، چه اتفاق!  بشومیسوف بزرگيست؟ فليمن چ
 هستند که به بشر خدمت کنند یگريباز که چه؟ کسان د.  شومید مي مفینسل بشر

د ي گفته که بایس کنم و چه کی می شود؟ چرا زندگی آن خدمت چه میجه ي نتیول
 شدن و هر چند ی جبر و محکوم به رفتاریعني! دي کنم؟ باید زندگيا باي کنم و آیزندگ

د را چه ي کرد؟ بایزندگ)  د يبا( چرا . ل به همان رفتار ندارديدلت نخواهد و تما
 دست ی اش را ندارد؟ افسار زندگیار زندگي قانون کرده است؟ چرا انسان اختیکس

 ی  همه یست؟ آيد مرگ چي بگویکي ها یست؟ لعنتيگ چ هست؟ مریچه کس
 به یا کسيد، آي احمقانه اتان خوش هستیاهايابان پالس و با روي که در خیمردم

ا در ذات يعت از خداست ي شناسد؟ جبر طبی مرگ را میشد؟ کسي اندیمرگ م
ن همه دفتر و دستک و يز بندگانش آگاه است پس ايعت است؟ اگر خدا از همه چيطب

 یا را به خون مي دنیتلر نامي دانست هیست؟ اگر مي چیفرشتگان و ثبت رفتارها برا
زخان و ناپلئون ؟ خدا يا چنگين فرصت قدرت را به او داد؟ يد و ايکشد چرا او را آفر

 شود؟ از ید؟ خدا از خدا بودنش خسته نمي گویان مي است که ادیزين چيهم
 ی زندگی سر نرفته و دلش را به تماشااردها سال حوصله اشيلي و صبر میکنواختي

 شود که مرگ ی پر می و چطوری عمر انسان کیمانه يبشر خوش کرده است؟ پ
  . دانمی نمیزيچ.  دانمی شود؟ نمیدا ميسرو کله اش پ

 کند؟ ی می روم؟ چه فرقیکجا م.  زنمیقدم م. کالفه ام.  فکرها خسته ام کردند
 یتو دانشگاه چ. به جهنم. کالس نرفته امحوصله دانشگاه را هم ندارم و دو روز 

د هم رفته يشا. د کالس باشدي دانم کجاست؟ شاینم.  شوکا خاموش بودیگوش! هست
 رود استخر و چاره داشته باشد تو ین هوا هم مينقدر خر هست که تو اياستخر و ا

 زن بفرشد، یک اشاره ي اش را به ی که غرور مردیمرد.  کندی میانوس زندگياق
ست که زن ين نيالبته نظرم ا. ر به گردن استي زنجیست و   برده اي مرد نگريد

د هماهنگ و ين زن و مرد باي گویمن م. ستينطور نينه ا.  نداردی در زندگیتياهم
 و عشق هم ی دوستیحت. گر باشدير همدي آنکه در صدد تسخی هم باشند بیهمصدا

 ی شاخه کاج درختیرو.  کندیکالغ قارقار م. ن را گرفتار کندي از طرفیکيد ينبا
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ا باور ي دهد؟ آی را مید؟ خبر مرگ چه کسي گوی خواهد؟ چه مینشسته است و چه م
  مردم درست است و کالغ نماد شوم است؟

 فروشند ی کنم و چند بچه دسته گل می روشن  میگاريستم و سي ای سر چهارراه م
چه .  کنندیو زندگ ید خانه باشند کودکين کودک ها االن بايا. ابان يوسط خ
  : کنمیگار را فوت ميدود س!  باردی که چرک از آن میروزگار

  !یش داريآقا آت-

مچاله شده و شکسته و انگار .  داردی خسته ای است کم سن و سال و چهره یجوان
 ی ها میگاريده ام سيشن! بگذارم در آتش من بسوزد. دي آیر مي نفس گیاز جنگ

 زنم و او هم سر خم یفندک م.  سوزدی مرد میبه پاگار است که پا يند تنها سيگو
.  کندی بند دلم را پاره میغي ترمز و جیگار را روشن کند که صداي کند تا سیم

 دوند طرف دختر که از یمردم م. ابان پرت شده و گل ها له شده اندي وسط خیکودک
نوز  قار قار کالغ هی شود و صدای خورد و آسفالت پر از خون میجاش تکان نم

ن يا اي ندارم و آیچ حرکتيخشکم زده و قدرت ه!  کند؟ی چرا بس  نمید و لعنتي آیم
راننده ! ن بچه چه بود؟ مقصر راننده بود ي مرد؟ گناه ای مینطورينجا و ايد ايبچه با
 خواهد یدلم م. اورمي خواهم باال بی کنم و می میاحساس خفگ!  مرگ بودیبهانه 

 ی افتم و میراه م. امت شده است يابان قيخ.  دهدی  مبغض گلوم را فشار. داد بکشم
 دخترک مرده ؟ یعني. ه کنمي دوم و کم مانده گریتند  م. ابانيک طرف خيدوم به 

.  دهدیمرگ خودش را نشانم م. مرگ همه جا هست! ر سرميابان خيچرا آمدم خ
 ی نم به همی نگاهی شوند و حتی رد میچ کالمي هی صدا و بیمردم از کنار هم ب

آنقدر محکم که مغزم . ابانيف خيوار کثي خواهد کله ام را بکوبم به دیدلم م. اندازند
. ی لعنتیفکرها. رون و افکارم را با مغزم له کنميفتد تو دهنم و بعد تفش کنم بيب

امده يا ني بدنیانسان ها. گري دی کوفتیزهايحافظه، هوش ، حواس، درک و چ
  . ن ها هستنديخوشبخت تر

دستفروش ها .  روند ی کالفه کننده مین ها با بوق هايماش. دان انقالبيام مده يرس
 مردم و یهمهمه . نجا شلوغ استيالبته ا. ابان شلوغ تر شدهيخ.   کنندیاد ميداد و فر

 ی است در بستر زمان و می جاریزندگ. ان داردي جرینکه زندگي ایعنينها ي ایهمه 
 یدش را مين فرزندان مفين تريريطور ش چیزندگ.  ماندی نمیرود و منتظر کس
چه ي مثل نین چهارده روز زندگينکند ا.  ندارمی زندگیاهوي هیبلعد؟ من حوصله 

مردن بهتر از !  رميابان بمي خیم آخر و کنار و گوشه يدا کنم و بزنم به سيجنون پ
  ماندیابان مينجا خاطره دارم و در خاطر خيمن از وجب وجب ا. ستن استيوانه زيد

.  ام کردین دختر متالشيال داشتم مرگ ايکم فکر و خ!  من هم بودمیکه روزگار
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 را انسان ها قانون ی رحمیا بي رحم است یا بيمرد کارتن خواب هم بدتر و دن
  !رفتارشان کرده اند

 کرده و بهر رو دخترک یاطي احتی بیکيد يشا!  راننده که از قصد به دختر نزد
 ی قهوه خانه هستم و حوصله ام نمیک هايچرا؟ نزد. د مریعيابان بطرز فجيوسط خ

دوباره به شوکا زنگ .  هم با حاج کاظم بزنمیان خوانسار بکشم و گپيکشد بروم تو قل
ن يکجا بروم؟ ا. ردي دهم با من تماس بگیغام ميپ.  اش خاموش استی زنم و گوشیم

 یراه کج م. ز داردهوا سردتر شده و باد سو.  کندی له ام می آهنیشهر مثل دو بازو
تو محوطه .  رومیساعت دو شده و کالس نم! نميد شوکا را ببيکنم طرف دانشگاه شا

دم و ي از دوستانم را دیبعض.  داغ استیک چاين کار خوردن يبهتر. دانشگاه هستم
. د تنها باشمي نشان دادم حوصله ندارم و بایيک جوراي.  کردمیباهاشان چاق سالمت

نم و سالم، همه ي بیه دوستانم را مي خرم و بقی می استکان چا. رومیبطرف بوفه م
 سرد ی مانم تا چاینم و منتظر مي نشی می خالیمکتي نیرو.  کنمیز را خالصه ميچ

ن دانشگاه چقدر انسان ي کنم ای کنم و فکر              می روشن میگاريس. بشود
کرده است؟ چقدر از ق نسل جوان يکته شده را تزريپرورانده است؟ چقدر افکارد

 ی نمیچيه.  دانمی شوم؟         نمیانسان ها در دانشگاه ربات شده اند؟ من هم م
. ان استيروزيد و زحمتکش دي مفی داشنگاه ثمره تالش انسان هایول. دانم 
ر و صادقانه يون زحمات چشمگيان تمام امروزشان را با تمام داشته ها، مديامروز

اگر . اورنديم فرود بيد سر تعظيان باين خدمت بزرگ امروزي ایبرا. ان هستنديروزيد
 کاشف الکل نبود، اگر پاستور نبود و ید نبود، اگر رازيسون نبود، ، اگر فروياد
 یفداکار.  گرفتندی آنها را نمی جایگري شد؟ کسان دیگر ، چه مي دی هایليخ

روز احترام يد به خردمندان و خدمتگزاران ديبا. د فراموش بشوديفداکارها نبا
م در قبال آن همه خدمت آنها انجام ي توانی است که مین کاريسته ترين شايا. ميبگذار
چه .  ماندیخ مي تاری رود و در حافظه ین نمي از بی در زندگیچ فداکاريه. ميبده

حاال .  هم قدر آنها را ندانستی زندگی در جهان بودند که حتیر گذاري تاثیانسان ها
 شوکا  یاز چند دوست ها! رشته فلسفه.  خوانمیت که درس ممن هم دلم خوش اس

د هم کالس باشد و نکند دوباره زده به سرش و يشا.  ازش نداشتندی خبریدم وليپرس
 یروز ميتا د.  دانمی کجا رفته ؟ امامزاده صالح نباشد؟ نمیول!  کندین درمانيرفته د

د سرسخت ي بد ، بایليط خيا آموزند که انسان در هر شریدم بزرگان به من  ميشياند
من . نمي بینها را پوچ مي ای امروز همه یط باشد ولي همان شرایتر از خوِد نامساعد
 شود؟ ی مبارزه چه میجه يرم ، خوب نتي می می به زودیدم وليمبارزه کردم، جنگ

گر يد.  کنمی میاحساس خفگ.  شومیک جا بند                 نمي!  قرارم؟یچرا ب
  .  ت ندارد يم اهميجز اخالق براز يچ چيه
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وار کرده اند؛ ي که دور تا دورش را دیينکه از جاي زنم و از ایرون مي از دانشگاه ب
ه گاه يوار بعنوان  تکي به دیوارها ترسناک اند؟ عده ايچرا د.  کنمی میاحساس آزاد

 به طرف. هوا سردتر شده است.  دانمیوار را حصار مي من دی کنند،  ولینگاه م
اد حرف مادرم افتادم که گفته بود، يچرا من آرامش ندارم؟ .  افتمیتاالر دانشجو راه م

! کافر نباش که چوب خدا صدا ندارد و بزند دوا ندارد.  خدا کن و کفر نگویرو بسو
 پرسم و استادم گفته بود ی سوال میاديمن فقط ز!  کند کافر هستم؟یچرا فکر م

ه بشر ي تنبی برای مادرم خدا چوبیبه گفته . تسواالت تو گذشتن از خط قرمز اس
ا اشتباه آدم و حوا او را ين چوب را قبل از خلقت آدم و حوا  آماده کرده بود يا! دارد
ه کند؟ در نظر يد باال سر بشر باشد و انسان را تنبي بایجه رساند که چوبين نتيبه ا

گر ي قبل مشخص شده ، ده دارد؟ اگر سرنوشت انسان ها ازياز به تنبيخدا چرا بشر ن
 و فکر را صرف ساختن ین همه وقت و انرژيست؟ چرا اي چیه برايچوب و تنب

 یدن و سوختن و شکنجه ي تحمل دیجهنم کرد؟ که چه بشود؟ کدام پدر و مادر
تازه اگر خدا قرار است بشر . دي آی با عقل جور در نمین تئوريفرزندانشان دارند؟ ا

گر خودش و فرشته ي کند و دی آنها را می، پوست کله ني زمیه بشود، همان رويتنب
خدا چه .  دادین پروژه عذاب نمي ای انداخت و همه را برایها را به زحمت نم

انسان ! د فرشته بماننديشه بايفرشته ها چقدر بدبخت اند که هم!  دارد؟یحوصله ا
 ین را نميا فرشته ها ی بد است ولی کرده و بدی رسد که بدیجه مين نتيالاقل به ا

ا هم نشانه ين قضايتفکر به ا! وانه شده اميمن د.  کنند یان ميفهمند و اگر بفهمند عص
ش يت هاي و محدودین زندگي کفر است؟ انسان چرا حق ندارد فراتر از قوانی
  .  دي آی میداري و بیان از آگاهي؟ عص!شدينديب

مرگ مشت مشت . وابم خیامشب نم!  زندیاه در خوابم پرسه ميگاو س! ی مرگِ لعنت
. اندي روی میگري دین گل هايند و دوباره زمي چین گل ها را مي بهتریاز باغ زندگ

ست و ين دو چياند؟ هدف اي برویند و زندگي ادامه دارد که مرگ بچین روند تا کيا
  چگونه با هم کنار آمده اند؟ 
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 ی برایدمش وليرفتم پارک دانشجو د. ش عباس استي پفکرم. ده ام قهوه خانهيرس
افه اش يخته و کالفه و قيبهم ر.  عباس داغون بودیول. حوصله نداشتم. تئاتر نرفتم تو

رد تمام فرصت ياد بگيد يعباس با.  کشدی عذاب می در زندگیيزهاي زد از چیداد م
 به زنش و به  همه بخواهد و روحش را، افکارش رایکسان و براي را ی زندگیها
  .  نکشدینده اش که کارش به خودکشي ترسم از آیم. چکس نفروشديه

د کار ي زنم بای باباطاهر و حدس میشعرها. دور تا دور قهوه خانه شعر نوشته شده
اهل دل .  استیادي زیشگاه هاي است و نمایسياستاد خوشنو.  باشدیدوستم دلخان

بارها با . شدي اندی دارد و روشن میازذهنِ ب. ش به عرفان داردياست و او هم گرا
 ی  پسر حاج کاظم تو خاک انداز فلزیعل. مين جا با هم آشنا شديهم. ميهم بحث کرد
  : زندی کند و حاج کاظم داد میاسپند دود م

  بر جمال محمد صلوات-

 فرستند و دوباره یکصدا  و بلند صلوات مي خوابد و همه یان و همهمه ميغل غل قل
اسپند را ! وند خورده انديده اشان پيرد و آدم ها چقدر به عقي گیباال مسر و صداها 

 یغ ميغ جينا جي دارد و مرغ می چرخاند و دود همه جا را بر میدور تا دور سالن م
 یموجودات چقدر زود عادت م!  کندی قفس و قفس خسته اش نمینشسته رو. کند

 تو در یظاهرش شلوغ است ولشه که يمثل هم. قهوه خانه ام!  شوندیکنند و رام م
.  بدیليخ.  بودیامروز روز بد.  ندارمیچ کاريدل و دماغ ه. ی رویخودت فرو م

نگونه خشن يا ايابان و چرا دنيمرد کارتن خواب و تصادف دخترک گل فروش در خ
 مرموز و یا درديان است يدن قليند؟ تنها کشي آینجا مين همه مرد چرا به اياست؟ ا
 اشان را، دلشان را ی که مردانگی کشاند؟ دردین پاتوق اشان مي به ا آنها رایپنهان
م آرامبخش ين فضا برايا. اد کنندي توانند آن را فری که نمیدرد!  جودی صدا میب

 یدم و رنج بيمرگ را به چشم د. ی سنتیقيهم حاج کاظم و هم موس. انيهم قل. است
! ش عدالت است؟ين کجايا. مرگ کودک و مرد کارتن خواب . یان و تلخ انسانيپا

ن خواب دومم احساس ي بشر است؟ با ای ذهنیا عدالت آرزوياصال عدالت هست 
چقدر .  دهدی هشدارم می راستی شده و مرگ راستیا خوابم جديگو. خطر کرده ام

ن کرده است؟ ي کنند و مرگ کدامشان را کمینجا به مرگ فکر مي این مردهاياز ا
 ی است؟ مرگ، اسارتی است؟ مرگ، نابودیي ، رهامرگ! مرگ توام با درد است
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 دارم و عقلم به ی فکریري درگیبه اندازه کاف! از کجا بدانم؟! گر است؟ چه بدانميد
   کنم؟یگر را چطورزندگي کنم چهارده روز دی دهد و فکر می قد نمیيجا

ان ي قل.د باشميچهارده روز به اندازه چهارده سال مف.  کنمین نحو زندگيد به بهتري با
 شد یکاش م.  آمدمیا نميچ وقت بدنيکاش ه!  چسبدی چقدر میط فکرين شرايدر ا

 ی و تولد می زندگیختن نطفه از همان بچه اجازه يپدر و مادر قبل از تولد و ر
بقول مادرم خل و چل !  دارم؟یده و اصال من اعتقاديستون اعتقاداتم لرز. گرفتند
 فراتر از کائنات ی هست؟ قدرتیافوق بشر میقدرت. عقلم را از دست دادم. شدم

چقدر .  دانمی نمیزيچ!  است؟یت و کنترل کننده جهان هستي که هدایهست؟ قدرت
 یب با چشم هاياه بدترکياز گاو س.  ترسم بخوابمیامشب  م! سوال در ذهنم دارم؟

 کنم خوابم ی میسع. زمي ری تو سرم میک خاکيچطور نخوابم؟   .  خون گرفته اش
 یده توي ار فکرم پریلعنت!  کندیاه خوابم فراموشم مي گاو سیاموش کنم ولرا فر
.  خواهم بپرسمینم. ستيدم نظرش راجع به خوابم چياز حاج کاظم نپرس. فکرم

 خواهرم ی که بچه یدرست موقع. زده اسفندي سیعني. رمي میگر ميچهارده روز د
 خواهرم مهتاب تنگ شده یدلم برا. جالب است.  توام با مرگیتولد. دي آیا ميبدن

 از ی حرفی ما ولید خانه يايم بي گوی زنم بهش و مینجا رفتم زنگ مياز ا. است 
 مرگ را داشته باشد که ید آمادگيشه باياالن متوجه شدم که انسان هم.  زنمیخوابم نم
 یوار و خوب است آدم هيبا نوشته رو دي باباطاهر را زیشعرها.   کندیر ميغافلگ

 کنند و یوانه وار تالش ميچ همه دين هيست و در همي نیچي هیکه زندگمرور کند 
 که دارد و فلسفه اش یبه آرامش.  شودی ام می چه؟ به حاج کاظم حسودیعنين يا

 یه را خانه مين قدر آرامم کرد و بقي همیسم ولي توانم بنوینجا نميا. قناعت است
  .سم تا نخوابمينو

 پرسم چرا انسان مجبور ینج است و اما هنوز م ری و چه نخواهی چه بخواهی زندگ
ن کار کرده است؟ امروز از ي او را مجبور به این همه رنج است؟ چه کسيبه تحمل ا

ک جواب دادند که ي کنند؟ همه اشان یرند چه ميگر بمي دیدم اگر مدتيچند نفر پرس
ن يدنشان اچرا در زنده بو.  کنند ی می که دلشان را شکسته اند، عذر خواهیاز کسان

ن مانع را ي شود وایت مي انسان ، مانع انسانی کنند؟ غرور کاذب و لعنتیکار را نم
 کند؟ یچرا فرار نم.  قفس ی زند و نشسته رویغ مينا جيمرغ م. د حذف کرديبا

 و پرواز یاقت آزاديدن و پرواز؟ هر کس لي پری کند برایآسمان وسوسه اش نم
 شازده یاد روباه قصه ي!  کنندی عادت میزيموجودات چقدر زود به هر چ. ندارد

 یروباه از شازده کوچولو م!  خلق کرده استی چه شاهکاریاگزوپر. کوچولو افتادم 
. د امشب دوباره خواندمشيدوست دارم باز بخوانمش و شا.  اش کند یخواهد اهل

 توانم یگر نميد.  شودی می جهنم ترسناکیقي بدون موسیزندگ.  خواندیان ميشجر
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رون ينوشتن ب. قت دوباره زاده شدن استينوشتن در حق. د تمامش کنميسم و باينوب
ن ينوشتن بهتر.  است ینوشتن خوِد زندگ. ش است ي خویده يآمدن از الک پوس

 یوانگي نمانده به دیزيشتر از خودم نگران هستم که چيب.   استی خود درمانیدارو
شم ي اندیشتر ميهر چه ب. م کوفتهذهنم خسته است و تن. خسته ام.  برسدیروشنفکر

م؟ که چه ي کنی میم و زندگيچرا زنده ا.  مانمیشتر در آن مي چه ، بیعني یزندگ
  .مي ماندیم و در همان نبود، مي بودیبشود؟ کاش انسان نم

  

  

 یلي خیک شده و دانه هايهوا تار.  زنمیرون مي کنم و از قهوه خانه بیشال و کاله م
 برف در دستانم ی کنم تا دانه هایدست دراز م.  زندیمز برف تو هوا پرپر ير
. دي خواهد باریامشب برف خوب. عاشق بارش برف هستم.  زنمیلبخند م. نديبنش

ح من ين تفرير برف بهتريبرف ببارد و قدم زدن ز. آسمان معلوم بود که آبستن است
هر مرگ در .  شود جز مرگیر برف پنهان ميز زيبرف که ببارد همه چ. است 
  .مرگ در خودِ  انسان هاست.  هستی زندگیکجا

 شود فکر ی کنم بکوشم فکر نکنم و چطور می افتم و فکر می به طرف خانه راه م
.  افتمیبه طرف خانه راه م.  فکر کردن دشوار استیفکر نکردن به اندازه . نکرد 

  چرا انسان به خانه اش عادت کرده است؟
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 چون ی صدا در هستیعني ماند؟ یده بود که تنها صداست که ميفروغ ازکجا فهم
   ماند؟ یدار مي پایفرکانس

از طبقه سوم راحت کوچه را . نمي بیاز پشت پنجره کوچه را م. دي آیسر و صدا م
 ی میبچه ها و چندتا از بزرگ تر ها تو کوچه شاد.  باردی مینيبرف سنگ. نمي بیم

قشنگ .  شودی انسان می موجب شادیعت در هر فصلينکه طبياست از اجالب . کنند
شه دنبال بهانه و ي شوند و انسان همیعت و انسان با هم مهربان مي طبیاست وقت
 که تمام لذت ی باشد نه فردید عمومي بایستيستن است و شادزي شادزی برایفرصت
 ی زند و بچه ها می درشت برف تو هوا پرپر میدانه ها.  با هم بودن استیزندگ

 و آنها یستاده اند گوشه ايبزرگترها ا.  شوندیپرند هوا تا برف را بقاپند و موفق نم
د منتظرند تا برف قشنگ ي ندارند و شاین بازي در ایهنوز نقش.  کنند یرا تماشا م

.  رودیش مي آن تا مغز استخوانم پی چسبانم و خنکایشه مي ام را به شیشانيپ. نديبش
 را ی شهرام ناظریرانيح.  کشمی تخت دراز می گردم روی کشم و بر میمپرده را 

بچه . د ي آیغ    بچه ها از تو کوچه مي جیصدا.  کنمیاد مي گذارم و صدا را زیم
دوباره پشت . ت وحشتناک استيک جناي از بچه ها ی کند و  گرفتن بچگید بچگيبا

ف نشسته و بزرگترها داخل کف کوچه بر. کوچه شلوغ تر شده است. ستمي ایپنجره م
 ی کنند و غش غش میماجرا شدند و برف را گلوله کرده و به سمت هم پرت م

کودک درون انسان ها ، . آدم بزرگترها بچه شده اند و بچه ها بچه هستند. خندند
 ی که کودک درون آدمی به روزیوا.  شودی سالم میطنت هاي و شیادآور کودکي
 ی مثل اندوه در ژرفایا خوشين لحظه خوش اند و آي ان کوچه ،ي ایآدم ها. رديبم

باست که ين لحظه زي ؟ ایا شاديش دارد يشترگرايانسان پنهان است؟ انسان به غم ب
گر را به اجبار ي همدی کنند ، بدون آنکه جای میانسان ها در کنار هم و با هم زندگ

 کشم یپرده را م. گران خطرساز بودي دید براي نبای اجتماعیدر زندگ. تصاحب کنند
ن و هل به دماغم ي تنددارچیبو. زمي ری میاز فالسک چا. نمي نشیزم ميو پشت م

ه هام و ي دهم تا ته ریدود را تو م.  زنمی کنم و پک میگار روشن ميس.  خورد یم
  .    کنمیدوباره آرام فوت م

گر               ي دیاورد که مدتيادم ني داشتم تا ی کاش ساعت نمیساعت چهار عصر شده و لعنت
 خون یب با چشم هاياه بدترکي ترسم بخوابم و گاو سیرم و هنوز شوکه ام و مي میم

االن وقت نوشتن   ! د همان مرگ استيگرفته و شاخ بلندش به من حمله کند و گاو شا
  : دفترمی شوم روی کنم و خم می چسبد و دفتر روز نوشتم را باز میم
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 و یچ سکته ايبدون ه.  کند یق کار ميعت دقيطب.  باردی مبرف. اول زمستان است
برف . د باشدي بزرگتر بای قدرتین نظمي چنیفه اش آشناست و براي و به وظیوقفه ا

.  شنومی بچه ها را می شادیصدا.  کنندی میمردم تو کوچه برف باز.  باردیم
 دوست یاه کند و آدم بزرگ ها چرا گیم ميجاد شده سهي ایبرف همه را در شاد

ن لحظه، مردم واقعا يا ايآ!  چقدر بامزه استی کنند؟ کودک درون آدمیدارند بچگ
 یک کوه در آدمياندوه، به قامت .  ها پنهان استی در پس شادیاندوه! شاد هستند

انسان بودن نه تنها شاهکار کائنات، که . انسان با رنج ساخته شده است. هست
 در برابر ین گاهي آهنین انسان ها با اراده اي تری قویحت.  هم هستیبت بزرگيمص
  .  آورندی کم میزندگ

د از يشا.  اش خاموش بودی از شوکا نشده و هر چه زنگ زدم  گوشیامروز خبر
.  دهمیح مي دروغ ترجینيري صداقت را به شی من تلخیول! دهي من رنجیحرف ها

اصال .  کرده اندمردم به دروغ عادت.  اندازدی را به شک میصداقت امروز هر کس
نش دروغ شده اند؟ انسان به چه ي موجب آفری دروغ اختراع شد؟چه عواملیچرا و ک

 راست گفتن و یبرا.  خواهدی برد؟ دروغ نگفتن شهامت میل به دروغ پناه ميدل
 شکل یده شدند تا هستي هدفمند آفریانسان ها. د جسارت داشتيصداقت داشتن با

عت ين در ذات طبيرد و ايد بگي که بایا شکلي و  خواهدی که بشر میرد و شکليبگ
از و يروز بر حسب نيد. ب استيعج! ردي واضح تر بگیلياست که رفته رفته شما

دند و ساختند اما يت خودشان پناه بردند و آفري ، به خالقی بشریضرورت زندگ
 که یريچه روزگار حق.  کسب شهرت و امرار معاش استیت امروز تنها برايخالق
  .ر ساخته استيرا فقهمه 

ن هدف ي این رابطه برايد دلش را به ايستم و نبايد بفهمد من مرد ازدواج ني شوکا با
 بر گردن یازدواج افسار.  ترسمیمن از ازدواج م. زارميمن از حصار ب. خوش کند

البته اگر خوابم درست باشد و . رمي میگر مي دیمدت. نيهم. ميما دوست.  استیآزاد
رم؟ علت مرگم چه خواهد بود؟ چه کار کنم؟ ي می میاما چطور. وندديت بپيبه واقع
 ی روشن میگريگار ديس.  کشمی را سر مید؟ چاي آی از دستم بر میچه کار

  : خواندی میشهرام ناظر.کنم
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   خار آمدمیگه گل گه-

  ار آمدميگه مست وهوش

   ی عاشقیدارم هوا

.  کنمیواهد برف باز خی کشد بروم تو کوچه و هر چند دلم میحوصله ام نم
 ی هم میف که بچگيخوش بحال بچه ها که بچه هستند و ح.  شنومیشان را ميصدا
د به يبا!  خورد؟ی بر می لعنتیاين دني ایبه کجا. کنند یبگذار بچه ها بچگ. گذرد

رم ي تماس بگیبعدش با عل. شه ام بجا بماندي از من و اندینوشتن ادامه بدهم و رد
ن يا.  زندیست البد خودش زنگ ميدا نيوکا سرو کله اش پ کند؟ شینم چه ميبب

ا تا يگو. ستمياصال دست خودم ن. ستميتو خودم ن.  دارمیبيروزها حس و حال عج
در ظلمات . م ي آی ندارد فرود نمی که ته ایر در دره ا. عمق فاجعه سقوط کرده ام

 ی قدمی ترسم حتیم. ستاده امي ای مرز جنون و نابودیو.  پرتاب شده امیوهم آلود
ن اجتماع هم مثل خودم يا.  شده امیض روحي کنم مریاحساس م. رو به عقب بردارم

 کنم بروم ی فکر میگاه!  کندیت مي است و سرای اش مسریماريب! مار استيب
 یم پارک ساعي رفتی با شوکا میگاه. مثل قو. دياي تا مرگ به سراغم بی و خلوتیيجا
 رود تا ی دور میوقت مردن به گوشه ا. دي آیخوشم ماز نجابت قو . دن قوي دیبرا

ن روزها يا. ردي می میي و در تنهایدور از چشم هر کس. ردي با وقار بمیيدر تنها
شتر يدر اجتماع هر چه ب.  کندیتم ميحرف زدن اذ. شتر دوست دارم سکوت کنميب

اند و ير گی نمیحت.  خنداندی را نمی که کسی شوی  میه دلقکيشتر شبي بیحرف بزن
 ی میتي خاصی و بی انگ ابلهیاگر عاقالنه سکوت کن.  کنندیش ميمردم فقط تماشا

 یق ميتر درشت خالي ، در هر صورت تی و چه حرف بزنیچه سکوت کن. زنند
 ام را با رنج ید صبر کنم و زندگي دانم چرا باید کرد؟ نمين وسط چه باي و ایشو
اما . ند کار مرد سوختن استي گوی مست؟ي چی برای بشریش تحمل کنم؟ رنج هايها

چ و ي هی و برایز زندگين چيزتري ناچی برای حاضر است مفت و مجانیکدام مرد
  پوچ بسوزد؟ 

 ی غلت می تو بدبختیتا هست. ی سگی زندگیعنين يا.  ام تمام بشودید زندگيشا
 تيال و واقعي از خیکه ايخواب راه بار. ی بکشید بدبختي و با مردنت هم بایخور
م را در مدت زمانب کم ي هایست و دو سال بديست و دو سال سن دارم و  بيب!  است

ک ي بزند و بعد با یستيانسان دست به هر کار ناشا!  کنم؟ مگر  امکان داردیپاکساز
به . رمي میمن م. ستين عادالنه نيا!  بشودیز ماست مالي و توبه همه چیعذرخواه

هوده و حدس ي بین همه فکرهاي خسته شدم از ا.چه کار کنم؟ به درک. جهنم که مردم
ن يد و اي کشیت دست ميا مغز در خواب، از فعاليد ي خوابیکاش انسان نم. و گمان

   کرد؟یجاد مي بشر خالء اینبوِد خواب در زندگ.  شدیهمه توهم در حافظه ثبت نم
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ن يا. شتر استي کهکشان هم بی مغز از ستاره هایب است که سلول هاي عجیليخ
ه هم ي چقدر شبیده شده اند و انسان و جهان هستيمه سلول منظم با کاربرد در هم تنه

 ها ین چهارده روز هم سختيا. چوقت نخوابميه.  کنم نخوابمی میامشب سع! هستند
 ینها کسيد با خواندن ايادگار بماند و شايسم؟ يچرا بنو. سميرا به جان بخرم و فقط بنو

به اعتقاد من . ستميگر نيمهم من هستم که د! چه بشود؟ مرا بفهمد و بفهمد که یهمه 
 کند و اسم آن را هدف ، مبارزه، مقابله گذاشته ی می با الفاظ زندگیانسان با باز
من هم در .  استیف قدريپوچ حر.  شودیره مينها چي ای پوچ بر همه یاست ، ول

امده چقدر ي نیان ها کنم و انسیا را تماشا ميستاده ام و دني ایآستانه سقوط و نابود
  !خوشبخت هستند

پدر ومادرم . امشب تنها هستم . د ي آی ما و گفته مید خانه ياي زنگ زدم بی به عل
 خواهم به ی نمیط روحين شرايش تنگ شده و با ايدلم برا. خانه خواهرم رفتند 

.  بشر استیمارين بي خطرناکتریافسردگ. ت کنديدنش بروم که اندوهم در او سرايد
 که به یکافر.  شده استیمارروحي هستم که بیمن بقول مادرم کافر. افسرده شدممن 

