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 یگردپ برداری کپی هرگونه و باشد می پخش قابل رمانیک انجمن در صرفا مانیا دلنوشته

 .دارد قانونی

========================================================== 

 

 . ...هدف: تحریر انعکاسی از درماندگی شیدایی

 :مقدمه 

 شیدایی، آغاز غایت زیستن

 ستو دگرگونی احوال مستوری

 .دهندهای زهرگونی را، به خورد مانیای روایت میکه والهانه

 !خموش باش

 ... .دهندات را هدیه میمخطور مجهورت پا به میدان گذاشته و تناقض تفکرات، اختالل روانی

دانند و باز چه دگان، عطش مرگش را نمیست که جز زخم خورشیفتگی، مسیر صعب العبوری

 !ای پرواززند برای ثانیهوار کبوتر در قفس بال بال میدیوانه

*** 

 *مانیای سرزده*

ای بود که آدمی، به ناخواست اندر مرداب راکد ی جدیدی از دیار سرگشتهو کنجکاوی، سرآغاز تلخ حزن زده

ی گون مواج دریاتپید و آبیاش میمهابا در کنج خفقان سینهبی های مطلقش، گرفتار شد. قلب کوچکش،عذاب

 .آالیشش، گسترده شده بودشیدایی، دام عظیمی بود که برای روان بی

غلتاند، خروش فامش را میدوید و صدف، پوست نقرهی ساحل، با برهنگی پاهای کوچکش که میبر خط شن زده

آنکه ی جانش کرد. تردید، در نگاهش رقصید و بیدیوانگی را مهمان سرزده کف آلودگی سبز و آبی دریای جنون،

آگاه باشد عمق این آبی عاشقی چه اندازه است، گویی مبهوت درخشش درشتی پراکندگی قطرات آب باشد، 

 .اش خریدهای شلوارش را باال زد و خنکای لغزش آب را به جان پاهای گُر گرفتهپاچه

 

*** 
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 داشت، ناگاهخفتن، با غرق شدگی در تالطم دلباختگی همراه بود و گرچه بنای ساده زیستی می پایان آرامش

باره سوی پرتگاه ناپیدای مه زده و خزان دار عشق، سوق گرفت. چه خوش گویند که گاه، مسیر گذرش به یک

 .کندتر میدهد و درخشش یک بلور از تابش مهتاب دیوانهقوسی کوچک، معمار بنایی را نجات می

هایی بود که در پس چین رویشان برای خلق کوچک خداوند نیز ابتدای جنون شیدایی، باز و بسته شدن پلک

ای را هسابقمهابا تپش بیداد و قلب کوچک آدمی، بیی مستور، انعکاس پاکی سر میی درخشندهیک جفت تیله

 ... .آغاز کرد

*** 

 *بدایت اسارت*

ی خلیج سودایی، تاوان گزافی آورد که اش نبود؛ اما کند و کاوش در پهنهی عاشقیبا هوای خفه بنا به درگیری

داد و گویی مقدر شده بود جایی دلش را بلعید و روانش را به اسارت برد. برای این مانیا، پس زدنی معنا نمی

وزش نسیم غبطه بخورد که خودش  میان تکان مواج تار موهای مشکین موج دارش، وجودش را جا بگذارد و به

 .اندغلتاند و انگشتان او، از این المسه محرومهای متحیر کننده، میرا میان آن لخت

ی آدمی را، با خلق و خوی جدید از جنس افکار برهم تناقض، دیوانگی نخست این جنون بود که دقایق زمانه

 .لولیده، آشنا کرد

*** 

گرفت، گویی مغزش در تکاپوی خانه تکانی آشفته بازاری که کنج گچی جای میدر چهاردیواری محصور اتاقش 

گرفت. عاقالنه آمد و جدال سختی را در نبرد با قلب پریشان خلق کوچک خداوند در پیش میباشد، به وجد می

داد و مگر ای بعد، مغلوب خروش شیدایی جان شده، نوای دلباختگی سر میکرد و لحظهساز جدایی را کوک می

کند رود؟ جایی میان اختناق منجالب تصور، پایش به جلبک تلنگر گیر میآدمی تا کجای دیار افکار، خرامان می

آید. لنگ لنگان در سیالب افکار که پیش برود، و با صورت نحیفش در آلودگی افکار شومِ هراس زده، فرود می

