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مقدمه:

هرکس درد را به گونهای توصیف میکند.
درد را هر فرد هم میتواند به هزاران گونه برای خود بیان کند.
درد اشکال مختلفی دارد و منشا خیلی چیزهاست .درد آرنگی پایان ناپذیر است.
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عشق و نسیان
میآیند و میگویند فراموش کنید کسی را که مدتها شیفتهی او بودید ،کسی که غرور و شعور و تمام داشته و نداشتهی خود را
برای داشتنش زیر تریلی نگاه انسانها خرد کردید .مگر میشود یک تکه از وجود را به حال خود رها کرد و رفت؟ مگر میشود
کردهها را فراموش کرد و رفت؟ ما این عشق را چون میوهای در وجودمان روز به روز با آبی از جنس درد پرورش دادیم .پیش
دردهایی که خرج رشد این عشق کردیم شرمنده نمیشویم که سالها آنها را به دوش کشیدیم و چاشنی عشق خود کردیم و
حال با تلنگری بی ارزش از جنس سخن اینچنین بیثمر آن پرثمر را رهایش بکنیم و به حال خود بگذاریمش؟ اصال نمیگویند
فالنی که انقدر ادعا داشت و همهی عالم از حالش خبر داشتهاند بعد از آن همه رسواییهایی که در منش و رفتارش میشد دید
حال کجا رفته؟ نمیشود از روزهایی که خودی در درون خود دیگری را میخورد و درد بر درد افزوده میشد و عشق بزرگتر
میشد را یاد نکرد .نمیشود ریشهی در جان تنیدهی این میوه را از وجود کند و در جادهی بیاحساسی رهایش کرد .تنها کاری
که میتوان کرد این است که با ترک خساست و خرج دردهایی بیشتر ،آن را بزرگتر کنیم .کسی در آن روزها نبود که درد را کم
کند و با وجود خود گل تشنهی احساسات وجودمان را آب بدهد تا کمی بار خرجهایمان سبکتر شود .حال همان بیتفاوتها
میآیند و میگویند فراموش کن و برو .اگر من بخواهم فراموش کنم هم قلبم فراموش نمیکند .اگر من بخواهم هم عشق بیرون
نمیرود .اگر من نخواهم هم باز شیفتهی یار هستم .هیچ چیز دست ما نبود که اگر بود از همان روز اول فکری به حال خود
میکردیم که حال ما را به فراموشی نخوانند.
تقلید
بچههای کوچک که نمیتوانند از همان بدو تولد کارهایشان را انجام دهند .نمیتوانند اختیار را در اعمالشان بگنجانند .نه
میتوانند روی پا بایستند و نه راه بروند و نه ...کم -کم اما بزرگ میشوند و یاد میگیرند .کم -کم یاد میگیرند که تقلید کنند،
چون زمانی به این نتیجه میرسند که باید تقلید کرد تا به خواستهها رسید .زمانی که کودک اسباببازی مورد عالقهاش را
خواست و کسی به اون نداد سعی میکند خودش را مانند دیگران حرکت دهد تا به آن برسد .از پدر و مادر تقلید میکند.
میگویند خانواده در تربیت فرزندان موثر است .خب واضح است چرا! چون کودک تقلید میکند تا بزرگ شود .اگر بدی دید یاد
میگیرد به دیگران بدی کند .اگر خوبی دید میآموزد مهربانی را در صدر رفتارهایش قرار دهد.
با نوشتن این متن میخواهم به مقصد خود برسم.
روزی که فردی با نهایت مهر و محبت و با وجودی سرشار از پاکی وارد اجتماعی شد ،سعی میکند همیشه لبخند بزند .سعی
میکند خسیس نباشد و داشتههایش را با دیگران شریک شود .سعی میکند با نهایت صداقت حرفهایش را بزند و زندگیاش
را توصیف کند .سعی میکند خودش باشد و چهرهای با دو رنگ از خود عرضه نکند .اما زمانی که تمام این کارها را انجام
میدهد و میبیند نه با او صداقت دارند و نه به او لبخند میزنند ،نه با او انعطاف دارند و نه دوست دارند چیزی را با او شریک
شوند ،او نیز یاد میگیرد که دو رو باشد ،که همهچیز را برای خودش بخواد و صداقت نداشته باشد .در واقع در یک اجتماع هم
انسانها همانند کودکیشان تقلید میکنند و در کل همیشه در حال تقلید کردناند .هیچ رفتاری به طور خودمختار در ذهنها
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شکل نمیگیرد بلکه تقلید آن رفتار را مانند ویروسی انتقال داده است .انسانهای بیرحم از ابتدا بیرحم نبودهاند .با
بیرحمان معاشرت کردند و دیدند شرط زندگی با همچین کسانی و دوام میان آنها چیزی جز مانند خودشان بودن نیست .پس
بیرحم و عامل رواج این سنت میشوند.
