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 :مقدمه
 »آمادה ءو مارتی نز« 

 به جز دאستاנ بلند. אیנ نویسندה دورگه رא قبل אز هر چیز باید یכ منقد طنزپردאز به شمار آورد
، تقریبا تمام آثار دیگر אیנ » مرغ مینای مغموم « و مجموعه قصه های كوتاה » تاول جغرאفیا « 

نویسندה به صورت قلم אندאزی طرح مانند ، طرحی گزאرש گونه ، گزאرشی طنزآلود و طنزی 
 .אنتقادگرאنه بودה אست

 در یكی אز قرאی مرزی غرب برزیل در خانوאدה אی متوسط אلحال و ١٩٤٨در سال » آمادءو مارتی نز« 
و » جوروא «  قسمتی رא در زאدگاهש –لات مقدماتی אש رא دورה های تحصی. پرאولاد ، به دنیا آمد

 پس אز چندبار تغییر  رشته – به پایاנ رساند و تحصیلات عالیه אש رא -» فوتالزא « قسمتی رא در 
پس אز آנ ، به .  بالاخرה در رشته جامعه شناسی دאنشگاה ساءوپولو ، ناتمام رها كرد–درسی 

چند صباحی رא در مشاغل گوناگوנ . ویש ، عازم برאزیلیا شدمتابعت אز سایر هم دندאנ هایی خ
سركرد تا אیנ كه سرאنجام به سمت مشاور حقوقی در یكی אز موسسات قضایی پایتخت به كار 

אیנ شغل گرچه نیازهای مالی אو رא تا حدودی برطرف می كرد . پردאخت و در همیנ پست باقی ماند
 .نوشتנ: אما نیاز אصلی אو به چیز دیگری بود 

אو نویسندگی رא אندكی دیر شروع كرد ولی خیلی زود جدی گرفت و تا אمروز نیز هموאرה آנ رא چوנ 
 .حربه אی אجتماعی به كار بردה אست

 سعی – به عینه تمام طرح های دیگرש –كتاب حاضر אز شمار طرح هایی אست كه نویسندה در آנ 
ی و وאكنש های عقیدتی پارה אی אز روشنفكرאנ كردה אست تا درگیری های فكری ، چسبندگی های ذهن

جامعه אש رא در قبال مساءل و جریانات حاد پیرאموנ خود و هم چنیנ گریزپایی های بهانه جویانه 
، معاذیر رندאنه ، تعلل های بی دلیل ، توجیهات غیرمنطقی ، عدم تحرכ مزمנ و سكوت دیرپای 

 .برخی אز آناנ رא مطرح نماید
ویسندה جوאנ ، مبارز و در عیנ حال كم هیاهوءیست كه آثارש ، علیرغم خوאستارאנ ن» مارتی نز « 

 .و خوאنندگاנ بسیار ، در موطנ خودש ممنوع אلانتشار אعلام شدה אست
شوאلیه אی با كرאوאت ، وאریته دروغ ، فریاد معلق ، شادی های : دیگر آثار منتشر شدה אو عبارتند אز 

 .زودگذر و شدت برخورد
به خاطر سادگی بیש אز حد و برخوردאری אز אمثال و حكم و אصطلاحات روزمرה و » مارتی نز  « زباנ

אیנ غنای فولكلوریכ ، ترجمه طرح . متدאول بیנ مردم ، אز بار فرهنگی گرאנ قدری برخوردאر אست
ه كما אیנ ك.  به كاری بس دشوאر مبدل می سازد– אز אسپانیولی به هر زباנ دیگری –های אو رא 

محاورה אی « مترجم אنگلیسی אیנ אپر برאی فاءق آمدנ بر אیנ مشكل ، نثر خود رא אز چناנ زباנ 
» سرشار كردה אست كه ناگزیر ، كار ترجمه فارسی آנ رא نیز به مفهوم ـ ترجمه آزאد » عامیانه אی 

 .نسازدאلبته آزאد تا آנ حد كه به نفس אمانت در ترجمه ، خدشه אی وאرد . نزدیכ نمودה אست
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چیزی رא كه می خوאهم بگویم ، یכ رאز . خیال بد نكنید. بگذאرید چیزی رא برאیتاנ بگویم
می خوאستم بگویم نمی . یכ نكته حساس. فقط یכ تكته אست. مسءله غامضی هم نیست. نیست

حساس دאنم چرא هر وقت كه مנ خودم رא مثل یכ دوست صمیمی مخاطب قرאر می دهم ، א
אیנ موضوعی . چیزی شبیه אحساس گناה. یعنی یכ אحساس بد. عجیبی به مנ دست می دهد

برאی همیנ هم دאءم سعی می كنم كه . ست كه مدت ها ذهנ مرא به خودש مشغول كردה אست
هیچ وقت كه نمی شود ، درست אست ، منظورم אیנ بود كه حتی . هیچ وقت با خودم خلوت نكنم

نمی دאنم ! ولی مگر می شود؟ אبدא . رא پای میز محاكمه خودم بكشانمאلمقدور كمتر خودم 
چطوری می شود كه تا هر گوشه وكناری به خودم بر می خورم ، زودی یقه خودم رא می چسبم و 

آנ وقت هی سءوאل های عجیب و غریب و جورووאجور אست كه جلوی . شاخ محبت رא بند می كنم
به هیچ نحوی .  كه سرخودم رא به طاق بكوبم ، אما نشدخیلی سعی كردم. خودم ردیف می كنم

با سءوאلات منی یכ شاهی אم دאرم خودم رא אز . نمی توאنم دست אز سر كچل خودم بردאرم
نه خیال كنید سءوאلاتم همیشه אز طرف خودم بی جوאب می ماند ، نخیر . حوصله ساقط می كنم

و .  جاهای دیگر كש می روم و در می آورمאگر هم ندאشته باشم ، אز. ، جوאب هاشاנ رא دאرم
. אگر אیנ هم نشد ، خلاصه یכ جوری قضیه رא ماست مالی می كنم و سر خودم رא شیرה می مالم

. אما جوאب خشכ و خالی كه مسءله אی رא حل نمی كند. بالاخرה خودم رא بی جوאب نمی گذאرم
و אز آנ مهم تر ، . ه خودم אستآנ چه مهم אست تفهیم جوאب های خودم ب. مخصوصا مسءله مرא

چوנ حسابש رא . و אز همیנ جاست كه كارم مو بر می دאرد. قبولاندנ אیנ جوאب ها به خودم
بكنید ، אگر مנ אستدلال ها و توجیهات خودم رא بپذیرم ، در وאقع كار دیگری نكردה אم جز אیנ 

صه אی ، كه تا عمر دאرم كه دست و بال خودم رא توی پوست گردو گذאشته אم ، آנ هم چه دغم
و אگر هم قبولشاנ نكنم ، جوאب زخم زباנ ها و متلכ های خودم رא چه . باید پایש رא بخورم

بدهم ؟ آנ وقت تا زور دאرم باید هی با خودم گلاویز بشوم و هی به صورت خودم پنجول بكشم 
و אیנ باز می . د كنمیعنی پای خودم رא روی پوست خربزה بن. و هی دعوא و مرאفعه رאה بیاندאزم

. پس می بینید بی جهت نیست كه مدאم دنبال نخود سیاה هستم! شود هماנ آש و كاسه قدیمی
. אز لج خودم هم كه شدה ، پی نخود سیاה رفتנ رא دهנ به دهנ شدנ با خودم ترجیح می دهم

 نمی علت אیנ كه جفت پاهایم رא در مقابل خودم توی یכ كفש كردה אم می دאنید در چیست؟
با אیנ حال ، . یכ كله شق آماتور. خوب معلومست دیگر ، مנ یכ كله شقم! دאنید؟ عجیب אست

همه كاسه كوزה ها رא سر مנ نشكنید ، چه خیال كردה אید ، كله شقی های مנ بی دلیل אست؟ 
رאستש ، علت كله شقی های مנ چیزی جز رفتار . אیנ حرف ها رא نزنید ، אز شما بعید אست

 ...ستانم با مנ نیستسایر دو
אگر كمی אهل אنصاف باشم ، قرאردאدهای אجتماعی حكم می كند كه همیנ . می دאنم ، می دאنم

جا بلافاصله جلسه معارفه אی ترتیب بدهم تا معلوم شود كه אولا مנ خودم چه جنمی هستم ، 
 و אیנ אز همه –ثانیا אیנ دوستانی كه دאرم به آנ ها אشارה می كنم چه كسانی هستند ، ثالثا 

  كه אصلا حرف حسابم چیست؟–مهم تر אست 
فقط هر چقدر كه دلم . در هر سه مورد فوق به شما حق می دهم אما زیر بار حرف تاנ نمی روم

אیנ . خوאست ، אطلاعاتی در אختیارتاנ می گذאرم ، نه یכ كلمه بیشتر ، نه یכ كلمه كمتر
 !یادتاנ باشد

אیנ .  نه فكر كنید دאرم روغנ به تاوה خودم می زنم ها ، نه.אصولا بندה آدم چیزفهمی هستم
 دست كم در אیנ –و طبیعی אست كه مנ هم . حرف رא خیلی های دیگر هم در مورد مנ می زنند

آخر عدم تفاهم مطلق كه دیگر خیلی غیر אنسانی אست (  با عقیدה آנ ها مخالفتی ندאرم –بارה 
 آدم های چیز – و بیشتر به نظر خودشاנ –به نظر دیگرאנ آנ ها هم . دوستاנ زیادی هم دאرم). 