نها محترم اند ي ای و  همه یني و دی و مسلکیشه ايبه هر اند.  گذاردیهمه احترام م
  ! ند؟ي بین بخش کافر را  نمي ایچرا کس. ، چون انسان ارزشمند و مقدس است

رد اگر يدوارم که شوکا تماس بگيکنم و امد از راه برسد و بهتر است تمامش ي  بایعل
 بغلم یوقت.  کندیفرشته ، آغوش گرم فرشته مرا آرام م. ست ياد مهم نيهم نگرفت ز

 یچ خطريده ام که هيا فرو خزين زهدان دنين و امن تري کند انگار در  مهربان تریم
  . کندیدم نميتهد
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  ینم؟ عليب را ببياه بدترکيچرا بخوابم؟ بخوابم که گاو س.  نخوابم کنمی میامشب سع
 به ی خوابیقهوه درست کردم و چند تا فنجان خوردم تا ب. مي خوردیشام حاضر. آمده

نگفتم . م يدن ندارد و تا صبح حرف بزني هم خورده و گفتم حق خوابیعل. سرم بزند
 ی  نشسته رویعل.  کشدیم را ماه در خواب انتظارينم و گاو سي ترسم خواب ببیم

  . کندیگار دود ميتختم و س

تو . ش بوديم؟ دوسال پي با هم آشنا شدیک.  کنم که تو خودش فرو رفته ی نگاهش م
من هم . مي نداشتی دوستی برایده بودم نخبه است اما بهانه ايدمش و شني دیدانشگاه م

ک روز تابستان به ي. یست دویفتم براي بدوم و به التماس بیستم دنبال کسي نیآدم
رفته بودم چند کار خوب بخرم که آنجا . م خانيکر.  نشر چشمه رفتمیکتابفروش

رفاقت ما جوش . ميد سر تکان داد و من سالم کردم و با هم دست داديمرا د. دمشيد
م و هر يض کنيم با هم تعوي خواندیم را وقتيدي را که خریيقرار شد کتاب ها. خورد
قرار . ميم و چقدر با هم بحث کردياده رفتياز آنجا تا انقالب پ. مي بخوانم با هميچه دار

  :مي رویش ميتا االن طبق برنامه پ. م ي داشته باشیشد برنامه مطالعات

   فرهادیباز تو فکر-

ش   ي را درچشم های زنم و کنجکاوی اش زل میشي میم و به چشم هاي آیبخودم م
  :رددن درونم را داينم که قصد کاوي بیم

  !ه؟ي ، خواب چی چه علیعني.  کردمیبه خوابم فکر م-

  :ادامه دادم. شتر حرف بزنديعمدا گفتم به خوابم تا سر حرف را باز کنم و از خوابم ب

   ؟یه عليواقعا خواب چ-

   فرهاد هایقدرت ذهن را هنوز درک نکرد.  از انسان شدهی خواب بخش-

  !ت داشته باشهي تونه واقعی خواب م-

  .   ذارنیر مي هم تاثی رویخواب و زندگ. نه توی م-

ن يبه هم!  شمیمن تمام م ! یرم علي میگه مي از فردا من دوازده روز دیعني-
  !؟یراحت

  نقدر بهش فکر نکن پسريا. قينه رفي همیزندگ. ی گی که مین راحتيبله به هم-

   کنهیفکر ولم نم-
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. ی درست کردی فکریريواسه خودت درگ. ب فکرهاتو نخوريتو متمرکز نشو و فر-
  یده کردي فای مغزت رو فرسوده و بی از سلول هایي و  اما جزید زنده مونديشا

  !آمد و من مردم -

  ري بمیک انسان صبور و قويالاقل در آرامش مثل  ! ی که مردی خوب مرد-

  : د صبور باشم و عجوالنه فکر نکنميبا. دي گوی کنم و بد هم نمیبه حرفش فکر م

 تدوام ی کنن، برای ماندنشان تالش و مبارزه می هستم که برایسان من عاشق ک-
ن قشنگه يا.  کشنیه که زنده ان زحمت ميک ثاني ی برایحت.  جنگنیخودشان م

   وقت مردنش سرپا باشه و دل قرصیحت. انسان زانو نزنه

  : کنمی کنم و به چشم هاش نگاه میگار را فوت ميدود س. دي گوی میعل

  فته فرهادي عجز بد بهيانسان نبا-

  !فتهي اگه ب-

   خودش هم زشتهین برايا. رهي می به خفت افتاده و با خفت م-

  به نظرت من به زانو افتادم؟. جالب بود-

. یخت که قدرت تمرکز نداريه خواب متحولت کرد، تو را بهم ري. قايدق-
بدون ابان ي گم شده در بی و مثل آدم هایستي و تو خودت نیجاد کردي ایريخوددرگ

   فرهادیتو االن مرده ا. یري راه میچ فکريه

  !مرگ ترس نداره به نظرت-

   تولد ترس داشت؟-

   دونمی نم-

  ی فهمی نمیزي مونه که تو چیمرگ هم مثل تولد م-

  ؟ی ددر مرگ چی ول-

   بابا درد نظر ماهاست -

  ته؟يا نظر بشريعته ين قانون طبيا-

  هيعت آموزگار خوب و بزرگيطب. دهي من قانون نظريعته که بشر طبق اي قانون طب-
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   !ی هست علیسته اي اما شاگرد شا-

ن شاگردهاش ي دونه  بهتریمعلم خودش م! هوم! ن بزرگان که هستندياگه نبود پس ا-
   کنه تا بهتر آموزشش بدهی شناسه و تالش میرا م

اقت ياقت آموزگار شدن داره و انسان هم لي اش لیزي غریرويعت با ني طبیعني-
  اگرد شدن؟ ش

  !عتهيون طبي اش را مدی اجتماعی انسان زندگی کنیفکر نم. ن طورهي هم-

 چطور آموزگار مهربانش را به یره ، ولي گیعت درس و خدمات مي انسان از طب-
   کشانه؟ی              مینابود

  هي رحمیت بين که نهاي ا-

  !نقدر نابودگر شدهي چرا انسان ای کنی اما فکر نم-

  گري، کشتار، قتل و هزار کوف و زهره مار دی، جاه طلبی طلبحس قدرت-

  ستي نین ها کافينه ا-

  ؟یپس چ-

 که به نفع و در خدمت انسان یزيهر چ.  خواد فراتر از خودش باشهی انسان م-
 خواد بهتر یم. ستي انسان قانع نیول. د حرمتش را نگه داشت يباشه، ارزشمنِد و با

 زنه که فکر ی میين دست به کارهايشه و واسه هم که هست بایزيو بزرگتر از چ
گر انسانهاست، فقط يم دي تجاوز به حریعني که رفتارش ی کنه درسته در حالیم
   اش ی شخصی خواسته هایبرا

  دنهيا در حال جنگيز دنيهمه چ. تف. ی گی راست م-

  نيهم.  تکاملهیعت براياما جنِگ درون طب-

. زمي ری می هر دو چایم و از فالسک برا کنی خفه میگارير سيگار را تو زيس
 ین دم تخت کنار هم مييد پاي آی  هم می برم دم تخت و علی را میاستکان چا

  :مينينش

   ؟ی چه علیعنيمرگ -

  .ید ازش عبور کنيق باين طري که از ایروزنه ا.  تولد مجددیعنيمرگ -

   چرا با درد؟-
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 یچ درديد خودشان هيشا.  هاستدرد نظر مشاهده کننده!  با دردی دونی از کجا م-
  !را حس نکنند

  ؟ی کنین فکر نميچرا به ا.  باشهیان زندگيد مرگ پايشا-

  !به من و تو چه؟. باشه-

  ن وسط مهمه؟ي ایپس چ-

  .    ستن در لحظه بودني و چگونه زیزندگ-

 دهد به من و فالسک دهنش ی  فحش میعل. داغ است. مي زنی را لب میاستکان چا
  :ردي گیده ام مسوخته و خن

ن شرط ي شه به ای می افته که موجب تحول بزرگی می تو زندگیاتفاقات! ن فرهاديبب-
 ی هست که معجزه می برتریروين. ط متحول شدن رو داشته باشهيکه طرف شرا

  کنه

 که شما ی؟ چرا بشر امروز معجزه ایتو مثل شوکا به معجزه اعتقاد دار! معجزه؟-
  ه؟ني بید نمي زنیازش حرف م

  ستي شه که نیل نميم، دليديمن و تو ند-

   افته  ی معجزه با اعتقاد اتفاق م-

   شه؟ی درست می اعتقاد از چ-

  مانيا. مان ي ا-

م و امشب به ذهنمان ين بحث را ادامه ندهيگر ايد دي گوی میم و علي زنی نمیحرف
وه از يو م تخمه یمقدار. موافقت کرد. مينيلم ببيشنهاد دادم فيم و پياستراحت بده
د  و من يک ديد تو اتاق تاريلم را باي کنم فی آورم و برق را خاموش میآشپزخانه م

.             توانم بخوابمیده رو تخت خودم و من نمي خوابیعل.  کنم کاش بتوانم نخوابمیفکر م
دارش کنم که کالس دارد و با چند نفر هم ي گفت صبح زود بیعل.  خواهم بخوابمینم

  .قات گذاشته استقرار مال

تمام آنچه را که . یاه لعنتي ترسم از گاو  سیم. دارمي ساعت چهار صبح شده و من ب
نها قدرت ي ایا همه يآ.ی شوکا و علی حرف های کنم حتیدر ذهنم دارم را مرور م

.  انسان استید معمايمغز کل!  چقدر قدرتمند است ؟یست؟ مغز لعنتيذهن بشر ن
  .  شده استريجهان تا به امروز تفس
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. دي آیاز داستان بابا آدم و ننه حوا  تا به امروز که با عقل صاحب مرده جور در نم
 کنم در مرداب شک فرو بروم یر افتادم و تالش  مي شک گید  توي گویحاج کاظم م

ن است که نادانسته و با جهل ، ي در همان مرداب شک غرق بشوم بهتر از ایول
ت ي خاصیده و بيمان پوکي با ای آگاهانه ، بهتر از زندگمرگ پردرد و. اورم يمان بيا

  ار را خدا به انسان داده است؟   ين همه اختي ایول. گونه است 

ا قابل قبول است؟ ي و ی کنم چه اندازه از افکارمان منطقی زنم و فکر می نمی حرف
ت ل هاسين دليزتري رد خدا ، ناچیل من براين دالي ترین است عقالني نظرش ایعل

ل ي تر از دالیشتر و منطقيل بودنش بي دالیعني. ستي خودم هم قانع کننده نیکه برا
 حس یزيگفته بودم من چ. در او حل شد. د حس کرديگفته بود خدا را با. رد خداست

ده و همان ينکه دور دانش خودم حصار کشي ایده بود و گفت براي کنم و خندینم
دنش را ندارد ي جرات دینم کسي بیدازه که من من انينم و همي بی که دارم میاندازه ا
اما عقل .  هست یز بکرتريشه چيوار ، همي دانم پشت دیند و مي خواهد که ببیو نم
 تواند ی مین اوصاف کدام نظر بشريبا ا.  لنگدی عقل هم میک پايپس .  استینسب

دهنم و تفش زد تو يوار تا مغزم بري؟ کله ام را بکوبم به د.ک تر باشديقت نزديبه حق
 که مثل یافکار لعنت. افکارم را نابود کنم. رون و با مشت و لگد له اش کنم يکنم ب

با . وانه ها ندارمي با دیمرا به جنون کشانده و رسما فرق.  سوزاندیمواد مذاب مرا م
 ی میاز فالسک چا. د خودم را سرگرم کنميد بخوابم و باينبا.  زنمیخودم حرف م

 را روشن یشب خواب. اتاق سبز شده است .  خوردی به دماغم مني دارچیزم و بوير
   دانم ؟ی راحت بخوابد و در خوابش چه خبرهاست نمیکردم تا عل

از .  استیيز قابل کشف و شناساي کشف شد خوابش نی هر وقت ذهن بشر بدرست
لب م جاي برم و برایا را کنار هم بگذارم و زنده اشان کنم لذت ميشمندان دنينکه انديا

 یشان چگونه خواهد بود؟ غول هايگفتگو!  با هم دارندیالوگياست و آن لحظه چه د
ن ي باشد، متفکریزيامت و رستاخيا با هم کنار خواهند آمد؟  اگر روز قيا آيمتفکر دن

 یا خدا را به بي خدا خواهند داشت ؟ آی براین و خدا، چه جوابيو انکار کنندگان د
حد و حدود و !  استی مرموزیرويحت کنترل کدام ن کنند؟ بشر تی متهم میعدالت
 فراتر از قلمرو محدود ی چه اندازه است و اگر انسانیار انسان در قلمرو زندگياخت
 ید متحمل بشود؟ چه دشوار است تحمل زندگي هولناک را بایا عذابي برود، آیبشر
ن يا بر ا هیليخ! من کافرم.  استیوانگين فکرها عالئم ديا.  که نامعلوم استیا

 مادر و یحت. د با من بحث بکننديم و نباي گویباورند که من کافر شده ام و کفر م
بت ي فلسفه را انتخاب کردم و تمام مصی دانند که رشته یپدرم مرا خل و چل م

 یمان پوک ميدن انسان را از ايشين رشته انداخته اند و  اندي ام را به گردن ایکافر
شه است که انسان يتنها اند.  داردین وا مي سهمگینبردن شک به يرهاند و در سرزم
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) چرا(بله با .  دهدیر شده نجات مي که دامنگیرا نسبت به اطرافش، باورش، خرافات
. شديندي نی شود که انسان به آغازی آغاز می شود و فاجعه از زمانیز آغاز ميهمه چ
اصله گرفته و در  بدهد، از انسان بودنش فیزي تن به هر چی که به سادگیانسان
  . ن را بداندي آنکه خودش ایب. ستدي ایوانات ميف حيرد

ب است که شوکا به امامزاده رفت نماز خواند و دعا کرد و قبر يم عجيهنوز برا
شوکا آرامش را به . دي آین با عقل من جور در نميا. د و آرامش گرفتيمقدس را بوس
بنده ارزش يا آرامِش فريت و آ آرامش اسین آرامش ، نوعيتلق. ق کرديخودش تزر

.  هر کس متفاوت استیارزش ها برا.  آنها حتما ارزشمند استیدارد؟ البته برا
  . قت ارزش داردي من حقیبرا

ده ام که همه يده رسين عقيبه ا. د باال برود و خودش را فتح کندي انسان از خودش با
ل به يم. مت داردرون عظي بیدرون به اندازه . ز انسان در درون خود اوستيچ

او دچار !  کندی میده و چه خروپفي تخت خوابیعل. سميدوست دارم بنو. نوشتن دارم
.  دانمید مي از من خواهد کرد؟ بعیادي خواهد شد؟ بعد از مرگ یچه سرنوشت

ز ي غم انگیلين خيد فراموش بشوند و اي است و انسان ها بای از زندگی بخشیفراموش
تازه به ! پدر بزرگ و مادربزرگ! من در ذهنم هستند ما قبل یانسان ها. است 

ادشان يان سال است که يسال. ادشان افتادم و خاطراتشان در من زنده شده استي
 کنند چه برسد به ی از آنها نمیاديشان هستند ي پدر و مادرم که بچه هایحت. نکردم

 شود ی نمشي است که کاری زندگی رحمانه ین قانون بيمن که نوه اشان هستم و ا
  . توان دست بردیعت نميدر قانون طب. کرد

 ی و  دغدغه ایچ مشکليده و هيان سال است نخوابيا ساليده که گوي چنان خوابی عل
شد؟ ي اندی هم  میا آسوده و سطحي خوابد، آیآنکه آسوده م.  کندیخروپف م. ندارد

  نداشته یتفکر ی شود علی و مگر میآنهم دوره دکتر.  خواندی  فلسفه  میالبته عل
 توانم بخوابم یمن نه م.  مختص بخودش دارد ی حتی دغدغه ایهر اهل تفکر! باشد؟

اه بد يگاوس.  وقفه منتظرمن استی بیاه لعنتي دانم گاو سیم. دن دارمينه جرات خواب
 رود و کاش یرون نمي ام بی خون گرفته اش، از خواب کوفتیبت با چشم هايه

.  آوردیک دخلش را ميک شلي گاو در خوابم بود و با  رحم تر از خودِ ی بیشکارچ
 به یدي شوند و پس امی ها شکارش میاما اگر گاو همان مرگ باشد، همه شکارچ

  . ستي خواب هم نی تویشکارچ

من . دارش کنم برود دانشگاه که چند قرار مالقات مهم دارديگفته بود صبح زود ب
.  خواهد انجام بدهدی دلش میهرکار! به من چه؟.  داردی کنم چه کاری نمیکنجکاو

.  ترساندمیشتر ميک تاک ساعت بيت.  دارمی که در زندگیمن بچسبم به اندک فرصت
.  خواهرم مهتاب، که دلم براش تنگ شده است یمادر و پدرم شب مانده اند خانه 
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 را به یي را ندارم و تنهایچ جمعي هیزنگ زده بود  که بروم آنجا و من، حوصله 
البته خانواده ام حق دارند که . ن روزها بدتر شده اميا.  دهمیح مي ترجیزيهر چ

 ماند ی نمیز در زندگيچ چيد بدانند هي بای کنند ولینند و دلتنگينگرانم باشند و مرا بب
 به مرگ و جان یحت. ی به خود زندگیحت. د دل بست يز نبايچ چين به هي همیو برا

گر انسان ي دی برایمرگ انسان! خواهم مردمن .  که هستیو هر کوفت و زهر مار
  ها مهم هست؟

 برف یدانه ها.  باردیبرف م.  زنمیواش کنار ميستم و پرده را ي ایپشت پنجره م
 شد ید شده و کاش ميهمه جا سف.  زند و همه جا برف نشسته استیدر هوا پرپر م

موش کرده ام برق را خا. نمي نشیز کارم ميپشت م.  کردیقلب  انسان ها را پاکساز
.  کندیفقط نوشتن آرامم م.  را روشن کردم و اتاقم سبز شده استیو شب خواب
سنده آن درد يش است که نوينوشتن همراه با درد زا. ش استي در خوینوشتن تولد
 ین شده و در ميبا آن درد اج.  خرد و دوست داردی را به جان میوصف ناشدن

د ي زایش است و مينش همچنان در حال زايجهان آفر. ستيزد و خلقت بدون درد نيآم
ن درد را دوست دارد يسنده هم  اينو.  شودیز تکرارميرند و دوباره همه چي میو م

ا هنرمندان در يسنده و ينو.  بخشدی میند و به آن زندگي آفری میزيکه از وجودش چ
هر دو در وقت . هم زن و هم مرد. ل متفاوتي هستند با شکل و  شمایقت زنيحق
 کند تا کودکش فقط سالم یمان را تحمل مي که درد زایزن.  شوندی میکينش يفرآ

 است که ین لذتين و بزرگتري اول بهتریدن آن در وهله يآمدن کودک و د. ديايا بيبدن
  . ندي آفری که مین لذت را ندارد جز کسي قدرت درک ای کند و کسیتجربه اش م

 یند و کاش من هم مثل او  مي بیاب م کنم که هفت پادشاه را خوی  نگاه میبه عل
ن ي که در خوابم کمیاه لعنتي ترسم از گاو سید بخوابم و ميمن نبا. اما نه. دميخواب

. دن هستي خوابیرم فرصت براي بمیسم و وقتيشتر بنويد بينکه بايکرده است و هم ا
  ! واقعا هست

نده ، اصال ي نه آرور وينه د.  کندی است که بشر تجربه اش مین قرنين قرن بهتريا
سم تا ته صف مرده ها نباشم و يد بنويبا. سم يد بنويبا.  امروز نخواهد بودیبه شگفت
ن را درک نکرده اند و من که ي ها ایلي بزرگ است که خیک خود درمانينوشتن 

. ر شده استي ذهنم درگیول. د هم نمردميرم؟ شاي خواهم بمیده که ميده ام چه فايفهم
ن يسم که به بهتريد بنوي کنم به نوشتن و بایز است و بنا مي میرودفتر روز نوشتم 

   فراموش نشدن استی و نوشتن برایسين است که بنويکار هم
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 که سراسر کابوس است و یخواب.  از ترس خوابش، نخوابدیخنده دار است انسان
ب مرا بهم ياه بدترکيند؟ گاو سي بیدم چرا و چگونه انسان خواب ميآخرش نفهم

!  ترسمیان و چند نفر کردند مرا ترسانده است و واقعا مي که اطرافیريتعب. ختير
 یدا مينده چگونه در خواب انسانها نمود پي بشر دارد؟ آی با زندگیخواب چه ارتباط

خواب هر کس دست خودش !  استی جدیاديا خوابم زيف هستم ي ضعیليکند؟ من خ
ان نقش دارد؟ مغز انسان تحت  در ذهن انسی و انرژیا قدرت مافوق بشرياست 
 ی هستند که مدعین افرد کسانيبه اعتقاد من دروغگوتر!  اطراف استیروير نيتاث
 ترسد و از دست دادن را ی میيشتر از رهايانسان ب.  ترسندی شوند از مرگ  نمیم

  ..د گذاشت و گذشتي آزاد شدن بایبرا. انسان دوست ندارد

! چه مرگش است؟. نگ نزد و جواب تلفنم را نداد دانم چرا شوکا امروز به من زی نم
. دنش برومي زنم تا به دیفردا به فرشته زنگ م.  ندارمی نازکشیحوصله . به جهنم

 دارند و یاتي آنها خصوصیهر دو.  کنمیسه نميالبته فرشته و شوکا را با هم مقا
 به هر یول. زندي ری آنها مرا به  هم می هر دوی که قابل تحمل است و گاهیاخالق
 البد با یساعت دو شب شده و عل.  گذارمیک انسان احترام مي آنها بعنوان یدو

 یاز فردا دوازده روز فرصت زندگ.  گذراندیدختر پادشاه هم کالم شده و خوش م
 یمثل تماشاچ.  ام را ورق بزنم و مرور بشومی خواهد خاطرات و زندگیدلم م. دارم
.  کندی اش را تماشا می زندگیش نشسته و همه  ای زندگینماي که در سالن سیيتنها

 اندازه یند خدا بي گوی و اما می هست و بهشت و جهنمیياين که آن دنيفرض بر ا
 پر از ی با زندگیانسان!  چه بود؟ی بخشد ساختن جهنم برایبخشنده است و اگر م

 شب ن وقتيا! دي آی شود،  جهنم به چه کار میده مي بخشیچرک و کثافتش با توبه ا
ل قدرت گرفتن يعزرائ! رندي مین لحظه ميچند نفر در جهان هم! دار هستي بیکس

.   کندیسرم درد م.  سوزدیچشم هام م! ک لحظه دارديون انسان را در يليجان چند م
ا ي هست ی دانم توهم در زندگینم. ک عذاب استين خودش ي کنم نخوابم و ای میسع

ا را يذهن انسان که دن.  خارق العاده استذهن انسان! ده استيتوهم را انسان آفر
ن خدا يگزيده است، آنقدر که انسان را جاي علم رسی باالیمتحول کرده و به درجه 

 پرسم چرا انسان یاما من  م.  باز انسان ها  محکوم اند در جبر بمانندیول.  دانندیم
ان يک طغيا ي نه گفتن؛ آی است؟ به جبر زندگی بشرین رنج هايمحکوم به  تحمل ا

عت و جبر ي کند؟ خودش؟ اجتماع؟ طبیان مي عصیاست؟ اما انسان در برابر چه کس
د ي بایده اش را نشان بدهد؟ عواملي کند تا کدام باور و عقیان مي؟؟ انسان عصیزندگ

نه را يقت زمي در حقی و آگاهی ذهنیداري و بیاريان بکشاند و هوشيانسان را به عص
 و قانون اجتماع ، یعت و زندگياما بر خالف جبر طب.  کندیان فراهم مي عصیبرا

اما .  کندیخرد م.  شکندیم.  کندیجبر له م. ش را نوشتن استيقت مرگ خويدر حق
 خود شدن و یشتر از خوِد جبر سماجت به خرج بدهد براي برنده است که بیانسان
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. تده اسيدم لرزي که دیمن چه ؟ستون افکارم با خواب. دنيش را فرو نپاشيخو
ترس ، . ابديت اش تکامل ي باشد تا شخصید محکم و قوي بای هر فکریاستحکام بنا
ن يا. رم ي میمن م.  شودیهنوز مرگ باورم نم. منگ مانده ام.  خوردیدرونم را م

  !  شودیز پوچ ميهمه چ!  کردم؟ین مدت پس چه غلطي ایهمه !  چهیعني

  یعل! ن کار را کردميد ايشا. نمر برف قدم بزي خواهد زیدلم م.  باردیرون برف ميب
خوش بحال .  خوردی نمی غلتیخواب است و البد خوابش پر از آرامش است که حت

د يدن به آرامش باي رسیبرا.  نکرده استیيافته   و آن را گداي که آرامش را یکس
 که یکس. ی زندگیي گدایحت.  چندش آوراستیزي هر چیيگدا. هنرش را داشت

 یت ميخوابم به واقع.  شودیده هم گدا محسوب يد و به آن چسب را دوست داریزندگ
هر چه دارم را ! کنمی توانم بودا گونه زندگی عمرم مین مدت کوتاهيدر ا! وندديپ

 ابلهانه است و نشان از عدم ثبات یده فروشيعق. دميز جز عقايالبته همه چ! ببخشم
 ندارم و هنوز دلم به ین قدرتي و من که چنیرها کن تا رها شو.  دهدی میتيشخص
.  خواهدی اندازه شهامت می و از خود گذشتن بیفداکار.  دل بودا نشده استیاندازه 

از خواهد داشت ي به همان داشته ها نید که روزيشي اندید، نمي بخشی میاما بودا وقت
بقول ! وانه شده ام يد! م؟ي گویچه م! ده استي برسد و رسیازي نید تا به بيو بخش
د فلسفه تو را خل کرده است و من اندک عقلم ي گویشه ميل و چل شدم و هممادرم خ

  ست؟  ي خواهد بپرسم عقل چیرا از دست داده ام و دلم م

ت يار ساده ذهن بشرين سواالت بسي روم؟ همیمن که هستم؟ از کجا آمدم؟ به کجا م
  . را مشغول کرده است

 ین زندگيرک و عقل، در زم شعور، عواطف و دیدارا. ک انساني. من فرهاد هستم
ن ي کوشم ای کرد؟ مید زندگياما چگونه با.  گنمین زندگيقرار است در زم.  کنمیم

 ی توان در جامعه یت مي کنم و با انسانیقرار است در کنار انسان ها زندگ. را بفهمم
 یا ذ اتي است ی اخالقیارهاي از معیکيت يست؟ انسانيت چيانسان.  کردی زندگیبشر
 دانم کجا قرار است ی نمیحت. چکسيه.  داندی نمیکس.  دانم از کجا آمدمیمن! است

 است که کشف یده ايمرگ پد.  شود ؟ از کجا بدانمیبروم؟ بعد از مرگ چه م
 انسان را به تکاپو یات زندگين مجهولي ماند و همی میک راز باقينخواهد شد و 

نطور ي بود؟ نه نه ایع کننده ان ها جواب قانيا هميآ.  داردی وا می تداوم زندگیبرا
 هر یبرا.  پرتاب شده استین و زندگي است که به زمیست؟ خودين من کيا. ستين

 از یست بلکه بخش کوچکيک جمله نيمن انسان هستم .  نوشتی شود کتابیسوال، م
 هستند که خارج از ی در زندگیيده هايپد.              استی بزرگ زندگیرازها

قدرت .  را نداردیب زندگين همه عجاي ایيرايت گيانسان ظرفمغز . درک بشرند

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



105  

 

ست؟ ذات يعت و جهان بوده است؟ ذات چيا در ذات طبي از کجا آمده و آیمافوق بشر
  ! ذات در خودش هست. همان سرشت انسان است؟ ذات با موجودات هست

ا تفاوت و تنوع ر.  قبلی متفاوت تر از روزهایروز.  خواهد بودیگريفردا روز د
ل به نوشتن يهنوز م.  دهدی خود رخ نمید بوجود آورد و تنوع بخودي بایدر زندگ

  .  مبارزه با خواب هم قشنگ استید ولي آیدارم هر چند که خوابم م

. یين افراد بگويت تري خاصی بیت را براين دردهايق تريچقدر دردناک است عم
  یعل.  باردی برف مرونيب.  قسمت کندیانسان رنج و دردش را دوست دارد با کس

 کالفه ام یک تاک ساعت لعنتي تیصدا. خانه سوت و کور است.  کندیخروپف م
 یدلم م. من انگار در ظلمات پرتاب شده ام. زدي ریکرده است و دلهره به جانم م

 خواهد دل تنگم یدار و هر چه ميشب دراز است و من هم ب. سميک نفس بنويخواهد 
 ترسم گاو ی خوابم و مینم. ن تر شده استيسرم سنگ.  سوزندیچشم هام م. ميبگو
 یخواب تا کجا. د به من حمله کنديب منتظرم باشد دم خوابم تا مرا دي بدترکیلعنت
 به ی حسیول. ب استي عجیلي در خواب خینده نگري دارد؟ آیشتازيقت قدرت پيحق

ده اسفند زي دانم سینم.  ذهن بشر استینها ساخته و پرداخته يد تمام اي گویمن م
ا  ي دنیرم؟ کجاي می میرم؟ به چه بهانه اي میرم؟ چگونه مي میم! ا نهيخواهم مرد 

 و یبخواب.  داشته باشمی خواهد مرگ بدون دردی گذارم؟ دلم می مرگم را میکفه 
ن همه ي ماند؟ ایا روح ميآ. شه بدون دردسر تمام بشودي همیز برايخالص و همه چ

 روح بشوند و چرا ی ماندگاری چرخند و تا مدعیا مي اثبات روح دور دنیمحقق برا
گر معتقدند روح همان عقل است و احساسات ي دی هایليخ! شان مهم باشديد برايبا

  .  رودین مي و با مردن عقل ، روح از بیبشر

امده مثل ين. م ي کردیا بحث مين قضاي بود و با هم راجع به همیدار مي  بیکاش عل
فلسفه مرا . وانه اميباورم شده که د.  کندیز هم خروپف مد و هنوي خوابیخرس قطب

 نه همان بهتر یول. ا فرشتهيکاش شوکا زنگ بزند . ا آمدميوانه بدنيوانه نکرد، من ديد
 ی درکش نمی هست که کسیسم و در نوشتن راز وآرامشي نویکه تنها شده ام و م

 مرگ ید؟ چقدر آرزورني مین لحظه  ميشم چه قدر از انسان ها در اي اندیم. کند
شگاه ي گذارند؟ زای یزانند؟ چند کودک پا به جهان هستي کنند؟چه قدر از مرگ گریم
  ا قبرستان ها؟ يا شلوغ تر است ي دنیها

 کند کدام انسان و کدام خاک ی میگر چه فرقيد. انسان و خاک در کنار هم با ارزشند
بوِد هر دو . دا کنديز مفهوم پين است هر دو کنار هم و با هم باشند تا همه چي؟ مهم ا
 یايا همان بودن است ؟ چه دني آیهست! یهست.  دهدی می معنی است و به هستیالزام
  ! یبيعج
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ما .  که فراموش شده استیت است ؟ اخالقي حائز اهمی بشریاخالق چقدر در زندگ
م و حدود اخالق چه اندازه ي کنیت مي آن را رعایارهايم و معي هستیچقدر اخالق

ط سوم جامعه يط دوم خانه و محيط اول خودش، محيمح. ط دارديست؟ انسان سه محا
 یارهاي در سه مرحله معی توان تعادل برقرار کرد؟چه کسین سه مين ايچگونه ب. 

