ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺍین یک دل ﻧوشتﻪ شخ
ﻧبﺎشند

و ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑرﺍﯼ آیندگﺎ

ﺍست ﮐﻪ شﺎید ﻫرگز شبﯿﻪ ﻣﺎ

فصل ﺑﻪ فصل روﯼ ﺍین وﺑﻼگ آپلود خوﺍﻫد شد ﺑﻪ ﻫر
ﺍستفﺎده ﺍز ﻣحتوﺍﯼ ﺍین ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ صورت ﮐتﺎ
آورد
صورت و ﺑﺎ ﻫر ﻧﺎم و ح ﺑدون ذﮐر ﻧﺎم در ﻫر جﺎ ﻣوجبﺎت خوشحﺎ ﻧویسنده رﺍ فرﺍﻫم

ﺍوﻟﯿن سﻼم

فصل ﺍول

ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺍین ﻧوشتﻪ ﺑرﺍﯼ ﺍرسﺎل ﺑﻪ آیندگﺎن ﻧوشتﻪ شده ﺍست ﺑﻪ آیندگﺎ ﮐﻪ شﺎید در زﻣﺎن ﮐشف ﺍین
ﺑﺎستﺎ شده ﺑﺎشند شﺎید در زﻣﺎن ﮐشف ﺍین
و خط شنﺎ
ﻧوشتﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣند دﺍﻧش زﺑﺎن شنﺎ
ﻣع ﺑوده ﺑﺎشد
ﻧوشتﻪ ﻣفﺎﻫﯿم ﺍین ﻧوشتﻪ ﺑرﺍیشﺎن خنده دﺍر و ﻣضحک و

