
 

 

 
 
 

 مطلق و تازه واقعیت یک که است این هنرمند هدف سورئالیسم در
 از رترب واقعیتی“ و بیامیزد هم به را ایرؤ و واقعیت دیگر عبارت به ،اوردیدرب

 بیافریند. ”واقعیت
 اریخودک=  سورئالیسم": گویدمی سورئالیسم تعریف در برتون آندره

 م،کال صورت به اندیشه واقعی کارکرد تبیین آن، طریق از که ناب روانی
 از غفار که هاییاندیشه گیریم؛می برعهده را دیگر فعالیت هر یا و نوشتار
. دشونمی تلقین اخالقی یا زیباشناختی مالحظات یا عقل نظارت هرگونه

 واپس بالق که است هاییتداعی برتر واقعیت به اعتقاد بر متکی سورئالیسم
 ."ستا تفکر غرضانهبی نقش به و رؤیا مطلق اعتقاد بر متکی شدند؛می زده

نگران آن بودم که در جامعه چون کاری  نوشتممیرو را که کتاب پیش
 ن تفکر را کنار گذاشتم. اگرواقع نشود اما خیلی زود ای موردپسندتازه است 

 خیانت کرده بودم. به خود نوشتمنمیدر ذهنم بود  هامدتکتابی را که 
با  جدید و صد البته خنداندن بود. من ایتجربههدف از نوشتن کتاب، 

گر با دانم ابرم به همین دلیل میو از نوشتنش لذت می کنممیکتابم زندگی 
خواهید خندید و یا لبخند به لبتان خواهد خودتان قهر نباشید لحظات زیادی 

 ام.نشست و آن وقت من رسالتم را انجام داده
 



 

 

 

 کلماتی در روح یک نوزاد تازه به دنیا آمده وجود دارد،"

 "بخواهید و منتظر بمانید تا نوشته شود.

 

Toba.Beta 

 

 

 

 امخانواده بهتقدیم 

 مادرم  

 برادرم       

 و پدرخوانده ام

 که در همه حال کنارم هستند   

 ...و به پدر شهیدم           

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خوب از آب در  کردمیکه فکر م قدرآنمن و پدرم  یمالقات رسم نیاول
و به نظر  شدیعوض م دیبود و با سی. مخصوصاً که من پوشکم خومدین

 .بود نیهم درسیمیمرد در مورد من  نیکه به ذهن ا یزیچ نیآخر درسیمی
مون کدومهیچ !. با اخمکردیم مهتخت و نگا یرو گذاشته بود رو من

شست دستم،  دنیدر حال مک من !میکن کارچه دیبا میستدونمین قیدق
 ،یبود. ترس، ناراحت ی. تو صورتش همه چکردمینگاهش م یرچشمیز

 .یبکنه حت هیگر خوادمی کردمینه فکر م ای دی... باور کنیبدبخت
اش افتاد کنار من. بود و تنه زونیکنارم. پاهاش آو دیبابام دراز کش هوی

 انگشت دنیانتخاب مک نیب وقتهیچکه  تون نکنهکدومهیچخدا قسمت 
 بخشذتل نهایتبی. هر دو دیکن ریگ گرانید یدستتون و چنگ انداختن تو مو

 !هستن
بکشه اما  رونیبابا بتونه موهاش رو از دستم بتا  دیطول کش یکم

که تو دستم مونده بود بردم سمت رو  غنائمیش رو. اون خوشبختانه نه همه
 دهنم.
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 لب گفت: ریمرتب کرد و زو ر شبا وحشت موها بابام
 بکنم! دیبا کارچی ایخدا ــ

! فقط چند تا دونه مو شهمی! باورتون هیگر ریدر کمال تعجب زد ز بعد
 نی! ببیو قهرمان کودک سبچه گاهتکیه گنمیکه  ییاز بابا نمیکندم! بفرما ا

 مامان رو کندم یهمه مو نی! اکنهمیبه پا  یسر چند تا تار مو داره چه قشقرق
 نگفت! "آخ"

اش. نگران نب"و بگم بدم  شیدستم رو ببرم سمتش و دلدار مخواستمی
که دوباره چشمم افتاد به اون چند  "!ستیهم سخت ن یلیکردن من خ بزرگ
 دیاافتضاحه. ب مدتمکوتاهحافظه  رسهمیبه نظر  !تو دستم. پسر یتار مو

 فرقش با موی مامان چیه! و هیاچه مزه میددمی
بابا سرش رو بلند کرد و  ،ملچ و ملوچ من ینگذشت که با صدا ادیز

 و بلند و با وحشت گفت: دیمرتبه از جا پرکی
 بده!نه! نه!  ــ
 .رونیب دیدستم رو از دهنم به شدت کش و

ه ک یمگه تو خورد در ضمنگفت!  شهمیهم  ترمالیمبا لحن  نویا !پسر
تحمل کنم اما  متونستمیداد و اخمش رو  دیشا !خوب؟ ایبد هست  یبدون

جور  هی... ارهیدستم رو بکشه و موها رو از تو دست و دهنم به زور در ب نکهیا
 اهانت بهم بود.

