
آنهاخودرابهیادنمیآورند1
حافظه ی همه ی انسان ها پاک شده است. »َجک هارپر«، گذشته ی خود را به یاد نمی آورد. اکنون ناِم او، »مأمور شماره 49« 

است و وظیفه دارد با موجوداِت فضایِی بیگانه که قصِد نابودِی انسان ها را دارند، مبارزه کند.
همه ی آدم از زندگِی اکنوِن خود راضی به نظر می رسند اما جک گاه و بی گاه، در خواب، رؤیایی عجیب می بیند: او، همراه 
با معشوق اش بر فراز برجی بلند ایستاده است و به شهر می نگرد. خاطرات، َجک را به پرسش و اندیشه کشانده اند. همکاراِن 

َجک، نگراِن این حاالِت او هستند و سعی می کنند سِر او را گرم کنند تا این خاطراِت ُمضحک را فراموش کند.
اما سرانجام خاطرات، َجک هارپر را متوجِه حقیقِت حاِل خویش می کنند و او به تفسیری جدید از همه چیز می رسد: او که 
در تماِم زندگی می پنداشت در حاِل نجاِت زمین از دسِت بیگانگان است، کشف می کند که تاکنون در توّهم بوده و برعکس، 
خود در خدمِت نیروهای شّر است و بیگانگانی که با آن ها مبارزه می کرده است، نه موجوداِت فضایی، بلکه همان انسان ها 
هستند. مأموِر شماره 49، ناِم حقیقِی خود را کشف می کند، مبارزه با شِرّ واقعی را آغاز می کند و به جبهه ی معشوق، خانواده  

و دوستاِن خود بازمی گردد.
داستاِن فیلِم »فراموشی«2، داستاِن اهمیِت خاطره است.

خاطرات، آبستن اند؛ آبستِن امکان های متفاوت و سرنوشت های تازه. و شاید همین است راِز جذبه ای که در دِل خاطراِت 
مادربزرگ ها یا پدربزرگ ها یا مادران و پدران، ما را به سمِت خود می کشد؛ یا در خاطراِت کسانی که سرزمین، مردمان و 

فرهنگی دیگر را دیده اند و تجربه کرده اند.
وقتی به خاطراِت خود یا دیگران گوش می دهیم، شوِق تماشای منظره ای تازه در ما بیدار می شود. گویی منتظریم تا شاهِد 

صدای خاطرات را بلند کنید
درباره ی اهمیت خاطره گویی و خاطره نویسی )1(



شکلی دیگرگونه از انسان و جهان باشیم. این گونه است که سِر پا می ایستیم برای شنیدِن سرگذشِت کسانی که آزمونی دشوار 
و دردناک را از سر گذرانده اند. و این گونه است که رؤیاهای شیرین و کابوس های یک دوست یا انسانی دیگر، ما را به سوی 

خود می کشند.
گاهی هم آن منظره ی تازه، منظره ای است از زندگِی خودمان؛ زمانی که ورق می زنیم عکس های خانوادگی را یا عکس های 

آن ها که دوست شان داشته ایم و یا عکس هایی از خودمان در زمان ها و مکان هایی مختلف و یا در سّن و سالی متفاوت.

یم؟ چگونهبهدنیایخاطراتقدمگذار
شکل های  از  بعضی  نیستند.  عمیق  یا  صادق  اصیل،  اندازه  یک  به  گذشته(  )یا  خاطره  به  پرداختن  مختلِف  شکل های 

 خاطرات، میوه ی چندانی نصیب  نمی برند.
ِ

خاطره پردازی، از باغ
گفتن یا نوشتن راجع به خود و تجربه های زندگی، گاهی شبیه به گزارشی خشک و سطحی از  اتفاقات روزمره می شود؛ مثال 
هنگامی که »روزانه نگاری« می کنیم و فقط اتفاقات را بدوِن تأّمل و بررسی، پشِت سِر هم ردیف می نماییم: »امروز ساعت 7 
به مدرسه رفتم. دوستم مهدی را دیدم. ساعت 3 به خانه برگشتم. ناهار خوردم و ...«. گاهی هم برای حفظ و ثبِت خاطرات، 

 زمان و مکان را »save« کنیم.
ً
سعی می کنیم با عکس گرفتن یا فیلم برداری، صرفا

 
ً
هم چنین اگرچه هیجان و جذابیت، بخشی از دنیای خاطرات است، اما خاطره گویی و خاطره نویسی را نباید فعالیتی صرفا