ﺍز زحمﺎت ﺍستﺎد و ﻣعلم ﺑزرگوﺍرﯼ ﻧوشتﻪ شده ﺍست ﮐﻪ
ﺍین ﻧوشتﻪ ﺑﻪ پﺎس قدردﺍ و قدرشنﺎ
ﻫموﺍره ﮐوشﯿد آن قدر ﺑر ﺍﻃرﺍفﯿﺎﻧش ﺗﺄﺛﯿر ﺑﮕﺬﺍرد ﮐﻪ روزﯼ شﺎید ﺍﻃرﺍفﯿﺎﻧش رﺍ ﺍز خودﺵ جلوﺗر
ﺍز ﺍو جلو زد
ﺑبﯿند ﻫر چند آن قدر ﺑزرگ ﺍست ﮐﻪ ﻧتوﺍن ﺑﻪ ﻫمﯿن سﺎد
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فصل ﺍول – ﺍوﻟﯿن سﻼم
سﻼم ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
و چﻪ سخت ﺍست ﮐﻪ ﺑرﺍیت
ﻣﯿک
ﮐﻪ ﺗو در آن زﻧد
ﺍسمت رﺍ ﻧمﯿدﺍﻧم ﺍصﻼ شﺎید زﻣﺎ
ُ
ﺑﺎشد شﺎید آن دوره ﻫمﻪ یک ﮐد چند
ﻣع
ﮐردن چﯿست ﻧﺎم و ﻧشﺎن
ﺗوضﯿح دﻫم زﻧد
ﺑرﺍﯼ شنﺎسﺎ دﺍشتﻪ ﺑﺎشند
رق
خوﺍﻫی ﮐرد ﺍﻟفبﺎ و سبک ﻧﮕﺎرﺵ ﺍین ﻧﺎﻣﻪ دیﮕر ﻧبﺎشد
ﮐﻪ ﺗو در آن زﻧد
شﺎید و قطعﺎ زﻣﺎ
ﺑرﺍﯼ خوﺍﻧدن
ﮐﻪ ﻧوشتﻪ ﻣن ﻫﯿﭻ ﺍرز
شﺎید آن روزﻫﺎ ﺗو درگﯿر ﻣسﺎئ آن چنﺎن ﻣتفﺎوت ﺑﺎ
ﻫم ﻧدﺍشتﻪ ﺑﺎشد و شﺎید آن روز ﺗو سبک و سﯿﺎﻕ جدیدﯼ جﺎیﮕزین »خوﺍﻧدن« دﺍشتﻪ ﺑﺎ
ﻧمﯿدﺍﻧم ﻣن ﻫزﺍر سﺎل ﺍز ﺗو دورﺗرم شﺎید ﻫم ﺑﯿشتر ﻫم چنﺎن ﮐﻪ زﺑﺎن ﺍجدﺍد غﺎرﻧشﯿنم رﺍ ﻧ
دﺍﻧم ﻫم چنﺎن ﮐﻪ ﻫﯿروگلﯿف ﻫﺎﯼ دیوﺍرﻫﺎﯼ ﻣصر ﺑﺎستﺎن رﺍ ﮐﻪ در زﻣﺎن خودﺵ عظمت و جﻼل و
ﮐﻪ ﺍز عمﻖ ﮐتﯿبﻪ ﻫﺎﯼ
فهمم ﻫزﺍر سﺎل ﺑﯿن ﻣن و صدﺍ
شکوه فرﺍوﺍن دﺍشتﻪ ﺍست رﺍ ﻧ
ﺑﻪ
رسد فﺎصلﻪ ﺍفتﺎده ﺍست و صد ﻫزﺍر سﺎل ﺍست ﮐﻪ دیﮕر ﺍز غﺎرﻧشﯿ
ﺑﻪ ﻣن
ﺑﺎستﺎ
شهرﻧشﯿ رسﯿده ﺍم
ﻧوشتند ﺗﺎ آﻣرزیده شوﻧد ﺑرﺍﯼ آیندگﺎن
در دﻧﯿﺎﯼ قدیم ﺗر ﺍز ﻣن ﺍﻧسﺎن ﻫﺎ ﺑرﺍﯼ آیندگﺎن
ﻧوشتند ﺗﺎ ﺑخشﯿده شوﻧد ﺗﺎ حسﺎب و ﮐتﺎب و عتﺎب و خطﺎب ﮐمترﯼ ﻧصﯿبشﺎن شود ﻣن ﺑرﺍﯼ ﺗو
روزﻫﺎﯼ زﻧد
ﻧویسم ﻧﻪ ﺍز آن رو ﮐﻪ ﻣﯿخوﺍﻫم ﺑخشﯿده یﺎ آﻣرزیده شوم ﺍز آن رو ﮐﻪ ﺑدﺍ
چﮕوﻧﻪ ﺑوده ﺍست ﻣن
ﻣن در ﻫزﺍر سﺎل و ﺑﯿشتر ﺍز ﺍین ﮐﻪ ﺗو ﺍصﻼ ﺑخوﺍﻫی وجود دﺍشتﻪ ﺑﺎ
ﻧویسم ﺗﺎ ﺗو ﻣبنﺎ ﺑرﺍﯼ ﻣقﺎیسﻪ و فهم دﺍشتﻪ ﺑﺎ
ﺑﻪ گﺬشتﻪ ﻫﺎیم گنگ و سخت و ﻧﺎﻣفهوم ﺑوده ﺍست آن چنﺎن
ﺑرﺍﯼ شخص ﻣن ﻫمﯿشﻪ دستر
شد ﮐﻪ ﻫرگز ﻧﯿﺎزﯼ ﺑﻪ ﻣرور گﺬشتﻪ ﻫﺎ ﻧبﺎشد ﻣن ﺍز
ﻧﺎﻣفهوم ﮐﻪ گﺎﻫی ﺗرجﯿح ﻣﯿدﺍدم ﺍﯼ ﮐﺎﺵ
ﺗوصﯿفﺎت ﺍغرﺍﻕ آﻣﯿز و آشفتﻪ ﻧوشت ﻫﺎﯼ ﺗﺎریخ ﺑشرﯼ ﺑﯿزﺍرم ﺍز صفحﺎت زرﻧﮕﺎر و خوﻧبﺎر ﺗﺎریخ
ﻫستم ﮐﻪ ﻫزﺍرﺍن سﺎل
روزﻣره و عﺎدﯼ ﻣرد
