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 .داندنمی هیچکس :دلنوشته نام

 حزین :نویسنده نام

 .اجتماعی تراژدی،:ژانر

 .منتخب :تگ

 شود؛می گم اشهمیشگی و تکراری راه دراین گاهیگه اما، چرخدمی گرد جهان :مقدمه

 فرار آدمیزاد دست از گمانش به. زندمی زار و گیردمی پناه هاسنگ شهاب پشت ایگوشه

 یک به یک! ایمکشیده گند به را جا همه و ایمکرده خشک جا درونش ما داندنمی اما، کرده

 نیز ما که بگویم هم را این البته زنیم،می اشریشه بر تیشه و ایمگرفته درست بر تبر

 را انسانیت معنای که حالی در ایم،نهاده انسان را خویش نام که نیستیم بیش هاییاَبله

 و و هاثانیه ما. داندنمی چیزهیچ هیچکس باشیم، راست رو خود با بیایید. داندنمی هیچکس

 هیچکس که است این حقیقت اما کنیم محدود را زمان تا آوردیم وجود به را ساعات

 شعور و عقل آدمیزاد گویندمی که است دروغ! عددایست چه اعداد، شمارش پایان داندنمی

 ظاهر به این یهمه ما! ندارد وجود هم الفبا معتقدم من بخواهید را راستش! دارد

 هنوز حداقل ندارد، وجود علم نام به چیزی وگرنه کردیم خلق بقا برای فقط را هاتکنولوژی

 اساس و پایه بی یواژه چندین بیکاری، فرط از فقط و کنممی اشتباه که کنید گمان شاید! نه

 ایقائده زندگی که بماند البته کشم،می بطالن خط زندگی یقائده روی و بافممی هم به را

 عمرت تمام وقتی داندنمی هیچکس که است این بگویم توانممی که چیزی تنها خب! ندارد

 .ماندنمی باقی جهانی دیگر بخوری، زخم روزگار از
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*** 

 نیز خود ما چون هستیم، چه دنبال به تو ژرفای در و کیستیم مپرس ما از! شب ظلمات ای

 !دانیمنمی

 .باشد امان در عاقالن تعدی از جانمان تا آییممی تو سوی به ما

 .گذاریم مرهم نهانده، جانمان بر روز روشنایی که جراحتی تا شتابیممی تو سوی به ما

 ما! چیست؟ برای از تضرع این مپرس ما از! گرفته دل دیوانگان مادر ای! شب ظلمات ای

 !است رنگبی اشک، تو سرد غوش*آ میان چون شویممی غرق تو در

*** 

 و خوانیمشمی حیات که هستیم عذابی به محکوم ما. بریدند اسارت یحلقه با را نافمان

 .ُکشیممی که قلبیست و کشیممی که دردیست فقط

 !جاریست بغض هایترگ در و بکش، نفس! نیست وارد اعتراض 

*** 

 یکاسه و شوندمی رد رویش از زنان قدم که شعوریست همان گرو در آدمیان بهای

 که اینان! گنجاند لغاتشان دایره در باید را "لیاقت" معنای و ستتهی از مملوء  شعورشان

 .عظیم استحکامی خیال در بندند؛ هیچ به و را بشریت اندکرده نابود پا تا سر

 .ندارد دم و شاخ "لیاقتیبی" بفهمند کاش و

 .کنندمی هدیه محبت به که استمنفوری هاینیشخند همان در نهفته

 .دهدمی تعفن بوی کارهایشان کبر و ریا و
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 وجود روی از یا ببریم دم از نفس ما بیایید یا و هاآن یا ایمآمده اشتباه ما یا حال؛

