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 گفتار پیش
در جامعه نابینایان، سخن گفتن از بینایی دشوار است تا چه رسد به نوبینایی. 

ها را باید شست، جور دیگر یم که چشمسشنانوبینایی را با این شعر سپهری می

که ولی چندان دیده نشد. به ویژه این ؛باید دید. شاعری که مورد توجه قرار گرفت

و  ،خواهان ندارددر میان سنتجایی شعر نو را بستر سخن خود قرار داد که هنوز 

و گاه سخنش پراکنده  ،به خصوص این که او از نخستین پویندگان این راه بود

ارزش عرفانی سخن او که بسیار نادیده گرفته  .گیردو بوی طنز به خود می ،شودمی

 شد.
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 مقدمه
وجوست. او آغاز به کاوی و جستکودک، میل به کنجهای برجسته یکی از ویژگی

باید  ،نداگویهای او پاسخکه به پرسشترها پیش از آنکند، و بزرگپرسش می

گذرد ها مید. سالنناها را به او بیاموزگری و سپس شیوه دریافت پاسخشیوه پرسش

آشنا شود. یکی از  ،های سجاوندیو با عالمت ،تا کودک، پا به دوران جوانی بگذارد

دهند که این عالمت، یاد نمی به او ،عالمت سؤال است، و دست آخر ،هااین عالمت

ای در زیر، همانند نرمه شبیه گوش انسان طراحی شده است. الله گوش و نقطه

و پاسخ را دریافت  ،گری باید گوش سپاردگوش. انسان پس از فراگرفتن پرسش

گونه است. هزاران پرسش از درون انسان یز اینهای درونی انسان نکند. پرسش

و پاسخ یک مورد را به درستی  ،و آدمی هنوز به یکی پاسخ نداده ،خیزدبرمی

رود. خودپژوهی یک سلسه پرسش می در پی پرسش دیگرنفس نفس زنان  ،نشنیده

وجوی خویشتن توانم در جستگونه میدرباره خویشتن است. من کیستم؟ چه

توانم آدم گونه میتوانم به آرامش و حال خوب، دست یابم؟ چهگونه میبرآیم؟ چه

 خوبی باشم؟
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 اننوبینای

ای برای بشر نامهولی حسین نیز دعوت ؛شناسیحسین را با دعوت کوفیان می

ال جمیال اشاره به همین ایت أفرستاده است؛ نوبینایی. سخن زینب که گفت ما ر

که  تر آن استتوان به جهان نگریست؛ ولی بهگوناگونی میاز ورای فیلترهای دارد. 

زیبا ما چشم را به آفریننده چشم بسپاریم. سرنوشت چشم ما این است که جهان 

خواست تشکیل دادن یا ندادن حکومت نبود، او می ،دغدغه حسین. را زیبا ببیند

د، دیدگاهشان که خواستنآنانها را اصالح کند. بینشهد، و دها را تغییر دیدگاه

را دعوتی توان ادیان در مجموع می ها تکامل یافت.و یا نوبینایی آن ،تغییر یافت

؛ اما پس از آن نیاز به دین به خودی خود یک نوبینایی است، برای نوبینایی دانست

، دین به ظواهردارد. این به شرطی است که افراد  نی نیز وجودییک نوبینایی د

. دین اگر به تعصب بینجامد، نه تنها ها ایجاد شوددر آن ،تا بینش الزم ،اکتفا نکنند

. در این صورت دین، مرهمی شودشود که نابینایی، تشدید مینوبینایی حاصل نمی

انسانی که در کار . رودرحمانه به چشم آدمی فرومینیست بلکه تیری است که بی

از  ،. بایدشودجا ختم می، به یکدیناشد و چه بیبدار چه دین ؛پی نابینایی است

. یاب شودتا نوبینایی، دست ،بهره جست ،معصومان که مفسران واقعی دین هستند

از  ؟و کدام یک توجه به بینشی نو دارد ،دهدکدام مذهب به ظاهر دین اهمیت می

در  ،های آموزشیچه در نظامآن .توان مذهب حق را برای خود برگزیدجا میهمین

تواند ما را شود، نه تنها کمکی برای نوبینایی نیست که میاختیار ما گذاشته می

کنند، تالش برای دیگر تعریف میمردم برای یک ،چهبسیاری از آن نابیناتر کند.

