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 مقدمه:

کنند که نمایی زیستن میهای انساندر حیات آدمی، گل

ها، زخمی همواره چرکی افزودن خشکیدنشان، بر قلب

 شود؟ مرگ!نماید. خشکیدن چگونه تعبیر میمی

شان، در ها، با نبودِ روزانه و ماهانه و ساالنهگلبا رفتن 

توان سَر کرد؛ اما با نبودنی صورتی که بازگشتی باشد، می

 دائم کنار آمدن مُحال است.

های لطیفِ جانش، در بطنِ وقتی گل رفت، وقتی گلبرگ

همان  پاره گشتند، -خاکِ سرد، از هم گسیخته و پاره

ها اش میان لبهمندیود، آبای که ظرافتش زبانزد آدمی

 شود.روان می

پس از آن، روزهای انسانِ فقیر شده از گل را لحظاتی 

ی های مرگوارهکنند؛ از آن پس، دمکننده سرریز میخفه

 گیرند!آن فرد، موجودیت می

 

 

 《حیات مختصاتِ  محوریت》

ای فراخ اما متناهی جهان، درست به مانند زمین بازی

ناخوانده  چیز جز بازیکنانِ این بازیها را چه است و انسان
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 توان شمرد؟می

داند! تنها دانیم؛ هیچکس نمیحال بازی چیست؟ نمی

ها ی اول، بازیدانند این است در وهلهچیزی که همه می

تواند بجای دیگری در اختصاصی اند و هیچ بازیکنی نمی

ی دوم، زمینی غیر از جایگاه خودش قرار گیرد؛ در مرحله

ای که های تک نفرهبر این نیز آگاه اند که برای بازیهمه 

 هایی هستند.گروهپیش رویشان است، نیازمند به هم

ی جالب توجه این سناریو کجاست؟ اینکه اگر تو یک نکته

های جداگانه و هایت، خود بازیگروهکننده باشی، همبازی

 امختص به خود را دارند اما انرژی پیشروی تو را نیز مهی

ی راهشان سازند. در نتیجه اگر هرکدام از آنان در میانهمی

شود؟ مشخصاً، مغلوب مسیرِ ناهموارشان شوند چه می

یابد و امکان دارد برای جلو انرژی پیشروی تو نزول می

 ات نیست گردد.رفتن، انگیزه

گویند؟ اینکه ی کمتر، تمام جمالت قبل چه میبا استعاره

دگی کند؛ حتی در صورتِ محو شدن انسان ناچاراً باید زن

محبوبانش و هر آنکه روحش برای زیستن از وجود آنان 

 کند!تغذیه می

ای صیقل، همواره دار و بی ذرهزندگی، این بازیِ پیج و خم
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گاه شدگان را به چشم دیده و هیچشدگان و متوقفحذف

رویم اما روند، میخود به لنگرگاهِ مقصد نرسیده است. می

 ماند!کماکان جاری میزندگی 

 《!مرزی زمانِ  دو پارادوکسِ  صفر؛ دمِ 》

ممکن است روز قبل، آرامش، جانت را تهی از تالطم کرده 

ترین آشوبدار است شبِ پیشینِ واقعه، بیباشد. امکان

دار را دیده باشی. چه بسا در دیروزِ آن روز، خوابِ رؤیا

رش پر داده ات را با قرابرافروختگی فَلَق، رخوت و کرختی

باشد و سرخی شَفَق، لبخند بر لبت پهن کرده باشد! 

دانی؟ اصالً احتمال دارد در شبانه روز گذشته، می

 زیباترین خطِ ورقِ حیاتت را گذرانده باشی.

چیز در این هستی آگاه اما چه سود وقتی بر مرز هیچ

دانی در پسِ هر نیستی؟! منفعتش چیست زمانی که نمی

کشد؟ کمی ترینی انتظارت را میسفیدترین، سیاه

 تر بگویم؟خواندنی

دانی چه عزیزترینِ تو، امروز هست، فردا نیست و تو نمی

شود! امروز را برقِ شادی نور زمانی هست، نیست می

توانی دهد و تو نمیدهد، فردا را رعدِ عذاب، سور میمی

 شود!بفهمی کِی، همه چیز زیر و رو می
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نماید، زمانی که شوار میهایم دکمی درکِ گفته

