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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ
ﺟﺎری ِ ﺟﻮی،
ﻣﯿﺎن دو دَم
روزنِ روز،
ﻣﯿﺎن دو ﮔُﻢ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎی "ﻫﻮم"*.
ﺑﺎ ﻣﺮگِ ﺑﺮگ،
اﯾﻨﮏ ﺗﻮ و
اﯾﻦ دﺷﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﻨﻪ و
ﭼﺎﭘﺎرﻫﺎی ﺟﻮی.

* ﻫﻮم ﯾﺎ در ﺳﻨﺴﮑﺮﯾﺖ ﺳﻮﻣﺎ ،ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺗﯿﺮه ﮔﻨﺘﺎﺳﻪ
ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ "ﻣﺮگ زدای" ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺴﺎن اﯾﺰدان و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ارج ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

اﯾﻦ دﻓﺘﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در آﻏﺎز ﮔﺰﯾﺪه ای از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوده ﻫﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺨﺶ دوم ،ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻨﺸﺎن را در ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎﻃﺮات ﮔﻮﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب در ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺪری ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل و
ﭘﯿﺶ از ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ آن
ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ .اراﺋﻪ ی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﮕﺎه
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آن روز اﯾﺮان را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﺪ،
و ﻧﯿﺰ آرزوﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﺴﻞِ ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﭘﺮروﯾﺎ و ﭘﺮﮐﺎر را.

ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﺟﻮاﻧﯽ ام ﻋﺎدل اﺳﮑﻨﺪری
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ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎور ﺑﯿﺎوری

اﯾﺮان
ﺑﺮ دﺷﺖ ﻫﺎی ﺗﺎر ﺗﻮ
ﺗﺸﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﻠﻪ ای ﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎران رﮔﺎنِ ﭘﯿﮑﺮت
ﻫﻤﻮاره در ﮐﺸﺎﮐﺸﻨﺪ.

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺟﻮﺑﺎرِ زﯾﺴﺘﺖ
آﺧﺮ ﭼﺮا
ﺑﯽ ﺗﺎب از ﺧﻮد و
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﺮ آن ﭼﻪ در رﻫﺴﺖ.

ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ اﺳﺘﻮارﯾﺖ
ﻫﻤﻪ ﮐﻮه وارﯾﺖ
ﻫﻤﻪ آﺑﮕﯿﻨﯿﺖ

ﻣﺎدر ﺑﺪان
ﻫﻤﻪ رودﻫﺎ و ﻣﻦ ﺑﻪ راه و رام ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﻮ اﮔﺮ
ﺗﻮاﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎور ﺑﯿﺎوری.
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ﺑﻐﻞ ﺑﻐﻞ ﺳﺘﺎره

ﻣﻬﺘﺎب
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درون دل ﻧﻘﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻧﺎﻫﯿﺪ
ﺑﺮ ﺷﮏ ﻫﺎ و اﺷﮏ ﻫﺎ
ﺷﺒﻨﻤﯽ از ﺷﺎدی ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ،
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و در ﭼﮑﺎﭼﺎک ﺑﺮگ ﻫﺎ
اﻧﺪوه ﻫﺎ و ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎی ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺧﺰﻧﺪ.

در اﯾﻦ آﺑﻨﻮس و ﻧﻮر
ﻣﻦ ژرف ﺗﺮ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﺠﺴﺘﻪ ام
ﺟﺰ آﻧﮑﻪ
ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻮا ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﯽ ﻣﺎﻫﺘﺎب و اﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺟﺎﻧﻢ را
ﭼﺮاغ راه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﮕﺬار
ﺳﺎﺣﺮان ﺑﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ام ﮐَﺸَﻨﺪ
دﯾﻮان ﺑﻪ ﻟﺮزه ام.
ﻣﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ را
ﺑﺎ دار و
دﺷﺖ ِ ﻟَﺨﺖ
ﻫﻢ آواز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

و از ﺷﻘﺎﯾﻖ
ﻓﻮاره ﺑﺮﭘﺎی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

در اﯾﻦ ﮔﺬار
ﻫﺮ ﺟﻮی
ﻫﺮ ﮐِﺸﺖ
ﻫﺮ ﻣَﺮغ
ﻫﻤﺮه و ﻫﻤﺪل ﻣﻦ اﺳﺖ،
در اﯾﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺎغ ِ ﺑﺎردار
ﮔﺸﻦ ﮔﺸﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ
ﺑﻐﻞ ﺑﻐﻞ ﺳﺘﺎره
ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن ﻫﺮ ﮔﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺳﺎﯾﻪ ی ﻣﻦ اﺳﺖ.
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ﻫﻤﺴﺎن ِ زﻧﺪﮔﯽ

رﻫﺎ
از آن ﮐﻪ زﻣﺎن
در ﭘﺮوازی ﭘﺮ ﺷﺘﺎب
ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﺎره اش را
ﺑﯽ ﺗﻮ
ﺑﺮ ﺑﺎل ﺑﺮد،
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اﯾﻦ ﺟﺎم
از آنِ ﺗﻮﺳﺖ
ﻧﻮﺷﺎﻧﻮش.

ﺟﺮﻋﻪ
ﺟﺮﻋﻪ
ﻣﯽ آﺷﺎﻣﯿﺶ
ﺗﺎ ﺳﺒﮑﺒﺎل ﺑﺮاﻓﺮوزی
و ﭼﻮﻧﺎن ﺟﺮﻗﻪ ای
ﺑﺎ ﺳﻮر و
ﺷﻮر و
ﻧﻮر
در ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮی.

اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻫﻤﺴﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ.

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ

ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ
ژرف ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞِ ﻧَﻢ
ﺑﺮگ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰی را
زﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﻓﺮش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﺑﻪ آﺑﮕﯿﺮی راﻧﺪه ﺷﻮم
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ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﺶ
ﺧﺎﻟﮑﻮب ِ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎﺳﺖ.

آن ﺟﺎ
ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﺮگ
در ﮔﻮش ﺑﺎد رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ
و ﺑﺎل در ﺑﺎل ﭘﺮوازﻫﺎ
ﺑﺎ اﺑﺮﻫﺎی ﻣﺴﺖ ﻣﯽ رﻗﺼﻨﺪ،
ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ
ﻓﺼﻞ زرد ﺳﺮآﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ.

