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مقدمه:
دنیا مثل یک تاب میماند
تابی که همه ،برای سوار شدن بر آن صف میکشند و کودکی چند دقیقهای را روی آن بازی میکند،
لذت میبرد ،قهقهه میزند و گاهاً میگرید
و چه کوتاه است لذتها و غمها!
بعد آن
به نفر بعدی میسپارد جایگاهش را،
آری! زندگی دقیقاً همین است!

خیلیها پیش از من و تو ،سوار این
تاب شدهاند،
لذت برده و غمگین شدهاند.
بیا
ما با دانستن این موضوع،
این داستان را شروع کنیم.
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نخستین تفاوت
برایتان تداعی می کنم؛
آن آشوب های ذهنی شاعر نویسنده نما را،
بحران های فکری و ایده های پیچیده اش را،
طینت عجین شده با قلم خالقش را.
و نوشته هایی که با انگشتانی سحرآمیز شکل گرفته
و در مقابل خوانندگانی عاقل و قهار ،قرار می گیرند؛
نوشته هایی که از آمیختگی عشق ،اجتماع و اندوهی شگفت انگیز ،گرده آورده شده و
به دست خالقی تازه کار ،ناشیانه در کنار هم چیده می شوند.
اما همانطور که در سطر های مافوق ذکر شد،
همگی به گونه ای سحرآمیز کنار هم آرمیده اند؛
تک واژه های لبریز از مفاهیم السَحَر،
لمس های احساسی بر جمالت،
قلب های تپنده از خوانندگان
و در نهایت موفقیتی عظیم،
حال
طبق گفته ی نویسندگان عالی مقام؛
پایان هر رسیدن ،سرآغاز یک رفتن است.
من نیز پس از پایان آن نوشته های تازه ردیف شده،
سرآغازی دیگر را به نقش می کشم؛
سرآغازی از دگرگونی ها،
سوا شده از تک مروارید،
گره خورده به زنجیره های تاریکی،
شکست ها،
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و در پایان زندگی،
می خواهم گِلی از خاک رس دیگر شکل دهم
و کوزه ای بتراشم که جذبه را با خود یدک کشد.
می خواهم شعرها و نثرهایی در دل و دامنش بنهانم؛
به گونه ای که ظاهر متفاوتش
اذهان را در هم بپیچاند!
میلی رباینده به سوی قلم،
تحولی عظیم می سازد در جهت نویسندگی
تحولی به نام؛
اوج!

هویدا گشتن
میان انبوهی از تجسمات کودکانه،
دیوانه وار قهقهه ای می زند روحی!
قطره ای اشک،
با لجاجت از چشمان نزه او به سمت کرانه های احساسش سقوط می کند.
ولی مگر یک روح می تواند بگرید یا بخندد؟!
شاید آری ،شاید هم نه!
حبسی از جنس انسانیت او را در برمی گیرد و دیواره های سلولش همچون صورتکی ،بر سر و رویش فرود می آید و بر بی
شکلی هایش ابعادی می بخشد.
آیا حقیقت دارد که از سرچشمه ی کماالت ،بر عرصه ی عالم گام می گذارد؟!
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علت آن که نبض زندگی ،او را به لذت ها و نفسی سیرناپذیر محبوس می کند و در قبالش دوزخی را وعده می دهد و یا
کردگار ،او را به نیکی ها فرا می خواند و به ازای آن بر او وعده ی بهشت می دهد ،چیست؟!
قطعاً هیچ کدام در درونمان پاسخی قانع کننده به خود ،نداریم.
اگر بحث را سوا کنم ،به نکاتی اشاره خواهم کرد از قبیل؛
این روح سرگردان پیچیده در جعبه ی انسانیت،
در واقع میان جمعی از آشفتگی ها ،عشق را رویت می کند.
عشقی که او را وادار به جنس خود می کند!
سوداگری را می چشد و خنده و گریه را هم زمان ،تجربه می کند.
عشقی که روح را در کالبد ،به آسایشی تربیت شده دعوت می کند و گاه به یک باره ،کالبد را در هم می شکند و ثمره ی
نهایی ،مرگ می شود!
گویا هدفی که در وجود او نهاده می شود را از یاد می برد.
و سوال اصلی این است:
" اصال هدفی وجود دارد؟! "
پاسخ دادن به این سوال مبهم ،در بر توان شاعر نویسنده نما نمی باشد چرا که او گرفتار چالشی بی انتها نیست.
پیچیدگی فلسفه ی زندگی هرگز در صف بحث او قرار ندارد و جذابیت را در به رخ کشاندن برخی حقایق که شما را وادار به
اندیشیدن در مورد عمق یک چاه بی پایان می کند ،نمی بیند!
او تمثیلی از زیبایی ها را نقش می کند تا شوقی عظیم در وجودتان بیافریند و نَفَسی تازه بر روحتان ببخشاید تا در انتها راهی
را نشانتان دهد که کمِ کم در پایانش با کوله باری از حسرت مواجه نشوید.
آری! از تاریکی ها و کالبد تکیده ی شما سخن ها خواهد گفت اما در برابر؛ شگفتی هایی از برتان می کند که ظلمات خوفناک،
روحتان را تصاحب نکند.