تفّننی و سرگرم کننده تصور کرد. پرداختن به خاطره را می توان کیفیِت بیش تری بخشید.
توجه به خاطرات، می تواند نقشی تحول آفرین در زندگِی ما داشته باشد.اما چگونه؟ پیش از پاسخ به این سؤال، باید پرسید: 
چرا؟ ثبت خاطره یا سخن گفتن از آن، قرار است ما را به چه اهداف و نتایجی برساند؟ قبل از انتخاب راه، باید هدف را 

مشخص کرد و قبل از چگونگی، باید در مورد چرایی اندیشید.



چرا خاطره ؟
خاطرهگویی؛فرصتیبرایشناخِتانسانهاودنیاهایمتفاوت

»دل ام می خواهد می توانستم این قسمت از خاطرات ام را ننویسم. اما در طوِل نوشتِن این کتاب، باید چندین جرعه ی تلخ  نظیر 
این را َسر بِکشم. اگر مدعی ام که پرستنده ی راستی هستم، چاره ای جز این ندارم. وظیفه ی رنج آورم می گوید جریاِن ازدواج 

خود در سن سیزده سالگی را بیان کنم.
برای رفِع اشتباه خواننده می نویسم که در آن سن عروسی کردم، نه آن که نامزد گرفتم... ]این کارها[ از طرف پدر و مادر است 
و ربطی به اطفال ندارد... ازدواج برای من جز لباِس نو، ساز و آواز، سفره ی رنگین و داشتِن یک هم بازی مفهوم دیگری 

نداشت... هیچ بحث و دلیِل اخالقی برای دفاع از عروسی در چنین سّن پایینی وجود ندارد.
]...[ از همه بدتر آن که ترسو بودم. از خیاِل دزد و جّن و پری می ترسیدم. شب که می شد جرأت نداشتم پایم را از در بیرون 
بگذارم. از تاریکی وحشت داشتم...تا چراغ در اتاق نبود، جرأِت بستِن چشم ام را نداشتم. چگونه می توانستم ترِس خود را به 
همسرم فاش سازم؟ می دانستم جرأِت او بیش تر از من است. از خودم خجالت می کشیدم. او جّن و روح سرش نمی شد. در 

تاریکی همه جا می رفت.«3

این ها بخشی از خاطراِت »مهاتما گاندی« )رهبر بزرِگ استقالل هند در مقابل استعمارگراِن انگلیسی( است. آدم ها و تجربه های متفاوت و 
متنوع، به واسطه ی خاطره گویی و خاطره نویسی شناخته می شوند. خانواده ی یک آتش نشان ، چه احساسات و تجربیاتی از سر می گذرانند؟ 
ازدواج پدرتان چه تغییراتی در زندگِی او ایجاد کرده است؟ در سیستان و بلوچستان، مردم چگونه از آبگیرهای دارای تمساح، آِب آشامیدنی 
تهیه می کنند؟ دوران بارداری مادِر شما چگونه طی شده است؟  و ... . خاطرات، پلی است که بزرگسال و کودک، فقیر و غنی، زن و مرد، 

 زندگی های گوناگون را با همدیگر متصل و آشنا می کند.
ً
شغل های متفاوت، اهالِی شهرهای مختلف و اساسا



خاطرهگویی؛زمانیبراییادآورِیآرزوهایفراموششده

»علیرضا را دعوت ]کردیم[ تا در محفِل ما حضور پیدا کند... نشستیم دو سه ساعتی ]درباره ی اوضاع جامعه[ بحث کردیم. هفت 
یا هشت نفر در جلسه حضور داشتند. تقریبًا همه با او مخالف بودند؛ حتی من. ]...[ مهم نبود ما چه می گفتیم او چه می گفت. 
مهم، تفاوت ما در نوع بحث کردن بود... ما که هفت هشت نفر بودیم، همه طبقه بندی شده، دقیق، با حساب و کتاب و ارقام و 
آمار حرف می زدیم... ]در برابر بی عدالتی های اجتماعی[ از ضرورت صبر و رفتارها و انتخاب های کم هزینه سخن می گفتیم و او 