 ... .ماندزند و عاقبت، آدمی میان رهی تاریک باز میمی دگر جایی، جای نیش سم آلود تصورات مسموم، تاول

*** 

 *گرفتار تناقض*

کند. غرق شدگی در تالطم دلباختگی، ست که شنود شنوایی را آزرده میروایت پیچیدگی افکار، حکایت طویلی

سات را روی کار خواباند و احساست که سادگی روتین زیستن آدمی را در قعر قبر فرمانروایی دانایی میمرگی

 .ی جدیدی از سلطنت هراس دائمی و شیفتگی ابدی، آغاز شودآورد تا برههمی
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ی خفته در اگر عقل در گور بخوابد، سامانی برای جان نخواهد بود و روان سودا شده، چون خوره، مغز پوسیده

اندازد؛ امان از سردردهای می میکند و آتش به جان آدی آدم واله را، ریز ریز میی ترک خوردهکنج جمجمه

 !عاشقی

*** 

زند، خیعقل آدمی که در حصار شیفتگی دل بماند و کوبش نامنظم نبض فریادهایی که از روان پریشان بر می

رسد. در میان تسبیحات به ظاهر پوچ، باطناً پرمعنای دل ی سر بکوبانند، به مرز خودکشی میخود را به دیواره

ای را نشان آویزد که سیل انبوه ادلهی آدمی میشود و عاجزانه خود را به خرخرهش، کفری میبرای معشوق جان

آدم گیج ساده دل بدهد و چه نفرت انگیز است، هرچه بخواهد عاشقی را نقض کرده، رد تالطم دریای شیدایی 

 .کند و شیفتگی دلبستگی را پوچ بداند

ی عشق نیز، چنان استدالل صحیح فیثاغورس داند و احساس خزان زدهنمیست که عقل جز منطق این، مادامی

 !پیچد که از منطق به دور استرا درهم می

ته منطقی شیفخواهد و طلب خنجر عشق جز از بیدیوانگان شیدا شده رو قانع شدنی نیست که دل، دیوانگی می

 .آیدبر نمی

*** 

ی سرگشته مال خالق خویش که چه شد در کالبد خاکی آدمی، دو سرکردهماند اندر حکمت اعگاه، آدم میو آن

منطق را نهاد که یکی، بدتر از دیگری دشمنی با هم دارند. چطور یک روان و یک جسم، توان حمل منطق بی

 دارند؟

طلبد ، مینشاندهای ادبی میاش ماهرانه آرایهجالب است پارادوکس خلق کردگار که عجیب در تن رنجور بنده

 انسان، عشق را میان منطق و فلسفه بجوید و در اوج شیدایی، دید عقالنی بدارد؛ معنا دارد؟

گاه سکوت گویم از صعب درد دلباختگی و از لذت مدهوشی عشق معلق که بدانی و آندانم! میمنِ درمانده نمی

 !ی مانیا گوش بسپاریادهنشینم. تو خود دانی، عقلت بها بیشتر دهی یا به ندای زکرده، می

*** 

 *طالب حرص یا خزان؟*

، ست و دلی دلباختگیتپد و صبورانه، خموشی عجیبی دارد. صبوری، زادهو چه مظلومانه دل، در کنج سینه می

 !روان پریش هم که باشد، بد تا شود، مچاله شود و تا غایت پوسیدگی کالبدش هم بالاستفاده بماند، صبوری دارد

ها، ماندگار به ازل تا عاشقی دیار و این، ارزش جسم شوند و نامها دریافته میشیدایی، چه خالصانه عارفانه در اوج
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 !ستی آدمیی سینهتپنده

ای سینه باشد و شاهد ظلمت فرمانروایی اما این زندانی کوچک، حتی اگر گاهی محکوم به حبس ابد در قفسه

گذرد تا بمیرد، تا بپوسد و تا خستگی شریانش، خندد و شیرین، از دیار تلخی میدَوَران عقالنی، محجوبانه می

میرد و اما به شیفتگی خون را پمپاژ نکند. چه صاحب مناعت طبع است این دل و چه بخشاینده، تنگ دست می

