
 

اه گوی ایستتتر، گاه پاییندو ایستقرار بود  به هر حال ش خیلی تعجب نکردم چونوقتی دیدم بود که میالد را دیدم. توی قطار

بودم و کمی هم گرم  های گروه آشنا شدهرفتم جلو و باهاش دست دادم. در جلسات قبل با اکثر بچه ش.امام خمینی)ره( ببینم

ای مان انگیزهکدامدانم، شاید هم هیچبود باهاش گرم بگیرم. نمیگرفته بودم. میالد جزو آن معدود افرادی بود که هنوز فرصت نشده

ای را با هم بگذرانیم. یت الزم بود که چند دقیقهبرای نزدیک شدن به هم نداشتیم. اما در آن موقع  

...به ایستگاه امام  

 شوم که آن کسی که توی مترو دیدم، میالد بود یا رضا! برای خودمکنم، دچار تردید میش فکر میدار است... اآلن که دارم بهخنده

  م را به خاطر بیاورم!شش ساعت قبلتوانم پنج عجیب است که نمیبسیار  هم

ها هم برسند. وقتی خبری ازشان نشد، گاه امام خمینی)ره( که رسیدیم، تا هشت و پنج دقیقه منتظر ماندیم تا بقیه بچهبه ایست

 ای وتاشان رفته بودند یک گوشهشان بگردیم. پیدایشان کردیم. سهتصمیم گرفتیم تا یک بار از ابتدا تا انتهای سکوی قطار را دنبال

داشتنی! پاکِ دوستکردند. دخترهای دلا نگاه میداشتند در و دیوار ر  

داشتنی، رسیدیم، میالد پاکِ دوستکنم، من میالد را توی قطار دیدم! یادم هست که وقتی به دخترهای دلنه! نه! اآلن که فکر می

مان اضافه شد و بعدش شان توی گوشم هست. بعد هم مروارید بههایوبشها و خوشیک شکالت از ترانه گرفت. هنوز جر و بحث

 هم رضا. یا شاید هم بالعکس!

گاه مترو وقت به نظرم مسخره آمد که چرا قرار را سرِ همان ایستبودیم، سوار قطار شدیم. آنی همان مسیری که آمدهدر ادامه

مینی)ره( پیاده شدند، فهمیدم که اه امام خگها در ایستایم. اما بعد از مراسم، وقتی با سهیال و سارا برگشتیم و آنآباد نگذاشتهعلی

آباد، باید در گاه علیاند و برای رسیدن به ایستآمدهعلت انتخاب این ایستگاه برای قرار اولیه، این بوده که سارا و سهیال از کرج می

کردند. ایستگاه امام خمینی)ره( خط عوض می  

بعد من و سارا و جا بود که سارا سرِ صحبت را واز کرد. فتیم. همینآباد که رسیدیم، به مقصد سالن اجرای برنامه، دربست گربه علی

کرد، من ها هم در یک تاکسی دیگر نشسته بودند. اگر سارا سرِ صحبت را واز نمیسهیال و میالد سوار یک تاکسی شدیم. و باقی بچه

کردم، اما قطعن از دانم ... شاید هم صحبت مییآید! نمآید! خیلی بدم میگرفتم! از همین اخالق خودم بدم میتا ابد اللمانی می

کند! شاید اگر من چیز را خراب میکردم! یک شروع بد همهچه سارا شروع کرده بود، شروع میتر از آنای خیلی عقبنقطه

ها آمده این سمت تا حاال"یا مثلن :  "شناسید؟رویم را میجایی که داریم میشما این "پرسیدم: خواستم شروع کنم، مثلن میمی

را به آغاز کردن یک صحبت مزخرف  ی شمایک شروع خنک! مسخره! ضایع و احمقانه! شروعی که تنها اشتیاق ناشیانه "بودید؟

آید!!!یادم نمی طور شروع کرد؟سارا چه طور است؟!چه اما یک شروع خوبدهد! نشان می  

خواهید د. برای همین وقتی مثل اآلنِ من میتب به آینده فکر کنیکند که مرست که شما را وادار مییک شروع خوب طوری 