نوبینایی طرف مقابل، نسبت به خود است. از خود گفتن، یعنی تو معرفت الزم را 

را افزایش  تا شناخت تو ،خن من بنشینیباید پای س سپنسبت به من نداری، 

 ؟تواند باعث نوبینایی شودها را ببین، آیا این مطالب میها و موسوعهنامهدانش دهم.

شود؛ ولی دهد، باعث شناخت ما میها به ما معارفی را انتقال میدایرةالمعارف
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باید خوب بدی را ، و یک آدم خوب را باید بد جلوه دهند ؟شناخت از چه چیزهایی

لمعارف چهارصد جلدی نیز انتشار ادایرة جلوه دهند؛ چون مطابق دیدگاهشان است.

چند صفحه از آن  تواند کام تشنگان معرفت را سیراب کند؟آیا مییافته است؛ ولی 

 آید؟جویان میبه کار حقیقت
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 پس دیوار
چشمانم یا توانم با تقویت اگر به من بگویی در پس این دیوار چیست، من نمی

که بتوانم پشت دیوار را  تقویت کنمچنان ها را مالیدن دست به چشمانم، دید آن

، نیاز به انجام کاری دیگر است. اگر قرار باشد از غذای دیروز خود بگویم، باید ببینم

که شکم خود را نگاه کنم. گاهی علم در این میان پادرمیانی فکر کنم، نه این

هایی دریابد شکافد تا با آزمایششود، شکم من را میتر میآفرینکند، و فاجعهمی

تواند می ،زاویه دید، روشنایی و تاریکی، دوری و نزدیکی غذای من چه بوده است.

از پس دیواری عکاسی کرده بود. یک  ،دوست عکاسیدر دیدگاه ما مؤثر باشد. 

مانند  ،اهر دیوارکنند. ظهایشان را پشت آن پرتاب میدیوار بلند که مردم، زباله

اند تا نازیبا نباشد، دیوارهای دیگر است. یک زمین بایر که ورودی آن را دیوار کشیده

جا زمین بایر است. دانند که اینکارگان نشود؛ ولی کسانی میو محل تجمع بی

 دهد.شنوند که مشامشان را آزار میدانند، تنها بویی را میدیگران که نمی
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 عارف
ای است که بر اثر تابش آفتاب بر آسفالت جاده کسی مثل من، پدیده سراب در نظر

رسی، خبری از آب نیست. در و چون می ،دهد. گویی گودالی آب استرخ می

ولی در قدیم، بسیار  ؛ای نداردگودال آب، باشد یا نباشد، فایده ،های امروزجاده

معنای اصلی واژه، مورد استفاده قرار گرفته که در ادبیات ما و چنان  ،فریبنده بوده

بینی که به سرچشمه، از دست رفته است. اگر به جایی مانند نهاوند بروی، می

و آن وقت است که معنای سراب برای  ،جایی پر از جوشش آبگویند. سرآب می

اند که حتی واژگانی های لغوی نیستم؛ ولی چنان کردهاهل بحثکند. تو تغییر می

ای دیگر معنا دهد. عرفان یعنی شناخت و در جامعه انند عارف و عرفان، به گونهم

کارهای عجیب و غریبی است که انجام خواب افراد خاصی را دیدن و ما به معنی 

و در  ،دهان به دهان نقل شود. عارف یعنی کسی که به شناخت، دست یافته است

کارهایی و کرامت نیز به معنی  ،میان ما به معنی کسی است که اهل کرامات باشد

مانند جادوگری در چارچوب قوانین دینی است. بنابراین اگر کسی به وادی عرفان 

استعدادی است. و پس از مدت کوتاهی نتواند روی آب، راه برود، فرد بی ،پا گذارد

پس بیا به اصل واژه بازگردیم، و عرفان را به همان معنای حقیقی خودش به کار 

 .ودشناسی، الزمه عارف استبندیم. خ
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 کتاب تکوین
خواهیم در ای کرده است. اگر ما میهای همایشی در اصفهان، رشد فزایندهسالن

ها به برگزاری جلسات علمی بپردازیم، باید بدانیم پاسخ ما در طبیعت سالن این

تر باید بدانیم کتاب تکوین، بسیار پربرگ ،خواهیم به دین بپردازیماست، و اگر می

رویم. به جایی دیگر میبا دور شدن از نظم آب و گیاه، از کتاب تشریع است. 