در ﺟﻮار ﺟﻮﯾﺒﺎر
ﮔﺎﻫﯽ
ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺮا ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﭘﺮوازم ﺑﺮ ﻓﺮاز اﺑﺮﻫﺎ
ﺑﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻣﯽ دور
ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اش ،ﺑﺎز ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻮد.
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ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ
از ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ:
 آﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰِ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢاﯾﻦ دم
ﻫﻤﺮﻧﮓ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ
**

وﻗﺘﯽ دارﻫﺎ* و ﺳﺎرﻫﺎ
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﺎدﻫﺎی ﺗﺎر

روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ
در ﺧﻮف ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ؟

* درﺧﺖ ﯾﺎ ﺳﺮا
** ﭘﺮﻧﺪه ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻓﺖ ﻣﻠﺦ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

زوزه ی داد

ﮔﺰﻣﮕﺎن
ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ زوزه ﻫﺎﯾﺖ را
ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎﯾﺖ را
ﻣﺎ اﻣﺎ
ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯿﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺎن را
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ﺑﺮ ﺗﻮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎن ﺳﻔﺮ
رﻫﺎ ﻫﺴﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺤﺮ
ﺻﺪا ﻫﺴﺘﯽ.

ﺷﺒﮕﯿﺮ ِﻫﺰاره ﻫﺎ
ای داد!

* ﻋﺪل

*

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

دﯾﺮوز و اﻣﺮوز

در ﻫﻔﺘﻪ ی ﺑﺴﯿﺞ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﮔﻢ ﮐﺮده راهِ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﺮ ﮔﺪار
ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ دﻣﻨﺪ
آوار ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ
"اوﺑﺎش" ﻣﯽ ﮐَﺸﻨﺪ.
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دﯾﻮار ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎن
ﺑﯿﺰار از اﯾﻦ ﮔُﻤﺎن

*

ﺣﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﯿﻖ
اﻓﺴﻮس ﺳﺎﻟﯿﺎن:

دﯾﺮوزِ ﺟﻨﮓ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ و
اﻣﺮوز
ﺳﺮوران ﺑﺴﯿﺞ
اﻣﺎ
در ﻫﺮ دو ﮐﺎرزار
ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺦ.

* ﮔُﻤﮕﺸﺘﮕﺎن و ﻣﻔﻘﻮدان

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﻣﺮده ﺧﻮاه

ﻧﯿﻤﯽ ﺳﻮگ
ﻧﯿﻤﯽ ﺳﻮر
از ﻧﻮر ﺳﺮﺷﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﺷﺒﯽ در "اﺷﺘﺎﯾﻦ دام" 1ﺷﻌﻠﻪ ﮐﺸﺪ،
و ﻣﺮا ﮐﻪ ﻧﺎرآم
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روز را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺎک ﮐﺮده ام
ﺷﻮر و ﺷﺮاب دﻫﺪ.
ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﺑﺎ ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ در دﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮچ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻔﺮشِ ﺑﺎران و
ﺑﺎر و
ﮔﯿﺴﻮان زرﻧﺪ.

آن ﺳﻮی ﺳﺮوﻫﺎ
زﻧﮕﯽ ﮔﻨﮓ
ﺷﺒﺤﯽ را در درﮔﺎه ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ
و ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺸﻢ
ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﯽ راﻧﺪ
ﮔُﻢ ،ﻣﯿﺎن دو ﮔﻨﺒﺪ.

ﻧﺎﮔﺎه
ﺗﻨﺪﺑﺎدی ﻣﯽ دود

27

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺷﻮم°اﺑﺮی ﻣﯽ ﺧﺰد
و ﻓﺎﻧﻮﺳﻢ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﺮﯾﺰم
آﺑﻨﻮﺳﯽ ﺑﻨﺪم ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
و در آژﯾﺮی اﷲ ﮔﻮن
ﺳﺮوﻧﺎزِ ﮐﻨﺎر ﮔﻨﺒﺪ ،ﮔُﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و در ﺧﯿﺰآهِ دردش
ﺟﺎدو دﺳﺘﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار ﺧﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺑﻬﺖ زده
ﭘﺎی ﺑﺴﺘﻪ
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را در دﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ دﻫﻢ
2

ﺗﺎ از ﺗﻦ ﺗﯿﺮﺑﺎران "ﻋﺎدل"

ﺗﻦ زﻧﻢ.
ﭘﻠﮏ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ
ﺑﺎز ﻧﻮر اﺳﺖ و
ﺳﻨﮕﻔﺮش ﺑﺎران و
ﺑﺎر و
ﮔﯿﺴﻮان زر.
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

در ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﯽ ﻧﮕﺎه ﻓﺎﻧﻮﺳﻢ
در ﻧﺎی ﻧﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﺪ:
آﺧﺮ ﭼﺮا
اﺷﺒﺎح ﻫﺰار ﺳﺎل ِ"ﮔﺎﺳﻪ" 3ﻫﺎ
ﭼﻨﺪی ﺳﺖ در "آﻟﺴﺘﺮ" 4ﻏﺴﻞ ﺳﻮر دﯾﺪه اﻧﺪ،
اﻣﺎ در ﮔﺪار ﻣﺎ
ارواح دور
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻣﺮده ﺧﻮاهِ ﺧﻨﺪه اﻧﺪ.

 1ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﺎ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺑﺎﺧﺘﺮ ی و ﺧﺎور ی ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
 2دوﺳﺘﯽ ﺗﺒﺮﺑﺎران ﺷﺪه ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی 62
 3ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
 4درﯾﺎﭼﻪ ی زﯾﺒﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ
ﺟﺎری ِ ﺟﻮی،
ﻣﯿﺎن دو دم
روزنِ روز،
*

ﻣﯿﺎن دو ﮔُﻢ

ﻫﻤﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎی "ﻫﻮم"

**

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺑﺎ ﻣﺮگِ ﺑﺮگ،
اﯾﻨﮏ ﺗﻮ و
اﯾﻦ دﺷﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﻨﻪ و
ﭼﺎﭘﺎرﻫﺎیِ***ﺟﻮی.