کند تا به علت شروع آن آید! این یک شروع بد است که فرد مقابل را وادار می، هیچ چیز خاطرتان نمیاش را ثبت کنیدخاطره

کننده همیشه مخاطب خود را یک قدم شود، شروع مکالمه فکر کند. برای همین است که در ارتباطی که با یک شروع بد آغاز می

گویید. وم را میی دند در حالی که شما دارید جملهکمی ی قبل فکرهدف شما از گفتن جمله دارد. او هنوز دارد بهمیتر نگهعقب



بروید به د بایشما هم  ی وانت مور تایم تو تراست یو!گوید ویت ویت ویت! آایستد و خیلی محکم میبرای همین، او جلوی شما می

است!  رفتهچون این ارتباط عملن از دست ید،سرتان گل بگیر  

را دوست  بچه های گروهاست که های خوب شروع همینبرای یک شروع خوب را انجام داد. و من اصلن  یادم هست که ترانه هم

 که تنهاس فضای دانشکده! جایی دیگر را به گروه جذب کنند. درست برعککنند همدارم! یک محیط دوستانه که آدم ها سعی می

گویند شما هم کالسی شان میهریزند توی یک دانشکده و برقابت حاکم است. یک تعداد قابل توجهی از دانشجویان را می

کنند روابطی را شروع میها سعی ها، بعضیی این پرزنتدیگرید. حاال وقت آن است که همه خود را پرزنت کنند. بعد برپایههم

ای را شروع کند، مگر این که دالیلی کند با پسر دیگری رابطهها پسرند و عمومن هیچ پسری سعی نمی. عمومن شروع کنندهکنند

که یک دختر برای اینمانید. های بدی داشته باشید، تا ابد تنها میشروع به عنوان یک پسربرای کارش داشته باشد. و اگر شما 

ش آمد، ردّش نکند. اما یک پسر که اگر کسی به سمتی خوبی باشد. یعنی اینکافیست پذیرندهبتواند روابط خوبی را شکل دهد، 

م!کده کنار بیایم! هنوز از دست خودم ناراحتام با فضای دانشمن هنوز نتوانسته گویم؟!ی خوبی باشد... چه میباید شروع کننده  

 

کنم جزئیات اتفاقات دو هفته پیش را به خاطر است که دارم تالش می م فروردینشنبه هشتی بامداد اآلن ساعت یک و نه دقیقه

جا به بعد کمتر به جزئیات بپردازم. اتفاقن به نظرم ش حال و احوال خوشی هم ندارم. بنابراین ممکن است از اینبیاورم. راست

تر هم هست...طوری بهاین  

آمدیم، ترانه یک های مترو باال میکسی بگیریم، وقتی که داشتیم از پلهکه تاتر برگردم. قبل از ایندوست دارم چند قدم به عقب

شوند و شاعرهای مورد ی شب شعر چند روز پیش گفت و با هم در مورد شب شعرهایی که در تهران برگزار میچیزی درباره

خواند ذوق زده شناسی میم روانخواند. وقتی فهمیدای میکه چه رشته ای صحبت کردیم. بعد ازش پرسیدممان چند کلمهعالقه

و تردید گفتم که من به  با کمی شک  "شناسی بالینیروان"و او گفت: "خوانید؟شناسی را میکدام گرایش روان"شدم. گفتم: 

شناسی عمقی را اصالح کند. ولی وقتی فهمیدم اصلن همچه چیزی را مندم. و منتظر شدم تا اصطالح روانشناسی عمقی عالقهروان

ی معاصر صحبت کردم و فهمیدم نشنیده، ازش ناامید شدم! توی تاکسی هم وقتی با سارا و سهیال در مورد یکی از نقاشان برجسته

فکر کنم پای سهیال را سارا به گروه واز  خوانند.نقاشی می آخر سهیال و سارا م دست داد.اند، باز همین حس بهش را نشنیدهکه اسم

رو و ند. هردو مهربان، خوشکالسیشهری و همها همبودم. آنوقت سهیال را ندیدهبلی هیچکرده چون توی جلسات ق