ای بیش نباشی. تنها یک چِشنده، توانِ استنباطِ شنونده

 دارا را  ی زمختشانمغزِ جمالتِ گفته شده، از پوسته

 .است

دهند روم. خبر میاز قیاس بگذریم؛ به همان روز می

گویند نَفَس شدن ندارد؛ میای تا بیعزیزترینت، فاصله

با آن، دعا به آسمان عروج  تمام جانتان را دست کنید و

دارَت، دهید. بنا بر خواستشان، بنا بر نوایِ قلبِ هراس

 دهی.شوی و ذِکر پَر میروی، دست میمی

شود و شوی؛ قلبت وزنه میدر این لحظات سنگین می

گردد و کند؛ جسمت ثقیل میگردنِ روحت را خم می

که  هایی، خداییشِکاند. در چنین ثانیهزانوهایت را می

ها در به یاد رنگش کرده بودی، ایزدی که یادت مدتکم

کمانی در آوردنش، فراموشی گرفته بود، رنگین

 شود. در آن دقایق آن هورمزدِ بیغت میفروبی   آسمانِ

شبه و نظیرِ بازیِ حیات، همه چیز است و تو هیچ 

 شوی!می

ی پیش از شروع ناهموارترین مسیرِ این دمِ صفر بود؛ نقطه

هایش، دمِ کوچک و مبتدی و دلهرههر زندگی! این نیم
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 دهند.ی راه پیش رویت را شکل میخردترین لحظه

 《تالطمی!اگهانیِ بین مرگِ  اول؛ دم》

گذاری تا هر چه داری و هر چه خواهانش هستی، گرو می

به پاسِ این گروگذاری، ورق برگردد و آن روز به خوشی 

ه برای خدایت، برای پایان یابد. دست به دامان هر ک

شوی و مشکِ کمانِ آن روزهایت، رنگین است میرنگینِ

 ات دست یابی.کنی تا به خواستهالتماس برایشان پر می

ات گوید، زارتر از آنی که دستِ رد به سینهگُمانت می

کند نزارتر از آنی که دلت را بزنند؛ تصورت گمان می

وس! دریغا که بشکنند و ناامید تو را پس بفرستند. افس

هایش، آن روز چشم جامهها و پاکی معصومخدای و همه

کنند که امید همواره به شیرینی بندند. اثبات میبر تو می

 کند.رسد و گمانت همیشه راست تصور نمینمی

شود و تو چه ی نجواهایت زده میدست رد به سینه

شوی؟ تو در همان لحظه، در همان دَم که دریافتی می

گردی. سیاه اش را برون داده، تمام میت آخرین دَمعزیز

داند در برابر خودِ روزهای شوی؛ سیاهی که نمیمی

 اش، رنگی ندارد.آتی

کنی تو را پس زدند و نورِ امیدِ ی اتفاق، فراموش میلحظه
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ات را کُشتند. در آن لحظه وضع آنقدر به اجابتِ خواسته

 کلمات، مُحال شود که گنجاندنش در بطنِمی پیچیده

دانی باشد. گنگ هستی؛ تحیر تو را فرو برده است. نمیمی

ی باور ترینت را به دیدهچگونه حقانیتِ نبودِ قشنگ

بینی توانی آن رویدادِ روی داده را با واقعبنگری؛ نمی

 کنی. هضم

گویند؟ امان از آن قطراتِ پر اضطراب که ها چه میاشک

د و هر از چشمانت فرار کنندهند تا دست به دست هم می

تر ی تو ناممکنزنندههای برقدوند، ترکِ گویچه می

 گِریی!گِریی و میگِریی، میگونه است که میگردد. اینمی

روی! چشم که بر هم شود، به خواب نمیتمام نمی

زند و تو را هایت ضربه مینهی، تصویرِ او بر پشت پلکمی

کنی، سیبک لب که باز می پراند.نوزادت می از خوابِ 

کند و دوباره دارت، موجِ صدایت را متالطم میبغض

ی هیچ بود؛ روزهای بعد کنی. این تازه نقطهسکوت روا می

 اند.مدن نکردهگدازش هنوز آو ساعاتِ تاب

 و پیونددمی وقوع به اتفاق که ایلحظه بود؛ اول دم  این

 هایثانیه این لحظات، این. شِکاندمی آنی به را روحت

ر مغز و ب و هستند دارا را تیز و داغ چکشی گویا گداز،تاب
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زنند. تا ابدیت، تا روزی که خود تمام قلبت طرح می

ی زمانِ این دم را قطره -بر هم بِنَهی، قطره گردی و چشم

 به یاد خواهی داشت و با مرورش عذاب خواهی کشید!

