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 .چیز در هوا معلق استهمه

 بارد،سنگ از آسمان می

زند و مردم برای گرم کردن فشان بیرون میاند. الماس از دهانه آتشزنبورها درحال ساختن مواد مذاب

 .استهایشان هستند. جهان نیز دیوانه شده خود در حال سوزاندن پول

 .ینیمخواستیم چیزی ببکنم همیشه بوده؛ اما ما قادر به دیدنش نبودیم و بهتر است بگویم نمیالبته گمان می
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 کنم؛ی آشنا در اطرافم مشاهده میهزاران چهره

 .های خوب، بد و زشتانسان

 !های ناب و حتی سرنوشتعشق

 .سازنداند تا دنیایی بهتر از حاال بمردم در حال تالش

 بهتری داشته باشند؛کنند تا زندگیشب و روز کار می

 .رونداما درست زمانی که بهترین چیزها را در زندگی به دست آوردند، از دنیا می

 کند! اینطور نیست؟کنم او کمی زیاده روی میکه جهان دیوانه است؛ اما گمان می این حقیقت را باور دارم

*** 

 های فراموش شده، یاورهای غلط،چهرههای فرسوده، مکان

 .ای به نام زندگیهای از دست رفته، همه و همه درگیر مسابقهانسان

 درحال تماشایشان هستم؛ اما دوست ندارم ای از اشکای، از پشت پردهبدون هیچ حرفی، بدون هیج کلمه 

 .متوجهم شوند

 .کنممی سرم را پنهان

 !همه تالش برای هیچاین

 !ه غم برای هیچهماین

 !همه کشتار برای نابودیاین

 و به راستی جهان موجودی، عاقل است؟

 !کنمفکر نمی
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*** 

 .کمی درد پیدا کردم. من غم را به چشم دیدم و شادی را تجربه کردم من کمی عشق پیدا کردم. من

 !کنم ام چطور زندگیمن هنوز یاد نگرفته ها،دانید، در کنار همه ایناما می

*** 

میرند و شاید در بین این دو اتفاق برای برنده شدن و پشت جنگند؛ برای هیچ و پوچ میبرای هیچ و پوچ می

 .ها جشنی بزرگ برپا کنندسر گذاشتن همین پوچی

 .شان کنمتوانم درکنمی

 .کنندچیز را برای خود سخت میتوانند شاد باشند؛ اما همهمی

 .دک کشیدن عنوان بازنده راضی هستندتوانند پیروز باشند؛ اما به یمی

 .گویند این کار نشانه ضعف استتوانند بگریند؛ اما میمی

 ...دانند ومیکنند که سگ را نجسمی در بین سگ صفتانی زندگی

جاست که من خودم هم یکی از های دیوانه قابل درک نیستند و قسمت بد ماجرا اینبیخیالشان! این انسان

 .ها هستمآن

*** 

 !دردهایم را فراموش کن

 .هایت را به پاس دیوانه بودنت فراموش کردمهمچون من که حرف

 !ام، آریاصالً من نیز دیوانه

 !از این دیوانه فاصله بگیر

 .کردیارزشی که در گذشته لعن و نفرینش میات را نابود کنم. همان زندگی بیزندگی توانممی

 توانی بروی؟می

 !برو

 !وارت، در چشم مِن دیوانه زیبا نیستانهبودن دیو دیگر

*** 
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 .کنممی را جمع خیزم و کول بار سفرمروز صبح از خواب برمییک

 !و اما مقصد؟

 .متان کنتوانم درست راهنمایینمی راستش را بخواهید حتی خودم هم داند مقصد کجاست و اگرکس نمیهیچ

 .کنماما قول رفتن را از حاال در گوشتان زمزمه می

 .مطمئن باشید، من یک روز خواهم رفت

*** 

 !دادم، رویایی بود که در آن جان میبهترین رویایم

و ترس چیزی برایم نداشته است؛ حتی در خواب نیز دلنشین  دانید، مردن در جهانی که جز بیهودگیمی

 .است

*** 

 !سخت است بودن و در عین حال نبودن

 !انتخاب مرگ یا زنده ماندنست؛ دانید دوراهی عجیبیمی

اند. خانواده، هایی برای زندگی ایستادههدفی، دلیلدیگر توان ادامه دادن ندارم و درست در مقابل این بی

 ...دوستانم و

 کار باید بکنم؟چه

 توانم بکنم؟کار میاصالً چه

ک از ما قصد داریم اثبات جاست که هریام و قسمت بد ماجرا اینمن دیوانه در این دنیای دیوانه حبس شده

 !کنیم که دیگر دیوانه نیستیم

*** 

 .خانهدیوانگی محض بود، خواستنش در این دیوانه

 شوند؛اما دریافتم که دیوانگان به سمت هم کشیده می

 !چه در این خانه و چه در آن خانه
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*** 

