
گروه فرهنگ و هنر - جشــنواره 
تئاتر دانشگاهی ایران یکی از مهمترین 
و تأثیرگذارتریــن رویدادهای تئاتری 
ایران اســت که متأســفانه به دلیل نبود 
حمایت هــای الزم از ســوی وزارت 
علــوم به عنوان متولی ایــن رویداد و 
همچنین تصمیم گیری های نادرست 
طی ســال های اخیر روند رو به رشدی 
نداشته و با مشکالت متعددی دست به 

گریبان است.
بیســت و ســومین جشــنواره 
بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران با دبیری 
مجتبی جدی به دلیل شرایط کرونایی 
با بیش از یک ســال تأخیر و انتقادها و 
گالیه های مختلف دانشجویان برگزار 

و به پایان رسید.
امیــر مرســلی از فعــاالن تئاتر 
دانشگاهی که سابقه دبیری هجدهمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 
ایــران را در کارنامــه کاری خود دارد. 
وی با پایان جشــنواره بیســت و سوم 
تئاتر دانشــگاهی ایــران به ذکر نکاتی 
در خصوص اتفاقات رخ داده در دوره 
هجدهم، نبود حمایت های الزم از سوی 
وزارت علوم به عنوان متولی جشنواره، 
اتفاقی که برای دبیران دوره های مختلف 
رخ می دهد و برخی شــرایط جشنواره 

بیست و سوم پرداخت.
دوره ای کــه مظلوم تریــن 

دوره جشنواره بود
مرسلی درباره اتفاقاتی که در دوره 
هجدهم جشنواره تئاتر دانشگاهی رخ 
داد و کمتر به آنها اشاره شد، به خبرنگار 
مهر گفت: حداقل از جشنواره دوازدهم 
به عنوان تیم اجرایی با دبیرخانه همکاری 
داشتم و حدود ۱۱ سال ارتباط نزدیک 
با جشنواره تئاتر دانشگاهی داشتم. دوره 
هجدهم هم به عنوان دبیر جشــنواره 
حضور داشتم که به نظرم از مظلوم ترین 
دوره های جشــنواره تئاتر دانشگاهی 
بــود زیرا هم دبیر دیر انتخاب و معرفی 
شــد و هم اینکه بر خــالف دوره های 
گذشته دیگر مکانی به عنوان دبیرخانه 

جشــنواره وجود نداشت. متأسفانه از 
دوره هجدهم پایه ریزی اشــتباهی شد 
و اتفاقات نادرســتی شکل گرفت. به 
من گفتند که نیازی به دبیرخانه نیست 
و می توانم یک اتــاق در وزارت علوم 
داشته باشم. مرسلی یکی از بزرگترین 
مشکالت جشنواره تئاتر دانشگاهی را 
نداشتن اساسنامه ای مشخص دانست و 
تأکید کرد: نبود اساسنامه باعث می شود 
این ترس وجود داشــته باشد که آیا با 
تغییر مدیران و مسئوالن امکان برگزاری 
جشنواره تئاتر دانشگاهی و بازگشت آن 
به روزهای اوج خود وجود دارد یا نه؟

دبیر جشنواره هجدهم یادآور شد: 
من در دوره هجدهم جشــنواره مدیر 
مخصــوص کانون ها را منصوب کردم 
کــه پایه فعالیت کانون هــا را پی ریزی 

کنیم تا بتوانند دبیر جشنواره را انتخاب 
و معرفی کنند ولی باز هم به ســرانجام 
نرســید. در آن دوره با پیگیری هایی که 
انجام دادم دبیر جشــنواره نوزدهم ۲۰ 
روز بعــد از پایان جشــنواره هجدهم 

معرفی شد.
این رویداد واقعاً بین المللی 

است؟
وی با بیان اینکه جشــنواره لقب 
بین المللی دارد و با حضور یک یا چند 
استاد و برگزاری ورک شاپ نمی توان 
گفت که به صورت بین المللی برگزار 
می شــود، اظهار کرد: تا دوره های قبل 
از مــن گروه هایــی که آثارشــان را به 
جشنواره می آوردند دانشجویی نبوده 
و حرفــه ای بودند و در رقابت حضور 
پیــدا نمی کردنــد. در دوره هجدهم 
برنامه ریــزی به گونه ای انجام شــد تا 
گروه های خارجی نیز بازبینی شوند و 