* ﻫﻮم ﯾﺎ در ﺳﻨﺴﮑﺮﯾﺖ ﺳﻮﻣﺎ ،ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺗﯿﺮه ﮔﻨﺘﺎﺳﻪ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦ
"ﻣﺮگ زدای" ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﺎن اﯾﺰدان و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ارج ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
** ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ
*** ﭘﯿﮏ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﺎﺻﺪﻫﺎ
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ

ﺑﺪی
از ﻫﺴﺘﯽِ ﺧﻮدﺑﻮد
رﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻢ
ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن
ﺑﺮ آن ﭼﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ.
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

در رﮔﺒﺎر و آﻓﺘﺎب
ﮔﺎه ِ ﮔﺸﻮدن را
ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻦ
زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ
ﻫﻤﮕﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺗﺎ ﻧﯿﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻮد.
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺑﻨﺪِ آن دم

وﻗﺘﯽ
ﺟﻨﺠﺎل روز را
ﭘﺸﺖ در ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ
ﺗﺎ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻨﮓ
ﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ
رد ﺷﻮم،

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪِ آن دﻣﻢ
ﮐﻪ ﺷﺎدﯾﺖ
ﮔﺮد ﮐﺎر را
در ﺑﺎغ ﺑﺎد دﻫﺪ
و ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎرِ ﻧﮕﺎﻫﺖ
ﻧﺎﮔﻔﺖ ﻫﺎﯾﻢ
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

راﺳﺘﯽ را
ﮐﻪ از واژه ﮔﺎﻧﻢ
ﻣﺮا ﺗﻮ واژه ﺗﺮی.
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

از آن ﭘﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ

از آن ﭘﺲ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ
در ﻫﺮ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻤﺖ
ﺑﯽ ﻧﻮر
ﺑﯽ ﻧﮕﺎه.
و ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ
ﮐﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و زاﯾﻤﺎن
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

در ﺧﻮاب ﺳﺮدﺷﺎن
ﺟﻬﺎﻧﻢ را
از ﺳﺮب ﺳﺮﺷﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﺮ ﺷﺎم
ﻫﺮ ﭘﮕﺎه.

در اﯾﻦ ﺧﺎﻟﯽِ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرﺳﺖ و
ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺎآﺷﻨﺎ.

ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺲ ،راﻫﯽ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی.

ﮔﺮﯾﺰاﻧﻢ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ از ﻫﻤﻪ ﺳﻮی
ﺷﺮﻣﻨﺎﮐﻢ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮﯾﺶ.

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻞ

روی ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ام
در ﭘﺸﺘﻢ
ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺑﺮﻫﺎی روان.
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﺎن را
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ روزاﻧِﺸﺎن را
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺎهِ ﺷﮑﻔﺘﻦ
در درازﻧﺎیِ ﻓﺼﻞِ ﺳﺮد
ﺑﺎ درﻧﮓِ اﺑﺮﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺖ
و در ﭼﺸﻤﻢ
ﮔﻞ
ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺖ.

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺑﯽ ﻣﺮز°دل

از ﻣﺮز ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ
ﺑﺮ ﻣﺮز ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ
دل ،ﺑﺮ ﮐﻒ دﺳﺘﯽ
از ﺑﺎغ
ﮔﺴﺴﺘﯿﻢ.
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺑﺎ رﻧﺞ ﺑﺠﺴﺘﯿﻢ
ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺨﻮاﻧﺪﯾﻢ
ﺑﯽ ﺑﻮم ﺑﺪﯾﺪﯾﻢ
ﺑﯽ ﻣﺮز°دﻟﯽ را.

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪم

ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﭘﺮده ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن و ﭼﻪ ﺣﺎل ﺳﺖ ﺑﻪ آﻓﺎق
دﺷﺖ زردی ﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﺳﺖ؟
ﺑﺎم ﺑﺮﻓﯽ
ﮐﻮه اﺑﺮی
ﺑﺎغ ﺑﺮﮔﯽ ز ﺗﻤﻨﺎی ﺟﻬﺎن؟
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

در ﭘﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻦ
ﺧﻨﺪه زد ﻣﺴﺖ و رﻫﺎ" ،ﭘﺮده ﮔﺸﺎی"
و ﭼﻪ ﻣﻦ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪم.

درد ﺑﯽ ﻧﺎﻟﻪ ﻧﻬﻔﺖ
ﺷﻮق ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﺷﮑﻔﺖ
ﺑﺎم ﻫﺮ ﭘﺮده و ﭘﺮﮔﺎر ﺑﺴﻔﺖ.

ﭼﻬﺮه ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮان
روی ﺑﻨﻤﻮد ﭼﻤﻨﺰار زﻣﺎن.
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ورزای ﺳﺒﺰ

ﭼﺮا ﻣﺮگ
ﭼﺮا ﺷﯿﻮن و ﺷﮑﻮه ی ﺑﯽ ﮔﺴﺴﺖ
ﭼﺮا در ﻓﺮاﺳﻮی اﯾﻦ ﺧﺎک ﻣﺴﺖ
ﻣﺰاران و
ﺧﺎران و
ﻣﺎران ﺑﻪ ﺟَﺴﺖ؟

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺑﮕﻮ اﯾﺮ* ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﮕﻮ ﭘﯿﻠﺘﻦ:
در اﯾﻦ دم ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎران ﭘﺴﺖ
ﺗﻮاﻧﯽ ﺑِﺮاﻧﯽ ﺗﻮ ورزایِ ﺳﺒﺰ؟

* درﺷﺖ ﭘﯿﮑﺮ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﯿﺮ ﯾﺎ آﺗﺶ و ﻫﻤﺮﯾﺸﻪ ی اﯾﺮان و اﯾﻼم و اﯾﺮج
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮاغ

آن دَم
ﮐﻪ آﻏﺎزﯾﺪﯾﻢ راه را
ﭼﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ.
ﮐﻮرﺳﻮﻫﺎ
ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در ﺑﺮزﻧﺎنِ ذﻫﻦ ﻫﺎ.

45
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺑﺎ ﺳﻮ* ﮐﻪ آﻣﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ
داﻧﺴﺘﯿﻢ
وﯾﺮاﻧﻪ ﻻﻧﻪ را
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺮاغ
ﺑﻞ در ﭘﻨﺎه دل ﻫﺎ و دﺳﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ:
**

ﺑﻪ ﺧﺸﺖ ﺧﻮﯾﺶ
ﮐﻨﺎر ﺧﻮﯾﺶ***.

* ﻧﻮر
** ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
***ﺧﻮﯾﺸﺎن

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﮐﺮان و ﺟﻤﮑﺮان

ﺳﺎﻋﺖ روز ﻣﯽ زاﯾﺪ
روز ،ﻣﺎه
و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺰِ ﮔﺎه
ﮐﺎﺑﻮس ﺳﻬﻢ
در ﺷﺐ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن
و ﺗﻦ آﻫﻦ ﺗﺮﯾﻨﺸﺎن
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺳﻨﮕﯽ
در ﮐﺮان ﺟﻤﮑﺮان
ﮔﻨﺪاب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺎﻫﺘﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﻫﺰار ﺟﺎدوان دﯾﻮان!

ﺗﯿﺮه ﺟﻮﺋﯽ
رو ﺑﻪ ﭼﺎل ﺷﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮﻓﺎن ﺗﺒﺪار اﺳﺖ.