 ی تخلفات را می جلویني کند؟ شوکا معتقد است که اخالق دیت مي را رعایاخالق
ن دو را به ي ایا کسانيده بوده ي؟ چسبن را به هم چسبانده انديچرا اخالق و د. رد يگ

  ن است؟ يوند داده اند؟ اخالق مقدم تر از ديهم پ

 یش و فکر تنها مقوله ايبه چند هزار سال پ! م تا کجا رفته است؟يال هايباز فکر و خ
 است یم مرا به مرز جنون کشانده اند و کافيفکرها.  شناسدیاست که حد و مرز نم

، تنها چند قدم تا ین سادگيبه هم. رمي میزده اسفند ميسمن . گر بردارميک قدم دي
  !  مانده استیزندگ

ح ي نوشتن را ترجید ولي آیهر چند خوابم م.  بارد و هوس قدم زدن کرده امیبرف م
ا يا گناهکاران ي یفتگان زندگيش!  ترسندیشتر از مرگ مي بیچه کسان.  دهمیم

 آنها وجود دارد اما ی تبرئه ی برایه مخالفم که رایگناهخواران؟ امروز با گناهکار
.  خورده شده فربه و سنگدل شده اندیستند و از گناه هايگناهخواران قابل بخشش ن

آن .  استی کودکانه ایشان بازيمرگ برا. شان  از مرگ هراس ندارنديده ام درويشن
 یز از مرگ هراسي شوند نیده اشان کشته مي عقی که با شهامت برایدسته از افراد

د کار کند و يست و هر لحظه بايکار نياو هم ب. مرگ در زحمت و رنج است. ندارند
 یي شد، مرگ از تنهای از هر جنبده ای جهان خالیوقت.  کار کند یانسان بکشد و ه
  .  کشدیمرگ هم سنگ قبرش را بدوش م.  زندی میعي فجیدست به خودکش

د يده چرا بايا از خود پرسيده است و آي به تکرار و پوچ رسیمرگ در قلمرو زندگ
 یک آگاهي. انش استيسر آغاز عص) چرا( رد؟ مرگ اگر بپرسديجان انسانها را بگ

بهتر که مادرو پدرم خانه .  چسبدیگار ميک نخ سي و یک استکان چاي. تکان دهنده
 ی کند و برایامشب با تمام شب ها فرق م.  چسبدیچقدر نوشتن به من م. ستند ين

 پدر و ین نوه ي شود و اولیمهتاب بچه دار م.  ام نرم شده استن تازه چانه يهم
ا تولد يآ. دي آیا ميبچه اش وقت مردنم بدن.  شودین ميريشان شي دانم برایمادرم و م

ن ي نوزاد ونگ است و دومین تجربه يمانند مرگ مرموز و ناشناخته است؟ اول
اما . ردي بگی جاِن زندگر را بخورد وين شيريره شي مادر تا شینه يدن سيتجربه مک
عت با تمام يعت است؟ طبين دو را به نوزاد آموخته است؟ در ذات طبي ایچه کس
   کند؟ یه مي خورد و از آنها تغذی اش چطور فرزندانش را میمهربان

آدم چگونه . دن مرگ استي دین تجربه ين اوليل بوده است و ايل شاهد مرگ هابي قاب
ا بر گردن ننه حوا يا تمام گناهان دنيم داغ را بشناسد؟ آه کند و حوا هيد گريد بايفهم
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ن گناه بر او ي است و ای نسل بشریست و کشتارهاياست؟ او عزادار تمام رفتار ناشا
، صد بار توبه و اظهار ی مرگ هر انسانیفکر کنم ننه حوا برا!  کندی مینيسنگ
 ین و بزرگيه بار سنگچ. ن گرفتار هزاران بال کردي کند که انسان را در زمیمانيپش

 یستاد و به خاطراو، سختي ننه حوا اید بدوش بکشد؟ بابا آدم هم که پايرا ننه حوا با
  . دي را بجان خری زندگیها

. نطور شده يالبته امشب ا. شهيمثل هم. مي کردید با هم بحث مي خوابیوانه نمي دی عل
امشب چه . ميدي دیلم ميف. مي زدیم و حرف مي ماندیدار ميشه تا دم صبح بيهم

 که خواب یبت بزرگيند؟ چه مصي بی میاو هم خواب بد!  دانم؟یمرگش شده نم
  . اش پر از کابوس باشدیانسان هم مثل زندگ

چشم .دن فرشته بروميبه د.  شهر بگردمید همه جايبا. فتميد از حس و حال بيفردا نبا
 ی ام میود حسیبه عل. ج خواب شده امي کند و گیسرم درد م.  سوزدیهام م
ا حسادت در يآ.  استی تنها خودآزاری کند؟ حسودیا انسان حق دارد حسوديآ.شود

 خودم هم ی رسد که برای به ذهنم مینهاد انسان هاست؟ شب ها فکرها و سواالت
شتر ينطفه ب.  استی فکریله يش و تخي زاین فرصت برايشب ها بهتر. ب استيعج

ند خواب برادر مرگ ي گویم. نم بخوابم تواینم.  شودیکودکان هم در شب بسته م
  . است

ست ي شوم و نیست مين.  شومیشه نابود مي همی ام و برایان زندگي نمانده تا پایزيچ
 کند یه ميان تغذيروزينسل امروز از خوراک و دسترنج د!  استی از هستیيهم جز
البته .  صبح استیدم دم ها. خ سر خم کنديشه در برابر تاريد همين باي همیو برا

ا يدن. ا شبي دهد شده چهار صبح یوار نشان مي دی رویساعت لعنت.  کنمیاحساس م
ن يرند؟ اي مین لحظه ميچقدر از انسانها در ا.  فرو رفته استیدر خواب زمستان

  .  تواند مرگ را تجربه و امتحان کندیانسان نم.  شودیفکر از ذهنم دور نم

از چند روز در سردخانه دوباره زنده شده اند  از انسان ها بعد یم بعضيده ايالبته شن
 اصرار دارند که او یاد ندارند و فرصت طلبان هر جناحي به یزيچکدامشان چياما ه
! د هم باشديشا. ندي گویا از زبان حال او ميف بکند و ي تعری مافوق بشریزهايچ
ار انگ.  پتکینين تر شده است  و سرم به سنگيچشم هام سنگ!  داند؟ی چه میکس

فردا به . دنيگار کشي سیحت. گر رمق نوشتن ندارميد.  کنندیسوزن در چشمم فرو م
د فهم يک انسان باي. د مرا بفهمدياو با. د بامن قهر کرده يشا.  روم یدار شوکا ميد

ج خواب شده يگ. گر رمق نوشتن ندارميد. نکه حرف بزندي کند، نه ایخودش را زندگ
  .ام
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 ی و بدون پتو کنار بخاری کنم طرف بخاریلشم را پرت مبا.  کنمینوشتن را رها م
 ی هم میم رويپلک ها. از به پتو ندارمياتاق آنقدر گرم هست که ن.  کشم یدراز م

 کنم فکر نکنم تا یفکر م.  شودیاه ميدر ظلمات پرتاب شده ام و همه جا س. افتند 
  . اه در خوابم پرسه نزنديگاو س
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وانه ي که دیمردم.  کشندیخ گوشم داد ميا بيانگار تمام مردم دن. دي آیسر و صدا م
باز هم ! نمي بیخواب م. ستيشان ني در صدایچ نظمي کشند و هیشده و هوار م

! دمي دیپس خواب نم.  شنومیصدا را دوباره م.  کنمیچشم هام را آرام باز م! خواب
دار شده و رفته تا  به کارهاش يست و البد خودش بي  نیعل.  کنمیبه تختم نگاه م

 یست؟ درازکش فکر مي چید، براي آین همهمه و سرو صدا که از کوچه ميا. برسد
صدا .  کنمیز ميگوش ت! چه خوب. دي آیادم نمي یزيا نه؟ چيدم يا خواب ديکنم که آ
به !  تواند باشدی که م. زندی کند و ضجه میه مي موی شود و انگار کسیبلندتر م

 یته دلم خال. ازده صبح شده است ي.  کنمیوار نگاه مي دی بزرگ رویساعت لعنت
. کوچه غلغله است.  زنمی پرم و پرده را کنار می از جا میغي جی شود و با صدایم

نجا ين همه آدم ايا! چه خبر است.  ما جمع  شده اندیانگار تمام مردم تهران تو کوچه 
برف را .  کوچه افتاده اندیل و پارو به جان برف تويند؟ چند نفر با ب خواهیچه م
پ هم يپ تا کيمردم ک.  رفت و آمد راحت باشندیک گوشه تا مردم براي کنند یجمع م

شب برف يد.  درخشدیاه پوش اند؟ هوا صاف است و آفتاب ميچرا س. ستاده انديا
!  خواهندینجا چه مين هوا ايو تو اده بود و برف تا مچ پا باال آمده است ي بارینيسنگ

 ی لباس مشکیاه نماد عزا است و چرا و توسط چه کسيلباس س! ده اندياه پوشيچرا س
زنها . ه ها هم هستندينجا و همساي شده ایامتيق!  کرده اندیرا بعنوان نماد عزا معرف
ن تجمع  خودمای آپارتمان روبرویمردم جلو. نندي بی میابانياز پنجره انگار تئاتر خ

 یعنين ي دم در ساختمان نصب کرده اند و ایاه بزرگيچند نفر پارچه س. کرده اند
ن را يهم!  تواند باشد؟ اول صبح ما هم با چه آغاز شدیکه م!  مرده استیکينکه يا

.   کشندیگار مي زنند و سیگر قدم مي دیک گوشه و عده ايستاده اند يه ايبق. کم داشتم
.  شوندین کوچه جا مي در ایادين آدم زي همی و برا ما پت و پهن استیکوچه 

 گذارد و بودن ی بجا می مرگ ردیبا مردن کس.  دهدیمرگ خودش را نشان م
 کشد و ی کند و نفس می مید او هم زندگي گوی کند و میه اعالم ميخودش را به بق
 ی زندگیافته يمرگ شکل تکامل . ل کندي تکمی را جز هستیستياو هم هست تا ن

!  آمد خانهیستاده دم در و کيه اي همسای افتد که با زنهایچشمم به مادرم م! تاس
.  کشدی کند و عربده می می شود و خود زنیاده مين پي از ماشیجوان.ستيمهتاب ن

ن يچند زن از ماش.  برنش تو ساختمانی میرند و زروکي گیچند نفر دستش را م
 افتاده یچه اتفاق.  کنندیه ميارند و گر ندیآنها اوضاع مناسب.  شوند یاده مي پیگريد

نقدر هم آدم جمع شده اند؟ ينطور داد و هوار راه انداخته و اي مرده که ایاست؟ چه کس
 را هورت ی خورم و استکان چای میيچند لقمه سرپا. مي شویدست و صورتم را م

فه  رسم سریدم در که م. روني زنم بی کنم و از خانه  می کشم و شال و کاله میم
س ي گردد و چشم هاش خیمادرم بر م.  کنم تا زنها خودشان را جمع و جور کنندیم

  !  شناختی که  نمی کسی کرد برایه مي گریعنياست و 

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



111  

 

  سالم مامان-

  سالم پسرم-

  ! شده مامانیچ-

  ف شديح. ه دسته گل بودي نکنه یچکيب هي خدا نص-

  ؟ی ک-

   خدایبنده ! ست هاي نیچيزاد هي بابا آدمیا. هي پسر همسا-

  ه؟ يکدام همسا!  مامانی کی شه بگی م-

 کنند و مردها همه    یه پچ پچ مي همسایزنها.  کندیمادر اشکش را با چادر پاک م
  :ستاده اند دم ساختمانيا

  خدا رحمتش کنه . ارن مادرياالن جنازه رو م-

  :زدي ریاعصابم بهم م

  ! مرده؟یمامان ک-

  ه دسته گل بودي. ینه الهياغ بچه نب دیچکيه. گهيرستم د. هيپسر همسا-

  !ت بوديچقدر با ترب! ه خانمي آسیآخ گفت-

باورم                    .  کنمیوار نگاه مي دیاه روي سیخشکم زده است و به پارچه .  خورم یکه مي
ال يقلچماق بود و .   آه و دمیعنيآدم .ستي نیچيزاد هيآدم.  شود رستم مرده باشدینم

د و ي لرزیر پاهاش مين زي رفت زمیراه که م. ر بودي گیکشت. داشت یو کوپال
 ی ، می را که ندارینطور است و انتظار مردن کسيشه ايهم.  شودیمرگش باورم نم

نقدر خوش يخوش بر و رو بود و متواضع و ا!    کندیر ميمرگ چگونه غافلگ. رديم
شه لبخند رو لبش يهم. ر بوديسر به ز. اخالق که آدم دوست داشت باهاش حرف بزند

!  مرگ یا! ین سادگيرستم مرده؟ تمام شد؟ به هم.  کنمیافه اش را تجسم ميق. بود
!  استین آخر عاقبت زندگيا! ن زدي را زمیدي رشیمرگ چه پهلوانها و انسانها

 ها یلي شود و خیت اضافه ميست و هر لحظه به جمعي سوزن انداختن نیکوچه جا
  :  دانم چه کار کنمیشوکه  شده ام و نم. ستاده اند يسر کوچه ا

   اش بود اجل مهلت ندادین ماه عروسيا. دي ندیر از جوانيمادر مرده خ-

  ارهي نیچ مادري هیخدا برا-
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  فيف  حيح. ه دسته گل بودي. ني آمی اله-

دند و ي سحر فهمیکله . دار نشديگر بيد و صبح دي شب خوابیدين رشيجوان به ا-
  دن مردهيهممارستان و فيبردنش ب

  چارهيروز دستش نون بود و چقدر تعارفم کرد بيد-

 اش ی جوانیدلش برا.  کندیه ميمادر گر.  زندیه حرف مي همسایمادرم با زنها
 یشه بهانه ايخوش بحال زنها که هم!   سوزدی میدل انسان چطور! سوخته است

 را نخواهند یرند، هرگز تحمل زندگيه را از زنها بگيستن دارند و اگر گري گریبرا
به من .  زندی حرف میقيمرگ دوباره تکانم داده است و بطر. منگ شده ام. داشت

ن ماه ينکه هميشتر ناراحتم از ايب. درست ده روز . نوبت توست. د من هستمي گویم
 کنند که کنار عکس یوار نصب مي به دی بزرگیچند نفر   پارچه .  اش بودیعروس

 کنار نوشته یعکس بزرگ) رند؟ي می میخوبان در جوانا ، چرا يخدا( اش نوشته شده 
نجا جمع شده ي که ایي آنهایا به همه ي کند یبه من نگاه م.  زندیلبخند م. اش است

ن جهان عدالت سرش ين باور مردم است؟ ايا ايرند ي می میواقعا خوبان در جوان! اند
 در اجتماع بعنوان عدالت را! ان گذاشته استينکه عدالت را انسان بنيا اي شود یم
 باهاش سالم یق نبودم وليبا رستم رف!  درست کرده اندیاسي سی بازیک مهره براي
. شتر از همه نامزدشيد تحمل کنند؟ بي را بایپدر و مادرش چه عذاب. ک داشتميعل

بچه را با خون دل .  استین قانون زندگيا.  کندی فراموشش میالبته او بعد از مدت
د يشب خواب! ز تمام شدي همه چین سادگيبه هم! یچيو آخرش هخوردن بزرگ کردند 

 یه يبه طرف بق. ست بشوديکهو نيم وحشتناک است که يتصورش برا! دار نشديو ب
ه ها هم هستند و باهاشان سالم يستاده اند و همساي روم که کنار و گوشه  ایمردم م

 روشن یگاريک گوشه و سيستم ي ایم.  کنم و حوصله  گپ و گو ندارمیک ميعل
د و صبح ي پرسم چه شد که مرد؟ او هم گفت شب خوابی ام میاز بغل دست.  کنمیم
صبح .  هم خوش بودندی گرفتند و کلین کردند و کشتيغروبش با هم تمر. دار نشديب
 شود رستم ی بهش زنگ زد که رستم مرد ، شوکه شد و هنوز هم باورش نمیکي

 اعالم کردند و یعي و مرگ را طبیشکافگفت بردنش کالبد . درست مثل من. مرده
باز خوب شد .  کنمیگار را فوت ميدود س.  رسندیاالن منتظر جنازه هستند و االن م

 یکس!  پر از رنج داشته باشمید من مرگيشا.   بدون درد داشته استیکه رستم مرگ
 . شدی از مشکالت حل میلي بود خینيش بي اگر قابل پی لعنتینده يآ.  داندیچه  م
 دارد و هر چند ینده انسان را به تکاپو و جستجو و تالش وا مي آین نامعلوميالبته هم

 یپوچ. چ استيه.  واقعا پوچ استیزندگ. ن کرده استينده کمي دانند مرگ در آینم
 یزوزه . هر دو در ذات هم اند. دي زای می هم پوچی را آبستن است و زندگیزندگ

 کند یجاد ميست که صدا ايآمبوالنس ن.  شودی میل شنوم و ته دلم خایآمبوالنس را م
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ابان ي خورد و بطرف خیت تکان  ميجمع.  کشدیبلکه مرگ در آمبوالنس زوزه م
شان قرمز يزند و چشمهاي ریرون مياز ساختمان زن و مرد ب. من هم.  افتندیراه م
ن ي ا.زدي ریرون ميشان از ته دلشان بياشک ها.  کنندی می قراری و بی تابیب. است

ز نخورند و خوب شد هوا صاف است و يمردم مراقب اند ل.  کنمی حس میرا بخوب
ت بطرفش يستد و جمعي ایابان ميآمبوالنس سر خ.  سوزدیآفتاب وسط آسمان م

  : زنندیکصدا داد ميهمه .  بردیهجوم م

  نيا حسي-

نم که ي بی چرخانم طرف صدا و مادر رستم را می شود و سر میبند دلم پاره م
ش بدتر و برادرش را محکم گرفته اند يخواهرها.  زندیجه                        مض

 ی عده ایالبته برا.  لرزاندی  را میتا خودش را نفله نکند و مرگ تمام ستون زندگ
 دستهاش پنهان یپدرش صورتش را ال! ده اندي چبسیکه سفت و به سماجت به زندگ

!  بودین چه صبحي صداست؟ ایمرد ها به يچرا گر.  لرزدیکرده و شانه هاش م
دلم . دي آیگر معلوم است حتما زلزله مي روز دیه ياولش که با مرگ شروع بشود بق

احساس .  دهدی کشد و خراش می ناخن به دلم میکيانگار . غوغاست. آشوب است
رون ير تابوت را بي گی کشتی کنند و عده ایدر آمبوالنس را باز م.  کنمی میخفگ
 یت بلند مي زند رستم جان و دوباره همهمه جمعیه  داد مي با گریکي و  کشندیم

 یه جواب مي زند و بقی  جلوتر داد میکي.  دست   گرفته اندیتابوت را رو. شود
  :دهند

  الاله االاهللا-

   یاهي سیپارچه .  دارمی دهند و من چشم از تابوت بر نمیکصدا جواب ميهمه 
 یرستم که پهلوان! ده و قدرت حرکت ندارديرستم خوابواقعا . انداخته اند رو تابوت

ن آخر يا!  خوردی مردم تلو تلو می رو دستهایچ قدرتي هی خودش االن بیبود برا
همه پشت سر . یستين.  ته اش مرگ است و ته مرگ عدمیزندگ!  استیعاقبت زندگ

ز پنجره نگاه تمام زنها ا. شان کل کوچه را پر کرده استيتابوت راه  افتاده اند و صدا
 ی زندگین بخش هاي از تلخ تریريجوانم.  خانه جمع شده اندیمردها جلو.  کنندیم

خواهر و .  کندی را خم می سخت و دردناک است و کمر آدمیجوانمرگ. است
ک  ين غم شري کنند و همه در ایه ميدوستاش هم گر.  کندیغ و داد ميبرادرش ج

 ی هستیش تا کجاي کشد و صدای هوار م. زندیمادرش به سر و صورتش م. شده اند
 را ی سوزناکین ضجه هاي هست که چنی باالتر از هستیکس!  رودیش ميپ

ز ي برف لیمراقب اند رو.  گذارندین ميبشنود؟تابوت را دم در خانه اشان آرام زم
ن و ي گذارند زمین و ميا حسي زنند ی کنند و داد میدوباره تابوت را بلند م. نخورد

ن چه يا!  چه سه باریبرا!  چهیعنين ي دهند و این حرکت را انجام  ميسه بار ا
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 ی شود و بین نکنند گناهکار محسوب مياگر چن!  است که سنت شده استیرسم
!  شود؟ی شناسند، چه می که اسالم نمیف مردميتکل!  برنش جهنمیچک و چانه م

ن يآخر.  کنندیافظ برند تا ازش خداحی برند تو آپارتمان و میتابوت را به زحمت م
همه خدا .  کندی ماند و شکنجه میز از دست رفته تا ابد در ذهن مير عزيتصو

با ! امرزد؟يش بي چه خدایعني!  بکنم؟ین کاريد چنيچرا با. من نه .  دهندیامرز ميب
 است که ین چه عدالتيا!  شودی گناهانش پاک میهمه !  آمرزدشیحرف مردم م

 خدا یريم گي مردم در تصمی حرف و دعایعني! ست؟خدا گوش به فرمان بندگانش ا
تمام اعمالش !  افتدی میامرز بدهند واقعا اتفاق خوبين جماعت خدابيا.  گذاردیر ميتاث

 پرسند ی فهمند و نمین را نمي عمر نوشتند پوچ بود و خود فرشته ها ایکه فرشته ها
 پرسد و یسان فقط مان. گر فرشته نبودنديدند دي پرسیاگر م! که چرا سرکار بودند
ستاده ي ای زندگیانسان تنها در چند قدم.  استیک تحول فکريپرسش و سوال آغاز 

ا ي در انکار آن دارد یرد و سعي پذی تلخ و تکان دهنده را نمین واقعه يچرا ا. است
ن رفتار ي خنده دارتریبين خود فريندازد؟ اياالتش عقب بيل دارد مرگ را با خيتما

 ی میوقت مردن همه خود!  چرا شکل گرفتی و کوفتی لعنتیاي دننيا. انسان است
مرده .  کارشانیرند و بروند پي بگی نشان بدهند و  آبغوره ایند تا خودي آیشوند و م

 دوست ی شده است و زنده ها را کسی از قانون اجتماعیکي ی و مرده پروریپرست
ن است که يامروز بشر ا یفاجعه !  چهیعنين ي شود و ایز مي مرد عزیندارد و وقت
.  گم شده استیارزش واقع.  ارزش و ضد ارزش را اشتباه گرفته اندیمردم جا

ن همه يده که ايچيآنقدر پ.  برخوردار استیده ايچيستم کامال پياجتماع از س
هنوز باورم .  برسندیجه اي آنکه به نتین رشته پرورانده شده اند و بيمتخصص در ا

 اش و در ذهن یاز او چه ماند؟ خاطراتش ، خوش اخالق.  شود رستم مرده باشدینم
خوش .  کنند که او را در ذهن اشان زنده کنندی کند و مردم رغبت می میهمه زندگ

 که یراثيم.  ماندی می است که از انسان باقیراثين ميده ترين و پسندي بزرگتریاخالق
اد مردن ي، به ردي بمیکي است یکاف.  و سرقت آن را نداردی قدرت دستکاریکس

 در پس یچه حکمت.  شودیز فراموش مي افتند و تا طرف دفن شد همه چیخودشان م
  !  نهفته است؟یاتفاقات زندگ

دوست دارم به .  خواهدی می آزاد تریکالفه ام و دلم هوا. فکرم خراب تر شده است
 مرگ خودش را به.  مرده استینکه جوانيگندتر ا! یچه صبح گند. ابان بزنميدل خ

تابوت را بر سرو صدا ! رم؟ي میگر ميوضوح نشانم داده است و من واقعا ده روز د
ه  ي روم عقب تر و تکیمن م.  شودی آورند و دم در شلوغ میرون ميغ و داد بيو ج
 یتابوت را بطرف آمبوالنس م. وار و تا مچ پا در برف فرو رفته امي دهم به دیم

.  کنندیسانه و زار زار به تابوت نگاه مپدر و مادرش ملتم.  کشدیغ ميبرند که ج
  ! زيچقدر غم انگ! ندي تحمل دارد باال سر نعش بچه اش بشیکدام پدر و مادر
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 گذارند و یتابوت را تو آمبوالنس م! نطور خواهد بودي پدر و مادر من هم همیبرا
 صحنه را یه يدن بقي افتند و من تحمل دین بطرف بهشت زهرا راه ميهمه با ماش

  .  ترساندمیتصورش م. از شستشو تا دفن کردن . مندار

به .  خواندیکساعت تو گوشم مي خانه را ندارم و بروم مادرم یکجا بروم؟ حوصله 
 با او نداشتم یهر چند رابطه ا.  توانم باور کنم رستم مرده استی زنم و نمیجاده م

م يبرا آزار، مرگش یک فرد محترم و بيه، يک همسايک انسان، ي بعنوان یول
رند؟ يد بميرند؟ باي می می کنم واقعا چرا خوبان در جوانیدردناک است و فکر    م

اده رو برف نشسته است و يتو پ! رنديد بمي را قانون کرده که بایزين چي چنیچه کس
 ی آنها هم نقشه ی ترسم مرگ برای کنند و  می  می از بچه ها  سرسره بازیليخ

. ستين عدالت و انصاف نينه ا! نه. رندين سن بمي اده باشد و بچه ها توي کشینابود
 یدو کالغ رو شاخه !  تواند داشته باشدی     میلي چه دلی در هر سنیمرگ هر کس

 زنند و کالغ ی را جار می ها باز خبر مرگ چه کسی کنند و لعنتی قارقار میدرخت
ان باور  خودشی را براین تصوريا انسانها چنيرد ي می میکي فهمند یها چطور م

ا بو يند ي بیکالغ مرگ را م!  که کالغ هست مرگ هم حضور داردیيجا! کرده اند
 ید برايه کنم و شاي توانم گریچرا نم!  هستی بشریچقدر باور در جامعه !  کشدیم
ز نخورند و آهسته رفت و يمردم مراقب اند ل.  مردندیادي زین است که مردها گاهيا

 ی است و آرامم میپاتوق مناسب. ان کرده اميوس قله. ستيهوا سرد ن.  کنندیآمد م
دان انقالب يعصر و بعد از آنجا به قهوه خانه در ميدان وليد بروم مي اول بایول. کند
 که لبخند    ی رستم همراه با عکسیر جنازه ي شوم و تصوین ميسوار ماش. بروم
وانه وار يو دم است و در ذهنم بلند يش رويافه اش پي زد تو ذهنم حک شده و قیم
 یا واقعا ميرند و آي می می زنم ، چرا خوبان در جوانی کشم و داد میاد ميفر
  !رند؟يم
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 یيفضا.ن بلوار را دوست دارم ي زنم و ایاز وسط بلوار قدم م. صر هستميدان وليم
 بکارند که یي ، درختهای آهنی و ساختمان هایابانيوسط خ. خاص و شاعرانه است

ابان را باال و ي خی شلوغ و مردم شانه هایليخ. دان شلوغ استيم. ه ببخشنديبه تو سا
 یشاخه ها سرخم کرده اند ول.  زندیر نور آفتاب برق ميبرف ز.  روندین مييپا

 یرويشتر از ني بیيرويهر آنچه که در برابر ن. باستين مقاومت زينشکسته اند و ا
عاشق قدم زدن در . ش استي دهد ، ارزشمند و قابل ستای نشان مخودش مقاومت

نکه يا اي.!  دي آفریيخدا هم در تنها. نش استي جرقه خلقت و آفریيتنها. برف هستم
 چه ی در کارش بوده است ؟کسیا هدفيا از سر تفنن يحاال ! ديانسانِ  تنها خدا را آفر

  ! خدا از خدا بودنش خسته نشده است؟!  داند؟یم

 چرخم و دور یبطرف صدا م.  شنومی میي دارم که سرو صدایچند قدم بر نم
 از یکي.  مسافر باشدید براي زنم بای ها شلوغ شده و حدس میدان، صف تاکسيم

.  داردیت الت منشي زند شخصیافه اش داد ميق.  است یراننده ها جوان تنومند
جوان بلند بلند .  سوزدیمش يدنش، دلش براي است که آدم با دیرمرديگر پيراننده د
 کنند و ی تماشا میابانيا تئاتر خي خندند و گویمردم جمع شده اند و م.  دهدیفحش م
 ید که جوان بطرفش هجوم مي گوی میزيرمرد چيپ!  برندی از خشونت میچه لذت

فتد و چند يک بود بي رود و نزدیرمرد عقب عقب مي دهد و پی هلش میبرد و دو دست
ر خنده و دوباره ي زنند زی کند که همه میرمرد مشت پرت  مينفر گرفتنش و پ

. رمرد ي کوبد تو صورت پی آورد و با مشت میورش ميد که جوان ي گوی میزيچ
 پاشد رو دست و لباس اش و رو ی چسبد و خون می به صورتش میاو هم دودست
 از .ن صحنه را ندارميدن اي شود و تحمل دیقلبم فشرده م. ندي نشیجفت زانو م
 هست ؟ ی آموزند که بدون خشونت هم امکان زندگیآدم ها چرا نم. زارم يخشونت ب
 اگر اشتباه هم کرده باشد، باز یدش را نگه نداشت و حتيش سفي حرمت ریجوان حت

جامعه به . دي آینم دلم بدرد مي بی را له شده مینکه غرور انسانيرمرد است و از ايپ
 شده است؟ نسل جوان ی قشر خاصی برایحيفر تیکتک کار! ده شده است؟يکجا کش

 ی رحمین همه بيا!  گذاشته اشت؟یم هر حرمتينقدر گستاخ  شده که پا در حريا ايآ
 یسرم درد م!  شودی میيره کرده است که ذره ذره رونمايرا جامعه در خودش ذخ

راه .  کنمی می دهد و احساس خفگی چنگ به حلقومم زده و فشار میانگار کس. کند
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 یاز زندگ. تمام امروزم خراب شد. ن مکان دور باشمي کنم تا از ایپا تند م.  افتمیم
نده را يآ!  شود؟ینده چه ميف آي تکلیتين وضعيبا بودن چن. زار شده امي بینيشهرنش
نده يآ!  کند؟ی هم میا زحمتکشان؟ فرقيا متفکران ي سازند؟ قدرتمندان ی میچه کسان

 ی از دست اندرکاران ساخت و ساز فراموش میلي شود و خیبه هر رو ساخته م
ن دسته افراد يم؟ چقدر از اياد داريخ مردم را به يمگر تمام خدمتگزاران تار. شوند
  خ جا افتاده اند؟يدر تار

. از درد.  کنمیگار را محکم فوت ميدود س.  لرزدیدستم م.  کنمی روشن میگاري س
 افتم تا به یدان انقالب راه ميمبه طرف .  و نحسیک روز لعنتي. از لج. از حرص 

آن همه ! د؟يجوان خجالت نکش ! یست و زننده ايچه رفتار ناشا. قهوه خانه بروم
-شان جالب است؟ انسانيز براي کردند و چرا رفتار خشونت آمیمردم تنها تماشا  م

 از یلي رود و اما خیش مين نسل به تاخت پيا. ن کار آدم استيف تري ،کثیآزار
د از ي نبای کامال اخالقیرفتارها. ده را پشت سرش جا گذاشته استيپسند یرفتارها

 بود و چرا االن یم ها حرمت و احتراميند که قدي گوی ها میمياکثر قد. ن بروديب
 ی بشریواقعا بدون اخالق ، زندگ!   شده استین خود معضل بزرگيا! ست؟ين

  .  ماندینم یچ انساني هی برایمي و حریگر حرمتي شود و دی میمتالش

.  کنمیم پاک مياشکم را از رو.  توانم آب دهنم را قورت بدهمینم. بغض کرده ام
  . ش  را کرده استيفرشته االن کجاست؟ دلم هوا

 تکرار یر جلو چشمم هيتصو. ختيدم؟ اعصابم بهم ري بود که دین چه صحنه ايا
 ی خونر صورتيتصو!  استیعت و هستيخشونت هم در ذات انسان و طب.  شودیم
. د االن منفجر بشوديمغزم باد کرده و شا. ش ذهنم استي رستم پیرمرد و جنازه يپ
 یعني. او هم مسافرکش است .  شود یم ظاهر مي چشم هایر پدرم جلويک آن تصوي

.  شودیقلبم فشرده م!  شود؟یر مين همه تحقي شنود و ایک لقمه نان فحش  مي یبرا
چ وقت ي کند و هیتم مي کشد و فکر پدر اذیر ميتقلبم .  دهدی آزارم می لعنتیفکرها

ن همه فحش و يک مسافر ارزش اي.  افتدی او می براین اتفاقاتي کردم چنیتصور نم
 غرورش خدشه دار شده ی به خانه برود وقتیيرمرد با چه رويپ!  داشت؟یکتک کار

  . غرور مرد امروز از احترام و ارزش افتاده است! است

ستن يم و درست زي کنیم درست زندگي آموزیچرا نم ! یرگيچرا جنگ؟ چرا وحش
  م؟ چرا؟؟ي کنین نميرا تمر

   بخریکيتو رو خدا ! ی خریعمو فال م-

  !ی خوایعمو آدامس نم-
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!  کنند؟ینجا چه مي؟ ا! خواهندین سرما چه مينها تو ايا.  کنمیستم و نگاهشان مي ایم
 یکودک! فاصله گرفته اند؟ اشان ی کنند و چرا از کودکی روند برف بازیچرا نم

لو آدامس تا  آنها يچند بسته فال بخرم و چند ک.  رحمانه از آنها گرفته اندیاشان را  ب
ن همه ياما پول من کفاف ا! ابانها پالس نباشندي اشان برگردند و در خیبه  کودک
 به یشتريک بسته آدامس و پول بي خرم و یک فال مي.  دهدی را نمیابانيکودکان خ

گر بچه ين بچه ها ديا. اباني دوند طرف خی تو برف می دهم و از خوشحالیا مآنه
قدشان ! ر شده باشنديپ. نکند. را بدوششان گذاشته اند یستند و بار بزرگ زندگين

نگونه زخم ها را در يدن و بودن ايتحمل د. کوچک مانده، اما نان آور خانواده شده اند
ب پالتوم يفال و بسته آدامس را ج.  دومی آرام میقي کنم و بطریپا تند م. جامعه ندارم