 های شبانه من؟فهمی از گریهتو چه می

 بیگاه قلبم؟فهمی از دردهای گاه و تو چه می

 !حال شدن از شدت گریه یعنی چه؟فهمی بیتو اصالً می

 !کنم نهفکر می

 .امگویی، من دیوانهدانی، اصالً تو درست میمی

 ای؟ات فکر کردهحال به زندگیکنی عاقلی تابهاما تو، تویی که ادعا می

 ای؟ات را دوره کردههای بزرگ و کوچک زندگیحال هدفتابه

 ای؟ات بودهشم انتظار زندگیحال چتابه

 .مطمئن نیستم

 .دانی فرق من دیوانه و توئه عاقل، در همین مسئله استمی

 .من قصد داشتم زندگی کنم و تو تنها، زنده بودن را انتخاب کردی

*** 

 .زنندشوند و اسمم را صدا میروند. از کنارم رد میآیند و میمی

 !بلدند؟ خواهند بگویند اسمم راچه فایده؟ می

 !خواستم. کمی عشق و حتی کمی توجهمن کمی باهم بودن می

 .جا هیچکس چنین چیزهایی را نیاموخته استاما از بد ماجرا این

*** 

 .در هر زمان و مکانی که به من احتیاج داشتند؛ کنارشان بودم

 .های گاه و بیگاهشانهایشان و حتی شادیدر دردهایشان، اشک

 .کردند می، فقط کمی به کمکشان احتیاج داشتم، همه و همه رهایماما درست زمانی که ک

 مشت دیوانه دارم؟ ست که من از یکاصالً بیخیالش! این چه انتظاری

 .کنند بگذار در توهماتشان زندگی
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*** 

 سکوت شب،

 وقوع جنگ،

 تالش برای مرگ،

 !است برای اثبات دیوانگی جهان؟ ها کمآیا این

*** 

را از دیوانگانی آموختم که مشغول تدریس در این جهان دیوانه بودند و با کمال وقاحت من درس زندگی 

 .تاکید داشتند این روشی نو، البته عقالنی و راهی روشن است

*** 

 .کندپردازی میبداهه

 .کندهایش را برای منافع خودش فدا میگوید و حتی عزیزتریندروغ می

زند و درست همرنگ هایش به سرش میبه دلیل مصرف نکردن قرصدانم او نیز یک روز دانید، میمی

 .شودجهان و جماعت می

 .خواهدمرا نمی دانم یک روز او نیز دیگرمی

 .افتمدانم یک روز از چشمانش میمی

 .دارموار، دوستش میاما من دیوانه

 .و حاال تنها حال برایم اهمیت دارد

*** 

 !نکن های این دنیای دروغینیتابدلبر جان، خودت را درگیر بی

 !لبخند بزن و خوب زندگی کن

 !هایت را برای هیچ و پوچ هدر ندهدلبر جان، اشک

 .قدر بلند قهقه بزن که جهان از اذیت کردنت پشیمان شودآن
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 !دلبر جان، مبادا ناامید و با دیوانگان همرنگ شوی

 .سفید ببینمتوانم در این جهان سیاه و تو تنها رنگی هستی که می

 !خودت را تغییر نده

*** 

 .من با عصبانیت به مدرسه رفتم

 .دوست نداشتم کسی را مالقات کنم

 ...دوستانم دیگر دوست نیستند و

 .شومها دچار جنون میمن بعضی وقت

 .ترسمترسم. از آینده میترسم. از تنهایی میمن از خودم می

 .ولی به روی رفتارم گذاشته استدار است؛ اما گویا جهان تاثیر قابل قبخنده

 .رهنگش شدمهم

 حالتش شدمهم

 .دردش شدمهم

 درست مثل او،

 !یک دیوانه

*** 

 شود نترسم؟شود بترسم و چه میچه می

 شود؟هایم جریان دارد؛ متوقف میآیا خونی که در رگ

 .شد، خودم به بیرون از بدنم هدایتش کنمکاش می

 !ی خداحافظی و یک تیغ استنامهکار سختی هم نیست؛ خرجش یک 

*** 

 !های اطرافمدیوانگی را از تو آموختم و دروغ را از آدم

 !درد را از مرگ آموختم و عشق را از خانواده
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 .ها، فراموش کردم درس زندگی کردن را بیاموزماما در بین تمام این آموختن

 .ترسمکشم و از مرگ میروم، نفس میمن راه می

نم تواکه نمیکم است. من از صمیم قلب باور دارم دنیا فراتر از این لوپ مضحک است؛ اما این چیزاما یک

 .رسدراه خروج از این تکرار را پیدا کنم، بسیار دردناک به نظر می

*** 

 .اندهایی هستم که این دیوانگان در گوشم خواندهغرق در دروغ

خواهم فریاد بزنم این یک توهم بینی. میمی که به چشمدانید، سخت است بودن و انکار کردن حقیقتی می