را مرتب به »عقالنیت« توصیه می کردیم.
او هم تحلیل می کرد و به امکان ها و محدودیت ها اشاره می کرد، اما معلوم بود این همه را می گفت تا از ما کم نیاورد، لِبّ کالِم او 
چیز دیگری بود: او احساس وظیفه می کرد. فکر می کرد هر جوری هست باید با آنچه ظالمانه است ستیز کرد و با آنچه عادالنه 
است، همراهی. وقتی آمار و ارقام جلوش می گذاشتیم و استدالل می کردیم که دفاع از فالن خواست ناممکن است و مخالفت با 

فالن مسأله پرهزینه، خیلی پاسخ قانع کننده ای نداشت. همه در موضع هجوم به او بودند؛ حتی من.
بعد از جلسه قرار شد من او را برسانم. سوار ماشین شد. عصبی بود. چند بار به من حمله کرد؛ خیلی بی ربط. معلوم بود از من دلخور 
است. به خانه رساندم اش. رفت، دِر خانه را باز کرد. وقتی می خواست در را ببندد، نگاهی به من کرد و گفت: »ادای دانشمندان را 

درنیار. تو هم مثل من بودی. معلوم نیست چرا این طور شدی«.
انگار یک تیغ به صورتم کشید. راست می گفت. سال های متمادی مثل دو هم زاد با هم رفته بودیم و آمده بودیم. علیرضا همان 
علیرضای سابق بود. این من بودم که تغییر کرده بودم. علیرضا نماینده دورانی است که همه ]در برابر دردهای انسانی و اجتماعی[ 
احساِس رسالت می کردند. فکر می کردند به این دنیا آمده اند تا وظیفه ای را به انجام برسانند. برای چنین کسی تحلیل شرایط تا 
جایی اهمیت دارد که برایشان معلوم کند چطور باید به وظیفه شان عمل کنند. من گرم ترین دوران زندگی ام را در همین سپهر 

گذرانده ام. بخش مهمی از آن را کنار علیرضا.
من اما چندی بعد به کسانی پیوستم که بیشتر به تحلیِل شرایط عالقه مندند. اگر هم کاری قرار است از تحلیل مان بیرون بیاید، 

دیگران بکنند. علیرضا به همین تغییر اشاره کرد.
وقتی در را بست و رفت، ماشین را روشن کردم و در راه فکر می کردم چطور راهم از علیرضا جدا شد؟ خیلی پاسخ به این سوال 
سخت نبود. من شغل و خانه و زندگی و امکاناتی دارم. این همه را به بهای همین تغییر نقش به دست آورده ام. نشستن و تحلیِل 
شرایط کردن، هم پرستیِژ علمی می آورد، هم به عنوان یک کارشناس این طرف و آن طرف دعوت به سخنرانی می شوی، هم پروژه 

می گیری، هم روشنفکری می کنی و هم خیلی راحت زندگی.
در آن جلسه، علیرضا خیلی احساساتی بود؛ آن هم احساِس رسالت. به نظرمان خیلی آدم معقولی به نظر نمی رسید. بیشتر شبیه 
عاشق ها به نظر می آمد. وقتی به من گفت تو هم مثل من بودی، به همین عشق و رسالت اشاره می کرد. می پرسید عشق ات کجا 

رفت، رسالت ات کو؟«4

دوران کودکی که همیشه  یادآوری می کنند:  ما  به  را  آرزوهایمان  برخی خاطرات، 
می خواست  که  نوجوانی  دوراِن  جسارت  و  شور  داشتیم؛  را  میهمان  آمدِن  آرزوی 
چیزی نو بیافریند ؛ تصمیمی که زمانی برای مقابله با بی عدالتی گرفتیم؛ عشقی که 
مصّمم بودیم به آن پایبند باشیم و ... . خاطره، محمِل بازیابِی آرزوهایی است که 

زمانی، بسیار دوست شان می داشتیم.

