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 : مقدمه

 زنند زنگپیچش لغات می 

 ! زنند سنگ ها می شاید جایی در اعماق روح، خدشه 

 آشوب حالی در پس مفاهیم جمالت اسیرند؛ 

 ! طلبدجانِ در بندم جز رهایی نمی

 جا معنا نداردادراک این

 اند ها نزدیک ها به نخواستن خواستن 

 ! زنند ضربجا همه به هم می این

 مغز گویی دگر جایی برای دم ندارد

 اند هایم حتی به آه و فغان آلوده بازدم 

 ! برای برآمدن نداشته باشد شاید این مغز دگر جایی

 

 1400بیست و دوم دِی  

 سه و نیم عصر 

 *** 

 ! ام نمایان شدهبرجستگی کوچکی رو پیشانی

 . های کاریامان از این زخم 

مان هم  های کذایی آزمایشگاه فیزیک به کدام دیوار بکوبم خودم را که بگویم وزن کلمات از آن وزنه 

 ! گاه بیشتر بود؟

ام که صبر دیوار اتاقم نیز  قدر آه کشان هق هقم را در بالش خواباندهبرند و آن ان می ها ام مشت فشردن 

 .زندام ضجه می لبریز شده، شانه به شانه 

 ! شوددانم زیرش با چه پُر شده که خالی نمی وَرم کرده سرم؛ درد دارد و نمی

 ! ، فرو ریختاش متزلزل شدهقدر حرف در مغزم کوباندند که دیوارهشاید آن 

 . ام باشندی خُرد شده های جمجمه شاید خرده 

 . شاید آن زیر جمع شده و راه گریز ندارند
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 تان چه بود؟ بحث از حرف شد؛ عیار سنجش کلمات 

 !امها را گشته دانم؛ تمام کتاب نمی

 ه زاری؟ شناسند یا لبخندهای ختم شده بوزن کلمات را به میزان خمیدگی درخت مجنون رویاها می 

 ! انددانم، این را هیچ کجا ننوشته نمی

 *** 

 تحمل صدای جیرجیرش را ندارم؛

 . گویمصدای مغزم را می 

 .گذرندزنان میزنند و تنه ها می طعنه 

 . سپس شاید به تو یاد ندادند زبان داری

 ! شاید دیکتاتوری تنه سختی شد و زنجیر زد بر لبانت؛ مُهر سکوت

 ! ل*ب نزدی، اعتراض نکردی، شاید همین بود

ها از دهانت رخت  وانگاه که حقانیت جانب تو ایستاده بود، قضاوت شدی؛ اما قفل زبانت نگذاشت واژه

 . ببندند

 ! شد  قدر آن را به سقف دهانت چسباندی که سخن گفتن فراموششآخر آن 

 ! قدر نگفتی دلیلش چه بود و در سرت پتک تهمت کوفتند، سراچه ذهنت آماس کردآخر آن 

 . قدر دم نزدی که صدای مغزت در آمدآخر آن 

 . حقت را نستاندی و سکوت اختیار کردی که جان مغزت باال آمد 

تمام   .آیدمی ریزند، مغزت که دیگر جا ندارد، صدایش در حال هربار خروار حروف سنگین رویَت می 

 . دهندشوند ناسزاهایی که درون سرت صدا می هایی که نکردی، می هایی که نگفتی و دفاعآن حق 

چه باید از دهانت بیرون بجهد، درونت صدا  آید و آن چرخانی، صدای درونت در می زبان در دهان نمی 

 . دهدمی 

های  روی دو پای تخیل تصور کردم مقابل وزنه  قدر به قدر از درون با خود گفتم و آن شاید روزی آن 