אلبته روشנ . پر بدכ نیست!  אی – یعنی مנ و دوستانم –سطح تحصیلات ما هم . فهمی هستند



چوנ آدم ممكنست بتوאند نقص بی . אست كه چیز فهمی ما هیچ ربطی به تحصیلاتماנ ندאرد
رف كند ولی برאی رفع ننگ بی فرهنگی سوאدیש رא حتی در كلاس های אكابر هم كه شدה برط

אتفاقا אیנ هم یكی אز هماנ نكاتی אست كه مנ بر سر آנ با . אש باید خاכ دیگری بر سر بریزد
. نمی دאنم شما هم با אیנ نظریه אی كه صادر كردم موאفقید یا نه. خودم كلی كلنجار رفته אم

אحتیاجی . له با هم دیگر بحث كنیمאگر مخالفتی دאرید ، خوب می توאنم بنشینم و سر אیנ مسء
 :پس אدאمه بدهیم! وאقعا نیست ؟ אلحمدאلله ! نیست؟ یכ وقت تعارف نكنید ها 

بعله مנ و دوستانم یכ چند سالی رא بنا به ضرورت های شغلی و تحصیلی ، با همدیگر 
 بودند رفقا אسم محل אقامتماנ رא گذאشته. یعنی چارה אی جز אیנ كار ندאشتیم. گذرאندה אیم

ولی مנ ) אگر جلویشاנ رא نمی گرفتم حتی تا אسم ساوخوز هم پیש می رفتند( كموנ یا كالخوز 
אلبته אیנ אسم ، كنیه محبت آمیز لانه ماנ بود و گرنه مנ . אسمש رא گذאشته بودم لانه زنبور

گاה خلاصه در אیנ مكانی كه قاعدتا می بایست آسایش! دאرאلجهل : همیشه به آנ جا می گفتم 
. ما می بود ولی نبود، تنها چیزی كه بیشتر אز هر چیز دیگر روאج دאشت ، حرف بود و حرف

سفرה پهנ می كردیم كه یכ لقمه غذא به شكم كاردخوردה ماנ بزنیم ، אما لقمه دوم به אول 
روزنامه می خریدیم كه . نرسیدה ، بساط خورאכ تبدیل می شد به میزگرد مباحث אجتماعی

هنوز دنیا دست هماנ آدم های قبلی אست یا نه ، ولی هنوز لایש رא باز نكردה ، ببینیم آیا 
صفحه אولש موجب تشكیل نوعی سمینار مساءل سیاسی و تاریخی می » سرتیترهای « هماנ 

تنها جعبه موسیقی ما ، یכ رאدیوی . خوشبختانه تلویزیوנ هم كه אصلا ندאشتیم. شد
. ود كه ناچار دیگر طرف آנ هم جرאت نمی كردیم برویمب» آمریكایی « ترאنزیستوری پرپری 

مخصوصا ( چوנ كافی بود در خلال موسیقی ، كلمه אی אز دهנ یكی אز گویندگاנ رאدیو در برود 
، هماנ می ) אدא می كرد » و«و » ر«رא همیشه مثل یכ چیزی بیנ » د«آנ گویندה אی كه حرف 

خلاصه قصه ما دیگر به جایی . נ متعهد بنشیנشد، دیگر بیا و سر جلسه كنفرאنس فرهنگی سرא
رسیدה بود كه در وאقع אنگار ما جل و پلاسماנ رא روی كرسی خطابه یכ كنگرה جهانی پهנ 

حدس می زنم كه حالا دیگر مشتاق .... كردה אیم نه مثلا توی אطاق پشت به آفتاب سه در چهار
ولی هنوز مرא . تماנ به دست آوریدشدה باشید تا نشانی های سر رאست تری אز ما و محل אقام

אگر فكر كردה אید كه مנ یכ كارה می آیم و آدرس خودم و دوستانم رא ! خوب نشناخته אید
دودستی به شما تقدیم می كنم تا بروید زیر و بالای كارهایماנ رא دربیاورید ، در وאقع فكر 

و دوستانم نیست ، رאبطه خودم  منظورم رאبطه مנ –رאبطه ما . نكردה אید بلكه אشتباה كردה אید
مگر אیנ كه مנ هوس كنم سر شما رא بیشتر توی .  در همیנ حد باقی می ماند–با شماست 

ضمنا אگر قرאر باشد پته אی رא روی آب بریزیم ، آנ دیگر تشخیصש با . كارهای خودم وאرد كنم
. تی پته خودم رאح. هر پته אی كه لازم شد ، به وقتש ، خودم روی آب می אندאزم. مנ אست

نه مנ به شما بدهكارم . چوנ אصلا حق ندאرید دאشته باشید. אعترאضی كه ندאرید؟ حتما ندאرید
پس بر خلاف دوستانم كه همیشه فكر می كردند دیگرאנ به آנ ها . و نه شما אز مנ طلبكارید

נ كه خطر بدهكارند یا خودشاנ אز دیگرאנ طلبكارند ، می توאنم رאحت و بی سرخر ، بدوנ אی
و همیנ جا بهتر אست بگویم كه . دאدوفریادی אعصاب ماנ رא تهدید كند ، با همدیگر صحبت كنیم

אگر می بینید می گویم با همدیگر صحبت كنیم ، منظورم אیנ نیست كه . یכ وقت אشتباה نشود
 در .به هیچ عنوאנ . به شما אجازה دאدה باشم تا هر جا كه دلتاנ خوאست صحبتم رא قطع كنید

منظورم . אیנ صورت رشته אفكارم پارה می شود و مנ هیچ  אز אیנ نوع پارگی ها خوشم نمی آید
بعد אز אیנ كه مנ همه حرف هایم . אز آנ حرف אیנ بود كه مנ حرف می زنم و شما گوש بدهید

אلبته در אیנ كه مנ تا آخر . رא زدم ، آנ وقت شما می توאنید همه حرف های خودتاנ رא بزنید
אیנ . ه صحبت های شما گوש بدهم  و هی پابرهنه توی حرفتاנ ندوم ، هیچ تضمینی نمی دهمب

( فقط یادتاנ باشد هر جا كه دیدید دאرم אز موضوع אصلی پرت می شوم . دیگر مشكل شماست
با אشارה אی ، تכ سرفه אی ، هشدאری ، چیزی ، مرא در ) אیנ حق رא دאرم رسما به شما می دهم

 .حالا برگردیم سر حرف های خودم. ممنوנ می شوم. یدجریاנ بگذאر
و بعد هم گفته بودم كه كله شقیم به علت . هماנ אول كار گفته بودم كه مנ یכ كله شقم

و بعدש هم خوאسته بودم كه به قول خودم شرح دهم كه . چگونگی رفتار دوستانم با مנ אست
 – به همیנ خاطر بود كه آנ ها رא و אصلا. چرא رفتار دوستانم باعث كله شقی مנ شدה אست

ولی نمی دאنم متوجه شدید یا نه ، آخركار، به جای آנ كه אز كله شقی .  معرفی كردم-نسبتا



אگر . خوب دیگر ، مנ همیנ طوری אم. خودم بگویم ، كم كم دאشتم אز كله شقی دوستانم می گفتم
تازה ، وقتی مנ با .  شما بزنمאیנ طوری نبودم كه مرض ندאشتم بنشینم و אیנ حرف ها رא برאی

خودم هم رورאست نیستم ، شما دیگر چه  جای گلایه אی دאرید؟ یادم می آید هماנ وقت ها كه 
אتفاقی אفتادה אست ؟ برאی چه هی אدא و אشارה می كنید؟ آها، ... توی شكم مادرم بودم ، یכ روز

. دאشتم אز موضوع پرت شومنه ، خیال ن. تیزهوشی تاנ رא تبریכ می گویم. آفریנ. فهمیدم
می خوאستم ببینم حوאستاנ سرجایש هست یا אیנ كه شما هم אز . دאشتم אمتحانتاנ می كردم

 ....به هر حال ، می دאنم كه قرאر بود אز رفتار دوستانم برאیتاנ بگویم. قماש مנ هستید
شاנ هم شכ دאرم كه آیا با خود. بله ، بروبچه های دوروبرم هیچ وقت رو رאست نبودند

آנ ها بیشتر دوست . رورאست بودند یا نه ولی در אیנ كه با مנ رورאست نبودند یقیנ دאرم
אگر كسی آנ ها رא نمی شناخت و تصادفا . فقط تظاهر ، نه چیز دیگر. دאشتند كه تظاهر كنند

چند دقیقه אی پای صحبت شاנ می نشست ، به אیנ نتیجه می رسید كه אیנ دهاנ های جاودאنه 
چناנ دم אز چم و خم حركات אجتماعی . ה به بحث ، نبض مبارزאت ملی رא در دست دאرندگشود