خدا در تاریکای شامگاهِی من
به سراغ من می آید

با گل هایی از گذشته ام
که در سبدش تر و تازه مانده اند

رابیندرانات تاگور



یِن»برابری« خاطرهگویی؛فضاییبرایتمر

دکتر رضوانی، درباره ی نسبت خان ها با رعیت ها )= مردم( قبل از انقالب مشروطّیت می نویسد:
»در آن روزها مردم به طبقات مختلفی از قبیل خان، میرزا،  بیگ،  ُماّل، سّید و رعّیت تقسیم می شدند. در میان طبقات مختلف 
ممتازتر از همه طبقه ی اعیان یا خان ها بودند که خودشان یا پدرشان یا جّدشان به یکی از مقامات دولتی و دیوانی رسیده بودند. 
خان ها از هر حیث خود را از رعّیت برکنار می گرفتند و طبقات غیرممتاز را در حریم قدرت خود راه نمی دادند. رعایا حق نداشتند 
به آنان شبیه باشند و در اموِر زندگی از آنان تقلید کنند. در شهرستان بیرجند ِدهی است به نام »خوسف«. در آن روزها عادِت 
یکی از خان های خوسف آن بود که در نماز به جای سوره ی »قل هو الله«، سوره ی قدر ]یعنی ِاّنا انزلنا[ را تالوت می کرد. 
روزی یک فرد عادی،  فارغ از قیِد خانی و غافل از عادِت خان، پهلوِی خان به نماز ایستاده و پس از قرائِت حمد، »اّنا انزلنا« 
را تالوت می کرد. خان چنان عصبانی شد که او را به باِد دشنام و کتک گرفت و گفت: »پدر سوخته، خان اّنا انزلنا، تو هم اّنا 

انزلنا؟ تو همان قل هواللِه آباء و اجدادی خودت را بخوان.«5

بسیاری از امکانات، به نحوی نابرابر در جامعه تقسیم شده اند، اما خاطرات به نحوی برابر! خاطره ی هر انسانی می تواند شنیدنی باشد.
 مالی، تحصیلی و فرهنگِی »باال«تر. در مقابل، بسیاری از مردِم 

ِ
به طور معمول، تریبون های رسمِی جامعه، در اختیاِر افرادی است با سطح

عادی احساس می کنند که زندگی شان چیز ارزشمندی برای روایت کردن ندارد و سکوت اختیار می کنند. آن ها هنوز هم جرأِت خواندِن 
 آزاد که »باال« و »پاییِن« چندانی ندارد. 

ً
»إّنا أنزلنا« پیدا نکرده اند. گفتن و نوشتِن خاطرات، فرصتی است نسبتا »برابر« و فضایی نسبتا

»خان« ها و مردماِن عادی، در این فضای متوازن، گرِد هم جمع شده و ماجراهای زندگِی خود را روایت می کنند.



خاطرهگویی؛رسانهایبرعلیهبیتفاوتی،سکوتودروغپردازی

سوت پایان بازی ]بسکتبال[. بازی تمام شده بود. ]تیِم دبیرستاِن[ ما، ]تیِم[ سرخ پوست ها را قلع و قمع کرده بود. آره، به خاک 
سیاه نشاندیم شان. حاال داشتیم دوِر سالن پایکوبی می کردیم، جیغ می کشیدیم، قاه قاه می خندیدیم و آواز می خواندیم. ]من 

یک سرخ پوست هستم اما در دبیرستان سفیدپوستان درس می خواندم[.
هم تیمی هایم دوره ام کردند. مرا روی کول شان گرفتند و دور ورزشگاه چرخاندند. دنبال مامانم توی جمعیت چشم گرداندم اما 
او باز غش کرده بود و برده بودندش بیرون که هوای تازه بخورد. دنبال بابام گشتم. فکر می کردم باید مشغول هورا کشیدن و 

خوشحالی کردن باشد. اما نبود. حتی به من نگاه هم نمی کرد. ساکت و آرام به چیز دیگری خیره شده بود.
نگاه کردم ببینم به چی خیره شده: ]بچه های تیِم[ سرخ پوست های اردوگاه مان بودند که آن طرف میدان صف کشیده بودند 

و ما را تماشا می کردند که گرم جشن پیروزی مان بودیم... و بعد چیزی دستگیرم شد: تیم ِ من، شکست خورده است.
منظورم این است که- خدای من- تمام بچه های سال آخِر تیِم مدرسه ی ما، راهِی دانشگاه بودند... همه شان... پدر و مادرهایی 
دوستم  کردم.  نگاه  را  اردوگاه  وقت سرخ پوست های  آن  بودند.  آبرومند  های  و صاحب شغل  می رفتند  کلیسا  به  که  داشتند 
»راْودی« را نگاه کردم. می دانستم دو سه نفری از این سرخ پوست ها آن روز صبح صبحانه نخورده اند یعنی توی خانه هایشان 
چیزی برای خوردن نداشته اند. می دانستم هفت هشت تا از این سرخ پوست ها با پدر و مادِر الکلی زندگی می کردند. می دانستم 
پدرهای دو نفر از آن سرخ پوست ها در زندان بودند. می دانستم هیچ کدام از آن سرخ پوست ها راه به دانشگاه نخواهند داشت؛ 