 از باور مردم یيد که جزي است و چنان ماهرانه سرائیرکيحافظ شاعر ز.  گذارمیم
 شود و هر چه شعر یه کالم خلق مي تکینقدر مهم است که گاهيشعر ا. شده است
بند و اي یمردم دردشان را در هنر م.  خواهد داشتیشتري تر باشد مخاطب بیاجتماع
 را با تمام ی شود که انسان تحمل زندگی می جهنم ترسناکیقيا بدون موسياما دن
ک ي ین مدت به اندازه ي کنم در ایاما احساس م! من خواهم مرد. ش ندارديفشارها

 یدا کرد؟ چطور مي نجات پی شود از افکار لعنتیا مي دنیکجا. عمر عذاب بکشم
ن معدن افکار است که ي ترین و غنيم تري که عظی کرد؟ ذهنیشود ذهن را پاکساز

د حال يد مفين افکار بايناب تر. د سخت تالش کردين افکار باي استخراج ناب تریبرا
 یصحنه . چاره پدرمي بیچاره و حتيرمرد بيپ.  باشد نه بر ضد انسانی بشریجامعه 

 ی هرگز از ذهن پاک نمیر اخالقي و غیر انساني غیرفتارها.  بودیتکان دهنده ا
 ی خواهد خبر مرگ کسیهر چه دلشان م. به جهنم .  کنند یکالغ ها قار قارم. شود

کالغ .  کنندیک ميک جي چرخند و جی شاخه ها میگنجشک ها ال. را جار بزنند
ن هوا قدم يمردم تو ا.  قفس هم کالغ را دوست نداردیحت.  خوردی نمیچ قفسيبدرد ه

ن يهم!  ده رستم مرده استي نگزی کس برند و ککی زنند و از بودن برف لذت میم
گر يد.  دهدی ارزش هم می به زندگیپوچ. دشان، پوچ هستيابان در امي خیآدم ها

بروم قهوه .  دانمیکجا بروم؟ نم.  خواهدی خلوت میيدلم جا. ابان را ندارميتحمل خ
ن يا.  وقت شده به فرشته زنگ نزدمیليخ. ست کجاستي معلوم نیعل. خانه بهتر است

از با او بودن .  رومیدنش مي دوبار هم بهش زنگ نزدم و امشب به دیکي یاهکمي
آنقدر از شوهرش . چ وقت ازدواج نکند يوه است و قسم خورد هيب.  برمیلذت م

. ر و رو شد يش زيايد مرد معتادش تصادف کرد و مرد، دني شنید که و قتيعذاب کش
 فرشته با معرفت است و یول.  انسان استین شکنجه براي بزرگتری گاهیتحمل آدم

 من ی برایهر چند زن است ول.  داردیرفتار مردانه ا. دي آیاز مرامش خوشم م
. مي کنی دهد و با هم سکس مینکه به من حال مي ایالبته نه برا.  استیفيانسان شر

 یش مي بعد از استفاده رهاینصورت مثل دستمال کاغذير ايدر غ. ستينطور نينه ا
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د با او هماهنگ ياول با.  روم یدنش ميامشب به د. گري دیکي تو نخ  رفتمیکردم و م
ان فوت کنم و ي روم تا دردم را با قلین اجتماع کوچک تر ميبطرف قهوه خانه ا! کنم
نکه قهوه خانه هم ي ترسم از ایم.  و محسن هم آنجا باشندی و دلخانیدوارم عليام
در ) هر نوعش (عادت . ستينز اصال خوب ي بشود و عادت به هر چیم تکراريبرا
ن لحظه بازنده است و در برابر يط شدن است و انسان در ايم شراي تسلیعنيقت يحق

زه   ي انگیا بيز دنيگر نسبت به تمام چيد. ش شکست خورده استي خویاراده درون
ن روزها ياما ا.  کردیرت زده مي مرا شگفت زده و حیهر اختراع و کشف. شده ام

 یستين! مرگ.  استیموذ. مرگ مرموز است. ب روزگار استيام از عجيمرگ برا
 درهم ی و هستیستيب  است که نيعج. م مهم شده استي برای خوِد هستیبه اندازه 

  . آوردی مید عادت کنم و عادت وابستگينه نبا. خته انديآم

به قهوه .  شومی شکنند و خرد میم را ميافکارم استخوانها.  از افکارم خسته شده ام
 یل دارم باهاش باشم و رابطه يرم و امشب تمايانه بروم و با فرشته تماس بگخ

م و از ي کنیم چرا سکس مي دانیما م. ف شده استي خودِ  ما تعری ما، برایجنس
او .  کوشم رفتارم با او محترمانه و شرافتمندانه باشدیم. ميستيسکس هم شرمنده ن

.  گر انسان هايم ديد محترم شمردن حرآزاد تا ح. ک انسان است و انسان آزاد استي
او حق دارد از انسان بودن . نمي بیش را در چشم ها و رفتارش ميايحجب و ح

 است و دلم یدلخان.   خوردی ام زنگ میگوش.نطوريمن هم هم. خودش لذت ببرد
  :ته فکرم بود! هواش را کرده بود و واقعا دل به دل راه دارد

  الو سالم-

  ؟یسالم فرهاد چطور-

  تو فکرت بودم. یخوبم مرس-

  !واقعا-

  ؟یيتو کجا. آره-

   اونجا؟یايم. ی فاطمی پدربزرگ ، حوالیم سفره خانه سنتي ما جمع شد-

  !ی هستی با ک-

   ، استاد آزاده ، محسن،  عباسیشوکا ، عل. همه و همه-

  !هيخبر-

  ايزودتر ب. م دور همينيم بشي هوس کردیچيه-
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  ام اونجايمبلوار کشاورز هستم و . باشه -

  نمتي بیم-

  قربانت-

م آنجا که از دوستان ي رفتی  و دلخانیچند بار با عل.  افتم ی راه میبطرف فاطم
.  نصب کرده استی را دم در ورودی از خط دلخانی بزرگی است و تابلویدلخان

 داد به ی نوشته شده و کاش آن خط را مین وجه و کامال هنريباتريام را به زيشعر خ
البته بقول خودشان کافر دوست .  دانندی روم که مرا کافر می می به جمعالبته. من

ک مشت ي کنم ما ی فکر میگاه.  گذارم ید آنها احترام مي، چون، به عقایداشتن
اما چرا !  کندیت ميوانه تربيا جامعه مشت مشت دين جامعه ، يم در ايوانه هستيد

چرا ! ه شده امين قضيوم به است محکيش ني برای که جوابیبخاطر سواالت! کافرم؟
ل خودش يانسان چرا تنها در تخ! شد؟يندي خواهد بیانسان حق ندارد هر گونه که م

.  استیل انسان آزاد به هر کاريدر تخ.  محض ی آزادیعنيل يکامال آزاد است؟ تخ
 کنترل و ی شود و قانون برایاخالق قانون م. ستينگونه ني ایاما در زندگ. یهرکار

  .  استی نظم بزرگ اجتماعکيجاد يا

 درخت ها یاده رو و رويابان و پي هستم و برف کنار و گوشه خیک فاطمينزد
 و ی و بعد بخوابیگار بکشيک نخ سي ی چسبد کنار بخارین هوا ميدر ا. نشسته است

 و ی و مرگی و انسانیياي و انگار نه انگار جهان هست و دنیز فکر نکنيچ چيبه ه
  !یچي و هیچيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



122  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زدهميس
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 دارد و استاد شوکاست و ی روانشاسیم و خانم دکتر آزاده دکتريهمه دور هم نشسته ا
.  ماستیم و کمک فکري با هم دوست شده ایقيبطر. مي با هم داری خوبیرابطه 

همه دور . ق کرديق بحث آشنا و تشوي دقیوه يم و ما را با شي با هم بحث کردیليخ
ن دوست شوکا و يري ، استاد آزاده ، محسن، عباس و شیشوکا ، عل. ميشسته اهم  ن
استاد .  دهمی نمیتياهم.  کند که مثال باهام قهر استی نگاهم میر چشميشوکا ز. من

شه ياد همي زیمهربان.  مهربان استیادي ازش گذشته و به نظرم زیآزاده سن و سال
 و او هم گذاشت کف دست استاد آزاده و ن را بارها به شوکا گفتم يدردسر زاست و ا

  : زندی رو به همه لبخند میدلخان. ده بودياو فقط خند

  م؟يد با بودن استاد آزاده بحث کنيموافق-

  : خنددیاستاد آزاده م

  نه تو رو خدا. ستينجا جاش نينه بچه ها ا-

  : دهدیشوکا سر تکان م

  !مگه نه. من که موافقم ، پس استاد من هم موافقه -

  :هي کند به بقی  رو میعل.  کنمیفقط نگاهشان م. من نه.  خندندیمه مه

  ميبه نظرم با حضرت فرهاد آغاز کن-

  : کنمیبا تعجب نگاهش م

  !چرا من؟-

  یچون تو مخالف-

  ؟ ی مخالفی چیعني -

  !یزي مخالف هر چیعني -

  : پرد وسط حرفشیشوکا م

د از شما شروع ين باي همی هستند برایزين و هر چينکه چرا آقا مخالف دي ایعني-
  بشود

                    یروس تو زندگي هستم که مثل وی گم من مخالف هر نوع خرافاتیهنوز هم م.  بله-
 ی  می ذهنیده و عقب مانده ي بهش تن می که بشر به سادگیزيمخالف هرچ.  افتهیم
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شه مخالف يمبله من ه.  بخشهی را به نسل بعد از خودش مین عقب ماندگيمانه و ا
   هستم ی بشریحماقت ها

  : دهدیشوکا ادامه م

  یني بیا رو ميوارونه دن! روسي؟ کدام ویخرافات چ-

  : کند که آرامتر حرف بزندیاستاد آزاده اشاره م

   شه بحث کردی نمینطوريا! آروم دختر، چه خبرته-

  : دهمیاورم من ادامه مي است و کم نینکه نشان بدهم فضا عادي ایبرا

 کنه ی با انسان ها رشد مین خرافه تو زندگيا.  شهیش خرافات مي موجب زامذهب-
  نهيمن حرفم ا.  کنهیل ميو عقل و شعور انسان رو زا

  ه هم قبول ندارميک نظرين را بعنوان يمن ا-

 دهد هنوز اعتماد به نفس در جمع بودن ین دوست شوکا قرمز شده و نشان ميريش
  :دي بگویزي کند تا چی منحال دستش را بلنديندارد و با ا

 بودش از ی نداره ولی امروز کاربرد چندانیا تکنولوژين تو دنينه ديمن نظرم ا-
  نبودش بهترِ  

  : گفتن داردی برای کند حرفی با سرفه اشاره میدلخان

   کنهید خودش زندگيهر کس با عقا.  کردید دسته بندينه انسان ها را نبايمن نظرم ا-

  : پرمیمن وسط حرفش م

  مين را شاهدياما در جامعه خالف ا-

  چطور؟-

  ه ين و مذهب  شخصيد.  شهیدا کنه خطرساز ميت پي عمومیده اي عقیوقت-

  ست فرهادينطور ني ا-

  : کشدی را سر میم که استکان چاي کنید و همه به او نگاه مي گوی  میعل

   خودش داره ی در ماندگاری سعیده ايهر کس ، هر عق-

  دا کنه؟ي پی عمومینبه د جين باي همی برا-
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د به خود مردم واگذار ي را بایده ايش به هر عقيگرا. ه شدين قضيد مخالف اينبا.  بله-
  کرد

  چرا؟-

 کنه ی کنه که فکر میدا مي را پی راهیده و مسلکيده و عقيانگذار هر اي چون بن-
  م کنهيگران را در راه سهي خواد که دیدرسته و م

  شه؟هر چند اون راه اشتباه با-

چه اندازه در . ن نگاه کنيگه به ديتو طور د. در نظر تو اشتباه ست نه خودش-
   انسان ها توجه کن فرهادین را در زندگيرات ديتاث!  موفق بوده ی بشریجامعه 

ن چرک کرده ير پوست ديز. ر بشر شدهي گم خرافات دامنگی توجه کردم که دارم م-
  !د؟يني بین را نميچرا شماها ا. 

  : زندی خورد و با وقار لبخند می را آرام میآزاده  استکان چااستاد 

  ! فرهاد خان؟یديجه رسين نتيچطور به ا-

 انسان و یحرف ها. شه در مذهب داره استادي و فالکت بشر ریشه عقب ماندگير-
ن يگزي کنه ، توهم را جایمذهب عقل را تصاحب م!  شهیم. یر انساني غیرفتارها
 مذهب زده یکشورها!  شدهین چقدر خرافاتيدمان را ببکشور خو.  کنهیتفکر م

  چاره انديشه بيهم

   شه؟ ینداران مين و دي دین شامل همه يا اي آ-

  بله-

  دا کردنيش پين گراي ها هم هستند که آگاهانه به دیلي خ-

  گه شدنيک توهم دي اونها هم دچار -

   پسر؟ی چه توهم-

   یني دیتوهِم روشنفکر-

  :فم پرد وسط حریشوکا م

 یده   مين بخش را چرا ناديا! ن و مذهب موجب آرامش بشر شدهي دی کنیفکر نم-
  ! یريگ
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   هستشی آرامش مذهب موقت و لحظه ا-

  : کند ی به من نگاه میدلخان

   شه فرهادی دچار خالء مید مذهبيانسان بدون عرفان و عقا-

  : کندی  دست بلند میعل

  !ک نفريآقا چند نفر به -

 یشوکا ادامه م.  که زدی خندم از حرفیر خنده و من هم ميند ز زنیکهو ميهمه 
  :دهد

  دن ندارهين پرسيا. م آقاي کافر داریکينکه ي ایبرا-

 دهد و بحث را دنبال                    ی ادامه میدلخان.  خنددیاستاد آزاده هم م.  خنددیخودش م
  : کندیم

ا هر مسلک يانسان به عرفان و ن همه يه نگاه کن که چرا اين زاويواقعا از ا-
   کنه؟یدا ميش پي گرایمعرفت

ن يقت رو ندارن به دي و حقین انسان ها که توان و تحمل زندگيف تري به نظرم ضع-
 یلذتش موقته و لحظه ا!  بره؟ی دونم چرا انسان از خرافات لذت مینم. ارني میرو

  هستش

  : پردیشوکا وسط حرف م

   آقایله درونيستن و تخيت ز فرصیعنيک لحظه کوتاه يهمان -

 گرده و یبه حالت اولش بر م.  شهین فرصت، انسان دچار وحشت مي بعد از ایول-
   شهیط رو ميقت در هر شرايحق

  چرا؟-

قت با تصورات يحق. نهيقت ايذات حق.  دهیقت خودش را نشون مينکه حقي ای برا-
   کنه خانمی و توهم  فرق میزندگ

   کنهید ميمشِ خودش را تمدبشر آرا. ی کنی  اشتباه م-

ست يد نيآرامش قابل تمد.  ترسهی برده چون میانسان پناه به مذهب و خرافات مذهب-
   کردنهیقت روپوشني، در حق
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  !ه آقا؟يقت چياصال حق-

   ی که هستیني بودن در لحظه و کنده شدن از ایعنيقت ي حق-

  : زند که تا حاال سکوت کرده بودیمحسن حرف م

. یندازيگناه چند نفر را گردن ملت م. ی کنین نگاه ميخصومت به د ی از رویدار-
  ستن در اجتماع ي درست زی ست براین و مذهب راهيد. ستين درست نيا

  : زندیشوکا داد م

  ن يآفر-

  : دهم ی نمیتي زند و من اهمینطور حرف مي لج ای دانم که از روی م

 چرا یول.  گردهی بشر بر م ویت زندگياما نظرم به کل.  خصومت ندارمیل برايدل-
  دهي حصار کشیارات انساني اختین جلويد!  کنهیف مين تکليي بشر تعین برايد

 است و مرز یيست، راهنماين حصار نيد! ه نظر شماستي بند و باری که بیاراتياخت-
   دهین خوب و بد را نشون ميب

  اخالق. د، اسمش اخالق است خانمي گی که شما میزين چيا-

  : شودیده وارد بحث ماستاد آزا

  . آروم تریلي خید وليادامه بد. دي کنی می و جدیتازه بحث را علم. نيآفر-

  : دهدیشوکا ادامه م

  ن آمدهياخالق از د-

نکه يبعد ا. ده و به اسم خودش تمام کردهين اخالق را دزديد. ستينطور نياصال ا-
 انسان ی آزادی مذهبیليِد خين دي به ایتو حق ندار. ستي نی بندوباری انسان بیآزاد

   کنهی فرق می با آزادی بندوباریب. یرا محدود کن

  هي بندو باری بیچرا آزاد-

  ستي ن-

  چرا هست و خوب هم هست-

  : گزدیمان بلند شده و لب ميچون صدا! سي کند هیاستاد آزاده با دست اشاره م
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 خصومت بارها گفتم با. ی شده نه علمیبحث شخص. ت ها کم شدهيظرف. بحث تمام-
  ستميگه نيمن د. ديو لجاجت بحث نکن

  : دهدینکه جو را عوض کند ادامه مي ایع براي سریدلخان

م ي خواهیم اونوقت مي ماها تحمل هم رو نداریوقت. بچه ها آروم تر. استاد شرمنده-
  !مي هم بشیجهان

  :دي گوی  میعل

ا ي تونه درست یم نیشه ايبه نظرم هر اند. د بابايآروم باش. خانم دکتر درست گفت-
شه يم کدام انديم که بفهميص خودمان را باال ببريد قدرت تشخياول با. نادرست باشه

  . ديآروم حرف تر بزن.  کنهی جامعه و اذهان را مسموم می مثل سمیا

 ام و یمن هم عصب.  زندی نمی حرفیکس.  کندی می شود و عذرخواهیشوکا سرخ م
 و نبات و یچا. اورندي بی چایو تا قورم دي دهیسفارش م. دهنم خشک شده است

 که  با یسفره خانه کامال سنت. آنهم وسط بحث.  چسبدین هوا ميخرما تو ا
ان ي افسوس که قلیول.  کندی آدم را مجذوب خودش میون   ماهرانه ايدکوراس

ت ين که اذي همیبرا. مي کشیان خوانسار مير از خانم ها همه قليبه غ. خوانسار ندارد
 کند به استاد ی کشد و رو می میقي نفس عمیعل. مي ندادیوه ايان ميفارش قلنشوند س
  : آزاده

  !ميد آروم بحث رو دنبال کني دیخانم دکتر اجازه م-

  دي احترام هم را رو نگه داریول.  کنمیخواهش م-

ر ي و غیني دی حتیشه ايهر اند.  شماها هستمید همه يمن مخالف عقا. ممنونم. حتما-
ش يوه گرايش( فقط راه .  دارهید حال بشر باشه، مهمه و ارزش ماندگاري که مفینيد

د که خودتان را اثبات ي کنید همه را رد ميشما دار.  کنهیفرق م ) یو رفتار مذهب
 یکي زرتشت و یکي اسالم ، یکي، یي بودایکي عرفان، یکي. ستين درست نيا. ديکن

 یچين هيک انسان پشت ايون  هم مهمه چیچيهمان ه . یچي هم هیکيش و يهم درو
 چگونه یانسان ها برا. ستن انسان هاستيح زيوه صحيمهم ش. انسان محترمه. هستش

  ننديد آموزش ببيستن بايز

  : دهدیخانم سر تکان م

  ن درستهيهم. نيآفر-

  : کنمی  نگاه میبه عل
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 ک مشت خرافات و توهم ،يبا ! ده و روش مورد نظر ما اشتباه باشهي اگر آن عقیحت-
  د راهش را دنبال کنه؟يبا

 کنند و یکوروش بعد از فتح بابل به همه اجازه داد هر طور دوست دارند زندگ.  بله-
 ی شهامت میليخ.  فرهادی بزرگواریعنين يا. مذهب و باور مردم را نابود نکرد

  ی نکنیچ اعمال قدرتيخواد در اوج و راس قدرت ه

  :زد ي رین رفتارش مرا بهم مي ا پرد وسط حرفش کهی دهد و میشوکا اجازه نم

   مقدسهیندارهاست  و هر باوري باور دیول. در نظر شما خرافاته-

دا ي انتقال پی بعدید به نسل هايباور غلط نبا. ستينطور نياصال هم اصال ا. رينه خ-
  کنه

  :دي گوین ميريش

   دارمیه نظري-

  بگو-

ا انکار خدا وسط يرفتن و يقت پذيدر حق! نيا نبودن دين است يبحث راجع به بودن د-
   شهیده ميکش

  :دي گویمحسن م

 ین موضوع صحبت ميم راجع به همير مستقيقت غيدر حق. نيآفر.  گهیراست م-
  !ستيم بهتر نيز متمرکز بشيک چي یرو. ميکن

 ها یست و تازگيالبته خشک مقدس ن.  به اسالم و عرفان داردیديش شدي محسن گرا
 کند یشه فکر مي خونسرد است و همیليخ. ونددين بپخايدم دوست دارد به صف شيشن

ح هم به رفتارها و يش هم گذاشته و تسبيته ر.  استین عالي زند و ای، بعد حرف م
  : کند به منیرو م. ش اضافه شده استيعادت ها

  ؟ی ، خدا را باور دارین هستيفرهاد تو که منکر د-

 کنم ی کنند و احساس میاهم مه نگيبق.  نداشتم ین سواليانتظار چن.  خورمیکه مي
  :شان مهم است که چشم به دهنم دوخته انديجوابش برا

  یچيفعال ه-

  ؟یچي هی چیعني-
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  کدامش؟! ا نهيا بله ي-

  ده امي بودنش نرسی برایجيچون به نتا.  قبول ندارم-

  !لين همه دليا-

  لهي شما ذلی من نشانه هایله، اما براي شما دلیبرا-

   یه مهارتچ! ، نهی واژگانیباز-

   گم یقت رو ميحق. ستي نینه باز-

  : زندیم لبخند مي کنیخانم دکتر آزاده که استاد صداش م

  جالب شده-

   استاد؟یچ-

  ن زمانه جالب شدهيا، اين دنيا

  چرا؟-

ن ين کشف و راه حل ايگفتمان بزرگتر.  شه گفتمان کردیاد گرفت ميانسان ! خوب-
دن و يشيوه انديه داد و آنهم شين قرن هدياز بزرگ به يک چيرنسانس . قرن شده است

م و ياد بدهي یزيم که چيم بحث کنيرياد بگيد يما با! د بچه هاينيبب.  افکار استیگفتگو
ن يهم. دوارم و خوشحالمي امیليخ. دوارمين نسل امياالن به ا. ميرياد بگي یزيچ

ها را در ن نشست ي ای کنه و ثمره یت کمک مي نهای شما بینشست ها به رشد فکر
  .ان استي پایره گاه بيرناخودآگاه انسان ذخيضم. ديصبر داشته باش. ديني بینده ميآ

  : کندیشوکا به استاد آزاده نگاه م

هر کس با .  کنهیده اش زندگي حق داره با عقی به نظرم خانم دکتر هر انسانیول-
  ! گم؟یبد م. باورهاش زنده است

  : کندی اشاره می به استکان چایدلخان

  سرد شده-

  .یم به طرف چاي بریم هجوم مي افتاده باشیزياد چيانگار 

   من باز مخالفم خانمی ول-

  ! چرا؟ی شه بگیم.یتو با خلقت هم مشکل دار-
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  . بشه خطرناکهی که موجب بردگیديعقا.  رشد دادید اجازه يد غلط نباي به عقا-

  ؟ی کدام بردگ-

ه يد غلط موجب عقب ماندگي عقاخرافات و.  که خرافات مسبب اونهی همان بردگ-
 ، یکته کردن و مسبب فقر ذهني و فقر را به ما دین عقب ماندگيم اياز قد. خانم

  .   مذهبه خانمی، فرهنگیاقتصاد

انسان ! ی کنین مسئله رو درک نميچرا ا.  دهید به مردم آرامش مي همان عقایول-
   دارهیت درونياز به آرامش و امنين

  !ت؟يدام امنچرا؟ کدام آرامش، ک-

ن باورها دلخوش هستن و باهاش ي همان مردم با ایول. ستي نیزي شما چیبرا-
 ی تونیتو نم. زي عزیستند اقايک نفر ني مردم ی ، ولیک نفريتو .  کنندی میزندگ
  یريم بگي همه تصمیبجا

 که به زور به مردم ید و باوريعقا. ل شده ي به اونها تحمین زندگيا! اشتباه نکن-
   شدهقيتزر

 ی وقتیول. کته که انسان خودش قدرت فهم و درک ندارهي شه گفت دی می  زمان-
  کار کنهي کنه چیعاقل و بالغ شد خودش انتخاب م

چرا؟ . بقول شماها کافر شدم. بر خالف خانواده ام هستم.  نشدمینطوري من ایول-
   کنه؟یان مي عصیکيچرا 

  ست، انکارِه آقايان ني کار تو عص-

  : کندی میاني در م پایدلخان

جاد کن و ابعاد ي در ذهنت ای به نظرم گردشیول.  تو هم محترمهیده يعق! کافر نه-
   را هم تماشا کنیگر زندگيد

به نظرم انسان بدون تفکر .  جانیشه سرو کار دارم دلخانيخ انديشتر با تاري من ب-
ه ي هر زاومن از. ميا بحث کنيم و يم براش وقت صرف کني نداره که بخواهیارزش
  نمي بی نمیزي کنم جز حماقت بشر چینگاه م

  :دي گویشوکا م

 که رنج بشر یزيچ. دار بمانهيد پاي که موجب آرامش انسان هاست بایزيبه نظرم چ-
  ت کرد و من دوستش دارميد تقويرا کم کنه را با
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د نابود ي ده بای را گسترش می شعوری را، بی که خرافات را، نادانیزي هر چیول-
  هبش

ن يمن هم منتظر چن.  کندیگار روشن مي کشد و سی را سر می استکان چایعل
 یگاري سیدلخان.  کنم و بعد محسن یگار روشن ميک نخ سيع ي بودم سریفرصت

 دانم چرا ی کند و هنوز نمی نمی اعتراضیکس.  کندیان حال ميست و فقط با قلين
 یگفته بود منتظرم م.  رفتمیمدن فرشته يکراست به دي آمدم و یکاش نم! نجا؟يآمدم ا
  . ماند

 ندارد و نخواهد داشت و یجه اي که نتیبحث.  بردین بحث حوصله ام را سر ميا
بنده ي فری هایده اند و در دام تئوري بد ترسین قرن در اوج تکنولوژي ایانسان ها

ه  آنکیم بيگران بگويدار کننده را به دين تفکر بي توانم ایچطور م. گرفتار شده اند
 اشان را ترک کنند و ی درونی ترسند بت های می نشان بدهند؟ انسان ها حتیواکنش

(  دارد ی بزرگیچه جمله ين. ن چقدر احمقانه استي به آنها وارد شود و ایا خدشه اي
درست ) ی را ترک گفته باشی بت پرستید خوي، بای بت پرست نباشی خواهیاگر م
د يانسان با. ن درون انسان پنهان استيفناتر که در ژریشه کن کرد غوليد ريبا. است

 فتح کند ، یانسان آنسان که خود را با سربلند. خودش را باال برود. خودش را بشکند
گار را يدود س. ستي نیشتن گذشتن کار هر کسياز خو.  استی فرا انسانیسته يشا

به . انند دی میفقط شوکا و عل! ا نهي از خوابم بزنم ی دانم حرفی کنم و نمیفوت م
ن ي توانم و اینجا نمي ای خواهد با خانم دکتر مشورت کنم ولیدلم م.  نگفتمیزيه چيبق

نکه ي از ای کنند ولی دانم تمسخر نمی شود و هر چند می آنها میموضوع سوژه برا
  : شودیشان جالب  ميت داده ام براينقدر به خواب اهميا

  ! فرهادی تو فکریاديز-

آنقدر .  شودین حالت مهربان تر مي را دوست دارم و در البخندش. خانم دکتر است 
.  غم بخوابمی بی زانوهاش بگذارم و آرام ، مثل کودکی خواهد سرم را رویکه دلم م

  : کندیگار را فوت ميمحسن دود س.  مادرم دوستش دارمیبه   اندازه 

  !  شدهی بحث چیجه ينت-

  :دي گوین ميريش

  د نه آخرشنه شروعش معلوم بو.  گهیراست م-

  : کندی خفه میگارير سيگار را تو زي سیعل
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 با نظر فرهاد ی تا اندازه ایا بد شده؟ ولين خوبه يست؟ ديا نيآخرش خدا هست -
  موافقم

من هم .  دارد و منتظر واکنش من استیشوکا چشم از من بر نم.  زنم یپوزخند م
 یبرا.  زدن کنماورم و او را وادار به حرفي کنم با سکوت لجش را در بی میسع

 ی سر تکان میعل. تفاوت نشان دادی خونسرد و بیليد خود را خيمقابله با زن ها با
  : کندیدهد و به همه نگاه  م

  !خوب-

  : زندیاستاد آزاده لبخند م

  !خوب-

  : کندیشوکا تحمل ندارد و سرحرف را باز م

  !د؟يچرا همه منتظر حرف زدن ما هست! ؟یخوب که چ-

  ؟ی شما و کیعنيما ! ديببخش-

ده ي پرسیعل. گزد یلب م. مثل لبو.  شود ی دود و قرمز میخون تو صورت شوکا م
  :گار را فوت کردميدود س.  کردمی کمکش اقدام مید براي نزد و بایشوکا حرف. بود

  ستيش ني بی دونم و خدا افسانه این و مذهب را خطرناک ميد. من سر حرفم هستم-

  :د شده است گزد و چشم هاش گرین لب ميريش

  !ن همه يگه نه ايگفتن کافر ، د! ؟ی گیچرا کفر م! وا -

  نظرم را گفتم. کفر نگفتم -

  ه ستين به بقينظرت توه-

  :د و منتظر جوابم استي گویشوکا م

ن فکر آدمها رو يشما حق ندار.  خواد فکر کنهی حق داره هر طور میهر انسان-
  ديريبگ

  :دي گوین ميريش

  د فرهادين هستي بدبیاديشما ز-
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 با او یچون رابطه چندان.  کند ، تعجب کردمی اسمم را صدا مینکه به راحتياز ا
 حساب جمع ی رویول.  کندینقدر با من احساس راحتيدم اي دی هم نمیليدل. نداشتم
  : گذاشتمیخودمان

 یتئور.   رمي تونم بپذینم.  دمی نمی تن به هر چیبه سادگ. ن خانم يز بير! ن نهيبدب-
  اد ي من جور در نمیکه با عقل لعنت یيها

   چرا؟-

  . سر و کار داره نه با توهمات و حدس و گمان یفلسفه به مقوالت عقالن-

  : کندی اش نگاه میخانم دکتر به ساعت مچ

   شهیگه وقت رفتنه؟ داره شب ميد دي کنیفکر نم-

  ميبله موافق-

  م خانم دکتريد واقعا ممنونينکه امروز با ما بودياز ا-

تفکر . نکه تفکر هنوز نمرده خوشحالمياز ا. ديواقعا خوشحالم کرد. نطورين هم هم م-
ا و يل روز دنين مساي هست که حادتریيکمتر دانشجو.  کنهیدا مينسل به نسل انتقال پ

  دي کنم که شما هستین احساس غرور مي همی فکر کنه و برایزندگ

. همان کرده استير همه را مم و خانم دکتي کنیم و شال و کاله مي شویهمه بلند م
 مانم و ی کنم و منتظر نمی میه خداحافظيرون از بقيب.  حساب کندیاجازه نداد کس

 دارد وقتم را یليچه دل.  مرا گرفتار خودش کندی خواهد شوکا به بهانه ایدلم  نم
گر يدوست داشتن اگر انسان را افسار بزند، د. االن حوصله ندارم! صرف شوکا کنم؟

ن و خالء و يبود و نبود د.  بود یچه بحث.  استی بردگیست و نشانه يعالقه ن
ند؟ ي بی جامعه را نمی شکاف طبقاتی چرا کسیان انسانها مهم شده است وليشکاف م

 یدلم م.  شوندی افتند و نابود مین دره فرو مي ها ناجوانمردانه در ایلي که خیشکاف
ست و ين و مذهب چي اند بپرسد ، دین باور و مذهبي که دی از تمام مردمیخواهد کس

قت يدا کرده اند؟ حقيش پين سمت و سو گرايل به ايد و چرا و به چه دلي گویچه م
 یخ شروع به افسانه سازي ما قبل تاریانسان ها! قت استيا افسانه حقيافسانه است 

 از باور مردم شده یيافسانه جز. ت کرده استين افسانه تا به امروز سرايا. کردند
  .ستا

.  گرفتی صورت مین بحثي دانستم چنیاز کجا م.  اشتباه کردم به سفره خانه رفتم
چقدر به آغوش فرشته .  کندی ام و آغوش گرم فرشته آرامم میعصب. خته اميبهم ر
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 اگر یحت. استين مسکن دني آرامبخش تریت مندانه گاهي رضایهم آغوش! محتاجم
  .  در کار نباشدیسکس

نکه آنها يا ايل من؟ يا داليتم را به آنها بفهمانم؟ ضعف من است  توانم نظرایچرا نم
 یي چقدر قدرتمند شده اند که به تنهایريان اساطي ندارند؟ خدایريقصد انعطاف پذ