 !کنم، که مجنون بشومحرف آویخته به لبانم سکوت نمی 

 *** 
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 راستی، مجنون چه بود؟ 

 دانم کجا خواندم، فرهنگ لغت؟ نمی

 ! دوستی به من گفت یا دبیری

 گفتند عاشق حیران؟ می 

 آمد؟ یادم نیست؛ اما مجنون از جنون می 

 . ستجنون، خواهر دیوانگی  .تباه باشد گیریم اشفرض می  ! آری

 !تراندها دیوانهدانم، شاید عاشق نمی

 تر از لمس فالکت نیست که جنونی در میان نباشد؟قدر شیرین اما با عشق زیستن، آن 

 !ترینی به گمانم که اگر مجنون عشق باشی، خوشبخت 

 ! ها چه؟ همین ماهاما ما مجنون بینی؛ اافتد و جز معشوق نمیچشمانت روی دنیایت فرو می 

 . مانها بودیم و جنون، آویخته به خرخره تمام ماهایی که جمع من 

 ! نه اشتباه نکنید، عاشق نبودیم

 . تمام ماها، مجنونیم و دیوانه

 ! های دیدن ی رخ یار نه، دیوانه دیوانه 

 تمام ماهایی که بیناییم و شیدایی کورمان نکرده، 

 ! مان کردهم که مجنونایها دیدهحقیقت 

 *** 

 . گرفتمتر می شاید اگر دلباخته بودم، آسوده

 . شوندتر از بلبل روی شاخه، در هوا قاپیده و گم می ها برایت سبک بال مانیای روایت که باشی، حرف 

 . اما امان از دو چشم بینا که داری

کنند که  ای درون سرت باز می نهخادو گوش شنوا هم که باشند و هردو ل*ب تیغ مغز، دیگر دیوانه 

 . کندل*ب یار و دل مجنون معشوق هم درمانش نمی 

زبان چند مثقالی چگونه سنگینی واژگانی   !شوند و خدایافکر باز می هایی را که بی بینند ل*ب ها می چشم

 کنند؟ گناه را دارند، تحمل می که توانایی کشتار جمعی آمال یک بی 

 . شنود ترین لغات را می ها و سمیها، بدگویی تحقیرها، نفرین هایت  سپس گوش 
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 . شاید یک قیاس به مراتب برای درهم شکاندن صبر آدمی، کفایت کند

 . گیرندتر می رحمی را سادهبه گمانم کور و کرها چنین فرجام بی 

های گریزان بدل  ک و شاید یک نبود ادراک و تفاهم، به اش  "خواهدنمی"لبخندی را که به مشت یک 

 !خواهدای نمی شوند، هیچ مغز خسته می 

 *** 

 ! امان از درد سر

 ! گویم که سر گرفتارش باشدگویم؛ دردی را می دردسر را نمی 

 ! گویم که در مغز صدا بدهدگویم، فشار ریزش صداهایی را می ضربه را نمی 

 گویم؟ فهمی چه می می 

 پرده از آمال در سرت گفتی با افتخار و بی ای باشد که شاید منظور همان لحظه 

تردید گفت از همان تصویرهای  شود بی قدر درد داشت صدای بی صدای پوزخندهایی که می و چه 

 !ست که واقعاً صدا داردصداییبی 

 .دانندهای فرو رفته در روان یک پر و بال شکسته می صدا را فقط خرده شیشه صدای پوزخندهای بی 

 در سرت زنگ زد؟

 !گویمآری، همان صدا را می 

 ! آشفته بر آشوبم

 . ای که شاید زمان کند شد و ایستاددقیقاً شبه همان لحظه 

شود تندی و  قدر انعطاف دارند که عیارشان می احتماالً از همان لحظه که زمان نشانم داد، کلمات آن 

 . یک واژه، بر مغزم کوفته شد  ی ذهنم آماس کرد و هر حرفکندی زمان، سراسر، سراچه 

 *** 

 . بینم دوتا را چهارتا و شش تا را دوازده تا می 

 ست؟ تاری دید طبیعی 

 ! آه نه یادم نبود 

 . جوشش اشک چشمانم را ناتوان کرده
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 دانم؛ می 

 شان که تعادل افکار مرا برهم زدههای حرف 

 ! مانند ای شده، عقدهی برجسته و در سرم غده 

 هایی که زنجیر سکوت بر زبان نگذاشت سر باز زنند ناگفته  یحتمل تمام آن

 . ریزندآید، از چشمان ناتوانم فرو می انتها به چشم می با زجر و عذابی که بی 

 .اندها خواندنینگاه

 اش شدندهایی را که دیکتاتوری اطرافیانش بانی شاید یکی تمام آن ناگفته 

 !نگرد، شاید که بخوانیشته و معصومانه خیره به نگاهت می جایی پساپیش قرنیه چشمانش نگاه دا