حتی یک نفر محض نمونه. و می دانستم که بعید نیست پدر راودی به خاطِر این باخت دخل اش را بیاورد.
یک هو به سرم زد بروم از راودی عذرخواهی کنم؛ از همه ی تیِم آن ها عذرخواهی کنم. یک هو از خودم خجالت کشیدم که از 

ته دل خواسته بودم ازشان انتقام بگیرم؛ بابت خشم ام، بابت عصبانیت ام... .
از روی شانه ی هم تیمی هایم پایین پریدم و تند رفتم توی رختکن و بعد مثل بچه های شیرخواره زار  زار زدم زیر گریه. مربی و 

هم تیمی هایم خیال می کردند دارم از خوشحالی گریه می کنم. اما اشک من اشِک شادی نبود. اشِک شرمساری بود.
»خاطرات صد در صد واقعی یک سرخ پوسِت پاره وقت« 6

از تحصیل در دانشگاه،  او پس  توانسته در دبیرستاِن سفیدپوستان درس بخواند.  از قضا  باال سرخ پوستی است که  نویسنده ی خاطراِت 
خاطرات خود از زندگی در اردوگاِه سرخپوستان و تبعیض های گسترده نسبت به آن ها را نوشته است؛ تبعیض هایی که افکار عمومی نسبت 

به آن ها ساکت و بی اعتناست.
گاهی خودمان، خانواده  یا جامعه، بخش هایی مهم از واقعیت را می پوشانیم یا درباره ی آن ها دروغ می گوییم؛ مثال اضطراب، افسردگی 
و حتی خودکشِی دانش آموزان تحِت فشارهای تحصیلی را. با یادآوری، گفتن و نوشتِن خاطراِت هزاران دانش آموزی که این مشکالت را 
ی انسانی شوند.

ّ
تجربه کرده یا دیده اند، می توان با این سکوت و بی اعتنایی مقابله کرد تا واقعیت های پنهان، سربلند کرده و خواهاِن راه حل

فرانک«،  »آنه  خاطرات  دفترچه 
توسط  که  یهودی  نوجوان  دختر 
وسیله ی  به  اما  شد  کشته  نازی ها 
زندگِی  دوراِن  از  او  خاطرات  انتشار 
با  زیادی  بسیار  افراد  مخفیانه اش، 
آن  تأثیر  و  دوم  جهانی  جنگ  حقایق 
یهودیان،  خصوص  به  مردم  زندگی  بر 

آشنا شدند.



خاطرات؛عرصهایبرایشناخِت»خود«

آلکی بیاِدس، جوانی که در یوناِن باستان از سردمداراِن آتن بود و مدتی با »سقراط« حشر و نشر داشت، در یک میهمانی، 
درباره ی سقراط چنین می گوید:

مسِت  که  ببرید  گمان  می ترسم  دوستان،  ای  می شویم.  او  مغلوِب  و  متأثر  شدت  به  می شنویم،  را  سقراط  سخنان  »وقتی 
الیعقل ام... سوگند یاد می کنم که من خود سخناِن او را با شکیبایِی رنج آوری تحمل کرده و هنوز هم تحمل می کنم، چه وقتی 
به گفتاِر او گوش فرامی دهم، دل در َبَرم چنان می تپد که تپِش قلِب رقصنده های پرشور چنان نیست و سخنان او اشِک مرا 

جاری می سازد. دیگران را نیز دچاِر همین حال می بینم.
بر عکس، وقتی به خطابه های پریْکِلس و دیگر سخن ران های ماهر گوش می دهم، احساس می کنم که نیکو سخن می گویند، 

اما هرگز آن اثر را در من نبخشیده و مرا به تب و تاب نینداخته و به تسلیم وادار نکرده است.
این جادوگر، بارها، چنان روح مرا تسخیر کرده است که با خود گفته ام: زندگانی پشیزی ارزش ندارد اگر که خویشتن را تغییر 

ندهم و همان بمانم که هستم.
هر بار که با من گفتگویی می آغازد، ناچار می گردم اعتراف کنم که با این که زماِم حکومِت شهِر آتن را به دست دارم، از حکومت 
بر خویشتن ناتوان ام. سقراط مرا ناچار می سازد به نقایص خود اقرار کنم. با این همه من در وظایف خویش کوتاهی می کنم و 