القصه...
حاجتی به بیان مسائل نظم آفرینش و بشریت نیست!
بگذارید اندکی از عشق نهفته در تاریکی وجودتان صحبت کنیم تا بینش شما در جهت زیستن اندکی دلبرگونه شود.
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دردِ دل
ایامی فرا خواهد رسید که در نهایت عاجزی،
میان سکوتی غم انگیز می شکنی
و من،
با صدای شکستنت مرگ را چنگ خواهم زد.
در هر قدم و هر لحظه،.
سرنوشت ،صورتک قالبی خود را کنار زده
و بر ما می خندد.
و آنچه میانمان مضحک به نظر می آید،
همان احساسات کودکانه ی ماست.
در روز روشن ،شیونی بپا می کنم،
از جنس نامتناهی ترین ها و
از زخمی عمیق برایت بیان می نمایم.
این همان درد عجیب بشری است که به سادگی
" عشق " نام می گیرد.
شاید هم ما
باید تجربه ی اندوه آمیز فراق را بچشیم.
شاید هم ما
نباید همدیگر را دوست داشته باشیم و بطلبیم.
ولی در این صورت ،قلبم نمی تپد.
پروردگارا!
تویی که هر چیزی را رویت می کنی،
پس چرا به من نظری نمی کنی؟
تویی که هر نجوایی را می شنوی،
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پس چرا صدای فریاد مرا نمی شنوی؟
منِ عاشق را که از عشق خود ،میان فریادهایم اقرار می کنم ،چرا نمی بینی و نمی شنوی؟

