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خالصه:
بودن یا نبودن؟
مسئله این نیست!
مسئله چگونه بودن است.
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مقدمه:

نقطهها ،خطها ،دیوارها ،مرزها!
بندها ،تبصرهها ،قانونها!..
دینها ،مذهبها!..
نژاد ها!..
میبینید؟ دنیای ما پر شده است از توالیهای بیپایان محدودیتها .روزگاری قرار بود انسانها تا انتهای قصهی کره زمین به
خوبی و خوشی در کنار یکدیگر زندگی کنند.
تنهایی شیرین " را در سرزمین ها پخش کرد؟ و دقیقا از کدام
چه بر سرمان آمده است؟ کدام کالغ سخن چینی " آواز دروغ
ِ
لحظه بود که آدمها حصار های "جدایی" را به دور خود کشیدند؟
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انگشتان یخ زدهام را به ماگ قهوه چسباندم و بخار برخاسته از آن را با چشم بسته بلعیدم.
تیک تاک ،تیک تاک...
عقربههای زنگ زده ی ساعت اتاق با یکدیگر مسابقهی دو گذاشته بودند و هیاهوی برخاسته از آنها سکوت خانه را
میشکست .چشمانم را باز کردم و نگاهم را از پنجرهی خاک گرفته به خیابان شلوغ شهر دوختم.
ماشینها و آدمها یکی پس از دیگری با بیشترین سرعتی که در چنته داشتند عرض و طول جادهها را طی میکردند ،انگار که
آنها هم مسابقه دادن را از عقربههای ساعتم آموخته اند .به افکار بیهودهام لبخندی زدم.
به راستی ،هدف از این همه تالش و تقال چیست؟ کاش کسی من را هم مانند دیگران آگاه کند ،احساس میکنم تمام آدمهای
دنیا چیزی را میدانند که من نمیدانم .هر چقدر بیشتر میاندیشم کمتر به نتیجه های عقالنی میرسم.
آخر این آدمها چه چیزی دربارهی زندگی میدانند که تا این اندازه آن را سخت و جدی گرفته اند؟ شاید سخنی با الههی مرگ
داشتهاند؟ هوم؟ احتماال قرار است به خاطر تمام این سخت کوشیها مرگی آسان را به آن ها هدیه بدهد.
ولی نه! باید چیزی بیشتر از این حرف ها باشد .شاید قرار است تمام ثروت ها و قدرتهایی را که انسانها با مشقت برای خود
جمع کردهاند ،توسط همان الههی مرگ ،برایشان به دنیای بعدی فرستاده شود.
خب! حتی اگر هم این باشد ،قرار است در دنیای بعدی با آنها چه کنند؟ نمیدانم ،نمیدانم! حتما از دنیای بعدی هم
برایشان به دنیای بعدتر ،پست میکنند .سرم را با گیجی تکان دادم تا از شر استداللهای مزاحم راحت شوم.
گفتم که! هر چه بیشتر فکر کنم همه چیز برایم گیج کنندهتر میشود .کاش کسی خودش بیاید و رک و راست برایم توضیح
بدهد که آدمها چه چیزی در دنیا میبینند که من قادر به دیدنش نیستم!
آه عمیقی ناخواسته از نهادم بلند شد ،پرده را کشیدم و ماگ خالی را روی میز رها کردم .به طرف پیانو رفتم.
ُ
راست میگویند که موسیقی نجات دهنده است! سمفونی نتها ،همیشه مرا از غرق شدن در سیالیت تاریک ذهنم نجات
میدهد.
انگشتانم را روی کلید ها فشردم و ارام لب زدم:
 دو ِر می فا ُسل ال سی!جالب است! ابتدا تمدن بشری به وجود آمد و بعد از آن موسیقی خلق شد .حاال تمدن بشری رو به نابودی است؛ اما موسیقی
همچنان پابرجاست!
چه چیزی باعث جاودانگی موسیقی میشود؟ احتماال علتش را میدانم! همه میدانند!
هر چیزی که رمز حرکتش اتحاد و هماهنگی باشد ،تا انتهای زوال جاودانه میماند .کاش آدمها هم کمی متحد و هماهنگ
بودند .آن وقت دنیا جای بهتری میشد!
کاش میتوانستم به آنها بگویم لحظهای آرام بگیرید!
به جای این همه دویدن ،بیایید و ثانیهای دور هم بنشینید .از خودتان بپرسید که در کجای این جهان قرار دارید و چه بر سر
یکدیگر میآورید؟ اصال بیایید و برای من توضیح بدهید که الههی مرگ به شما چه قولی داده است؟
نمیدانم در نهایت چه کسی قانع خواهد شد!
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اما بیایید لحظهای دست از حرکت کردن بردارید و ذهنهایتان را معطوف تأمل کنید.