 《!پریشانی و وهم اتفاق؛ تالطمِ  دوم؛ دم》

ات را که در مقابل چشمانت به جان گلِ پژمردهجسم بی

سپارند، تحولی ملموس به وقوع آغوش خاک می

شود و ات میپیوندد؛ در حقیقت، این نقطه مبدأ زمانهمی

حیات تو از آن پس به روزهای مثبت و منفی اتفاق 

 گردد.تقسیم می

توانی نه میروی. ای گنگ فرو میها در خلسهدر آن ثانیه

قدم از قدم برداری، نه توانِ یک جا نشستن داری. نه 

هایت در نطفه خفقان دهی؛ نه توانِ توانی به اشکمی

 ریزش آن قطرات گم گشته را دارا هستی.

کنی و عطری هوا را استشمام میدر آن دقایق، به ظاهر بی

بر سطح خاک حاضر هستی؛ اما در حقیقت، بخش اعظم 

 گردد.ر کنار عزیزترینت، در خاک مدفون میروح تو نیز د

شود! از خود را برایت نمایانگر می وَهم تصویری پیچیده

چشی. ماهیت ترس را برای اولین بار در آن دقایق می

منظور چیست؟ اضطراب و تنشی که با فکر به تنهایی 
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ی دیگری نشیند؛ بیش از هر ترسانندهعزیزت بر جانت می

. سرگردان، به همه چیز و همه کس کندتو را حیران می

زنی تا قرار یابی اما آرامش، دائماً از تو فرار چنگ می

 کند.می

یابی! اینکه از همه یک راه برای آرام کردن خود می

بگریزی و به تنهایی بر بالین خاک عزیزِ جانت که دیگر 

وگوی داغی بنشینی. گفت وگوموجودیت ندارد، به گفت

 دهی!گویی و خودت پاسخ میاست؛ خودت می

اش نسبت به کنی و به جای او، دلتنگیابراز دلتنگی می

های گویی و با بغضنمایی. از هراست میخود را ابراز می

گویی! آن شب، ات، از هراس او میشکوفه زده در حنجره

 نهایت شب عجیبی است!بی

تر از تو، کسانی هستند که آنان نیز تر و درماندهناالن

دانی باید خود را آرام شوند و تو نمیازمانده محسوب میب

 ها باشی.کنی یا به فکر بازگرداندن آرامش آن

 تا اول، دمِ هایثانیه مانند به ثانیه این  این دم دوم بود؛

 به ماهانه و روزانه را هاآن. مانندمی یادگار به برایت ابدیت

 رنج گیرد،می پیشی ثانیه که ثانیه و کشیمی دوش

 !بریمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 11 کاربر نودهشتیاعطیه حسینی  – های مرگوارهدم 

 

 《!سرزش و حسرت تیغِ  سوم؛ دَمِ 》

شان، گرمای روحت را آیند که سردیروزهایی می

گیرد و زبانت به تان را تلخی سکوت فرا میرباید. خانهمی

ی جدید او سر کند. هر روز به خانهسازی میندرت واژه

م ک -نمایی. کمزنی و هر روز به هراس او اندیشه میمی

هایی که تو شوند؛ حسجانت شکوفا می احساساتی نو در

 کنند.نشین میرو بیش از پیش عزلت

نشینی و علت نبود او ی پیدایششان چگونه است؟ مینحوه

شوی. موشکافانه به گذشته را برای خود یادآور می

ها دخیل نگری تا دریابی در کدام یک از آن علتمی

افتی، ای. نقش پررنگ خود در نیستی او را که دریبوده

 دواند.خورد و در روحت ریشه میسرزش به آرامی سُر می

سرزنش حسی منفور است؛ مخصوصاً زمانی که هم 

شونده خودت باشی. در این سرزنشگر و هم سرزنش

کوبی و توان صورت مدام با چکش کلمات خود را می

کرد، گُریختن نداری؛ اگر فرد دیگری تو را سرزنش می

ی هایت را به وسیلهو یا گوشکردی مکانت را عوض می

نهادی؛ اما وقتی صدایی از درون مدام تو دست درپوش می

 شود.اش مُحال میرا بیازارد، خاموشی
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آید و بار روی قلبت ها که زیاد شد؛ حسرت میسرزنش

