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 مقدمه:

 

 حرف خود با خاکستری؛ هایقلب زدگییخ مابین پرخراش، هایدل یهاِی خفهالی جیغمن، در میان عطر تلخ زندگی، البه

 و را، َدَودمی حال زمان میان در برهنه پا که ایآینده را، گذشت ظاهر به که ایگذشته و امنشسته تنها ایگوشه من،. زنممی

ام و همه چیز را کنم. من تنها نشستهزی که برای خودش نیست و جاِی خواِب هر شِب گذشته و آینده است را؛ مرور میامرو

 .کنممرور می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

کاربر انجمن نودهشتیا ه حسینییعط_ فاطر  WWW.98IA3.IR 5 
 

 پیرمرد

 و شوندها رد میای زمخت پهن شده اند. آدمهای رنگارنگ و کوچک و بزرگش، روی پارچهای نشسته است و لیفپیرمرد گوشه

 .کنندنمی سرش موهای سفیدی و بسته پینه هایدست به توجهی

دانند. عزت نفس مانع از تمنای مرد فرتوت، برای اش چیزی نمیدستیکنند و از درِد دلش و تنگتفاوت عبور میمردم بی

 هانِا ای 》کشد که کسی بیاید و بگوید:هایش را بر زمین دوخته و انتظار میشود. چشمهایش میخریده شدن تنها دارایی

 《!چنده؟ چقدر قشنگ هستن، ببخشید آقا این

ه فایده است. به ناگابی اما شود، خالص هاآن خشکی شر   از شاید تا دهداش تماس میکف دستانش را چند بار با شلوار خاکی

 .ریزندکند و فرشتگان برای رأفت قلبش، برای دل دردمندش اشک میخدا به اون نگاه می

 :گویدمی و ِکشدسفید رنگ و موهایی خرمایی که بافته شده است، دست مادرش را میای، با پوستی دختر بچه

 .خوامکه شبیه ماهی هستش می هامامان من از این لیف -

 :گویدزند و میمادرش لبخند می

 قیمته؟ چه ببخشید آقا این که شبیه ماهی هستش، -

 :گویدکند و میاش را با خنده باز میهای خشک شدهپیرمرد لب

 .پنج هزار تومن -

 چشمان و دردمند هایدل گرنظاره است؛ گرنظاره همیشه خدا و گوید،کند و شکر میگیرد، به خدا نگاه میپول را می

 ...نتظرم

 دلتنگی

یکر پثانیه، بر  بهرحم سپرده شده و ثانیه ماند که به دست مردی بیچون باتومی میکننده است! همدلتنگی سخت ویران

 .آیددردمندت فرود می

 درصد شته و هفتاد با پاک هوای مانند شیمیایی، جانباز برای اکسیژن کپسول نبود مانند دلتنگی مانند خیلی چیزهاست؛

 ...و افتاده تنگش از بیرون که قرمزی ماهی برای نیتروژن

 خودش حرکت، برای و مانده حیران ها در بیابانروزای است که چارهدلتنگی درد است؛ وجودش مانند نبود آب گوارا برای بی 

 .ِکشدمی زمین روی را
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 به پنجره
ً
یرد گزند و جواب نمیی ماشینی آخرین مدل ضربه میدلتنگی مانند حسی است که کودِک کاری، زمانی که مکررا

 نوایبی دِل  رِخ  به را دهدمی که اژیویر  بلندی و گذاردمی گاز روی را پایش توجهبی ی ماشین،دارد؛ همان زمانی که راننده

 .ِکشدمی کودک

 !همین های نرگس تشنه لب است، دلتنگی مانند خیلی چیزها است. دلتنگی درد داد،آبی برای گلدلتنگی چون بی

 هابادبادک

ی کشتِی آسمان، عرشهزنند. از ها، در پس و پیِش سقف نیلگوِن زمین، چرخ میها! فارغ از دنیای آدمخوش به حال بادبادک

 .کشندکنند و بر احوالشان آه میهای طفل و حقیر نظر میبه آدم

بوتی عنک چون که بینندمی را ظلمت. کنندمی رصد را هاآدم مابیِن  آورِ خفقان تنگنای و اند شده بینا آلود،های رنگبادبادک

 .ها تنیده استالی قلبزرد و سمی، تارهایش را البه

هاست. و اما ها و دلتنگیهای پست و محقر بنا نهاده که مأمن شب بیداریمهندسی کارکشته است و قفسظلمتی که 

هستند، زیرا در مافوق زمین و در زیر نور خدا، ظلمتی میانشان نیست تا از هم دورشان کند و ها، رها از دلتنگیبادبادک