 ! های خودت بودهایی را که پای رفتارهای خالف شرعش گذاشتی، از نفهمیدنحوصلگی شاید تمام آن بی 

 . بنشین

 ! بنگر

 ماند که گله مندی؟ دست و پایش را که ببندی، چیزی هم برای لبخندش می 

 ! دست نگه دارید

 ! آدمیان بایستید

 علت را در خودتان کاوش کنید، شاید درد دلش خودتان بودید 

 ! اشهای نرفته نه راه

 *** 

 شاید روزی دگر کم بیاورم 

 احتماالً صبوری تا به جایی غایت داشته باشد

 شود تر می آخرش که ببری، دیگر سکوتت، سکوت 

 و شاید هیچ گاه هیچ کس نفهمد به کجا گریختی 

 ندها بزنیحتمل باز هم حرف 

 ! شود بستها را که نمیدهان 

 شود گریخت و آسوده گریست اما می 

 شود رهایی را به چشم دیدمی 
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 ها را و نباشد زخم زبانی که کُند کُنَد ثانیه 

 هاست در پس ایست زمان حرف 

 شود ل*ع*ن*ت گویان ساعت را نگریست می 

 . ها را نگاه داشتهژگان، عقربه ی وارسد سنگینی وزنه آید؛ اما به نظر می تیک و تاکش می 

 . کندهمان لحظه، زمان نیز سکوت می 

 پتک مشت حرف آدمیان که سنگین باشد، 

 قدر توان دارد که گذر لحظه را نگه دارد شک آن بی 

آید سالی، قرنی گذشته؛ اما تو، هنوز هم زیر پای لغاتی که لگدمال  آیی، به نظر می و تا به خودت می 

گردی که هنوز شاید امید به وصله و پینه  های همان رویاهای عجیب می ا به دنبال خردهکردند آمالت ر

 ! شان داریکردن 

 گیرد، درحالی که پوستت چروک می 

 . دادندای مانده باشی که پوزخندها، صدا می ی ایستاده شاید تو هنوز در اسارت همان لحظه 

 *** 

 ! آه آدمیان

 دقایقی بایستید 

 ! درنگ کنید

 . دست بکشانید از قیاس

 . ی احساسات تنهای یک کودک عقب بکشانیددست خون آلود خود را از شاهرگ بریده

 ! رها کنید، آسوده بگذارید

 ! چشمانتان را ببندید، سرها را عقب بکشانید، پا پس بیاورید از گلیم مردمان

 ! علل خود را نکوبانیدپتک نفرت بی 

 ! دفاعمتزلزل روان مشتی بی ی نکوبانید بر پیکره 

 خواهید؟ بس کردن نمی 

 ! سوگند به خدای احد و واحد که آفرینش هر جسم به اذن خدا و رویداد هر حقیقتی، حکمتی دارد

 دست بکشانید، 
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 ! تان را بکشانید دِگردستان کذایی 

 جانم در آمده، رهایم کنید، تمامم کنید 

 ! مرا بپذیرید

 آدمی همان است که هست 

 . جانش را نکوبانید بر خواست اجبار و نسازید یک مشت گله گوسفند تماماً مشابه به یکدیگر ی جسم ب

 هوا، 

 !طلبمهوا می 

 ! راه نفسم را برای انتخاب کردن باز بگذارید ای آدمیان

 .  ...امان از آدمیان 

 *** 

 ! هددآه درد سرم دیگر امان نمی

 .زنندمدام تمام این فشارهای کشنده، به زبانم نهیب می 

های به  ست که به شکل واژگان مبهم و اعتراض هایی احتماالً راه رهایی خالص شدن از شر تمام آن عقده