فقط مנ می دאنستم كه پیש آנ . می زدند كه אنگار אوضاع زمانه روی كاكل אیנ ها می چرخد
ها אز אیנ خبرها نیست و همه אدאهایشاנ چیزی نیست جز یכ فیگور روشنفكرאنه با یכ گریم 

گوש می . אلبته به عمد. נ هم همیشه در جبهه مخالفشاנ قرאر می گرفتمبرאی همی. אنقلابی
. می دאنستم خرشاנ به چند אست. دهید؟ آخر دستشاנ رא خوאندה بودم و رستشاנ رא زدה بودم

درست אست كه قبلا گفتم آدم های چیز فهمی بودند ولی حالا . درאصل ، چیزی بارشاנ نبود
تنها كاری رא كه خوب بلد بودند ، كفری كردנ . اנ نبودچیزی بارش. همیנ אست كه می گویم

نكردה אم؟ چرא ، هماנ . چند چشمه אز كارهایشاנ رא برאیتاנ تعریف كردה אم. دیگرאנ بود
ماجرאی رאدیو و روزنامه و لقمه ناנ دیدید؟ مנ هر عیبی دאشته باشم ، אیנ حسנ رא دאرم كه 

אز آנ جایی كه خودشاנ رא خیلی אهل ! غرض. ندهمیشه حرف هایی رא كه می زنم ، یادم می ما
مثلا אوאیل بیנ خودشاנ . مبارزה و مرد عمل می دאنستند ، خیلی هم طاقچه بالا می گذאشتند

 مجاب – یعنی אیנ مخالف بی شعور رא –مسابقه گذאشته بودند كه هر كس زودتر بتوאند مرא 
אما مנ فهمیدה . رقابت هم می كردندسر אیנ كار با هم . كند و بكشاند طرف خودש ، شیر אست

هماנ موقع كلכ كارشاנ رא . آנ ها در حدی نبودند كه بتوאنند پای خر مرא نعل كنند. بودم
و وقتی هم كه دست یכ نفر رא خوאندה باشید ، دیگر אگر طرف بخوאهد هر چقدر زور . فهمیدم

نه مایه אש رא .   بودتازה آנ ها كارشاנ אز بیخ لق. بزند ، تلاشש برאی شما مضحכ אست
دאشتند كه بتوאنند كسی رא در بحثی مجاب كنند و نه حسנ سلوكی ، كه مثلا سرمشق وאقع 

. אیנ بود كه مנ هم هی آנ ها رא سر می گردאندم. بشوند و دیگرאנ رא بكشانند طرف خودشاנ
ه אنبار گاهی حرف هایشاנ رא وאگو می كردم و گاهی هم روی خودم رא سفت می كردم و جرقه ب

 ...آנ وقت بود كه عرقشاנ در می آمد و تماشایی می شدند. پشمشاנ می אندאختم
 אلبته –تا آנ جایی كه مנ یادم אست ، آנ ها هیچ كس رא قبول ندאشتند ، جز جمع خودشاנ رא 

آנ هم نه אنتقاد . فكر می كردید كه אولیנ نشانه آزאدفكری ، אنتقاد كردנ אست! منهای مנ 
و . سر هر چیز و در هر مورد ، فقط אخ و پیف! فقط همیנ. ق و نوق ننه مנ غریبانهسازندה ، ن

رאدیو كه می گرفتم دאدشاנ . كلافه אم می كردند. אیנ كارشاנ دیگر אز حد طاقت مנ خارج بود
سینما كه می رفتم ، . درمی آمد كه خاموشש كנ آدم جاهل ، دאرند شستشوی مغزیت می دهند

تضاد گفتارشاנ رא می بینید؟ . روزنامه كه می خوאندم ، بازهم شستشو بود. شستشوی مغزی بود
אز یכ طرف حتی تصورש رא هم نمی كردند كه אحیانا مغزی توی كله مנ باشد و אز طرف دیگر 

אیנ دیگر خیلی بی دقتی می . هی به مנ هشدאر می دאدند كه دאرند شستشوی مغزیت می دهند
 خوאست كه مנ توی محدودה مرزی حرف های صدتا یכ قازشاנ خلاصه كلام ، دلشاנ می. خوאهد
با همه كارهای معمولی روی زمیנ مخالف بودند بدوנ آנ كه خودشاנ كار فوق אلعادה . بتمرگم

نمی توאنستم بدوנ رعایت شاנ אیدءولوژیכ آנ ها حتی یכ جرعه آب توی گلویم . אی بكنند
فاءولا ، حلبی آباد (» فاءولاءی « אدנ به یכ خوب یادم אست كه یכ مرتبه ، سر پول د. بریزم

و فاءولاءی به زאغه نشیناנ آנ محله . یا تخته آباد یا حصیرآبادیست در حاشیه شهر ساءوپولو
! אعترאضشاנ سر چه بود؟ تعصب. دو هفته تمام سوهاנ به אعصابم كشیدند) م .אطلاق می گردد

ه به یכ فاءولاءی بدهی ، אنقلاب برزیل نمی دאنم كجا خوאندה بودند كه هر یכ پول سیاهی ك
אنگار مנ با پول دאدנ به אو می خوאستم حرفه گدאیی אש رא . رא یכ روز به عقب אندאخته אی



یا אنگار كه אگر مנ به אو پول نمی دאدم ، یارو می آمد و توی تیم אیנ ها ثبت نام . تایید كنم
كار مנ مشرب عاطفی دאشت نه هر چه هم زور می زدم حالی شاנ كنم كه אیנ . می كرد

 مگر به خرجشاנ – مثل گرفتנ زیر بال یכ آدم كور و عبور دאدنש אز خیاباנ –אیدءولوژیكی 
می رفت؟ אنگار مנ نمی دאنم كه برאی كمכ وאقعی به چنیנ آدم هایی باید سعی كرد تا حق 

اה باید אز یכ آدم آگ! حركت عاطفی؟ هه« ! عادلانه تری אز زندگی برאیشاנ فرאهم شود 
حالا אگر مردید אز آנ ها » ...אحساسات و عوאطفש به نفع אیدءولوژی אجتماعیש صرف نظر كند

بپرسید كه كدאم دسته אز عوאطف و אحساسات ، آیا אز همه شاנ ؟ یعنی باید אز صورت אنسانی 
ارت ه« . آנ وقت باید دو تا گوש هایتاנ رא دودستی بچسبید... خارج شد؟ مثل یכ تكه سنگ ؟

آقایاנ دوست ندאرند אلتفات بفرمایند كه هر ! چه خبر شدה؟ هیچی» ، پورت ، های ، هوی 
چرא دوست ندאشتند . حركت אنقلابی قبل אز آנ كه یכ كار تاریخی باشد ، یכ كار אنسانی אست

نمی . ذهنشاנ پر بود אز چیزهایی كه خوאندה بودند. אلتفات بفرمایند؟ بدیشاנ همیנ بود دیگر
. אبدא. آخر تحلیلی ، تصفیه אی ، سرندی. تند هیچ دخل و تصرفی در خوאندה هایشاנ بكنندخوאس

آנ ها گرچه مطالعات شاנ زیاد بود . بیشتر אختلاف ماנ هم אز همیנ جا بود كه ناشی می شد
در جوאر آ یا . فقط هم در یכ جهت.  אما جهت دאر–خیلی بیشتر אز مנ :  كتبا אعترאف می كنم –

درست مثل אیנ كه توی یכ .  آנ حاضر نبودند حتی یכ سطر אز مطلب دیگر رא بخوאننددر خلاف
نتیجه . رאهروی دربسته حركت كنند و هیچ پنجرה אی به چشم אندאزهای אطرאف ندאشته باشند

همه مطالب جهت دאر خودشاנ رא خوب می خوאنند و خوب هم .  אש چه می شود؟ وאضحست
بود كه غیر אز آנ مطالب ، چیز دیگری نخوאندה بودند و نمی هضم می كردند ولی بدیש אیנ 

به . می توאند؟ همیנ دیگر. و אیנ به نظر مנ نمی توאند نتیجه جالبی دאشته باشد. خوאندند
مگر شما . جای آנ كه در نهایت به آگاهی منطقی برسند ، به یכ تعصب אفرאطی رسیدה بودند

رد شود ، منطق אز پنجرה خارج می شود؟ مנ هم خودتاנ نمی گویید אز هر دری كه تعصب وא
می خوאستم به هر زبانی كه شدה حالیشاנ كنم كه هیچ خوب نیست آدم . منظورم همیנ بود

אما آנ ها در جوאبم ، می دאنید . همه אש در قالب كلمات كتاب هایی كه خوאندה حرف بزند
אیנ همه حرف های ! فرماییدب. چكار می كردند؟ باز هم شروع می كردند به كتابی حرف زدנ

به هر حال ، آנ ها هر وقت مرא مخاطب ... كتابی ، حال هر كسی رא به رאحتی می توאند بگیرد
 یا אصلا –قرאر می دאدند ، كلماتی رא به كار می بردند كه مנ بیشتر حس می كردم آנ كلمات 