نهایت شود. حسرت درد دارد و تو را بیتر میسنگین

جواب هایی بیکند. مدام از خود سوالمظلوم می

کنی که پرسی. اگرهایی را برای خود مطرح مییم

 داد یا نه!دانی بودنشان چیزی را تغییر مینمی

دهی و به هر کدام از این اشتباهی بزرگ انجام می

جواب، پاسخی مثبت های بیمتغیرهای خیالی و سوال

شوی و خود را با حُکم دهی. در حقیقت، قاضی میمی

های داغ حسرتشماری و خود، مقصر همه چیز می

 افزایی.وجودت را می

چرا اشتباه؟ چون اگر تنها برای یک بار مُهر تایید بر 

های مغزت نهادی، تا آخرین نفس جوهر آن مُهر سوال

 پس آن از  مانی.، مقصر میشود و برای خودخشک نمی

 کند انکار را بودنت مقصر که هستی فردی دنبال به مدام

 دادی انجام همیشه برای بار یک را قضاوتت خودت چون

 ود نداری!خ یتبرعه  برای توانی دیگر و

این دم سوم بود؛ دمی که در آن هم سرزنشگری هم 

سوزاند؛ شود و میای که جافی میکنندهقاضی! قضاوت

 ایریزیپی  اینکه به سوختنش اهتمام ورزد. این دمبی
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 سخت و عجیب که کوچکت روحِ برای است؛ آینده برای

 !شودیم بزرگ

های ابخو و اوبی روزهای اولین خلوص، چهارم؛ دم》

 《گو!قصه

انگیز! وار! ماللروزهای پس از او چگونه است؟ کسالت

های بعد از رفتنش، هنوز در روزهای بعد از او، هفته

زنی و هر چه از دستت حسرت و سرزنش دست و پا می

نشانی که او در جهانی دیگر، آرام برآید، بر میدان عمل می

ترین موجودی که اطرافیانت شوی، خوبباشد. خوب می

شوی، ذکر سکوت و اند. مظلوم میهبه چشم دید

 نشیند!های غریبه و آشِنا میات، بر لبگیریگوشه

شماری. آید، آن را میگذرند و تو هر روز که میروزها می

به چه عنوان؟ در حقیقت در ذهن برای خود تقویمی با 

اش را از کنی و روزشماریاو خلق میهای بیعنوان اولین

 گیری!است در نظر می زمان مبدا که رفتن او

روزی که اولین تولدت است و صدایش با آرامشش، 

دارد؛ روزی که به هایت ارزانی نمیتبریک به گوش

شوی و دیگر آغوش گرمش را نثار سردی اش وارد میخانه

هایش از پشت کند؛ روزهای شادی که گوشجانت نمی
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، کنند. به طور کلیدار تو را شنیدن نمیتلفن، صدای ذوق

هر روز، اولین روزی است که او نیست؛ هر روز اتفاقی 

خاص را باردار است که برای اولین بار اویت را در آن 

 اتفاق شریک نداری!

نهایت دردناک است؟ جدا از لحظات دانید چه چیز بیمی

دار، سوا از وهم و خیال صدایش و بوی های غمرؤیاپردازی

ای بکر و ریهای ترسناکت دردآوعطر جانش، خواب

هایت را دو حسِ ملموسِ آلود دارند. افسارِ خوابوهم

گیرند و تو را در جهنمی حسرت و سرزنش به دست می

 برند.آتشین پیش می

هایت بینی دستمثالش؟ راحت است! خواب می

کار ماند؛ در کابوس بارها و توانست نجاتش دهد اما بیمی

در پیشِ نه او نیست شد و نِگَری که چگوبارها می

مزه به هایت، گَسچشمانت محو گشت! گاهاً هم خواب

دهم؛ مزگی را شرح میآیند! گَسهایت میپیشواز شب

اش محو و ی عجیب و ناخوشایند که شیرینییک خلسه

ناواضح است. درست به مانند خوردن قاچ خرمالویی که 

اش را دار و گوشتیاش، طعم مغزهای جانپوست گس

 کند.محو می
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بینی که دوباره آمدن کرده و با ها، او را میاین خواب در