تظاهر
زندگی بیش از حد جالب و عجیب است .گاهی مجبورت میکند تظاهر کنی به اینکه کسی هستی که دوست نداشتی باشی و
روزی تبدیلت میکند به همان آدمی که تظاهر میکردی هستی و دوستش نداشتی .و چقدر تلخ است که به قبل نگاه میکنی
و به چیزهایی که دوست نداشتی اتفاق بیافتد نگاه میکنی و به رفتاری که دوست نداشتی در برابر این ناخواسته ها داشته
باشی نگاه میکنی و افسوس میخوری .افسوس که دیگر نمیتوانی آن آدم قبل باشی .اینکه انقدر تظاهر به آدمی که نبودی
کردهای که تبدیل به همان شدی .بدون اینکه خودت بخواهی .و این واقعا دردناک و غم انگیز است .و چارهای برایش نیست.
مثالش خیلی سخت نیست .کسی را دوست نداری ،از حضورش و وجودش و حرف زدن با او و حتی نگاه کردنش بیزاری اما این
فرد برای عزیزت عزیز است و تو نمیخواهی ناراحتی کسی را که دوست داری ببینی و با رفتارت و نشان دادن عالقهای که
نداری احساسات او را خدشهدار کنی .پس سعی میکنی در حضور او تظاهر کنی که آن فرد برایت قابل احترام است .سعی
میکنی به او لبخند بزنی و در حضور عزیزت با او مهربان باشی اما مدتی که گذشت عادت میکنی به تظاهر کردن .عادت
میکنی به اینکه همیشه به او لبخند بزنی و به او احترام بگذاری حتی اگر عزیزت در آن جمع حضور نداشته باشد ،باز هم تو
نمیتوانی به آن فرد بیاحترامی بکنی .تو از او متنفر بودهای اما روز به روز بیشتر جوری رفتار میکنی که گویا از وجودش لذت
عزیز عزیزت عادت کرده .تو هنوز از آن فرد و محبت به او متنفری اما
میبری .و کاری نمیتوانی بکنی .وجودت به احترام به ِ
دیگر نمیتوانی این را به او نشان بدهی .در واقع تو همواره به او احترام میگذاری پس دیگر مرز تظاهر را رد کردهای .تو همانی
شدی که دوست نداشتی باشی.
خوددرمانی
درد این است که هر روز حرف میزنم و دردها را میگویم و دردها فهمیده نمیشود .کسی نیست که درد من را بفهمد یا حتی
اگر بفهمد همکاری برای تسکینش نمیکند .پس دردها چرا باید گفته شود؟ چرا باید عالم و آدم از درون ما خبر داشته باشند
در حالی که این خبر داشتن هیچ فایدهای برای ما ندارد جز اینکه ضعفمان را بیش از پیش نشان میدهد .چرا ما میگوییم و
حتی آنها برای همدردی هم که شده چیزی نمیگویند .این به تقلید هم بر میگردد .تقلید میکنیم که نگفتهها را نگوییم و
بگذاریم زخمهایمان چرکیتر شود و بیشتر در خود فرو برویم .پس از مدتی گفتن و نتیجه نیافتن ترجیح میدهیم در گوشهای
بنشینیم و فریاد درونمان را که خود را به سمت هر انسانی میکشد که از دور آن را دیده خفه کنیم .اشک را به گفتن ترجیح
گوش همان خود ،سیر از شنیده شدن کردن را ترجیح میدهیم .مدتی طول
میدهیم .جلوی آینه حرف زدن و زبان خود را با
ِ
میکشد اما روزی باالخره خود و با خود بودن را به دیگران ترجیح میدهیم.