مرداب
درونم مثل یک آب می جوشد.
از خشک شدن می ترسم
از مرداب گشتن
و هر نفس تازه ای که در سینه ام دمیده می شود،
همان طراوت روز میالدم را دارد؛
همان روزی که با چشمانی درشت و مشکی رنگ،
چهره ی زیبای مادر را برای نخستین بار کاویدم و درهای انسان بودن را به یک باره گشودم.
می دانی!
مادر پر از مهر بود .رایحه ای بهشتی داشت و آغوشش مورد ستایش باید قرار می گرفت.
آن لبخند زیبایش،
نثار پارسایی من گشته و در آغوشش کشانده شدم.
حتماً حکایت اولین دیدارم با مادر مهربانم ،همین گونه که در صفحه ی خط خطی شده از دردِ دل ها بیان کردم ،بوده است!
القصه! قبول می نمایم که در درونم ،از آن تالطم همیشگی اثری نیست،
از آن صدای شرشر آب و عطر نزه داشتن روحی در کالبد توانا ،خبری نیست،
از عشق و اجتماع و زیستن سخنی نیست.
حال ،دردِ کائنات ،لهو و لعب و تعلقات دنیوی است!
شعف و ضعف در بر نفسی درونی است!
شعار ملتی کینه شده است:
خلق الناس بر علیه ماست.
و من میان این کینه و حیله های نابجا ،می ترسم از چشمه ی غلغله زن به مردابی تبدیل گردم.
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زندگانی
ای زندگانی! من خسته و ملولم .مرا الی منگنه قرار مده که من در برابر تو ،بازی پیروزی می کنم.
مرا آزرده مکن که به نبردی عظیم مسلح می شوم تا برازنده ی ستّاری خویش ،روی ظالمانه ات را بپوشانم.
به همین سبب ،در طول عمرم ،جمعی از بستگانم در هم شکسته اند و من از این شکستگی ها معذورم.
ای زندگانی! من جاهل و نادانم .مرا پنده مده که در برابر تزویر مردمانت ،جهلم ورم می کند و عقلم کند می گردد.
مرا مالمت مکن که حقیقت چهره ی گم گشته در پشت نقاب آدمی را به رخ دیگران می کشم.
این شایان تقدیر و ستایش است نه سرزنش و مالمت!
به همین علت عمرم به اتمام رسیده و آن مدح و تشکرات روی خاک سرد مزارم ،تبدیل به گلی رویان شده است .حال ،من
زیر میلیون ها تن آوار ،آرمیده ام...

خرد زیرک
خرد آدمی در مقابل دلی تپنده به جدال می ایستد؛ در حالی که هر دو جایگاه یکسانی از تن انسان را به خود اختصاص داده
اند.
من به دل تپنده معتقد نیستم .به عشق برگرفته از دل باور ندارم؛ چرا که همه ی اینها ،بازیهای با دقت طراحی شده ی خرد
زیرک ما می باشند.
چیزی که ما آن را عشق می نامیم؛ در واقع از نقطه ای حساس در مغز که با دیدن شخصی منحصر به فرد ،به تحریک واداشته
می گردد ،سرچشمه می گیرد.
قلب ،چشم ،دست و پا همگی به فرمان مغز ،دچار کنش های متفاوت تری از سایر زمان ها می گردند و ما این را به تعبیر
احساسی گرفته و عشق می نامیم.
در واقع ،با حکم عقل ،ما عاشق می شویم و با حکم عقل ،با خود او می جنگیم.
مغز نبردی ظالمانه میان خود و شخصیت مجازی اش می سازد و این نبرد به جدال دل تپنده و خردی بی پایان معروف است.
من ،ترجیحاً ،این جدال معروف را "خودتخریبی" می نامم.
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هیوالها
یکی از دوستان نویسنده ،از هیوالهای درونی اقرار می کرد .گویا انسان ها همگی یک هیوال هستند که نقابی آراسته به روی
خود نهاده اند تا بتوانند در کنار یکدیگر ،مسالمتآمیز زندگی کنند.
آدم ها در مقابل این هیوالی درونی شان سه دسته اند:
دسته ی اول ،آن هایی هستند که متوجه وجود این ذات خود بوده و در تالش اند تا آن را مخفی کنند .به نظر ،بسیار زیرک
و هوشمندانه عمل می کنند.
دسته ی دوم ،آن هایی هستند که در رویای زیبایی سیر می کنند و تا وقتی که اتفاقی عظیم در زندگی شان رخ نداده،
خودشان را فرشته ای بیش نمی بینند ،در واقع غافلند.
دسته ی آخر ،آن هایی هستند که بریدهاند و این هیوال را آزاد و رسته از هرگونه اجباری کردهاند .این ها همان قاتل ها ،جفا
کاران ،دزدها و ...را می سازند.
هر وقت به بعد جدیدی از کشفیات خود می رسم ،افکارم آماس میکند و از وجودم بیزار می گردم.
شاید هم گاهی ندانستن بعضی از حقایق ،موجب داشتن ذهنی سالم می شود.