های به القای نادانی ،توانند در مقام داناوند، و نادانان میشبرجسته می ،نناسخنرا

 .خود بپردازند
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 باکالس
ای دانیم که یک موقعیت خوب، یک لباس زیبا، و لهجهکسی را با کالس می

باکالس در حالی که و صبح خود را با قهوه آغازکند.  ،داشته باشدداشتنی دوست

کسی است که ظلم نکند، مردم از دست او در امان باشند، کار مردم را راه بیندازد، 

 دروغ نگوید، و روزی حالل بخورد.
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 آرامشنشانی 
پرسند. در پی یک کاسب الرج، یا یک کارمند ها میمردمانی از شغل مشتری

یابند، کارمندی که حاضر است خیلی زود و بدون ، و سرانجام میرتبه هستندعالی

ها بگیرد. آن ها راو کاسبی که حاضر است دست آن ،ها را راه بیندازدنوبت، کار آن

ها چیز دیگری بخشان نیستند. آرامش، قابل تشخیص است؛ ولی آنمشابه دنبال آر

خود را در مسیر آرامش  وجویید جستبا ،آرامش هستی اگر تو در پی خواهند.می

خواهند نمایی تو را راه ، و آنانرا خواهی یافت هاهدایت کنی. آن وقت خیلی زود آن

وجوی آن است. بستگی دارد صبح که ستجیابد که در هرکس همانی را می .درک

چه عینکی به چشم  ،رویو شب هنگام که به خواب می ،خیزیاز خواب برمی

داند چند مغازه نجاری در شهر داشته باشی. کسی که کاری با نجار ندارد، نمی

تواند آن را مشاهده وجود دارد، او اگر بارها نیز از دم مغازه نجاری رد شود، می

 نکند.
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 حقیقت جویان
جویی و آخر و د؛ پرتوجویی، هنرجویی، دانشنخواهاز تو کارهای گوناگونی می

-مدرس یوگا می شود، پرتوجو،ها نیز روشن است. هنرجو، هنرمند میعاقبت آن

استاد ازجمله آموخته و صاحب مدرک و شغل و جو سرانجام دانششود، و دانش

 جویی است. . کاری که در وادی عرفان باید انجام داد، حقیقتشودمی
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 شکایت عالم
کند. شکایت می ،اند، نزد خداوندنکردهگویند عالمی که مردم از علم او استفاده می

-پیداست کسی که لباس و موقعیتی ویژه و جایی برای عرضه خود دارد، تنها نمی

اند، کسی است که ناشناس مانده مندی که از دانش او استفاده نکردهشماند، آن دان

 است.
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 توده لطیف
تو را و دست کم جمجمه  ،فییک توده نرم و لط تواند همچونسکوت مقدس می

ها نیز حمل کنی. توانی آن را در بیرون و در شلوغیرد. با تمرین مییتو را در بر بگ

و  ،یک چیز واقعی است ،و بنابراین ،این نیاز به تصور و فروشدن در توهمات ندارد

به ویژه پیش از  و تو نیز باید از آن مواظبت کنی. ،آن مراقب توست نه تخیلی.

 توانی آن را لمس کنی.س از برخاستن از خواب میخواب و پ
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 قابلیت تمسخر
م خانوادگی من را نیز که چیزی برای اهای مدرسه، نبچه :گفتمیدوست ما 

 ،شودها این چیزها سرشان نمیاند. پیداست بچهبه مسخره گرفته ،خر نداشتستم

آن چنان زیبا  یابی کسی کهدرمی گیرند، بنابراینو هر چیزی را به مسخره می

تر است. کسی که نام خانوادگی چون توقع او پایین ؛تری داردنیست، تحمل بیش

داند نام خانوادگی اش کنند؛ چون میشود که مسخرهنامعمولی دارد، ناراحت نمی

  او چندان معمول نیست. 
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 حسابش را رسیدند
ارتباط برقرار کند. بعدا اصال  ،خواست با مسؤوالن هیأتیک نفر بعد از مراسم می