آنها هم در رقابت با دانشجویان ایرانی 
قرار بگیرند. در آن سال ۳ تولید مشترک 
با دانشگاه های انگلســتان، اوکراین و 
دانمارک داشــتیم. مرســلی با اشاره به 
اینکه جشنواره تئاتر دانشگاهی سایت 
قابل قبولی ندارد، گفــت: در آن دوره 
قراردادی با یکی از سایت های فروش 
منعقد کردم تا برای جشــنواره سایتی 
حرفه ای، با آرشــیو و مانــدگار برای 
جشنواره طراحی کنند اما چون کار من 
به عنوان دبیر جشنواره به پایان رسیده 
بود بعد از من هیچ کسی پیگیر این ماجرا 
نشــد. این فعال تئاتر دانشگاهی با بیان 
اینکه خیلی تالش کردم که جشــنواره 
تئاتر دانشگاهی اساسنامه ای مشخص 
داشته باشد تا هر دبیر و مدیرکلی برای 
خود تصمیم گیری نکند، متذکر شــد: 

هنوز هم که هنوز هســت جشــنواره 
ردیف بودجه ای مشخص ندارد.

حمایــت شــخصی نویــد 
محمــدزاده و هادی حجازی فر از 

جشنواره
وی با اشاره به اینکه در دوره بیست 
و سوم جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران 
اتفاقی افتاد که بســیار خوشــایند بود، 
توضیح داد: نویــد محمدزاده و هادی 
حجازی فر به عنوان داوران جشنواره با 
هزینه شخصی خود مبلغ جوایز و کمک 
هزینه ها را پرداخت کردند. من همیشه 
پیش از این شاهد اتفاقی معکوس بودم 
یعنی اســتادانی که ورک شاپ برگزار 
می کردند یا اســتادانی که به عنوان داور 
حضور داشتند بر سر مبالغ دستمزد خود 
به دبیرخانه فشــار می آوردند. این افراد 
بر خالف رفتار خود در مراسم اختتامیه 
می گفتنــد که چرا مبالغ کمک هزینه ها 

و جوایــز را افزایش نمی دهیم و با این 
کار دبیر و دبیرخانه جشنواره را خراب 
می کردند در حالی که خودشان حاضر 
نبودند ریالی از دستمزدشــان کم شود. 
اینکه نوید محمدزاده و هادی حجازی 
فر جشــنواره تئاتر دانشــگاهی را رها 
نکرده اند و قلب شــأن برای جشنواره 
و دانشــجویان می تپد و از آن حمایت 

می کنند بسیار ارزشمند است.
وی تصریح کــرد: نباید وزارت 
علوم از این موضوع سوءاســتفاده کند 
که اگر به جشــنواره بودجه مورد نیاز 
را ندهد، برگزار کنندگان جشــنواره از 
جیــب خود برای برگزاری این رویداد 
هزینه می کنند. اگر متولی جشنواره تئاتر 
دانشگاهی وزارت علوم است باید از آن 
حمایت کند نه اینکه فقط وقتی بحث 

تبلیغ مطرح اســت ســریعاً خود را به 
عنوان متولی جشنواره معرفی کند.

بودجــه ۲۸۰ میلیونی برای 
جشنواره ۷۰۰ میلیونی!

دبیر جشــنواره هجدهم با اشاره 
به اینکه بودجــه آن دوره ۲۸۰ میلیون 
تومان بود، افزود: ولی مخارج ما حدود 
۷۰۰ میلیون تومان بود. به شدت به دنبال 
جذب حامیان خصوصی افتادم و بخش 
مناطق جشنواره را که تعطیل شده بود 
در رایزنــی با منطقه آزاد کیش بار دیگر 
برگزار کردیم. مرسلی معتقد است روند 
وزارت علوم اینگونه اســت که بعد از 
معرفی دبیر جشــنواره به گونه ای او را 
رها و به قولی پشت اش را خالی می کند 
کــه دبیر بعد از پایان مراســم اختتامیه 
جشنواره به مدت یک سال افسرده و از 
محافل تئاتری دور می شود؛ این اتفاق 
برای اکثر دبیران ۲۳ دوره جشنواره تئاتر 

دانشگاهی افتاده است و بعد از مراسم 
اختتامیه دبیر می ماند و کوهی از بدهی 
به گروه ها و استادان و وزارت علوم هم 