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

از ﺷﺎمِ ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻣﯽ آﯾﻢ
ﻧﺜﺮی ﺳﺮودﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺨﺶ دوم ﻫﻤﯿﻦ دﻓﺘﺮ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ

از ﮐُﻨﺪه ام زﺑﺎﻧﻪ ای
ﺣﺠﻢ ﺗﺎر ﭘﯿﺮاﻣﻮن را
در ﮐﺎر ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ
ﻧﮕﺎه ﺳﺮﮐﺸﺶ ﻣﺮا
ﺷﮑﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ
ﻫﻮای ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ را
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ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ

و ﮔﺴﺴﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را.
از دود و دﻣﺶ
ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ ﻣﺮا
ﻫﻤﺰادی
در ﻣﻦ
ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد!
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ
ﭘﺴﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﻧﺪ؟
آﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ اﯾﻨﺒﺎر
ﺑﺮ ﭘﻞ ﻫﺎی راز
ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﯽ آوﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ؟

از ﮐُﻨﺪه
زﺑﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﺎزد
و ﻫﻤﺰادم
ﺗﺎزه°ﻧﯿﺎزی ﻣﯽ زاﯾﺪ
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از دﯾﺎرِ
روانِ رﻧﺪاﻧﻪ و
ﻫﺴﺘﯽِ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ام.
دﺳﺖ در دﺳﺘﺶ ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻓﺘﻢ و
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ:
"از ﺷﺎم ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻣﯽ آﯾﻢ
ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ای در ﮐﻨﺎرم
و ﺑﺎر ﯾﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻢ
و در ﮔﺬر از اﯾﻦ راه ﻫﺎیِ ﻫﻤﻪ ﺷﻮر
راز زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﺶ ﻫﻤﺰادم
دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ".
در راه
ﺷﺐ°ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﭙﺮی در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻠﻮط
ﺳﻠﻮک ﺟﺎﻧﻢ را.
ﺻﺒﺢ ،ﯾﮑﺒﺎره ﻣﯽ ﮔﺴﻠﺪ
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ﻋﺮﺑﺪه ی ﻣﺮدی ،ﺧﻮاﺑﻢ را
و در ﭘﺮده ای از ﺧﻮاب و آﺳﻤﺎن
ﻣﯽ ﺷﮑﻔﺪ ﮔﻠﯽ ﻧﮕﺎﻫﻢ را.
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺸﻢ زﻧﯽ ﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺳﺒﺰﻓﺎم
ﮐﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ
ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮوک ﻫﺎی ﻧﻮرﺳﺶ را
و ﻟﺒﺨﻨﺪش ،زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽ زﻧﺪ زﻣﺎﻧﻢ را.
ﭼﻨﺪ ﮐﻮدک در ﮐﻨﺎر
ﻧﻮزادی ﺑﺮ ﮔﺮدن
و ﻣَﺸﮏ آﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ.
ﻧﻪ ﺟﺎر ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﮐﻪ آب ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻔﺲ ﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ی ﺗﻨﯽ را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﻫﺮ روز از ﭼﺸﻤﻪ ی ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ
آب ﻣﯽ آورد
و در ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ،ﻫﯿﺰم ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ.
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ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮد را ﻣﯽ ﻧﮕﺮد
و ﺧﻨﺪه ی ﺗﻠﺨﺶ
ﮐﻪ از ﺷﺮم و درد رﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ،
ﻣﯽ زﻧﺪ آﺗﺶِ ﺣﯿﺮاﻧﯽ
ﺟﺎﻧﻢ را.
ﭘﻠﮑﻢ در اﻧﺠﻤﺎد زﻣﺎن ﻣﯽ ﺧﺸﮑﺪ
و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﯿﺮه ی ﻫﻤﺰادم
در ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺮدﯾﺪی را:
"ﮐﻨﮑﺎش ﮐﻦ ﭘُﺮ آﻣﯿﻎ ﺧﻮﯾﺶ را!
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺎه
ﻓﺮوﮐﺶ دﻫﯽ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی دردت را
در ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺮﺗﻤﻨﺎﯾﺖ؟
ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎش
اﯾﻦ ﺷﮏ
آﻏﺎز ﺟﻮﯾﺒﺎر
و ﻓﺮﺟﺎم اﻧﺠﻤﺎدﻫﺎﺳﺖ".
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ﺑﺎ ﺑﺎر ﺧﺎﻃﺮه ای ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻢ ﺑﻪ راه ﻣﯽ اﻓﺘﻢ
و ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ:
"از ﺷﺎم ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻣﯽ آﯾﻢ
و در ﮔﺬر از اﯾﻦ راه ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺷﻮر
راز زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﺶ ﻫﻤﺰادم
دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ".

در ﺳﻔﺮ
آوای ﻧﯽ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ
از درون ﮐﻮﻣﻪ ای
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮرم را
ﭘﺮده ی ﺳﯿﺎﻫﯽ
ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﭘﯿﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ای
ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ دردم را
و ﻗﺎﻟﯽ ﭼﺮﮐﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎ
ﻣﯽ ﺑﻨﺪد ﺳﺨﺖ
ﻗﻼده ی ﺑﻬﺖ ام را.
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ﻣﺨﺎزن ﺑﺮﻧﺞ را ﭘﺎﯾﯿﺪم
ﻏﻢ ﺷﺎﻟﯿﺰار
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن
و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻮدن را.

ﻧﻮاﯾﺶ
ﮐﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را
آرام آرام
ﮔﺸﻮدﻧﺪ ﻗﻼده ﻫﺎﯾﻢ را
زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی آرزوﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﭘﻞ ﻫﺎی اﻣﯿﺪم را
و اﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺶ
ﮔﺸﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی ﺷﺎد راﻫﻢ را.

و ﺑﺎز
ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻤﺰادم
ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ را:
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"ﮐﻨﮑﺎش ﮐﻦ ﭘُﺮ آﻣﯿﻎ ﺧﻮﯾﺶ را!
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺎه
ﭘﺮﺗﻮ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﯽ
ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ،ﮐﻮه ﻫﺎی ﮐﻮر را؟
ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎش
اﯾﻦ درﻧﮓ
آﻏﺎز ﺟﻮﯾﺒﺎر
و ﻓﺮﺟﺎم اﻧﺠﻤﺎدﻫﺎﺳﺖ".

و ﻣﻦ رو ﺑﻪ رﺧﺶ ﻫﺎیِ* ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺳﺒﮑﺒﺎل ﻣﯽ ﭘﻮﯾﻢ و
ﺑﯽ ﭘﺮوا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ:
"از ﺷﺎم ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻣﯽ آﯾﻢ
ﺑﺎ ﺑﺎر ﯾﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻢ
و راز زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﺸﻢ
ﻫﻤﻮاره
ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ".
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و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ
ﭼﻮن دﯾﺮوز
ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ
ﺑﯽ ﻫﺮ دﯾﻮار
راز و راه را ...