تو را به خدا آنقدر زمان را جدی نگیرید .این کمیت ساختگی را خودمان درجه بندی کردهایم .نام ثانیه و دقیقه و ساعت و روز و
ماه و سال را ما به آن داده ایم .به خاطر بسپارید که زندگی چیزی بیشتر از تالش های شبانه روزی برای رسیدن به
موفقیتهای فانی است.
پی بردن به چگونگی و چرایی زندگی مهم است ،نه حرکت بی دلیل و بیوقفه همراه با زندگی!
ای کاش می توانستم این ها را به تمام آدم ها بگویم!
کلید برق را زدم و در گوشه ای از اتاقم نشستم تا در برابر تاریکی سنگر بگیرم .سکوت و تاریکی! با آنکه هیچ کدام حس خوبی را
به من منتقل نمیکنند اما در عین حال اثر معکوسشان باعث میشود بتوانم با آرامش به فکرهای درهم ذهنم سر و سامانی
بدهم.
جنگ و فقر و گرسنگی!
روزگاری حکومت ها را تشکیل دادند تا چنین مشکالت را حل کنند ،اما حاال همان حکومتها هستند که این مشکالت را به
وجود میآورند!
من نمیدانم چه فرقی میکند که چه کسی در کدام ناحیه جغرافیایی و با کدام رنگ پوست به دنیا آمده است؟
چه فرقی دارد که به زبان انگلیسی صحبت میکند یا عربی؟ برای عبادت به کلیسا میرود یا معبد؟ چشمانش آبی است یا
کشیده و مشکی؟
مگر غیر از این است که همه ما گونهای از انسان ها هستیم؟
چرا ساکت ایستادهایم و میگذاریم که محدودیتها محور کنترل دنیاهایمان را در دست بگیرند؟
به نظر من احمقانهترین کار بشریت مرز بندی سرزمینها بود ،ما آفریده شدیم تا آزادانه در دنیا زندگی کنیم؛ اما خودمان با
دستهای خودمان این جهان را به زندانهای بسیاری تقسیم کردیم و با خوشحالی در آنها سکونت گزیدیم.
در این زندانها به انتخاب خودمان زندان بانهایی را منصوب کردیم و از همه جا بیخبر خوشحالیم که کسی به زندان
اختصاصی ما نفوذ نمیکند .غافل از اینکه کسانی که پشت میله های زندان ما در زندانهای دیگری هستند ،فرقی با ما
ندارند.
آنقدراین زندان بان ها در برخورد با زندانی های زندان های دیگر وحشی گری و خشونت به کار بردند که گویی دیگر همه ی
زندانی ها به این باور رسیده اند که فقط زندانی های زندان خودشان آدم اند و دیگر زندانی ها موجوداتی پست از گونه های
دیگر می باشند که حتی لیاقت ترحم هم ندارند چه برسد به مهربانی و عشق!
نزدیک است!
روزی که درهای این زندان ها برای همیشه بسته شوند و اجازه ی هیچ گونه ورود و خروجی از آنها داده نشود.
خود ما زندانی های احمق هستیم!
و اگر آن روز برسد ،تنها مقصر این ماجرا ِ
زندانیهای احمقی که قرار است تا ابد چشمهای ناتوانشان را ببندند به روی تمام حقایقی که با چنگ و دندان سعی در
انکارش دارند!
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همیشه همین گونه بوده است!
در این دنیای حقیر ،هیچکس تحمل تغییر و تفاوت را ندارد!
از ابتدای تاریخ تا به اکنون هر کس فریاد متفاوتی را سر داد به دنبال آن جنگی در بر گرفت .نمیدانم لفظ اشرف مخلوقات
برای این انسان درست است یا نه؟
انسانی که هر کجا عقیدهای ماورای عقیدهی خودش را شنید سعی در سرکوب کردنش کرد!
مگر غیر از این است که تمام جنگ های بشر مستقیم و غیر مستقیم به همین دلیل بوده اند؟ درست است!
این انسان های نادان حاضرند یکدیگر را تکه تکه کنند؛ اما لحظه ای به صدای حقیقت اجازه ی قانع کردن ندهند!
اینجاست که به تمام گفته های دینی و باورهای عقیدتی مذهبی در باب برترین خلقت خداوند با منظر شک مینگرم.
کجای این انسان به برترین بودن می خورد؟
البته!
نباید ناحقی کرد.
این بشردر عرصهی نامهربانی و بی عدالتی و خونریزی و جنگ طلبی و انسان نا دوستی و طبیعت تخریب گری ،دارای برترین
رتبه ها و رکورد ها است!
از برترین خلقت میگفتم!
من سگی را دیدم که باالی سر جنازهی سگ دیگری گریه میکرد!
انسانی را هم دیدم که پول میداد تا هم نوعش را جلویش سر ببرند و ازاین کار لذت میبرد!