 !اعتنا به حرص عقالنی بشردرونش قناعت دارد. بی

*** 

ی خلق کوچک خداوند بود. به نظر آمد دل در حاکم دیار نو ساخته در کالبد آدمی، از طلوع تابناکش، عقل

اش، جز زندگی رسانی به جسم واالیش، امر دیگری بر عهده ندارد؛ اما صاحب منصبان عقل، محبس شیدا زاده

دانستند زندگی، جریان مانیای روایت بود و اساس زیستن، حرکت دلبستگی در شریان مسخ شدهچه ابلهانه نمی

جهد؛ اما این ی نگاه بلورینش؛ در مواج لختی موهایش و در سیب گلویش که با یک حرف، به باال و پایین می

ی یار، ندویدند و در ها که روی خط طویل ترقوهاند آنکند. زندگی نکردهبرجستگی کوچک، عجیب دیوانه می

 .ی لغاتش، عقل کالبدشان را جا نگذاشتنداصوات حنجره

*** 

کم ایستد بلوار، طالب همه چیز است و جایی نمیفرمانروایی آدمی، عقالنیت حریصی بیش نیست که دیوانه در

اش به آن خوش آمده است. آغوش تنگش را مکان در بغل ی واحدی کند که تنها ذائقهدو دستش را حلقه

پوسد؛ اما کوچک دل معصوم، آمده کنجی میها در داند و عاقبت، افسرده از دست نیافتهانتها میداشتن علوم بی

وار دقایق، خودش را کلید قفل قلب همزادی بداند و در نسیم، خودش را های دیوانهکه جایی میان دویدن

 !ارزدطلبد و این درد و رنج دلباختگی، به خم لبان یار میی عشق کند. سودایی به غایت میآویزه

*** 

 *افکار درهم لولیده*

ی دید او حاکم دیار کالبد خلق کوچک کردگار است و امر و نهی تکان خطوط انگشتانش از دریچه عقل،

ی دریا و لمس سقف آسمان، رقص تأللو نگاه گذرد؛ اما امان از گاهی که باز آید و آدمی مادام دویدن در کرانهمی

آورد جسمی کنج دیوار سینه دمی میست که به یاد آ. تکان مواج یک مشت تار لخت، تلنگرییار را دریابد

کشید؛ اما ردپایی از دلباختگی ی مجنون، حصار میهایش حول این شیدا زادهتپد و عقل به دنبال استداللمی

 .ستعرفانی آن، هنوز میان خون جاری

*** 
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کند، ضربانش روی اش کند و کاو میماند و حینی که میان خطوط پیشانیست، دل مات دلبر مییک تکان کافی

شود. خودش را میان چرخش نگاه بلورین دود و دستان لرزانش، طالب لمس کشیدگی خط لبخندش میهزار می

 .شوداش، چه شیرین غرق میکند و در گرداب چال گونهمعشوق گم می

اشقانه زندگی دانست، دریافته و برایش عای را که سالیان درازی محکوم به سکوت ابدی میکوچک تپنده

گاه فریاد عقل، بر شود و آناش میی خم ابروی جانان که شود، مطیع اوامر قلب دلباختهکند. دیوانهمی

 !خیزدمی

*** 

 *منطقجدال منطقِ بی*

راند، اش را پس زده و آزادانه حکم میبُرد رقیب دیوانهصاحب منصب علوم و مدبر اعمال آدمی که گاهاً گمان می

یابد. چه ساده، با تکان مواج یک مشت تار شب گون و لخت، افسون خفتن ناگاه خودش را کیش و مات شده می

هایش ابدی دل، شکست و سودایی، به جان آدمی افتاد که عقل را خانه نشین کرد؛ عامل منطق دگر فلسفه

 .وسد و دل چه ماهرانه شکستش دادی تنگ و تار که بپخریدار ندارند و به دام افتاده در کنج خفقان جمجمه

باره به دست دل هضم شوند از خوش جایگاه واالیش رهانیده شد که تمام آن افکار داده شده به خورد آدمی، یک

 و جایشان را شیفتگی بگیرد و گویی، عرفان؟

*** 

ست که مادامیاش هم ندید! این های شبانهای است که او در کابوساز عرش عظمت به پایین آمدن، تلخی

اش آدمی را از چنگ شیدایی نجات داده، مجدداً اسیر خود کند. کند با افکار گزندهبیهوده، عقل کوشش می