امیال
همه ما امیالی برگرفته از نفس و برگرفته از طبیعت داریم.
امیال برگرفته از نفس ،آن دسته از امیال هستند که می توانند انسان را به لبه ی یک پرتگاه هولناک و یا آبشاری رویایی
برسانند.
ال به الی کالمم می خواهم به یک نکته ی ریز هم اشاره کنم؛ نفس ما یک چهره ندارد!
او نقش های مختلفی را می تواند بازی کند و بازیگر ماهری می باشد.
پس تزویر در وجود ما ،ذاتاً نهفته است و در این صورت از خودتان انتظاری بیشتر از ریاکاری را نداشته باشید!
چهره اصلی نفس ،همان امر کننده به بدی هاست و چهره برکنار شده از ذاتمان ،نفس لوامه است که حالت های متفاوتی دارد.
این ،نفسِ اصلیِ ما است که امیال چالش برانگیز را ایجاد می کند.
امیال برگرفته از طبیعت ،مربوط به انسان بودن ماست؛ همان خواسته هایی که ما را به موفقیت ،سعادت ،زیاد طلبی ،طمع
کاری و ...می کشاند.
این امیال کارشان با نیازهای طبیعی انسان است .از این نیازها می توان گرسنگی ،تشنگی و ...را مثال زد.
می دانید!
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در حقیقت،
من نیز در مقابل این پیچیدگی وجودمان ،حیران و سرگردان به تماشا نشسته ام.

طالب صداقت
انسان می تواند دروغ بگوید و یا میتواند تکذیب نماید! صداقتی در کار نیست.
در عصر جدیدی که ما در آن سیر می کنیم ،مردمان برای رواج کار و زندگی شان ،یا یک حرف را به صورت دروغ ،کادوپیچ
کرده و تحویل دیگران می دهند تا مسیرشان موجب گشایش قرار گرفته و جلو بروند ،یا همان حرف را به زبان دیگر تکذیب
نموده و تقصیر عوامل توجیهی می دانند؛ تا در نهایت مظلوم نمایی کنند.
دسته اول ،خطرناک هستند ولی دسته دوم ،فوقالعاده خطرناک هستند؛ چرا که از نقطه ضعف انسان ها استفاده می کنند.
به نظر شما صداقت در کجا گم گشته و به کنعان وجود آدمی باز نمی آید؟!

