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 Social  اجتماعی

  
 برتولت برشت: نويسنده
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان

  ٢٠١۶ جون ١٢
  

  ! بشنو، آنچه را که نمی گويم ًالطف
  

 بيندازد، هنگذار چھره ای که من به خود می گيرم، ترا به اشتبا. دھمنگذار که ترا فريب ب!. بشنو، آنچه را که نمی گويم

وانمود کردن . نيستم وھيچ کدامی از آنھا من. را کنار بگذارم ، نقابی که ترس دارم آنبر چھره دارم یزيرا من نقاب

 هريق به اشتبانگذار که تو از اين ط اما. عت دومی من شدهييک ھنر است، ھنری  که طبی که نيست، خالف آن چيز

بيفتی، من طوری وانمود می کنم، که خوش مشرب ھستم و ھمه چيز در باطنم صاف و بشاش است، به ھيچ کسی 

درعقب آن . ظاھر من امکان دارد مطمئن جلوه کند، الکن اين نقاب من است! ولی به من باور نکن. ضرورت نداشته ام

نمی خواھم که ھيچ کس . اما  من اين را پنھان می کنم. ترس و تنھاسراسيمه در : که خودم واقعأھستم خودم ھستم، قسمی

ًفکرکردن به نقاط ضعفم، برايم دھشت به وجود می آيد و بيم از اين می گيريم که اصال خود را در از تنھا . متوجه شود

م در عقب آن خود را  مأيوسانه نقاب را اختراع می کنم، که بتوان،به خصوص از ھمين سبب. اختيار ديگران  قرار بدھم

 که مرا آشنائیدر مقابل نگاه تا يک نمای غير فعالی، که مرا کمک می کند، چيزی را ظاھر سازی کنم، : پنھان کنم 

 . خواھد شناخت، مطمئن می سازد

را من اينرا می دانم، اگر کسی می بود که او مرا ھمين طور قبول کند و م.  نجات من می بودلحظۀ ھمزمان به آن ھمين 

  .دوست داشته باشد

  :اين يگانه چيزی است، که به من امنيت خواھد داد، چيزی را که خودم به خود داده نمی توانم

من از اين ترس دارم . من جرأت نمی کنم. اما من اين را به تو نمی گويم.  ًکه من واقعا يک کمی ارزشمند ھستم اين

  . ترس دارم، که نگاھت توأم با قبولی و عشق نباشد

من ترس دارم که . و خندۀ تو مرا نابود خواھد کرد. ترس دارم، که تو مرا ذليل تصور خواھی کرد و بر من خنده کنی

  .را متوجه شوی و مرا رد کنی در عمق باطنم چيزی نباشم، بدون ارزش، و تو اين

 در باطن يک طفل مگران ی در ظاھر با اطمينئيک نما: بنابرين من بازی خود را بازی می کنم، بازی مأيوسانۀ من

  .لرزان

  .از اين سبب من به لحن سطحی ياوه گوئی حرف می زنم
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 آن ھمانً آنچه را که واقعا است، قصه نمی کنم، وجود ندارند مگرًواقعا که را برايت قصه می کنم، چيز ھائي ۀمن ھم

  است که در داخل من فرياد می زند،

ًلطفا با دقت گوش کن و کوشش کن ، . اغوا بکندترا که من از عادت سخن  می گويم ،  اراز آن چيز ھائیذ بنابرين تو نگ

من نفرت دارم از اين چشم . ی را که ميل دارم بگويم، مگر گفته نمی توانمئآنچه را که من نمی گويم، بشنوی، چيزھا

 .پتکانی، که من نمايش می دھم

ًواقعا بتوانم راست وغريزی باشم، طوريکه خودم ھستم، بی يک بازی سطحی و غير عادالنه است، من می خواھم که 

تو مجبور ھستی که دست خود را به طرف من دراز کنی، حتا اگر ھم . آاليش، الکن تو مجبور ھستی که مرا کمک کنی

  .تو يگانه کسی ھستی که می توانی مرا به زندگی صدا کنی . اکنون آخرين فروغی باشد که من آرزوی آنرا دارم

 ای که تو در صدد ھستی مرا درک هًمرتبه، که تو احيانا خوب ومھربان ھستی، به من جرأت می دھی و ھرمرتبھر 

ًکنی، تو واقعا نگران من ھستی، قلب من پر و بال می کشد، پر و بال بسيار کوچک، شکننده و تاب خورده ، الکن پر و 

  .من آرزو دارم که تو بدانی. د فھم تو، زندگی را به من عنايت می کنۀاحساس تو، قو! بال 

ًمندم، که تو بدانی، چقدر تو برای من مھم ھستی، چگونه تو از من می توانی انسانی بسازی، که واقعا من ه من عالق

تو تنھا کسی ھستی که می توانی . را می خواستی آرزو می کردم که تو اين. که بخواھی ھمان انسان ھستم، در صورتی

  .ازی،  در عقب آن من می لرزمين بيندئديوار را پا

تنھا تو ھستی که می توانی مرا از دنيای سايه ، ازداشتن ھراس و نا . تنھا تو می توانی که نقاب را از چھرۀ من برداری

برای توآسان و ساده ! ًلطفا تيرخود را ھم نياور. مرا ناديده نگير. امنی، آزاد بسازی، از انزوا و تنھائی نجات بدھی

  .اعتقاد طوالنی و مداوم به بی ارزش بودن،  ديوار ضخيم را به وجود می آورد. دنخواھد بو

  .ھر قدر که تو به طرف من نزديک می آئی، به ھمان اندازه در مقابل کورکورانه  ضربه می زنم

ھر از مستحکمتر عشق : الکن  به من گفته اند که. من  در مقابل چيزی دفاع می کنم، که در مورد آن فرياد می زنم

  .که اميدوارش ھستم ، اين ھمان آن است ی استحصار

 . استًبسيار خوب می شناسی و او با تو اکثرا مواجه شدهوی را بدانی؟ من کسی ھستم، که تو  کی ھستم من، می خواھی

  

 

 

 
 