 است؟ با بودن یا ذات هستيخدا آ. ان توانمند شده انديخدا. قدرت نبرد با آنها را ندارم
د منتظر ي را باینده اي از خودشان، چه آوانه تري دیوانه، در جامعه اي دیانسان ها

  . افتمی فرشته راه میبطرف خانه ! بود

 یرون مي چه پالس هستند؟ از خانه بیابانها براين شب سرد، در خين همه آدم تو ايا
.  که در درون انسان استیيدردها! ا فراموش بشوديزنند تا دردشان کمتر بشود 

 بنام پوچ یچه اين واقعه دريده است و ايد رسک تکرار خنده دار و دردآلويانسان به 
  . ش باز کرده استيش روي، پ

.  کنمی گم می کوفتیاين دنيشه از اي همیگر گورم را برايادم رفته بود که ده روز دي
  . من ذره ذره مردنم را به تماشا نشسته ام

 پلو یباقال. به فرشته زنگ زدم خانه بود و گفت زودتر بروم خانه و شام درست کرده
تا مرگ در ذهنم هست، آرام . غذا هم کوفتم بشود.  محبوب منیغذا. با گوشت

  .نخواهم داشت

. د مرگ را بشناسميبا. ند با مرگ کنار آمده اند، اما من نهي گویشان و عرفا مي درو
ل به يفقط تما. دن هم ندارميقصد جنگ. مي آیمن با مرگ کنار نم. درست قبل از مردنم

 متولد یتولد برا. ند مثل تولد استي گویم. ح از مرگ دارميحق و صيشناخت دق
چ درک و ي شود چون هی که متولد می نوزادیکننده مشخص و مهم است نه برا

ن ي شناسد و ای رسد ، درد را می می ندارداما همان انسان به بلوغ فکریشعور
ن رنج ست چويش مهم ني برایزيچ چيوانه هيآدم د. ق عذاب دهنده استيشناخت عم

ک اتفاق ي کند و مرگ ی شود را درک نمی که متحمل  می رنجیحت.  شناسدیرا نم
 کشد وقت جان دادن؟ او در یوانه عذاب ميا همان آدم دياما آ.  و ساده استیعاد

ن دسته از افراد صادر خواهد کرد؟ ي ای برایا جهنم؟ خدا چه حکميبهشت است 
نگونه بر يرر کرده است؟ اگر خود ان مقيا خدا چنين است ينقص آنها دست والد

 به بهشت و جهنم ندارند و یازي وجود ندارد و نیچ محاکمه اي هیرشان نوشته جايتقد
 اشان وجود ندارد و همان بهتر که نباشند و یستي دوباره زی برایاصال ضرورت
دم وانه مگر شاخ و يد.  دانمینم!  وانه شدميد. فتندين به عذاب نيشتر از ايفرشته ها ب

  . مي امروز داشتیچه بحث مسخره ا! دارد؟
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با دخترش . دمشي دیبار اول پارک ساع. ميق شدي است که با هم رفیکسالي. فرشته
پارک خلوت بود و چند تا بچه با پدرو مادرشان بودند و من از توجه .  کردی میباز

 یفرشته چهره ا.  اش باشدی در زندگید کمبوديدختر نسبت به آنها حدس زدم با
 یاخم کرد ول. زم شديمتوجه نگاه سماجت آم. ش بودي تو چشمهایغم. داغون داشت

 یر نميدنش سياز د.  کوچک بماندیبخاطر بچه مجبور بود همان قسمت شهرباز
دخترش . ن استيافه اش دلنشي قی شوکا ولیيبايباست، البته نه به زيانصافا هم ز. شدم

.  کاغذ نوشتمیو شماره تلفنم را روبه طرفش رفتم . بلند شدم.  دادیرا تاب م
  :ستادميکش اينزد

  سالم-

 یم ميق چشمهاياحساس کردم دارد درون مرا از طر. پلک نزد. فقط نگاهم کرد
دستم را بطرفش . جوابم را نداد و دوباره دخترش را تاب داد .  سنجدیمرا م. کاود

  ! ه کار کند؟ به شماره ، مانده بود چی به من کرد و نگاهیدراز کردم و نگاه

  ميه هم هستيپس شب.  هم تو دل منیغم.  تو دلت هستیغم-

 ما جوش یيآشنا. ن را که گفتم شماره ام را گرفت و بعد از چند روز زنگ زد يا
ه فرق داشتم و گفته يبعدها گفته بود از نگاهم خوشم آمد و بقول خودش با بق. خورد 

. عت زن است ين طبي دارند و ا و کشف مردهایي شناسای برای ذاتیبود زن ها حس
.  نداردی کند و کس و کاری میتهران تنها زندگ. مي گویده بود که راست ميفهم

ت ي و معرفت به جنسیبامرام است و واقعا مردانگ. ميصدبار به هم پول قرض داد
 یشه کتکش ميگفته بود هم. ده بوديک روز خوش نديشوهرش معتاد بود و . ستين

د تصادف کرده و مرده از ي شنیوقت.  کردی مرگ می آرزو هزار باریروز. زد
د تا آسوده ي خودش خری برای نقلیه  خانه اياز پول د.  بال در آورده بودیخوشحال
دا ي پی کاری لباس زنانه دوزیديدر تول. ابان نباشدي کند و آواره کوچه و خیزندگ

مهد کودک و  گذارد ی است و صبح ها دخترش مهتاب را میکرد و االن هم راض
هر .  کنمیا را فراموش مينکه باهاش هستم تمام غم دنياز ا.  آوردش خانهیعصر م
عالقه . ن نشديم ، اما چني کنیگر را فراموش  يم بعد از سکس همدي کردیدو فکر م
 نکنم او را در مشتم یچ وقت سعيک حرف به من زد، هيفقط . شتر شديام به او ب

اد دارد و تعجب ي زیبه شعر نو عالقه .  دهمیو حق م را به ایهر نوع زندگ. رميبگ
 داشته ین احساسيا چني شد شعر بخواند و یباورم نم.  شعر حفظ استیليخ. کردم
گفته بود خواندن .  دادیجواب قشنگ! دي کند شعر بگوی نمیگفته بودم چرا سع. باشد

ندن او  را که شاعر داشت ، در وقت خوایهمان حس. دن شعر استييشعر مثل سرا
  . پس او هم مثل شاعر است. هم دارد
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 یهر کس.  سوزاندیافکارم مثل آتش است که م. ن است که تندمي فرشته هم نظرش ا
 آزار یکافر ب.  کافر باشمیاديد زين است که نباينظر فرشته ا. تحمل افکارم را ندارد

 که یانسانشم چرا کافرم؟ سواالتم مرا در صف کافران گذاشته است؟ ي اندیو هنوز م
 ی بارکشی است که برایآدم. ستيگر انسان ني کند او دیزندگ) چرا( نپرسد و بدون 

  . محکوم شده است

اد يد زينبا.  ندادم یتيغر غر کرد و اهم.  روم یبه مادرم زنگ زدم که خانه نم
د با يه راه را بايخسته شده ام و بق.  پراحساس مادر شدیم خواسته هاي و تسلیقربان
 کنم هر چه ین فکر ميستم که پر از برف است و به اي ایابان ميکنار خ. برومن يماش

  .م نداردي برای که خطریآغوش. فتميزودتر در آغوش فرشته ب
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 ی است و عشق التی زند داش مشتیافه اش داد مينشسته ام جلو کنار راننده که ق
 از انسان ها از زمان جا یم در سرش هست ؟ چرا بعضي قدیل و هواهنوز حا. دارد
   مانند؟یم

ست، ي دربدر نین شهر درندشتِ لعنتينکه در اياز ا. ندي نشی فرشته جنوب شهر م
د اوقاتش تلخ بشود يا نه ؟  شاي دانم سرحرف را باز کنم با راننده ینم.  خوشحالمیليخ

 یا  ميدل به در. را راجع به مرگ بدانمو واکنش نشان بدهد و دوست دارم نظرش 
  :زنم

  ؟ی هستیداداش، راض-

  جان داداش؟-

  ؟ی هستیراض-

   ؟ از شما؟یاز ک-

  یاز روزگار، زندگ. نه آقا-

  : کندی کشد و دنده عوض می میآه بلند

  !ادي دست ما بر میم؟ کاريکار کنيم چي نباشیراض.  آقا جانیه-

   نه؟ی کنی که زندگیپس مجبور-

  جبر. جبر داداش. نهيهمش هم یزندگ-

  چرا؟-

   چرا؟یچ-

  م ؟ي کنی زندگیچرا اجبار-

 ین جوري ما ایزده پس کله . گهينطور نوشته ديخدا واسه ما ا. ی دونه مشتیخدا م-
  مي کنیزندگ

   داداشیستيچم مجبور نيه-

  م؟يم خودمونو ناکار کنيبزن! ی چیعني-

همه .  برود یشتريس بيسد و سرو کشد تا زودتر به مقصد بری میي دهد و الیگاز م
 افتم که چه یاد پدرم مي.  کنندیادتر از توانشان تالش ميشتر، زيک لقمه نان بي یبرا
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چ وقت يمردها چقدر مرد هستند که دردشان را ه. د تحمل کندي را بایيعذاب و دردها
  :گران نشوندي دی دهند تا موجب ناراحتیبروز نم

  !ی شیمه سوال بپرسم ناراحت نيداداش -

  صدتا بپرس.  من نوکرتم آقا-

  !ی کنیکار مي چیري میگه مي اگه بهت بگن پانزده روز د-

  : دهدی کند و دوباره دنده عوض کرده و گاز می به من میم نگاهين

  ین باحاليا به ايدن! یمگه خرم مشت! رميبم-

  یري میم ميحاال فرض کن-

 ین داستانها ،بيل و از ايه عزرائ بیر دادي گیآخر شب.  بابایا.  خوام فرض کنمینم-
   !یال مشتيخ

 ی کنی که قبل از مرگت مین کاريفقط خواستم بدونم اول. شرمنده.  نداشتمیمنظور-
  ه؟يچ

  طلب مغفرت و بخشش و خالص.  آقایچيه! م هاي شدیگرفتار. طونيلعنت بر ش-

  ؟یبخشش از ک-

  مي از اوسا کر-

  ه؟يم کياوسا کر-

  بخشش از خدا. گهي دخدا!  های بابا تو پرت-

  ؟ی که بخشش بخوایچرا مرتکب اشتباه شد-

اء که يانب. گهيم ديزاديآدم. مي کردی عقلیب.  و صدها اشتباهی است و خامی جوان-
  ! ميستين

 یسته مي را شایزاد به اسم آدم بودنش تصور هر رفتاريچقدر مسخره است که آدم
 یاء خودش را تبرئه ميا گفتن انب و بیر انساني و غیراخالقي غی رفتارهایحت. داند
   خودشان ساخته اند؟ ی انسان ها چند نقاب برایبراست. کند

  !ی کنیکار ميپانزده روز فرصت را واقعا چ-
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ن هم يدن ،ايت طلبي، حاللیداداش بخشش، غلط کردم، گه خوردم، پاس کردن بده-
  !؟یشد سوال آخر شب

  ؟ی ترسیاز مرگ م-

  بسم اهللا ! ی خودت اجلداداش نکنه. طانيلعنت بر ش-

  ؟ی ترسینه، واقعا از مرگ م-

  ؟ی ترسیخودت نم.  ترکهیزهره ام م.  کنمیاد کوپ مياسم مرگ م ! ی پس چ-

   کنمیبهش فکر م.  دونمینم-

   کردنی بابا مردم قاطیا! ن هم شد فکر ير سرت ايخ-

  : پرسدی کند و دوباره می مکث میکم

   ؟یداداش کم ندار-

  ؟ رو کم ندارمیچ-

  !یاجاره که نداد.  گم یباال خونه رو م-

  : زندی فهمم دارد طعنه می م

  . دارمیادي زیلي نه خ-

  معلومه-

  ! معلومهیچ-

  ! به مرگ؟یديه چسبيچ.  حرف بزنیامرز از زندگيپدر ب. ی داریادينکه زي از ا-

   کنهی میداره زندگ.  هستینکه مرگ تو زندگي ایبرا-

 کند و   ی شود دنده عوض میچراغ سبز م.  کندیر لب و فوت ميد زي گوی میزيچ
  .  پر برفی جاده ی کشد روین پر مي ماشیيگو. دهدیگاز             م

وقت مردن دست به هر !  افتند؟یدن اسم مرگ به وحشت ميشم چرا همه با شني اندیم
 ین همه توبه ها را ميرند و خدا گول اي زنند تا مورد بخشش قرار بگی میکار

 اشتباهاتشان ی شوند تا خدا آنها را ببخشد و همه یمردم دست به دامن خدا م! خورد
 هم زد، ی که اشتباه است بزند و وقتیيد دست به کارهايانسان نبا.  کندیرا ماست مال
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 اگر هم الزم یستد و حتي اشتباهاتش باید مردانه پايد اظهار عجز کند و بايگر نبايد
  .شد مردانه تاوان پس بدهد

 یراننده آه م.  شودیگر سوار مي دیکي کند و یاده مي را پیکي نگذشت که یزي چ
  :کشد

   تو نخ مرگ داداش؟یحاال چرا رفت.  را عشق استیزندگ-

  !رمي میگه ميمن ده روز د-

 ی داریزي ، چی ایضيدور از جون مر. خدا نکنه! یري میم! ا حضرت عباسي -
  داداش؟

  سالم سالم. نه سالمم-

  !؟یرم راه انداختي میرم مي می می گی میپس چ-

  دميخواب د-

  : زندیراننده داد م

  ر کنهيخدا آخر عاقبت ما را ختم به خ!  هایداداش ما را گرفت! یديخواب د-

  سمي نوی من قبل از مرگ فقط میول-

  ؟یسي نویم-

  سمي نویآره م-

  ؟یسي نوی می چ-

  سمي نویده ام را ميعق-

 تو یده يعق.  به منیه شانسي به تو بده و یقله عيخدا ! ؟یستيآقا شرمنده خل مل ن-
  .. گهيه دين کي بابا ای شه ایده نون و آب نميعق! ی خوره مشتی میبه درد ک

  ؟یا اعتقاد داريبه اون  دن-

! ؟ی اعتقاد داری چیعني. ال شوي خیمرگ من ب. ی شی خطرناک میداداش دار-
  !کفر نگو پسر!  شه اعتقاد نداشته باشم؟یداداش مگه             م

  اليخ. اليخ. اله داداشيهمه اش خ-
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  توبه. ا ببخشيخدا. ال ما شو دمت گرمي خیآقا جان ب. اهللا اکبر -

   ؟ی ترسی می که اعتقاد داریياي از اون دن-

  سه يدهن ما سرو.  ترسمیبله آقا م-

  ؟ی چیبرا-

  مي کنیاز بس گناه م-

  خوب گناه نکن-

 یگناه نکن. ی گناه کنین مملکت مجبوريتو ا! ی کنی نمین مملکت زندگيداداش تو ا-
ف ي و کثی هزارتا دروغ بگید روزي بایه لقمه نون کوفتيواسه .  گن طرف خلهیم

  ین زندگيتف به ا. ی کنیزندگ

  !حاال مرگ خوبه -

  دهي حال میلي خیزندگ. باز هم نوچ داداش-

م چرا امروز  دانینم.  ها در بحث شرکت نکردند یپشت سر. مي زنی نمیگر حرفيد
 شده که آدمها از خودشان هراس ی ترسند حرف بزنند؟ امروزو جوریهم همه م

   هراسند ؟ یده اشان مياز حرف زدن و اظهار عق. گران وحشت دارندياز د. دارند

  : دهدیراننده ادامه م

  ؟ی خوانیدرس م! لي تو کار عزرائی رفتی شده که دم غروبی چیيحاال خدا-

   آره-

  ؟ی خونی می چ-

  فلسفه-

 یاديد ها من زيببخش. یل هم که هستيبحمداهللا تعط.  شهیت ميزيه چي گم یم! فلسفه-
  رک هستم

  ؟یل چيتعط. نه راحت باش-

 اولش فکر یيخدا!  رشته بودیقحط.  کنه بابایفلسفه آدم را خل م. مخ. از مخ داداش-
 یم کار دست ما ند کوپ کردیري به چاک و تو نمی زدیي، جایمارستانيکردم از ت
  البته شرمنده ها. م کهيشانس ندار! ینصف شب
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  . ندارهینه اشکال-

 است که   یهمان.  استیکينکه حرفش با خودش ياز ا. از صراحت کالمش خوشم آمد
  . ن خصلت را ندارندي ها ایليخ. ن قشنگ استيا. دي گویم

ن يهمه را کم که یمرگ.  شودیذهنش بارور مرگ م. تخم مرگ را تو ذهنش کاشتم
  !  دهدی نمیتين موضوع اهمي به ایکرده است و کس

امشب را با ! مثل کودک گل فروش! مثل رستم! رمي میگر ميمن واقعا ده روز د
  .  کندید و خودش کارش  را دنبال مي آی می لعنتیفرشته خوش باشم تا فردا

 کرد یم نمي رهادم ويگر را بوسيدم خانه فرشته ، دم در محکم بغلم کرد و همديتا رس
حودم را مثل . دميطنت مهتاب خجالت کشي خندان و پر شیک لحظه از چشمهاي.  

. دمي از فرشته جدا کردم و خم شدم و او را هم بوسیده به جسمي گوشت چسبیتکه ا
ن خالء بزرگ يدم اي دوست داشت بغلم بماند و فهمیعني.  بغلم ماندیکم. بغلش کردم

 یطيبچه در هر صورت و شرا.  خواهدیو مادر را باهم مبچه پدر . د پر کنميرا با
الم ينکه سرکار مشغول شده خياز ا.  محروم بماندی و مهر مادری پدرید از بوينبا

  .  کشدی را در انسان می زندگیزه ي انگیکاريب. راحت است 

.  پلو با گوشت یباقال.  که دوستش دارمیهمان شام.  درست کردیفرشته شام مفصل
  . ده بود و در  خاطرش ماندين را فهميم رستوران ايه با هم رفته بودک شب کي
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من و . مي کردی بازیليبااو خ. دهيمهتاب خواب. ميده اي شب است و ما نخوابیمه هاين
.  از من داشته باشدی کردم خاطرات خوبی بود و سعیشب خوب. فرشته و مهتاب
 خواهد شعر یگرش را بخواند و من هم اجازه دادم هر چه دلش ميگفت دوتا شعر د

  .بخواند 

لم را بهش داده ين في از دوستاش ایکيگفته . مينيلم مالنا را ببيبعدش فرشته گفته ف
به او  قول دادم . دن را دارد يلم ارزش چند بار دين في باز ایده بودم وليمن د. است

دوست دارم اواخر عمرم . اورميش بيگر براي را چند شب دیکورلم کتابخوان و  يف
م تر ي فرشته مالیبا شوکا هم ، ول. شتر با فرشته باشمير شود، بياگر خوابم درست تعب

   کند؟یذات انسان ها چطور با هم فرق م.  اش باشد ید بخاطر پختگيشا. است 

ده که مالنا ي رسیرحله الم به ميف. ی ای، چه بازیچه پردازش. یچه سوژه ا! مالنا 
  . استی دلخراشیصحنه . ردي گی شهر مورد ضرب و شتم قرار میتوسط زنها

!  کندیه  ميگر.  کندین ميفرشته آرام ف. یلعنت. تف به جنگ .  ین زندگي تف به ا
 اش را یر روانياورد و تاثي را در بین اثر موفق بوده که توانسته اشک کسيا

. ز استي غم انگیلميف. لم استيانش اوج فيفقط پا. ا افتادميرلم نگسار ثياد في. بگذارد
ن قلوه سنگ را به طرف مادرش پرتاب کرد دلم به يآنجا که پسرش اول. اهي سیتراژد

آنقدر . ن و همه و همهيز ، همه کس ، به ديبه همه چ. د فحش دادمي آیادم مي. درد آمد
اتاق و حواس اشان نبود با شورت  دند تو يمه دويمحکم داد زدم که پدر و مادرم سراس

ستاده بودند و تازه دقت کردم پدرم برخالف مادرم چقدر ي من ایصاف جلو. آمده اند 
  . پدرم گفته خاک بر سرت خل و چل ! پشمالو است؟ 
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اهش فرو ي سیان خرمن موهاي گذارد و دستم را مینه ام مي سیفرشته سرش را رو
نطور بخوابد و يشه هميدوست دارم هم.  کندی نفس زدن هاش آرامم میصدا.  برمیم

 کنم دوست داشتم از شوکا هم ی فکر میگاه. مي بشویکيم و يامت در هم بلوليام قيتا ق
ل نبود و يالبته شوکا هم کم م.  ندادمیشنهادين پي دانم چرا چنی نمی بستانمولیکام

بر قدرت شهوت  تواند در برای می کوچک داشته و کمترانسانیدم که اشاره ايبارها د
 افتم ی کشد و من هم مین دراز ميلم تمام شده است و فرشته رو زميف. مقاومت کند

 روم  و من ی بوسد از حال  میتا گردنم را م.  اش ی بدن نرم و مانکنیرو. روش
  . . . ميچي پی تشنه به هم می مکم  و مثل دوتا افعی اش را   میلب غنچه ا
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   فرهاد؟ی خوابیچرا نم-

  ! تونم بخوابمینم-

   شده؟یزيچرا؟ چ-

  یچيه-

  نگرانت شدم. ینه امشب هم تو خودت-

  ؟ی کنی چه کار میري میگه مياگه بهت بگن ده روز د! راستش-

 شوم و او سرش را بر  یمن هم بلند م. ندي نشی کند و رو تخت میبا تعجب نگاهم م
  :ذارد گیشانه ام م

  ی ترسونی منو می؟ داری چیعني-

   فرشته؟ی کنیکار ميواقعا چ-

  : رودیتو خودش فرو م.  زندی نمی کند و حرفی فکر میکم

  یرم کرديغافلگ. اصال بهش فکر نکردم-

  ؟ی کردیکار ميچ. ی کنی فکر میاالن که دار-

  ست فرهاد يجوابش ساده ن-

  !؟ی کردی به مرگ فکر نمیعني-

   فرهاد یر کردي اما امشب ذهنم رو درگ.واقعا نه . نه-

  ؟یبخواب اعتقاد دار-

  ؟یچطور مگه؟ تو اعتقاد دار. خواب؟ خوب آره-

د و ي ارزی خوندم مفت نمیانگار تا حاال هر چ.  دونم فرشتهی نمیچيه.  دونمینم-
  ! فرشتهیچيست هي نیچيا هيدن. بدردم نخورد فرشته

  ! شده؟یزيچ... زده به سرت...ی نصف شبی گی میچ-

  رم فرشتهيگه بميد ده روز ديمن شا-

  ! تو هم بابا؟یوونه شديد! ی دونیاز کجا م-
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  رمي میدم ميخواب د-

  ؟یدي خواب دیچ. رباشهيخ-

او هم با چشم .  خواب مادرم را یحت.  کنمیف مي تعری حوصلگیکل خواب را با ب
  :ره شده بودي وق زده به من خیها

  ري نگیجد. رباشهيخ-

  . رمشي نگیست فرشته که جدي نی شوخی زندگ-

  ا نگاه کني با لطافت به دنیکم. به دلت بد راه نده-

  !فرشته . ی خوری ، سفت میريشل بگ-

  ! بله-

  به نظرت خدا هست؟-

  !؟یبازم شروع کرد! هين چه سواليا-

  ؟یواقعا هست؟ تو اعتقاد دار-

 یاهاش زندگبخدا خدا هست و ب.  کنم فرهادیمن خدا رو حس م.  که هستی پس چ-
   کنمیم

  ؟یا اعتقاد داري خدا تو فکرته فرشته، به اون دن-

  صد در صد-

  بهشت و جهنم هست؟-

  آره که هست-

  !مي کنیپس من و تو االن گناه م-

   کنم تو صورتشی کنم و دود را فوت می روشن میگاريس.  کندی فکر میکم-

  مي کنیبه نظرم نه گناه نم! یچه سوال-

  ! دونهین ارتباط را نامشروع مياسالم ان شما ي دیول!  چرا-

 یمن راض.  ما بودیت هر دويم چون با رضايبه اعتقاد من ما گناه نکرد! ن شمايد-
  ن ندارهي به دین ربطيا. بودم که با تو سکس کنم و با تو باشم
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 داشته باشه، مرگ ی کاریارات انسانيد با اختين نباي گم دین را ميخوب من هم ا-
  ه فرشته؟يچ

  یمنو ترسوند.  دونمیمن-

  ؟ی ترسیاز مرگ م-

   ترسمی مهتاب میشتر برايب!  تمام بشهیکهو همه چي.  ترسمی میليآره خ-

  : کندی مکث میکم

   شه فرهاد؟ تصورش برام وحشتناکه ی میرم مهتاب چي اگه بم-

  نيهم.  کنهی اش رو میزندگ-

  ده ستوونه کنني دیوا! نه!  کنه؟ی می بدون من زندگی اما چه جور-

 ی دهم خودش را خالیاجازه م.  لرزدیه و از هق هق، شانه هاش مير گري زند زیم
.  صورتش یزد به پهناي ریم و تو بغلم اشک مي کشی کنم و دراز میبغلش م. کند

  . سمي کنم چگونه فکر نکنم تا مرگ فراموش بشود؟ بهتر است بنویمن فکر م

  

  

  

  

کبود .  درخشدیده کف آسمان و ميچسب یآسمان صاف است و ماه مثل بشقاب بزرگ
.  به آسمان داده استیستادم و ماه را تماشا کردم که ابهتي ایپشت پنجره کم. است
فرشته و مهتاب و من . ده انديهمه خواب!  کائنات استی شازده کوچولو کجایاره يس
واقعا .  دهدی ترسم و هم فکر مرگ آزارم میاه ميهم از گاو س.  توانم بخوابمینم

   کند؟ی میست؟ مرگ در کائنات چگونه زندگيمرگ چ

ران سکس ي ای است سکس و چرا در جامعه یقيلذت عم.  بود امشبی سکس خوب
د بصورت ي است که بایازيچرا سکس گناه است ؟ سکس ن!  دانند؟ی میرا پرده در

. ن تجربه بشر بوده استيسکس اول. رديت هر دو طرف صورت بگي و با رضایعلم
 ین انسان بابا آدم و ننه حوا بوده اند که خداوند آنها را براين که نخستيفرض بر ا

ن همه مهربان و بخشنده است آنها ين فرستاد، چرا خدا که اي زمیاشتباهشان به کره 
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 تن هم را کشف یدند و گرمايبهرحال شب اول را  البد در غار خواب! را عفو نکرد؟
  ! ؟ید؟ چه سوال احمقانه ااد آنها داي یکردند و بعد سکس را چه کس

شرم قانون .  نداردیم مفهموميگناه برا.  کنمیاز سکس با فرشته احساس شرم نم
ا خود مبلغان يآ. آموزد ی را میشتنداري خویانسان از اجتماع روش ها. اجتماع است

  !  را دارند؟ی جنسیزه ي قدرت مقابله با غریمذهب

کدام ! د غصه بخورم؟يچرا با.  دارمیاز فردا نه روز فرصت زندگ. دي آیخوابم نم
  ! چه محکوم به رنجم ؟ید بدوش بکشم؟ اصال براي را و چرا بایاندوه

د خوش باشم و يبا.  کنمید با غرور زندگيبا.  دانم چه کنمیم مي گوی االن به خودم م
 عار ینکه بيالبته نه ا. رمي کنم و بمیبا غرور و شادگونه زندگ. مرگ را دلخون کنم

  . نه . ت باشميخاص یو ب

 هولناک تر یچ خبريه. ده ام يده ام و هم شنيا را هم دين خبر شوم دنيمن هولناک تر
ش ي بیرانکده ايا بدون انسان ويدن. ستيگر ني دیاز مرگ انسان ها توسط انسانها

 خواهرم همان یرم و بچه ي میواقعا طبق خوابم همان روز م! رمي میمن م. ستين
دا ي مفهوم پید باشد تا هستيمرگ با! عت استي مرگ در ذات طبد؟ي آیا ميروز بدن

  ! کند

 ین چون نقطه ايزم.  درخشدید در آسمان ميخورش. دي آیست؟ فردا ميفردا از آن ک
  .دي آیک ذره هم به چشم نميانسان به عنوان .  جهان یکرانگياست در ب

شتر بهش سر يب کنم ی می سعین چند روزيا. امشب لذت بردم از بودن با فرشته 
 را که ید هر لذتيچرا نبا!  نامفهوم خفه کنم؟یلي دالیم را برايچرا لذت ها. بزنم 

با عقلم جور در . د بچشدي رنج لذت را هم بایانسان به اندازه ! ازمندم ، تجربه کنم؟ين
 کنند که به ی محروم میز زندگي که خودشان را از همه چیيد رفتار انسان هاي آینم

  !چه برسند؟

چرا .  کنمیم چشم پوشيازهاي شود که از نیل نمي دلیآبرو اعتبار انسان است ول
!  کنندی حکم سنگسار صادر می کسانی کنند؟ برایم ميگران به اسم آبرو تحريد

 ی رحمی که  بیمرگ دردناک. سنگسار شکنجه تا مرگ است! ی ارتباطات جنسیبرا
 کنند یوآن دسته که سنگ پرتاب مان ي تماشاچی تفاوتیب.  دهد ی را نشان میقانون
  . کشنده و دردناک و کشنده. ا تلخ بوديلم سنگسار ثريف.  استی رحمیهم، ب

فقط . یبت لعنتياه بدهينه از مرگ و نه از گاوس.  ترسمیگر نه از خواب مياز االن د
 یبعد از مرگ جهان. بشناسمش. ح از مرگ دارميل به شناخت و درک صحيتما

ن يد از اياما چرا با درد و دلهره با! استي ورود به آن دنی برایچه ايمرگ در! هست
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! ستيده نيشان احوال و ترسي انسان پریده ييچه زاين درياصال ا! چه گذشتيدر
 آنها ی به خانه یليسوم و هفتش را گرفتند و خ.  آب خوردن ، مردیرستم به سادگ

ن ها نشان ييرسم ها و آ. د کنین رسوم حالم را بد  ميا. ت آمدند و رفتندي تسلیبرا
 ی باور دارند که شامل خرافات میيزهايبه چ. رندي دهد که انسان ها هنوز باورپذیم

 دهد تا در روشنا، یر نجات نمي خودش را از حماقت دست و پا گیچرا آدم. شوند
  ! د؟ي را ببنیت زندگيواقع

د و ي زایو م شود ی کند و بارور میه  ميعت از موجودات در درون خودش تغذيطب
ش و مرگ تکرار کائنات يزا.  خورد ی می رحمیده اش را در کمال بيدوباره آفر
  . کائنات استیفه ين تنها وظيا اياست و گو

در رگ . ده بودي ترسیليخ.  زدمی از مرگ نمی فکر فرشته خراب شد و کاش حرف
  هان کند؟ شه اش را پنيد انديچرا انسان با.  ترساندمشید مينبا. مرگ هم مرگ هست

 ی انگارد و میچ ميا را هيدن.  که تنها انسان را باور دارد یکافر.  دانندیمرا کافر م
 خرافات ین را آلوده ي که دیکافر. یستيست، جز ني نی لعنتیاين دني پِس ایزيداند چ

 اش در کمال احترام و یار انساني خواهد انسان با اختی که میکافر.  داندیم
چرا کافرم؟ . اما بدور از خرافات.  باشد ین و مذهب شخصيد.  کندیغرورش زندگ

  !  پرسم؟ی که  می سواالتیبرا

د شازده کوچولو و گل سرخ اش را يشا. ره به ماه شده بودميماه قرص کامل است و خ
ن را به تماشا ي جهان زمیاره ين سي قصه ها در کدامیشازده کوچولو! دا کنميپ

ن ي زمیروباه در کجا!  دهد ی      سرخ اش آب مد به گل        يشا! نشسته است؟
   اش کند؟ ین است تا شازده کوچولو اهليدر کم

خ يتار.  استیدني و شنیت خواندنيخ بشريتار!  فرو بخزمین شب لعنتي ایبه کجا
خ را يا قهرمانان ، کدامشان تاريقدرتمندان و زحمتکشان و ! وارونه نوشته شده است

 در کائنات ی انسانی نعره یا ضعفا؟ صدايآن قهرمانان است خ از يثبت کرده اند؟ تار
  ! چدي پیم

 کند ین است که عالم ، سماجت و شرافت و استقامت انسان را درک نميقت چنيدر حق
 ی شود ،  ولینابود م. ردي میم.  خوردیانسان شکست م.  داندین را مي انسان ایول

  . ردي مینات من مبارزه با کائين است که در حيشاهکار انسان ا

چرا اعدام؟ . م ترسناک استيز برايانسان حلق آو. ز استين مرگ، حلق آويتلخ تر
گر ي مرگ دیوه ي شین فضا و امکانات براي در بهتریيچقدر احمقانه است که آدم ها

تمدن . شندي اندیانه و زجرکش کردن مي کشند و به مرگ وحشیانسان ها نقشه م
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مثل . مان از خون انسان ساخته شده استي سین بجاتمد.  دهدی خون می هم بویبشر
باز شب . خ خودش را  مکارانه ثبت کردي شکل گرفته و در تاریزين که با خون ريد