 .دیگر سازدهایشان را تنِگ یکدل

 حاکم نورِ  رِ زی را خود تا دهند پرواز زندگی افق در بادبادکی، چون بایست افکارشان راباور کنند، شاید می ها هم بایدشاید انسان

 .بزدایند میانشان از را حزن و تاریکی و ببینند زمین

 تنهایی 

 کسانی میتنهایی، یک مقوله
ً
نند که اظهار نظر کتوانند در این موضع ی بسیار تخصصی و پیچیده است. به نظر من، منحصرا

 . روزهایشان باشندهای سرد و گرمینشین شبخلوت

ریایی را ی مردم نشست و برخاست کنی، نهایت صدق و بیکند که با عامهی این عزلت و انزوا، زمانی شعله خلق میجرقه

 ناراستی ببینیجلوه
ً
 .تاب شوی و نهایتا

ی درونت ضربه نزند. ای به شور و عاطفهایی محدود کنی تا دیگر لطمههکنی که محبتت را به اندک انساناینک، عزم می

 .رسان استجاست که آدم، آدم است؛ چه محدود باشد و چه مفرط، آسیبافسوس این

زنند و در فراسوی مغزشان خاکستر خبر، تو رو دور میها را یگانه و منحصر از باقی گماشتی، به ناگاه و بیکسانی که آن

ی ابتدایی، کمی صغیر است و کنار آمدن با آن سهولت بیشتری دارد؛ اما جرقه دوم کم ها همان جرقه بود. جرقهاینکنند. می

 .از انفجار ندارد
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 حسیهای بیات جایی جز خالِء مابیِن کهکشانگردد، که موضع نهاییرود و افراشته میقدر واال میامواج انفجاِر این درد، آن

 .نیست، و تمام شد

، تر از الکتیابی. از آن پس، با هر فضای بیگانهروی و طریقی برای برون رفتن نمیدار، در خود فرو میچون جانداری الکم ه

 .کنیناسازگاری می

ا ات نیستی، بلکه اگر کسی هم پیدروی، که نه تنها خودت قادر به انجام کاری برای رهاییچنان در باتالق خودنشینی فرو می

 .رودماند و خودش در آن فرو میاهد تو را از آن خارج کند، ناکام میشود و بخو

 .بستری جدا ناپذیر است. خودت ماندی و خودت و شاید خودت ماندی و خدای خودتتنهایی با باتالق، خالء، مرگ و... هم

 تنفر 

 عمیق است
ً
دل نگریستی و احساساِت  . زمانی که بر کسی واقف شدی، وقتی که به درونش با چشِم تنفر حسی شدیدا

کنی، بیزاری گذاری میدارد و و با جوهِر قرمِز خستگی او را نشانهآلودش را درک کردی، هنگامی که قلبت ترک برمیچرک

 .کنددار حفر میای عمقشود و در قلبت، خانهکنی قهار میچاه

که آمدند و با چکِش خونسردی، خرابت کردند. اینجا  های اشتباهِی دیگری استفهمی که او نیز مانند تمام انساناینجا می

 .کس ارزش محبت و دوست داشتن را نداردبرای بار هزارم در میابی که هیچ

شود و تو اسیر گراِن قهار، به دور گردنت انداخته میکنی اما باز هم ریسماِن نیرنِگ حیلهبرای هزارمین بار درک می

را  گاه عبرت، توکنی و هیچات وارد میی منفوِر زندگیهای بیشتری را به سیاههز، انسانشوی. هر روهایشان میگردیبیابان

 !کند. تنفر وحشتناک استراِم خود نمی

ی، ظلمت زدگاینکه قلبت بسوزد و درمانده باشی، خطرناک است، اینکه بسوزد و نامیرا بماند، بیمناک است. تنفر، ترس، دل 

 .آویزندخت مرِگ روح میو... را با یک طناب، بر در

 دست به در که افسوس. کندمی باز راه دنبالش به و است او مطیع نیز دیگری بیاید، که یکی و هستند همگی از یک جنس

 .نیستیم تقصیربی کدامهیچ آوردن

 آینه

به جز من و خدایم، داند که چقدر گناهکار است. بدترین انسان در زندگی من، کسی جز من نیست. روحم جان دارد و می

 .است آگاه هایمکرده بر مرد نیزی ناجوانآینه
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 آن اما ایستدکار است. برای دیدن جسم جلوی آن میآورترین چیز برای یک عاصی و بزه، عذابکنندهآن بلوِر منعکس