حال اشرف مخلوقات چه کسی است؟
شاید تمام عمر اشتباه میکردهایم!
همیشه هم تمام چیزی که با روکش مذهب و دین به خوردمان میدهند درست نیست.
گاهی باید خارج از چارچوب و قوانین تفکر کرد .خارج از محدودیتها.
دامن زدن به به اختالفات پوچ مذهبی را باید کنار گذاشت!
هیچ عقیدهای کامل نیست!
هیچ انسانی کامل نیست!
نمی دانم وقتی هیچ کدام از ما ،کوچکترین اطالعاتی در مورد چگونگی و چرایی این جهان نداریم ،چگونه به خودمان اجازه
ی اظهار نظر در مورد عقاید دیگران را می دهیم؟
ای کاش انسان ها بفهمند که هر کس هر عقیده ای دارد برای خودش است و ما حق نداریم با علم ناچیز خود ،درست و غلط
آن را تعیین کنیم.
اما به راستی ما در کجای این جهان ایستاده ایم؟
چه چیز هایی را درک کرده ایم و در پی درک چه چیز های دیگری هستیم؟
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آه!
هر چه که فکر می کنم ،انتهای هر فکرم ،هزار تویی است که به فکر های دیگری باز می شود.
انسان ها!
انسان ها!
این انسان ها ناشناخته ترین و غیر قابل درک ترین موجودات برای من هستند!
صورتم را روی زانوهایم قرار دادم و خودم را در آغوش کشیدم.
ترس!
باز هم این حس مرتعش به سراغم آمد.
هر زمان که در سیالیت افکارم غرق میشوم و تا انتهای ابدیت را کنکاش میکنم ،دانههای ترس به آرامی زیر پوستم جوانه
میزنند و سر بر میآورند.
نمیدانم که روح و جسم ضعیفم از چه چیزی وحشت دارند!
شاید از تنها ماندن در این دنیا و در میان این موجودات ناشناخته!
شاید هم از علت و معلولهای ضد و نقیض ابتدا و انتها!
فشار دستانم را دور خودم بیشتر کردم و نفس بی جانی کشیدم.
کاش در این لحظه کسی میآمد و چند ضربه ای روی شانهام میزد ،لبخند اطمینان بخشش را به طرف چشمان بیاعتمادم
میفرستاد و میگفت:
 نگران نباش! من میفهمم که چی میگی .چیزی برای ترسیدن وجود نداره .بیا تا به همه ی سواالت مبهمت جواب بدم!سرم را بلند کردم و نگاهی به اطراف اتاق انداختم.
اما کسی نیست!
نه در این اتاق و نه در هیچ کجای این کیهان پهناور!
هیچکس نمیتواند وعدهای برای نترسیدن بدهد!
احتماال اصال کسی فکرش را هم نمیکند که ممکن است دالیلی برای ترسیدن وجود داشته باشد!
به ساعت خیره شدم .دوباره همان هیاهو!
تیک تاک ،تیک تاک...
روزگاری دکارت میگفت " :بعد و حرکت را به من بدهید و من جهان را میسازم" .
شاید آن زمان او را احمق و دیوانه میپنداشتند.
اما حاال من میگویم دیوانه کسانی هستند که فکر میکنند کنترلی بر روی جهان ندارند.
نه توجهی به ابعاد انسانی دارند و نه ابعاد غیر انسانی!
این جهان برای ما ساخته شده است .چراییاش را نمیدانم!
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چگونگی اش را هم نمیدانم!
از چند حقیقت جزئی و کوچک بیگ و بنگ و انفجارات کهکشانی و تکامل هم که بگذریم ،دیگران هم چیزی نمیدانند!
تنها حقیقتی که آشکار است ،وجود این جهان و تاثیر پذیری متقابل ما و آن از یکدیگر میباشد.
هر چه که در زندگی حقیر خود انجام دهیم ،انعکاس عظیمش را در این جهان بیکران در مییابیم؛ و بلعکس ،هر پدیدهای که
در جهان رخ دهد ،بازتابش زندگیهایمان را تحت الشعاع قرار میدهد!
خوب است که گاهی در میان شلوغیهای روزمره مان چند دقیقه ای را به خلوت با ذهن های خستهمان اختصاص دهیم و
بیندیشیم که در کدام نقطه ایستادهایم؟
آیا قدمی به شناخت زندگی نزدیک تر شدهایم؟
رازی از چگونگی و چرایی جهان را کشف کردهایم؟
کاری را انجام دادهایم که بازتاب مثبتش را در گستره ی کیهان و کارما ببینیم؟
باتریهای ساعت را در بیاوریم
و فقط اندکی تفکر کنیم!
پایان

جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.

@98IA.IR
www_98iia_com
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