کرد که همیشه دوست داشتم تر است. سارا باهام راحت است. طوری باهام برخورد میچسبرفتار سارا دلند. اما داشتنیدوست

  ش احتیاج دارم.توانم بگویم بها دوست دارم و حتی میدخترعموهایم باهام برخورد کنند. من واقعن این طرز رفتار سارا ر

تر تر است. اآلن که بیشهم صحبت نکرد. انگار که خیلی از ما بزرگ کل مسیر را با سهیال و سارا حرف زدیم. اما میالد یک کلمه

تاکسی را هم او حساب کرد.  پول کرد.کنم، میالد جز در مواقعی که رضا یا مروارید حضور داشتند، به ندرت صحبت میفکر می

ش که مثل مردهای چهل ساله از وسط و پشتهای چخماقی، لباس ساده و موی کمش برگردانم. میالد با آن سیبیلیادم باشد به

گویم آقا میالد!ش میرسد که من بهتر به نظر میریزش کرده، چنان بزرگ شاطراف سر  

ها هم برسند؛ علی الخصوص که مروارید معرف ما به این برنامه ی بچهماندیم تا بقیهر میتاکسی ما زودتر رسید و بنابراین باید منتظ

بود. ساعت نه صبح رسیده بودیم جلوی درب سالن همایش. هنوز مسئولین اصلی برگزاری مراسم نرسیده بودند و درب سالن باز 

خوردم!، را میبودمپاچه کردهحین خوردن کله اول صبح،ای که جا بودیم. و من داشتم حسرت عجلهنشده بود که ما آن  



درست  زده شد.بشر با دیدن سالن ذوقبشر از راه رسید و ما وارد سالن همایش شدیم. سالن بزرگی بود. خانم بنیباالخره خانم بنی

ها با عشق در مورد بچهود. زیستی ب. به نظرم یکی از مسئولین بهشناختیمرین مقامی بود که میکاره بود ولی باالتدانم چهنمی

زیستی نبود. های بهتر از بچهش برای برگزاری جشن، کمکرد و شور و شوقصحبت می  

شان زده شدم و سریع روی یکیمراسم قرار بود ساعت یک شروع شود. وارد سالن که شدیم، من با دیدن آن همه صندلی ذوق

دهم. ترانه فورن نشستن را به ایستادن و دراز کشیدن را به نشستن ترجیح میم همیشه نشستم. به خاطر کوفتگی ناشی از رماتیسم

های گروه عکس بگیرد، از من خواست پا شوم و ش را به من سپرد. وقتی خواست از بچهش را روشن کرد و کیف دوربیندوربین

های گاهتر است و در یکی از دانشاز من کوچکست. قد کوتاه و تپل است. یک سال اییداشتنها. ترانه دختر دوستر بچهبروم کنا

های سن و سالپوشد. خیلی دوست دارد به همی نسبتن ثروتمندی دارد ولی ساده لباس میخواند. خانوادهخوب تهران درس می

احساس  پنداری با وذاتش همرخواهیست که دلیل خیخودش که وضع مالی بدی دارند، کمک کند. از آن جنس افراد خیرخواهی

بگذریم. دهند.از روی ضعف صدقه میبه قول نیچه هاش است. نه از جنس افراد خیرخواهی که سالو مسولیت در برابر هم سن   

دادن نداشتیم. میالد و رضا میکروفن را برداشتند و با صدای آهسته برایمان چند خیلی زود آمده بودیم و بنابراین کاری برای انجام

شدند. به داشتنی میبودیم. این دو تا هر وقت کنار هم بودند، به شدت سرگرم کننده و دوستبر شدهمان رودههمهآهنگ خواندند. 