ات اش که در چند قدمیبینینگرد؛ میلبخند تو را می

هایش را برای در آغوش کشیدنت بلند ایستاده و دست

ها کند. شاید یک شب نگریستی که جمیعی از انسانمی

 ی او از شگفتیدر تالشند تا تو را با اطالع از حضور دوباره

گو، حینی که اشکِ های قصهبریز سازند. انواع این خوابل

دار به قلبت ای سرمانشانند، تلخیشوق در چشمانت می

ای که عاملش، نبود او در دنیای کنند؛ تلخیسرازیر می

چو پوستِ گَس خرمالو، شیرینی دیدنِ حقیقی است و هم

 پوشاند.محو او در خواب را می

ی های بی او را در همهاولین این دمِ چهارم بود؛ دمی که

هایت او را مدام در رویا و کنی و چشمروزها تجربه می

بوید! این دم نگرد و میخیال، در خواب و بیداری می

هایش را هرگز فراموش نخواهی کرد؛ عجیب است! خواب

توانی با اندکی شان را تا همیشه میترسشان و شیرینی

شگرف اند چون تو، از یادآوری از نو بچشی! این روزها 

برای شاد کردن روحِ او در جهانی دیگر، از برایِ هدیه 

ترینِ تمام بخش و مسکن به او، خالصهای آرامکردن ذکر

ترین، برای خودت و شوی؛ خالصروزهای حیاتت می
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 شوی!خدایت می

آور و یک ای کسالتهتغذی منبعِ  پنجم؛ دم》

 《دگرگونی!

گویت، در روح و جانت قصههای از زمانی که خواب

ها از هم گذرد. ماهکردند، روزها میپراکنی میهراس

ماند. ات اشک ریختن میگیرند و روال روزانهپیشی می

های طوالنی با دلیلی مقبول دانید؟ اگر مدتمی

های اشک را خلق کنید و از چشم بِچِکانید، شکوفه

تواند میشود. روحتان دیگر نروحتان مریضِ گریستن می

 روزی را بدون اشک، متحمل شود.

های روزانه و گردد؛ به بغضیعنی چه؟ روحتان معتاد می

بدیل های شبانه و اختصاصی اعتیادی بیعمومی و اشک

شود و اگه او کند. اشک و بغض غذای روحتان میپیدا می

شود. پژمردگی، غرق را سیر ننمایید، مسلماً پژمرده می

گردد. صحبت از پژمردگی و سبب میشدن در خالء را م

ی خواهم از نتیجهخالء باشد برای بعد؛ حال می

 های طوالنی مدت بگویم.گریستن

ها خوب باشی، اشک بریزی و باز هم خوب زمانی که مدت

شوی. هنگامی که تمام دقایق روزهایت باشی، خسته می
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بر خطی صاف سوار باشند، هیجانِ این خط به صفر 

نماید. در این لحظات آور میمه چیز کسالترسد و همی

 نه دیگر که رسدمی فرا روز یک   گردد!به ناگاه ورق برمی

 از گلِ آرامشِ جهتِ در مدام نه و مخلص نه هستی، خوب

 بد. کنیمی پیشه تکاپو دیگر، جهانی در اترفته دست

 شوی!ناشکر می شوی؛می

سفید، سیاه شود و یشود که خوب بد مچگونه؟ چه می

آوری زمانی را که عزیزت پر کشید؛ گردد؟ به یاد میمی

ات دیده نشدند. به یاد هایِ ملتمسهمان زمانی که دست

آوری که خدا، آن بزرگِ مقتدر که هر کار که اراده می

نماید از تو کند را در کسری از ثانیه بر جهان اعمال می

 گردانیروی به را مِهردارش  ی بزرگانِروی گرداند و بقیه

 .داد دستور تو از

پرسد که آن بزرگ، آن که یکتا تواناست و ات میاندیشه

دار تو نظیر آن به چشم نیامده، چرا در پاسخ به نواهای غم

گونه اراده پیشه نکرد تا عزیزت بماند و روزهایت این

اش در جهت خاکستری و تیره نگذرند؟ چرا خواسته

 واقعه از پیش روزهای به لحظات ینا در   آرامش تو نبود؟

 یصفحه بر که بدی و نیک کارهای تمام به اندیشی؛می
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 هایخط قیاسِ در تا نگریمی چه هر! کشیدی حیاتت

 غالب را بدت کارهای و سیاه هایخط سفید، و سیاه

کنی، حقِ تو، فکر پیشه می چه هر. مانیمی ناموفق ببینی،

گونه سوختن و ساختن ات و افراد دَرَش، آنحق زندگی

 نبود!