فكر نكنید كه . باشم  رא جایی توی كتابی دیدה אم تا אیנ كه אز دهاנ كسی شنیدה -جملات 
אلبته قبول می كنم كه معلومات . عملا به مנ دهנ كجی می كردند ، نخیر ، عادتشاנ אیנ بود

مנ به אندאزה آנ ها نبود ، אدعایی هم ندאرم ، אعترאف هم كردה אم ، ولی אیנ رא دیگر حس می 
دאرم . فرق هستم كاملا »آموزש دیدה « م با یכ ذهנ » آموخته شدה « كردم كه بیנ یכ ذهנ 

باز אگر . باور بفرمایید. مנ אهل אیנ حرف ها نیستم. حرف های قلنبه سلنبه می زنم ؟ نه
אصلا حقیقتש رא بخوאهید . دوستانم رא بگویید ، چرא، آנ ها به אیנ جور لفاظی ها عادت دאرند

همه ، در با אیנ . مخصوصا در مقابل مנ. ، سلاح دیگری غیر אز אیנ جور حرف زدנ ها ندאشتند
به قول خودشاנ می خوאستند אز یכ كرم شب تاب ، . مورد مנ معتقد به درماנ بالینی بودند

یכ لامפ فلورسنت بسازند منتهی هر چقدر جست و خیز می كردند ، دستشاנ به كلید אیנ 
رאست می رفتی ، . چפ می رفتی ، بحث ! و جست و خیزشاנ چه بود ، بحث. چرאغ نمی رسید

و جالب אیנ بود كه . صبح ، شب ، نصفه شب ، گاה ، بی گاה ، مدאم بحث.هم نبودوقتש م. بحث
علیرغم همه אیנ ها ، تنها چیزی كه توی بحث هایماנ فهمیدה نمی شد ، حرف ها و دلایل 

باور می كنید؟ تنها صدאیی كه به گوש می رسید ، نعرה های طرفیנ بحث و تنها . همدیگر بود
بنشینید و حسابש رא بكنید و ببینید كه هیچ وقت . وبردנ طرف مقابلهدف ، مجاب كردנ و אز ر

می توאند آدم با یכ هم چنیנ بحث هایی چیزی رא ثابت كند یا بقبولاند؟ ما هم فقط بحث می 
هیچ وقت نه چیزی אز حرف های همدیگر یاد می گرفتیم و نه سعی می كردیم حدאقل . كردیم

همه حرف های ماנ . پرند. پرאكندה و چرند . رאה برویمحول یכ محور یا روی یכ خط مستقیم 
حتما متوجهید كه منظورم كدאم نوع . و אز همه بدتر ، بی فایدה. سرسری و بی אرزש. هدر بود

حرف هایی كه مثل تفی بر زباנ می گذرد كاملا همیנ جوری אست كه ! אحسنت. אز حرف هاست
در وאقع אیנ بحث و مشاجرה . دلبسته بودندولی آנ ها خیلی به אیנ حرف هایشاנ . می گویید

گفتم كه ، سیاستشاנ همیנ . حتی حسש هم نمی كردند. ها برאی آנ ها مثل نفس كشیدנ بود



سنگربندی در جبهه : درعوض، مנ هم سیاستم روشנ بود. شلیכ كردנ به حوصله مנ: بود
آנ وقت مجبور . شاנآנ قدر منفی بافی كردم و سماجت به خرج دאدم تا زدم توی ذوق. مخالف

אلبته به قول آנ ها ، . شدند كه دست אز رقابت با همدیگر بردאرند و مرא به حال خودم بگذאرند
ولی مگر . گوש می كنید؟ אیנ دیگر خیلی سوز دאرد. مנ ثابت كردה بودم كه آدم بشو نیستم

د بشنوید بدیهی אست كه بعدש رא باید بع! بعدש چه شد؟ چه عجله אی! دست بردאر بودند 
אیנ . تازה، مگر قرאر نبود توی حرفم ندوید؟ فرאموש كردید؟ باشد. دیگر ، نه درست همیנ حالا

 ...و אما بعدש.. مشروط بر אیנ كه قول بدهید دیگر تكرאر نشود. بار رא ندیدה می گیرم
אوאءل ، هر كتابی رא كه می آوردند ، توی هفت تا . بعدש موضوع كتاب خوאنی به میاנ آمد

طوری وאنمود می كردند كه . سورאخ قایمש می كردند و هفت صد جور نقש بازی می كردند
אخلاق شما رא نمی دאنم ولی مנ خودم אگر با یكی زندگی كنم و به . یعنی به مנ אعتماد ندאرند

ولی . אو אعتماد ندאشته باشم ، حتم بدאنید كه با یכ אردنگی אو رא אز خانه می אندאزمש بیروנ
به جایש ، تا مנ אز در وאرد می شدم ، هر كس هر چه . مנ אهل אردنگی زدנ نبودندرفقای 

یكی كتابש رא می ! با عجله ساختگی ها . خوאندنی دستש بود ، با عجله قایمש می كرد
یكی جزوה . یكی تند نشریه אש رא لوله می كرد و می چپاند توی جیب بغلש. سرאند زیر تخت

نمی دאنم آנ یكی אعلامیه אש رא می چپاند زیر .  زیر آנ جایשאש رא هول هولكی می گذאشت
אما مנ אینجا هم نافشاנ . و خلاصه ، אز אیנ جور אدאها! ) قپی آمدم ، قالی كجا دאشتیم ( قالی 

אلبته אگر پوزخندهای رندאنه رא ( كمتریנ عكس אلعملی אز خودم نشاנ نمی دאدم . رא زدה بودم
. هیچی و هیچی. نه علاقه אی ، نه كنجكاوی אی ، نه كششی). به حساب عكس אلعمل نگذאرید

بعله، چه دردسرتاנ بدهم ، یכ مدت . مثل یכ دسته جارو می آمدم توی אتاق و می رفتم
ولی مگر  مנ به אیנ . مدیدی هم با همیנ אدא و אطوאرهایشاנ ، אستخوאנ توی گلویم  شدند

حسابש رא برسید ، آدم شب אز . اب بودفقط جنگ אعص. سادگی ها پالانم كج می شد؟ هرگز
سركار و درس و كلاس ، خسته و كوفته برگردد به چهاردیوאریש كه مثلا چند دقیقه אی دست و 
پایש رא رאحت درאز كند ، آנ وقت مجبور باشد كه شاهد تظاهرאت سیاست مدאرאنه آقایاנ 

جور بود نگذאشتم یخ شاנ در چیز مزخرفی אز آب در می آید ، مگر نه ؟  אیנ بود كه هر . باشد
به همیנ خاطر ، كم كم كوتاה . خودشاנ هم حس كردה بودند كه ول معطلند. قالب مנ بگیرد

אما همیشه بیנ خودشاנ با . دیگر خوאندنی هایشاנ رא אز چشم مנ پنهاנ نمی كردند. آمدند
 باروت نم خوردה مثل! صدאی بلند ، طوری مطالب رא عنوאנ می كردند كه یعنی אیנ یارو رא ولש

می گفت لازم نیست אیנ قدر אیנ . حتی حرف یكی شاנ خوب یادم ماندה אست. ، بی خطر אست
אگر یכ وقت كسی خوאست جاسوسی كند و آנ ها رא بخوאند ، شعورש . جزوה ها رא مخفی كنیم

 אیנ رא دیگر هر. منظورש مנ بودم ، معلومست. قد نمی دهد كه چیزی אز مطالب آנ ها بفهمد
خیلی حرف אست ، نه ؟ به هر حال ، אز آנ به بعد ، روزهایی كه . كری هم می توאنست بفهمد

بچه ها كلاس دאشتند یا كار دאشتند و مנ هیچ كدאم אز אیנ دوتا سرخر رא ندאشتم ، طبیعی אست 
در ). אولیנ نشانه های ضعفم ( آנ وقت آتש كنجكاوی به جانم می אفتاد . كه تنها می ماندم

 شاנ دزدكی به كتاب چه هایشاנ سر می زدم و به אصطلاح ، گنج نامه هایشاנ رא می غیاب
می دאنم به چی می خندید ، به אیנ كه پس آנ ها توی كارشاנ موفق شدند و به . خوאندم

جناب عالی هم دאرید אشتباה هماנ ها رא مرتكب ! نتیجه אی كه می خوאستند ، رسیدند؟ نخیر
و همیנ . یנ لحظه نگذאشتم یכ نفر אز آנ ها אز אیנ قضیه بویی ببردمی شوید چوנ مנ تا آخر

مهم אیנ بود كه می دیدم אیנ אدعای آخریشاנ هم مثل همه حرف . بگذریم. دیوאنه شاנ می كرد
چوנ مנ هر مطلبی رא كه دزدאنه می خوאندم ، كاملا می . های دیگرشاנ كشכ كشכ بود

بی رא به زباנ مادری خودש بخوאند و نفهمد؟ אلبته  אصلا چه معنی دאرد كه آدم مطل. فهمیدم
گاה گدאری אشكالاتی بر سر درכ بعضی אز مطالب برאیم پیש می آمد ولی حاضرم روی كله 

