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 :مقدمه

 !تسی نمایشیصحنه کنم جهان،گاهی احساس می

 ها فقط جهت سرگرم کردن  و ما انسان

 اش، در حال تکاپو هستیمتماشاچی

 !رویمو سالنه سالنه راه می ب داریمنمایی بر للبخند  دندان 

  دانیمدهیم که گویی میطوری نشان می

  !کنیمبرای چه چیزی زندگی می

 کنیم هدف داریمبه عبارت دیگر، گمان می

  ...با این حال

 رسیمزمانش که برسد، همگی به یک نتیجه می

  ای بیش نیستیمشب بازیکه عروسک خیمهاین

 !خنددریشمان می و جهان با تکرّر زمان، هر روز به
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 ایمست که گرفتارش شدهاین چه دنیایی

 ایمتاب شدهدر آن بی

 هر روزمان شده کاغذ بازی

 !شب بازیتقدیرمان شده خیمه

 باز زیر گنبد کبود، یکی بود یکی نبود

 !کس نبودغیر از کلی حسود، هیچ

 هایش نبودفقط تک دانه خدا بود که به فکر بنده

 ایمی دست عطار و طوطی شدها بازیچهم

 کل عمرمان شده نقش بازی کردن

 هایمان نیستگوی غمکس پاسخهیچ

 هایمان نیستکسی به فکر زخم

 هر روزمان شده غم خوردن و کابوس دیدن

 !آهای مردمان

 کارگردان گفته به هنگام شب آسوده بخوابید

 !ها را بازی کنیدبختکه فردا باید نقش خوش

 ی هستی گام خواهیم نهادآری! باری دیگر بر صحنه

 .هایی تراژدیبرای بازی در نقش

 ای هستیمشب بازیهای خیمهعروسک

 ی نامرئی هلمان دادندهاکه با نخ

 !ی هستیاز سیاهی  پشت پرده، بر روی صحنه
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 ای بر روی رخمان گرفته شدنور  کور کننده

 نقش بازی کردیم و تماشاچی خندید

 کف زد، هورا کشید و رفت

 ها خاموش شد، همه جا تار شدچراغ

 غم ما ماندیم و گریمی از جنس

 !ل خوردیمما گو

 های ماتای با شیشهبارشی بی وقفه، از پشت پنجره

 های انبوهعامل وجود بغض

 در پس لبخندی دوخته شده بر لبان این مردمان  بی روح

 ...نشان از این است که زندگی

 بندهایی که جز تکان خوردن

 !کشاند، بیش نیستما را تلو تلو خوران می

 لنگدمنتها یک جای کار می

 ای نیستاین بار تماشاچی

 ستجهان پُر ز خالی

 ما بی هدف در حال پرسه زدن هستیم

 و معلوم نیست، کیست که

 !کندما را این طرف و آن طرف پرت می

 شکنددست و پایمان می

 داردقلبمان ترک بر می

 و فقط زنده به یک خیال  شاید خام، هستیم

 دهدمی ی امیدمان، آبادیکه به ویرانه
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 مانههای روزمری از بند مرگو ک 

 . ...داندرهایی خواهیم یافت را کسی نمی

 

 حاال دیگر نه زندگی می کنیم

 نه خواب هستیم

 نه از چیزی خوشمان می آید

 !و نه بلعکس

 ایمما با مرگ آشنا و مأنوس شده

 یگانه دوستمان شده

 کندست که از ما دلجویی میتنها چیزی

 ...حتی چندی پیش دریافتم

 !خود  جهان نیز قبرستان است

 ها حسادت نمی ورزیمدیگر به مرده

 !آییمشمار میما نیز از دنیای آنها به 

 . ...ما نیز با آنها هستیم، یک زنده به گور

 غضی در ته قلبمان جا خشک کردههمیشه ب

 ای دردناک هستیمهمیشه دنبال فرار از مخمصه

 ...همه

 مند، غمی داردچه فقیر و چه ثروت

 کسی چه میداند

 ایمشاید در جایی دیگر مرده

 !و اینجا جهنممان است

 