بینی، زمانی که خود را در حق به جانب بودن، مُحِق می

شود. در حقیقت ابتدای اهمیت میبد بودنت برایت بی

نمود و به دنبال ردِ می تغییر کمی برای خودت عجیب

ی ی؛ اما زمانی که همهعلت آن تحول و خوب ماندن بود

کنی، همه چیز طبیعی جمالت قبل را با خود مرور می

 کنی.نماید و حق را به خود اعطا میجلوه می

های اشکِ دائمی، همان این دَمِ پنجم بود؛ دمی که شکوفه

شوند. آور میات، کسالتی روحِ بیمار شدهمنابع تغذیه

بول علتی مق آوری و باکنی، به یاد میزمانی که فکر می

شود؛ آور میشوی! این دم، بعدها حسرتبرای خود، بد می

خوری؛ اما در بارها حسرت بد شدن و خوب نماندن را می

بخش نیست! گاه نتیجههمان حین آگاهی که حسرت هیچ

های ظاهری، گاه فرصت جبران نیست؛ فرصتهیچ

 اند!ظاهری
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بِ کاذتِ هیجانا برنده،پیش دروغینِ  عوامل ششم؛ دم》

 《شونده!تمام

مانی! بد بودن چگونه تعبیر گذرند و تو بد میروزها می

شوی؛ نسبت به خوب و بد بودن تفاوت میشود؟ بیمی

کارهایت، نسبت به در آرامش بودن عزیزت و نسبت به هر 

 دهی!چیزِ دیگری واکنشی نشان نمی

کننده شدن خطِ مسیر آوری که با خستهبه یاد می

آوری از خود ساختی و چگونه چه خودِ کسالتات، زندگی

های اطرافت را سِتاندی! در اکثر مواقع، شور و شوقِ انسان

گیری بد بمانی اما دیگر کسی در این لحظات تصمیم می

 شود.نباشی که موجب زدودن لبخند از لبان دیگران می

دهی. برایت ها جان میکنی و به آنهایی خلق میشادی

ها، چقدر از قانون و خط که این شادیاهمیتی ندارد 

ا قرمزهایی که برای خود رسم کرده بودی، فاصله داند؛ تنه

 خواهی شاد باشی و دیگران را نیز شاد گردانی.می

شود؛ ی عزیزت کم میدر این روزها، سر زدنت به خانه

جا، دانی رفتنت به آنشاید هم به هیچ برسد! چرا که می

شود و نحس و عجیب را مسبب میبه یاد آوردن روزهایی 

دار ی غمکنندهدار است دوباره همان خوبِ خستهامکان
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کند و تو شوی. قلبت مدام تو را به آرامگاه او دعوت می

 زنی.می روحت را پس یمدام دعوتِ هسته

روی تا مرزهای بد روی و پیش میدر این روزها پیش می

ید؟ بد بودن به دانجا کنی. میبودن را برای خود جابه

قابل بخشش نیست؛ نهایت غیرمعنای کارهای شنیع و بی

اصالً کسی که روحی به تقریب پاک دارد، هرگاه بخواهد 

ای به سوی آن امور بتازد، وجدانش افساری به ذره

ای به عقب باز اندازد و او را در مرحلهگردنش می

 گرداند.می

و شب، با  بحگویی؛ دیگر صبد بودن یعنی دیگر ذکر نمی

نیتی خالص و پاک، به فکرِ مهربان بودن و خدمت به 

اندیشی روی، به این نمیدیگران نیستی؛ دیگر راه که می

ی پاییزی که با باد های خشک شدهکه اگر بر روی برگ

شوند و اویی که اند، پا بگذارم، خورد میبر زمین لم داده

ندبرابر جمع کردنشان را به گردن گرفته است، زحمتی چ

دانید؟ بد بودن برای یک انسان که قلبی پاک کشد. میمی

و مهربان داشته، به معنای خوب نبودن است؛ به معنای 

 همرنگِ جماعت عادی شدن است.