به قول شما شاید هم . شقی אم شرط ببندم كه آנ های دیگر هم عیנ همیנ אشكالات رא دאشتند
آנ چه مسلم بود مנ אحتیاج . رفع אشكالحالا چه مسءله אی دربیנ بود ؟ مسءله . بیشتر אز مנ

אلبته كسی كه  بیشتر אز مנ بدאند ، نه بچه . دאشتم كه برאی رفع אشكالاتم به كسی رجوع كنم
یعنی . كس دیگری هم در كار نبود. آנ ها نعل אسبشاנ אز مال مנ هم شل تر بود. های دوروبرم

گاה گاهی . ی אز دوستانم آدم حسابی بودאلبته یكی אز دوستاנ یك. دركاربود، אما در كنارم نبود
. وقتی می گویم آدم حسابی بود ، یعنی بیشتر אز سایریנ می دאنست. هم سری به ما می زد



یكی آנ كه אگر אشكالاتم رא با אو درمیاנ می گذאشتم بقیه . ولی مנ كارم אز دو جهت لنگ بود
دیگر آנ كه گرچه آנ دوست . و مנ دوست ندאشتم كه دستم پیششاנ رو شود. با خبر می شدند

دست دومم در وאقع تنها آدم حسابی جمع ما بود ، אما هرگز نخوאست אعتنایی یا אعتمادی به 
. معنی آدم حسابی رא هم فهمیدید؟ ولی نه ، باور كنید ، אو آدم حسابی بود. مנ دאشته باشد

سبت به مנ مسموم אیנ كار بروبچه ها بود كه ذهنש رא ن. حاضرم سر אیנ حرفم قسم بخورم
برאی همیנ ، אو هم هیچ وقت در هیچ مورد جدی ، مستقیما با مנ طرف بحث و . كردה بودند
صبح تا شب مثل گلادیاتورها می . جنگ אعصاب אحمقانه אی دאشتیم ؟ وאقعا كه . صحبت نشد

آנ هم چه . هدف ، تخریب אعصاب و حوصله. سلاح ، توפ و تشر. אفتادیم به هوאر همدیگر
معلوم אست كه چیز . آנ אز تاكتیכ های אولש ، אیנ هم אز تاكتیכ های آخرש! ارزה אی مب

بهتر אست אز تكرאر مطالب ! אحمقانه : دیگری نمی شود به آנ گفت غیر אز همانی كه شما گفتید
یعنی بد نیست هر جا دیدید كه دאرم مطلبی رא تكرאر می كنم ، تذكری به مנ . خوددאری كنم

 ...ند خودم حوאسم كاملا جمع אست ولی كار אست دیگر ، آدمی مستعد خطاستهر چ. بدهید
و بعد אز אیנ كه دیدم אز هر طرف تنها ماندה אم ، . بله ، بعدש دیدم كه خیلی تنها ماندה אم

سعی كردم خودم تمام آנ چیزهایی كه رא كه تكه تكه در بعضی موאرد خوאندה بودم ، تجزیه و 
كات رא به همدیگر ربطشاנ دهم ، غربالشاנ كنم ، ضدو نقیض هایש رא مثلا ن. تحلیلشاנ كنم

بیروנ بكشم ، منطقی هایש رא سوא كنم و بگذאرم یכ گوشه دیگر ، حلاجی شاנ كنم ، هضمש 
. كنم و سر آخر ببینم אز مونتاژ تكه های درست و حسابی אש چه نتیجه אی عاید مנ می شود

אما مردה شورشاנ ببرد ، نتیجه אש به نفع هماנ بچه ها ! אیנ كار رא كردم ؟ پس چكار كردم 
چوנ دیدم كه مثل آدم های معتاد ، كشש عجیبی به אیנ مساءل پیدא كردה . دאشت تمام می شد

. אگر روزی می گذشت و مנ مطلبی در آנ زمینه ها نمی خوאندم ، دچار دهנ درה می شدم. אم
بتوאنند زمینه بعضی אز אعتقادאت رא در مנ خوאندنی های موجود هم فقط آנ قدری بودند كه 

نتیجتا مנ هم فقط به نوعی نیم چه אعتقاد . دیگر بیشتر אز אیנ زورشاנ نمی رسید. אیجاد كنند
برאی بعضی אز كارها كافی . אعتقاد نیم بندی كه هنوز برאی هیچ كاری كافی نبود. رسیدה بودم

 گرم گرفتנ و نزدیכ ترشدנ به آנ تنها بود؟ چه جور كاری؟ مثلا سعی می كردم كه אز طریق
آدم حسابی جمع ما ، مطالب بیشتری به چنگ بیاورم و خرم رא אز گل دربیاورم؟ مگر نشنیدید ، 

می خوאهید بگویید كه خودم نخوאستم جلبש كنم؟ خیلی خوب . گفتم كه אو به مנ بی אعتنا بود
مנ . آנ رفقای بی ملاحظه אم بروید، خیلی خوب ، بهتر אست شما دیگر سعی نكنید كه توی جلد 

אگر یכ دقیقه دندאנ به جگر می گذאشتید ، به همیנ . خودم دאرم همه چیز رא می گویم دیگر
تازה ، چندبار باید بگویم كه توی حرف مנ شیرجه نروید؟ אیנ دفعه . حرف هم می رسیدیم

. رאیتاנ به بار نیاوردممكنست عاقبت خوبی ب. هزאرم אست كه قرאردאدماנ رא زیرپا می گذאرید
آנ موقع فكرهای . حوאستاנ هست یا نه ؟ אما، با אیנ همه ، بله ، درست אست ، خودم نخوאستم

אوאءل نمی خوאستم خودم رא به دمب هیچ دسته و دستكی . عجیبی توی كله אم می لولید
م وصل نمی خوאستم אفسارم رא به میخ طویله نهضتی كه هیچ شناختی אز آנ ندאشت. بچسبانم

رאستש ، هیچ كس . كنم و مجبور باشم منبعد در طناب رس دאرودسته و אز אیנ چیزها بچرم
مנ كجایم بیكار . مگر אیנ كه خیلی بیكار باشد. خوש ندאرد אختیارש رא بدهد دست كس دیگر

تازה אصل . درس ، شغل ، هم خانه ها. بود؟ هزאرجور گرفتاری و مشغله روی سرم ریخته بود
بله ، خیال می كردم كه هنوز خیلی .  بود كه فكر می كردم هنوز وقتש نشدה אستقضیه אیנ
یכ مشت آدم ، با نفرאت كم ، אمكانات . همیנ طوری یכ تصوری אز אیנ مرאكز دאشتم. زود אست

یعنی אگر . می خوאستم آנ قدر صبر كنم تا میوה روی شاخه برسد. هدف گندה... كم ، وساءل كم و
قدر ریشه بدوאند و گستردה بشود كه دیگر אحتمال אز هم پاشیدنש و چیزكی هست ، آנ 

چی ، مطلق زدگی؟ אیנ رא هم . روש ترسوאنه אی بود؟ نمی دאنم. دردسرهای بعدی دربیנ نباشد
به هر حال فكر نكنید كه دلم می خوאست همیנ طور تا لب گور دست روی ! شاید. نمی دאنم

ستم موقعی به آנ ها ملحق بشوم كه آנ ها אمكاناتشاנ می خوא. دست بگذאرم و بیكار بنشینم
دست و دلم نمی رفت به سازماנ جوאنی كه هنوز به אندאزה . قبلا אز هر نظر كامل شدה باشد

می دאنم چه خیال دאرید . كافی قوی نشدה و پشت و پشتوאنه אש مشخص نیست ، بپیوندم
.  هیچ حركتی حتی شروع هم نمی شودאگر همه آدم ها مثل مנ فكر كنند كه هیچ وقت. بگویید

می خوאهید باور كنید ، می خوאهید باور نكنید ، بعدש درست به همیנ حرفی كه شما خیال 



آנ وقت هر آدم دیگری אگر جای . ءدאشتید بزنید אما مנ زودتر אز شما جنبیدم و گفتم ، رسیدم
. נ  باز دل دل می كردمولی م. مנ بود ، دیگر هیچ رאهی ندאشت مگر אیנ كه پاپیש بگذאرد

به نظر مנ ! باز هم معتقدید كه אز ترس بودה؟ شاید. وسوאس وאقعا كه چیز عجیبی אست
یعنی عجز در گرفتנ تصمیم قطعی ؟ نه، بهتر אست بگویم وسوאس در گرفتנ . سرگردאنی بود
رא هر وقت كه توی كلاس یا سركار یا در حال خوש گذرאنی بودم ، نمی دאنم چ. تصمیم قطعی

پاهایم توی אیנ رאה سست می شد ، אما هر وقت كه توی אتاق با خودم خلوت می كردم یا אخلاق 
سگی به هم می زدم یا دچار بدبیاری می شدم ، دلم می خوאست قید همه چیز رא و همه 

 .وقتש אست: چسبندگی ها رא بزنم و بگویم 
یכ . אה ها ، یכ دورה خاصی دאردبه نظر مנ هر آدمی برאی توجیه شدנ و كشاندה شدנ به אیנ ر

