
  یک زندانی زن/ تو را هرگس ندیدم ولی همیشه با تو هستم

تا ّقتی کَ در سًذاى تْدی ضایذ ُیچگاٍ صذای هزا ًوی ضٌیذی ّلی اکٌْى کَ تَ پزّاس درآهذٍ ای ضایذ در تقاطع 

. ًجْا هیکٌن اس ُز کسی تِتز تطٌْی اتذیت، صذای هزا کَ در آخز دًیا یعٌی سًذاى تا تْ

  

ُویطَ فکز هیکزدم کَ جٌگ دّ طزف دارد کَ یکی حق … خْاُزم ضیزیي هي ُن ُواى ستن هضاعفی را کَ تْ تجزتَ کزدٍ ای چطیذٍ ام 

کَ فقظ حق ای عجة کَ آى.. ّ !! ًشاع پیْستَ تز سز ایي تْدٍ ّ ُست …خْدش را هی خْاُذ تگیزد ّ یکی حق دیگزاى را تزای خْدش

ّ آًکَ حق دیگزاى را تزای خْد هیخْاُذ تَ ایي صفت هتصف !!! خْدش را هیخْاُذ تعضا یا عوْها تزّریست لقة هیگیزد ، ُواًگًَْ کَ تْ 

… ّلی خْاُز عشیشم هي اس قعز سًذاى تَ تْ در عزش آسادی هیگْین ّ اطویٌاًت هی دُن کَ هي ُیچگاٍ ایٌگًَْ ًخْاُن تْد … ًوی ضْد 

ّلی قلثی دارم آکٌذٍ اس هِز ّ هحثت تْ ّ اهثال تْ کَ تی ُویچ …د هي ُن هثل تْ ًَ قلن گْیایی داضتَ تاضن ّ ًَ ًام ّ ًطاًی هطزح ضای

. ًام ّ ًطاى ّ چطن داضتی ایٌگًَْ حواسَ آفزیذی

خًْت تَ تصْیز کطیذی ، ُیچ ٌُزی قادر تَ ّلی آًچَ تْ تا … ًَ جایشٍ پْلیتشر، ًَ ًْتل ادتیات، ًَ جایشٍ جطٌْارٍ کي ّ ًَ ُیچ چیش دیگز 

. تیاى آى ًیست چزا کَ ایٌگًَْ در ُوَ اثز کزد ّ تخطی اس ّجْد ُوَ ّ تاریخ ضذی ، ایي ُواى هفِْم حیات است ّ سًذگاًی 

ایٌِا تا اًذیطَ ّ  تز ها ستن ًوی کٌٌذ تلکَ پیص اس… خْاُزم ضیزیي ، تْ تَ هي آهْختی کَ ظالن ّ ظلن تٌِا تا اتشار سزکْب ّ اعذام 

تطْریکَ خیلی ُا تا تزسی آلْدٍ تَ تزدیذ ّ لزساى اس تْ سخي گفتٌذ چْى تا … ایذئْلْژی هسلظ ّ جا اًذاختَ اش، پٌجَ در گلْیواى هیفطارد 

رخی هقتْلیي تْی تزرّریسن ّ خطًْت ّلْ تَ درّغ ّ اتِام ُن کارا ّ هْثز است ّ تْالعجة کَ خظ قزهش قاتلیي تَ افزاط ّ دقت تْسظ ب

!! حتی تَ تْسظ ظاُزا دّستاى …کَ ایي طایفَ اس کطتَ ستاًٌذ غزاهت … احتوالی ُن تَ رسویت ضٌاختَ ضذٍ 

را تَ کار تزدٍ ّ تَ تلْیشیْى آهذًذ ّ تَ ُوَ چیش پطت پا سدٍ ّ هذعی ایجاد تغییز حتی در علْم ضذٍ اًذ حزفِایطاى " عقالًیت "آًِا کَ اتشار 

گْیی کَ در تاسار هکارٍ اًذیطَ گزی ّ … قلثی آکٌذٍ اس عطق تْد ّ صویویت  تل تْجَ قلوذاد ضذ ، ّلی تْ کَ تٌِا دارییت قاتل تزرسی ّ قا

هقزر ضذٍ کَ راٍ تْ هارک خطًْت تگیزد ّ !! عقالًیت خزیذاری ًوی یاتذ ، چْى پیطتز قاتلیي تْ ، ارسش گذاری تز ایي را هٌع کزدٍ اًذ ّ تاتْ 

… ّ جواعتی کَ توکیي کزدًذ ّلی تاثیز خْى تْرا چگًَْ تْجیَ هیکٌٌذ؟ کَ ایٌگًَْ ُوَ را تَ حزکت درآّرد !! … تزّریسن 

تحصیل کزدٍ ام کَ فکز هیکزدم ُز کس تَ هیشاى آگاُی اش عول هیکٌذ ّلی تْ  خْاُز ضِیذم ضیزیي هي یک سًذاًی عادی ّ هتاسفاًَ 

ّ تْ تا سْختي … اس پزّاًَ ًیست … آری … ّ دیگز ایٌکَ هجلس افزّسی س ضوع است …  ًطاى دادی کَ ُز کس تَ هیشاى عولص آگاٍ است

حال اگز پزّاًَ ُایی در ایي رّضٌایی تَ ُوذیگز دستَ گل ُذیَ هی دٌُذ ، هفت … جاى خْد ضة را تزای ُوَ رّضي کزدی اس جولَ هي 

… چٌگطاى تاد 

 ًذارم …چیشی هثل جایشٍ پْلیتشر ّ کي ّ  دی، هي ُن اگز تْفیق یافتن ّ در راٍ تْ ضذم در آخز تَ خاطز ُویي رّضٌایی کَ تْ تَ سًذگی هي دا

… تَ تْ تقذین هی کٌن … ّلی جاًن را 

 

 

یک سى سًذاًی 
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