ﺑشرﯼ ﺑﯿزﺍرم ﺗشنﻪ دﺍﻧستن و فهمﯿدن روﻧد زﻧد
خویش رسﯿده
قبل ﺍز ﻣن زیستﻪ ﺍﻧد ﺍﻧدیشﯿده ﺍﻧد زﺍد و وﻟد ﮐرده ﺍﻧد و سرﺍﻧجﺎم ﺑﻪ ﺍﻧجﺎم زﻧد
ﺍﻧد.
رﺍ درﻧوریده ﺍست ﮐﻪ گو ﻫرگز آغﺎزﯼ ﺑرﺍیش ﻣتصور ﻧبوده ﺍست
ﮐﻪ چنﺎن ﻃوﻣﺎر زﻧد
ﺍﻧجﺎ
و ﻣرگ ﺍﻣﺎ ﺑرﺍﯼ ﻣن و ﺑرﺍﯼ
ﻧدﺍشتﻪ ﺑﺎشند زﻧد
ﺑرﺍﯼ ﺗو شﺎید ﺍین جمﻼت و ﮐلمﺎت ﻫﯿﭻ ﻣفهو
ﺗﻼﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﻧسﺎن ﻫﺎﯼ ﻫزﺍر سﺎل پﯿش ﺍز ﺗو ﺑر فهم
دورﺍن قبل ﺍز ﻣن دﺍشتﻪ ﺍﻧد ﺑﻪ وﺍقع ﺗمﺎ
چﯿست و ﻣرگ ﮐدﺍم ﺍست؟ زﻧده
و ﻣرگ زﻧد
دقﯿﻖ و ﺍستوﺍر ﺍین دو وﺍژه گﺬشتﻪ ﺍست زﻧد
شویم؟
ﺑودن چﯿست و زﻧده ﻣﺎ ﺑﺎ زﻧدگﺎ چﻪ ﺗفﺎو دﺍرد؟ ﻣرگ چﯿست و پﺲ ﺍز ﻣرگ چﻪ
ﻧویسم ﻣﯿلﯿﺎردﻫﺎ صفحﻪ ﮐﺎغﺬ شﺎید ﺍز ﺍفکﺎر ﻣن و ﺍجدﺍدم
ﺗﺎ ﺍﻻن ﮐﻪ ﻣن دﺍرم ﺍین ﻫﺎ رﺍ ﺑرﺍﯼ ﺗو
جنگ و
پر شده ﺑﺎشد ﻣﯿلﯿﺎردﻫﺎ سﺎعت در ﺍین ﻣورد ﺑحث و گفتﮕو و ﺗبﺎدل ﻧظر و جدل و ح
دﺍﻧستند
ﺗوﺍﻧستﻪ ﺍیم ﮐﻪ ﺑدﺍﻧﯿم ﺍجدﺍدﻣﺎن ﻫم ﻧ
دﺍﻧﯿم ﻧ
ﮐُشتﺎر صورت گرفتﻪ ﺍست ﻣﺎ ﻧ
و
و حﺎصل ﺍین ﻧﺎدﺍﻧستن ﻫﺎﯼ ﻣﺎ در ﺑرخورد ﺑﺎ ﻫمدیﮕر در قبضﻪ سنگ و چمﺎﻕ و چوب دس
شمشﯿر و گرز و ﺗوﭖ و ﺗﺎﻧک و ﺑمﺐ پﺎسخ یﺎفتﻪ ﺍﻧد.
و زﻧده
ﺑرﺍیت ﻧبﺎشد قطعﺎ زﻧدگﺎ
دور ﺑﺎشد ﮐﻪ ﺍگر ﻣرگ ﻣفهو
ﺑرﺍﯼ ﺗو شﺎید ﻣرگ ﻣفهو
ﺗوﺍﻧم در ﺍین ﻣورد ﺑرﺍیت
ﺑرﺍﯼ ﺗو خوﺍﻫند دﺍشت ﻧمﯿدﺍﻧم چقدر
ﺗعﺎریف ﺑسﯿﺎر ﻣتفﺎو
ﻣﺎ
ﺗشریح و ﺗوضﯿح ﺑنویسم ﺑﻪ زعم ﻣن ﺗوضﯿح دﺍدن ﻣرگ ﺑرﺍﯼ ﺍﻧسﺎ ﮐﻪ شﺎید »جﺎودﺍﻧ « ﺗجرﺑﻪ
ﻣﯿکند ﻫمﺎﻧند ﺗشریح قوس و قزﺡ ﺑﻪ ﺍﻧسﺎ ﻧﺎﺑﯿنﺎ ﺑﺎشد
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ﺍز دیدن وجود دﺍشتﻪ ﺑﺎشد ﺗﻼﺵ ﺑرﺍﯼ ﺗوضﯿح ﺗفﺎوت رﻧگ ﻫﺎ
آن جﺎ ﮐﻪ درک ﺍز رﻧگ و ﻧﺎﺗوﺍ
ﺑر دوشم ﺍحسﺎس ﻣﯿکنم و آن ﻫم ﺍین ﺍست ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻣﺬﺑوحﺎﻧﻪ ﺍست ﺍﻣﺎ چﻪ ﮐنم ﮐﻪ رسﺎﻟ
ﺍز ﺑزرگترین حسرت
عﺎدﯼ ﻣردﻣﺎن زﻣﺎﻧﻪ ﺍم رﺍ ﺑرﺍیت ﺑﺎزگو ﮐنم ﻫمﯿشﻪ ی
شود ﺍوضﺎع زﻧد
پﯿشﯿنﯿﺎﻧم ﺑوده ﺍست و حﺎل ﻧمﯿخوﺍﻫم آن
ﻫﺎﯼ ﻣن ﻧدﺍشتن دیدﯼ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕر ﺑﻪ وسعت زﻧد
حسرت ﺑرﺍﯼ ﺗو ﻫم ﺑمﺎﻧد
ﺑرﺍیت