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دلتنگی
آلبوم را باز میکنیم و عکسها را میبینیم .نگاه اشک میریزد از نبود کسانی که روزی بودند .از نداشتن کسانی که روزی
داشتیم .تا چشم کار میکند خاطره جلوی پلکها رژه میرود و هیچ گاه دستمان به این نزدیکهای دور نمیرسد .همهی
وجود تالش میشود که به خود بقبوالند که هر چه میشد کرد را کردی و توانت بیش از این یاری نمیکرد .میخواهی به
خودت ثابت کنی که دیگر ماندن و رفتنش دست تو نبود .اما حقیقت چیزی است که حتی اگر به زبان آورده نشود ،با بلند گویی
که نهایت بیرحمی را در صدایش دارد در درون فریاد زده میشود.
نتیجه این می شود که خاطرات را میبینیم و دستمان به آنها نمیرسد و توان تغییرشان را نداریم .میخواهیم این حقیقت را
کتمان کنیم اما نمیتوانیم.
اینجاست که درد همهچیز میشود و به تمام وجود فشار میآورد .فشار میآورد و گلو درد میگیرد .گلو درد میگیرد اما درد،
اشک نمیشود .اشک که نباشد فریاد جایگزینش میشود .فریادی از جنس صدا که مهر تاییدی بر راستی فریاد درون است.
این میشود که ما میمانیم و عکسی که نگاه میکنیم و خاطراتی که میگذرند و فریادی که گاهی صدا برای نشان دادنش کم
میآورد.
تا بوده همین بوده .تا بوده زندگی از حسرت نبودنها پر گشته.
عقل و قلب
از کنار پیاده رو عبور میکنی .کودکی را میبینی که التماس میکند که از او آدامسی بخری .از طرفی قلبت از دیدن ناتوانی
کسی که تازه اول راه زندگی است عمیقا خرد میشود و از طرفی دیگر به این فکر میکنی که دههها عوض شده و در این زمانه
کودکها نیز بزرگاند و همهی اینها نمایش است .نمیدانی آن ترحم درونت را باور کنی یا منطق عقلت را .میگذری و به
کودک پول همراهم نیستی میگویی و دیگر او را نمیبینی اما تمام فکر همین میشود که آیا من اشتباه کردم که به جای قلبم
پیرو عقلم بودم؟ که اگر واقعا همان قدر که تقال میکرد یک بسته آدامس را بفروشد ،برای زندگی کردن تقال بکند چه؟ اگر با
خریدن آدامسی از او ،کسی که به او کار داده از او راضی میشد یا او را کتک نمیزد چه؟ اگر خریدن آدامسی کمی از دردهای
او میکاست چه؟ و تنها فکر است که میآید و میرود .روز بعد اگر باز هم کودکی مشابه را ببینی مانند قبل پیرو عقل خواهی
بود و با همین فکرها خود را آزار میدهی .چرا به جای فکر عمل نکنیم؟ چرا آدامس را نمیخری که پیش وجدانت آسوده
باشی .در همدردی نیز همین احساسات مشاهده میشود .کسی میآید و حرفهایش را میزند و شنونده فقط سکوت میکند.
بعد از نبود گوینده مدام به این فکر میکند که یعنی ناراحت شد؟ اگر حرف میزدم بهتر نبود؟ اگر همراهیاش میکردم چه؟
خب چرا کاری را انجام نمیدهی که وجدانت آسوده باشد؟ که با خود بگویی من تالش کردم دردی را از بین ببرم؟ من
مثبتنگری کردم و هدف او را خوب دیدم؟ البته که کسی که دورش پر از آدمهای منفینگر بوده است و تقلید را از آنان آموخته،
دست خودش نیست و نمیتواند از میان عقل و وجدان درونش ،درونش را انتخاب کند .نباید از او خرده گرفت و اراده را دخیل
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در عمل او کرد .اما خب گاهی و گاهی و بازهم گاهی ممکن است تالش جواب بدهد و در میان تمام عادتهای آموخته از
خود قدیم دیداری تازه کنیم.