.  کندیر شده است و نوشتن آرامم ميشده و هزار افکار درهم و برهم به ذهنم سراز
  . مثل آغوش گرم فرشته

اول فهم و دوم . ده اميرا فهمز يستن دارم ، دو چي که فرصت زین ده روزيدر ا
 در یعني یستيشادز.  استیده شدن مهم تر از خوِد زندگيدن و فهميفهم. یستيشادز

  .لحظه بودن و غافل نماندن

 روم یدنش ميفردا به د. نمشيدوست دارم بب.  خواهرم واقعا تنگ شده استی دلم برا
ن لذت زن ي بزرگتر.البد از آمدن بچه اش خوشحال است.  دارد یاز به دلگرميو ن

هر قدم با اسم . بدتر از مادرم.  استی مذهبیاديمهتاب ز.  مادر شدن استیتجربه 
 داند و بارها گفته ام ین را کفر مير از ايد باشد و غيامبران باياء و تمام پيخدا و انب
گر ين دي همیبرا. د يبر نداشت و از من رنج. ن خرافات احمقانه بردار يدست از ا

  . بگذار با خرافات و توهمات خودش خوش باشد. کارش ندارم به یکار

ن بارها کشته يد.  و مرگ بوده استین سرسخت تر از خوِد زندگيخ آموخته که ديتار
رد، نخواهد مرد يآنچه را که انسان نخواهد بم. گر متولد شده استي دیشده و در قالب

باور انسان نسل به . بدهد ان ي اش پاینکه خوِد مرگ به هستي ماند تا ایدار ميو پا
.  بخوابمیبهتر است در آغوش فرشته ، بدون دغدغه و فکر. ابدي ینسل انتقال  م
 یگر نميبهتر است بخوابم و د. ز خسته استيجانم ن. ذهنم خسته است. خسته  شده ام

بخوابم و شازده ! ن کرده استيد مرا کمي که در خوابم شایاه لعنتيترسم از گاو س
  .  گذارمیاره اش با خودش تنها ميدر سکوچولو را 

  

  

 کنم و  ی کشم و از پشت بغلش میواش کنار فرشته دراز مي شکنم و یقلنج تنم را م
  . شودیک ميهمه جا تار. دهد ی تنش ، آرامشم میگرما.  بندمیم را ميچشم ها
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دوارم امروز برخالف يام. سم ينو بی بکشم و کمیاني روم بطرف قهوه خانه تا قلیم
 کند ، قهوه ی که درد در جامعه فوارن می تا زمانی قبل خلوت تر باشد ولیروزها

 آنجا بودم یکساعتيش خواهرم مهتاب و يامروز رفته بودم پ. خانه ها پر از مرد است
د در يبا. دميجه رسين نتيدم به اي مهتاب را دیامروز وقت. مي آیو االن از آنجا م

 در یزيهر چ.  بردی پی و عظمت جهان هستی به شگفتیز شد تا پيرامون ريپ
 ی افسوس که انسان با همه عظمت اش نابود میز است وليعت و انسان تفکر آميطب
  .شود

 چشمم ید وقتيدم از من خجالت کشيد قرمز شد و فهمي مهتاب دم در تا مرا د
.  تنش کرده بودی و لباس گشاد جلو آمده بودیليناخواسته چشم به شکمش افتاد که خ

از ته .  خوشحال شدیليد خي رفت و مرا که دین راه ميدستش به کمرش بود و سنگ
 یده و برايدم از من خجالت کشيفهم.  کردین را حس مي زد و ایدل لبخند     م

ا و ادب، يشرم و ح.  کندیشتر احساس راحتياد نگاهش نکنم تا بي کردم زین سعيهم
 مراعات یاجتماع چقدر بستر را برا.  انسان استین داشته هايه تردي از پسندیکي

 جرات ین جامعه زن در وضع عادي باردار آماده کرده است؟ اما در ایحال زن ها
زن نه تنها که . ک زن بارداري شهرش را ندارد و چه برسد به یابانهايقدم زدن در خ
  .ندگان استي آیان برايامروز که تمام تالش ینده ايآ. دي زاینده را ميکودک، که آ

 رفتند و یچقدر قربان صدقه اش م.  مادرشوهر و خواهر شوهرش هم آنجا بودند
 از من کرد و خواهر ی مفصلیيرايمادر شوهرش پذ. دندي چرخیمثل پروانه دورش م
 داد یل من مي داشت و لبخند تحوی خواند، چشم از من بر نمی میشوهرش که پزشک

 کند ی میيرايک جا لم داده و مادرش پذينکه ياز ا. پ دختر ين تيد از اي آیبدم  م. 
 ی کند خانم دکتر است و تافته یش اعالم ميشاپينکه پي ایعنين يا. بدم آمد 
 شوم ی میينکه دايمادرشوهرش گفت از ا. اد آنجا نماندميشه زيبرخالف هم.جدابافته

 ی کوفتیاين دنيش که ا بکوبم تو سری خواست دو دستیدلم م.  بدهم ینيريد شيبا
ِ  ی لعنتیاين دنيا! ؟یا کنين دني را مهمان ایمگر چقدر ارزش و اعتبار دارد که کودک

 ین اوج خودخواهيا. ا کردين دني را وارد ایگريست که دي نیپررنج، مکان خوب
 که ید به مکانيايب. ديايک لذت زودگذر بي از اوج ی بخاطر خودخواهیکس. است

 که ی ای خالی پر کردن فضایزن و مرد  بخواهند برا. ست ایشکنجه گاه بشر
 یاين دنيک کودک به ايآوردن . اورندي بی خودشان ساخته اند ، بچه ایخودشان برا

 یمهتاب بچه م! امده ها چقدر خوشبخت اند يست و ني نی کار بزرگی و کوفتیلعنت
مادر شدن را  عذاب ها را بجان بخرد تا یبعد از تولد ، حاضر است همه . ديزا

وانه خانه يرانکده و دين وين ، اي را به زمیکه انسان.  استین خودخواهيا. تجربه کند
لبخند . ی کنی دعوت میان بشري پای بیقت او را در رنج هاي و در حقیدعوت کن
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چکدامشان ي آه مرا هی دانستم معنایم. دمي کشیر انداختم و آهيزدم و سرم را به ز
ت و ي هم جنسیعني.  زده گفت که اسم بچه را کوروش گذاشتندمهتاب ذوق.  فهمندینم

نسل ! ن بچه افتخار نامش را خواهد دانستيا! کوروش.هم اسم بچه را گفت تا بدانم
نده رو به فناست ينسل آ! اد خواهند کردندينده چه اندازه نسل گذشته و اجدادشان را يآ
. دک نکشديش را با خودش دوارم تنها نام کورويام!  رسدی میيا به اوج شکوفاي

همانجا .  استیراني ایادي زیم فرشاد ، شوهرش باشد که کميد تصمين بايحدس زدم ا
تولد همراه . ردي می اش فرهاد میي کردم وقت تولد کوروش خان، داین فکر ميبه ا

 و یآن اتاق شاد! ن دو چه خواهد شد؟يبا مرگ و جشن و عزا و محصول اشتراک ا
 که در ی غلطیسنت ها.  از سنت هایچقدر مسخره است بعضگر عزا و ياتاق د
 یح ميمن تولد را به مرگ ترج. شه کن کرديد ري دهند، بای بشر جوالن   میزندگان
 من دچار زحمت بشوند و ی دارد برایلي شوم چه دلیست و نابود ميمن که ن. دهم

 یم  به سادگيگو یبا خودم م!  کند، باشد؟ی که مرا دچار تهوع            میمراسم
مردم چرا با خرافات احساس . مار پاک کردي بی شود خرافات را از ذهن جامعه ینم

 از برف نمانده و یاثر.  درخشدی کنند؟ امروز هوا صاف است و آفتاب میآرامش م
. شه سرما را در خودش دارديزمستان هم. یآفتاب سرد زمستان.  هوا سرد استیول

ش يعت کارش را درست و بدون سکته پيله است و طب را حامی ، فصل بعدیهر فصل
ابان پر از مردم يخ.  چسبدیدان انقالب هستم و قدم زدن بهتر ميک مينزد.  بردیم

دستفروشها .  خرندی    میيتنها.  فروشندی میيابان تنهاي که در خیمردم. است
نم نصف  دایم و همه در تکاپو هستند و مي شویک ميبه سال نو نزد. بساط کرده اند

ن شکل،  سال خودشان را ين به ساده تري همیران، ندارند که بخورند و برايمردم ا
ران عادت کرده اند به هم دروغ يمردم ا.  بکنندین کاريمجبورند که چن.  کنندینو م
ابان پر از يخ!  صورتشان را  سرخ نگه دارند یليند که دارند و خوش اند و با سيبگو

 هر چند ی کشند و زندگیمسافرکش ها عربده م. کشند یهمه داد م. سرو صداست
 مغازه مردم را با سرو صدا ی جلویفروشنده ها. ان داردي جریتلخ و کشنده، ول

د رو به ي رود و تو هم بایش ميزمان پ. دن کنندي کنند تا از اجناس مغازه دیدعوت م
ند و  زی هم نمیش ترمزي نی حتی کسیروزگار برا . ی تا عقب نمانیجلو بدو

ان زمان همسو شد ،  برنده يهر کس در جر.  دهدی به عقب مانده ها      نمیتياهم
 که زودتر از زمان خودشان حرکت کرده اند،  ی کسانیر از آن بازنده حتياست و غ

د همسو شد تا بتوان از روزگار بهره يبا زمان با. توسط خوِد جامعه نابود شدند
  .  کردیبردار

به فرشته زنگ زدم اصرار .  نمانده تا قهوه خانهیزيچ. رده امان کي هوس قلیبدجور
 خواهم اواخر عمرم خودم یم. د رفتمي دانم ، شاینم. دنش بروميداشت امشب به د

 مختص بخودش یاراتي اختیهر انسان! ار را که دارمين اختيا.  خودم باشم یبرا. باشم
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 با او بودن و شعر خواندن با او .ست بروميمعلوم ن. ده انگاشته شوديد ناديدارد که نبا
د يشا! د کالس باشديشا. به شوکا زنگ زدم پاسخ نداد.  کندیآرامم  م.  چسبدیم

  .    به جهنم !  به صحبت نداردیليد هم تمايشا! بره گذاشته استي را رو ویگوش

 یحت. ک گوشه و دوست دارم مردم را تماشا کنميستم ي ای کنم و میگار روشن مي س
ک لقمه نان چطور مردها را ي. ک لقمه نان حنجره درانده اندي یها که برادستفروش
اصال ! ران سالم مانده استي در ایغرور کدام انسان! ابان کشانده استيبه کنار خ

ران، غرور يامروز در وجب وجب ا!  مانده است؟ی کسین جامعه براي در ایغرور
دردناک .  کندی میي غرور گداگريغرور از د.  افتاده استیيانسانهاست که به گدا

 هست که بدون طبقه یجامعه ا. ک فاجعه استيعمق . ن وحشتناک استيا. است
  !  برسدیکسان و مساويبه همه بطور ! باشد

 زده شده را به  ی حرفهایهمه .  گفتن نداردی برایچ حرفي هیچ انساني هیبراست
 گل سرخ اش ی، پاآخ که شازده کوچولو محبوب همه . ندي گویگر مي دیوه ايش

ل انسان يتخ. مير نشويم تا سيم و آنقدر برويد و با هم دل به جاده بزنيايکاش ب! نشسته
 ی آدمیا زندگيل زمان و مکان وجود ندارد و آيدر تخ! ند؟ي آفری ها که نمیچه شگفت

ن قدرت را ي مغز همانجا حاضر شود و اینگونه خواهد شد که با اشاره ي ایرو
  ! ردانسان امروز دا

 یده نمي دیدر مردم رمق.  زنندیداران چانه  ميدستفروشها با خر. ابان شلوغ استيخ
 یشتن شناسي خویتو خودشان فرو رفته اند نه برا.  حس و حال اند و دمق یب. شود

 که یطور.  در خودشان فرو رفته اند ی ها زندگیو از درد، از غصه، از کاست
  . زنندیابان قدم ميخ رود خودشان هستند که در یادشان مي

ن همه يا! بروم که چه شود؟. امروز هم کالس نرفتم.  کنمیگار را فوت مي دود س
.  کنم و خالصیگورم را گم م.  شومیآخرش نابود م. یچيه! رفتم کالس چه شد؟

 شوند ی مردند پس زده میت داستان ها که وقتيمثل شخص.  شودی من تمام میماجرا
 ینم که الي بی را می از مردها یعده ا.  ادامه داردیزندگ و اما یدر مرداب فراموش

بدنشان به .  زنند بلکه به اجبار و زحمت و ترفند فقط به زنها بمالندیزنان پرسه م
 ی بند و باری بیجامعه به سمت و سو!  چهیعنين ي بخورد و ای زنینه و شانه هايس
ن ي ایچ جايچکس هيا و هزن ها و مرده.  کندیداد مي بی اخالقی شود و بیت ميهدا

 ید براي است و هر چه زودتر بایماريک نوع بين رفتار يا. ت ندارندين امنيسرزم
ن افراد در صف اراذل و اوباش يچرا ا.  و خطرناک اقدام کردی مسریمارين بيا
 ید و عواملي آی خوشش نمی از بدیکس. نگونه نخواسته اند يستاده اند؟ خودشان ايا

مسکوت ماندن . ن باال زد و وارد عمل شديد آستيبا. بار آورده استنگونه يآنها را ا
 همه در یعني.  شودی محسوب می بزرگ ملیک فاجعه ي یتين وضعيجامعه در چن
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ک يزن بعنوان ! ندي کنند؟ روانشناسان کجایجامعه شناسان چه  م. دن هستنديحال گند
ک جامعه شهوت ي . چرخدی ارزش در دست همه می مصرف شده و بیابزار و کاال
نگونه است که ي اش ندارد ، ایزه جنسيه غري تخلی برایان کرده که راهيزده و طغ

 ی سگین هم از زندگيا.  شودی محسوب میک رفتار اجتماعياتفاق تجاوز بعنوان 
 ینند اما وقتين کنند و آموزش بي را تمریستيد همزيمردم با. مي کنیکه تجربه اش م

بطرف ! د داشت؟ي بایگرفتار هزار بال هستند، چه انتظارمار و يد خودشان بياسات
 یت راهي جمعیبه زحمت از ال. ست ي در آن نی افتم که قهوه ای راه میقهوه خانه ا

 خودش و مختص ی براین است که راهي ایهنر هر انسان.  کنم ی خودم باز میبرا
  .ستي نن در توان هر کسي بماند و ای او در هستی پایابد و جايبه خودش ب
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 یتعداد. نجا خلوت استي ظهر است و ایک هاينزد. ستياد شلوغ نيقهوه خانه ز
، پشت دخل یست و پسرش، عليحاج کاظم ن.  کشندیان مي صدا قلینشسته اند و ب
مزمان ه. سمي نوی کشم و هم میان مي خودم نشسته ام و قلیمن سر جا. نشسته است
ادم آمد يباز خواهرم . نجايد اياي زنگ زدم بیبه عل. ستياد هم سخت نيدو کار ز

 انسان ها یاين شرم و حينکه شکمش جلو آمده بود و ايد از اي چقدر خجالت کشیطفل
 زد یذوق زده از کوروش خان حرف م. دنم خوشحال شده بودياز د. را دوست دارم

سالم تا موجب . ديايا بيدوارم سالم بدني امیفم ول مخالیگريهر چند با تولد انسان د. 
. ده اند ي براش کشی بلند و دور و درازی پدر و مادرش باشد و البد نقشه هایخرسند

عت است که يه دست طبيش برود و بقي تواند پین مي طبق برنامه والدیبچه تا اندازه ا
ن رفتار يند؟ اي اش برگزی زندگیوه ي شی را برایبا او چه کند و خودش چه راه

ن کرده ي خودشان هم چنی رود که روزیادشان مير کننده است و ين غافلگي والدیبرا
 یعت آنها را برايطب. زندي خیعت به نبرد بر مي آنکه بدانند با قانون طبیاند و ب

از خواهر . ز داردين انسان است که سر جنگ با همه چيمبارزه فرانخوانده و ا
دکتر بشود کار شوهر بدبخت اش ! یس و  افاده ايچه ف. مدشوهرش ، سولماز ،بدم آ

  . زار است

روار به هم وصل يمردم زنج.  کردمیستادم و مردم را تماشا ميدان انقالب اي میکم
از . فتن خودش را نداردي افتاد و آدم قدرت فریناخواسته چشمم به زن ها م. شده اند

 در زنها هست که یرت مکنده اچه قد!  دانم چرا؟ینم.  بردیدن زنها لذت  ميد
ن نگاه لذت يا خوِد زنها از ايندازند و آي به آنها بیم نگاهي دارد تا نیمردها را وا  م

ا هر يابان ي در خیدن زني با دیا هر مردي شوند؟ آی برند و مردها ارضاء میم
ن هوس سرخورده ي پروراند ؟ ایق را در آن واحد در سر نمي عمیک عشقبازيکجا،

 و ین امر خودش موجب سرخوردگيا اي شود و آیره مير ناخوادآگاهش ذخيدر ضم
 و یلذت ذهن. مي داریقت ما دو نوع لذت در زندگي شود؟ پس در حقی نمیخودآزار
دن ين است که مردها از دي همی خطرساز است و برای جنسیلذت ذهن. یکيزيلذت ف
 خودشان یه زنهاين حس را نسبت يچرا مردها ا!  شوندیر نميگر سي دیزن ها
شتن دارتر ي مردها دارند؟ اما کدامشان خوی مشابه یز رفتاري زنها نیحت! ندارند
د خود دار باشد و يانسان با. ش استيکوست و قابل ستايشه ني همیشتن داريخو! است
ن استقامت يا هميآ. د استقامت داشته باشديانسان با.  حل و هضم نشودیانيچ جريدر ه

 که اخالق آنها را محکوم یي شود؟ رفتارهای نمیز زندگي غرا ازیليموجب مرگ خ
ده باشد هرگز حاضر به ي که لذت سکس را چشیکس.  کندی و عدم تکرار میبه نابود

همان .  کندی است که تشنه تر میسکس آب شور. ستين امر نيدن اياز دست کش
 ی، چشمها اشیاه بلندش، لب غنچه اي سی فرشته، موهایلحظه اندام لخت و مانکن

آنقدر زنده . ک و تن تراش خورده اش در من زنده شد ياه و خمارش  ، کمر باريس
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ع خودش را به يرم و سريک آن زد به سرم با فرشته تماس بگيک شدم و يکه تحر
زان ي خواستم خودم را شل و ول و آوی نمیاز طرف.  او سرکار بود یخانه برساند ول

تمام قدرت انسان در ذهن . زه استياز غر پر ی زن موجودیبراست. نشان بدهم
در .  کشاندی خودش می است که جهان را به سمت و سویذهن آنقدر قو. اوست
به اشاره . ل نه زمان هست و نه مکان يدر تخ. ستيل ، زمان و مکان مطرح نيتخ
ن ين سرعت چني و مغز انسان چطور با ای هستی جهان بخواهی هر کجایا

هنوز .  کنندی میرامونشان زندگيانسان ها با تجسم در پ! ؟ سازدی را میيرهايتصو
 اشان ی جنسیزه يشان ، از غريدر عجبم چطور عرفا و موبدان و راهبان و دراو

 ی است خود اشتباهی هر انسانیازي که نی شهوانیزيا کشتن غري کنند و آیز ميپره
د کنترل ينها را باآ! ا کنترل آن ؟ين بردن هستند ينان درصد از بيا! ست؟يبزرگتر ن

  ان دهندگان؟يا پايکنندگان دانست 

 یحتما دچار مشکل بزرگ.  دارند یصورت خسته ا.  به قهوه خانه آمده اندی چند نفر
گر عمرم ي دیک هفته يشم ي اندیاالن م. ندي آینقدر گرفته و کوفته ميشده اند که ا

هنوز . به جهنم. زند یب در  خوابم پرسه نمياه بد ترکيگر گاو سيد.  شودیتمام م
ک ي. ستي نی راجع به مرگ عقالنیتئور.  مرگ نشده امیده يموفق به کشف پد

  . ی شوی دچار مشکل میري ترسناک است و در باورپذیلم هايه في شبیيجورا

 یا ناکجاآباديبعد از مرگ کدام جهنم دره ! رود ی می داند کدام گوری چه میکس
 کرد و یبه اندازه آسمان مرا شگفت زده نم یزيچ چيه.  داندیچکس نمياست که ه

ن يفرض بر ا.  کنمی میک هفته زندگي. اکنون مرگ مرا به فکر وا داشته است
رم؟ االن ذهن ي می و کجا میک هفته چطوريبعد از . ر خواهد شديخوابم درست تعب

 یعت است و   ساخته هاي طبی ماورایيمن است که در حال ساختن و تجسم فضاها
 ی دانم می نمیحت!  دانمی نمیزيچ.  دانمیاندازه درست خواهد بود؟ نمذهنم چه 

 را زنده ی که نتواند مرده ایشي که گفته بود درویشيده ام از درويشن! بترسم! ترسم
ن ياگر ا.  بردیر سوال ميزها را زي از چیلين خود خدا و و خيست و ايش نيکنددرو
 ی اثبات خدا و بقایچه برا( ده  مطرح شی های از تئوریلي درست باشد، خیتئور

بود و نبود روح . ده خواهد شديبه چالش کش)  روح و نبود خدای فنایروح و چه برا
خودم را . گر ي دیک هفته ي.  کند؟ فکرم را مشغول کرده استی به من میچه کمک
سه روز گذشته . از دارمي نیليخ.  رومیدن فرشته مي و امروز به دی عاریزدم به ب
قدم . ميم و پارک رفتيديابان ديگر را در خي همدیحت. مي صحبت کردیلي خیو تلفن
! از دارديد او هم نياوردم و شايش ني کرد و به رویک ميشتر تحرين مرا بيم و ايزد
او انسان است و صاحب .  او ندارمیارات انسانيمن حق دخالت در اخت.  دانمینم
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م مهم يبخش از رابطه من و او براک ي مستقل خود را دارد و یار خودش و زندگياخت
  . است و حق اظهار نظر دارم

ست؟ هر ي چیدن به سعادت است و اما سعادت واقعي رسی برایهرکس دنبال راه
  !  خواهدی خودش میوه يکس سعادت را به ش

 ی هر چند کور در ژرفنایيشد و آرزوي اندی احمقانه نمین انسان هم ، گاهياحمق تر
من عذاب !  وجودش واقف و آگاه استی پنهانیر آرزوخودش دارد و هر کس ب

ن يز تريشگفت انگ.  کشمینم و عذاب مي بیدن انسان را به وضوح          ميکش
چه .  پر از شکنجهی ای توام با درد و  زندگیخلقت. بحثِ  خلقت، خودِ  خلقت است

 یش ميبه جلو پ.  کندیا کارش را ميدن! د کرد و انسان بودن چقدر سخت استيبا
 هم تولد یزندگ.  ماندیشه آبستن ميا هميدن.  شوند یرود و عقب مانده ها پس زده م
.  را حامله استی تولدیز در شکم زندگيمرگ ن. را آبستن است و هم مرگ را 

ک موجود ي به یمولکول.  کندی می اش را طیرتکاملياردها سال سيلي میجهان هست
ک هفته به عمرم ي.  به خودش گرفتیشکلو آن موجود در بستر زمان متحول شد و 

  ! شده است؟یک باور قطعيم ين خواب براي دانم چرا ایمانده است و نم

 من یمانه يرد و پيد پر بشود تا بمي بای عمر آدمیمانه ين باورند که پي مسلمانها بر ا
د تو يايچقدر خوب است االن شازده کوچولو ب!  زنده نماندمیاديمن ز! ز شده استيلبر

. سم ي نویقهوه خانه و وسط سالن به من نگاه کند و بپرسد چرا دارم راجع به او م
ست و من نتوانم جواب يد دوست داشتن چياو بگو. م چون دوستت دارم يمن بگو
 داشتن و او باز بپرسد عالقه ی عالقه به کسیعنيم يتنها بگو.  به او بدهم یدرست
د دروغگو و قهر ي کند و او بگویک مينزدم عالقه انسانها را به هم يست؟ من بگويچ

 شناسد یدروغ را از کجا م! م چرا دروغ گفتمينم کنارش و بغلش کنم و بگويبش. کند 
ده ي شنید دروغ را از دهن انساني معصوم خودش نگاهم کند و بگویو او با چشم ها

نکه يا ید برايم و او هم بگوي گویم من چرا دروغ ميبگو.  دروغ را دانسته یو معنا
ن همه جنگ ي داشتند ایگر را دوست ندارند و اگر دوست مين همديانسانها تو زم

اره اش ظلم و ستم و يد از سيبگو.  کردندی کردند و کودکان برده را آزاد مینم
کهو يم و يمن بغض کنم و از خجالت ندانم چه بگو. ده است ي را دیکودک آزار

د ي کوچکش به سرم دست بکشد و بگویاه و او با دست هير گريبغلش کنم و بزنم ز
 ببرمش که پر از زخم و چرک و ین شهر لعنتي ایم و من ندانم کجايم قدم بزنيبرو

 کند و گل سرخ ین همه درد و غصه و عذاب انسانها دق ميدن اياو از د! درد است ؟
ابان دراز يرم تو دستش و تو خيمن هم دست کوچکش را بگ.  ماندیاره اش تنها ميس

 مرز راست و ی بپرسد و من نتوانم جواب بدهم و رویم و او هيف قدم بزنيثو ک
ق ي و عمی کامال فلسفیش هر چند کودکانه ولي دانم سوال هایر کنم و ميدروغ گ
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زد تا ي ریان عرق روح مي سالیلسوفيف.  کند یآنقدر که تو را در غرق م. است 
لسوف را يک في عمر یهمه ک سوال ساده ي شازده کوچولو با ی را بفهمد ولیزيچ
گر دوست يد ديستد و غمناک و اشک آلودش نگاهم کند و بگويابان بايدر خ.  پرسدیم

ن ين و آدم ها ايندارد تو قصه ها باشد و من با تعجب نگاهش کنم چرا دلش از زم
ابان، تو آن همه آدم تنها يبش بزند و من هاج واج وسط خيکهو غيهمه پر است؟ 

ن يشازده کوچولو رفت آسمان چون زم!  کندی چه کارها که نمیمل آديتخ.  بمانم
.  کنمیاد به آسمان نگاه ميشب ها ز! قهر کرده با آدم ها. قدرش را ندانست

د شازده يتابستان که چشمم به آسمان است شا.  هوا صاف باشد یمخصوص وقت
کهو يخ ي تاریت قصه هاينکه تمام قهرمانان و شخصيا اي!  تکان بدهدیکوچولو دست

همه کنار هم ، با هم کنار خواهند !  خواهد شدی جالبیچه همهمه . نجا حاضر شونديا
  . خطری بیوانه يد.  استیوانگيم دين ها عاليا.  خل شدمیعلن! آمد

 یف ميسرک. سميدن بنويان خوانسار کشيمخصوصا موقع قل.  دهدی  میان چه حالي قل
 سر یزي ها گفتم چیض هستم و به هم کالسيرن مدت دانشگاه نرفتم و گفته ام ميا. ميآ

 قرار است ی دانشگاه دارد وقتی حوصله یک.  برمی می پزشکیهم کنند و گواه
ند و تا ي نشی میجمهور. گفته بود خانه است . ميامده تا با هم باشي هنوز نیعل! رديبم

  . اد طول بکشد يد زيآمدنش نبا

شتر با من تماس يان تر شده است و ب راجع به مرگ حرف زدم ، فرشته مهربیاز وقت
 بود تا از ی کنم دنبال بهانه ایاحساس م!  دانم چه مرگش شده ؟یشوکا نم. ردي گیم

 زند و ی باعث شد مادر چپ و راست به من زنگ مین خواب لعنتيا. من جدا بشود
. شمي اندی کند مراقب خودم باشم هنوز به مرگ انواع و اقسام مردن میسفارشم م

 کشورشان ینده ي آی در جنگ و عشق به وطن در جنگ شرکت کرده و برایکسان
مرگ در !  چقدر کشته شدند؟.  نبودیران و عراق، اتفاق کوچکيجنگ ا. ده انديجنگ

 که در یا کسانيآ.  رودیرجه مي دهد و در خون بشر شی سر می مستیجنگ عربده 
ا مرگ يق دارند ا مرگ رستم فري و یک تصادفي شوند ، با مرگ یجنگ کشته م

 در جنگ انسان لت و پار شده توام یدار نشد وليد و بيهمان مرگ است؟ رستم خواب
جان دادن در هر . ک مرگ خاموشيک مرگ با زجر و ي. ردي میبا درد و عذاب م

.  دارندی زنند ، مرگ بدی می که دست به خودکشی کسانیحت. صورت دشوار است
 شهامت یشتر از خوِد مرگ عذاب آور است ولي توام با استرس و دلهره که بیمرگ

.  شوند یر آوار له مي  هزاران نفر زیا در زلزله اي. ل داردي تحلی خود جایخودکش
نطور تصور يا زنده ها ايواقعا مرگ درد دارد ! ست؟يمرگ آنها دلخراش و دردناک ن

ش و يوده ام درايشن. ی لحظه ای برایجت.  شد مرگ را تجربه کردی کنند؟ کاش میم
ن ي به ایعني.  کنند و مرگ خودشان دست خودشان استی میعرفا با مرگ باز
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 یعت بهم مين کار و رفتار درست باشد معادالت طبيده اند و اگر اي رسیقدرت ذهن
ست؟ عقل ين وسط نقش خدا چيا.  کندیگر مطرح ميزد و خود هزاران سوال دير

 بر مرگ غلبه خواهند کرد؟ ی ول نخواهد بردیچ وقت موفق به راز مردن پيانسان ه
.  افتدیت ميخ بشري در تاریگري دهند و اتفاق دینده مرگ را شکست ميدو نسل آ

د کند و سلول ي قرنها تمدی اش را برای انسان آنقدر قدرتمند خواهد شد که جوانیروز
 ی دهد ولید را مين نوي امروز ایتکنولوژ.  کنندی  می و بازسازیها را بازپرور

اد ي و زی از جوان مانینده فقط عده ايا در آيآ.  کندید مينده را تهديم آ هیخطر
ک ي شود؟ باز در آن وقت انسانها تفکیا شامل حال همه مي برند و ی بهره میستيز
من !  داند؟ی چه می صورت خواهد گرفت؟ کسیا جنگ بزرگ جهاني شوند و یم

نده يآ. نده را ندارميت درک آ فهمم و قدرین اندازه مين زمان هستم و هميفعال در ا
. قت نداردي حقیيشگوي زنند چنان خواهد شد و پیست و تنها حدس ميت نيقابل رو

 یعين فعل و انفعالت طبيا!  کندیدا مينده در خواب نمود پي از آیفقط در شگفتم بخش
 ی ذهنی قویروين ني خاص و انگشت شمار از چنیا انسان هايمغز است؟ آ

 ی فهمد که به خلوتی داند و   می مرگش را میقو از کجا لحظه برخوردارند؟ مثال 
  !رد؟ي سرو صدا بمی برد تا بیپناه م

ان را ير استاد شجريشب ، سکوت، کو. ن خوب استيقهوه خانه شلوغ نشده هنوز و ا
 یده شدن قلم روي کشیان و صداي چسبد با غل غل قلیگذاشته و                     م

  . کاغذ 

 ی جا خوش کرده است ؟ تابلوی دانم باز کدام کتابفروشیده هنوز و نمامي نیعل
اورد و ير بيابان مثل خودش گي را وسط خیکينکه ي بدتر ا. هاست یراسته کتابفروش
ش در حال ير پاي زی شوند علف سبز شده ی کنند که متوجه   نمیآنقدر بحث م

ا ي.  دلش نگه داشته است دانم خدا را تهی می دارد ولی خوبیه يروح. دن استيخشک
 را در قلبش، در ی خواهد کسین مي همیبرا . یي و تنهای کسیا از بياز ضعف و 

 ینم! نکه واقعا به خدا اعتقاد دارد؟يا ايذهنش داشته باشد و همان باورش شده است و 
  . ستيل او قانع کننده نيدال! دانم

 یريفروش ، درگر مرد کارتن خواب ، کودک گل يتصو. رستم جلو چشمم است
 بنا ی انسان ذره ذره در زندگیوار آگاهيد. گري دی کوفتیرهاي و تصویراننده تاکس

ت يقت، واقعي کنند؟ اگر حقی ندانسته تحمل میا انسان ها خودشان را حتيآ.  شودیم
 ی تواند در هستیقت ميحق!  داشته باشدی تواند وجود خارجی انسان باشد پس نمیذهن

چون . ستي جهان نیانسان مقدور به درک کل! قت داشته باشديق حی اجتماعیو زندگ
جهان لحظه به  لحظه . افته استيهم جهان بزرگ است و هم انسان هنوز تکامل ن