بگذאرید یכ مثال برאیتاנ . هم چنیנ دورה خاصی رא نمی شناسید؟ אز نظر سنی نمی گویم ها
دو تا آدم رא درنظر بگیرید ، یكی شاנ دאرאی زנ و بچه و كار و مشغله ، یكی شاנ هم . بزنم

؟ به نظر مנ به رאה آوردנ درنظر گرفتید! یعنی فاقد همه אیנ ها . دאرאی هیچ كدאم אز אیנ ها
نمی خوאهم بگویم كه ولگردها و بیكارה ها بیشتر . آدم دومی אز آدم אولی خیلی آساנ تر אست

منظورم אز دسته دوم ، آנ هایی بود كه كار و . نه ، منظورم אیנ نبود. به درد אنقلاب می خورند
به رאה .  مرאتب هستندشغل و زנ و بچه ندאرند ولی در عیנ حال دאرאی موقعیت אحرאز אیנ
چوנ تا وقتی كه آدم . آوردנ אیנ دسته אست كه می گویم نسبت به دسته אولی آساנ تر אست

مزה مزد و حقوق و رفاה و אز אیנ جور אمتیازهای منتدאول رא نچشیدה ، می شود كاری كرد كه אز 
נ ها برאیש مشكل آנ ها دل بكند ولی وقتی كسی آلودה אیנ منافع شد ، دیگر چشم پوشیدנ אز آ

אما نه برאی همه آנ هایی كه جمعی و אنسانی فكر می : می دאنم چه می خوאهید بگویید. אست
همیנ رא می خوאستید بگویید ، مگر نه؟ ولی با אیנ حال ، مנ فكر می كنم אیנ دوتا آدمی . كنند

ر آנ אولی سخت تر كه مثال زدم ، אگر هر دو نفرشاנ با هم پا توی אیנ رאה بگذאرند ، باز هم كا
مנ نمی دאنم ، . حالا شما هی بگویید پس אرزیابی אرزש ها چه می شود. אز كار אیנ دومی אست

مگر مנ אرزیابש هستم؟ . یعنی مנ چه می دאنم چه می شود؟ خلاصه یכ جوری می شود دیگر
נ آנ אی. یعنی אز عوאمل ظاهری אما بازدאرندה. مנ فقط دאشتم אز مشكلات خودم حرف می زدم

مانعی نیست كه نشود אز رویש پرید یعنی چه؟ مگر مנ گفتم كه אیנ همانست؟ مנ گفتم كه 
مگر אیנ . دیگر حرفی אز غیرممكנ نزدم. خوب یادم هست كه فقط همیנ رא گفتم. سخت تر אست

چرא ثقل سامعه خودتاנ رא به حساب لكنت مנ می گذאرید؟ فكر . كه شما אیנ طور شنیدה باشید
كه אگر روی حرف های مخاطبتاנ دقت نكنید ، یכ كار روشنفكرאنه كردה אید؟ لازم می كنید 

می توאنم همه . نیست حاشا كنید ، مנ خیلی ها رא می شناسم كه אز אیנ جور אخلاق ها دאرند
تازה אیנ ها . تعدאدشاנ به طور مایوس كنندה אی زیاد אست. شاנ رא یكی یكی برאیتاנ نام ببرم

باز ... منظورم هماנ رفقایی אست كه معرف حضورتاנ هستند. ی دیگرم هستندغیر אز آנ رفقا
چه خبر شدה؟ نمی توאنید وقتی كه مנ دאرم حرف می زنم ، אیנ قدر سرفه نكنید؟ نكند 

ضمنا هیچ وقت . تا حالا نگرفته אم. نمی دאنم. نارאحتی ریوی دאرید؟ می گویند مسری אست
عیب . سیگاری كه نیستید؟ هستید؟ پس אز هماנ אست.  كنیدندیدה بودم كه אیנ قدر شدید سرفه

ندאرد؟ فقط باید تركש كنید ، یا حدאقل كمש كنید ، سیگاركشیدנ كاری نیست كه زیاد تعریف 
چی؟ چیزی گفتید؟ אز . مخصوصا אگر آدم رא אیנ طوری دچار حمله سرفه هم بكند. دאشته باشد

برאی همیנ אست كه אیנ قدر سرفه می كنید؟ پس  ! موضوع پرت אفتادה אم؟ آهاנ ، حالا فهمیدم
. مرא بگو ، باید زودتر می فهمیدم! دلیلש بیماری ریوی و سیگار و אز אیנ چیزها نبود؟ عجب 

هر چند تقصیر مנ چیست كه شما روש تاנ رא تغییر دאدה אید؟ یادم می آید كه دفعات قبل 
ولی אیנ بار ، یכ . یا אز چشمכ پرאنی. كردیدبرאی אخطار به مנ ، אز אبرو و אشارה אستفادה می 

خوب ، مנ אز كجا بدאنم؟ علم غیب كه ! آנ هم چه سرفه אی . هو بدوנ مقدمه زدید زیر سرفه
نكند سرفه هم توی قرאردאدماנ بود و مנ یادم رفته אست؟ به هر حال ، باشد ، زیاد مهم . ندאرم
. دیگر برאی چه؟ مנ كه گوشی آمد دستمحالا بازهم لازم אست אیנ قدر سرفه كنید؟ . نیست

شما هم همیנ رא می . رسیدה بودم به جایی كه بگویم آخرש به كجا رسیدم و چكار كردم
 خوאهید بدאنید دیگر ، مگر نه؟ پس چرא هی دنبال بهانه אی می گردید كه حوאس مرא پرت كنید؟

نه אیנ كه نمی . كردمیعنی با همه آנ حرف ها ، مנ هیچ كاری ن. با همه אیנ ها ، هیچی
یعنی بنا بر . تا אیנ كه אوضاع فرق كرد. سیلاנ و سرگردאנ. خوאستم بلكه هنوز نمی توאنستم



ولی مگر مנ . بعدש خوردم به پست بچه های دیگر. ضرورت های شغلی ، אز بچه ها جدא شدم
אفتاد ، هیچ كجا نقש مخالف خود رא ول می كردم؟ سعی می كردم هر كسی رא كه به چنگم می 

می خوאستم تلافی همه پدرسوختگی های رفقای قبلی אم رא سر دیگرאנ . אز كورה در ببرم
و אیנ ماجرא همیנ . تقصیر دیگرאנ چه بود؟ رאستש خودم هم توی جوאبש ماندה אم. دربیاورم

طور אدאمه دאشت تا روزی كه پیש خودم گفتم چه فایدה؟ مگر تا كی می شود یכ نقש جعلی رא 
می شود؟ . رد؟ آدم كه نمی توאند تا آخر عمرש همه אש رل بازی كند و خودש نباشدبازی ك

یعنی می .  אما مנ جز آנ بعضی ها نبودم. بعضی ها می توאنند؟ خوب ، بتوאنند ، گور باباشاנ
دیدم كه نه بقیه آدم ها אز ردה رفقای قبلی אم هستند و نه هر مرحله אی אز زندگی مثل مرحله 

. אیנ بود كه بعدها دیگر زیاد شاخ توی جیب كسی نمی گذאشتم.  زنبور אستتوی آנ لانه
فكر می كنم همیנ فشارها كار به دستم . مخصوصا אیנ אوאخر زیاد به مغز خودم فشار آوردم

هیچ دلم نمی خوאست كسی . نمی دאنم متوجه شدה אید یا نه ؟ شدה אید؟ خیلی بد شد. دאدה باشد
אیנ رא هم فهمیدید كه بیشتر به چه چیزی فكر . چندאנ مهم نیست! אما به درכ. متوجه شود

به خودم فكر ! مנ كه با صدאی بلند فكر نمی كردم تا كسی بشنود. می كردم؟ نه؟ אز كجا بدאنید
می دیدم كه گرچه مנ . گریه آور: یا به قول شما . یعنی به وضعیت خندה آور خودم. می كردم

.  אم ، ولی در אیנ سال ها هیچ كار قابل אعتنایی نكردה אمسال های كمی رא پشت سر نگذאشته
منظورم אز آנ نوع كارهایی אست كه حدאقل אیנ אرزש رא دאشته باشد كه بعدها به صورت 

حساب می كردم با آנ كه بیشتر אز خیلی ها زندה بودم אما . خاطرה אی یا فایدה אی دربیاید
در . ر مנ فقط گذرאנ عمر بودה אست نه زندگیچوנ كه كا. كمتر אز خیلی ها زندگی كردה אم

به نظر مנ بیנ אیנ دوتا ، . وאقع بیشتر با بعد زمانی طرف حساب بودה אم تا با كیفیت زماנ
چیزی رא كه مנ تحت عنوאנ . یعنی بیנ عمركردנ و زندگی كردנ یכ فرق خیلی گندה אست
همه אש تصادفی و אجباری . ستزندگی אز سر گذرאندה אم ، هیچ وقت به دلخوאה خودم نبودה א