ﻧویسم

پﯿموده
ﻧویسم ﺍز رﺍﻫی ﮐﻪ ﺍز ﻟحظﻪ آغﺎز ﺗﺎ وﺍپسﯿن ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧجﺎم
ﺑرﺍیت ﺍز ﻣرگ و زﻧد
گﺬشت ﺍز ﺗفسﯿرﻫﺎ و ﺗوضﯿح ﻫﺎیمﺎن ﺍز جهﺎن
ﺍیم ﺍز ﻫمﻪ آن چﯿزﯼ ﮐﻪ درون ذﻫن و سرﻣﺎن
پﺲ ﺍز ﻣرگ و پﯿش ﺍز ﻣرگ و درک آﻟوده ﻫس زﻣﯿن ﺍز پﯿشﯿنﺎن و پﯿش ﺑﯿ ﻫﺎیمﺎن ﺑرﺍﯼ آینده
ﮐﻪ در
ﻫﺎ و پلﯿدﯼ ﻫﺎ
ﺍز ﺍختﻼف ﻧظرﻫﺎیمﺎن ﺍز جنگ ﻫﺎیمﺎن ﺍز ﮐشتﺎرﻫﺎیمﺎن ﺍز ﺗمﺎم زش
ﻧویسم
سرﺍسر وجودﻣﺎن ریشﻪ ﺍفکنده ﺍست ﺑرﺍیت
ﺑرﺍیت

ﻧویسم

ﺍز ﻫمﻪ آن چﯿزﯼ ﮐﻪ سﺎل ﻫﺎﯼ سﺎل ﺑرﺍﯼ ﺑﻪ دست آوردﻧش »ﮐﯿمﯿﺎگرﯼ« ﮐرده ﺍیم ﺍز ﻫمﻪ آن
ﮐﻪ در پرﺗو دﺍشتن شﺎیستﻪ دﺍشتنش دﺍﻧستﻪ شدیم و چﻪ ﺑد ﮐردیم ﮐﻪ شﺎیستن رﺍ
چﯿزﻫﺎ
ﺑﺎیستن ﻧدﺍﻧستﯿم و دﺍشتنش ﻣفروض ﮐردیم
ﺑرﺍیت

ﻧویسم

ﮐﻪ ﻣﺎ رﺍ ﻫزﺍرﺍن
ﺍز آرزوﻫﺎﯼ ﺑزرگ ﺍز آﻣﺎل ﻫﺎﯼ دور دست ﺍز پﯿشرﺍﻧنده ﻫﺎ و پﯿشرﺍن ﻫﺎ و آﻧﺎ
سﺎل ﺑﻪ جلو ُ
ﻧویسم ﮐﻪ چرﺍ ﺍز دﻧﯿﺎﯼ ﻣن ﺑﻪ جز چند ﺍسم و ﻧﺎم و ﻧشﺎن
ﻫل دﺍده ﺍﻧد ﺑرﺍیت
ﻧویسم ﮐﻪ چرﺍ دﻧﯿﺎﯼ ﻣن ﺑﻪ دست خودﺵ در حﺎل
شنوﯼ ﺑرﺍیت
ﻧ
دیﮕر ﻫﯿﭻ صدﺍ
شده
ﻧﺎﺑودﯼ ﺑود و چرﺍ ﺍﻣروز ﺗو ﺍحتمﺎﻻ در سﯿﺎره دیﮕرﯼ غﯿر ﺍز آن چﻪ ﮐﻪ »زﻣﯿن« ﻧﺎﻣﯿده
ﺍست ُ
سک گزیده ﺍﯼ
ﺑرﺍیت

ﻧویسم

ﺍز ﻧقﺎط روشن ﺗﺎریخ ﻣن ﺍز ﻧقﺎﻃی ﮐﻪ ﺍﻣﯿد ﺗنهﺎ وﺍژه ﻣقدس و ﻣع دﺍرﺵ ﺑود ﺍز ﻧقﺎﻃی ﮐﻪ در آن
گرفت و آن
رﺍ ﺗعریف ﮐرد ﺍز ﻧقﺎﻃی ﮐﻪ در آن "خورشﯿد" ﻣفهوم
ﻫﺎ ﻣﯿشد ﻣفهوم روشنﺎ
ﺍﻧدﺍختند
جﺎ ﮐﻪ آرزوﻫﺎﯼ ﺑزرگ دست در گردن سرﺍﻧجﺎم خویش
ﺑرﺍیت