تنها دو چشم بینا  و خراش روحمام از صدای جیغ گوشاند. من کر شدههم دوخته شدههایم بهاست؛ اما ل*ب

 .برایم باقی مانده است

 .ها دوست دارم چشمانم را از کاسه در بیاورمالبته خیلی وقت

*** 

 .گویمده شروع شدم. روز تولدم را میچیز از یک روز ساهمه

ام از جایی آمدم که هیچ شناختی از آن نداشتم و ندارم و حاال در جایی هستم که در کمال آشنایی با آن غریبه

 !و این است دیوانگی محض

*** 

 .گیردچیز را به تمسخر میدیوانه آن کسی نیست که همه

 خندد،کسی نیست که همیشه می

 .کندرای رهایی از این جهان پست خودکشی میکسی نیست که ب

 .شود و حتی من دیوانه نیستمو حتی آن کسی نیست که عاشق می

 !کنی دوست مندیوانه تویی که ما را دیوانه خطاب می

*** 
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 زنی؟خواهم بدانم، دقیقاً برای چه، خودت را به آب و آتش میمی

 .او که صاحب جانت نبود

ی جهان کشیده خواست بهترین باشد و در آخر در راه همین هدف، به بدترین نقطهمیای بود که او دیوانه

 .شد

*** 

 .ایتو دیوانه نیستی! خودت را به دیوانگی زده

 راهت کنم؛بهخواهم دوباره رومی

 !توان بیدار کرد؛ ولیکن کسی که خودش را به خواب زده، هرگزدانی، کسی که خواب است را میاما می

*** 

 !تر از آن است که دیوانه نباشدگوید عاقلمی

 .همه تالش نیستای، نیازی به ایندوست من، تو مصداقی درست برای لغت دیوانه

*** 

 .خواهم عقلم را قربانی زنده ماندن بکنمها حکم پایان دنیا را دارد، میدر جهانی که مرگ در ذهن بعضی

 .گی بیشتری خواهم داشتگونه فرصت زندام که ایندانید، متوجه شدهمی

*** 

 .دیوانگی جهان را زمانی فهمیدم که متوجه وضع دالر دزدان حالل فروش شدم

 !های سرد و سنگینبرند و دومین گروه در زندانهای زیبایشان به سر میاولین گروه در خانه

*** 

 .توانی سکوت کنی و ل*ب از ل*ب باز نکنیمی

 .است و یک انسان سالم هستیچیز امن و امان گویی همهتو می

 کنی؛گویند من دیوانه ام و تو آن را تکذیب میها میدکتر
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 .اماما از بد ماجرا، من تو را تنها در تیمارستان مالقات کرده

 !توانی سالم و واقعی باشی، عزیز منتو نمی

*** 

 .قصد کمک داشتمشوم؛ منی که تنها دهد و آدم بد داستان میکار بد را شخص دیگری انجام می

 !اصالً شما قضاوت کنید

 .گویند آداب معاشرت بلد نیستکنم؛ میها برخورد میزمانی که با اخم و بد اخالقی با آن

 .گویند خودخواه استدهم؛ میهایشان اهمیت نمیوقتی به خواسته

 .به ما گیر استگویند حتما کارش روم؛ میجاست که حتی زمانی که با خوبی به سمتشان میو جالب این

 اگر این مردم دیوانه نیستند، باید چه خطابشان کنم؟

*** 

 !های بعدی قرص نخوراننداز ما که گذشت؛ اما به دکترهای دیوانه این آسایشگاه بگو به مریض

 ها دوست دارند با رویاهایشان زندگی کنند و چه چیزی از این بهتر؟آن

*** 

 .کنیمزمانی قابل رویت است که مواد مصرف میکنم دنیای واقعی این روزها گمان می

 .بردخانه به دنیای واقعی میخاطر مصرفش ممنوع شده! چون ما را از این دیوانههمین  اصالً شاید به

*** 

 .تواند تنها واکنش به فضای سرد و سخت اطرافت باشدسکوت می

 !ات مهر ردی بزندتواند به دیوانگیمیام که سکوت تنها حرفی است که دانی به این نتیجه رسیدهمی

*** 

 .های اطرافت هستمتر از تمام انساندیوانه

 .دانی دیوانگی در کنار تو، آرامشی است وصف نشدنی و من این حال را دوست دارممی
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بخش است و اما در نقش یک تیمارستان مدرن کنیم که خود نیز نیازمند داروی آرامدر جهانی زندگی می

 .فته استفرو ر

 .اند و قصد دارند عاقالن را درمان کنندتیمارستانی که تمام کارکنانش دیوانه

 

 .تمام شد

 

 ۸۰۳۱دی ماه  ۰۳

 

 پایان....
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دارد.این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی   

رمان مراجعه کنید. به سایت تکبرای منتشر کردن آثار خود   
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