 .کشدپروای، بدون کسب اجازه، تمام وجود او را به تصویر میبی

 آورد و ازهایش را به یاد میدلیها و سنگرحمیبیند، تمام بیهایش را در آینه میپاکی، چشم هنگامی که آن روسیاِه مبرا از

 .زندفرِط اندوه، گیسوانش را چنگ می

 آینه های آن را با محبتش خاموش کند؛ اما ناتوان است.کشد تا تپشگرش را بر قلب پر خبط و خطایش میدست نوازش

 .ندارد هستی برهوت، این در کاریدرست و رحمدل کاِئِن  هیچ شاید و است رحمبی

 ...دانیمنمی ما و شده سیاه چیز همه شاید نیستند، پاک و آالیشبی  شاید درختان و پرندگان نیز

 انتخاب

مثالش  .اند، یکی را برگزینیترین کار در دنیا، انتخاب کردن است. اینکه از میان دو چیز که هر دو پر ارزش و نفیسشاید سخت

 .راحت است

ی جایی شود و خود را تخلیه کند، از طرفی تر روانهکودکی را تصور کنید که هم تحت فشار است و نیازمند است تا هر چه سریع

ه کرده و طاقتش را طاق گردانیده، خب می  :نوا گفتتوان به این کودِک بیگشنگی امانش را ار 

 از میان این دو تمنایت، یکی را برگزین؟ -

م است که نمی
َ
توان از میان دو نیاز اساسی و باارزش، دست به انتخاب بزنی و دیگری را نادیده بگیری. اما شود. نمیُمَسل

 .سازدآورد و تو را ناچار به گزینش کردن میهمواره، اهرمی هست که به تو فشار می

نیازمندتر است. در نتیجه، گشنگی را به جبِر  رسد، در لحظه به آنکودک مجبور است چیزی را انتخاب کند، که به نظر می

 .کندبر گردنش است، خالص می فروشد و خود را از آن رنجی که چون طنابفشار می

ی ماست. اکراه مسبِب به شود که انتخابی کنیم که به دور از خواست و عالقهکنیم. اجبار سبب میگونه عمل میما هم همین

 .به چیزهاییست که در لحظه شاید پر اهمیت به نظر برسند، اما طبلی توخالی بیش نیستند تعویق انداختن آرزوها و عمل

 .مثل همان کودک، که دوست داشت غذا بخورد، اما مجبور بود فشاری که وارد بر اوست را نیست کند

 دوست داری

ا و هکنی تا با دیدهها فرار میباشی، از آدمکنی تا تنها ها فرار میشود. از آدمکننده میهمه چیز خیلی زود تکراری و خسته

 .شودمی تنگ هاهمان برای دلت نهایت، در و هایت رنج نکشیشنیده
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داری چشمانت را روی هم زده شدی. دوستبه تنهایی رجوع کردی، اما شاید تنهایی نیز همدم خوبی نبود که از آن دل

 روند را زمستان یک رنگ، سفید هایخرس جای به توانستیمی داری دوست بگذاری و به خوابی عمیق و طوالنی سفر کنی؛

 .باشی خبری ایجاد منبع نه و شوی خبردار چیزی از نه و بگذرانی تاریک و خاموش غاری

ات برگردد و نه چیزی را بفهمی و نه درک کنی. دوست داری دنیایی که همه دوست داری مغزت، به دوران طفولیت و خردسالی

 .اند را به آتش بکشیهای آن را متظاهرین پر کردهتک صندلی -هر است و تکچیز آن تظا

 .چیز به میل ما نبوده و نیستگاه، هیچی انجام خیلی کارها هستی؛ اما هیچکند و شیفتهقلبت درد می

 افکار

زنی و نه عالم خودت چرخ میشوی. در زده میچه هست و هر آنچه که قرار است بیاید، دلی آنرسد، که از همهیک روز می

 .کندهای مهیج، شور و شوق را َدَرت زنده میآورد و نه دیدن فیلمهای داِغ روز تو را به هیجان میخبر

ای به فکر کردن نداری؛ تفکر چیزی نیست که ریسمانش را به دست کنی؛ البته عالقهنشینی و فکر میای میها گوشهساعت

 .خواهیم، او را به سکون وا داریم و سمت و سویش را تغییر دهیمهر وقت که میما داده باشند و بتوانیم 

های نرم و لطیف کودکان لبخند بپاشی و داری که به دل هاست. آن روز، نه عالقهی انساندنیای فکر، چیزی اجباری برای همه

 .آوردنه خوردن پیتزایی با پنیِر فراوان تو رو سِر کیف می

برند و در زنداِن کنند. تو را میآورت، سالخی میبرند و با افکار ضد و نقیض و عذابدش جهنمی است. تو را میآن روز برای خو