که شد. البته طبیعی هم هست. نه اینشان وقتی مروارید هم حضور داشت، چند برابر میم نگذارید، ولی بامزگیحساب بدبینی

اید...مشابه این شرایط را تجربه کرده ش سخت است! احتمالن خودتانضیحتو .مباشند، نه... بگذریش نظری داشتهلزومن به  

را جمع کرد و طوری خواندن کمی که گذشت، دیدیم گروهی از دختران چادری وارد سالن شدند. میالد خیلی سریع بساط آواز 

بشر خانم بنی بشر وارد سالن شد.خواهد سیستم صوتی سالن را چک کند. پشت سر دخترها هم خانم بنیوانمود کرد که می

جوی شان متشکل از یک سری دانشاعضای گروه های گروه ما. مثل بچهعالمهگاه دخترها را معرفی کرد. دانشجویان دانش

 شانبودند تا در برگزاری مراسم کمک کنند. گروهها هم مثل ما آمدهآنشان چادری نبودند. ارشد بود. همهکارشناسی و کارشناسی

بعد خانم  ما. رو، مثل گروهوچهار پنج ساله، زیبا و بسیار خوششان دختری بود بیستهفت هشت نفره بود، مثل گروه ما. سرگروه

های عالمه،دیگر جمع کرد. از بچهبشر همه را جهت معرفی به همبنی  

ایستادند و انگار از دادند تا با پسرها چشم توی چشم شوند. صاف میشان که زیبا بودند، به خودشان جسارت میهاییآن 

 خودشان راضی بودند. یکی دو تاشان که زیبا نبودند، انگار که اصلن نبودند! متعفن و تاسف برانگیز است! 

های طور برای خودمان نشسته بودیم و از خوراکیهمینکه معارفه تمام شد، کاری خاصی برای انجام دادن نداشتیم. بعد از این

میوه و شیرینی را از ماشین پیاده کنیم. داشتیم وه و چند کارتن آبه فهمیدیم باید برویم چند سبد میکردیم کها تناول میچهب

ها این بچه "مان معرفی کرد. رو کرد به ما و گفت کهکردیم که آقای محمدی که مسئول سالن بود، علی را بهها را تخلیه میکارتن

توانید از علی اگر سوالی داشتید و من نبودم، می شناسد.خوب می جا رادوست دارد شما را کمک کند. اینست! ست! پسر خوبیعلی

"دونم و تو ...کنی من می اذیتشون نکنیا... اگه اذیتشون "ای به علی گفت : بعد به طرز تحقیر کننده "کمک بگیرید.  

نمایی بود. از آقای محمدی بابت معرفی علی طوری تشکر کردم که دوم راه آمد. شاید کالسبه نظر می زیر و ساکتیعلی پسر سربه

ی اول هیچی چند دقیقه ش بدهیم.هاش صحبت کردیم و سعی کردیم به جمع خودمان راهش بیاید. بعد هم کمی باعلی خوش

 نگفت. 



زیستی توزیع کنیم. چون هنوز یکی های بهها و بچههایی قرار دهیم تا در طول مراسم بین مهمانها را توی باکسقرار بود خوراکی

ها شروع کردند به جاروبرقی کشیدن از رفتیم که کمی بنشینیم. بعضیبود، بگذاشتیم نرسیدهها میاز چیزهایی که باید توی باکس

کردند. چند نفری هم نشسته بودند. یک مرتبه دیدم سارا و سهیال دارند میزی را ها را جمع میهای بین صندلیو بعضی دیگر زباله

که نشنیده گرفتم. با این  "عجب پا شدی! چه"شان کنم که اولین متلک علی را شنیدم که : کنند. پا شدم که کمکوارد سالن می

کند و از نوعی کمبود ارتباط با جنس که دخترها را طور دیگری نگاه می بودموجه شدهای که کنارمان بود متاز همان چند دقیقه

به خودم بقبوالنم کند، اما اصلن دوست نداشتم که ی ادیپ را با خود حمل میو یا احتمالن چیزی شبیه به عقده بردرنج می مخالف

.که از گفتن آن جمله منظوری داشته  

ها همگی به بیرون از سالن رفتیم، سهیال و سارا برای جارو کشیدن توی سالن ماندند. آماده وقتی برای آماده کردن پکیج خوراکی

ای عالمه ساکت بودند و هکردند و بچههای گروه ما صحبت میها دو ساعتی طول کشید. در تمام این مدت فقط بچهکردن پکیج

های اید که در جمعهایی که ... احتمالن دیدهدانید، از آن ژستمیکردند، با صدای آهسته و بین خودشان بود. اگر صحبتی می