 دهد ی می که به بوِد انسانها معنین،  مکانيستن در زميبا اصالت ز.  شودیساخته م
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ت يجه محدودي نتیآزاد. ی بودن و بودِن هستیعنيوجود .  بزرگ استی، خود هدف
 که سعادت را در یکسان.  شودی خود آبستن می را در ژرفایت آزاديمحدود. است

 را، انسان بودن و ین را، زندگيزم.  اندیسته هر نوع بدبختيند شاي جویآسمانها م
.  افرادسود جو و انگل گونه دلخوش کرده اندی آسمانیشدن را، به  وعده ها

که همان وعده ي کنند در حالیست، فدا ميوم و ن نامعلی فردایامروزشان را برا
.  بگذرندی آسمانی همان وعده هایه از امروزشان برايک ثانيستند يدهندگان حاضر ن

  . ستي پنهان نین زندگي ای ورایزي دانند، چی گذرند چون مینم

اما مرگ با عزت و شرف . چه امروز ، چه فردا. د مرديبا. رمي میبه جهنم که م
اصال به من چه که .  کرد که مرگ شرمنده بشودی زندگید طوريبا. تارزشمند اس

ست يگر مالک نيم ديبود و نبود بهشت و جهنم برا! ا نهيا هست ين دني پس از ایجهان
  .  دهدیز خلفت ارزش مين انسان است که به تمام چيا. ز استيو انسان همه چ

. ان را عوض کنديقلع ي کنم سری اشاره میبه داش مهد. ان خاموش شده استيقل
 یعل.  برد تا دوباره چاق کندیان را مي قلی کشم و او هم زودی را سر میاستکان چا

 با هم ی کنم روابط پنهانیحس م.  دارمی نسبت به او و علیامده هنوز احساس بدين
شد و يندي خواهد بیانسان آزاد است هر طور م. ستيم مهم نياصال برا. داشته باشند

 ین خودخواهيگران بود؟ اي دی شخصیر زندگيد درصدد تسخيا باچر.  کندیزندگ
 یکي ی اجتماعی و آزادی فردیاما آزاد.  محض ، نابود کننده درون انسان است

. م يا پرتاب شده ايما به دن.  سازدی بخشد و آن را می میا را معنيهر کس دن! است
ا ي است ی زندگیسته ي شایار هر گونه رفتار را دارد؟ انسان براستي انسان اختیآ

 هم تصور انسان یستگينکه شايا اي دهد و یزاد مي را به آدمیستگين شاي ایزندگ
 کوچک و محدود یليره ادراک انسان خيست و داي قابل اعتماد نیاست؟ حواس آدم

 را یارات انساني از اختیلي خی کند و جبر زندگی میواقعا انسان در جبر زندگ. است
 را بر اوتنگ و یت کم او، زندگيسعت دانش انسان و ظرف ویکم.  کندیمحصور م
 یزيست و از خود گريشد که انسان نيندي تواند نی نمیچ انسانيه!  سازدیناممکن م

ن يدن ايک انسان است و فهمي جهان یانسان هر کجا. ک انسان، امکان ندارديبعنوان 
 و مختص یشخص تواند یت نميمسئول.  استیت انسانيمسئله در واقع شروع مسئول

ن افراد يت تري خاصی بیحت.  شودیگران هم مي شامل دیت آدميبخود باشد، مسئول
ن حس را يد اي کند و شایت ميگر انسانها احساس مسئولي خود، نسبت به دیدر ژرفا

 که در یدلهره ا.  هستندی درونیک دلهره پنهانيبروز ندهند اما تمام انسان ها دچار 
دلهره و اضطراب قبل از اجتماع به انسان بدهد، از .  کندی مآنها و با آنهاست و رشد

 جهان سوم و مذهب زد ه، یشتر کشورهايالبته ب!ن است؟يواقعا چرا چن. خود اوست
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 به تنوع و یليتما.  دهند یح مي ترجی  و آزادگی و خرافات را به آزادیدتي عقیبردگ
  .  کنندی خورند و باد می اند که تنها می زندگیتحول ندارند و در واقع انگل ها

خوب شد از خانه خواهرم . امده يحاج کاظم هنوز ن.  آوردیان را مي قلیداش مهد
 یاز طرف. س خواهر شوهرش را نداشتم ي چس و فیرون که حوصله يزود آمدم ب

نش خجالت دارد؟ به ي و آفریحاملگ. ت بشود و خجالت بکشدي خواستم مهتاب اذینم
ن برود، جز سنت يد توسط نسل جوان از بيج بايلط و را غی از سنت هایلينظرم خ
 یا اخالق هم در ذات زندگي تفکر انسان است یجه يا اخالق ابداع و نتيآ. یاخالق

 دهد و ذره ذره رو یشتر و بهتر نشان مي از زمان خودش را بیبوده که در برهه ا
انسان . م شده امخودم گرفتارم افکار.  شودیده مي شود؟ باز افکارم به هر سو کشیم

د ي رفتارش را باین تاوان همه ي همیش است و براي خویار تمام زندگيصاحب اخت
شتن يد از خويبا. گرانيش باشد تا ديد ناظر خويانسان با.چه خوب ؛ چه بد. پس بدهد

ج ي رای هایاما جامعه بر خالف تمام تئور. ديآغاز کرد و گذشت تا به قلب جهان رس
  . است

 کند چقدر یفتد تصور مي بیاگر دست کس. ردي گیه هابم خنده ام م از نوشتیگاه
 برسد که من عشق یجه اين نتي به چنیا کسي! نطور باشديد ايشا!. شعار داده ام

 یمن، به سادگ.  شودی ام مینيک بيز بشود متوجه باري ریاما اگر کس!  دارمیامبريپ
ابد، ي یبشر ابتدا وجود م. ايب است کار و بار دني عجیليخ. رمي پذی را نمیزيهر چ

 از یفي شناسد و تعری  کشد و سپس خود را می شود، سر بر میمتوجه خودش م
 که خود را شناخت ، آغاز ی آورد و انسان بودن از همان لحظه ایخود به دست م

 یيانسان دانا. ز استيان و شک بر همه چي عصی خودشناسیجه ين نتياول.  شود یم
 ی از کاشته یديا نااميآ.  کارد ی شک میسفه تخم و دانه فل. ست که شک نکندين

 و ی که پوچی ایآگاه! ست ؟ي و زجر نیديا توام با ناامي آید؟ آگاهي رویشک م
ام يه خودش قي خودش علیفلسفه روز.  دهدی  به انسان نشان می را در هستیستين
 قبل ی        فلسفه خ      يام کننده تاري در واقع قی در هر زمانیلسوفيهر ف.  کندیم

  . . . از خود است 

  

  

  کيسالم عل-

ستاده باال سرم ي است که ایعل.  افتدی که خودکار از دستم میطور.  خورم یکه مي
  : زنمیلبخند م. شه پر از کتاب هم دستش استيف همي خندد و کیو م
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   پسر؟یر کرديسالم چقدر د-

   سر زدمیرفته بودم چند تا کتابفروش-

  ؟یدير هم خیزي چ-

 هست که یاصال کتاب خوب!  کنه کتاب بخره؟ی جرات میامرز االن کسي پدرب-
  س يرزا بنوينم ميبرو آنطرفتر بب! ؟ی بخریبخوا

 یف را کنارش ميک.  آوردیان برابش مي قلیداش مهد. ندي نشید باال کنارم مي آیم
کوت،  شب، سیقيان همراه با موسيغل غل قل.  بندمیگذارد و من هم دفترم را م

 یرد و دودش را فوت مي گیکام م.  شود ی هم آماده میان عليقل. ر بلند استيکو
  : چسبدیان خوانسارميقل. کند

  چه خبر فرهاد؟-

   بابایچي ه-

   !ی هنوز تو نخ مرگ-

  !گه نهينه، د-

  ؟ی پس چ-

   تو نخ انسان رفته ام-

  !   انسان-

ز ي انسان همه چیول. نه. اشم بیر پرچمينکه زيالبته نه ا. ه هاين ماي تو ایزي چ-
  یفقط انسان عل. جهان هست

. ده گرفتشي شه نادیگر که نمي کائنات هم طرف دیه است وليکطرف قضي انسان -
 در یزيچ.  گم خدا هستی باز میج کننده است وليز و گيشه شگفت انگيخ انديتار

  پس جهان هست پسر

  !ه؟ين طوري چرا ا-

  ؟ی چ-

   کنندی همه اشتباه می کنی تصور می گن و گاهیست م همه دری کنی فکر می گاه-

  ! چرا فرهادیاي دانشگاه نم-
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  ! خوردمین همه مدت اونجا چه گهيا!  گور پدر دانشگاه-

  ستي بد نی هم بگی بال نسبت-

  :دي آی خوشم میليرد خي گی ناراحت میافه ينکه قي زنم و از ایلبخند م

  رم دانشگاه رو ندای حوصله یول. ید عليببخش-

  یدي که دیفکر کنم واسه خواب! یديجه رسين نتي چرا تازه به ا-

  چ وقت روش متمرکز نشده بودميه. ی برام شده علیگه اي دیچه يمرگ در. دي شا-

  ؟یدي رسیجه اي به چه نت-

 یگه اي دی تونم بگم آغاز زندگی و نه میستي تونم بگم نینه م. ی دونم علی نم-
  هستش

  !یديرس تیلي کنم خی فکر میول-

   چطور؟-

 ده که ی نشون میختير گذاشت که در هم رينقدر روت تاثيه خواب اينکه ياز ا! خوب
  ی و کم آوردیدي ترسیحساب

 و  ی هنوز عصبیول.  دانمیده ام؟ نميا واقعا ترسي آیزم از حرفش ولي ریبهم م
 چه!  چه شد؟ی را خواندم ولیلي توانم مرگ را بفهمم؟ نظرات خیجم که چرا نميگ

  ! م افتاده است؟ي برایاتفاق ذهن

   تونم مرگ را بفهممینکه نميبدتر ا. ، شوکه شده امیترس نه عل-

  ی بفهمی نتونسته بفهمه که تو بخوای کس-

  دمي رسیجه ايه نتي الاقل به ی ول-

  ؟ی چ-

  ز مهم تر استيانسان از همه چ.  انسان محور کائنات است-

  ست فرهادي نیکوچک مقوله ساده و ی گی که مین انساني ا-

   دونمی م-

  !ی دونی نم-
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   چطور؟-

  !  یدي رسیي چرا به انسان گرا-

ا ي ته دنیزيه چي دونم یفقط م. ی ته اش هست علی هدفی ی هر پوچی در ورا-
  .  هست

  ؟ !هين وسط چيف انسان اي در نظر تو تکل-

 یطور.  کشد ی دهد و آه میقه سرش را تکان ميهر چند دق. در فکر فرو رفته است
  : خوردیدن تنش تکان ميکه از هر آه کش

   نگاش کنی عل-

  ! روی ک-

   ما نشسته رفته تو الکشیارو روبروياون -

  از داره با خودش خلوت کنهي آدم ن-

  هيخودخور. ست ين خلوت ني اما ا-

ان يشجر.  کنمیمن هم ساکت نگاهش م. ره شده استي زند و به مرد خی نمیحرف
 ی اسپند دود می شوند و داش مهدیچند نفر داخل م.  خواندی م ابر بهار رایببار ا
  : داردیدود همه جا را بر م.  فرستدیگر صلوات نميکند و د

   بهت بگم فرهاد یزي خوام چیم-

  ؟ی چ-

   راجع به شوکا-

  :نکه اسم شوکا را آورده استي خورم از ایکه مي

  چطور؟ -

  مي با هم حرف زدیدمش تو دانشگاه و کليروز و هم امروز دي هم د-

  ؟ی راجع به چ-

  !ی ناراحت شد-

  ؟ی چی برا-
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  !نکه باهاش صحبت کردمي از ا-

  انسان آزاد آزاِده. ار هر کس دست خودشهياخت! چرا ناراحت بشم!  نه-

  !د توستي جدین هم تئوري ا-

  نهي من ای بله تئور-

   بکنهی بندوباری اگه آدم بی حت-

 زنه بعد به یب مينسان اول به خودش آسا. نيهم. ره يدودش به چشم خودش م-
   شد؟ی گفت؟ چیحاال چ. گرانيد

  ديا تمامش کنيد يا ازدواج کني ازت خواست ی دوستت داره ول-

ن حرف را نداشتم و تازه ي انتظار ا. شومیانگار برق به من وصل کردند شوکه م
 یحکم فوت مان را مي شوم و دود قلی میعصب. اورديم بيغام را براين پي اینکه عليا

  :کنم 

   بود؟ی زده ؟ حرف حسابش چین حرفيچرا چن-

  جه ادامه بدهي نتین ارتباِط بي تونه به ای گفت نمی م-

 ی نزدم و قولیمن حرف!  داده بودم بهش ؟ی؟ کدام ارتباط؟ مگه من قولی چه ارتباط-
   ندادم که بخوام فرار کنمیبه کس

   داشتین برداشتي اون چنیول!  دونم ی نم-

   به من داره؟یبرداشت اون چه ربط -

. منتظر تماس من بودش. ن بار صحبت کنهي آخری خواد باهات برای بهرحال م-
  !قرار بزارم

   دونم ی نمیچيفعال ه.  دونمی نه نم-

 بهش ید قولي آیادم نمي کنم ی شود و هر چه فکر میتمام خاطراتم با شوکا زنده م
صدها بار براش . ستميمن مرد ازدواج ن! ده باشم داین قوليد چنيچرا با! نه. داده باشم

 کنم و یدوست دارم آزاد زندگ.  را ندارمیچ حصاريح دادم که من تحمل هيتوض
 من مهم است و به ینظرم برا. د يايد بي از من پدیشه بزنم و نسلي خواهم ریاصال نم

انسان ها ! ج ؟ چه ازدوایعنيرم، ينکه من اگر قرار باشد بميبدتر ا.  ارتباط نداردیکس
 زنند و تا حد یگر افسار مي و لبخند به همدی کنند؟ در کمال خونسردیچرا ازدواج م
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 حاضر به ی مثال عاشق، روزین زوج هايهم.  کنند ی به هم فشار وارد  میخفگ
زن . دن هم را ندارند يچشم د.  شکنندیخوردن گوشت تن هم هستند و حرمت ها را م

 خوب ی آغوش هم هستند ، زندگیهربان هستند و وقت همرفته با هم میو مرد رو
 صدا یک تنفر بي.  کنندیدا مي نسبت به هم در دل خودشان پیاست و بعد از آن تنفر

  ! د با او قرار بگذارم؟يحاال چرا با.  یچ رد و نشاني هیو ب

  !زنگ بزنم-

 ام یدگ زنیست برايقرار ن.  ها را ندارمین بازي ایحوصله . ولش کن. نه آقا جان-
  ی خواد هرینم.  بدم  یحي توضیبه کس

  : کندیان را فوت مي زند و دود قلی نمیحرف

   شمی دارم خفه میرون عليم بيبکش بر-

   صبر کن تازه اومدم بابا-

 خواهد فرشته را ی شوم و دلم میمچاله م.  روم ی زنم و تو الکم فرو می نمیحرف
 . بغل کنم 

  

 یاره اش مي آنجا بود و شازده کوچولو از سیکه اگزوپر بودم یابانينکه تنها در بيا اي
چقدر . دادم ید و من جواب مي پرسیاو م. مي شدیر همقدم مي کویآمد و تا انتها

همانگونه که حرف .  باشد یکي همراه شود که دل و زبانش یخوب است انسان با کس
 از یه اچقدر خوب است در گوش.  خودش نساخته باشدی برای زند باشد و نقابیم

 تا به ی و آنقدر برویبرو.  ته اش کجاست ی دانی که نمی در جاده ایجهان قدم بزن
هر گونه صالح دانستند ، بامن رفتار کردند و . ا آمدميمن آزاد دن. یچ جا برسيه
.  خودم است ی ام به عهده یه و انتخاب راه زندگينجا به بعد بقياز ا. تم کردنديترب

 یمن دوست دارم هر گونه که م!  کنند؟ین قلمداد ميه والد بی حرمتین را بيچرا ا
 ی زندگیدر اجتماع انسان.  نه مثل آنهایدر کنار انسان ها باشم ول.  کنمیخواهم زندگ

د ي است که انسان بایزين چين اوليا.  برسانم یبيگر انسان ها آسي آنکه به دیکنم ب
  . ت کندين قاعده را رعايا

 صدا ی کنار هم بیمن و عل.  درخشدیف است و آفتاب مابان شلوغ و آسمان صايخ
د يشه بايهم. مي کنیت راه باز مي جمعیم و به زحمت از الي زنیابان قدم ميدر خ
    .  خود باز کردی برایراه
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  نوزدهم

  

  

  

  

  

  

  

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



174  

 

  

  

  

 را با او رفاقت.  کردم ین کار را ميد اينها بايزودتر از ا. د شوکا را زده امي قیبه کل
   با من چه بود؟ ی دانم هدف او از دوستیهنوز نم.  اشتباه گرفته استیبردگ

دانشجوها  . دمشيتو محوطه دانشگاه د. دمش درست دوسال قبل بوديبار اول که د
قرار شده بود پسرها و دخترها را از . ت اعتصاب کرده بودنديريه حراست و مديعل

 خبرش در روزنامه ها هم ی کرده بود و حتیشن خبر دانشجوها را آتيا.  هم جدا کنند
 و جناح راست یجي بسیالبته دانشجوها.  داشت یدرج شده بود و بازتاب گسترده ا

 دادند و ما هم مثل یم شعار ميه مخالفانشان که ما بوديه بودند و بر علين قضيموافق ا
و تا چند  رفت ی کالس نمیکس.  دادمیه دانشجوها شعار مي بقیمن هم قاط. خودشان

 که یطور.بحث ما داغ بود . م ي کردی بحث میما گوشه ا. روز کالس تق و لق بود
او را دورا دور . وستندي ها به ما ملحق شده بودند و شوکا و دوستانش به ما پیليخ
بحث ما راجع .   اش کم نشده استیخوشگل بود و االن هم از خوشگل.  شناختمیم

ن يانگار هم. ادم هستيخوب . ت دانشگاه بوديريوه مدي کشور و شیاسيل سيمسا
ت در يک جنسيما مخالف تفک. آنها هم وارد بحث شدند. ريادش بخي. روز بوديد

ن ي بود و نظرش ایده اش کامال مذهبي عقیشوکا هم مخالف بود ول. ميدانشگاه بود
مخالف .  احترام گذاشت ین مذهبي کرد و به قوانیر پرچم مذهب زندگيد زيبود با
من و .  اش نبودیيبايبخاطر ز!  دانم چرا ازاو خوشم آمد؟ی نمیده اش بودم، وليعق

 که حواس مان نبود از دانشگاه بدون یم و آنقدر جدي با هم بحث کردیليشوکا خ
ن مدت يدر طول ا. م و رفاقت ما تا االن ادامه داردي از بچه ها خارج شدیخداحافظ

ن حرف را ياو چند بار ا. استان ها داده باشمن دي ازدواج و از اید وعده ي آیادم نمي
در . ستميد و رک و پوست کنده گفتم من مرد ازدواج و در حصار ماندن نيش کشيپ
 ها ی آزادی ، خودت را از همه ین مسخره ازدواج و زندگي با قوانیواريک چاردي

 از یاه نسلي خواهم صد سال سیم!  بماندی از آدم باقینسل!  که چه بشود؟یمحروم کن
 یلي کند که دوست ندارم و خیي که مرا مجبور و محکوم به رفتارهاینسل. من نباشد 

 یشه نمي جهان ریچ جاين انسان ها که هيدرود بر آزادتر. رديزها را از من بگيچ
ا دلهره آور، ي مشترک خنده آور و یک زندگي یبرا.  استیزند و مثل باد جار

  .یده اي خودت تدارک دیت برا که خودی بشوین و موانعيگرفتار قوان

ش زنگ يچند ساعت پ. دفترش را بستم و خالص. د شوکا را زده امي امروز به کل ق
از .  کالس نرفتمی آب بدهم که مدتیبعدش رفتم دانشگاه سروگوش. زد دعوامان شد 
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ستاده بودند و ي کافه ای جلویشوکا و عل. اورميدمشان و کم مانده بود شاخ در بيدور د
شان ي تماشاینرفتم جلو و از پشت درخت کم.  زدندی خوردند و با هم گپ می میچا

 او را با یا ان که علير کرده باشد يي رفتارش تغیا امکان دارد بخاطر عليآ.  کردم
ده ام يعق.  کنندی کند چه می نمیم فرقي از چنگ من درآورده است؟ البته براینقشه ا

انسان .  کندیاست هر طور بخواهد زندگار يهمان است، انسان آزاد و صاحب اخت
. ندازد ي بید به گردن کسي دهد و نبایچون آزاد است تاوان رفتارش را خودش پس م

  .ر را وسط نکشد و نسازدي خودش سرنوشت و تقدی تبرئه یبرا

 را یچ کسي هیحوصله . ابان هستميرون آمدم و االن درخي برگشتم از دانشگاه ب
د و اصرار کرد ي رود خریم و گفته بود با دخترش مهتاب مبه فرشته زنگ زد. ندارم

ا ي دانم منتظر مرگ بمانم ینم. ستميدست خودم ن. باهاشان بروم و من حوصله ندارم
نقدر ارزش ي ای و کوفتی لعنتین زندگيا افسرده؟ اينه؟ از بودن مرگ خرسند باشم 

  ! ر ماندن؟ نهشتي بی برای و التماس کنیفتي بی زندگیدارد که به دست و پا

 یديچه ع.  کنندید ميد خري عیزند و براي ریابا ن ها ميهوا سرد است و مردم به خ
 دانند ی نمیحت!  خوش باشندیمردم عادت کرده اند به دلشان صابون بزنند و الک! ؟

ن سنت ها و مراسم بهم يحالم از ا!  استیگر چه کوفتيد ديد خوش باشند؟ عيچرا با
 دارد که من، از نسل و یلين کردند و چه دليش چني سال پ2500اجداد .  خوردیم

البته همان سنت در بستر زمان دستخوش ! ن رفتارها را تکرار کنم؟يقرن امروز ا
.   ها شده استیرانيد اي عی سنت و ماجرایگر هم قاطي دیزهاي چیليتحول بوده و خ

 همه سنت ها یو خواهم ریمن از تمام تکرارها دچار تهوع شده ام و م. به جهنم
 کند و به بوضوح یداد مي بی است که اختالف طبقاتی و روزیدجشنيع. استفراغ کنم

 ی می زندگیمن در قرن. ن سنت ها ندارمي به ایمن عالقه ا. ت استيشکاف قابل رو
ر علم، انسان از ارزش و اعتبار يشرفت چشمگي و پیکنم که انسان در اوج تکنولوژ

ن همه دانش يد با اي که بای و نسلیقرن.  کندیداد مي بیاخالق ی افتاده است و بیانسان
  .  خاتمه  بدهند و رفتارشان را بشناسند و بفهمندی خود به هر استثماریو آگاه

م مهم ين برايا!  کشند؟یفتن خودشان نقشه مي فری برایيچقدر احمقانه است آدم ها
 شود، آرام یه م کشد و شکنجین زجر مي زمی در هر کجای انسانیاست تا وقت

 و یني داغ دارچیبه اتاقم که خلوت است و گرم و چا. بهتر است به خانه بروم. نمانم
د از ي آید انجام بدهم و چقدر بدم مي است که االن باین کارين بهتريا. مي مالیقيموس
 که انسان در ی به روزیوا.  دهدیت و حبس مي محدودین دو کلمه بويا! ديد و نبايبا

  . ش در درونش حبس کنديافکارش را مثل صدا یجامعه ا

. برف، باران ، فقط ببارد .  خواهد آسمان بباردیساعت دو بعدازظهر است و دلم م
 یزي کرد و البد مادر چیخواهرم مهتاب زنگ زد مراقب خودم باشم و سفارشم م
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د صدقه بده ي گویشه ميمادر هم. ی از حد مادریاديبهش گفته و امان از احساس ز
 اتفاقات را ینکه صدقه جلويکوستاما از ايگران نيکمک به د! ؟یيچه بال. ع بالسترف
ق ين رفتار را تشوي و ایي گدایوه يقت شيصدقه دادن در حق.  رد مضحک استيبگ

.  گرددی است که به ضعف دولت بر می رفتار زشت اجتماعیيگدا. کردن است
  . چندش آور شده استیزندگ

                    یسوار تاکس. خته اميبهم ر.  ازش دور شدمیليخ. است پدرم تنگ شده ی دلم برا
 فرشته را هم یحوصله . ن جا اتاق خودت استيامن تر.  شوم تا بروم خانه یم

البته . رمي میگر ميک هفته ديمن .  دارمیگر فرصت زندگيک هفته ديمن . ندارم
  . استیاصال به جهنم که جهنم. نمبه جه. نشد هم نشد. ر بشودياگر خوابم درست تعب

.  شده که در قرآن کشف کرده جهنم نوزده تا نگهبان داردی مدعینجاست کسي جالب ا
 تا ین است که در جهنم دنبال آتش بگردين عذاب ايبدتر. ستم حتما من هستمينفر ب
ن اوضاع و احوال و ين جامعه با ايا!  شده امیچقدر عصب. یگارت را روشن کنيس

 و ی لعنتین جامعه ي از ایمن هم عضو.  کندی میوانه و عصبي را دیهر کسخفقان 
نگونه يد ايجامعه نبا.  شومیده مين گرداب بلعيان تند اي که ناخواسته در جریکوفت
 ی آنکه راهکاریاز بقال تا پزشک و روشنفکر ب.  کنندین را همه تکرار ميا. باشد
 زنند و یده دست و پا ميدر مرداب گند. ر شکل جامعه باشندييا در صدد تغيابند و يب
 یسرنوشت.  گذارندیر مي سرنوشت و تقدیت را به پاين وضعي هم ایبعض. نالند یم

 ید به بودن و هستيانسان امروز با.  شودیکه توسط خودشان ساخته و پرداخته م
 تواند در کنار یشد چگونه مينديد بين قرن و روزگار بايانسان ا. ت بدهديخودش اهم

  ت بشمارد؟ ي کند و دم را غنمیز زندگيهمنوعانش مسالمت آم

د همه ي زنند و عیابان پرسه مينم که تو خي بیمردم را م.  رود ین تخت گاز ميماش
. دي توان دی را واضح می که شکاف و اختالف طبقاتیديع. را به تکاپو انداخته است

  . افتمیبا افکارم به طرف خانه راه م
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غروب که آمدم خانه . دي آیخوابم نم.  من ، نهیده اند وليهمه خواب. مه شب استين
ن حرف ها و پدرم ي شده ام و از ایاغيستم و ي غرغر کرد که چرا خانه نیمادر کل

ش ي آخی نشست و طوریک ورينکه دوش گرفت ، رو مبل يبعد از ا. خسته بود. آمد
د و با من ينگاهم کرد و آه کش.  را از دوش او برداشتندیهگفت که احساس کردم کو

 کند و یاد جوابش را ندادم و اجازه دادم خودش را خاليالبته من ز.  زدیحرف م
دش دلم را بدرد ي سفینگاهش، چروک صورتش ، موها. حتم بکنديحرف بزند و نص

 شود یپرتاب م یانسان به زندگ!  چهیعني ی لعنتین زندگي کردم ایفکر م.  آورد یم
 تواند به رنج یچرا؟ انسان چرا نم. د باشدي بای عمرش را تابع جبر زندگیه يو بق
انسان .  فقر استیده يين افکار زايا!  خاتمه بدهدی و زندگیان بشري پای بیها
 که هنوز بشر وامانده یانيخرافات خدا.  بشوندیريان اساطين خدايگزيد جاياي یشياند

 داند در فاضالب خرافات ی که نمیزياز ترس چ. ده استينکشده از آن دست يو ترس
  . ستي تند تعفن خودش نیجاخوش کرده است و متوجه بو

 نبرد نه یستاده ام براي ایريان اساطي تمام خرافات و خدایمن ، امروز رو در رو
 یزي توانم با هر چیمن نم.  شناسمی کنار آمدن و سازش که من سازش نمیبرا

  . گر از تمام باورها به ستوه آمده اميد.  امیمن عاص. ازگارممن ناس. بسازم

 ی دانست روزیاگر خدا م!  کند ؟یت ميا خدا در قضاوتش جانب حق را رعايآ
  ! دش؟ي کند ، چرا آفریان ميطان بر او عصيش

. ستميمن مثل او ن. نکه از او بدم آمده باشدينه ا.  به ارتباط با شوکا ندارمیليگر تمايد
. مي که با هم دوست بودیبه زمان.  گذارمی که با او بودم احترام میتمام لحظاتمن به 

ن به ي دارچیبو.  کنم ار فکرم خارجش کنمی میسع. ب اش را ندارميقصد تخر
 زنم و ی میقيپک محکم و عم.  کنمیگار روشن ميک نخ سي.  خوردیدماغم  م

  .  کنمیدودش را فوت م

ز کردن خانه بود و گفت اتاقم ي و تمیريغول گردگدم خانه مادر مشيدم غروب که رس
گفتم به اتاقم دست نزند که من . ن جور کارها را ندارمي ایز کنم و من حوصله يرا تم

اه است ي شد و داد و هوار کرد که قلبم سیعصب. ن جور کارها را ندارمي ایحوصله 
م و باز گفته گفت من خفاش هست.  کنم ی زندگیکين دوست دارم تو تاري همیو برا
 یري به گردگی قلب چه ارتباطیاهيه و من خنده ام گرفت و سيد ابن معاويزيبود 
چه دل ! ه کرده استينطور تشبيد منظور به سرزنده بودن آدم هاست که ايشا! دارد
تا .  نداردیده اي دستمال بکشند فایوار و زندگيهر چه به در و د!  دارد؟یخوش
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مغز انسان هم .  است که بودی همانیز نکنند، زندگيدرونشان را، افکارشان را تم
  . داردی و خانه تکانیرياز به گردگين

!  شود؟یا فردا با من شروع ميآ!  بزنمیفردا را چطور آغاز کنم؟ دست به چه کار
ک طور است و ي هر کس یفردا برا.  شودی من ، با خوِد من شروع میفردا. نه

 مقدمه ی کشم و بگذار بی فردا نقشه نمیبرا. ستي مشترک نیچ انساني هیفردا برا
  . ش بروديپ

 یا را آب بردارد و کشتينقدر ببارد تا دني خواهد ای شنوم و دلم می باران را میصدا
 نوح را یکشت. کرانه ها سرگردان باشدي نجات ما اقدام نکند و در بینوح هم برا

ان جهان يپا. بود داده ی بود و همه را در خودش جایر دوستيدوست دارم که سف
ت و يرم و حکاي میم. ت داردياهم) من( ان جهان خودميپا.  کندی به من نمیکمک
انسان .  کندیا کارش را ميدن.  گزدی نمیکک زندگ.  شودی ام تمام می زندگیماجرا

اما .  کنندیستم ها را تحمل م.  شودیبر انسان ها ظلم م. رندي میها دسته دسته م
   دهند؟ ی تن به ظلم می در کمال خونسردی کنند و عده ایم ظلم یچرا؟ چرا عده ا

سکوت را ، . ف و تلخ استياه، کثي فراتر از سیگاه. اه استي سیک تراژدي یزندگ
 گفتن در خودش ی برایي که حرف های پربار و پر معنیسکوت. شب را، دوست دارم

از عصر . استب ي عجیليخ. نيري پر از حوادث و اتفاقات تلخ و شیشب. پنهان دارد
شتر شد، يت بي شکل گرفت و هر چه جمعیستي و همزی تا اجتماع امروزینيغارنش
 یزي نقشه ها و برنامه ری نسل کشیبرا. ادتر شده استي هم به تبع آن زیآدم کش

ک يهمه آزادند و .  کشدی درد نمیچ انسانيالم هيدر خ. دندي تدارک دیادي زیها
  .کسان و برابرنديهمه  بدون طبقه وجود دارد که یجامعه 

. ده استيخ بخود دين پادشاه جهان بوده که تاريند کوروش بزرگ عادل تري گویم
 شکست ی گذاشت و هر پادشاهی احترام میني و آئی و مسلکیده ايکوروش به هر عق

اما .  داشتی را سالم نگه مید و هر عبادتگاهي بخشیت جان و زندگيخورده را امن
  . ظمت اش مردآخرش چه شد با تمام ع

ه يشب.  شومیده مي صدا جویب.  خوردی ، تمام عقل و منطق مرا می، پوچیستين
   زنم؟ یابان پرسه مي خی فهمم کجاینم.  زنمیوانه ها شدم که با خودم حرف ميد

ن تصادف، ي در پس ایزه ايا انگيعظمت جهان و کائنات چگونه شکل گرفت و آ
ست و ي زحمات و تالش اش با مرگ نی رد، ثمرهي می انسان مینهفته است؟ وقت

 چه؟ انسان ها یعني یزندگ!  دارد؟ی چه ارزش و اعتباریگر زندگيد.  شودینابود م
شتر از توان خودشان يشتر زنده ماندن بي بید تا چه اندازه چقدر ابله باشند که برايبا