ﻧویسم

ﮐﻪ شﺎید ﺑرﺍﯼ ﺗو ﮐﻪ
ﺍز قصﻪ عﺎشﻖ شدن ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺍز قصﻪ دوست دﺍشتن ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺍز قصﻪ ﻫﺎ
ﻧویسم ﺍز ﺍین ﮐﻪ چﮕوﻧﻪ ﻃبﯿعت ﻣﺎ رﺍ
ﺑﺎشد ﺑرﺍیت
ﻣع
رسﯿده ﺍﯼ
ﺍﻣروز ﺑﻪ جﺎودﺍﻧ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم عشﻖ و عﺎشقی و زﻧد
ﺍسﯿر چرخﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم زﺍد و وﻟد ﮐرده ﺑود و چﻪ فریﺐ ﻫﺎ
ﻧویسم ﺍز ﺍین ﮐﻪ ﺑﺎ دست خود ﺍین عﺬﺍب و فریﺐ رﺍ ﻫزﺍرﺍن ﺑﯿت سرودیم ﺍز
خوردیم ﺑرﺍیت
ﮐﻪ شﯿرین
ﻧویسم ﺍز عﺬﺍ
ﻫﺎ در رﺍﻫش ﮐشﯿدیم ﺑرﺍیت
ﺍین ﮐﻪ شﺐ ﺑﯿدﺍرﯼ ﻫﺎ و ﺑﯿخوﺍ
ﮐﻪ ﺑرﺍﯼ رسﯿدن و ﺗجرﺑﻪ ﮐردن
ﻣﺎن ﺑود ﺍز رؤیﺎﻫﺎ و ﻧقشﻪ ﻫﺎ و رﺍه ﻫﺎ
ﺗرین ﺗجرﺑﻪ ﻣﺎ در زﻧد
ﺍین عﺬﺍب شﯿرین ﺑر خود ﻫموﺍر ﮐردیم
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ﻧویسم

ﻣﺎن ﺍز ﺍین ﮐﻪ ﺍز ﻧخستﯿن
ﺍز روزﻣره ﺗرین و سﺎده ﺗرین و پﯿش پﺎﺍفتﺎده ﺗرین روزﻫﺎﯼ زﻧد
ﮐرده ﺍیم
ﻟحظﺎ ﮐﻪ ﺍز خوﺍب ﺑﯿدﺍر شدیم ﺗﺎ آخرین ﻟحظﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ خوﺍب رفتﯿم چﻪ
دﺍشتند شﺎید ﺑرﺍﯼ ﺗو
ﻧویسم ﺍز ﺍین ﮐﻪ خوﺍب و رؤیﺎ و ﻣرگ ﺑرﺍﯼ ﻣﺎ چﻪ ﻣفﺎﻫﯿم ﺑزر
ﺑرﺍیت
ﺍﻣروز خوﺍب ﻣعنﺎ ﻧدﺍرد شﺎید ﺍﻣروز آﻧچﻪ درون سرت و ﻣطمئن ﻧﯿستم ﮐﻪ ﻧﺎﻣش چﻪ ﺑﺎشد قرﺍر
گرفتﻪ ﺍست ﺍصﻼ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزﯼ ﺑﻪ خﺎﻣوﺵ شدن و ﺍسترﺍحت ﮐردن و ﺗجدید ﺍﻧرژﯼ ﻧدﺍرد شﺎید ﺗو
ﻣن ﻧمﯿدﺍﻧم ﻣن
ﺍز ﻃبﯿعتش ﻧبﺎشد و
ﺑسﺎزﯼ ﮐﻪ فرسﺎیش جز
آﻣوختﻪ ﺍﯼ چﮕوﻧﻪ ﻣﺎشﯿ
ﻫنوز ﺍسﯿر دست ﻣحدودیت ﻫﺎیم ﻫستم
ﺑرﺍیت