های مختلف، عمومن طرز فکر و نوع رفتار و نوع تعامل یکی از این در بین این گروه د و نشوهایی تشکیل مینسبتن بزرگ، گروه

خورند، نوعی حالت منفعل و تدافعی به خودشان شود... و سایرین در حالی که به اعضای این گروه غبطه میها ارزش میگروه

آورند. تر به رفتارهای تصنعی روی میتر و بیشکشند، بیشگیرند. و گروهِ ارزش شده انگار که دارند برتری خودشان را به رخ میمی

های عالمه را به چالش طرز فکر بچه هاشانو عکس گرفتنشان هاشان و شوخیهابا حرف هابچه حاال مثلن ما ارزش شده بودیم و

بود، تنها مروارید بود که مزه شدههایم ته کشیده بود و بیپرانی کردم. این اواخر که شوخیکشیدند. این وسط من هم کلی مزهمی

خندید.می  

را استفاده  "آخی"ی دیدار توی کافه فهمیدم، وقتی مرتبن کلمههمان مروارید یک دیمیتر )نماد شخصیت مادرانه( است. این را از  

ش در رسد روابطکرد. اصلن برای همین هم هست که مسئولیت گروه خیریه را پذیرفته. مروارید مهربان و زیباست و به نظر میمی

های کمی دارد.است و دوستخارج از این گروه محدود   

آورم.دار گفت که اآلن اصل جمالت را به خاطر نمیاین وسط هم علی دو سه جمله معنی  

او گفت که  ی بدهد.مان توضیحاتبشر ازمان خواست که جمع شویم تا در مورد مراسم برایها که تمام شد، خانم بنیبندیبسته

شود، تعدادی های سه ساله تا هیجده ساله را شامل میزیستی که از بچههای بهچهجز بشود. گفت که بهیک شروع میجشن ساعت 

کنند. و بسیار مودبانه و درست گفت که برای همین زیستی هم توی جشن شرکت میاز خیرین و مسئولین واحدهای مختلف به

ها و برنامه را مجری خودش چیده و برنامهدیگر را با اسمِ خانوادگی صدا بزنند. گفت که کنداکتور ها همالزم است تا بچه

ش باخبر شویم. گفت که برای برگزاری برنامه باید به سه گروه تقسیم شویم، هایی درنظر گرفته که الزم نیست ما از جزئیاتمسابقه

ولیت راهنمایی گروهی مسئولیت انتظامات سالن را برعهده بگیرند، گروهی هم مسئول تدارکات و پذیرایی شوند و گروهی هم مسئ

کنند. وقتی ها را سه گروه های عالمه و میالد خواست که بچهها و هماهنگی را به عهده بگیرند. بعد از مروارید و سرگروه بچهمهمان

 های پشت لبش به نظرم متعفن و تنفر برانگیز آمد.ش با مروارید را دیدم، یک مرتبه سیبیلگروهیاشتیاق آشکار علی را به هم

لنگد و سرش ابعادی غیر معمولی دارد.ای میش بلندتر است و به طرز گستاخانهجا بود که فهمیدم یک پایهمین  

شد فهمید که مسئولین از طرفی از فراهم کردن این غذای بد احساس وقتی برای صرف غذا به سالن غذاخوری رفتیم، به خوبی می 

های شان کار آسانی نبوده! سر سفره، مابین شوخیمین غذای بد هم برایی هکنند و از سویی معلوم است که تهیهشرمندگی می



ترانه با یک لبخند تصنعی گفت باید  شد.ای بین مروارید و ترانه و میالد و رضا رد و بدل میهای سربستهمیالد و رضا، صحبت

که بتوان با فتوشاپ کارهایی کرد ز امکان اینکرد. میالد و رضا هم اها را پاک کنیم و مرتبن همین جمله را تاکید میی عکسهمه

  کردند.صحبت می

غذای خودش را کامل نخورده بود  چون مروارید هم سر همین سفره بود! سفره شده بود. تعجبی هم نداشت!موقع نهار علی با ما هم