یک کار  ،در نظر او ،دیگر ندیدمش. احتماال کاری که به او پیشنهاد کرده بودند

و  ،اندام استلباس و خوشخوش ،سیماپست بود. کسی که جوان است، خوش

و سمت باالیی را دست کم در حد  ،به او اعتماد کنند ،انتظار دارد به محض ورود

خواست کند. دوستی داشتیم که به دلیل مشکالت مالی، میدریافت ، ریاست

-دانست. او خودش را خیلی باال میتدریس کند. او تدریس را دون شأن خود می

پیشنهاد  های مقدماتی را، درس. به این افرادبودتاکنون تدریس نکرده ، و ستدان

ند. ادبه او دهای سال اول را ، باالترین درس از درسشتدهند؛ ولی او آشنا دامی

ین کتاب، خیلی دشوار است. ا ،های آسان، دشوارتر است؛ ولی از اتفاقتدریس کتاب

ها پیش، آن را خوانده است، الزم است سال مطالعه دارد. برای کسی کهنیاز به پیش

ها را بخواند. بعد خودش کار کند. شرح ،های پیشین آنحسابی روی آن و کتاب

بتواند اشکاالت را پاسخ دهد. واقعا  ی دست یابد،مطالب جدیدبه بنشیند فکر کند، 

شود، گیرم آن را های بعدی میکتاب، پایه درس کار مشکلی است، این ،تدریس

و از این ترم گذشت، شاگردانت بعدها که جایی کم آوردند، به حسابت  ،درس دادی

را به من  آمد شکایت شاگردانکرد، میرسند. روزها که سر کالس، گیر میمی

کرد. سرانجام او را مجبور کرده بودند که اندکی مطالعه کند؛ ولی دیگر دستش می

. است و این درس را گرفته ،آید. آشنا داشتهرو شده بود که این کار از او بر نمی

 اش دادند. شاگردان، حسابش را کف دستش گذاشتند.یک روز فراری
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 قورباغه
 های علمی،و یکی از غول ،تحقیقاتی در تهران آشنا شدمترین مراکز یا یکی از به

ولی  ؛بسیار موقعیت خوبی بود ،از من دعوت به کار کرد. این برای آغاز جوانی من

ای چرا؟ حتما عیبی داشته :خواهی گفتکاری نپرداختم، گویم به همباکنون اگر 

تواند تبلیغی برای یقدر که آغاز این قسمت از کتاب، ماند. همانها نپذیرفتهکه آن

ار رق تواند تبلیغی برای بدی نیز به شمار رود. کارمندی جوانمی ،خوبی من باشد

گوشی بر نمای من برای خروج از آن ساختمان بزرگ و تودرتو باشد. دیدم بود راه

قورباغه. چه کسی جرأت کرده بود با تلفن اداره چنین  :انداو نوشتهروی میز تلفن 

یعنی من.  :اسخ دادپ ورباغه یعنی چه؟ با خندهقدر آسانسور از او پرسیدم:  ؟کند

بدنم لرزید. چون صورت من شبیه به قورباغه است.  ؛اندها این را برای من نوشتهبچه

زدم، نبود. هایی که من سر میمحیط علمی ماست. سالیان بعد در بخش ،این

و از افتخاراتش این بود که اسلحه  ،مداران پیوسته بوددیگری به جرگه سیاست

 دارد.
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 جرقه ها
گاه در نظر مدرسه ما دو تا حیاط داشت؛ ولی برای کالس ورزش ما یک ورزش

تر برد. چیزی با کالسگاه میآمد، و ما را به ورزشال ما میبگرفته بودند. اتوبوس دن

انجام، و از  گاهی که مسابقات رسمی در آناز این، وجود نداشت. ورزش در ورزش

بود که ما از آن  شد. راننده، یک نوار موسیقی انتخاب کردهتلویزیون پخش می

ها نکته را گرفتند. حتی ای نگیریم. یک نوار مجاز و در عین حال شاد. اما بچهنکته

آغاز بلوغ داشتیم، نکته را  با ذهنیتی که ما در ،واژه را تغییر ندادیم، فقط تکرار آن