****** 
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 !ماندهمیشه که تن  آدمی در قفس نمی

 های در نطفه خفه شده،گاه حرف

 ها هستندهمان مانده در قفس

 کمهایی که کمهمان حرف

 کشندروح را نیز در بند اسارت حروف می

 !های خفه شدهی فاخری دارد حرفو چه جاذبه

 بلعدچنان جانت را در خود می

 ایو غرق شده آییکه ناگاه به خود می

 شوندکم میهای لعنتی که کمدر تمام نگفته

 بغض و در منتها ا لیه آن،

 دردی عظیم نهفته است

 ...شاید روزی برسد که ما

 های زخمی و تکه تکه شده هم،عروسک

 بتوانیم از زبان خودمان صحبت کنیم

 های بی پایه و اساس  نمایشنامه نویسنه از روی دیالوگ

 .دهیمو تا آن زمان، به مرگمان ادامه می

 «کن نگاه لیوان پُر ٔ  از نیمه»

 اندازها ساختهو این گونه چیزها را رؤیاپرد

 آن، تکرار و ستمزخرفی ٔ  اساساً جمله

 حاصلی جز گول زدن خویش ندارد

 ٔ  ست انسان از آن مغز  واماندهکافی

 اش، کمی کار بکشدهزار و پانصد گرمی
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 !فکر کند، فکر کند

 !شودنگاشته می "ف"البته اگر بداند فکر با کدام 

 رسدپس از آن است که به آگاهی می

 ...هابیند که بعضی خالیو می

 ست که اگر پُرهاالمذهبشان طوری جنس 

 آیندلبریز  لبریز هم شوند، باز هم چنان به چشم می

 شان گرفتتوان نادیدهکه نمی

 ...جاست کهاین

 «کن نگاه لیوان پر ٔ  از نیمه»

 !خوردبه درد جرز الی دیوار می

 فرنگیکن  توتو مثل آن است که پاک

 بدهی دست یک نفر و بگویی با آن،

 !های خودکاری  روی کاغذ را پاک کندخط خطی

****** 

 ابلیس بودندر جوار  

 ی دستانش شدنبازیچه و

 !نیز بد نیست

 بیا و کمی تو نیز، امتحان بنما

 ای از وجدان  خاموشو جرعه

 !سَر دهرا در وجودت 

****** 

 ام همیشه حس کسی را داشتمدر زندگی

 گذاردای میهای دریاچهکه پا روی یخ

 که در حال آب شدن است
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 شومای بعد انگار وارد جهان دیگری میلحظه

 جهانی سرد و ترسناک که نفس کشیدن را

 . ...کندبرایم دشوار می

 زنم و صدایی جزدست و پا می

 !شنومام، نمیگلوی وامانده حرکت آب  درون

 آید و صدایی ندارمنفسم بند می

 . ...تا کمکی بخواهم

 هر چند گمان نکنم کسی جانش را به خطر

 اندازد تا یک عروسک خیمه شب بازیبی

 !را از داخل آب نجات دهد

 شودتر میچندی بعد همه جا تاریک

 !میرمو من می

 میرمروزانه هزار بار می

 ...ای ذرت در دستانشانو مردم با کاسه

 !نشینندنمایش مرگ خویش را به تماشا میبا لذت، 

****** 

 

 ...گونهاست که این چه شده

 کشیم؟به این سو و آن سو پر می

 گشاییم؟مان را بر سر مشکالت دیگران، میهایو بال

 ...گونهچه به روزمان آمده است که این

 مان؟زنیم در دیگ جوشان  مشکالتدو میسگ

 !...آخ به هنگامی که دیگ، ته بگیرد

 !خواهند زد آیند و همدست میبه آن موقع، همه مالقه
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 غافل از گردابی که راه خواهد افتاد

 !تر و کورتر خواهد شدمان پیچیدهو مشکالت

 آوردیمکاش ظرف می

 !...کردیمتر میو محتوای دیگ جوشان را کم

****** 

 ...ایم در کودکیتهیاد گرف

 هر چه به ما اجبار شد را

 !نیز به دیگران تحمیل کنیم

 ما کودکی بیش نبودیم

 دانستیمو قاعده بازی را نمی

 مانهایآه که چه ظلمی در حق

 ...شد تا بدانیم از همان سن کم

 !...ایمبازی کردن را آموختهعروسک خیمه 

****** 

 این روزها... هر کس از یک چیز

 کندنالد و شکایت میمی

 کشینالد که خودت خجالت میقدر میآن

 از مشکالتت بگویی و تنها به زدن 

 !...کنییک لبخند کوچک، اکتفا و سکوت می

 مانندهای ناگفته، در اعماق وجودت میحرف

 شوندو روی هم انباشته می

 کنی،آخر سر که نگاه می

 بینی ظرفیتت تکمیل شدهمی

 ایت را بشنودهاما باز هم کسی نیست که حرف
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 ای که همدم این روزهایتبدان این تنهایی