* در ﺧﺸﻨﺪﮔﯽ و ﻧﯿﺰ اﺳﺐ رﺳﺘﻢ زال

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ
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ﯾﺎدﻫﺎ
و
ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎ

ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ
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+++++

در ﮔﺪار ﯾﺎد

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن را
در ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﺧﺎﻃﺮات ﮔﻮﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎی ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب در ﺧﺎﻧﻪ ی ﭘﺪری ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل و ﭘﯿﺶ از ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ی
ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﯿﺪ و ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ آن ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ از ﻣﯿﺎن
رﻓﺖ.
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اراﺋﻪ ی ﮔﻮﺷﻪ ای از اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎ را ﺑﯿﻬﻮده ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻧﮕﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯿﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی آن روز اﯾﺮان را
ﺑﻪ وﯾﮋه در روﺳﺘﺎﻫﺎ )رﻓﺘﻦ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎده
ی آﻧﺎن و ﮐﺘﺎب ﺑﺮدن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﺸﯽ از آزﻣﻮن
ﻫﺎی آن دوران ﻣﺎ ﺑﻮد( ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﻧﯿﺰ آرزوﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﺴﻞِ
ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﭘﺮروﯾﺎ و ﭘﺮﮐﺎر را .ﻧﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻞ ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮔﺮم و
ﭘﺮﺷﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻫﻨﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﭘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮑﺎش ﻫﺎ و ﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﯾﻮرش ﺳﺎواک ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ده ﺗﻦ از داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﮐﻼس ﻫﺎی درس ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺎواک
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺎره ای از آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان
ﻣﯿﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪان را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ دﯾﭙﻠﻢ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﺎد ﻫﻤﻪ ی دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ و ﭘﺲ از آن را ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽ دارم ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﯾﺎد ﮔﺮاﻣﯿﺎن زﯾﺮ را ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ:
 دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺮﯾﻤﯿﺴﺎ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا "ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻣﻮﺧﺖ".ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮدم دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ی دﻟﺨﺮاﺷﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.
 ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﻢ در ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻋﺎدل اﺳﮑﻨﺪری .ﺟﻮان ﻋﺎﺷﻖ وﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه آرﻣﺎن ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﺳﺎل رﻧﺞ زﻧﺪان ﺷﺎه را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ.
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 آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ام در ﺟﻬﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﺪی ﻋﻠﻮی.ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﭘﺮﺷﻮرم ﮐﻪ دوﺑﺎر زﻧﺪان ﺷﺎه را ﺳﭙﺮی ﮐﺮد
و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮران وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ.
 ﺻﺎﻟﺢ اﻣﯿﺮاﻓﺸﺎر ،ﮐﻪ در ﻣﺤﻔﻞ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﮐﻨﺎر او ودﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻨﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ را آﻏﺎزﯾﺪﯾﻢ .ﺻﺎﻟﺢ در
زﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ و دﮐﺘﺮ ﺑﻨﯽ ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺲ
از ﻫﻔﺪه ﺳﺎل زﻧﺪان در دوران ﺷﺎه ،ﮐﻬﻮﻟﺖ را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
ﭘﺸﺖ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی زﻧﺪان ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
 ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﺮاﻓﺮاز ،دادﺟﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽزﻧﺪان ﻫﺎی ﺷﺎه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و در ﭘﯿﺮی زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎی
ﻣﺎﻣﻮران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر رﺳﯿﺪ و
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﺑﺎ دردی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﭼﺸﻢِ دل از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ.
 ﺑﺴﯿﺎری دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻏﯿﺮداﻧﺸﮕﺎﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﺎ در زﻧﺪانﻫﺎی ﺷﺎه و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ در دﯾﮕﺮ ﮐﺎرزارﻫﺎ و ﺟﻨﮓ
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد
 دو ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﺟﻮاﻧﯽ ،ﯾﮑﯽدر ﮐﻨﺎر دﮐﻞ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎاﯾﻤﻦ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮی در ﻧﺒﻮدِ
اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽِ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﻔﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽِ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻧﻔﺘﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺷﺪﻧﺪ و زود ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
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ﭘﯿﻮﻧﺪ

اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و ﯾﺎ
ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺠﺎم ذﻫﻨﯽ ﻣﺸﻮق ﺑﻮده ،ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺮاﯾﺶ
رﻣﺎﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ژرف اﺧﯿﺮم اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ...اﻣﺎ اﯾﻦ را ﺑﺨﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از دروﻧﻢ ،از ﻗﻠﺒﻢ
و ﻣﻐﺰم وادار ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻮع ﺗﻔﺴﯿﺮﺷﺎن ،ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﺎﻃﺮات و
ﺗﺠﺎرﺑﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯽ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ در دروﻧﻢ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ .اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺐ ﮔﻮﯾﺎ از ﺗﻔﺎوت اﻧﻌﮑﺎس روﯾﺪادﻫﺎ در ذﻫﻨﻢ
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ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻃﺮاﻓﻢ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ .راﺑﻄﻪ ﻫﺎ را در
ﻗﺎﻟﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی و ﺣﺘﯽ اﻧﺰﺟﺎر ﺧﺎﺻﯽ
دروﻧﻢ را ﻣﯽ ﺧﻮرد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺲ ،از ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻓﻘﺮ و ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽ
آﻓﺮﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﯽ ﻧﮕﺮم ،اﻣﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮدم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮔﺴﺴﺘﻦ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻄﻊ ﻫﻤﻪ ی رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ را ﻣﻦ در ﻫﺮ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ ﮐﻮدک ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ای ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻫﺮ
ﺧﻨﺪه ی ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ ای ،در ﻫﺮ ﻗﺎچ دﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ی ﭘﯿﺮزﻧﯽ و در ﻫﺮ
ﭼﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﺳﯿﻪ ﭼﺮده ﻣﺮدِ ﺑﺮزﮔﺮی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ .اﻧﮑﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻄﻊ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ و
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮدم اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎه ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺎرور از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﯿﻢ،
ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﻔﻌﺎل ﺑﯿﺮوﻧﯽ و
ﺣﺘﯽ ﮔﺎه دروﻧﯽِ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎح ﻣﯽ ﮔﺬارم.
در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ی ﺑﻠﻮط ،ﺑﻠﻮﻃﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﻗﻄﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ،ﺳﺎﯾﻪ ی
زﯾﺒﻨﺪه و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،در رﻫﮕﺬری ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ
ﺑﻠﻮط ،ﺷﺎﯾﺪ آﻏﺎزم رﻧﮓ ﺳﺒﺰه ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻢ ﮔﯿﺮد.
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ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺒﺰﻓﺎم

ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻗﯿﻞ و ﻗﺎﻟﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮم .ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﯾﮑﯽ از
ﮐﭙﺮﻫﺎ ﺑﻪ زن ﺻﺎﺣﺐ ﮐﭙﺮ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﻣﺮﺗﺐ آب
ﻧﻤﯿﺎورد و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺮی ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺮ ﭼﻬﺮه اش ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ .ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺒﺰﻓﺎم زﯾﺒﺎ و
ﭼﻬﺮه ی ﺧﻮش ﺗﺮﮐﯿﺒﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﺮاوان ﻫﻨﻮز زﯾﺒﺎﯾﯿﺶ
را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺳﺮﺧﯽ روی ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﭼﺮوک ﻧﻮرﺳﯿﺪه ی اﻃﺮاف
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه .ﺑﺮآوردن ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ ی ﻗﺪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺪ و ﺷﯿﺮﺧﻮار ،و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﺗﻬﯿﻪ ﻫﯿﺰم و ﺣﻤﻞ
آب از ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻗﺮار دارد ،دﯾﮕﺮ رﻣﻘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽ
ﮔﺬارد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدد و دﺳﺖ ﮐﻢ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ
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ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ ﺧﻨﺪه اش ﮐﻪ رﻧﮓ ﺷﺮم و ﺧﻮدﺧﻮری و درد داﺷﺖ و ﮐﻼم
آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺣﯿﺮﺗﻢ واداﺷﺖ .اﮔﺮ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻣﯽ ﺑﻮدم؟ در اﯾﻦ ﺷﮏ دارم.
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ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮﺧﺖ ،از ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﻣﻮﺧﺖ .ار ﻫﺮ ﺑﺎرﻗﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎری ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ
دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺳﺘﺮد آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
ﮔﺎه اﯾﻦ زﻣﺰﻣﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ
در ﻧﺰد ﻋﻤﻮم –ﻧﻪ ﻫﻤﻮاره -ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺎدﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و روﻧﺪی
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻼ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺣﺴﺎب
ﺷﺪه و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
دردی ﮐﻪ ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ "ﻣﺸﮏ" در ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و آن را
در ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ای دروﻧﯽ دارد.
ﻣﻦ از درک ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﻋﺎﺟﺰم ،اﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻢ و ﻋﻤﯿﻘﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ،راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺘﺮﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﺎس ﻫﺎ و اﻣﯿﺪﻫﺎ،
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ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎ ،ﭘﻞ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯿﺶ را ﮔﺎه در ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ،
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ،ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و ﻫﺰاران راﺑﻄﻪ ی
ﻣﺠﻬﻮل دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻗﻼده

وارد اﺗﺎﻗﮏ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺪم .اﺗﺎﻗﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎل ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺴﺖ .اﺑﺘﺪا
ﭼﺸﻢ از دﯾﺪن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد .اﻃﺮاف اﺗﺎﻗﮏ ﻣﺨﺰن ﻫﺎی ﮔِﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر
ﮔﺮدآوری ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﺸﺘﯽ آت و آﺷﻐﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﮔﻮﺷﻪ ی ﺗﺎرﯾﮑﯽ از اﺗﺎق ،ﺑﺮ روی
ﺗﺸﮑﯽ ﭘﺎره و ﭼﺮﮐﯿﻦ ،ﻋﺒﻮس و زﺷﺖ ،ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.
اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ،در اﯾﻦ ﮐﻮﻣﻪ ی ﺗﺎرﯾﮏ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اداﻣﻪ ی ﺣﯿﺎت دﻫﺪ .رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪش ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ.
دﻟﻢ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻗﻼده ای ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد و
دﺳﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﭼﺮﮐﯿﻦ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش اﻃﺮاﻓﻢ را،
ﺣﺮﻓﻬﺎ و اﺷﯿﺎ را ﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﺪم .ﮔﻮﯾﺎ آن ﭘﻞ ﻣﺮﻣﻮز را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدم.
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ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺗﺎزه داﺷﺘﻢ رﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻼده را اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﮐﺮدم.
ﭼﺮاغ ﻫﺎی راﺑﻄﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ از ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻮﻣﻪ ،رﻧﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ داد.
ﺻﺤﺒﺖ از اﻣﺎﻣﺰاده ای ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻞ و ﺗﺒﺎر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﮑﺮ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ،زن ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭘﺴﺮش و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ از اﻣﺎﻣﺰاده و اﻣﺎﻣﺰاده و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﺑﯽ
ارزﺷﺸﺎن.
در ﺣﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ،ﺻﺪای دوﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ را از ﺑﯿﺮون درﮔﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ
داد .ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺷﺪ .ﻟﺮزش در ﺻﺪاﯾﺶ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،ﻏﯿﺮ ارادی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﻮد .ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز ﺑﺮود.
اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺎن زودﺗﺮ داﺧﻞ ﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪه ﺑﻮدم ،اﯾﻦ دوﺳﺖ
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ در دل ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺪاﻣﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ او را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮد داﺧﻞ ﺷﺪ .ﺗُﺮک ﺑﻮد و ﻗﯿﺎﻓﻪ اش ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ و
واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺣﯿﻦ روﺑﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ از
ﻧﺸﺴﺘﻦ ،دﻋﺎی ﺧﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از رازﻫﺎ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﭘﺮده ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد در ﺣﻘﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﺻﻔﺎﯾﺶ ،اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﯽ اش ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﻗﻮم و ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻮد،
ﺳﺎدﮔﯽ اش و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺪﮔﯿﺶ ﺟﻠﺒﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدم دارد ،ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﮔﺎه
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ واﺟﺪ ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺣﺠﺐ
آﻟﻮد ﺑﺮ وﺟﻮدم ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ .ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارم،
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اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ ،زﯾﺒﻨﺪه ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻧﭽﻪ در درون دارم و ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ادا ﮐﻨﻢ.
ﻓﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻬﻤﺎن ﭼﯿﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﺮا ،ﺑﺎﯾﺪ دم ﺑﺰﻧﻢ .اﯾﻦ را در ﻣﻮرد ﺟﺰﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
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آزﻣﻮن

ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎرﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ ام ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮان ،ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ
اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﻫﺮ اﻧﺘﻈﺎری دور از ﺗﻮان و ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ،
راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﯾﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ را آزﻣﻮده ام ،اﻣﺎ ﻫﺮﺑﺎر اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﻠﻮه ای ﺗﺎزه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮔﻮﺷﻪ ای ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﻤﻮش
از اﯾﻦ آزﻣﻮنِ وﺳﯿﻊ ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺮوز ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻮاﻧﺶ ﻓﺸﺎر آوردم .اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻨﻈﻮرم ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﻼی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯿﺶ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺠﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ را
ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﯿﺎﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرد.
اﺻﻮﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪی ﮐُﻨﺪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد .اﯾﻦ را ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ.
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ﻗﻬﻘﻬﻪ

ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزم .دﯾﺪن رﺷﺪ ،ﺷﮑﻔﺘﮕﯽ ،ﺻﺎﻓﯽ و ﺻﻔﺎی
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺴﻮﯾﺸﺎن ﺟﻠﺒﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺑﺎزی ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻟﺬت
ﻣﯿﺒﺮم .از ﺧﻨﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ،واﮐﻨﺶ و ﮐﻨﺶ ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻮق ﻣﯽ ﺷﻮم.
از ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داﯾﺮه ی ﻣﯿﻨﺎ ﺑﺮ روح و رواﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم ،از ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ژﻧﺪه ﯾﺸﺎن ،از ﺻﻮرت ﻫﺎی
ﭼﺮﮐﯿﻨﺸﺎن ،از دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎی ﺷﮑﺎف ﺧﻮرده ﯾﺸﺎن و از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﺎی
ﺑﯿﺠﺎی واﻟﺪﯾﻦ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن.
ﭼﻘﺪر از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮ زاﻧﻮﻫﺎﯾﻢ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮوم و ﭼﻘﺪر از ﺻﺪای
ﻗﻬﻘﻬﻪ ی ﻧﺸﺎط اﻧﮕﯿﺰش ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮم.
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ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ی ﺳﺮﺷﺎر ،ﻫﻨﻮز اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ام .ﮔﺎه ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه روی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
از ﺳﺮ و ﮐﻮﻟﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ و ﮔﺎه آﻧﺎن را آﻧﭽﻨﺎن ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ آﻣﺎج
اﻋﺘﻘﺎداﺗﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎره رم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﯿﺪن ﮐﺎر دﺷﻮارﯾﺴﺖ.
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داﯾﺮه

دﯾﺪن اﻓﻖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﺗﻨﮓ و ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﺷﻮار
اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺸﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﻫﺪش
ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ی آﻧﭽﻨﺎن درک وﺳﯿﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ی اﻓﻖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ در
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﮐﻮه ،در اﻧﻔﺮادی ﮔﺰﻧﺪه ﭼﻘﺪر رﻧﺞ آور اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ داﻣﺪاران ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﻨﮕﯽ دارد ،ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﺮ و
ﻣﺼﯿﺒﺘﺸﺎن ،آﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮه ی ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﯾﺶِ اﻧﺴﺎﻧﯽِ آزاده
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﭘﺎﮐﺪل

اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن دارم ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﺖ
اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯿﺸﺎن اﺳﺖ ،وﻟﯽ داﻧﺴﺘﻪ ام ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻫﺰاران ﻓﺎﮐﺘﻮر دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎرغ از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﺪ .رواﺑﻂ ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ
اﺧﯿﺮا ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ رواﺑﻂ اﻓﺮاد آﻧﭽﻨﺎن
زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون درک آﻧﺎن ،در ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﭘﺎی ﻗﻀﯿﻪ ﻟﻨﮓ اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺎ رواﺑﻂ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﯽ آورم .ﻣﺎﻫﭙﺎره 1ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﺳﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﭼﺸﻢ ﺗﻨﮓ،

 1ﻧﺎم هﺎ ﺕﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ.
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ﻋﺒﻮس ،ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮ ،ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ و دوﺑﻬﻢ زن .ﻫﺰاران ﺻﻔﺖ زﺷﺖ دﯾﮕﺮ را
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻔﺎﺗﺶ اﻓﺰود.
او را ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺶ ﺟﻬﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﺮق
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﺧﺘﻼف ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن.
ﻣﺶ ﺟﻬﺎن زﻧﯽ ﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺎﮐﺪل ،ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و
روراﺳﺖ .اﺻﻼ ﻋﺎدت ﻧﺪارد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻘﯿﻪ
را از اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽ دارد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺻﻔﺎت از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺘﻔﺎوت رﺷﺪﺷﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ آن آﮔﺎﻫﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﭙﺎره رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺶ ﺟﻬﺎن.
از ﻣﺎﻫﭙﺎره ﺑﺪم ﻣﯽ آﯾﺪ .اﺻﻼ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮارادی اﺳﺖ .از ﻫﺮ ﮐﺲ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺪم ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ
را از ﺧﻮد ﺑﺰداﯾﻢ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ .رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺧﻮدم از اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻏﯿﺮارادی ﻣﺘﻌﺠﺒﻢ.
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ﺧﺎﻣﯽ

ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻢ ﮐﻢ دارﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
دوره ی ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ را در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪﻧﻢ .ﺧﺎﻣﯽِ ﺟﻮاﻧﯽ دارد آرام آرام
ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﺨﺼﻮص از زﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ درک ﮐﺮدم ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﺸﮑﻼت،
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻓﺮاد و رواﺑﻄﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻌﻠﻖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺎ درک ﺧﺸﮏ و
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ام ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ وادارم ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻼﻧﯽ
رﻧﺠﺒﺮ اﺳﺖ ،اﺣﺘﺮاﻣﯽ زﯾﺎد ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﺪم و دوﺳﺘﺶ ﻣﯽ
داﺷﺘﻢ .ﻋﺸﻘﯽ ﺧﺎم .آﻧﭽﻨﺎن در ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮدم ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺻﻔﺎت زﺷﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺶ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم
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و ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪم .ﺧﺮده ﺑﻮرژواﻫﺎ و آدﻣﻬﺎی ﻣﺮﻓﻪ را ﻓﺎﻗﺪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دﯾﺪم .ﺣﺘﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را
ﺑﺪﻟﯿﻞ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ و ﻣﻮﺿﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯿﺸﺎن ،ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ی ذﻫﻨﻢ ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽ ﮐﺮدم.
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﮕﺮم ﭼﻘﺪر ﺧﻨﺪه ام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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دﺳﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ واژه ی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺎزﻧﯿﻦ
و ﮔﺮاﻣﯽ را در دل ﭘﺮوراﻧﺪن ،آب دادن ،ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک را از ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎ
و ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی ﻧﻮرﺳﯿﺪه اش زدودن ،رﺷﺪ دادن و آن را ﺑﻪ ﺛﻤﺮه ی
ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺳﺖ ،ﻗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮار،
ﭘﺮﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز ،ﭘﺮدﻏﺪﻏﻪ و دردآﻟﻮدﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ و ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدن ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻫﻤﭽﻮن
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز اﻧﺪر ﺧﻢ ﯾﮏ ﺟﻮیِ آﻧﻢ.
ﻓﺸﺮدن دﺳﺖ ﻫﺎ و ﻗﻠﺐ ﻫﺎ درﻫﻢ ،ﺗﺒﺴﻢ رﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ،ﺑﺮق ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،رﯾﺰش ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻦ در ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ...
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آری در روﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮک ،ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در اﯾﺜﺎر و
ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎزﻧﯿﻦ و ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
آه از ﮐﯿﻨﻪ ،دﺷﻤﻨﯽ ،ﮐﺪورت ،ﭘﯿﺸﺪاوری ،ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ .ﻟﻌﺎب زﻧﮓ دار و ﮐﻢ
ﺟﺪار ،و ﮔﺎه ﭘﺮﺟﺪارِ اﯾﻨﺎن را ،ﮔﺎه ﺿﺮﺑﻪ ی ﺗﻠﻨﮕﺮی ،و ﮔﺎه ﻃﻮﻓﺎن ﭘﺘﮑﯽ
درﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪ .ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دﻣﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺟﺪار زﻧﮓ آﻟﻮد
ﻓﺮورﯾﺰد و ﭼﺸﻤﻪ ی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﮔﺮدد.
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ﮔﺮداب

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،دﻟﻬﺮه ،ﺧﻤﻮدﮔﯽ ،ﺑﯽ ﻗﺮاری و وﺳﻮاس ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﺷﺖ
و ﺟﻮﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺧﻮد
ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن از ﭼﻪ ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﭼﻪ دﻟﻬﺮه ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭼﺮا
ﺧﻤﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد و وﺳﻮاس ﺗﺎر و ﭘﻮد وﺟﻮدش را در ﻣﯽ ﻧﻮردد؟
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آدﻣﯽ در ﺳﻨﮕﻼخ وﻗﺎﯾﻊ و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺳﺐ راﻫﻮارش از رﻓﺘﻦ ﺑﺎز
ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻘﺘﻀﺎت زﻣﺎن و
ﻣﮑﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ روﯾﺪاﻫﺎ زه ﺑﺰﻧﺪ و اﺷﺘﺒﺎهِ ﻓﺎﺣﺶ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻓﺎﺣﺶ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺴﺎر اﺳﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،دﻟﻬﺮه ،ﺑﯽ ﻗﺮاری و وﺳﻮاس را از
ﮐﻒ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺎ ﻗﻠﻪ ی اﻓﻼکِ ﻏﻢ ،ﺑﯽ ﻣﻬﺎﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
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ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶِ ﺳﺮ ﺑﻪ اوج ﻓﺎﺋﻖ ﺷﺪن ،اراده ای ﭘﻮﻻدﯾﻦ و ﻋﺰﻣﯽ ﺟﺰم
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺻﯿﻘﻞ روح ﭘﺮﺗﻼﻃﻢِ ﻣﻠﻬﻢ از ﺧﺼﺎﺋﻞ ﻓﻮق ،در ﮔﺬر از
ﮔﺮداب ﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﮔﺬر از ﺑﺤﺮان
ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و روﺣﯽ ،در ﻋﺒﻮر از ﭘﻬﻨﻪ ی ﮐﺎر ﭘﯿﮕﯿﺮ ،ﻣﺪاوم و ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،و در ﻓﻀﺎﯾﯽ آﮐﻨﺪه از ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ،ﺻﻔﺎ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﻋﺸﻖ و
اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
در ﮔﺬر از اﯾﻦ ﮔﺮداب ﻫﺎی ﻣﻬﯿﺐ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ی زﻧﺠﯿﺮه وار ﺳﺌﻮﻻت اﻧﺪ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻗﻄﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
 ﭼﺮا اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮدم. ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ی ﺷﺮاﯾﻂ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ. اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺑﯽ دﻗﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ. آﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪﻧﺮم ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
 ﭼﻪ اﺷﮑﺎل اﺳﺎﺳﯽ ،درﺟﻪ ی اول و ﻣﻬﻤﯽ در ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎتﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 آﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺟﺒﻠﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺷﯿﻮه یدرﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 ﭼﺮا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺠﺎی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺟﻮه اﻓﺘﺮاق ،ﺑﺮ وﺟﻮهاﺗﺤﺎد ﻧﭙﺮدازﯾﻢ.
 -آﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺧﺖ.
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ﻓﺮاغ ﺑﺎل

روح ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ ،واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ،
وﺟﺪان و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﯾﯽ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺮدی اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽ ﺷﮏ در ﺳﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯿﻪ ی وی دوﺷﺎدوش اﺳﺖ .ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﯾﯽ
و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ رو ﺑﻪ ﻓﺮازی ﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﺷﺎدی و
ﻃﺮاوت ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد و ﻓﺮاغ ﺑﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﯾﯽ
و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﯾﯽ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎزی در درون ،و ﺑﻬﺴﺎزی در ﺑﯿﺮون
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺰاران دﻟﯿﻞ ﺑﯽ
اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻦ ،ﻧﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و رﺷﺪ ،ﺑﻞ رﺧﻮت و ﺳﺴﺘﯽ و درﺟﺎزﻧﯽ را
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﺑﺮای رﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ی ﻇﻬﻮر
رﺳﯿﺪه ،روﺷﻦ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺪاوری و ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻢِ از
ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ای ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪ.
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از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺮوز آرﻣﺎن

* در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
* داده ﻫﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ
* ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎی روﺑﻨﺎﯾﯽ درﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان
* ﺟﺎﯾﮕﺎه داد در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
* ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮازﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان در روﻧﺪ ﻧﻮزاﯾﯽ
* ﺧﻮزﯾﺎن )در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر(
* راز ﭼﺸﻢ ﻫﺎ
* ﺳﻪ ﻧﺴﻞ
* ﻣﯿﺎن دو ﻧُﺖ
* از ﭼﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ،از ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﻪ )در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر(
* A look at the History of Iranian Civilization
* Iran: The Effects of Social and Economic Changes
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

Internet : www.b-arman.com
E-Mail: BehrozArman@aol.com
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