ضمیرناخودآگاه
هرکسی ضمیر ناخودآگاهی دارد که با روح و نفس درونی او پیوسته است؛ ضمیری که با خبث طینت و پاکی نیت می تواند
شناخته گردد.
ضمیر نهفته در اعماق وجود ما ،همان صداهای خفه شده در مغزمان هستند .همانگونه که ذکر شد ،میتواند بد یا خوب باشد
و باعث برقراری نیکی و یا بدی در میان خود شخص و افرادی که با او در ارتباط هستند ،شود.
ضمیر ناخودآگاه ،غیرارادی ترین بخش در زندگی انسان است؛ حکم میکند .و نتایج این فرمانهای کورکورانه او ،می تواند
شقاوت یا سعادت ابدی باشد.
همانند سوم شخصی در زندگی افراد است و می تواند بخندد ،بگرید و حرف بزند .قادر است هر گونه واکنشی را که به نظرتان
میرسد ،انجام دهد.
او مرگ ندارد و فناناپذیر است .حتی اگر بخواهید خفه اش کنید هم ساکت نمیشود و گاهاً موجب عذابتان نیز می گردد.
تا حاال به خودتان "خفه شو" گفته اید؟!
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اگر پاسخ آری است پس به وجود ضمیر ناخودآگاهتان ،همین االن پی بردید.
یک روح در دو تن
من و تو ،دوست عزیز!
تنهایی را رفیق همیشگی خود شناختیم.
من و تو ،بر سر هر موضوعی که رسیدیم ،تنها بودن را افتخار دانستیم و او را شریک خود معرفی نمودیم.
ولی هیچ توجه کردی که از تنهایی درونت ،رنج می بری؟
آری ،انکار نکن! تو آزرده ای از این خلوت عشق گاهت! تو به تنهایی پناه برده ای چرا که هنوز کسی به سراغت نیامده تا کامل
و بی نقص باشد و تو بتوانی دل به او بسپاری.
تو از سر ناچاری ،به تنهایی دل بسته ای ،نازنینم!
خودت را فریب نده که تنهایی بهتر از بودن با آدم هایی هست که نبودنشان صدبرابر باارزش تر است .جان تو ،هر آدمی عیب
و ایراد دارد .هر آدمی اشتباه می کند چون انسان است .حتی خود تو که خطا می کنی ولی اشتباهاتت را به قیاس با کردار
شخص مقابلت در نمی آوری!
نه اینطور نیست که فقط از آدم ها عیب هایشان را ببینی!
تو به یک فرد در زندگی نیاز داری! نه از لحاظ جسمی ،بلکه از لحاظ روحی و معنوی!
فکر کن بیست درصد این احتیاج ،جسمی باشد .بقیه ی هشتاد درصد ،روحی است.
روح تو ،تنهایی را هرگز نمی طلبد .او جسمی می طلبد که با خودش بپیوندد و به یک باره ،یک روح متحد در دو کالبد متفاوت
پا به عرصه گشاید.
روحت را با افکار بیهوده نکش! او به نفسی تازه نیاز دارد نه به خفگی محض.
خنده ی تو
تا به حال به خنده ی گل ،خنده ی مهتاب ،خنده ی خودت توجه نمودی؟
غنچه ،گویا با فرارسیدن فصل زندگی به وجد می آید و از سر شوقی وصف ناپذیر ،به یک باره ،گل می شود .ما این را خنده ی
گل می نامیم؛ خنده ای از جنس عشق طبیعت.
کرانه های سپیده دم ،مهتاب فروزان بر لب قله ی کوهی می رسد و باز حکایت همیشگی دیدار یار از فاصله ها ،تکرار می
گردد .با لبخندی دلگشا ،به روی آفتاب درفشانش مراسم رهسپاری را ،برای هزارمین بار ،اجرا می کند و تنها آن لبخند است
که آفتاب به علت وجودش ،طلوع می کند.
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ولی تو
تو ای اشرف خلقت کائنات!
ای نقطه ی عطف کیهان!
ای تضاد عجیب عشق و نفرت!
تو که لبخند می زنی ،شکوفه ها گل می کند.
آفتاب طلوع و مهتاب عاشقانه خداحافظی می کند.
عشق پدیدار می شود و ناگهان زندگی از نو آغاز می گردد.
تو بخند
تو بخند بر غم ها ،شادی ها ،بر همه چیز
تو بخند تا دنیا گلستان شود از شر گریز

آفتاب و مهتاب
سوز سردی ،گونه های گر گرفته ی ابرها را نوازش می کند .دست باد از دامنه ی کوه ها تا قله هایشان ،آرامش را توزیع می
کند .روشنی و ظلمات شب و روز در هم عجین شده و ترکیبی از تضادها را می سازند .سپیده دم آغاز می گردد.
آفتاب به آرامی از پشت جدار کوه ها به مهتاب نگاهی می اندازد .او را زیر نظر گرفته و می پاید.
چه درخشان و زیباست در حالی که نور او از عشق آفتاب سرچشمه می گیرد! کاش مهتاب می توانست به او ،از احساسات
لبریز خود اقرار کند؛ ولی هردو ،خجل و سردرگریبانند .همین اتفاق باعث می شود ،از هم گریزان بوده و هیچ گاه نتوانند در
کنار یکدیگر قرار بگیرند.
گویا جریانی واگرا هستند.
آفتاب با حسرت ،آهی می کشد و با افسوس ،وارد افق آسمان می گردد .در مقابل ،مهتاب با دیدن گل رخ معشوق زیبایشش
فرو می ریزد و به پشت کوه ها پناه می برد.
معبد فروزانی با درد طلوع دیگری را آغاز می کند و سرزمین عشق روشن می گردد؛ در حالی که دل خودش لبریز از تاریکی
هاست.
مهتاب ،گوشه ای کز کرده و به تجلی دلبرش چشم می دوزد.
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بعضی پدیده های دالویزی که ظاهر زیبایی دارند ،ممکن است به همان اندازه زیبایی ،باطنی دلخراش داشته باشند.
مَثَل انسان هاست؛ ممکن است ظاهری واال اما سیرتی خوار و زبون داشته باشند.
پس بعضی چیزها از بیرون سفید هستند ،از درون سیاه!