 !شده است، دوست  وفاداری نیست

****** 

 گاهی آن کسی که باال باالها نشسته

 کند،و پوزخندزنان تماشایمان می

 گیردخودکاری به دست می

 کندی دهر را دست کاری مینامهو نمایش

 نا امیدی ناگه خالئی از جنس

 شودسویمان روانه می

 یهای دست و پا شکستهو ما عروسک

 !گیردکهنه را در بر می

 بلعدو مثل آب خوردن، امیدمان را می

 خواهیم اندکی از این خالء برون آییم،تا می

 فرستدخداوند جالدش را می

 !فرستدو تکیه گاهمان را به زیر زمین می

 دهیملرزد و تعادلمان را از دست میمان میدستان

 شویمسوس خویش، غرق میدر اقیانوس اف

 . ...و غریق نجاتی در کار نیست

 خواهیم به ساحل این اقیانوس اَشکین برسیم،تا می

 شودطوفانی عظیم بر پا می

 بینیمکنیم و میمدتی بعد چشم باز می

 ایمی نمایشی ایستادهدر صحنه

 جانمان با طنابیو دستان بی 

 !ظلمت، در حال تکان خوردن است از جنس
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 یو عبوثانه مجبور به تکرّر چرخه

 شویمشب بازی دهر میخیمه

 زاد استحکایت زندگی  خیلی از ما آدمی

 !صبر کن ببینم... زندگی دیگر چیست؟

 !بایستی گفت: مُردگی

****** 

 روزهای بارانی  سیل آسا،

 به مرز نابودی کشانده ما را

 ایماکنون در غموص خالص روزگار جا مانده

 سیاهی جای پای خود را استوار نموده

 !های امید را برایمان تاریک و تنگ ساختهو کوچه

 ...ماندن جایز نیست

 بست،های بنو برای رفتن هم در کوچه

 یش رو نیستبا دلی مجروح شده راهی پ

 یتان را رأس نُه درون زبالهمیدهایا

 !این دهر لعن شده بیاندازید

 و به آ*غوش گرفتن نومیدی، عادت کنید

 اینجا خبری از همسایه دیوار به دیوار غم،

 !همان شادی بی وفا نخواهد بود

 او مدتی پیش ما را ترک نمود و گویی

 !قصد بازگشت به سرزمین ما را نخواهد داشت

****** 

 !امخسته

 هایم در طلوع هر صبحیاز بازکردن چشم
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 یب نارنجی تیرهکه گویی فرقی با غرو

 !آلود  عصر جمعه نداردغم

 !ست درون مغزمآشفته بازاری

 پیچیدگی حالم را،

 سرآسیمگی منحوسی که وجودم را

 گذاردکشاند، به نمایش میبه نابودی می

 های مُرتَع شکاش کلمات ننگین، جمله

 ایاین مصیبت عظیمی که دل ضعفه

 اندازد،انگیز و نحیفم میبه جان جسم حزن

 . ...کردرهایم می

 ام که چیزی شبیه به پوچی در مغزمهمانی

 و تمام واژگان امیدرود رژه می

 !کشاندو زندگی را به گند می

 ستبوی گندی که درست شبیه به جسدی

 هاست تنها در اتاقکی، با طنابی کهنه،که هفته

 کسیبه دار آویخته شده و هیچ

 گیردجانش هم نمیحتی سراغ جسد بی

 !امخسته

 از شناور ماندن در میان هوا

 . ...اندو خفه از طنابی که دورم تابیده

****** 

 چیزی نمانده است

 روداز جسمی که تحلیل می

 بینندچشمانی که آن چه را که باید نمی
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 !بینمخودم را نمی