 !شویم رد وجودشانبی

*** 

 !نیست آن و این نقل

 همان با خودمان، انحصاری هایبرچسب با را بینممی که چیزی ایمیادگرفته خوب ما یهمه

 !کنیم قضاوت نیست، ازش ترکامل کنیممی فکر شوربختانه و هست، ناقص که دیدگاهی

 .آوردمی قساوت تنها قضاوت گفت شدمی کاش

 مدال داندنمی هیچکس اینکه مثل. نکنیم قضاوت را هایشانانتخاب و رفتار و هاآدم بیاید

 .نیست کار در افتخاری

*** 

 .داندنمی هیچکس

 !سیاه شودمی معنایش اما

 را یأسش دم از نیامده، که ایآیه و کشیده بطالن رویش یکی نیامده که بختی آن

 !سیاه شودمی اند،خوانده

 .نکرده باز سر کبود زخم چند شودمی

 .کشدمی نفس هایتنفس روی که مرگی آن

 .زدند را سرش نگرفته سر که احساساتی تمام منتهای شودمی

*** 
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 و بروی هم مکان یکلمه خوده نزد به یعنی نیست؛ مکان نیست، جا آنجا، که داندنمی کس

 سال، میلیون چند آن. کرد خواهد انکار قاطعانه کنی، اشاره مکان یک عنوان به آنجا به

 خواهد نگاهت چپ چپ کنی، ادعا زمان نزد را این خالف اگر. نیست زمان. نیست سال

 .کرد

 موجوداتی زمان، نه و دارد قبولش مکان نه و اندنهاده "جهان" را نامش که چیز آن در

 کنند،می تخریب دارند مدام! کنندگی تخریب هم شاید! مُردگی! نه زندگی. کنندمی زندگی

 .را من را، هااین را، هاآن را، عدالت را، اعتماد را، جان را، عشق را، آسمان را، زمین! خب

 را سنم کسی پس زین! کردم پیدا "کردن زندگی" برای خوبی معادل عجب. بله بله؛

 حساب تا! «کنممی کنندگی تخریب دارم که است سال ایکس من» گفت خواهم بپرسد،

 .بیاید دستشان کار،

 !هان! گفتم؟می داشتم چه

. خوارند چیز همه که هستند موجوداتی زمان نه دارد قبولش مکان نه که جهان این در

 جَوند،می را جان خورند،می را مغز خورند،می علف خورند،می را بسته زبان حیوان گوشت

 این محبوبشان تفریح. آسمان از گاز یک و زنندمی زمین از گاز یک کنند،می تُف را حق

 که بگویم باید نکنند، سانسورمان اگر. آورندمی باال نکرده، نشخوار را حرف که است

 به تازه. خورندمی نیز اضافه نان همراه به انسانی و گیاهی و حیوانی کود هایشانبعضی

 که بس! شکمشان به بخورد کارد. کنندمی خودخوری کّرات، به و کنندنمی اکتفا هم همین

 .جنبدمی مدام فکشان
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 آن، مقابل که دیدم را بنایی بعد مدتی. رفتممی راه هدفبی شناختم،نمی که مسیری در

. نتوانستم ببینم، را صف انتهای کردم سعی چه هر. بودند بسته صف جهان هایانسان تمام

 و رفتم باشد بلد را زبانم رسیدمی نظر به و بود صف داخل که مردانی از یکی سمت به

 :گفتم

 !است؟ نذری صف. سالم -

 .کرد نگاهم چپ چپ

 .است کارواش صف! خیر نه. سالم علیک -

 ماشینید؟ شما مگر! کارواش؟ -

 .خندید

 !شاید -

 است؟ خبر چه بنا آن در اید؟بسته صف چرا-

 .دهندمی شو و شست را مغزهایمان. است کارواش! که گفتم-

 !شود؟می مگر! مغزی؟ شوی و شست -

 .شودمی که بینیمی -

 دارد؟ را توانایی این ایکنندهپاک یماده چه -
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 مذهب، و تاریخ توجهی قابل مقدار اینترنت، و رسانه کمی. است پیچیده اشسّری فرمول -