 .کنندها، زخمی میذهن، با شالِق گمان

نگاش، آدمخیاالت، تشکیالتی پیچیده و مبهم دارد و شاید و باز هم شاید، ساواک، با تمام دبدبه و کبکبه
ُ
هایی هایش را با ل

 .است نزدیک های سیاه آن کرده است. آن روزپوشسرخ و آبی، مسئول طی کشیدن کف

 تظاهر

ها و کردارش، ناهمگون و متمایز باشد. برخی، ه کنشب نسبت فرد، یک هایسخن و هاحرف که نیست به نظر من، پسندیده

مان حین، با اعمالشان، حقیقی نبودن کالمشان را رقصانند و در هکنند و در سرزمیِن معاشراتشان میهایشان را طناز میواژه

 .کنندتصدیق می

ای کوتاه الزام ندارد؛ اگر روزی رسید هشنود و گفت در تنها اصل این. بیاموزیم را بودن جدی و رک زندگی، در که است شایسته

 .دوگانگی قرار ندهیمقدم شد، آن فرد را در تر چون ازدواج پیشو کسی برای دوستی و حتی روابطی بنیادی
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و  هانماید. اینسان دوروییشود و احساساِت قلب آن انسان را گسیخته و منفصل میچنین تناقضی، تبری پر قدرت می

 .کندزده میها، به مرور، آن فرد را از همه چیز و حتی چیزهای حقیقی، دلتظاهر

 !بریمبین سوال نبیاموزیم که شعورمان را با چنین کارهایی زیر ذره

 مطلق

 که هاییانسان من، نظر به گردند، خسته نیستند؛انتهای خواب میهایی که در تاریکی شب، غرق در دنیای بیآدم

 .کند، خسته هستندشان نمیزند و زخمیها چنگ نمیآن به خواب، سیاهِی  هایچنگال

چرخانیم و یا روزی که کنیم، تفکرمان را حول گذشته میمیفشاریم، به آینده فکر هایمان را روی هم میما هر وقت که پلک

 .شویموجودِی خواب میسپاریم و به مرور غرق در بیگذشت را به دسِت مرور می

 .تواند قفس ذهنش را روی چیزی معطوف کندای ندارد و نمیخواب است، تصور و اندیشهها بیاما کسی که شب

ند و در کنرو میگذرانند و نه رویای آینده را پریکنند و از نظرش مید گذشته را فیلم میی چشمانش، نه در او پوچ است و کاسه

 .رقصانندنگاهش می

 کند، سفیدِی تام برها تحمیل میشود و فرقت را که به آنسپارد، سیاهی مطلق دامن گیرش میها را که به آغوش هم میپلک

 .پوشانداو پرده می

 را هامطلق این که ایخاطره نه و هست؟ که میان دو مطلق و تام اسیر شده باشی؟ که نه امیدی باشد تر از اینچیزی ترسناک

فروغ بکشاند؟ شاید باشد، چه کسی های بیا به روی تیلهر  خواب پتوی و نیازارد را هاچشم خلوصشان، تا کند، تررنگکم

 ...داندمی

 حسی یا تضادبی

نشست درد در لیوان صبر حسی با تهخوانند. بیحسی نمیرا بی نداشتن چیست؟ این پارادوکس میان دوست داشتن و

 .منافات دارد

جایگاه است و مطلقا چیزی در دنیای این حالت حسی، حس جای ندارد، رنج و کدرِی جان، بیعیان است که در قلمرو بی

 .دار نیستدار و مکانخانه

شود. ولکن ناسازگاری شود و نه درخت خشم، دمی در خاِک نفست کاشته میمیای بر جانت شناور نه قایق خوشی، لحظه

 .تر از عشق تام و نفرت مطلق، یا نبود احساسات استمیان عشق و نفرت، چیزی عذاب آورتر و بس متفاوت
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ای، ویران ای تمام درختان وجودت، تحت تاثیر طوفاِن عشقی لحظهنمک. در ثانیهنمِک بیهم شوِر شور است و هم بی

شود و از دریای خشِم درونت، به کنند و دقایقی بعد، نفرت سونامی میشان را بر زمیِن جانت تلمبار میشوند و سنگینیمی

 .ربایدهیاهویی و قرار را از آن میبرد و بیساحِل خاموِش روانت هجوم می

ی انتها را شکار نکرده، دوان پایین بروی و هنوز نقطه -وجوِد تضاِد میاِن مهر و نامهری، مثل این است از یک سراشیبی، دوان