اند. از هرچیزی برای خندیدن و خنداندن ها خیلی با حال. بچهبه دست ما داد

دار نیست؛ گذرد، برای دیگران خندهچه در کالس و مدرسه میکنند. آناستفاده می

رود. روی هوا می ،ها خیلی خنده دارد. کالس با یک شوخی سادهولی برای بچه

ساز به سمتی که فیلمگونه است، یک جرقه کوچک، مسیر فیلم را ها نیز اینفیلم

دور از ای، و آثار بزن بزن، به گونههای جنایی به صورتی، برد. فیلمخواهد میمی

از هر چیزی برای  ،کوشدبه صورتی دیگر. سالک نیز می ،خرابهای فیلم ،جانت

و باید به زودی امکانی برای  ،بیندخدا را می ،هدف خود بهره گیرد. او در هر چیزی

ای برای شادی معنوی و عشق الهی نباشد، بلکه رد که در پی جرقهخود فراهم آو

 داشتنی، به یاد خدا باشد.نگاهدر هر دم و بازدمی و هر نفس
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 یک رابطه
ینی را با سرعت دنی اهل انجام مناسک دینی نیستند، افرادی نیز مناسک اکس

نداریم، به افرادی ها کاری دهند. با اینبسیار باال و به صورت مختصر انجام می

پردازیم که اهل انجام مناسک به صورت ویژه هستند. نماز را در مسجد و به می

یک رابطه  ،یابند. نماز و قرآنحضور می ،و در جلسات قرآن ،خوانندجماعت می

، قرآنشود. آموزش است. در حالی که از کودکی، این رابطه به ما آموزش داده نمی

 ،تجوید، الزم استنیست. و نکات قرآنی  ، حفظصوت و لحنگاه فراتر از تجوید و 

شناسی اباید به روی خد اینیست؛ ولی قرآن در نهایت، پنجره و صوت و لحن، بد

-ولی ما با آموزش ؛نند این پنجره را بگشاینداتر بتو. چه بسا نوآموزان ما آسانباشد

های بزرگ . سنگکنیمدور می ،های نادرست، آنان را از این وجه و در واقع از قرآن

سنی از آنان ، و تا بخواهند آن موانع را برطرف کنند ،اندازیمدر پیش پایشان می

خواهد فردا در مراسمی قاری قرآنی که می. اندو در راه نادرست افتادهاست، گذشته 

و آن میکروفن حساس فردا زیر آن پرژکتورها  ؟دگذرانمی گونهچهرا اجرا کند، شب 

با رعایت کامل قوانین صوت و لحن و برداری و عکاسی، های فیلمدغدغه دوربینو 

یابد. به مقام و جایزه دست می ،و در نهایت ،داردپرده می ،تجوید، از هنر آوازی خود

و قرآن چه اندازه او را به  ،تواند به درون قرآن راه داشته باشدآیا او چه اندازه می

فردی با هدف او شهرت و پول و مقام بوده است، شاید دهد؟ می راهباطن خود 

ای مذهبی بوده و او چون در جامعه و خانواده ،ها دست یافتهوسیله دیگری به این

به دست آورده، و منتش را بر سر خدا گذاشته است. این چنین هدف خود را  ،است

نماز، استفاده نشود.  ،به شرطی که از آن برای اهداف دیگر، یک رابطه است ،قرآن

تواند ما را به راه مستقیم، هدایت کند، شرطش این است که ما پلی است که می

-انسان گاهی برای اهداف دیگر تبدیل کنیم.و نخواهیم مسجد را به پای ،بخواهیم

راهی  های مذهبی، بعد از مدتی باید یک ارزیابی از خود داشته باشند، سرانجام این
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تر خود من، مورد تأیید خداوند است، یا واقعا باعث ارتباط بیش که رفتیم به نظر

  ؟من اکنون با خداوند، روابط حسنه دارم یا خیر ؟شده است
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 خشونت
کند. آزادی جنسی، برازنده جامعه ما نیست، از خشونت در جامعه ما بیداد می