 آن به برق و زرق هم اندکی! داند خدا که هاچیز سایر و عشق توهمه کمی یعالوه به

 .شود کاسته زشتش ظاهر از تا افزایندمی

 آدمیزادی هیچ اطرافش که دیدم را بنایی تر،آنطرف متر چند. نگریستم را اطرافم گیجی با

 :پرسیدم و کردم اشاره آنجا به. شدنمی یافت

 متروکه؟ کارواش یک چیست؟ بنا آن -

 .کنندمی روشن را مغز. فکریست روشن بنای آنجا. نه -

 نیست؟ خواستارش کسی چرا خب -

 که را چراغ وگرنه است مغز بودن پاکیزه اصل،! خوردنمی درد به که مغز شدن روشن -

 .سازند روشن را مسیرمان و دارند نگاه برایمان توانندمی دیگران

 چیست؟ دیگران از منظورت -

 .قدرت واجدان و گذشته از هایینوشته جامعه، عرف دین، خانواده، -

 !کنیمی مراجعه کارواش به که نیست اولت بارِ انگار رسد،می نظر به که اینطور -

 .خندید هم باز

 .سوم یدفعه شودمی اینبار، احتساب با. بله-

 اینکه تا کشید طول ساعتی چند. افتادم راه به حرفی هیچ بدون سپس. کردم نگاهش کمی

 ... .ماندم منتظر دیگران مانند و ایستادم. رسیدم صف انتهای به
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 کندمی زیست گمنامی ناسازگار سرزمین در و است پناه و پشت بی و تنها و یکه آدمیزاد

 !داندمی هم خودش باشد داشته وابستگی و پیوند تواندنمی کس هیچ با نیست او زادبوم که

*** 

 سنجیم؟می قیاسی چه با را مانجان قیمت

 ... .و عشق معرفت، شرف، انسانیت،

 !است درست آه

 !کندمی تعیین پول فقط را آدمیزاد جان تا مرغ شیر از ما، نسل در

 باشد، دالر و ارز از انباشته مانکیسه اگر

 .برویم توانیممی تبعیض بدون جاهمه

 !باشد این جز اگر که آه

 .داشت نخواهد ارزش چیزی پول جز سرا، این در که ایگونه به

 !شرافت حتی

 بگویم ناسزا و باشم داشته جیب در پول اگر

 !فرنگی سواد و عالی تحصیالت با مدبر، انسانی شوممی

 !سوزدمی جگر آه

 .باشم نداشته بساطم در پولی اگر

file:///D:/Ghazal/متفرقه/%3c%3cwww.novelfor.ir


 

www.novelfor.ir 

  کاربر انجمن ناول فورحزین  –هیچکس نمی داند  دلنوشته

10 

 .کرد نخواهند خرد تره برایم هم ارزن یک

 !برتر مغز و پولیبی از امان

 !تیمارستانی یدیوانه شوممی گاهآن

 تا هستند شدن تلف حال در دانشمندان زمین یکره از گوشه این داندنمی هیچکس و

 .بتراشند رو مدادشان و کنند پیدا تراشی

*** 

 .زنیممی کنار ترحم با را یکدیگر نامرئی، باندی با و شکنیممی گردن و سر

 !کندمی مانوسوسه طمع و دهدمی شیرینی طعم دهانمان در بودن، برنده ناپذیروصف حس

 را شده بندیسهمیه کاالهای و برسانیم صف اول به را خود زمان، شدن تلف بدون لبخند با

 ... .کنیم حمل خود با را هاآن هازدهجنگ همانند و بزنیم چنگ

 ایم؟گذاشته جا کجا را مانهایعقل

 !فروشگاه پیشخوان در

 کشور؟ مردمان کمرشکن تورم و پولیبی اعتبار نزد در یا

 رساند،می را بودنمان نفهم و نادانی بلکه نیست، موفقیت و پیروزی این دانیمنمی چرا آه،

 .گذاردمی ما بر تأثیراتی چه رفتارهایی چنین و نظمیبی دانیمنمی

 .ببیند را ما هنگام این در کسی گر و

 را احدی خود جز که خودخواهی مردمان! ستیزی؟جنگ مردمان چه گویدنمی خود با آیا

 بیندنمی
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 ...!است کرده کارشطمع اشبرتری حس و