دیگران به گذشته برگردیم و با ِ
و کاش میشد که در رها کردن خیلی چیزهای دیگر میتوانستیم به جای پیروی از قلب پیرو عقل مان باشیم.
درد قطبی
درد همیشه هست .اگر دردی ناخواسته در گذشته ،در وجود انسانی شکل گرفت تا همیشه همانجا میماند و از بین نمیرود.
در واقع میتوان درد را به آب سرد تشبیه کرد .وقتی بدنی بدون میل و ارادهی خود و به ناچار وارد آب سرد میشود ،به آن عادت
میکند .به او اجازهی خروج نمیدهند و آب سرد نیز بخار نمیشود و به جایی نمیرود ،تنها دمای بدن با دمای آن یکی
میشود و بیشتر میتواند آن را تحمل کند .درد هم دقیقا همینگونه است .وقتی در وجودی شکل میگیرد دیگر از بین نمیرود
و تنها قلب به سوزشی که توسط آن ایجاد میشود عادت میکند و دیگر برایش عجیب و غیرقابل تحمل نیست .اگر کمی تامل
کنیم بیشتر به شباهت این دو رابطه پی می بریم .اگر همان فرد از آبی که بدنش به آن عادت کرده بود خارج شود و به آبی که
دمای آن کمی بیشتر از دمای اولیه است وارد شود ،اذیت نمیشود؛ اما اگر به آبی با دمای کمتر وارد شود دوباره دچار شوک
میشود .شوکی که ناشی از اختالف دما است .درد هم همینگونه است .یعنی هیچگاه نمیتوان گفت انسانی که درد کشیده
است از همه چیز دلسرد شده و دیگر احساسی ندارد .اگر دردی تازه و سنگینتر از درد قبل به آن وارد شود باز هم قلبش شوکه
میشود و مدتی زمان میبرد که آن اتفاق را هضم کند و برایش عادی شود.
خودت

دردی هست که درمان ندارد و آن عشق است .دردهای عشق یکی و دو تا نیست .هر کدام نام و نشانی برای خود دارند .عشق
خودش دایرة المعارفیست که هنوز ناقص است و خیلی از ابعاد آن شناخته شده نیست.
و اما عشق یکطرفه چیز عجیبی است .میبینی ،میشنوی و هیچکاری نمیتوانی بکنی .مثال میزنم .مثال به او بگویی بیا
بیست سوالی بازی کنیم .من میپرسم و تو جواب بده .اولین سوالها را آسان میپرسی اما کم -کم به سراغ مقصودت میروی.
مثال میپرسی :هر کس در زندگی اش کسی را دارد که مهمترین رویدادهای زندگیاش را به او میگوید .مال تو کیست؟
درد عشق یکطرفه همینجا است .اینجا که در پاسخ به سوالت اسم خودت را نمیشنوی .آنجا که سوالهای مشابه
میپرسی و باز نام خودت در میان نیست .آنجا میسوزی .نمیتوانی اعتراض کنی چون خودت خواستی بدانی .از طرفی دلت
میخواهد اعتراض کنی اما نمیدانی به چه کسی.
میدانی درد بزرگتر کجا است؟
آنجا که میبینی او اصال چنین سوالهایی را نمیپرسد .برای او مهم نیست با چه کسی خوشحالتری و با چه کسی بیشتر
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وقت میگذرانی .برای او مهم نیست که حالت با که خوبتر است .شاید هم آنقدر رسوا شدهای که خودش میداند و الزم به
پرسیدن نیست .فقط بحث این است .که اگر میدانست چهطور آنقدر بیرحمانه حقیقت را بر قلب بی زبانت کوبید؟
در نهایت خودت میمانی و خودت .خودت و قلبی که هنوز آن نام غیر از نام خودت را فراموش نکرده .خودت که سالها
میگذرد و هیچگاه این درد را هضم نمیکنی .خودت درد میکشی ،و خودت را بازخواست میکنی .خودت را التیام
میبخشی ،و هزاران کار با خودت میکنی اما دریغ که هیچکدام پادزهر زهری که او با خواست خودت بر جانت ریخته بود
نیست.