 در تمام من، زهری جریان دارد

 ...شکنجه ای پنهان

 گیردذره ذره جانم را می

 دهمفرصت های زیادی را از دست می

 فهممکنم را نمیکاری که می

 کنمفکر نمی

 در مزخرف باشدمهم نیست چق

 !کنممجدد حماقت می

 احساس خوبی ندارم

 کشمدرد می

 کنممسیر اشتباه را انتخاب می

 !شومشاید هم اشتباه هدایت می

 دهمهر چه که باشد انجامش می

 کنمبا خود لج می

 گذارمو جنگیدن را کنار می

 . ...آیمکوتاه می

 بهتر است از من دور شوی

 !دور شو

 امتمام رویاهایم را فراموش کرده

 دانمحتی اسم خودم را نمی

 . ...کنمدانم چکار مینمی

 مانمها بر*هنه، خیره به بدنم میساعت

 کشمدست می
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 دهمزخم هایم تازگی دارند، فشار می

 برایم مهم نیست

 باید درد بیشتری را احساس کنم

 !شودهیچ چیزی حس نمی

 کنم گریه کنمسعی می

 کنمهرکاری می

 !زنمخودم را می

 !کنمتحقیر می

 دانمراستش را بخواهی نمی

 ولی یک قطره اشک هم برایم نمانده

 ستدانم از چه دردینمی

 کندبرایم فرقی نمی

 زنمتر میمحکم

 چه بالیی سرم آمده؟

 کنم؟کار میچه

 !...فکر نکن، کارت را انجام بده

 میرمولی نمیزنم می

 روممیرم ولی راه میمی

 رومخواهم ولی نمیمی

 من،

 !...دانمچیز نمیهیچ

****** 

 ...چشم بسته

 در خیابانی سخت، تنگ و تاریک
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 های کثیفبا هجوم موش

 شددر لجن زار مغزش غرق می

 گشتدر افکارش دنبال چیزی می

 !شدپیدا نمی

 !شدمُرد، اما باز پیدا نمیمی

 !دیدرفت با چشمانی بسته اما میراه می

 اش کردتلخ بود، مزه

 اش کرد! مزه مانده بودتف

 زدهمچنان پرسه می

 خندیدبه ظاهر می

 خنده قهرش گرفت

 . ...، رفتخود را دور کرد

 یمه شب بود و تاریکی،ن

 آلودی به خود گرفتی ترسچهره

 مسیر نامعلوم بود

 ،بوی فاضالب از خود

 !و هنوز در راه بود خودش کردبی

 چشم بست

 خواست بشنوددلش نمی

 گون،اما این حقیقت  باتالق

 . ...بر سرش نه، بر دلش آوار شده بود

 زداین حقیقت در مغزش زنگ می

 !و تمام وجودش را متالشی ساخته بود

 فریاد کشید، هق زد
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 !فریاد کشید، اما نبود

 آن کس که پشت و پناه باشد

 و دستش را بگیرد

 و از این باتالق بیرون کشاند

 نبود و این حقیقت  عریان را،

 ارهای سخت و سردخانهدیو ٔ  حتی

 های جانانی،بایستی به جای شانهکه می

 هایش باشند،گاه  شانهمأمن

 کشیدندبر سرش فریاد می

 و این حقیقت را همچون پتک

 !کوبیدند و به دلش طعنه میزدندبر سرش می

 ...تنش بوی گریه گرفته

 ...مغزش بوی خون

 ...دلش بوی لجن اما

 چنان دلش بویهم

 !خواستخاک باران خورده را می

 خاکی که از جنس* احساس باشد

 !باشد« پشت و پناه»و بارانی که 

****** 

 پیچیدحالش به هم می

 سرش از هجوم  افکار  زهرگون،

 !سنگین شده و تاب  سر پا ایستادن نداشت

 !کرددلش، چیزی برای چشم بستن طلب می

 !چیزی مثل مُردن
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 شاید هم یک اغمای خودخواسته

 !های تنهاییکرد از این سرگیجهکه راحتش می

 !ترکیداش برجسته شده و داشت میرگ پیشانی

 کرداز چشمانش خون فواره می

 !نبود که بکشد و اما، نفسی

 !اصالً حیاتی در بدنش بود که سر پا بماند؟

 !خودش بود و یک دنیا تاریکی و سرگیجه

 هایش کردتیغ را میهمان  رگ

 خواست از این خواری،و تنها دلش می

 ها، از این تاریکی و بوی لجن،از این نفس

 !خالص شود

 !شداما چیزی مانع می

 !قرارش را آرام کندکاش چیزی هم بود که قلب  بی

 خواستحتی دلش مردن را هم نمی

 !چه بسا که مرگ هم او را پذیرا نبود

 خواهددانست به راستی دلش میحتی نمی

 ود؟تاریکی و بوی لجن از او گرفته ش

 ت بی آن، با خود کنار بیایدتوانسمی

 ادامه دهد زنده ماندن مضحکش را؟

 رسیددوید و به جایی نمیدر خیال خود می

 خواست کمی حالش بهتر شودمی

 را گول بزندتوانست خودش اما نمی

 و مانند آدمی، آن چه را که تنها

 یک توهم است زندگی کند
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 !آرامش در جهانش مجهول بود