. ن کرده استي کمیخبر ندارند ، مرگ در گوشه ا.  کوشند یزند و   مي ریعرق م
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انسان . مرگ در خوِد انسان ها هست! ک تر استيمرگ از رگ گردن به انسان نزد
.  اندوزندیه مي مردن خودشان سرمای زنند و برای سگدو   نمی زندگیها برا
 یبرا.  نداردی به ثروت کسیازيد و مرگ ني آیچ به کارشان  نمي که هیه ايسرما

  . ز مرگ را دوست دارميالت آمن نگاه عدي اند و تنها ایکير و دارا يمرگ ، فق

اما .  کنندیبر مرگ غلبه م.  دهندیبه اعتقاد من، دو نسل بعد، مرگ را شکست م
ن سرعت علم و يبا ا. ستيد نين اتفاق بعيا.  شود یف مرگ ميگر حريبشر دو قرن د

 یکل جهان هست. نده در اتاق خود جهان را تحت کنترل داردي انسان در آیتکنولوژ
.  کندی جهان را بخواهد رصد میند و هر کجاي بی خودش میشه اي  شرا در قاب 

 کارند و پس کائنات را ی کائنات مین نقطه ين تلسکوپ ها را در دورتريشرفته تريپ
بشر آن ! افت؟ي کائنات خواهند ی در آنسوی از هستیا نشانه اي زنند و آیدميهم د

 بر مرگ یانسان روز! ؟ مطلقیا به خداباوري رسد ی محض میي خدایموقع به ب
 و امراض یعي طبیايبشر با بال. ابدي ی را میراز و فرمول جوان مان.  کندیغلبه م

 نکند و بشر ید به نابوديالبته اگر علم آن موقع بشر را تهد!  کند؟یگوناگون چه م
فکرم . ر کرده استي االن ذهنم را درگیاما مرگ لعنت. ت خودش نشودي خالقیقربان

ا همه اش ي هست یگري افتد؟ جهان دیآخر بعد از مرگ چه اتفاق  م. ستيمتمرکز ن
!  که نساخته استیيزهاي است؟ ذهن بشر چه چیاالت بشريحدس و گمان و خ

 ی پوچیانسان حق دارد به مرحله . دشان شده استي که جز باور و عقایيزهايچ
ت ينها در ی، حتیطيانسان در هر شرا.  استیک پختگيان ي اوج عصیپوچ. برسد

 ی در درون همه هست و پوچیپوچ.  رسدی می پوچی هم به  مرحله یرفاه اقتصاد
د ي دانم چرا بایمن نم.  کندی ماند و ذره ذره فعال شده و شروع بکار میمثل خوره م

 ی بهم میا با نبودِ  من نظم جهان هستي خواهد افتاد؟ آی کنم؟ بودن من چه اتفاقیزندگ
 جبر ی زندگیا به جان بخرم و در قلمرو و محدوده  ها رید سختيخورد؟ چرا با

   توان رفتار و اقدام کرد؟ ی نمیرا باشم؟ چرا فراتر از جبر زندگي را پذیزندگ

ار را يرش انسان تمام عيت پذياقت ابرانسان شدن را دارد و اجتماع ظرفيا انسان ليآ
 کرده تا دلش در خود دارد؟ انسان بدون خدا سرگردان و آواره است و انسان عادت

 آنها دلخوش خواهد بود؟ ذهن یا خدا هم از دلخوشيبه اسم خدا هم خوش باشد و آ
 ید بداند غرور انسانيانسان تنها با. ندي آفریشه فعال است و هر لحظه ميانسان هم

 است بر فراز ی عادت کند و غرور انسان عقابی دله به تکه استخوانید چون سگينبا
.  شود ی می که موجب سربلندین است غرور آدميند و ايش نی مین که بر بلنديزم
ش را به حقارت ياموزد خوياموزدش و نيد بي بای است که  مین درس آدمين اوليا

 ی هر آنچه میآدم. د خود را با بودن ابرانسان امتحان کندياجتماع با. ده استيکش
ده ي توان عقیمده که سخت ي شود و باور عقی میساخته باور. شد ، خواهد ساختياند
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هر . ن را بنا کرده اند ي وجود ندارد و ایست و عدالتي نیقتيحق. ان برداشتيرا از م
انسان .  انگارنش ینگونه ساده ميک کتاب دارد که اي ی به درازای  مفهومیواژه ا

چرا انسان در بند است ؟ انسان هرگاه .  شودیشد ، ميديست ؟ انسان آنگونه بنيچ
ش را تجربه يان و خرافه برهد، انسان بودن خويتا از استثمار خداافت يآنقدر شهامت 

 برهد و با غرور و افتخار یر بردگيد از زنجيانسان با. دي زیکرده و از آن روز م
 یزي دهد تا آنسان که چی می کهنگیفلسفه بو.  کندیار زندگي تمام عیچون انسان

 ، ی نابودیادمان باشد برايکند و ران ي کهنه را وی ساختمانیابد که بتواند بناينوتر ب
  .د داشتيز در چنته باي را نیآبادان

 ی  میوقت! باستي افتاد؟ فکر چقدر زی می داشت چه اتفاقیا نميال و روي خیاگر آدم
ه اش را به تو در ين هدين و بهتريا بزرگتريا دني که گوی رسی میجي به نتایشياند

  .  داشته استیدن ارزانيشيقبال اند

ک تاک ساعت ي تیصدا.  دهدی به من میآرامش خاص. اران را دوست دارم بیصدا
ف که خواهرم مهتاب به من يح.  شود و کاش بتوانم خفه اش کنم یده مي هم شنیلعنت
اد ببرم و بدانم وقت يرون تا زمان را از ي کردم بیه داده است واال شوتش ميهد

ن وقت ير باران ايو کوچه ، زرون، تيد شازده کوچولو بيشا. ادم رفته استيمردنم 
. دي بنشنیارمش کنار بخاري بیس خاليخ. د خانهيايدوست دارم ب! شب منتظر من است

 یک استکان چاي گذارم تا خشک بشود و ی میشال گردن بلندش را کنار بخار
ره ي آتش خی گذارم و او به شعله هایزم و جلوش مي ریش مي داغ براینيدارچ
به . نکه خوشش آمده استي ایعنين يخورد و مزه مزه کند و ا را بیاستکان چا. بشود

 ی معصومش نگاه کنم و بپرسم کجا بوده است؟ و بپرسد چرا از من میچشم ها
 یا دوستش دارند و براي مردم دنیهمه . ا دوستش داردينکه دني ایم براي؟ بگویپرس
و !   زندیم به آنها نی خواهند بدانند شازده کوچولو کجاست و چرا سرین ميهم

م چون تو از خوب ي پرسد؟ بگوینقدر ميچرا ا! م؟يبپرسد چرا دوستش دارند؟ چه بگو
ر فکرش را عوض کنم بپرسم ينکه مسي ایبعد برا. یمهربان تر. یها هم خوب تر

 کند و ی نمی را اهلیگر کسيد ديو او بگو!  شده استیا اهليآ! ده استيروباه را ند
 شدن چه یگر اهلي شدند و دی ها وحشی اهلینکه همه يا ید برايم چرا و او بگويبگو
م يچد و بگويشازده کوچولو بلند بشود و شال گردن را دور گردنش بپ!  داردیده ايفا

  . لم قدم بزند و بروديد در ته تخي رود و او هم بگویکجا م

  را که داشتم از دستین عقليهم. زده به سرم و بقول مادرم خل شدم. وانه شدميباز د
ان از ين و مذهبيشه حاکميهم! دن ندارديچرا انسان در خلوتش هم حق پرس. دادم
 سرنگون بشود ی پوشالی ترسند دستشان رو بشود و خدایدن وحشت دارند و ميپرس
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 ید که گمراه مييند خدا گفته در من نپوي گویم. و دفتر و دستک آنها جمع بشود
  !ل استي دلنيکافر بودنم به ا! و من گمراه شده ام. ديشو

انگار خوابم را از .  کندیم درد نميچشم ها.  توانم بخوابمیاصال نم.  ذهنم خسته است
 یکم. م يم و شعر بخوانيباهم باش.  رومیدن فرشته ميفردا شب به د. من  گرفته اند

. ز کرده استيمه سرريشب از ن.  کنمیگر گم ميم که گورم را شش روز ديلذت ببر
 خواهرم یالبته برا. مان توام با لذت استيدرد زا. دي زایگر مهتاب ميشش روز د

د که من ي آیا ميکوروش بدن.  خوِد زن استیلذت برا. که مادرشدن را تجربه کند
 به کار یگر کاريد. شوکا هم تمام شد ! رم تا کوروش متولد بشودي میا من ميرم يبم

  ! رسد؟ یا مي دنینم به کجاي کند ببین درمانيم و برود ديهم ندار

  .گر خسته شدميد. رمي میمن م.  دانمی نمیزيچ.  دانمینم
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ن، ي زمی، در هر کجای جهان هستیهر جا.  فهممیشم کمتر مي اندیشتر ميهر چه ب
ن است که يمثل ا . ی شنوی و میني بی از خدا می رد و نشانه ایان هر قوميدر م
  . کنم یمدت هاست فکر م. یس نشوي خی و بخواهیستياران بار بيز

ل ي را به اجبار به من تحمیشه و باوري ام، هر اندی دهم مثل دوران کودکیاجازه نم
  . ق کنند يا در ذهنم تزريکنند و 

 خدا ید از راه دل پيد و باي شود به خدا رسید با فسلفه و عقل نمي گوی به من میعل
 که یيخدا!  شود؟ی گردم و مگر خدا هم گم میستم و نميدا نبگردد و من دنبال خ

عرفا ، ! ش کند؟يداي تواند پی نمی شود که کسیا گم ميباور انسان شده چطور در دن
 گردند و ین باورند که دنبال خدا مي کشند ، به ایاضت  مي که ریانيش و مذهبيدراو
ا يگو.ذهنم خراب است. اشدن دل و عقل بي بید جداليبا. دن به خدا دارنديل رسيتما
گر يا دي من کم آورده است و گویعقل صاحب مرده .  شودیگر در عقلم جا نميد
نقدر ي شود که جهان بر حسب تصادف و ایچطور م.  گنجدی در ذهنم نمیزيچ

م تر ي عظیا در پس عظمت و انضباط کائنات ، تفکريد؟ آيايد بيهدفمند و منظم پد
ا تنها در باور يو خدا هست !   پنداردیش مي و ژرفنانگونه عمقيا انسان اي! هست

ست؟ يمرگ چ. بشناسم.  آنم مرگ را بدانمین اوصاف در پيانسانهاست؟با تمام ا
 یگر حوصله يد. ر کرده است ينطور درگي ترساندم و ذهنم را ای میستي و نینابود
 یحت. نميب ی میستي از نی دوزم اثریز و هر جا چشم  ميبه هر چ.  را ندارمیزندگ
  .  استیستي نی هم نوعیهست

ا يآ. ان بدهندي زنند تا مثال به رنج اشان پای میچقدر از انسان ها دست به خودکش
ن ها و محقق يسي باشد؟ چرا خوِد تئوریگري تواند آغاز رنج  و عذاب دی میخودکش

 ی می زندگیا به عذاب هاي به دنیفتگي زنند؟ شی نمی دسته جمعیها دست به خودکش
  .  ارزدیچربد و م

 داند چرا از مرگ   ی می بدرستیا کسيست؟ آي نی در هستیستي مشخص نیمرگ ردپا
دن است نه نابود کردن و مرگ يهنر در آفر.  تواند هنر باشدیمرگ نم!   ترسدیم

ر و يت سراسر تفسيخ بشرين را باور دارم که تاريفقط ا.  استیهنرمند ماهر نابود
ن يقت ايپس، حق.  لبالب از اصوات استی جهان مخزن.حدس و گمان است و بس 

 یز هستيانسان همه چ. مي هستیخ مکتوب و ذهني تاریده يما آفر. وسط وجود ندارد
 ین مي از بی از هستی اش هست و با مرگ هر انسان بخشیاست و تا هست  هست

  . شودی کاسته میرود و از هست

ا پرتاب شده تا در بستر ي خودش به دنید بداند انسان است که بدون اجازه يانسان با
ه ي گالی هم هی آنکه شکوه کند و حتید و بي ، بزی ، در چارچوب جبر زندگیزندگ
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 یه و شکوه نميبا گال.  افتدی و سرنوشت اش نمی در زندگیريي و تغیچ تحولياش ه
د  توانیاما اخالق نم.   نو را بنا کردیده ايا پدي بوجود آورد و یگري دیتوان زندگ

 یک زندگي ی برای اخالقیارهايستم اما معيمنکر اخالق ن.  استیمطلق باشد و نسب
 خواهد رو ی دلم میگاه.  کاربرد داردیا در هر زماني دنیز در هر کجايمسالمت آم

د در ذهنم بلند يد طرد بشوم؟ چرا بايم باي سوالهایاد بزنم که چرا برايبه اجتماع فر
 دانند ی صدا فکر کرد؟ چرا همه مرا کافر میجتماع بد در ايبلند حرف بزنم؟ چرا با

. ستم ي نی بشرید جامعه ي رسانم و موجب تهدیگران نمي به دیچ آزاريکه هيدر حال
 ید بپرسد تا بهتر ناشناخته هايدن است و انسان هم حق دارد و هم بايجرمم فقط پرس

ش يه اند و او را ستاد بدانند چرا خداباور شدي خداباوران بایحت.  را درک کندیزندگ
 ی برایل بهتر و نوتريد داليمن با.  آنکه بدانند چرای ها اعتقاد دارند بیليخ!  کنندیم

نقدر يز ايدر هر چ.  دارم یده و خدا بر مي عقیخرافات را از رو. دا کنمياثبات خدا پ
اگر هست بودش را ، .  خدا برسمی شناخت واقعی شوم تا به آن مرحله یغرق م

د يد خدا را ذره ذره، بشناسم ؟ بايچرا نبا. ق بفهمم و بشناسمي را ، دقعظمت اش
نکه جامعه، پدر و مادر و ينه ا.  را داشته باشمین مقوالتيآزادانه اجازه تفکر به چن

هست خدا .  خدا هستی آریم آريگويند خدا هست و من هم به تبع آنها يکان بگوينزد
د با حفظ غرور و ارزش يقدم انسان بامن هم معت.  شودین جمله خالصه نميبه ا
ز باور دارد، با غرور شکرگذار خدا باشد نه با ي کند و اگر خدا را نی زندگیانسان

 خدا را تنها یازين  بدون درخواست و ني در زمیکدام انسان . یترس و خفت و خوار
د و ي رسان است ، چون آفری کند؟ خدا اگر هست و  روزیش مي خودش ستایبرا
ه بشر ين همه تنبيگر اي و با حوصله بپرورد و دیده اش را در کمال خونسرديآفرد يبا
  ! ده است؟ي چه تدارک دیبرا

 مشخص کرده است؟ هر یت انسان را چه کسيچرا انسان محکوم است؟ محکوم
 یاما محدوده آزاد. د آزاد باشديانسان با.  نداردیانسان مشابه ا.  خودش استیانسان

 ی، خود هرج و مرجیارات انساني فراتر از اختیا آزاديارد؟ آانسان چقدر وسعت د
قت ي در حقی واقعی شود؟ آزادی محسوب می آزادی ای شود؟ هر آزادیرا موجب نم

ا همان ي آی فردیآزاد. گران استي دیم آزاديمحترم شمردن و تجاوز نکردن به حر
 آورد یرا بوجود م یيت هاين خود محدودياما اجتماع با قوان!  است ی اجتماعیآزاد

 آورد پس ی را بوجود می بزرگیختگي و درهم ریه قانون ناهنجاريان بر عليکه طغ
ات تا چه حد به منطق و عقل يتمام نظر.   دست ساخت بشر استی هم نسبیآزاد
واژه !  کندی می زندگی به درک واقعی با واژه کمکیباز! ک استي نزدیبشر

زاد يا به تعداد آدميک گونه است يا ي انسان .ق تر از تصورات ما داردي عمیمفهوم
ا يحال .  کوشدین مقوله تا حد مرگ مي همیانسان ارزش است و برا.در جهان
  . ا  ندانسته يآگاهانه 

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



186  

 

گر رغبت به يد. ن افکار خسته و کالفه امين شهر درندشت پناه ببرم؟ از اي ایبه کجا
 را در خودش مثل یعت نابوديطب.  دهدی سر میستي مرگ عربده نیستن ندارم وقتيز

  !گر عناصر داردي مهم در کنار دیعنصر

م محکوم هستند مرا به هر ي شدم که پاهایمثل جنازه ا.  کشندیم به اجبار مرا مي پاها
 روند و در ی شده ام که فقط راه میيوانه هايه ديشب.  دانمیکجا هستم؟ نم. کجا بکشند
.  هستم که پر از مردم استیابانيدر خ.  کنندی می خودشان زندگیذهنشان برا

شه ي توان همیچرا نم!  چه؟یعنين يا.  کنندید آماده ميد عي خری که برایمردم
 و خانه یريگردگ! ض اجناس خانهيتعو! ديخر! لباس نو! ديشب ع! ستيشادگونه ز

 شود و همان آش ی نمی فکریرينها موجب گردگي ایاما  همه ! که چه بشود ! یتکان
  .  کندیر نميين مردم تغي ای زندگیوه يش. و همان کاسه

 ی کرد و هر چند دفعه به خواهرم مهتاب زنگ می میريمادر امروز خانه را گردگ
 یمن کجا حوصله . ز کنم ينکه اتاق خودم را تميا ايزد و بمن گفت کمکش کنم و 

 یا نعمت بزرگي آیمادرم چقدر دلش خوش است و دلخوش!  را دارم ؟یين کارهايچن
ده ام که يشن. ن کرد يغرغر کرد و چند فحش هم داد و نفر!  ستیبيا  خودفريت اس
تازه .  دهدین نمي آن نفرین و حادثه ي اجازه نفریرد و مهر مادري گین مادر نمينفر
  .ن روز افتادم وکم آوردم ي اش به این طوريهم! ن مادر اجابت بشودينفر

.  هستمیدان فردوسي میک هاي کنم نزدی میابان گردي ظهر است و خیک هاينزد
ن بزرگ مرد ادب ي کرد تا ای تعارفش می چتریکاش کس. نم ي بیمجسمه اش را م

ان سال است وسط ي که سالی ایفردوس. ن بروديس نشود تا مثقال مثقال از بينقدر خيا
ا تا ابد قدرت استقامت ندارد ، جز ي در دنیزيستاده است و اما هر چي استوار ایابانيخ
  .ل نرودي هر لحظه مراقبش بود تا به تحلنکهيا

 ی فروخورده یک گوشه و تمام عقده ي ی خپ کنیبرو.  قهوه خانه ندارمیحوصله 
دان يدور م. ابان شلوغ استيخ. یان محکم فوت کني ات را با دود قلیتمام زندگ

.  گردند ی روند و بر مین ها ميدستفروش ها و دالر فروش ها بساط کرده اند و ماش
مردم آمدن بهار .  دهد ی نمی به کسیتي اهمی خورند و کسیاده رو بهم ميدم در پمر

ت ين فرصت نهايده اند و از اي دی شادی برایا بهار را بهانه ايرند ي گیرا جشن م
 کند به اجبار مهربان باشد و ی برند؟ چقدر احمقانه است که انسان سعیاستفاده را م

 ین البته براي در مقابل خود قرار گرفتن و ایعني اش و یت اصليدرست برخالف هو
اد کنم و يابان فري خواهد رو به مردم سرگردان در خیدلم م. خودشان هم دشوار است

م تا در درون يهوده دست و پا نزنند و بگويست و بي نیچ خبريد هم هيم در عيبگو
م يبگو. فتادکو نخواهد اي نیچ حادثه ايرون هم هيفتد و متحول نشوند، در بي نیاتفاق
 کنند؟ یهوده چرا تلمبار ميد زد و بي شود دی را نمیا مه آلود است و پس زندگيدن
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 از ان منتظر است ی که مرگ در گوشه اینده ايا.  دهدیب مينده مکارانه فريم آيبگو
نت ين همه زيا. رفتي پذی را ، نه رد کرد، نه بسادگیزي شود چیا نه مين دنيدر ا. 
  . ش استيشتن خويفتن خوي فریمون ، تنها براراي و پی زندگیبند

ست؟ ير اتصال در دست کير به هم متصل شده اند و زنجي زنجیانسان مانند حلقه ها
! ن بخش هم هدفمند بوده استيا اين اتصال بر حسب تصادف بوجود آمده است يا

من اما، پس .  دومی میکي اثبات خدا دنبال تاریقاسم بارها به من گفته است برا
فارغ . ميبا هم بزرگ شد.  ام استیقاسم دوست کودک.  کشمی را سرک میزندگ
!  بشود؟ی خودش کسیران نرفت تا براي دانم چرا از اینم.  وتر استيل کامپيالتحص

 یعني. شاعر هم هست و کتابش را گفته بود چاپ شده است و من هنوز نخواندمش
چه کار . به جهنم. دمينخر. دميخر ید مين است کتابش را باياصل ا. نداد تا بخوانم 

 ین را خودش نميال است و اي خیسوف بيقاسم ذاتا فل.  کردیم من ميد تقدياو با! کنم؟
 شناخت یده است که من براي رسیجه اين نتي من به چنی دانم چرا درباره ینم. داند

مات   گرفتار توهیکي انسان ها در تارینکه همه ينه ا!   دوم؟ی میکيخدا دنبال تار
دن متفاوت است؟ دنبال ي دویکيا با در تاريدن  آي دویکيدنبال تار! ذهنشان هستند

در . ی نور هستی دنبال ذره ایکي اما در تاریچ برسي تا به هی دوی میکيتار
دن آخرش ي دویکيالبته دنبال تار. دن استي دویکيدن بهتر از دنبال تاري دویکيتار

 را ، یقتيمن حق.  زنمی پرسه نمیکيوده در تارهي شود، اما من بی ختم میيبه روشنا
 مفهوم و یيد باشد تا روشناي بایکيتار.  کشمیرون مي بیکي را از دل تارینور
  . رازهاستیکيدر تار. دا کنديت پياهم

قاسم معتقد است نه آغاز و . ندي بی شاعرانه میادي را زی کنم قاسم زندگیاحساس م
. ز فکر نکردن و در لحظه بودن ، مهم استيچ چيک ، به هيزيان جهان و متافينه پا

زه و هدف ي کورکورانه و بدون انگی شود بدون دانش و شناخت و آگاهیاما چطور م
  !  بود؟یدر لحظه جار

شب يد.  را دوست دارمیرين دلگير است و من هميره و دلگيآسمان ت. هوا سرد است
 ی امروز صبح بند آمد ول کرد وی خالیاسمان دق دلش را حساب. دي باریباران تند

 یکاش کمکش م. ش مادرم استيدلم پ.  س انديوار هنوز خيابان و درخت و ديخ
خواهرم مهتاب .  شومیمن، دارم تمام م.  شدی سر خودم هم گرم مینطوريا. کردم

 ید ميشه ناپدي همی من و برای کنند و دو روز مانده به زندگی میرا فردا بستر
. دي آیبهار نرمک نرمک از پشت زمستان  م. ماه استازده اسفند يامروز .شوم

د و ياي بیکي رود تا ی میکي.  شودیکوروش خان همزمان با مرگ من متولد م
ک يت.  زندین االن تند ميقلبم از هم.  ماندی نمین خالي انسان در زمینگونه جايا
تار در ذهنم گرف.  زنمیبا خودم حرف م. دا و عادت شده استي در من پی عصبیها
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 یده هايانسان بهتر است در مقابل تمام پد. رميد مقاوم باشم و با غرور بميبا. شدم 
من . نکه خودش را ببازدي از خودش مقاومت نشان بدهد تا ایعير طبيا غي یعيطب

 ی امن برایه گاهيچکس تکيه کند و هيد تکي بمن نبایکس.  کشمیدک ميخودم را 
شتن يانسان فرزند خو. ه گاه خودش باشديکد خودش تي بایهر انسان. خودش ندارد

 ی کشد، بلکه رشد میدک نميد سرنوشت خودش را ي آیا مي که بدنیهر نوزاد. است
چ ي سازنده تن به هیانسان ها.  خواهد بسازدیکند تا سرنوشت خودش را آنگونه که م

  .  دهندی نمیزيچ
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 ترسم مرگ یم. به وحشت افتاده ام.  شنومیدن قلبم را مي تپیصدا.  زندیلبم تند مق
من از چه !  را حس نکنمیفتد و دردي اتفاق بید مرگم به سادگيشا.  داشته باشمیبد
نقدر ي خودم ایال است و خودم برايز خيد همه چيشا.  دانمی ترسم؟ نمیز مرگ ميچ

  !از کجا بدانم؟! بزرگش کردم

ن روزها پا ي شده و کوروش خان همیروز بستريمهتاب از د. مارستانيرفته ب مادر 
 ی بر میش محمد خالقياالن از پ.  شودی می از هستی گذارد و بخشی میبه هست
 از یبا او حرف. قلبم کم مانده بود منفجر بشود.  شدمیم و خالي صحبت کردیکم. گردم

 زد و یشه سنتور ميمثل هم. تمرف. دنش بروميامروز زنگ زد به د. خوابم نزدم 
 خودم ینقدر خوب سنتور زد که مرا تا ژرفايا. شانس آوردم امروز شاگرد نداشت

 یمحمد خالق! ژن فرو ببرندي پرآب و اکسی را محکم در مخزنیانگار کس. فرو برد
ازاو . پرکار است .  داردی ایاستاد سنتور است و احساس قو.  کندی کار میقيموس

. گراني ندارد چه برسد به دی با خودش هم تعارفیحت. که خودش استد ي آیخوشم م
نکه ي روم و مهم تر ایدنش نميدلخور بود چرا به د. ميديگر را ندي وقت بود همدیليخ

ادم رفته بود و ياصال .  کنسرت اش در تاالر وحدتیکارت دعوت فرستاده بود برا
 ی در اجتماع دروغ نمیانکدام انس. ش آمده بود ي پی کردم که مشکلیعذر خواه

  د؟ يگو

 یبرا!  ام استین روز زندگيامروز آخر. چ وجهيبه ه. ستي نیامروز روز خوب
 در فکرم یگر تو خوابم نخواهد بود ولياه ديگرگاو سيد. ابانين زدم به دل خيهم

 شد ذهن را مثل یکاش م. رون کردن از فکرم را ندارم ي زند و قدرت بیپرسه م
ن يدر طول ا. ختيد دور ري فکر را بای هایناخالص. ديارو کش جیاتاق به سادگ
 یشتر سکوت کرده ام و کمتر حرف مي بیعني. ده اند که عوض شده اميمدت همه فهم

 شوند تا تو را، یگران کنجکاو مي و دی مانی مجهول  می زنی حرف نمیوقت. زنم 
  . ون انسان ن دري تریدن در خصوصي سرک کشیعنين يسکوت تو را کشف کنند و ا

ت ندادن به ين کار اهمين بهتري همیم ناشناخته مانده است و برايهنوز مرگ برا
ر يخ بحث شد و نقدها نوشتند و نظرها دادند و تفسين همه در طول تاريا. مرگ است

نطور به جلو ي کند و روزگار همیعت کار خودش را ميا و طبيدن! کردند، چه شد
شه ي از اندیونيخ کلکسيتار. گران بدهدي نظرات دت بهي انکه اهمیب.  رودیش ميپ

  . هاست

نکه خدا بادو ياز ا.  کندی میبا خدا زندگ. ن خوش استيحاج کاظم هم دلش به هم
ا ين لذت مختص بخودش است و آيا. با خدا گفت و گو دارد.  بردیاست لذت م

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



191  

 

ا يگو.  امختهيبهم ر.  دانمی نمیزيچ.  دانمی نم!م هستند؟ين لذت سهيگران در ايد
  !    مغزم را با نارنجک منفجر کرده اند

مثل بادکنک . ذهنم در حد انفجار باد کرده است.  دهدیدلم گواه مرگ م!  کجا هستم؟
مغز انسان چه .  شودیا پراکنده  مي دنی ترکم و افکارم همه جای میبا نوک سوزن

 تاپ یبلند که صدانقدر يا.  زندیقلبم به شدت م! د نکرده استي که تولی بکریفکرها
 یمرگ چهره ا.  هستم یانگار منتظر کس.  دارمیاحساس بد.  شنومیتاپ قلبم را م

ند جان دادن ي گویندازد؟ چرا مي که انسان را به وحشت بی خاصیمايافه و سيدارد؟ ق
  دشوار است؟ 

مارستان خودش به من يقبل از رفتن به ب. دي دیش مهتاب خواهر خواب بديدو روز پ
 ی که چهره ایکيده ي گفت خواب دی گرفته و بغض آلود ی و با صدازنگ زد
. کفن مثل لباس بود.  مایک دست کفن بزرگ را پهن کرد دم در خانه ينداشت 

 یوقت. کافور خفه اش کرده بود ید از جنس کفن و گفته بود بوي سفیراهن و شلواريپ
 کرد ینوز بو را حس مقسم خورد ه. ده بود يچي اتاق اش پی کافور تویدار شد بويب

ن خواب يبا ا. بعداز آن مادرم زنگ زد مراقب خودم باشم و خودش صدقه داد . 
 خواهرم ی شوم و بچه ی و حذف مین هستي کنم از ایباورم شده که گورم را گم م

  . کندی نقش مرا بازیرد تا  ادامه ي گی مرا میکوروش خان جا

نماست با جلوه ي سی پرده ی کنند؟ زندگی می را با هم بازیعت چه نقشي انسان و طب
 نانوشته و ناخوانده ی پر از سرنوشت هایزندگ.  هستیهمه جور نقش. ژهي ویها

ن سن يا آوردند و بزرگم کردند و تو اي چه بود؟ مرا بدنیلِم زندگينقش من در ف. است 
ا چند تنه! ین سادگيبه هم. یچ مقاومتيبدون ه.  پرتاب شدمیمن به زندگ! رميد بميبا

  ! یقدم مانده زندگ

 نداشتند یچ جوابي کردم و آنها هی و فرشته هم خداحافظیاز عل.  دانمیکجا هستم؟ نم
مارستان يمادر رفته ب. ده انديشتر از خودم ترسيدم که بين را فهمياز سکوت اشان ا. 
 را یزندگ.  کندی می مسافرکشین شهر لعنتي ایابان هايپدر هم در خ. ش مهتابيپ

  .  گذرمیم و  مگذاشت

ا توانسته نقش خودش را يآ. شد ي اندیر شدن ميش به شکسپياهايعباس هنوز در رو
 به او داده است؟ از او هم ی داند چه کسی که نمی کند؟ نقشی بازیدر زندگ
احتماال ! ده ، چه شده است؟ين همه تئاتر ديا. ندي رفت تئاتر ببیم.  کردمیخداحافظ

 دانم از ی و تئاتر رفت؟ میسيشنامه نوي چه شد سراغ  نما دانمینم. وانه شده استيد
 یش از اندازه است که عباس به تئاتر روي بیدياز نوم. ست ي نیادي زیحوصله 

. ن نخواهد شدي دانم چنیهر چند م.  اش را پر کند ی و پنهانیآورده تا خالء درون
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 یو بعد به پوچ یاو اول به سرخوردگ. نمي بی را در چشم ها و کالم عباس میپوچ
  .  کشاندی میدي او را به جنون و نومیتکرار زندگ.  رسدیم

ه ام يمخل. ختيفکر و روحم درهم ر. دميکسال عذاب کشين پانزده روز به اندازه يا
شوکا را به !  دانم ی دانم خدا هست؟ نمی برسم و هنوز نمیجه ايرا چالندم بلکه به نت

دوارم يام! فرشته .  کندی خواهد زندگیروزگار و خودش واگذار کردم هر گونه م
. آنقدر زنده باشد تا دخترش را سرو سامان بدهد .  داشته باشدی خوشیروزگار

ستم و يچ نيمن ه. چکسي هیبرا.  تنگ بشودی کسید دلم براي کنم نبایاحساس م
.  مرگی ترساند حتی مرا نمیزيچ.  ترسمی نمیاز کس. من آزادم.  خواهمی نمیچيه

   شود؟ ی میا غرورم مانع ابراز ترس دروني ترسم یواقعا نم

م يم نا آشناست و آدم ها براي که برایاباني زنم در خیقدم م.  دانمی کجا هستم؟ نم
 روم تا بدانم کوروش خان سالم یمارستان ميبه طرف ب.  زنم  یقدم م. به اند يغر
 پر از یاديوا زه.  دانم یا آمده است  و خواهرم زنده است؟ من خواهم مرد؟ نميدن

نطور يا من ايگران مرده اند يد! نم؟ي بیخواب م!  دانم االن مرده ام ؟ینم. نور است
  ! مرده ام؟!  مردگان هستم؟یاياالن در دن! نمشان؟ي بیم

، در خالء یچ مقاومت و قدرتي هی کنم بیاحساس م!  دانمی ترسم؟ نمیبترسم؟م
م و ي آیا نه فرود مي دنیچ کجاي در ه پرتاب شده ام کهیدر ظلمات وهم آلود. شناورم

 .  سقوط مرگباری کنم ،حتینه سقوط م
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