در همین لحظه
زندگی عجیب است .آدمها بدون دلیل قانعکننده به یکدیگر تهمت میزنند .آدمها راه میروند و یکدیگر را تیکهباران میکنند.
هیچکدام نمیدانند در قلب دیگری چه میگذرد .هیچ کدام دیگری را نمیفهمد .زندگی عجیب است .پر از آدمهایی که برای
هم چون زبانهایی جدید و ناآشنا اند .پر از انسانهایی که سعی میکنند با حرف زدن تمام فکرهایی که سالها در مغز جوش
خورده و پخته شده و ته گرفته را بشویند و به باد نیستی بسپارند .زندگی پر از غم است .امروز تجربه کردم .امروز بیش از همیشه
تجربه کردم که ما حرف هم را نمیفهمیم .که هرچقدر سعی کنیم با سخن از فاجعهای جلوگیری کنیم به نتیجه نمیرسیم .به
اینکه تنها چیز قانعکننده در دنیا ضربه خوردن سر است .اینکه تجربه کسب کنی .امروز کنار انسانهایی نشستم که هر کدام
بارها جمالت خود را تکرار میکردند و به نتیجه نمیرسیدند .آنقدر گفتند و گفتند که در نهایت صدا بلند شد و ناراحتی در
قلبها رخنه کرد و جدایی پیش آمد .این نفهمیدن آنقدر ادامه مییابد که انسانها چون دانههای تسبیح در سیلی از غم فرود
میروند و در آن غرق میشوند .امان از نفهمیدن .امان از قلب که میسوزد و راه چارهای برایش نیست.
فیلم
زندگی تقریبا مانند فیلم مورد عالقهی ما است .وقتی فیلمی را دوست داریم بارها آن را تماشا میکنیم .فارغ از اینکه چند بار
آن را دیدیم ،دوباره آن را میبینیم و هربار مانند بار اول از آن لذت میبریم .فیلم نامهی اولیهی این دو شبیه به هم است .ما هم
زندگی را و هم فیلم مورد عالقهمان را بارها و بارها مرور میکنیم .با این تفاوت که از دیدن هربارهی فیلم لذت میبریم و با مرور
هربارهی گذشته عذاب میکشیم .زندگی فیلمی عذابآور است که سکانسهایی تاریخی دارد .سکانسهایی که نویسنده و
کارگردانش خداست .و خدا عجیب توانمند است در خلق هزاران هزار سکانسی که شباهتی به یکدیگر ندارند .چقدر مقتدر
تقلید بخش
است که هر روز دهها هزار فیلم میسازد و ما سالیانی را صرف ساخت یک فیلم میکنیم .یکی که میخواهند به
ِ
کوتاهی از ساختههای خدا باشد و تنها کمی موفق اند ،و شاید اصال موفق نیستند.
خلوت
همهچیز ناگهان اتفاق میافتد .کافی است آینهای در خانه باشد .با دستانی لرزان و قلبی که هزاران بار شکسته بلند میشوی و
روبهروی آن میایستی .ابتدا لبخند میزنی .لبخند میزنی و قصد رفتن میکنی اما چشمانت مانع میشود .عمق چشمانت را،
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خود پیش رویت مینگری .به صورتت دست
حسرتهای دفن شده در انتهایش را که میبینی دوباره میایستی .دقیقتر به ِ
میکشی تا حقیقی بودنت را برای خود اثبات کنی .تا اطمینان یابی که آن انسان دلشکستهی غمگین که در بیابان زندگی
آدمها با خار بیمهری و کملطفی زخمی شده همان خودی است که در مقابلت میبینی .و امان از کملطفی .خودت را کنکاش
میکنی .همهی زیر و بم ظاهرت را از نظر میگذرانی و تمام مغزت از یک چیز پر میگردد .که من چه چیزی کم داشتم؟ که من
بد بودم؟ نامهربانی کردم؟ چیزی داشتم که آن را فدا نکرده باشم و برای خود نگه داشته باشم؟ به این فکر میکنی که از عشق
وجودت حتی کاسهای برای خود باقی نگذاشتی .همهی عشق را دادی و حسرت باز پس گرفتی .ظرف آبیرنگ دلت را دادی و
آن را بیرنگ پس آوردند .خود را کم میبینی .همه چیز باعث میشود که نفست ذرهای به خودت و تواناییهایت اعتماد نکند.