یداست این ایم. پهای دیگر درآوردهبه صورت سویی ما دستور دین را درباره ازدواج

قدیم به دلیل نیروی جنسی سپاهیان  تواند باشد.یکی از عوامل اصلی خشونت می

یافت، و به شکل خشونت در جنگ، بروز می ،شد، انباشت میدوری از شهر و کاشانه

 .کند، بروز پیدا مییآن نیروی انباشت شده در شهر خود اکنون
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 نقد نتایج
پردازند، امروز نیز افرادی به مطالب سبک نمی گفتم چرا افرادی به نقدبا خودم می

ای؟ هنگامی که ایراد از ها سکوت اختیار کردهچرا در برابر نادرستی :گویندمن می

هایی که باید فایده است. آنجداگانه، بیتک تک و زیربنا باشد، نقد نتایج به صورت 

با نقد من، از  مدرک طرف را که و شمارشان نیز اندک نیست. ،فهمندبفهمند، می

-شاید رشتهها بیندازی. نامهتوانی نگاهی به عنوان و موضوع پایانمی گیرند.او نمی

هایی مانند فلسفه و عرفان و معارف اسالمی، به بحث ما نزدیک باشد. شماری از 

جو را از نزدیک بشناسی، دار است، و تو اگر استاد و دانشها بسیار خندهعنوان

اند. هیچ لزومی ندارد به از پس آن عنوان دهان پرکن برنیامدهدانی که اصال می

توانند ها میها صالحیت نداریم، و آنمحتوا رجوع کنی. البته من و تو از نظر آن

وقت خود و مردم را بگیرند. چند نقد باید نوشته شود تا هرگونه دلشان بخواهد، 

هی هیچ کاری از ما گا ؟گزینش عنوان و تعیین موضوع، تغییر یابداین روش 

از مقایسه لباسی که خیاط برای تو  که بخندیم و خوش باشیم!آید، جز اینبرنمی

ها پیش برای ملکه انگلستان دوخته شده است، چه دوخته است، با لباسی که قرن

و دستگاهی برای ایجاد اطی یآن روز چیزی به نام چرخ خ ؟شودای گرفته مینتیجه

خواهند ای میولی عده ؛ته استفاست، همه چیز تغییر یا وجود نداشتهجای دکمه، 

  .مدرک خود رادریافت کنند ای بنویسند، ونامه، پایانبه هر صورتی که هست
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 نخل مرداب
ای نیز در این زمینه داشته دوست داشتم تجربه. تخواسدلم یک نخل مردابی می

ولی کسی نداشت.  ؛نداشتند. فصلش بود ،چندین بار به بازار گل و گیاه رفتمباشم. 

و کجا بگذارم؟ جایش  ،خیلی بزرگ بود. چه جور آن را بیاورم ،یک مورد پیدا کردم

 ؛ن را دارندآفروشند، می م فروشندگانی که شاخه گلیدرا نداشتیم. یک روز رفتم د

ک به ذهنم رسید به ی ؛ای. ناامید شدمای و عمدهو یا دسته ،فروشندولی یا نمی

ای بیرون آمد، به او گفتم. نفرشان بگویم. سرشان شلوغ بود. پیرمرد فروشنده

خواهی؟ یک شاخه. او سه شاخه خواهی بکاری؟ گفتم: بله. چند تا میمی پرسید:

. رفتم کاشتم. این گیاه و هر گیاهی و پول نگرفت ،به من هدیه داد. هرکاری کردم

ماند، کارهای خوب است. اثر مهربانی میچه آنشود. هرچیز دیگری روزی نابود می

 وجود دارد. هنوز در وجود عالم ،درآن پیرم
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 حمام
های وشوست. البته راهلباس من کثیف شده. یک راه پیش روست و آن هم شست

توانم آن شویی استفاده کنم. میتوانم با دست بشویم یا از لباسگوناگونی دارد. می

خوب،  :گویدکسی بگویم لباس من کثیف است، می شویی بدهم. اگر بهرا به خشک

ولی دست  ؛بده به من تا برایت بشویم :و بگوید ،شاید دلش بسوزد ،آن را بشوی

های مرده را و حمام، آن سلول ،شودبدن نیز کثیف می آخر، باید آن را شست.