 .ناچار به بازگشت و گذراندن سرباالیی آن شوی

ای از دوگانگی رهایی جا شود و نفس برای لحظهبهحسی جاکاش روزی برسد که شیفت کاری این پارادوکس زجرآور، با بی

 !یابد

 باران

ی لذت را به غذای راِغ خاطر است؟ که گفته که صدای آن، همیشه عصارهنم باران همیشه موجب ف -چه کسی گفته که نم

 افزاید؟جان می

اش زیِر آن سقف نیلگون بنا شده، از اینکه به ناگاه ای که تفرجگاهش آسمان است و النهاگر باران، پر رعد باشد و پرقوا، پرنده

 .بردفرزندانش منهدم شود، لذت نمیپایان منع شود و خوابگاِه خود و از پر گشودن در آن پهنای بی

اش را بخواباند، به باغ و بوستانش عزیمت کرده رمقیکشاورزی که یک سال، به جای اینکه پس از خوردن غذا دراز بکشد و بی

 .بردی مهرش را نوِر درختان پرنیاز ساخته، از چنین بارانی لذت نمیو سایه

اِص هوا به پرواز درآید، از اینکه میوهاز اینکه تمام انتظارش دود شود و در میان 
 
های درختانش له شود و بر روی زمین ذرات رق

 .بردنژند بنشیند، لذت نمی

سب، به ی دلچی قلبت، با دو فنجان قهوهها رو بکشی و در کنار گرم کنندهبخش است که پردهشاید این باران، تنها زمانی لذت

 .ی سراسری نگاه بدوزیشیشه

آن دقایقی دلچسب است که رعد بزند و تو برای فراری ساختگی از آن برقی که دستش را هر چقدر دراز بکند هم به تو شاید تنها 

 .رسد، به آغوشی داغ از حرارت عشق بگریزینمی

 طبل شود، دیگریساز نیستند و یکی که بانگ شادی در دلش زده میها، با یکدیگر همها و نظرهای انسانافسوس که خواسته

 .کندعزا را در وجودش صدادار می
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 دیروز و امروز

هایی که دنیا ندیده شد. روزپای او میباخته نیز همآمد و برِف دلزنان میزنان است که بهار قدمذهنم حول روزهایی چرخ

 .دخطی شده، آن را چرکین و سخت نساخته بو -هایمان نرم و مخملی بود و رسوبات احساساِت خطبودیم، قلب

ای را به مقصد دیگری ترک کوبیدیم و خانهزده بر زمین میهای لیز و یخهای قرمز رنگ را در خیابانروزهایی که چکمه

 .کردیممی

ز و سرخ و ای سبگذاشتیم و یافتن بستههای سربازتر مسابقه میهای آجیل خوری، برای یافتن پستههایی که در ظرفثانیه

 .یافتن طال در دِل کوهستانی متروکه بود پوست برایمان به مانندبی

کرد و هیجاِن انداختن های خشک و تا نخورده، از خود بی خود میهایمان را شوِر وصول به ده تومنیهایی که قلبهمان زمان

 .خوابیدای در وجودمان نمیای شکل، لحظههای پالستیکی و کوزهها در قلکآن

ها های همیشه ساهر در وجودمان. این روزهای مخملین خبری هست و نه از اشتیاققلباین روزها کمی متفاوت است. نه از 

 .کندهای سوخته را خاکستر میرا از خود رانده است و آفتاب، وجود های شیدای برفبهار، دانه

 ...مرده ترتر، و کمی دلتر، کمی سیاهاین روزها کمی متفاوت از گذشته اند. کمی تاریک

 شکست

ها شوی. اما چه کسی گفته که شکستزنی و هزار تکه میداری. حرف میروی و ترک بر میهاست. راه میدگی پر از شکستزن

 بد است؟

 .دمها را ثبت کر تکه کرد، قلِم مغزم را تراش دادم و تجربه -احساسی تکهمن، هر بار که کسی قلب و احساساتم را با تبِر بی

تر شدم. درست است که هایم افزوده شد و کمی پختهی غم نوش کردم، چند برگی به آموختهبادههر بار که افسوس خوردم و 

ها و کند، اما من تمام این سوختنمردگی را بیشتر میشان دلها به قیمت سوختن است و هربار یادآوریاین پختگی

 .خرمتر شدِن دانِش مغزم، به جان میها را به قیمت سنگینمردگیدل

ر ها غرق دنگرم. من از این پیراهن پاره کردنچند تار سفیدی که با رنگ موهایم در تضاد است را هر روز با شوق در آینه میمن 

 !قدر سختقدر راحت و همینشوم. همینلذت می
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