من به مروارید  "آفرین! پاشو ببر!"مروارید فورن گفت:  "من بروم یکی از این ظرفا رو برای مادرم ببرم."که یاد مادرش افتاد. گفت: 

بذار این برای  "ه غذا را به تعداد تهیه کرده باشند. که مروارید گفت :اند، ممکن است کی صرف غذا نیامدهگفتم چند نفر هنوز برا

یاد وقتی افتادم که علی از من خواست یکی از نظر خیلی منطقی آمد. صحبت مروارید به "تره...مادرش ببره حاال... این مهم

ای باقی ماند، این کار را ی اضافه خوراکی را بهش بدهم که برای مادرش ببرد و من بهش گفتم اگر انتهای مراسم، بسته هایبسته

کردم. بکند. از این حرف خودم احساس شرمندگی می  

بسیار انسانی آمد! های مراسم را دیدم، شخصیت علی به نظرم مند کردن مادرش از غذاها و خوراکیوقتی این نگرانی علی برای بهره

تر به علی عاطفه ی باالیی دارد، اما تنها برای مادرش! برای کسی که او هم همین اندازه و یا شاید بیشست که عاطفهعلی کسی

ش یتی ندارند. و در مواجه با دخترهای زیبا حس جنسیمش اهبخشد. و نسبت به پسرها دیدگاه خاصی ندارد. چون برایمی

یابی ست. او نه برای خودش دغدغه و مسئولیت قائل است و نه درپی دستدیدگاه نیچه، علی یک انسان واقعی شود. ازتحریک می

گوید، ست. و به تعبیر نیچه نه شتر است و نه شیر. او چنان که نیچه میو کام گرفتن از زندگیبه قدرت و هموار کردن زندگی 

ی ما باید که همهوغش! چناندهد. رک و راست و بی غلاش فرمان مییزهست که غرچیزیکودک است! فقط و فقط به دنبال آن

ی ما دوست داریم باشیم!که همهباشیم! و چنان  

و مروارید بیخ گوشم  پچِ میالدچیدیم که پچهای بهزیستی را میهای بچهداشتیم مجسمهاز سالن غذاخوری که بیرون آمدیم، 

شدت کند! ترانه بههای مروارید فهمیدم که علی ترانه و مروارید را بد نگاه میکه از صحبتجا بود همین شد.داشت آزاردهنده می

خیلی بده... خیلی بده "کرد، که: غمگین و ناراحت بود و مرتبن این جمله را در حالی که لبخندی تصنعی داشت، تکرار می

و مروارید که ظاهرن کمتر از ترانه مورد  "ی عکسا جا داده...ی عکسا رو پاک کنیم... خودشو تو همهگم باید همهمن می مروارید...

های مروارید و سکوت داد. و در این بین سنگینی رضا در شنیدن دردِدلداری میعلی قرار گرفته بود، ترانه را دل تجاوز نگاه

ها به صراحت این موضوع را با من در میان نگذاشته بودند، احساس که بچهطور از اینم نشست. و همینش به دلداشتنیدوست

بخش بود. من پنهان هم نکرده بودند، با توجه به سنم، برایم رضایتخوبی نداشتم. البته همین که موضوع را از   

ش فهمانده بودند، یا خودش توی ها بهدانم بچههای ما نپلکید! نمیمراسم شروع شد. و تا آخر مراسم علی دیگر دور و بر بچه

بود؟شلوغی جشن سرگرم شده  

غم پا و  ک ماجراجوییِ جنسیِ خامِ ابلهانه به این جهنمِ سراسر رنجهایی که اکثرن بر اثر یجشن شروع شد. سالن پر شد از بچه

های ی متعفن و انداممسئولیت دیگری باشند از این چرخهشدند تا خودشان عضو سوخته و بینهاده بودند و حاال آماده می

 51های فتارشان فهمید. از نگاه دخترشد از رشان و به تعبیر نیچه کودکی کنند! این را میشان را رها کنند در دست غریزهجنسی

. از طرز جمع کردن پاهاشان، از به درخواست مجری روی سن رفتندسرشان وقتی از پایین انداختن  ساله، از طرز راه رفتنشان،