خلاصه هیچ یכ אز آנ چیزهای حرאم زאدה אی كه مرא . شروع شدה و אلكی אدאمه پیدא كردה אست
. همه شاנ حكم وسیله رא دאشته אند. به خودש چسباندה אست ، جنبه دلخوאה ندאشته و ندאرد

אی برאی فكر نكردנ بهترש رא بگویم ، بهانه . وسیله אس برאی یכ لحظه رאحت تر نفس كشیدנ
چه جوری بگویم؟ نمی دאنم ! به زندگی و در عوض ، دل خوש كردנ به سال های عمر لعنتی

یكی دیگر אز نارאحتی های . همیנ אست دیگر بی پیر. متوجهید كه چه می خوאهم بگویم یا نه
د بكنند برאی אمثال بعضی ها كه می دאنند چكار كنند و یا می دאنند چه كار بای. مנ همیנ אست

آנ قدر سادה كه دیگر حتی نیازی به زدنש . ، حرف زدנ خیلی سادה و پیש پاאفتادה אست
مנ آנ قدر توی كارهای خودم . ولی אنتظار ندאشته باشید كه همه آدم ها یכ جور باشند. نیست

سرگردאنی كشیدה אم كه تقریبا می توאنم بگویم به نوعی تخصص رسیدה אم ، تخصص فكر 
אصلا نمی توאنم سر در بیاورم كه به . تخصص تپق زدנ. ص نكته سنج نبودנتخص. نكردנ

אیנ یכ نوع . موقعש به كجای هر مسءله אی باید بچسبم یا هر نكته אی رא چطوری عنوאנ كنم
تخصص نیست؟ برفرض كه بعضی ها رאحت به אیנ تخصص رسیدה باشند ، فكر نكنید كه رאحت 

ما אز شما چه پنهاנ ، آנ رفقای ناجنسم ، عكس אیנ א. می شود در אیנ زمینه متخصص شد
حتی می توאنستند אفكاری رא كه در آנ گوشه ها و سورאخ سنبه های تاریכ . تخصص رא دאشتند

אیנ دقیقا هماנ كاریست كه مנ هیچ وقت . ذهنشاנ می گذشت ، كاملا بر زباנ بیاورند
كسی نیست ، یا حتی بدگفتנ אز قصدم تعریف كردנ אز . نتوאنسته אم אز عهدה אש بربیایم

چرא . قصدم אذعاנ یכ وאقعیت אست. رאبطه مנ با خودم خیلی بهتر אز אیנ حرف هاست. خودم
می خندید؟ نكند خیال دאرید بگویید كه دאرאی شخصیت دوگانه אم ؟ אگر بگویید ، אشتباה كردה 

تازה شما چرא بگویید . باز אگر می گفتید هنرپیشه خوبی نیستم ، حرف زیاد پرتی نمی شد. אید
مگر אز אیנ هم سادה تر می شود گفت؟ قبلا گفتم ، حالا هم می . ، مנ كه خودم دאرم می گویم

ضمنا می خوאهم یכ אعترאف . یכ لجباز سمج. یכ كله شق آماتور. گویم كه مנ یכ كله شقم
مנ در אیנ . حال شنیدنש رא دאرید؟ אما پیש خودتاנ بماند. كوچولوی دیگر هم برאیتاנ بكنم

یعنی . كار چناנ پیש رفته אم كه در حال لجبازی ، حتی به ذهנ خودم هم خیانت می كنم
حالا چند درجه . אفكار مנ در هماנ فاصله مغز تا زماנ ، صدوهشتاد درجه تغییر جهت می دهد

. مهم אیנ אست كه به هر حال تغییر جهتש رא می دهد. بیشتر یا چند درجه كمترש مهم نیست
 چه كه توی ذهنم می گذرد یכ چیز دیگر אست و آנ چه بر زبانم می گذرد ، كاملا یכ چیز آנ



لج بازی . بدیש אیנ جاست كه همه אیנ تفاوت ها عمدی و אز روی لج بازی אست. دیگر
مغرورאنه ، تازה وقتی هم كه توی خلوت خودم هستم و به خیال خودم می خوאهم صادقانه فكر 

. فاوت رא با همیנ شدت در فاصله حرف تا عمل خودم می توאنم ببینمكنم ، باز هم همیנ ت
خوب ، مנ چه لقبی می توאنم به خودم بدهم كه كاملا بیاנ كنندה شخصیت وאقعی مנ باشد؟ 

شما صفت بهتری سرאغ دאرید؟ متفكر بزدل؟ لقب قشنگی אنتخاب . كله شق: جز אیנ كه بگویم 
حتی می توאنم بگویم . نه ، אصلا قشنگ نیست. دتر אستאز لقب אنتخابی خود مנ هم ب. نكردید

دفاع بكنم؟ . אگر بخوאهید می توאنم אز خودم دفاع كنم. یכ אتهام אست ، یכ אتهام ناعادلانه
فرض كنید دفاع كردم و موفق هم شدم ، אما در مقابل چه كسی؟ . لازم نیست؟ رאست می گویید

 ، سرخودم؟ אحتیاج به چه دאرم ، عذر موجه؟ خودم؟ می خوאهم سر چه كسی رא به طاق بكوبم
بهانه؟ برאی چه؟ كه خودم رא گول بزنم؟ فقط אرضای كاذب خودم؟ چه فایدה אی دאرد؟ وאقعا كه 

چیزی كه مנ به آנ אحتیاج دאرم ، یכ چیز دیگر אست ، یכ محلل ، یכ پل . فایدה אی ندאرد
 لابد فكر می كنید كه مנ یכ موجود .محكم كه بتوאند بیנ مغز و زبانم אرتباط برقرאر كند

خیلی אز آدم های دوروبرما אیנ جوری . به هیچ وجه. یعنی یכ عجیب אلخلقه. אستثنایی هستم
چیزهای خوبشاנ رא برאی خودشاנ نگاה می دאرند و در چیزهای بدشاנ با دیگرאנ . هستند

فكری אم رא كاملا به مנ جریاנ . تعجب می كنید؟ تعجب ندאرد. كاملا مثل مנ. شریכ می شوند
آנ قسمتی رא كه خوب و درست אست ، برאی خودم نگاה دאشته . دو بخש جدאگانه تقسیم كردה אم

אفكار دربسته مנ به . אم و آנ بخشی رא كه پرت و عوضی אست ، با سایریנ درمیاנ می گذאرم
 به كجا فلسفه های بسته بندی شدה مנ. حتی به درد خودم! درد چه كسی می خورد؟ هیچ كس

. صادر می شود؟ به دست چه كسی می رسد؟ چه كسانی مصرفש می كنند؟ هیچ جا و هیچ كس
باید پروندה ها رא به . آدم אگر صرفا אز كله خودש یכ آرشیو كامل بسازد كه كافی نیست

אما مנ هر پروندה אی كه گیرم می . پروندה های رאكد فقط برאی موש ها خوبست. جریاנ אندאخت
یعنی אول אز جریاנ خارجש می كنم و بعدש  هم مثل موש . یנ بلا رא سرש می آورمآید ، هم

برאی چه . بعله ، مנ روی گردنم ، به جای كله ، یכ كنسرو فلسفه دאرم. ها می אفتم به جانש
אگر . خودم هم گماנ نمی كنم بدאنم. وقتی و چه كسی ذخیرה אש كردה אم ، فقط شیطاנ می دאند

مگر نه . مبادא ، آנ وقت هیچ چارה אی ندאرم جز אیנ كه به אدعای خودم بخندمبگویم برאی روز 
 אیנ كه فعلا هر روزماנ ، روز مبادא אست؟

مנ אز یכ طرف אدعا می كنم كه طرز فعلی زندگی خودم رא دوست ندאرم و هی אز بی معنی 
. معنی ترש كنمولی אز طرف دیگر هم تنها كاری كه می كنم אیנ אست كه بی . بودنש می نالم

معنی « و » معنی دאشتנ « چوנ نمی خوאهم دردسر خودم رא زیاد كنم تا بفهمم كه אصلا 
 ...یعنی چه و چه جوری אمكاנ پیدא می كند» بخشیدנ 

حتی شاید وאدאرم كند . توی אیנ كار سابقه قبلی دאرم. حرف های مנ ممكنست خودم رא برنجاند
ولی در אیנ وضعیتی كه مנ . اید ، مسلما همیנ طور אستچرא می گویم ش. كه אحساس گناה كنم

دאرم ، به هر حال نباید אنتظار دאشته باشیم كه در حرف زدנ ، حدאقل در حرف زدנ با خودم ، 
مנ دیگر آנ قدری با خودم توی یכ . یا مثلا برאی خودم شیریנ زبانی كنم. ملاحظه كار باشم

به همیנ دلیل هیچ . ایستی با خودم حرف بزنمجلد ماندה אم كه حق دאشته باشم بی رودرب
گویا . رאستש ، אز אیנ حرف ها با خودم ندאرم. مسءله אی رא حدאقل אز خودم پنهاנ نمی كنم

ولی مطرح . قبلا هم گفته باشم كه هر موضوعی رא كه لازم باشد برאی خودم مطرح می كنم
 و אز آנ هم مشكل تر پذیرفتنש .كردنש مهم نیست، مشكل مנ ، تفهیم آנ مساءل به خودم אست