 اصالً انگار او به دنیا آمده بود

 !...تا نمیرد و تنها زجر بکشد

 !تواند آن را تاب بیاوردزجرهایی که یک دنیا هم نمی

 !همه چیز مجهول بود

 ...خودش هم

 فته بودزیر یک عالمت سوأل بزرگ قرار گر

 یتش مجهول بودو هو

 ...اما تنش... ذهنش... دلش

 !رفترو به فروپاشی می

 هر که گفته این روح الیزال است،

 شک متوهمی بیش نیستبی

 !ها بود که رو به انحطاط رفته بودزیرا که روح او مدت

 ...نه آرامشی بود و نه حال  خوشی

 تنها در تاریکی قدم میزد و بوی خون،

 !هایش را در خود حل کرده بودنفس

 !و آه از این تاریکی

 !خودش را هم از خودش گرفته بود

****** 

 آید؟چه بر سرت می

 تو را به باد فراموشیحال روزهایت که 

 برد،را از یاد خود می سپرده و هر لحظه تو

 ی زیر پتو با طعم هق هقهای شبانهاز درد

 و بالشتی خیس
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 گاه، کسی متوجه آن نشدکه هیچ

 های یواشکی و پنهانی  مغزتضجه

 جودی آن را میکه تا دندان مسلح خرخره

 ...خیال کردم

 پیچدگورستانی از خیال، در سرم دور خود می

 تر از مو روبرویمطنابی باریک

 چشمانی درنده پشت سرم

 !راهی که وجود ندارد

 هایم؟کجاست خیال

 رسد ولی دل نبندصدایی هم به گوش می

 !...آن هم سراب است

 در میان هیچ،

 ستآرزویت شوخی سنگینی

 کنداحساست به درمان کمکی نمی

 !دهندهای این مملکت، بوی سگ میگربه

 بین خودمان بماند

 !دهدی نیستی میفرهنگش نیز مزه

 !اصالً قانونی وجود ندارد، چه برسد که پایمال شود

 افتداتفاق می

 !میرییک آن، هر روز می

 حتی مردنت هم مضحک است

 کنندغم پر میقبرت را با 

 پاشندبه جای خاک، عذاب رویت می

 . ...ذره ذره همچو بازی  دندان تا نهایت استخوانت
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 !دامن صدایت را ببُر پاک

 یک گوشه بنشین و با لذت به تماشای

 ات که روز است، خیره شوشبانه

 . ...خیره بمان و خیال نکن که خیالی بر سر داری

 !آید؟تو چه بر سرت می

 !...شویبه جرم نفس کشیدن، به دار آویخته می

****** 

 خندیم هر روز رامی

 ریم، دردهایمان درمانی نداردای نداچاره

 !خندیم و این عمل شک برانگیز استمی

 ...سرانجام

 شودآلودمان میهای اشکدنیا، تسلیم خنده

 اندرون جسممان زخمی کهنه وجود دارد

 آلود استکه هر روز بیش از پیش خون

 نماها گذشتهکار از نمک پاشیدن  انسان

 !تراشیمخودمان زخممان را می

 ایهاست آن را پنهان کردهمدت

 ستدانیم چه زخمیحتی خودمان هم نمی

 !...چطور به وجود آمد؟ از کجا خُردیم

 تنمان تکه تکه شده

 !رودجسممان حس ندارد اما راه می

 . ...، همه چیز رااطرافت را بو کن

 !شودهمان بوی آشنای خون، آشکار می

 الی انگشتان من،بهال
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 . ...شیشه مرهمی وجود دارد، از جنس

 . ...حسرت رویایی در سر دارم، از جنس

 بّرمتیغم و نمی

 بارمابرم و نمی

 !...بینند، وگرنه همه بیمارندکورند و نمی

 

 

 

 

****** 

 

 ronahi.bتیم تولید: 

 .دییمراجعه فرما www.novelfor.irدر انجمن به  تیو عضو شتریب یدانلود رمان ها جهت
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