 مانسرزمین آیندگان برای ندامت و پشیمانی ایلحظه برای ارزدنمی عجله

 ...!شد خواهیم شانمادرهای و پدر ما که

*** 

 محتاج شدن کامل برای. اندشده تافته هم بر که هستند هاییریسمان همانند هاانسان

 چه هر! است تکامل حال در جهان کل در که است مراتبی سلسله این. هستند دیگریک

 بگذاریم، اشتراک به را مانتفکرات و اندیشیمبی

 رسد،نمی اتمام به ماننیازهای تنها نه

 شد خواهیم محتاج و تشنه بیشتر بلکه

 .شد خواهد ترکشیده دیگریک سوی به نیازمان دست و

 است سوراخ اشمعده و ندارد سیردونی جهان وجودیِ نیاز گویی

 ریزیمی آن در چهآن هر که

 !است خالی خالیِ هم باز

*** 

 !نیامد دنیا به تفنگ با کسهیچ

 !نگشود جهان در چشم دار طناب با کسی
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 از ترباریک هاییگردن زنجیر، و قفل بدون آزاد پاهایی خالی، هاییدست با موجودات همه

 !ایمآمده هستی به مو

 دهیم؟می دشنام را دیگریک پدر و مادر راحت که است شده چه حال

 جای مادرش غوش*آ در دست به شمشیر و رحمیبی با اول از مغول خان چنگیز مگر

 !بود؟ گرفته

 بود؟ عاشق گونهاین یار، رخ ندیدن تا مجنون مگر

*** 

 !شوندمی خسته زندگی از عجیبی طرز به هاانسان

 دهد سر مستانه لبخند است ممکن

 !نیست غمبی او

 .است مرگش رسیدن فرا منتظر خیالبی و نیست زندگانی قید در بلکه

 کند غرق... و کار کتاب، موسیقی، ورزش، در را خود که را فردی بیابی است ممکن

 را خود کند راحت تا کندمی تضمین را او فرار وافر، عالقه این

 !است ساخته که گورستانی در

 !بزند رگ شاید

 !کند رها است جانش در که آتشی از را خود فراوان هایقرص خوردن با یا و

 این بداند که آنبی
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 !است نشدنیخاموش آتشی به رسیدن راه اول

 .هستیم متحرک یمرده همگان خالیست، زندگی از دیگر جهان این

*** 

 هاانسان ما

 .ایمفروخته توزیکینه یکیسه به را انسانیت

 سیاه الماسی همانند را کینه

 هستیم مراقبش مدام و کنیممی حمل مانهایجیب در

 !ایمکرده توزیع کینه و ایمگرفته جامعه از را انسانیت

 نفهمیدیم که ایمبوده فکرکوته قدرچه

 !بود بسته دمش به را جارو چه برای موش

 !بود هاموش جامعه به حواسش بودنش حیوان با او

*** 

 .یابیمی هاچیز خیلی بکنی، که مغزت اعماق به سفری

 .دعوا از بعد هایجواب همان  ًمثال

 .ماند باقی نگفته که هایی«دارم دوستت» یا

 !بودن خوب اال بود؛ هرچیزی پشتش که هایی«خوبم» هم شاید
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 !نکن اشتباه افتاده؛ لرز به تنم تمام

 ...هیچ نه و دارم ضعف نه امکرده لرز نه

 گل اشبازی کولی قلبم آورد،می کم جلویش! مغزم چارهبی جدالند؛ در مغزم و قلب

 در اعضا تمام که لرزاند،می را تنم و کوبدمی امسینه دیوار و در به را خود چنان کند،می

 .کنندمی تعظیم برابرش

*** 

 با ذهوق از پر زندگی، عطف ینقطه با تضاد در درست ایم،رسیده زندگی از اینقطه به

 ...هیچ و بودن خالی تو چاشنیه

 ...درمانبی آشوبی از پر و شود پر چگونه است قرار دانیمنمی که خالئی از پر

*** 

 .دارند تغایر منظور با تصور حد از بیش معنایشان کلمات بعضی

 که سرد هاییبغض پس در مان،احمقانه هاینگاه پس در است، خوب مانحال گوییممی

 ...است دلگیر شانشکستن

 !نوشدمی جرعهجرعه را جانمان بلکه گذردنمی تنها نه اما گذرد؛می گوییممی

 به رسدمی که خداحافظی هستیم، ماندن برای خواهشی حسرت در و «خداحافظ» گوییممی

 ...اهمیتبی هایرفتن همان از گیردمی نشات که ایتنهایی مان،تنهایی ژرف

 ...را مغزمان و را دلمان حرف کندمی الپوشانی حماقت با که هایمانگفتنی از وای و
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 که هاییدلتنگی ذهنمان، یگوشهگوشه و شد خفه و نشد بازگو گاههیچ که هاییدلخوری