دیگر پاسخگوی دبیر نیست.
وی بــا بیان اینکــه همه جا گفته 
می شــود که جشنواره تئاتر دانشگاهی 
ایران از معتبرترین جشنواره های تئاتری 
ایران اســت، متذکر شد: ولی هر دوره 
مدام کوچک تر و کوچک تر می شــود 
و فکر می کنم در دوره بیســت و هفتم 
جشنواره در حد یک ورک شاپ برگزار 
شــود. مرسلی معتقد است که هر کدام 
از دبیران دوره های مختلف جشنواره با 
انگیزه کار خود را شروع می کنند ولی به 
دلیل نبود حمایت های الزم و فشارهایی 
که روی شأن هست، در مراسم اختتامیه 
بــا کمترین انرژی حضور پیدا می کنند 
و مدام هم بایــد متلک های دیگران را 
بشــنوند و تحمل کنند. وی در بخش 
دیگری از ســخنان خود یادآور شــد: 
روزی کــه من به عنــوان دبیر انتخاب 
شدم وزارت علوم به من گفت که آقای 
مرسلی فقط جشــنواره را برگزار کنید 
که ما بگوییم این رویداد برگزار شــده 
است ولی من صرفاً هدفم برگزار شدن 
جشــنواره نبود از این رو ســعی کردم 
جشنواره در سطحی گسترده، با کیفیت 
و تغییراتی قابل تأمل برگزار شود. سعی 
کردم تمام دانشجویان درگیر جشنواره 
شوند تا شور و انرژی دوره های گذشته 
جشــنواره احیا شــود. نتیجه تمام این 
انرژی هــا و تالش این شــد که بعد از 
پایان جشنواره ۲۰ میلیون تومان هم از 
جیــب خود هزینه کردم و حدود ۸ ماه 
نــه وزارت علوم و نه نهادهای دیگری 
که قول حمایت و همکاری داده بودند، 
بودجه ای به مــن ندادند و من بدهکار 

گروه ها و عوامل جشنواره بودم.
دبیر هجدهمین جشــنواره تئاتر 
دانشــگاهی اظهار کرد: وزارت علوم و 
سیســتم موجود کاری کرد که من یک 
ســال بعد از جشــنواره افسرده شدم. 
مرســلی با اشاره به اینکه وزارت علوم 

تــا زمان باقیمانده از دوره فعالیت خود 
در دولت دوازدهم اساسنامه جشنواره 
تئاتــر دانشــگاهی را تدوین و ردیف 
بودجه ای را برای جشــنواره مشخص 
کنند، افزود: هنوز هم که هنوز اســت 
بودجه جشنواره به دانشگاه ها پرداخت 
می شود و دانشــگاه ها بعد از برداشت 
سهم خود به صورت خرد خرد بودجه 
را به جشنواره پرداخت می کنند که اصاًل 

شرایط مناسبی نیست.
چرا دبیران جشنواره سکوت 

می کنند؟
وی درباره ایــن موضوع که چرا 
دبیــران دوره های مختلــف در زمان 
حضور خود درباره مشــکالت ایجاد 

شــده و نبود حمایت از سوی وزارت 
علــوم صحبت نمی کنند و بعد از پایان 
دوره خود به این نکات اشاره می کنند، 
تأکید کرد: زمانی که قرار است نشست 
خبری جشــنواره برگزار شــود آنقدر 
وزارت علوم در باغ سبز نشان می دهد 
و می گویــد که مشــکل بودجه وجود 
نخواهد داشــت که دبیر گمان می کند 
همه چیز رو به راه اســت.  بعد از پایان 
جشنواره نیز دبیر به دلیل اینکه می ترسد 
اگر حرفی بزند بــاز هم وزارت علوم 
بودجــه را پرداخت نکنــد و بدهی ها 
باقی بمانند، اقدامی نمی کند. همچنین 
وقتی دبیر خودش دانشجو است از این 
می ترســد که اگر اقدامی در خصوص 

حمایــت نکــردن وزارت علوم انجام 
دهد روند تحصیلــی وی تحت تأثیر 
قرار بگیرد. این فعال تئاتر دانشــگاهی 
ایــران در پایان ســخنان خود تصریح 
کرد: روزی که دبیر جشــنواره انتخاب 
و معرفی می شــود ۳ هزار نفر دوست 
و رفیق وی می شــوند ولی به مرور و با 
برگزاری بخش های بازخوانی، بازبینی 
و اختتامیه از تعداد دوستان کم می شود 
و بعد از اختتامیه جشــنواره ۳ هزار نفر 
دشمن دبیر جشنواره می شوند. وزارت 
علوم همیشــه کاری کرده که دبیر یک 
دوره جشنواره با دبیر دوره قبلی و بعدی 
مشکل داشته باشند و همیشه این کار را 

انجام می دهد.