ما ا گریه یه مرد رو ببینه! مخواستمیکردم خودمو نگه دارم. ن یسع یلیخ
 .و چشام پر اشک شد دنیلبام شروع کرد به لرز

 :نشست و بلند شد بابا
 !کنممینکن. خواهش  هیگر ،داد بزنم مخواستمی! نه نه! نیوا ــ

 شده! رید گهیبراتون دارم! د یخبر بد آقا متأسفم
ه و من هم سرم رو گذاشت بردیبغلش راه م یساعت بود بابا من رو تو مین

 ،نهیبش خواستمی. هر وقتم دمیمکیش و شست دستم رو مشونه یبودم رو
داشتم که راه بردن و تکون خوردن  هیگر یبرا لیدال یلی. خهیگر ریز زدمیم
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م بودم، پوشک گشنه ذهنم ازشون دور بشه. شدیچشمم باعث م یاجسام جلو
 مامانم و برادرم تنگ بود. یبود و دلم برا سیخ

 مکیدردها و کولو دل غایو ج هاهیبدون من و گر یعنیاالن کجا بودن؟  اونا
ن بیدار کرد امهیگری نصف شبم و با صدای هاشدنو بیدار  هامو غذا نخوردن

 انوشیمثل ک یادلش بچه یک! مدونمی دیمامان خوشحال بود؟ بع برادر دیگرم!
دهنش  ،قورت نداده نویبخوره و ا یباز باشه. همه چ ششیش نههم !؟دخوامی

ه صبح شب بخوابباشه.  هساده هم نداشت کیکول هی یباز باشه! حت یبرا بعد
 که با کیانوش تنها موند! مامان چارهیبرادرم! ب چارهیب شه! با لبخند پا
 ادمیا باب یبرا ارهیکه ب دادیم آقامن رو داشت به اون  یوقت اشافهیهنوز ق

 باباست! دیفهم یبابا رو وقت افهینرفته و هنوز ق
ت هدر خون ادیب یکی فکر کنحد از خودش انتظار نداشت.  نیدر ا چارهیب

 ،ود البتهمن نب اتیکه خصوصرو  یو تپل دیورگل و سفترگل یبچه ،رو بزنه
پسرتون  ینگهدار ییخانم گفتن توانا لوفریبده به دستت و بگه همسرتون ن

 اگه. و بره رهیبگ تحویل محموله رو دیرو که من باشم، ندارند و رس انیک آقا
احت ر قدرنایاالن  ،بابام ارسال کنه یبودم مامانم منو برا دهیخودم ند شمبه چ

 .گفتمیدر موردش نم
 یساختم! ک نویا یکجا؟ من ک ؟یچ ؟یبابا جالب بود. ک افهیق حاال

 حد! نیشب تالش منه؟! در ا هیبچه ثمره  نیا یعنیپرداخت شد! 
 یفکرا همب یبکنه ول دیبا کارچهشب تالشش  کیبا ثمره مونده بود  بابا

اتفاق ب حسبرکه  لیشد من رو به فام نیا بر میتصم شتربزرگپدر و برادر 
ع بودند نشون اونجا جم شترکوچیکبرادر تولد  ین روز به خاطر مهموناو

 ...ش باز بوده و تلنگش در رفته وگوشه هی هپسرِ ارنینبده که فردا حرف در
، عمو که شامل بابابزرگصباحی بزرگان خانواده مدبرانه  گیریتصمیم جهینت

 کهنیبود. به محض ا گیرچشممعقول و  اریبس ،شدیمبدون من  ئااستثناو بابام 
 غش کرد.وسط جمع  بزرگمماماناعالم کردن من بچه بابامم، 

 گفتیم یکیبچه خودته.  دیمیاز کجا فه گفتیم یکیشد.  ییغوغا
 ،ی( نبود)مامان من لوفریبا ن یتو که گفت گفتیم یکی. فهیدروغ کث هی نیا
ام تازه یمنو از بغل بابا نخواستمیام عده هی پسرعمو! اهللءماشا گفتیم یکی
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. نختبهشون اندا ایمتوجه بشن از نسل خودشونم  قیدق یو با بررس رنیبگ
که  زدمیم وپادستو  کردمیم هیگر زدم،یم غیچقدر گذشت. ج مدونمین

 مد طرفم. به صورتماو ،حس خوب بود هیکه در نگاهش به نظرم  یپسر جوان
دستاش رو باز کرد و  ی. وقتداشتبرنمیو نگاهش رو از نگاهم  زدیملبخند 
. شمابهش اعتماد نداشته ب نکهیبرم. نه ا مخواستمیاولش ن ،"بغلم ایب"گفت 

. اونم هایدیگه زیچ هیخود آدم  یاما بغل بابا ،بود اعتمادقابل یلیبه نظرم خ
 باشند. بهیبرات غر هاآدمو  طیو مح یاضطراب دار یوقت

م مثل ! بابا هیدونمیاما شما ن یچه زود با بابات پسرخاله شد دیبگ دیشا
ده. ب صشونیتشخ هتونمیهمه  نیو از ب هفهممیداره که بچه  یحس هی ،مامانه

من رو سفت بغل کرد و رو  ،خودم رو انداختم تو بغل اون پسر جوان یوقت
 به بابام گفت:

 .یبه من بد یتونستمیبود که  یاهیهد نیبهتر نیا ــ
 !"امکیس"کوچک من بود.  یپسر جوان و الغر، عمو نیا