که جلوی شکستنیترین جزء جهان بشکنی .که کمرت خم شود و گونههایت داغ از حسرتی که اشک شد و جاری شد شود .با
آیینه حرف میزنی .گاهی انسانها انقدر تنها میشوند که همصحبتی جز آیینه ندارند .شاید هم آن منعکس کنندهی بیپروا
بهانهای بیش نیست .شاید به جای خودت تک -تک کشاورزان زحمت کشی که سالیانی غم و درد و حسرت را بر وجودت
کاشتند را تصور میکنی .آنان را میبینی و با تصورشان سخن میگویی .حرف میزنی و دردهایت را به آنان میگویی و باز
حسرت اشک میشود .داد میزنی و هق -هق میکنی و نفس کم میآیند .انتهایش چیست؟ انتهایش این است که در حالی که
وجودت ضعف دارد و پاهایت لرز ،در کنجی خود را محبوس میکنی و دیگر اشک نیز فرو نمیریزد .تنها با فکری خالی ،به
نقطهای چشم میدوزی .نه قدرت ایستادن دوباره داری و نه قدرت دوباره فکر کردن .زجه کرختی میآورد .در حقیقت
سلولهایت تمایل به یک جانشینی دارند .تمایل به سکون داشتن و بی حس بودن دارند .بلند میشوی و راه به تخت باز
میکنی .دراز میکشی .و در نهایت در عالم بی خبری فرو میروی و تمام وجودت را به خواستهاش میرسانی.

غروب
مرگ چیست؟ چرا وجود دارد؟ چرا ما وجود داریم؟ چرا متولد شدیم وقتی قرار بر نیست شدن است؟ و هزاران چرای دیگر.
مرگ ترسناک است .مرگ ترسناکترین چیز در جهان من است .تفاوتی ندارد که مرگ عزیزانم باشد یا خودم .هر دو دردآور
است .هر دو ترسناک است .برای هر دو تا مدتها جانم پر پرواز میگیرد و در آسمان درد محو میشود .برای مدتها چشمانم
قایقی میشود که مدام پر و خالی میگردد تا غرق شدن در دنیای تاریکی و ظلمت را فرا رساند .مرگ سخت است .جانفرسا و
غیرقابل تحمل است .وقتی کسی میمیرد تمام وجودت پر از ناامیدی میگردد .پر از ناشکری و شرک میگردد .از طرفی
میخواهی از خدا بابت این سرانجام نابههنگام گله کنی و از طرفی میبینی نمیتوانی .نمیتوانی چون او بزرگ است .چون
همه چیز دست اوست .چون اگر گله کردی عذابش برای عزیزی است که از دست دادی .اگر گریه کردی و خدا از تو روی
برگرداند ،دیگر دعای آمرزشت برای عزیزت به درگاهش پذیرفته نیست .شما هم حس میکنید؟ که یک اجبار نهفته در همهچیز
وجود دارد؟
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خالء
وقتی انسان در خالء غرق میشود ،نه میتواند بخوابد و نه بیدار باشد .نه میتواند چیزی بخورد و نه حرفی بزند .مات است.
خالء که مانند هوا بخشنده نیست که توان زنده ماندن بدهد ،خالء مرگ است ،بیرحم است .به گوشهای تکیه میدهی و مات
به روبهرویت چشم میدوزی .پلک میزنی و میخواهی فکر کنی که چه شد به این حال و روز افتادی اما نمیتوانی .نمیتوانی
چون خالء خالیست .تو تالش میکنی به دنبال دلیلی بگردی اما پوچی .از هر چه تا به آن روز وجود داشت مبرایی .اشک
ریختن بد نیست .به نظرم روزی که انسانی برای اولین بار خالء کوتاه مدت عاطفی را احساس میکند بد است .روزی که آغاز
خیرگیهایش است و با مرگ تدریجی تفاوتی ندارد بد است .روزی که میفهمد اشک چیزی نیست که مایه آرامشش است بد
است .خالء عجیب است .عجیبتر از بارش برف در تابستان اهواز.