گــروه فرهنگ و هنر - محققان 
در تالش برای بازســازی شــجره نامه 
خانوادگی خالــق تابلوهای »مونالیزا« 
و »شــام آخر«، دریافتنــد این هنرمند 
معروف ایتالیایی ۱۴ نواده مســتقیم و 

زنده دارد.
نتایــج مطالعــه ای که بــر روی 
تاریخچه خانوادگی لئوناردو داوینچی 
انجام شــد، نشــان داد ایــن هنرمند 
معروف ایتالیایی ۱۴ نــواده زنده دارد 
که جوان ترین آنها یک ســاله اســت. 
این یافته هــای غافلگیرکننده حاصل 
پروژه ای است که از دهه ۱۹۷۰ میالدی 

با هدایــت دو تاریخ دان هنر به نام های 
الساندرو وزوســی و اگنس ساباتو با 
هدف بازسازی شجره نامه داوینچی و 
درک بهتر نبوغ این هنرمند اســتثنایی 
کلیــد خــورد، هنرمندی کــه اگرچه 
هیچگاه ازدواج نکرد و بچه دار نشد اما 

دستکم ۲۲ برادر ناتنی داشت. 
این مطالعه جدید که در نشــریه 
منتشــر   Human Evolution
شده اســت، ۶۹۰ سال از نسب پدری 
خانواده داوینچی را به تصویر می کشد؛ 

شــجره نامه بازســازی شــده از جد 
داوینچی به نام مایکل شروع می شود که 
در سال ۱۳۳۱ متولد شد، ۲۱ نسل بعد او 
شامل پنج شاخه خانوادگی مختلف را 
دربرمی گیرد و به ۱۴ نواده زنده می رسد.

داوینچــی، نقــاش، دانشــمند، 
مهندس و معمار برجسته دوره رنسانس 
که فرزند نامشروع یک سردفتردار بود، 
به عنوان عضوی از نســل ششــم این 
درخت خانوادگی در ســال ۱۴۵۲ در 
شهر وینچی توسکانی متولد شد و در 

سال ۱۵۱۹ در امبواز فرانسه درگذشت. 
محققــان در ایــن پــروژه کروموزوم 
ایگرگ که از پدر به پســر می رســد را 
در خاندان داوینچــی دنبال می کردند 
که به گفته وزوســی به مدت ۲۵ نسل 
در این خانواده تقریبا بدون تغییر باقی 
مانده بود. محققان در سال ۲۰۱۶ هم ۳۵ 
قوم و خویش زنده داوینچی شامل چند 
نفر از نسب مادری او را شناسایی کردند 
که البته عمدتا از نوادگان غیرمســتقیم 
وی بودنــد. آن زمان ادعا شــد یکی از 

معروف تریــن نوادگان غیرمســتقیم 
داوینچــی فرانکو زفیرلی فیلمســاز 
برجسته ایتالیایی است که در سال ۲۰۱۹ 
درگذشــت. به گفته وزوســی، از این 
نوادگان غیرمستقیم نمی شد اطالعات 
مفیدی دربــاره دی ان ای لئوناردو و از 
همــه مهمتر کرومــوزوم ایگرگ او به 
دست  آورد.  این محقق درباره نوادگان 
مســتقیم و زنده داوینچی که به تازگی 
کشــف شــده اند، می گوید: آنها بین 
یک تا ۸۵ ســال سن دارند. در وینچی 
زندگی نمی کنند اما در شهرهای اطراف 
ساکن هستند که دورترینشان ورسیلیا 

در ساحل توسکانی است. آنها مشاغل 
معمولی دارند و کارمند، نقشــه بردار 
و صنعتگــر هســتند. دی ان ای این ۱۴ 
نفر در ماه های آتی از طریق مقایســه با 
کروموزوم ایگرگ اجدادشــان، مورد 
تجزیــه و تحلیل قرار می گیرد. بازیابی 
و تایید کرومــوزوم ایگرگ داوینچی 
می توانــد اطالعات جدیــدی درباره 
خاستگاه جفرافیایی و سالمت ژنتیکی 
خاندان وی آشکار کند. از لحاظ نظری، 
داده های زیستی جدید درباره داوینچی 
همچنین می تواند به تایید اصالت آثار 

وی نیز کمک کند.