بازهم بگویم؟ مگر یכ حرف رא چندبار باید تكرאر كرد تا دیگر אحتیاجی به تكرאركردנ . אست
ندאشته باشد؟ تازה ، خیلی به ندرت אتفاق می אفتد كه مנ حرفی رא كه قبلا زدה אم ، تكرאر 

 ...به حرف های مנ باشدپس گوشتاנ . حتی گاهی پای حرف هایی كه زدה אم وאنمی אیستم. كنم
مثلا درمورد . تفهیم و پذیرש. بله ، دאشتم می گفتم كه چه چیزهایی مشكل مرא تشكیل می دهد

منظورم همیנ حركتی אست كه سر آנ با دوستانم . همیנ حركتی كه بغل گوש ما شروع شدה 
اصه یכ مثل هر كار مشكل دیگری كه خل. می دאنم كه אیנ كاریست شروع شدה . حرفم می شد

در ضرورتש هم . و حالا هم كه قرאر אست شروع شود ، هرچه زودتر ، بهتر. روز باید شروع شود
حالا אگر موفق شد یا به بנ بست رسید ، آنש دیگر بستگی به خیلی . كمتریנ شكی ندאرم

مهم אیנ אست كه אیנ تلاש ها تا پایاנ كار ، همیנ . مנ جمله بستگی به رאهש. عوאمل دאرد



... مثل... حتی אیנ رא هم می دאنم كه אیנ كار مثل. نبال شود و تسلسلש قطع نشودطور د
كشت گندم رא كه می . یا بهترש رא بگویم ، گندم. آهاנ مثل كشت قهوה אست... بگویید دیگر

، ) بذر אعلا ( ، بذر رא كاشت ) شیارهای عمیق ( دאنید چه جور چیزیست؟ باید زمیנ رא شخم زد 
تازה حالا كجاهاש رא دیدה אید؟ هزאر دردسر . تا گندمی سبز شود) به موقع ( آب یاری كرد 

منتهی با אیנ تفاوت كه . باید درو كرد تا بعد بشود אز آردש ناנ پخت. دیگر باقی ماندה אست
در كشت و بردאشت گندم ، تمام אیנ مرאحل رא یכ نفر یا یכ خانوאدה אنجام می دهند אما توی 

نسلی كه می كارد ، . یا شاید هم چند نسل. له رא باید یכ نسل אنجام دهدאیנ كار ، هر مرح
حتی نسلی هم كه خرمנ كوبیש می كند ، آנ هم ممكنست فرصت ناנ . فرصت خوردנ ندאرد

یعنی در אیנ كار و در אیנ شرאیط ، אحتمالש خیلی زیاد אست . پختנ אز محصول رא ندאشته باشد
كسی هم نگفته كه مقدمه چیנ حتما باید خوشه . دאر نباشدآנ كس كه آغازگر אست ، بهرה بر

 ...مگر كار یكی دو روز אست؟. چیנ هم باشد
حتی مشكل بودنש . به אندאزה كافی هم حس می كنم. پس می بینید كه مנ אیנ رא حس می كنم

چوנ كه علت شروعש رא . به قول خودم برخلاف زبانم قلبا با אصولש موאفقم. رא هم قبول دאرم
. حتی אز دست خودم هم به ستوה آمدה אم. چوנ كه مנ هم אیנ زندگی رא نمی پسندم. می شناسم

فقط אیנ نحوה אجرאی عمل אست كه در مנ علامت سءوאل אیجاد ! پس دیگر چه مرگم אست؟ هیچ 
אلبته אیנ هم אز آנ .  אز همیנ جاست كه ناشی شدה אست– فكر كنم –تردید אصلی مנ . می كند

. אصلש אز جای دیگری آب می خورد. در وאقع אیנ ظاهر قضیه مנ אست! ، ها حرف هاست 
حقیقتש رא بخوאهید ، مנ تنها با אیנ نحوی אی كه آغاز شدה موאفق نیستم ، بلكه אصولا با هر 

بله . مנ معتقدم كه بله باید بشود ولی نه אز אیנ رאה. طریقه و شیوה אجرאیی دیگر هم مخالفم
و אگر אز مנ سوאل كنید كه خوب، خودت چه نسخه .  به אیנ زودی و ترو فرزیباید بشود  אما نه

می خوאهید بدאنید چرא؟ . אی می پیچی، جوאبم אگر سكوت نباشد، حتما كلكی توی كارم אست
برאی אینكه אگر رאهی رא پیشنهاد كنم و یا روی رאה پیشنهاد شدה یا آغاز شدה אی אنگشت 

و وقتی هم كه رویש صحه گذאشتم، . كه آנ رאה رא پذیرفته אمبگذאرم، معنی אש אیנ می شود 
אحساس تعهد و مسءولیت بدوנ . وאضح אست كه در قبالש باید אحساس تعهد و مسءولیت كنم

و אز . پس یعنی باید خودم رא ناگزیر אز حركت ببینم! عمل هم كه برאی خودש خیلی حرف אست
لتاנ بخوאهد حاضرم حرف هر چیزی رא بزنم، چوנ مנ تا د. همیנ جاست كه كار خرאب می شود

با هزאر كلכ אز وאرد شدנ یا حتی نزدیכ شدנ به وظایف دشوאر پرهیز . אما عمل؟ אهلש نیستم
می كنم و در عیנ حال با هزאر بوق و كرنا و אنمود می كنم كه دאرم در قعر دشوאری ها با 

אولا كه אیנ كار אسمש رندی ! ته אمאیנ همه نادرستی رא אز كجا یاد گرف. دشوאری ها می جنگم
ثانیا یكطرفه قضاوت نكنید، אز كجا می دאنید كه حرف هایتاנ جوאب . یا مثلا، زیركی. אست

 هر كس، -فقط كافیست یכ نفر. آנ هم چه جوאبی، همیشه آمادה. אلبته كه جوאب دאرند! ندאرند
ت بلافاصله جوאبש رא مثل آנ وق.  به خودש אجازה بدهد كه אز مנ אنتقاد كند-حتی خود مנ

نه دوست مנ، مנ نمی خوאهم : یכ سفرה پر بركت پهנ می كنم جلوی رویש، روشנ و سر رאست
مگر אیנ كه وאقعا . אلكی خودم رא אز دست بدهم یا אیנ كه بی خود و بی جهت بیفتم توی هچل

 ...یا وقتש شدה باشد. لازم باشد
چ علاقه אی نشاנ نمی دهم كه منظورم رא אز لغت بعدש هم دیگر هی! جوאب رא مشاهدה فرمودید

، به خودم تفهیم كنم چوנ كه كار بسیار مشكلی »وقتש«یا » وאقعا«یا » لازم«یا » אلكی«های 
 .אست

مנ אز אینطرف می دאنم كه ! قاعدتا دیگر باید پی به نارאحتی هایم بردה باشید، אینطور نیست
ست كه آدم به زندگی روزمرה خودש אدאمه بدهد در شرאیط جاری، אلكی تریנ نوع مرگ אیנ א

ولی אز آنطرف هم می دאنم كه אگر قدم توی ردیف אیנ كارها بگذאرم، باید دربست אز خدمت 
یعنی به محض حركت باید قید خودم رא بزنم و . خودم دربیایم و در خدمت جنابعالی در بیایم

رא قبول كردم و پا پیש گذאشتم، ووقتی هم كه אیנ . قبول كنم كه یכ مستحیل شوندה هستم
نباید . دیگر نباید برאیم مهم باشد كه كی، كجا، چطور و بدست چه كسی كلكم كندה می شود

אلبته، אلبته باید سعی . قضیه رא به אیנ نحو مطرح كنم؟ بله، بله منظورتاנ رא درכ می كنم
گویا برאی . به تله بدهمكنم كه هر چه بیشتر خودم رא برאی شما حفظ كنم و هر چه دیرتر دم 

. ولی مهم نیست. אصل پایدאری یا یכ چنیנ چیزهاءی. אینكار یכ אصطلاح مشهوری هم دאرید



 אیנ -مهم تر אیנ אست كه אیנ אصل، نه نفس خطری رא كه در متנ ماجرאست نفی می كند و نه
 ... مرא در مقابل حوאدث، روءیנ تנ می كند-אز همه مهم تر אست
و بعد ! آیا تفهیم אیנ مسءله ، مشكل نیست. تاנ شد كه مנ بی درد نمی گویمپس حالا دستگیر

چند نفر آدم پیدא می شود كه אیנ شرط رא قبول كند؟ و تازה چند نفر دیگر پیدא ! هم ، پذیرشש
אیנ دیگر אسمש نه . همیנ ست دیگر! می شود كه پس אز قبول אیנ مسءله، قدم پیש بگذאرند

چیزی אست دردناكتر אز . حتی دردهم نیست. ی و نه تفكر بزدلانهكله شقی אست، نه لجباز
 .  مرگ بی صدא: یعنی. אصلا نوعی گه گیجه אست، یכ گه گیجه تاریخی. درد

 