ت بیان دلبر است، در سرش ندای ی اصواپیچند و حینی که خلق کردگار، مدهوش و شیفتهتصورات درهم می

آید و امان از عقل! منطق و عاشق، یک تنه کار میزند. به پشتش صدای سوت قطاری از سیل افت زنگ میخیان

 .جان کوچک را دیوانه خواهند کرداین بی

*** 

 *دو نیمه*

ها فاصله؛ کردگار زوج آفریده و دو نیمه، انتظار فرصتی را شاید کمی نزدیک، شاید اندکی دورتر و شاید فرسنگ

 .مان، یکدیگر را بربایندی کودکیشان، ناگاه چون دو قطب آهن رباهای کوچککشند که دلمی

چه دلبر بکشد را، جانان لمس دانند و طعم آن. دو دلباخته، درد جان میگویی نیست هرچند بگویندگزافه

دانی چرا گر خودش هم لب نگشاید، صدایش در سرت ای دارد که نمیکند و شیفتگی، ماهیت مبهوت کنندهمی
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 !چشیاش را میاندوه ماتم زدهزند و عیناً، طعم تلخ زنگ می

 ای از بلورکند که اگر قطرهتر به جان تو رسوخ میچه بر یار بگذرد، خوش باشد و جانسوز، ده بار مستحکمآن

برد و لبخند، لبش را برباید، شعف دور از وصفی، روان پریشان تو نگاهش بیفتد، خنجر درد جانت را به تاراج می

 .کشدرا به آغوش می

*** 

 !و این بود شروع وابستگی

رفت پای از بدایت لغزش امواج نیلگون به نهایت درخشش تأللو ماه جایی میان آسمان، چه خرامان می

اش به میان آب که آبی عاشقانه را لمس کند. خلق خداوند، معنای حقیقی خلسه را، در گمراهی کوچک

ی سوزناک او احساس ی تلخ را، با لمس عاشقانهت نوشیدن قهوهی لذی او دید و ادلهی نگاه سوختهجاذبهبی

 .کرد

ی غروب آفتاب اش، بلعید و اندوهش را که دید، تا انتهای پهنهخودداری سکوت را برای ندیدن خم ابروان کمانی

اری و تب زیست در آغاز دلسپدهد. چه خوش میوار دوید و فریاد کشید. گویی آونگ در سرش صدا میدیوانه

 ی درخشان نگاه یار و برطلبید حصار زجر را در ازای نیم نگاهی که بدود از سوی تیلهسوزان شیدایی، آگاهانه می

 .اجزای صورت او بلغزد

*** 

 *نُت شیدایی*

گون اندیشیدن به لحن بیانش که های نگاهش، مادام دیوانهی طلوع و غروب شیدایی، جایی میان ظرافتدر میانه

د و ی عشق باشقدر گرم است، هر نُتی از عشق بگویند شیرین است. خواه سمفونی پنجم نوازندهنها برای او آنت

 .خواه، زنگ تلفنی که خلق کوچک دلباخته، ساعاتش را به امید شنیدنش، تب و تاب دار گذراند

ی طرز بیان خود زدهرباید و او را مسخ عجیب اصوات لحن بیان جانان، هوشیاری فیزیکی آدمی را می

گویند علوم محدود دنیوی، جایی برای اثبات شیدایی عرفانی ندارند و دست توانشان، جاست که میکند.اینمی

 !عاجز و قاصر از ادراک بلند دلباختگی به حضرت یار است

ست با جریان متالطم اش به ناخوای معلق ماندن در هوای بیان عشق شود، دقایق زندگیطور که دیوانهآدمی، این

نشیند و در اوج ای آسودگی، معنا نخواهد داد. در کنج تار اتاقی میگیرد که دقیقهافکار عاشقی، عجیب خو می

 ... .نهایتدود سوی بیخورد و در کنارش، شادمانه میخیال، میان موج تارهای لخت او تاب می

*** 
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ای پیش در محضر حضرت یار بوده باشد و با خیرگی را ثانیه حتی اگر این خلق کوچک سودا شده، آخرین بار

طلبد؛ اما توان رستن از کالبد قراری خواهد کرد دلی که وصال میتابانه بینگاه او روی خط چشمانش، باز چه بی