گروه فرهنــگ و هنر -کتاب کله 
پوک رمانی نوشــته ماری سابین روژه با 

ترجمه پریسا رشیدی است. 
این کتاب درباره مردی به نام ژرمن 
اســت که زنی هشــتاد و شش ساله را به 
فرزندی پذیرفته تا جای مادربزرگش را 

برایش پر کند. 
این کتــاب به زبان های بســیاری 
ترجمه شده اســت و یکی از کتاب های 
موفــق و پرفروش در آلمان و فرانســه 
بوده اســت. ژان بکر، کارگردان مشهور 
آمریکایی با الهام از این کتاب، فیلمی در 

سال ۲۰۱۰ ساخت. 
اگر شــما می توانســتید کسی را به 
فرزندی قبول کنید این کار را می کردید؟ 
حتی اگر فرد مورد نظر به زودی جشــن 
تولد هشتاد شــش سالگی اش را برگزار 
کند؟ این همان موقعیتی اســت که ماری 
ســابین روژه در کتاب کله پوک ترسیم 

کرده است.
 ژرمن که خانواده درست و حسابی 
نداشته است و تا به حال احساساتی مانند 
عشق و دوســت داشتن را تجربه نکرده 
اســت، بعد از آشنایی با مارگریت تغییر 

می کند. 
آنقــدر که تصمیم می گیــرد او را 
به فرزنــدی بپذیرد تا نقــش نوه اش را 
برایــش ایفا کند. اینطوری ژرمن هم یک 
مادربزرگ درست و حسابی پیدا می کند. 

بخشی از کتاب :
دیدار بــا مارگریــت، زندگیم رو 
زیــرورو کرده. این که کســی رو دارم تا 
وقتی تنها هستم با اشتیاق بهش فکر کنم 
برام تازگی داره. یعنی منظورم کســی به 
جز خودمــه. بهش عادت ندارم. پیش از 

مارگریت خانواده ای نداشته م.
البته می دونــم دارم چی می گم. یه 
مادر دارم، که من انتخابش نکرده م. فقط 
من و اون ســوای این ماجرا که نُه ماه به 
هم چســبیده بودیم، جز بدترین ها، چیز 

زیادی رو با هم قسمت نکردیم. 
در مورد بهترین ها، هیچ خاطره ای 

نــدارم. البد یه پدر هم دارم. ولی نشــد 
خیلی از وجودش مســتفیض بشــم. با 
مادرم کارش رو کرد و خداحافظ شــما. 

البته این باعث نشد که من بزرگ نشم. 
تقریبــاً خیلی هم بهتــر از دیگران 
بزرگ شــدم: صد و ده کیلو ماهیچه دارم 

بدون یه ذره چربی. 
قــّدم زیر میلــه اندازه گیری یه متر 
و هشــتاد و نه سانتی متره. اندازه جاهای 

دیگه م هم قابل قبوله. 
اگه پدر و مادرم من رو می خواستن، 
حتماً باعث ســر بلندیشــون می شدم. 

شانس که نداریم.
به عالوه، چیزی که برای من تازگی 
داره اینه که پیش از مارگریت هیچ کسی 

رو دوست نداشته م. 
منظــورم گرایش هــای جنســیم 
نیســت. منظورم حس هامه. بدون این که 
بعد دیدار همه چیــز به رختخواب ختم 
بشــه. مثل حــس مهربونی، دوســتی و 

دلگرمی. این جور چیزها. 
کلمه هایی که هنوز هم گفتنشــون 
بــرام راحــت نیســت. چــون پیش از 
مارگریت هیچ وقت کسی درباره همچین 
چیزهایی باهام حرف نزده بود. حس های 

خیلی پاک و بی شیله پیله.
روی روشــن شــدن این موضوع 

پافشاری می کنم. 
چــون خیلی ها رو می شناســم که 
می تونن بــه اندازه کافی احمق باشــن 
تــا بهم بگن: کــه این طــور ژرَمن، مخ 
مامان بزرگ هــا رو می زنی؟ با فســیل ها 

می پری؟
حواله کردن یه مشــت به سمتشون 

ناراحتم نمی کنه.
حیف کــه وقتی واقعاً به مارگریت 
نیاز داشــتم اون رو نمی شناختم. همون 
وقتی کــه نیم وجبی بودم و همه وقتم رو 

می ذاشتم تا دسته گل به آب بدم.
ولی تــو زندگی هیچ وقــت نباید 
 از چیــزی پشــیمون شــد: گذشــته ها 

گذشته.