 . حق، پشت لبان مسکوتم خشکیدند

 ای که من تمامش را حل کردم معادله 

 نهادم،  و پا در تمام مسیرها برای پیدا کردن مجهولش

 کند، نامدش و عجیب تنفس را تنگ می گوید خفگی گلویت که بشر بغض می می 

های  از همان لغات سنگین وزنی که پشت لبانت ماندند و دست بر قضا، چون خیل نهی و نفی کردن 

 تری داشت، دیگران، واژگان به مراتب وزین 

 . نشدند گاه گشودهلبانت از این سنگینی پیوند بر هم خورده، هیچ 

 ! آه مجالی نیز نیست

 ای، شاید اگر تنها برای لحظه 

 طلبند، تمام این آدمیانی که دموکراسی می 

 گذاشتند دیکتاتوری را کناری می 

 دادند و مجوز دفاع می 



 

 

 
10 

 آرا )هستی همتی(  |غزآماس م

 
 اکنون تورم سری در کنار نبود، 

 سکوت بغضی شکسته در میان نبود 

 !لعد بها را متواضعانه، می و بالشی که باد کرده و اشک 

 *** 

 !کشد روحمامان از زجری که می 

 . دار استپناهم شکسته و روحم خدشه مغزم رو به انفجار، قلب بی 

 غرور، 

 .ایمنامش را بارها شنیده 

 ... ایم؛ اما حسش کرده

 اما حقیقتاً چه کسی درکش کرده؟ 

 کندغرور گاه البسه سنگدلی به تن می 

 ! و گاه ترحم نماست 

 ! عجیب است و گاهی، تمام آبروی یک انسان 

ای که یک واژه برای خُرد کردن تمام هویت یک شخص و غرورش،  آه، فغان و زاری بر همان لحظه 

 . شتابدگون می بُرنده

 ! حقیقتاً تعجب بر انگیز است

 !شاید ادراک، جایی برای فهم اصل حقیقت نداشته باشد

 . شوندی چند صد کیلویی میتر از یک وزنهسنگین شود به یقین گفت لغات گاهی اما می 

 ! گویمدانند مقصود چیست و کدام واژه را می زخم خوردگانش می 

 شود ای آمیخته به نفرت و فاقد احساس، خُرد می ای که شاید تمام غرورت به زیر جمله همان لحظه 

 ! دانی غرورت را بگیری یا سکوتت را؟و تو نمی 

 *** 

 اید نتوانم خوب بیانش کنم؛ احتماالً و ش

 . گویمآماس مغزم را می 
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 ! دانید؛ تشبیهش در نگاه ساده و در بیان لغوی، بس دشوار استمی 

 . ست که دقیقاً خودتان بودیدهای سه صبحی این انفجار ذهنی، گاهاً مانند همان ساعت 

 درمانده، 

 خسته، 

 آزرده، 

 بریده 

 و شکننده، 

 ! زالل و حقیقی 

 ست ایو توصیفش به همان دقیقه احتماالً تشبیه 

 کردید آسمان سنگین شدهکه احساس می 

 ! اش پایین آمدهو عجیب، سیاهی، سقف گسترده 

 پیچد، دلیل دست دور گلویتان می همان حینی که احساس خفگی بی 

گار  شود و انی شب که مدام به سرت نزدیک می ستاره زمانی که تنهایی به زیر پهنای تیرگی آسمان بی 

 آورد، فشار می 

 ! کنیآشوب احوالی را به رگ و جان احساس می 

اند که افکار توان نابود کردن، توانایی  قدر احوال روانی فراتر از مرز نابودی و تخریب رفته گویی آن 

 . فکر کردن را دارند

 سکوت 

 مطلقاً 

 ! تا به ابدیت 

 شاید مرگ 

 شاید فهم 

 که نباشد 

 و درد 

 جان بند به ثانیه 

 ! ید یک تلنگرو شا 



 

 