 .نشد ابراز غرور حفظ محض فقط

 ...بگذریم و

 .است زیاد هایمانناگفتنی

*** 

 ...اگر شدمی بهتری جای دنیا

 نباشد، خودمان هایلذت پی مانچشم نباشد، شکستندل دنبال مانچشم

 کردیم،نمی خالی دیگر کسانی روی را هایمانعقده اگر بود بهتری جای دنیا

 شکستیم،نمی گناهیبی سر بر را هایمانبغض

 نردبانی را دیگران سقوط و رفتیممی را مانراه کردن؛له جای به اگر بود بهتری جای دنیا

 .دانستیمنمی پیشرفت برای

*** 

 .بدهیم قولی بیاید

 !مردانه قول

 .برداریم هم سر از دست بدهیم قول بیایید

 .داریم گناه هایمانبعضی کنید باور

 .ندارد پاسخ قوای که استخسته مانجان آنقدر
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 بد حال طلبکار بودن، حوصلهبی طلبکار نبودن، طلبکار نباشیم، هم طلبکار بدهیم قول بیایید

 .داشتن

 در کنیم رها هست مغزمان در هرچه «گوییرک» عنوان با و نبندیم چشم دیگر بدهیم قول

 .مانمقابل طرف صورت

 .هستند هرچیز از ترخطرناک دلی شکستن برای کلمات، کنیم باور بیایید

*** 

 !است برانگیز تحسین کائنات همکاری

 !مانیمی عجب در که دهندمی هم دست بر دست چنان

 .هستند هایتدرد یادآوری متفق همه که جهانی و هستی تو و

 باشی، داشته خوش حال خیال ایلحظه کافیست که جهانی

 شوی، است گلویت بر بختک چون که بغضی آن بیخیال ایلحظه کافیست

 !زمانه جبر از شدی رها

 !شود؟می چطور آخر که مانیمی حکمتش در که آورندمی رویت به آنچنان

 .نیست زندگی جای دنیا این دیگر خورممی قسم

 !اندافتاده لج بر کائناتش که دنیایی

*** 

 چِرایید؟ افسرده و نومید چنین
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 !دانستید؟نمی مگر

 کردن، برف زیر سر عمری از پس

 گیجید؟ حقیقت، پتکِ  گرانِ یضربه از امروز

 دانستید؟نمی کنون تا مگر

 بدانید، پس این از پس

 باشید، برحذر

 دنیا، که

 .ستتلخی و مضحک یبالماسکه محفل

*** 

 .است زندگی اسمش همه هااین پس

 هادقیقه هاثانیه هاخموشی دل هادلتنگی

 .برسد امنوشته برایت که رقمی آن برابر دو به تعدادشان اگر حتی

 بیداریم چون ایمزنده ما

 خوابیممی چون ایمزنده ما

 !ما از معدودی تعداد تنها البته سعادتمندیم، و رستگار و

 پانشینی وجودمان هایویرانه یگستره بر هنوز که شکر را خدا
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 کار این کردنشان شکار خاطر به فقط هابرخی گرچه ایم،گذاشته باقی عشق گنجشک برای

 !کنندمی را

 گـذشـت، کـه ما از نیست ایگله اصـالً البته کردیم، سقوط اوج ز اما ایمزنده آری

 و اشک تا که گفتیم و آمـدمی کسـی اول همان کاش ای اما نیـست؛ ایمسئله مـردنمـان

! زنـهـار رفت؛ و شد خسته تقدیر وادیِ این از هم بنده. نیست ایفاصله زندگی در پشیمانی،