در این روزها تو تنها به علت نبودن عزیزت در مسیر 
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کنی! تو را عواملی دیگر که جدیدت پیشروی نمی

کشانند. در خود میتنوعشان کم نیست نیز به دنبال 

هایشان را آغاز حقیقت این عوامل به تدریج خودنمایی

ها نمایند. شاید حتی نیروی آنکنند و تو را فریفته میمی

ات به سمت بد بودن، خیلی بیشتر از نیروی در پیشروی

 نادیده گرفته شدنت توسط خدا باشد.

ی ه با نسخهای غیرقابل مقایسگذرند و تو نسخهها میماه

چنان شوی؛ تغییراتت روز به روز آنات مینخوردهدست

را به روی خود احساس  هاشود که چشممشهودتر می

 شنوی.ه گوش میبهایی متنوع را کنی و حرفمی

 زندگی دوباره که جایی تا  گیرندها از هم پیشی میثانیه

رد و بمی پیش را تو راست خطی دوباره افتد؛می هیجان از

دارد. تفاوت این بار با پاهایت را از حرکت وا میخستگی 

ای، نه از سری قبل این است که از بد بودن خسته شده

ات و از حد فکر و منطقخوب بودن! از پیشروی بی

 کشی.گذشتنت عذاب می

کنی و خودت از خراب کردنِ خود بیزار خود خراب می

شوی! در این دقایق فرصت جبران نیست؛ چرا؟ چون می

چیز خسته باشد، راه رفته را نهایت از همهسی که بیک
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تواند بازگردد، چه بسا که راه پیش رفته طویل هم نمی

جا گیری به میانه بروی؛ بروی آنبوده باشد. تصمیم می

های غیرحقیقی و شادی و غم، بی ذوق که در سکوت، بی

 کنی.دروغین، برای خود زندگی می

خواهی خودت و به ظاهر میاین دَمِ ششم بود؛ جایی که 

دیگران را شاد نمایی اما هر لحظه همه چیز برایت 

گردد. جایی که از عواملِ دروغین آورتر میعذاب

شونده و از هر چه به برنده، از هیجانات کاذبِ تمامپیش

شوی و از ظاهر هست و در حقیقت نیست، خسته می

برایت پایان هایی بیکشی. این دم تجربهها دست میآن

صورتان را به شود و تو سیرت حقیقی نیکآور میارمغان

 نگری!چشم می

 «!تدم هفتم؛ پژمردگی و خالء، بازگش»

جایی که پژمردگی است؛ همان ی میانهاین دم، شرح نقطه

شوی! از برد. دلزده میآید و تو را به خالء میمی

هایی که روزهای پیشین، ندانسته قضاوتت کرده انسان

کسب  ات برایهای ناگهانیند، از باال و پایین رفتنبود

 .شویآرامشی که همواره از تو فرّار است، خسته می

ای گیریکنی و سرانجام نتیجهها اندیشه پیشه میساعت
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دهد. اینکه در همان بخش جانت را کمی قرار میآرام

ی میانه، در تنهایی و سکوتِ خانه، زیستن را ادامه نقطه

حقیقت دیگر به دنبال کسب هیجانات و  دهی؛ در

کنندگی های متنوع نیستی، اینجا تسلیمِ کسلروزمرگی

مانی و سازی، ثابت میای که خود میشوی. در خالءمی

گریختی، تو را که از آن می تالطمیدهی خطِ بیاجازه می

 .پیش ببرید

ها ها و لبخندهایت تا مدتاین نقطه عجیب است! اشک

کند. تفاوتیِ خالء تو را متفاوت میبی .وندشخشک می

ها رسد و دیدن انسانتمایلت برای معاشرت به حداقل می

شود. اتاقت مأمنی است که در این ایام، تو آزاردهنده می

دارد. در این روزها ات هم دور نگاه میرا از خانواده

جایی که توان بینی اما از آندار میهایی بغضخواب

ای، بغض پس از فشاری از دست داده گریستنت را

رود تا به ی متحرکت، دوباره پایین مینهایت به حنجرهبی

قلبت بازگردد و قلبت در این روزها، محل رسوبِ 

شود؛ شاید باید گفت، به واقع های اشک نشده میبغض

 !گنددمی

بینی! دوباره ات را میها چیستند؟ گلِ خاک شدهخواب
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ی دلتنگی را بار، قصهآیند و اینگو میهای قصهخواب