 
12 

 آرا )هستی همتی(  |غزآماس م

 
 همه چیز ناگاه فرو بپاشد

 .  ...تواند در کسری از ثانیه، رخت ببنددهوشیاری می 

 *** 

 اندقدر افکار در سرم جمع شدهآن 

 !ام پا فراتر گذاشته است اش از جمجمهکه ورم کردگی 

 شود گفت دیگر توان فکر کردنم می 

 خارج از ذهنم است و 

 ! فراتر رفته است 

 بینمم را نمی دیگر روان درون

 .فهممو از درون، خودم را نمی 

 ! شاید چون مغزم، بیرون زده است

 این حالت نامش چه بود؟ 

 ! آه نام علمی درستی ندارد

 احتماالً دیوانه؛ 

 ! اما کمی درنگ

 دیوانه همان انسان نماهایی نیستند

 آیند که دانا به نظر می 

 مورد قبول اجتماع 

 سازد؟ و رفتارشان از ما روانی و دیوانه می 

 ! آه، اشتباه از جامعه است

 . گرددجامعه نیز به خودمان باز می

 پایه گذار این جهالت چه کسی بود؟ 

 این دید اشتباه را از ابتدا چه کسی در مغزهای مردمان کوباند؟ 

 ! بیاورید

 . حکمش قصاص است 
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 شمار آدمی ی جرم به دار آویختن روح و روان این تعداد ب

 که در افکار خود مردند 

 شان به ریزش اشک و روح

 از چشمانشان خارج شد؛ 

 قصاص ندارد؟ 

 ! نهایت بار مرگ، برای بی 

 *** 

 مان را؟دهد نگاه ست که انعکاس می ایآینه تکه شیشه 

 ! آه، نگویید

 . از آینه گریزانم

 ام؟چه مدت است به هر چیزی که انعکاسم را نشان ندهد ننگریسته 

 ! دانمنمی

 .امها خالی ساخته تمام دیوارها را از آینه 

 .امها پوشانده ها را با کاغذ پارهی پنجره شیشه 

 خواهمنمی

 !توانمنمی

 . دیگر جرئتش را ندارم خود را در آینه بنگرم

 ی بگیرم که چنین کردند؟ باید نفرینم را بر سر کسان

 .هایی که نفرت از خود وجودم را در من دواندندتمام آن 

 امقدر در این منجالب نفرت از خود غرق شدهحال آن 

 دانم هیچ موهبتی برای آدمی، که می که با این 

 از دوست داشتن خود باالتر نیست 

 . توانم آن انسان سابق درون خود را به خاطر بیاورمنمی

 ! ، من دیگر همان کسی که سابقاً بودم، نیستمنه

 . تمام درونم فرو ریخته
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 قدر نهیب زدند، آن 

 شان را درونم انباشه کردند قدر کلمات سنگین آن 

 ! ای باقی ماندآورم چه زمان درونم فرو ریخت و چنین موجود ناشناخته که خود نیز به خاطر نمی 

 . حال خود از خود وحشت دارم

 . زیرا من دیگر، همان که بودم، نیستم

 .  ...نفرین بر شما آدمیان نادان 

 *** 

 اشتباه 

 امای که هم اکنون در افکار از هم پاشیدهتنها واژه

 های آدم نما، های انسان ام از حجوم امر و نهی و مغز فوران کرده

 . دهدجوالن می 

 . اشم آید از همان ابتدا مسیر را اشتباه رفته ببه نظر می 

 ای که به خاطر پریشانم ماندهاز همان لحظه 

 . ای بودممدام در جدال غریبانه 

 تنها 

 رها 

 ! پریشان

 . سالحی در دسترس نبود

 ها، ی انسان رحمانهی واژگان بی ی روان با قد علم کرده گویی در این میدان مبارزه

 ! تنها سالح آدمی، خودش است و بس 

 همان درونش، 

 همان عالیقش 

 کماکان اگر زیرک نباشد،و 

 یا شاید جسور و امیدوار، 

 !کشانند ناگَه تمام سالحش را از بند وجودش بیرون می 
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 . دهیم مان را گویی پس می تقاص نفس ضعیف 