 !نیـست ایغـلغـله  دگر وادی، این در که

*** 

 !خواند؟نمی تانخروس دیگر چرا: گفتم دوستی به

 را سرش هم ما کند،می بیدار خوش خواب از را ما هاصبح که بودند شاکی هاهمسایه: گفت

 .بُرید خواهند را سرش کند؛ بیدار را مردم کس هر فهمیدم که بود آنجا. بُریدیم

 سیر فکربه همه زیرا نیست، خروس از نامی کنندمی تعریف مرغ از همه که دنیایی در

 !شدن بیدار بفکر نه هستند، شدن

*** 

 «من» را نامش که آنچه و خودتان شخصیت دست از حیات دوره در که دارید یاد به 

 و هابدبختی ها،زیان ها،رنج ها،تلخی اوقات تمام اید؟دیده آسیب چقدر گذارید،می

 !است بوده «من» همین دست از حیات مدت طول در شما هایناکامی

*** 

 !بشکنیم را اطرافیان دلِ  دلیل، بی داریم عادت ها،آدم ما
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 .ایمشده کور انگار

 دارند، دوستمان که هاییآن با و گیریممی نادیده را است شده حقمان در که هاییخوبی

 ارزشی برایمان و کنندمی محلی کم که هاییآن برعکس، اما کنیممی رفتار غریبه همچون

 .داریممی دوست بیشتر اول یدسته از را نیستند قائل

 نیستیم؟ دیوانه راستی به

*** 

. شد نخواهد گنجیده مخیله، در که شد آراسته ایگونهبه. شد کوک ام،زده زنگ زندگی

 و یافتم را بودن زنده. شدم احیاء خود ولی کنم احیاء  دیگر باری را اعتبارم تا شدم عازم

 که است هاییکابوس زیاد، هایخوشی گاهی. بخشیدم کشیدنم نفس به را اعتبارم

 تلنگر یک شاید پررنگ، وجودمان در را حقارت احساس و کندمی محدود را هایمانچشم

 .بخشید وسعت مرا بینش بود که چههر! شد من وجودی پیدایش باعث

*** 

 تیمار که هنگامی به و ایمکرده تبسم آن در که را روزی و شب گذردمی داندمی نیز زمان

 شب تاریکی این در نیست هم راهبی. کنندمی خاموش را آسمان هایفام گویی شویم،می

 خاموشی و تایکی بر هاصبح که روشنی ایروزنه امید به تا بسپاریم رویایی خواب به را خود

. سپرد خواهیم ظلمت به را هایمانغم و دردها ای،دریچه آرزوی به نیز ما شود،می پیروز

. بکشیم نیز را حال حسرت ما و باشد انتظارمان در حالیخوش از پر دمی سپیده شاید

 احساس. کنم آوار خود سر بر نیز را اهریمنی و بیاورم سیاهی دل به را روشنایی ترسممی

 از رنگی نیز سیاهی که دهممی وعده خود به ولی کندمی رسوخ دلم در تاریکی این در وهم

 در که ترسی. رود بین از ترس این تا شود همرنگش باید دلم شاید. خداست هایرنگ
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 نیز من دانممی اما. دانمنمی. دهممی التیام او با را قلبم هایزخم که است نمکی دارم سینه

 .بود خواهم سیاهی این از جزئی حال؛

*** 

 ام؛کرده زندگی را مرگ آنقَدَر.مرا هایبرگ آخرین اندگذاشته حراج به گرد، دوره بادهای

 !پیراهنم دهدمی کفن بوی که

 دامنش زندگی. کنندمی عبور لگدکنان حضورم سنگِ از و اندآمده ریختنم تماشای به مردم

 زوال یقلّه به. ندارند دوامی امکودکی رویاهای ام،آموخته و تکاندمی«  من»  غبارِ از را

 شب،! خورَدنمی تکان زندگی آبِ از وَآب بَرَدمی باال مرا هایدست مرگ،. امرسیده

. شودنمی باز ماندنم؛ برای ایپنجره هیچ وَ کوبدمی شهر دیوارِ و در به را بردنم کنان،زوزه

 ...!بروم باید اند،خوانه را امفاتحه

*** 

 نبود، تند دور روی دنیا هاقدیم. شویممی خسته زود به زود که ایم؛آمده دنیا به دیر ما

 .شوی خسته بعد هاسال! نبینی خیر. شوی عاشق شدمی هاقدیم

 را هایتخستگی خاک تا سالمی هر به بیندازی چنگ و سر، همان از باشی خیرندیده که نه

 .بتکانی

 تکامل؟ یا است تناسخ

 سالگی بیست در که

 !ایم؟کرده زندگی سال هزار
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