دهند. اویی که محو شده بود را بیمار و شکسته، شرح می

نگری که تنها نشسته است و با ای از جایی میگوشه

ها به کند. این خواباش را به تو ابراز میلبخند، دلتنگی

آوردند که از کجا به کجا کشیده شدی؛ چه یادت می

ها از او و فکرِ ی و چگونه مدتکسی را از خود ناامید کرد

 !به خوب بودنش غافل شدی

گیری به او سر بزنی؛ بروی، بر بالین سنگِ تصمیم می

اش، در سرمای زمستان بنشینی و کمی حرف سرد شده

دانید؟ چنین حرف زدنی، نیازمند به خلوتی بزنی. می

خواهد. مسکوت است؛ دلت تنها با او بودن را می

ات، های سرخ شدهه با دستنشینی و حینی کمی

گوی تک وزنی، گفتهای روی قبرش را کنار میبرف

 .کنیآغاز می ات را یک بار دیگرنفره

از روزهایی که گذشت، از کارهایی که کردی و از بد 

تواند ای و هیچکس نمیگویی! از اینکه گم شدهشدنت می

 زنی.ات را به یاد آورد و بیابد، حرف میگشتهروح گم

های روزها از آخرین باری که قلبت دردهایش را با شکوفه

ی حرف زدنت با گذرد اما در لحظهاشک بیرون ریخته، می
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گردد و هم خودت، او، به ناگاه توان شکستن بغضت باز می

ی و گویمی  شکنند.ات میهای رسوب کردههم بغض

های سردت، هر لحظه گویی تا تمام شوند اما گونهمی

 .شوندخیس میبیشتر 

در همان نقطه که همه چیز آغاز شد، در محل خاکِ 

هایی جایی که پر از اشک و حسرت و حسشدن او، همان

شوی؛ شوی. عادی میگریزناپذیر شدی، خالی می

 .آوریست میدهات را از نو به توانایی

لبخند بزنی و هم  توانیجا که رفتی؛ هم میاز آن

ف بنشینی و در جمع به حر توانیمی .ریزان شویاشک

چایی داغ بنوشی! همه چیز به ظاهر به حال عادی 

دانی که هنوز غم، درد، خستگی گردد اما در دل میبازمی

نشینی را کنند و هنوز عزلتهایت سنگینی میبر دوش

هایت را قلب از درون پسندی. لبخندها و خندهمی

دهنده هکند و تو همواره لبخند زدن را ادامریشخند می

 .شویمی

دهی که دیگر یادِ عزیزِ ات قول میبه خودِ پخته شده

ات را به فراموشی نسپاری و خود از آن یادِ نیست شده

گرامی مراقبت نمایی. اینجا، همه چیز عادی و صاف پیش 
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مانی. اینجا خدایی گونه میرود و تو تا همیشه، همینمی

شود زنده می که فراموشش کرده بودی، دوباره در خاطرت

داری و برای بد بودنت، عذر تقصیر و او را عزیز می

 .آوریمی

این دمِ آخر بود؛ دمی که با منطق به قانونِ طبیعت و 

نگری، نه با احساساتِ خام و محوریت مختصات جهان می

دانی اگر بارِ شوی و میپرهوس! جایی که یک مُجرَّب می

ست شدن خودت دیگر، عزیزی دیگر را از دست بدهی، نی

 کنار چیز همه با  حتمیتی بالشک دارد. در این نقطه،

ای کنندهعنوان بازی به هایت،ترس وجود با و آییمی

روی! خوب کنی و پیش میگزینی میخوب، هدف

کنی و همان را پیش شوی، میانه بودن را پسند مینمی

 !بریمی

 «پایان»

یق با حقایق ابقتی دقها همواره مطسخن نویسنده: نوشته

شود، تحریف ها گنجانده میندارند؛ چیزی که زیاد در آن

ی من، ترکیبی یافتهتحریف هاینوشته حقیقت در  است!

تصور   ام و چیزی کههستند؛ تلفیقی از چیزی که چشیده

 !اش هستمکردم چشندهمی
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