خواب
شاید فقط من اینگونهام .که برخی روزها مانند همین امروز ساعتها میخوابم .شاید  ۱۵ساعت ،شاید  ۱۷ساعت ،و حتی
بیشتر .چرا میخوابم؟ این سوالی است که هرگاه کسی دربارهی این خواب طوالنی مدت میشنود و یا عینا آن را میبیند،
میپرسد .جواب من چیست؟ نمیدانم .در جواب چرای آنها میگویم نمیدانم اما خوب میدانم که دلیل چیست .وقتی غم
هست ،وقتی درد هست ،وقتی زندگی لذتبخش نیست و میخواهی از ثانیه به ثانیهاش فرار کنی ،وقتی به جای خندیدن در
آن اشک میریزی ،چرا نباید بخوابی؟ چرا اگر نمیتوانی لحظههای شادیات را زیاد کنی ،لحظههای غمانگیز را کم نکنی؟
خواب خوب است .به نظرم خواب حالل مشکالت است .خواب بیتفاوتی و آرامش میآورد .چشم بر هم میگذاری و تمام
گذشتهها و فکرها و نیتها را فراموش میکنی .حتی اگر این فراموشی موقتی باشد بازهم چیز خوبی است .بازهم مدتی فضای
مغزت از تکاپوی سلولها برای رفع مشکل ساکت میشود و گوشهایت از شنیدن این جنبوجوش غافل میگردد .خواب
خوب است چون کمتر حرف میزنی و کمتر میشنوی .با انسانهایی که تو را نمیفهمند کمتر معاشرت میکنی و تنهایی
برایت باورپذیرتر میشود .خواب عجیبترین و بزرگترین منبع آرامشی است که در جهان من وجود داد .خواب خود زندگیست.

تنها
در کوچه و خیابان راه میروی .هوا خفقانآور است .نه اینکه برای همه همینجور باشد ،نه! فقط برای تو خالی از اکسیژن
است .مانند کودکیهایت کاشیها را یکی در میان طی میکنی و با تمام وجود به آهنگی که سکوت گوشهایت را با بلندیاش
خورده است گوش میسپاری .ما انسانها بسیار توانمندیم .همزمان کارهای زیادی انجام میدهیم .مثال در همان زمان که
کاشی طی میکنیم و آهنگ گوش میدهیم ،فکر میکنیم و اشکهم میریزیم ،به دیگران نگاه میکنیم و لبخندهم میزنیم.
تنها بیرون رفتن اینگونه است .وقتی کسی نیست که همراهیات کند یا تو به آن درجه از فهم رسیدهای که بدانی همراهی
دیگران همیشه هم خوب و جالب نیست همین میشود .کسانی که میگویند باید تنها بیرون بروی و در کافهای بنشینی و
لبخند بزنی و لذت ببری ،یا تا به حال بدون دوستان و یارانشان بیرون نرفتهاند و یا خودشان رفتهاند و تنها الف میزنند .امتحان
کردم .تالش کردم که امتحان کنم .که پس از طی کردن کاشیها و گوش کردن به آهنگها و اشک ریختنها ،بدون هیچکس
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به کافهای بروم و با لذت چیزی بخورم؛ اما نشد .هر بار که خواستم ،نشد .نمیشود .هیچگاه نمیشود از تنهایی ،خالصانه لذت
برد .شاید منظور از لذت بردن از آن توسط همان کسانی این است که نه کسی را ناراحت میکنی و نه از دست کسی ناراحت
میشوی ،نه چرتوپرت میگویی و نه میشنوی .منظور این است که مغزت مجبور نیست وقتی از شنیدهای رنج میبرد دائما با
خودش و به خودش بگوید خفه شو .آرام و تنها اشک میریزی و مغزت در آرامش از خلوتش لذت میبرد .تنها قلب میماند که
آن بحثش جداست .قلب را از اجتماعی دور کنی و به کویری ببری ،باز هم تنها نیست .پر از آدمهایی است که تالشت برای
دوری از آنها بیسرانجام مانده .میخواستم همین را بگویم .که مانند همهچیز تنهایی نیز عجیب است .نمیدانی تنهایی یا نه
و نمیدانی در حال لذت بردن هستی یا نه( ...پایان)

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