گروه فرهنگ و هنر - کتاب وقتی 
اثر هنری بودم رمانی از نویسنده معروف 
و محبوب، اریک امانوئل اشمیت است که 
با ترجمه سیلویا بجانیان منتشر شده است. 
این داستان درباره مردی است که از زنده 
بودن خسته شده و تصمیم می گیرد به یک 

اثر هنری تبدیل شود!
درباره کتاب :

تازیو فیرلی مرد جوانی اســت که 
قصد خودکشی دارد و چندین خودکشی 
ناموفق هم در کارنامه اش دارد. اما روزی 
که بــا زئوس پیتر الما آشــنا می شــود، 

زندگی اش تغییر می کند. 
زئوس یک هنرمند عجیب و غریب 
و در عین حال شــناخته شده است. او به 
تازیو پیشــنهاد می دهد حاالکه از زندگی 
خسته شده است، انســان بودنش را رها 
کند و به یک مجســمه زنده تبدیل شود. 
مجسمه زنده ای به نام آدام بیس که اولین 

در نوع خودش است. 
تازیو به اثر هنری تبدیل می شود اما 
چیزی نمی گذرد که احســاس افسردگی 
گریبانــش را می گیرد. حــاال او عالوه بر 
انســان بودن، آزادی اش را هم از دســت 

داده است. 
تازیو دوباره با آدم هایی آشنا می شود 
که زندگی او را تغییر می دهند: نقاشی نابینا 
به نام کارلوس انیبال و دخترش فیونا. فیونا 
طرحی می ریزد تا به تازیو کمک کند و او 

را از وضعیت وحشتناکش نجات دهد.
اریــک امانوئل اشــمیت در کتاب 
وقتــی اثر هنری بودم بــه نقد هنرمندانی 
می پردازد که هنرشــان را در بوته تجارت 
می گذارند و ارزشــش را به این شکل زیر 

سوال می برند. 
بخشی از کتاب :

هر بار دســت به خودکشــی زدم 
ناموفق بود.

راستش توی هر کاری ناموفق بودم: 
هم در زندگی هم در خودکشی.

از همــه بدتــر ایــن بود کــه این 
وضعیت برایم عادت شده بود. روی کره 

زمین هزاران نفــر مثل من به هیچ دردی 
نمی خورند. نباید از خودم بیشــتر از این 
انتظار داشته باشــم. وقت آن رسیده بود 
که کمی اراده بارِ زندگی خودم کنم. خب 
زندگــی را به من داده اند، پایان دادن به آن 

بماند به عهده خودم!
این حرف هایی بود که آن روز صبح 
با خود مــی زدم، تاآنکــه گودالی عمیق 
جلوی رویم باز شــد و نگاهم در آن خیره 
ماند. دورترین نقطه ای که می دیدم دره ای 
تنگ و عمیق بود که شکاف و صخره های 
نوک تیــزی داشــت و مثــل خنجری به 
درختــان کوچک ضربه می زد و پایین تر، 
لکه های آب های عظیم خروشان بی نظْم 

چالشی بود در برابر این سکون.
مــن از تــوان، تفکــر، زیبایــی و 
خوش اقبالــی بی بهره ام، امــا بدبختی ام 
در این وضعیت نامتعارف در این اســت 
که به آن آگاهم. تنها اســتعدادی که دارم 

روشن بینی است.
شکست در زندگی را قبول می کنم... 
امــا شکســت در خودکشــی! از خودم 
خجالت می کشم که وارد زندگی شده ام، 

اما عرضه خارج شدن از آن را ندارم.
شــاید با از بین بــردن خودم کمی 

عزت نفس پیدا کنم.
تا همین امــروز، آدم به دردنخوری 
بودم: ســر یک اشــتباه به وجــود آمدم، 
برای زنده بودن به بیرون پرتاب شــدم و 
برنامه های ژنتیکی باعث شــد رشد کنم. 
خالصــه اینکه تحمل ایــن چیزها برایم 

دشوار است.
بیست سالم بود، تمام این دو دهه را 
به دوش کشیدم. سه بار سعی کردم افسار 
زندگی را به دســت بگیرم و هر ســه بار 
همه چیز به من خیانت کرد: طنابی که امید 
داشــتم خودم را با آن دار بزنم از سنگینی 
وزنم پاره شد، قرص های خواب آوری که 
خــوردم قالبی بود، و برزنت کامیونی که 
از طبقــه پنجم روی آن پریدم، یک لحاف 
خوش خواب از آب درآمد، اما این نوبت 

چهارم باید کارساز باشد.
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