 ی میان آن کلمات در جدال غریبانه 

 دلیلهای بی آن دستور دادن 

 ها و تمام آن تحمیل کردن 

 زدیمچه عاجزانه دست و پا می 

 مان را در امان نگه داریم های خالصانه اید آرمان که ش

 . و شاید تحقق بخشیم 

 دانید؟اما می 

 راستش ابداً به خاطر آشوبم نمانده 

 در مقابل وزن کدام تکه جمله 

 ! همان سالحم را به زمین انداختم و تسلیم گشتم

 .  ...چه برای من نبودمقابل تمام آن 

 . کردمکاش دنبالش می 

 ! گویمآمالم را می 

 . اما نه، دیگر دیر است 

 انتهای مسیر است و گاه

 ! ست که توصیف نداردپشیمانی چه درد بزرگی 

 *** 

 گفتم؟داشتم چه می 

 ! گذارد خوب یادم بماندآه دردِ سرم که نمی 

 . گفتمآید از نفرت خود نسبت به خود می به نظر می 

 . آری، همان

 . م که چنین موجود نفرت برانگیزی از من برجای بماندآید خود به تنهایی بانی شده باشبه نظر نمی 

گریزد؛ اما همان شده، همرنگ  خواهد و شبانه روز از خود می آخر تنها خود من همانم که خود را نمی

 جماعت 
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 کنند؛ اش می چنان لغات سنگین وزنشان را روانه و عجیب همگان، هرچند هم

 . گیرداش را به سخره نمی های کودکانه اما دیگر کسی آرمان 

 خواستمچه می باید چه کسی را برای مرگ تمام آن 

 و مشخصاً تمام هویت درونم بوده، 

 مقصر بدانم؟

 تمام آن ابلهانی که در اوج فقدان شعورشان 

 شان تحمیل شده بود، ها یا نیاکان چه را که زمانی به خود آن تمام آن 

 سر و روی دیگری آوار کردند،   بر

 های بیهودهیا خودم را که سرانجام پس از تمام دویدن 

 مقصد را نیافتم و زانو بر زمین زدم؟ 

 هرحال  به 

 خواهم اکنون من خود نیز خودم را نمی

 و تمام این ابلهان چشم و گوش بسته، 

 . ای شدندبانی چنین احساس خورنده 

 ! مرا، ذره ذره جویدندخوردنده؛ تمام روان و روح پاک 

 کاش کسی بیاید 

 تکانمان دهد 

 ! از خوابی که به آن گرفتاریم بیدارمان کند

 .  ...بفهماند اشتباه است

 *** 

 ! آری، مطلقاً اشتباه است

 !گونه مستبد به نظر آمدیمآوریم چه شد که اینکداممان به خاطر نمیاحتماالً هیچ 

 پروراندیمر دلمان میناگاه درحالی که رویاهای خالصانه و پاک د

 . مشتی ابله که به اتفاق، تعدادشان نیز کم نبوده آوار بر سرمان شدند

 مان را ویران کردند رحمانه تمام دیوارهای آمال بی 
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 و با فریاد مخربی امر کردند؛

 !چه را که خودشان دست نیافتندتحمیل کردند تمام آن 

 احتماالً پیش از این 

 . ده بودبر خودشان نیز تحمیل ش

 قدر فشار این دیکتاتوری، آن 

 تمام این استبداد زیاد است 

 .کس دیگر توان اندیشیدن نداردکه هیچ 

 زیسته آید ابتدا با چه خلوصی می کس یادش نمیهیچ 

 جان، فشار کلمات را پذیرفته؛ و تنها بی 

 . دود که پیش از این برایش دیکته کرده بودند که باید برود به سویی می 

 ! ل مسکوت است و عقل، ناتواند

 هایی به ذهن سپرده شدهتنها دیکته شده 

 رویم و غالباً ست که می چراغ راهی 

 . خواهیمآن را نمی 

 چه کسی بیدارمان خواهد کرد؟

 ناجی این داستان کجاست؟ 

 ! بیا

 ! برخیز

 شود تو همان باش که بیدار می 

 . و امید را دیده

 ! مان کنزنده

 مان را با دستان خود ان پاک تمام ما را که رو

 . درون گودال مرگ ابدی خواباندیم

 

 

 پایان 
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 بیست و پنج دِی ماه هزار و چهارصد

هفت و سی دقیقه شب 
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 «.»با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید

 

 

 

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

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

 . مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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