ﻧویسم

ﮐﻪ ﺑﯿن ﻣن و پﯿشﯿنﺎﻧم ﺍفتﺎده ﺍست و گهﮕﺎه ﺍین فوﺍصل ﺑﻪ وﺍسطﻪ ﻧوآورﯼ ﻫﺎ و
ﺍز فوﺍص
پﯿشرفت ﻫﺎﯼ شﮕرفی ﮐﻪ در جهﺎن ﻣن و جهﺎن پﯿش ﺍز ﻣن رخ دﺍده ﺍست آن قدر زیﺎد ﺍست ﮐﻪ
عظﯿم فرو رفتﻪ
چندین قرن جهﺎن در سکوت و خوﺍ
ﮐشد گو
ﺗفﺎوت ﺑﻪ درﺍزﺍﯼ چند قرن
دو سﺎل و سﻪ سﺎل پﯿش رﺍ ﺑﺎ ﺍﻣروز
ﺑوده و ﺑﻪ یکبﺎره آن قدر ﺗغﯿﯿر ﮐرده ﺑﺎشد ﮐﻪ ﻧتوﺍن ح
ﻣقﺎیسﻪ ﮐرد آن قدر ﮐﻪ ﺍگر ﺗوﺍﻧستﻪ ﺑﺎشﯿم ﻣثﻼ پنج سﺎل در خوﺍ عمﯿﻖ فرو رویم و دوﺑﺎره ﺍز آن
ﺗوﺍﻧد
ﺑرخﯿزیم خود رﺍ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺍﯼ در سرزﻣﯿ حﺲ ﮐنﯿم ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗعلﻖ خﺎﻃرﯼ ﺑﻪ آن ﻧدﺍرد ﮐﻪ ﻧ
درس ﻣطلﻖ روزگﺎرﺵ شده ﺍست
دﺍشتﻪ ﺑﺎشد آشنﺎیﺎﻧش ﻫمﻪ رفتﻪ ﺍﻧد و خﺎﻣو
ﺑرﺍیت

ﻧویسم

ﺍز ﮐتﺎب ﻫﺎ ﺍز ﻧوشتﻪ ﻫﺎ ﺍز ﻧویسنده ﻫﺎ ﺍز ﻣخترعﯿن و ﻣکتشفﯿن و پﯿشرﺍﻧنده ﻫﺎ ﺍز ﺍیجﺎدﮐنندگﺎن
ﮐﻪ علﯿﻪ ﺍﻧسﺎن ﻫﺎﯼ دیﮕر ﺍز شوریده ﻫﺎ و
ﺗغﯿﯿر ﺍز آﻧﺎن ﮐﻪ علﯿﻪ شرﺍیط شوریدﻧد ﺗﺎ آن ﻫﺎ
ﻧویسم دﻧﯿﺎ رﺍ ﺑرﺍیت ﺗرسﯿم ﻣﯿکنم ﮐﻪ پﯿش ﺍز ﺗو ﻣﯿلﯿﺎردﻫﺎ
دیوﺍﻧﻪ ﻫﺎ و فهمﯿده ﻫﺎ ﻫم ﺑرﺍیت
ﮐﺎﻣل ﺑر
دﺍﻧستند چﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﺍ
ﻧفرﺵ رﺍ خود ﺑﻪ دست خود ﺍز ﺑﯿن ﺑردیم ﺗﺎ ﺍﺛبﺎت ﮐنﯿم ﮐﻪ ﻧ
پر ﮐردیم چقدر
گردن ﻫﺎیشﺎن شمشﯿر غضﺐ فرود آوردیم یﺎ شکمشﺎن رﺍ ﺍز گلوﻟﻪ ﻫﺎﯼ سر
آرزوﯼ ﻣحﺎ ﺑود خشوﻧت ﻧﺎورزﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻧسﺎن چقدر آرزوﯼ ﻣحﺎ ﺑود ذﺍت خشن و خورﻧده و
درﻧده ﺍﻧسﺎن رﺍ ﺗهی ﺍز قسﺎوت دیدن چقدر آرزوﯼ ﻣحﺎ ﺑود ﺑرﺍﯼ ﻣن و ﻧسل ﻣن و ﻧسل ﻫﺎﯼ
ﺍخﻼقی ﻣﺎن ﺗعریف ﮐرده ﺑودیم
گﺬشتﻪ ﺗبلور ﻫمﻪ وﺍژگﺎ ﮐﻪ در ﺍﺗوپﯿﺎﯼ زﻧد
ﺑرﺍیت