سر آدمی،  پیماید و جایی درهایش میها را با رد خون گریههدف، مسیر رگارزش خاکی آدمی را ندارد. بیبی

ین اندیشد در ای خیال بیی دور دست افق بسپارد و در قلهزند که او گریان، چشم بر کرانهنام جانان را فریاد می

 کشد؟نهد یا وجودش برای وصال بر میکند؟ آسوده سر بر بالین میها فاصله، او کنون چه میفرسنگ

 .اندشکر، شیرین و خواستنیی بی، چون قهوههای عاشقیسوگند به مانیا که تمام این تلخی

*** 

 *سکانس برفی*

های زمستان، فصل مرگ و میر طبیعت و گاه، سنگدل روایت سیصد و اندی روز سال است؛ مادامی که عاشقانه

هایش، میان رقص تار موهای خود هستند. برگ ریزان پاییزی، محتاج آغوش گرم دلدار خود و پخش هوای نفس

یوستگی کند که ریسمان این پی پیوند شیدایی دو شیفته، یخ زدگی آوار مییخبندان سپید پوش، بر پیله سردی

 .مستحکم بماند

های سفید پوش برف خلق کوچک خداوند که برهان ناپیدای دلباختگی را جایی میان کوبش نامنظم دانه

 !ش، آتش عشق جانش را رو کننددزدید. مباد چشمانجست، چه ناشیانه از جانانش نگاه میمی

*** 

لبر ی مشت گرم دهای برفی، به نشستن سردی دستان آدمی در حفرهو اسکار زیباترین مبهوت کننده از سکانس

داند شوری که از آن لحظه در وجود آدمی ی جان میرسد که شاید به عینه دیده نشود؛ اما تنها وصله پارهمی

 .کند و لغات از تشریح حال عرفانی بشر قاصراندی دل میرا مهمان خانهشود، دیوانگی دمیده می

نرمی دارد، تالطم « تق»لغزش مواج پاهای کوچکش روی تکه بلورهای یخ و خرد شدن آرامشان که صدای 

رف، ب ی یار به زیر سقف بلند آسمان و ریزشکند و گام برداشتن شانه به شانهروانش را با آرامش غریبی آشنا می

 گلگونت... .های اش بر گونهچه حالی دارد و نگاه خیره

*** 

 *غایت ناپیدا*

اش، ناگاه زمانی که انتظارش را نداری، مهمان ست که مجهول معادلهو دلبستگی، معمای عدد پی حل نشدنی

نیست و چه عاشقانه، اش را ست که انتهایش، در مه بلعیده شده و توان پیش بینیشود. آغازیی دلت میخانه

کند و به دنبال مسیر کند، قلب کوچکش ریسک شیدایی میآدمی که عقلش احتمال یک درصدی را هم رد نمی
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 .رودی ناپیدای اسارت شیفتگی میمانیا، سوی باالی تپه

زد و اری یار، حتی اگر انتهای دردمندی را مهمان وجود آدمی کند، در لحظه میشعف جنون اصوات خنده

 .ی کردگار، عمری تلخی زهرگون را بچشد و دم نزندکند که خلق دلباختهاش کفایت میشیرینی

*** 

های بلند قامتش را دارد و درد در آمیختگی با عشق، غایت ناپیدایی دارد که تنها دل، تاب گام گذاشتن در صخره

داند گر بخواند، ت. چون گنجشکی که میتر اسعاطفه و احساس، خوشدلباختگی، صدها بار از زیستن بی

 .آیدشود؛ اما باز نیز، از آرامش خوانش آواز کوتاه نمیصدایش بانی اسارتش می

اش را پوشاند و روان بلند پروازش را در اسارت در کنج خانه نشستنش اشتباهی بود که به قطع، جسم خسته

شد و ی زیستن مواجش میزدن و به دنبال ادله نبودنش، الزمهگدار به آب ای پوچ به دام انداخت. گاه بیعقده

 !روتینش، نافرجام

ی ثمر خواهد بود. خوشا او که در پیچ و خم جادههر که در غل نگاه یار نرقصد، زندگی ناکرده است و عمرش بی

 !مه آلود زمستانی، جان به یار باخت
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 «اثر به پایان رسید.بای شما، این با تشکر از نگاه زی»

 

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

 این لینکبرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 نیک بپیوندید.مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رما
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