ای که به بودند و حتی از مسابقهی پسرهای هیجده ساله درحالی که خودشان را روی پشتی صندلی ولو کردهشدهچشمان جمع

ی جنسی فروید را! نظریه شد فهمید اهمیتها میی اینانتخاب مجری بین دخترها و پسرها برگزار شد، از همه  



ی به پرستم این آیهو می "ستچیز نسبیهمه"ی انیشتین را که چیز جنسی نیست. من ایمان دارم کالم خردمندانهالبته که همه

ا روح جشود که ... و گاه تا آنکه به کالمِ شریعتی گاه در پستی چنان می "خدا و لجنِ رسوبیِ زمینانسان، روحِ"حق الهی را که : 

گیرد که ... می  

گونه بودن خوب است... چراکه نه طور بود یا اینخواهم بگویم باید اینخواهم بگویم علی خوب است یا بد است... من نمیمن نمی

ایم! ولی کنیم که انگار زندگی را خوب فهمیدهما همه مان طوری رفتار میداند چگونه باید باشد! کس دیگر نمیتنها من که هیچ

ه چآن یبنا بر تفسیر زیبایی که شریعتی از اگزیستانسیالیسم دارد، عامل اصلایم! زندگی را نفهمیده مانکدامطور نیست! هیچاین

خواند نه احساس مسئولیت در برابر دیگران، که احساس مسئولیت در برابر خود است. انسان پیش از پاسخ ش میسارتر اضطراب

کس پاسخی برایش ندارد. نه ست که هیچگونه باشد! و این همان سوالیدادن به هر سوالی باید به این سوال پاسخ دهد که باید چه

خواهم، نه تو! نه حتی باراک اوباما و نه حتی دکتر ظریف و نه حتی بنیامین نتانیاهو و نه حتی نیچه و دانم از زندگی چه میمن می

ی مردم و کارگرها و نه کند و نه حتی تودهنه حتی شریعتی و نه حتی استاد پرکارمان که ساعت شش صبح کارش را شروع می

داند حقیقتن به دنبال چیست! حتی کس نمیکس دیگر! هیچحتی هیچ زیستی و نههای بهبشر و نه حتی تمام بچهحتی خانم بنی

 علی!

بشر و یک رضا و میالد و یک سارا و یک سهیال! خواهم بگویم در وجود هر یک از ما یک علی وجود دارد و یک ترانه و یک بنیمی

مان را از یاد ببریم. ، خودِ پستمتعفن حکِهایِ مضمان را بشناسیم و نگذاریم پشت ظاهرنماییخودمان را بشناسیم! خودِ متعفن

تر سطحی تر وتر و پستکنیم، کثیفچیزی که خودمان در مورد خودمان فکر میدهیم و یا حتی از آنچه نشان میی ما از آنهمه

کنیم، استعداد پرواز کردن و رشد کردن و خدایی چه فکرش را میعین حال بسیار بیشتر از آن تریم و درآورتر و تهوعو متناقض

آساییم! ) قطعن منظور از حوا بزنیم، تا ابد می ه پسیم! و بهشت همین زمین است! دست حوا را کمان آدمشدن داریم. ما همه

  جنسِ زن نیست!(

گردانیم و مان را بر میدهد! ما رویمان میش را نشانهای خشنحاال این زندگیِ ماست! باید باهاش رو در رو شویم! هر روز دندان

 یم! شوشود. ما تمام نمیتر میمان هم کلفتزمان پوستشویم ولی همتر میکشد! هر بار کوچکای از ما را به دندان میاو هر بار تکه

قدر دهیم. آنما هرگز به این زندگی تن در نمی هایش کند شود!کنیم تا دندانقدر مقاومت میآنگذاریم زندگی ما را ببلعد. ما نمی

البته که آییم. دهیم. ما هرگز به رنگ زندگی در نمینالیم تا خودش خسته شود. ما هرگز به زندگی رو نمیزنیم و میغر می

یم بتوانرسد که می فرا ما ایمان داریم که باالخره روزیخواهیم. دانیم که این زندگی را نمیخواهیم، اما خوب میدانیم چه مینمی

. "الکعبهفزت و ربی" کشیم:بفریاد   