ﻧویسم

ﮐﻪ شﺎید ﺍﻣروز
گرفتﯿم ﺍز ﻫمﻪ وسﺎی
ﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﻪ ﺑرﺍﯼ ﺗسهﯿل زﻧد
ﺍز ﻫمﻪ وسﺎی
شنﺎسم شﺎید ﺍﻣروز ﺑرﺍﯼ ﺗو ﺍﻧدﺍزه گﯿرﯼ
ﺍز ﺑدن ﺗو شده ﺍﻧد ﻧﻪ ﺑﻪ آن شک ﮐﻪ ﻣن
جز
دﺍده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣفهوم »ﺗرﺍﺑﺎیت« خنده دﺍر ﺑﺎشد چنﺎن ﮐﻪ ﺑرﺍﯼ ﻣن ﻣفهوم ﺑﯿت و ﺑﺎیت و حﺎفظﻪ ﻫﺎﯼ
ﮐﯿلو و ﻣﮕﺎﺑﺎی خنده دﺍر ﺍست چنﺎن ﮐﻪ ﺍﻣروز ﺑرﺍﯼ ﻣن ﻣفهوم ضبط صدﺍ روﯼ صفحﻪ گرﺍﻣﺎفون
ﺍز ﺗﺎریخ ﺍست و ﺍﻣروز ﻣﯿتوﺍﻧم سﺎعت ﻫﺎﯼ ﻣتمﺎدﯼ رﺍ ضبط ﮐنم شﺎید ﺑرﺍﯼ ﺗو ﮐﻪ ﺍﻣروز ﺑﻪ
جز
ﺍﻧدﺍزه ضبط و ﺛبت ﮐل ﺗﺎریخ ﺑشریت ﻫم وقت و ﻫم ﺍﺑزﺍر دﺍرﯼ ﻣحدودیت ﻫﺎﯼ ﻣن خنده دﺍر
ﺑﺎشد شﺎید ﺑرﺍﯼ ﺗو ﮐﻪ در چندین ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﯿدوﺍرم ﻣفهوم زﻣﺎن رﺍ ﺑهتر و عمﯿﻖ ﺗر درک ﮐرده ﺍﯼ
و چﻪ ﻣﯿدﺍﻧم ﮐﻪ شﺎید ﺍﻣروز قﺎدر ﺑﻪ ﺗنظﯿم ﺑﻪ عقﺐ رﺍﻧدن و ﺑﻪ پﯿش رﺍﻧدن زﻣﺎن ﻫم شده ﺑﺎ
ﻫﯿﭻ ﮐدﺍم ﺍز ﺍین ﻧوشتﻪ ﻫﺎﯼ ﻣن ﻣفهوم ﻧدﺍرﻧد
ﺑرﺍیت

ﻧویسم

٤

فصل ﺍول

ﺍوﻟﯿن سﻼم

ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

و ﻣحدودیت ﺑرﺍﯼ ﻣﺎ ﻫمﻪ آن چﯿزﯼ رﺍ پدید آوردﻧد ﮐﻪ ﺗو ﺍﻣروز
ﺍز ﺍین ﮐﻪ چطور ﺍحتﯿﺎج و ﻧﺎﺗوﺍ
ﻫمﻪ آن چﯿزﯼ ﮐﻪ ﺗو رﺍ »ﺗو« ﮐرده ﺍست ریشﻪ در ﻣن
ﻧﺎ
آن ﻫﺎ رﺍ علم گﺬشتﮕﺎن و ﺑﺎستﺎ
روﯼ سﯿﺎره زﻣﯿن
ﻧدﺍرد ریشﻪ در صد ﻫزﺍر سﺎل پﯿش ﻫم ﻧدﺍرد ریشﻪ در ﻣﯿلﯿﺎردﻫﺎ سﺎل زﻧد
دﺍرد سﯿﺎره ﺍﯼ ﮐﻪ آن قدر ﻣوجودﺍت زﻧده رﺍ ﻣحدود ﮐرد ﮐﻪ ﻣجبور ﺑﺎشند ﺑرﺍﯼ رفع و دور زدن
ﻣحدودیت ﻫﺎ ﺍقدﺍم ﮐنند
ﺑرﺍیت