به جای آن که به خود بپردازم، در کارهای روزمره ی آتن سرگرم و مشغول می شوم.
بنابراین گوش ها را به سختی فرومی بندم و می کوشم از مقابِل او فرار کنم و می دانم که اگر نگریزم، ناچار خواهم شد تا پایاِن 

عمر نزِد او بمانم.
در برابِر او حالی به من روی می آورد که تاکنون در برابر هیچ کس نداشته ام: تا امروز اتفاق نیفتاده است که از کسی شرم کنم. 
ولی هرگاه که به سقراط می رسم، شرمسار می گردم. زیرا می دانم اگر از فرماِن او سر برمی تابم، نه از آن است که سخِن او را 
درست نمی دانم، بلکه تحسین ها و تمجیدهای مردم ]آتن[ است که مرا از انجاِم فرماِن او بازمی دارد. از این روی، تا پای دارم 
از او می گریزم ولی چون باز روی درروی او می ایستم، از کرداِر خود شرمساری می برم. بارها آرزو کرده ام او بمیرد. اما می دانم 
اگر روزی چنین پیش آید، نبودِن او چه قدر برای من رنج آورتر از بودن او خواهد بود. از این رو نمی دانم با این مرد چه کنم.«7 

 به صورِت زنجیره ای از حوادِث پشت ِسِرهم به حافظه سپرده ایم اما دلیِل کارها یمان، 
ً
بسیاری از ما، اعمال و ماجراهای  زندگی مان را صرفا

احساس ها، افکارمان و بسیاری دیگر از جنبه های مهِم وقایع را نمی دانیم. وقتی خاطره می گوییم، ناچار می شویم به این جنبه های مهم 
فکر کنیم و در واقع »خود«مان را بشناسیم.



گروههایهمدغدغه
ِ
خاطرهگویی؛ابزاریبرایجمعکردِنانسانهاوتشکیل

»معتادان گمنام« )NA(، یك انجمِن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر، مشکِل اصلِی زندگی شان 
به هیچ  ندارد. »ِان ِای«  این انجمن، هیچ شرط و شروطی وجود  برای »بهبودی« گرِد هم جمع می شوند. در  بوده است و 
سازمانی وابسته نیست؛ حق عضویتی ندارد و هر کسی می تواند به این انجمن بپیوندد؛ بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، 

مذهب، نژاد و مّلیت. تنها شرِط عضویت، »تمایل« به تغییر است.
پیگیری »قدم های دوازده گانه« ی انجمن، روابِط میان اعضاء را صمیمانه می کند و منجر به قطع مصرف مواد مخدر در میان 

ایشان می شود.
و  می آیند  هم  گرد  جلسات  در  مرتب  طور  به  اعضا  است.  بهبودی  برای  یکدیگر  به  معتادان  کمِك   ،»NA« اساِس  و  پایه 
درخصوص تجربیات شان گفت و گو می کنند. گمنام بودِن افراد، مساوات و فضایی یکسان را در جلسات به وجود می آورد و 

برای فرِد تازه وارد این اطمینان را ایجاد می کند که در این جا هیچ امری مهم تر از »بهبودی از طریق مشارکت« نیست.
جلسات شکل های گوناگونی دارند: جلساِت مشارکت )بیان داوطلبانه ی تجربه ی خود(، سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحِث 
موضوعی و یا ترکیبی از موارد باال. رایج ترین نوع برگزاری، جلساِت مشارکتی است؛ یعنی گرداننده ی جلسه به نوبت به اعضا 
اجازه می دهد بین یک تا سه دقیقه صحبت کنند و درد، احساس و در یک کالم تجربه ی خود را با هم درداِن خود در میان 

گذارند.

خاطره گویی می تواند افراد پراکنده ی یک خانواده، محله، دانشگاه، شهر یا حتی کشور را بر اساِس یک دغدغه ی مشترک، گرِد هم جمع 
کند؛ جمع کردنی که افراد برای حضور در آن انگیزه دارند، زیرا یک سخن رانِی خشک پیِش روی شان نیست، بلکه آن ها تجربه ها و قصه های 

زندگِی آدم ها را خواهند شنید. انسان ها اغلب نسبت به چنین باهم بودنی مشتاق اند.

ادامهدارد...
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