آفرینش
همه چیز گویا از انفجاری مهیب به نام بیگ بنگ شروع شد .بعضی ها آغاز خلقت را به اختیار پرودگار تعالی می دانند و بعضی
دیگر ،عباراتی متفاوت و روایاتی عجیب بیان می نمایند.
مثالی از افکار دوران کودکی ام برایتان می زنم؛
همه چیز از خودخواهی او شروع شد.
وقتی قطعه ای خاک از روی اجبار به من و تو تبدیل گشت ،هدف از خلقت فقط عبادت بود.
وقتی تو پا به عرصه ی هستی نهادی ،علت وجود و هست شدنت فقط بندگی بود.
این ها همه ،چیزهایی هستند که در کتاب ها و سایر عوامل نگاشته شده اند و ذهن ما را به غلط وادار به فکر کردن در مورد
فرضیه های بیهوده می کنند.
من معتقدم همه ی ما تمثیل عشق خداوند هستیم.
او برای نشان دادن عشق ،ما را خلق کرد و اجازه ی ورود به جهانی را داد که ممکن است در آینده از بی مهری آدمیان به فنا
کشیده شود.
از نظر من ،قدرت اختیار را به ما داد تا بتوانیم عشق را نشان دهیم و یا نشان ندهیم.
ما را مختار کرد تا از منابع احساسات خود دور گردیم یا چفت آن ها شویم.
خلقت از عشق او نشأت گرفت و تا به االن ،با عشق ادامه داشته است.
فرضیه ها و مدل های مختلف برای این امر طراحی گشته ولی افکار من اینگونه بودند.
بنظر شما هدف از آفرینش چه می تواند باشد؟
آیا فقط بندگی و عبادت؟
پس آیه هایی که به بی نیاز بودن خدا از هر نوع خلقتی اشاره دارند ،چه می گویند؟
از نظر من معبودی مثل خدا که حتی به ریزترین نکات آفرینش فکر کرده ،ما را برای چنین هدف ساده ای نمی تواند آفریده
باشد.
نظر شما چیست؟ اندکی بیندیشید.
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پایان
من همواره از مراسم رهسپاری و خداحافظی تنفر داشته ام ولی افسوس که وقتی به پایانی دیگر می رسیم ،مجبورم با همه
تان ،تا دلنوشته ی بعدی خداحافظی کنم.
برای پایان ،شعری سروده ام که می خواهم این مراسم افتخارآمیز را تجلی بخشد.
ای ورق زن رویای بال و پرم
خبر داری از همه روز و شبم
درد ،نگارش تو نیست ای صنم
عشقِ نوشتن شاید باشد اَلَم
دل من ز نوشته ها گشته حرم
زین سبب به دست گیرم قلم
دلنوشته ای دیگر پرید از سرم
من پایان ها را به زیبایی از برم

سخن نویسنده :دوستان از اینکه تا اتمام اوج با بنده همراه بودید از تک به تک شما بسیار سپاس گزارم.
دلنوشته ی من با عشق به انتهای خود رسید .هرچند زیاد از شیفتگی و عاطفه هایم اقرار نکردم ولی همگی به خوبی می دانید
که دل تپنده ی من از عشق شما ،حامی نوشته هایم ،لبریز است.
تا دلنوشته ای دیگر بدرود...
جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.

@98IA.IR
www_98iia_com
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