ﻧویسم
در

شود و گو
ﺗنهﺎ شکل ﺍرﺗبﺎط گرفتن ﻫﺎیمﺎن عوض
ﺍز جﺎﻟﺐ ﺗرین فرضﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﮐﻪ گو
ﻫﺎ
گردیم ﻣﺎ ﺍجدﺍدﯼ دﺍشتﻪ ﺍیم ﮐﻪ دیوﺍرﻫﺎﯼ غﺎرشﺎن رﺍ ﺑﻪ ﻧقﺎ
چرخﻪ ﺍﯼ ﻫموﺍره ﻣتضﺎد
ﻫﺎ رﺍ ﺑﻪ ﺗدریج ﺑﻪ
دﺍشتند و سپﺲ آن ﻧقﺎ
ﺑرﺍﯼ ﻧسل ﻫﺎﯼ آینده و خودشﺎن ﻣزین
ﻣصوت ﺗبدیل ﮐردیم ﺗﺎ ﻫمﮕﺎن ﻫمدیﮕر رﺍ یکسﺎن ﺑفهمﯿم سپﺲ ﻫر ﻣفهوم رﺍ دوﺑﺎره
قرﺍردﺍدﻫﺎ
ﺗعریف ﮐردیم ﺑرﺍیش دﺍستﺎن ﻫﺎ سﺎختﯿم و ﺑرﺍیش صلﯿﺐ و ﮐنﯿسﻪ و ﮐلﯿسﺎ ﺑرپﺎ دﺍشتﯿم علﯿﻪ آن
جدیدﺗرﯼ ﺑﻪ آن دﺍدیم سپﺲ در ﺑسترﯼ ﺍز ﮐلمﺎت ﺑرﺍﯼ ﻫمدیﮕر
ﻣفهوم شوریدیم و ﻣعﺎ
رسﯿدیم ﮐﻪ دیﮕر ﺍز ﻧوشتن
ﻧوشتﯿم ﮐتﺎب ﻫﺎﯼ ﺑسﯿﺎر چﺎﭖ ﮐردیم خوﺍﻧدیم و ﻧوشتﯿم ﺗﺎ ﺑﻪ جﺎ
خستﻪ شدیم ﺑرﺍﯼ ﻫمدیﮕر عﻼیم و شکلک فرستﺎدیم ﻫمﺎن ﻃورﯼ ﮐﻪ ﺍجدﺍدﻣﺎن در چند ﻫزﺍر
ﻫمرﺍه
ﻧقش زدیم ﻣﺎ آن رﺍ گو
زدﻧد ﺑر صفحﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻟکتروﻧﯿ
سﺎل پﯿش ﺑر دیوﺍر غﺎر ﻧقش
ﺍز ﺑدﻧت شده ﺍﻧد ﺍین ﮐﻪ چﮕوﻧﻪ
ﻧﺎﻣﯿم شﺎید ﺑرﺍﯼ ﺗو ﮐﻪ ﺍﻣروز ﻫمﻪ وسﺎیل ضرورﯼ جز
ﻣن ﺍز وسﯿلﻪ ﺍﯼ خﺎرج ﺍز ﺑدﻧم ﺍستفﺎده ﻣﯿکنم غﯿرقﺎﺑل درک و ﻣضحک ﺑﺎشد
رسم دﻧﯿﺎ ﻫمﯿن ﺍست ﺑرﺍﯼ ﻣن ﻫم دیدن رﺍیﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺗوﺍن رﺍیﺎﻧﻪ روﻣﯿزﯼ ﻫم ﻧﯿستند خنده دﺍر ﺑود

ﺑرﺍیت

ﺑﻪ وسعت یک ﺍﺗﺎﻕ ﮐﻪ ﺍﻣروزه یک ﻫزﺍرم

ﻧویسم

ﺍﻣثﺎل ﻣن ﻫمﻪ ﺍین ﻫﺎ رﺍ ﺑرﺍﯼ ﺗو ﻣﯿنویسم ﺑرﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑرﺍﯼ
دﺍستﺎن ﻣن و دﺍستﺎن زﻧد
ﻧدﺍشتﻪ ﺑﺎشد ﺑرﺍﯼ آن ﮐﻪ شﺎید ح یک ﮐلمﻪ ﺍز ﺍین ﻧوشتﻪ رﺍ
در زﻧد
ﮐﻪ شﺎید ﻫﯿﭻ ﻧﺎ
ﮐ
ﻫم ﻧتوﺍﻧد ﺑفهمد سندﯼ ﺑرﺍﯼ آینده ﺍرسﺎل ﻣﯿکنم ﺗﺎ ﺍگر روزگﺎرﯼ ﺑخوﺍﻫند ﺍز دورﺍن ﻣﺎ یﺎدﯼ ﮐنند
حدﺍقل یک ﻧموﻧﻪ زﻧده ﺍز آن دورﺍن در دستشﺎن ﺑﺎشد ﻧﻪ ﺑهترین و ﺑرﺗرین و عﺎ ﺗرین ﻧموﻧﻪ ﮐﻪ
یک ﻧموﻧﻪ صرف

٥