تواند جا مییک. انجام شودوشو و دوباره باید شست د،شوثیف میه کدارد. دوباربرمی

و آن هم آب داغ  ،و یک چیز مورد نیاز است ،و آن هم حمام است ،این کار را بکند

و هرچیزی  ،اندازند. کار هرکسی نیستا دور میرکسانی هستند که پوستشان است. 

 ،الهی و عشق ،تواند به چنین کاری دل بدهدسالک می نیز چنین قدرتی را ندارد.

 را به کلی دور بیندازد. تواند پوستتنها چیزی است که می

  



   
   

 

 
 25 

 حاجت
گیری. بگذریم ت میجسخن از این بود که با چنین کاری، حا ،یک روز در مسجد

ولی  ؛یا خیر ما را به آرزویمان برساند ،که آیا کاری وجود دارد که بدون برو برگرد

و بدون عینک بتواند  ،خواست سوی چشمانش بازگرددآرزوها را بشنو. یک نفر می

و  ،رنگ اصلی بازگردد خواست موی سرش دوباره بهکند. دیگری دلش می مطالعه

های ها به نظر خودشان آدمرنگ کند. این ،ته باشد آن را هر از چندیشنیاز ندا

به جز سوی چشم و  ؛چیزتمامی هستند. همه چیزشان سر جای خودش استهمه

شوم. عقلم را ها این نیست که خدایا یک کاری کن من آدم خوبی حاجترنگ مو. 

کامل کن. یک کاری کن فضولی را بگذارم کنار و از صبح تا شب نایستم مردم را 

 بزنم. دید
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 ازدواج موفق!
-تر انتخاب میسنها کمدر جامعه ما معموال خانمدواج کند. از ستخوایک نفر می

-ولی او می ؛شود. این از اینمیتر از خود بگیرد، طرد کسی که زن بزرگ شوند.

تر باشد. مساوی و تر باشد. مدرک خانمش کمهمه چیز خانمش از او کم تخواس

، و بعد باید ولی اگر داماد، مدرکش پایین باشد، دشوار است ؛، نه. البته هستندرباالت

ها نیز معموال بود. خانمتر می. خانمش باید از او کوتاهجلوی تحصیل خانم را گرفت

که دیگر ثابت نیست. خانمت بود. ایند الغرتر میزیاد بلندقد نیستند. خانمش بای

تر. و خانمت چاق ،ولی بعدا چه؟ شاید تو الغرتر شوی ؛تر استچند گرم سبک

 ،اش را به تو بدهمخواهد نشانیدلم میو ازدواج کرد.  ،سرانجام به مورد دست یافت

 یا یک زندگی معمولی دارد.است بخت شده ببینی خوش
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 زندگی با جسم
اش ریشه در سنت دارد. مهریه باید باشد؛ همه ،شودمی کارهایی که در ازدواج انجام

شبیه معامله است. معامله  ،دیگرسبک سخن گفتن دو خانواده با یکگاهی ولی 

ها نیز روشن است. پدیدار شدن نسلی که تنها با نتیجه این ازدواج .نفردو جسمی 

 کند.جسم خود زندگی می
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 آمادگی
گویند جوانان برای ازدواج، آمادگی ندارند، درست است؛ چون محیط آموزشی می

باید برای آمادگی آنان برای ازدواج باشد. آموزش زندگی، در اولویت باشد، و پس 

های دیگر، آموزش داده شود، یا دست کم، افراد را از آن، اگر فرصتی بود، دانش

 .های زندگی، آزاد بگذاریمبرای یادگیری مهارت
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 وظایف انسانی
نی اهای پنج تومانی بود. باید سکه پنج تومنوبت تلفن ،های دوریالیبعد از تلفن

باید  ،فایده نداشت ،قدر پول داشتهرچهبزنی. یک نفر  توانستی تلفنداشتی تا می

و  ،گرفتباید قرض می ،پول خرد و آن هم پنج تومانی باشد. کسی که نداشت

کرد که پنج تعریف دیگری را می ،های مسجدیکی از بچهدادند. ها پس نمیلییخ

داد. کاری عادی که هرکسی باید انجام دهد. و پس می ،گرفتتومانی را قرض می

و به  ،که یک نفر کیف پولی را یافتهشود میبینی چه غوغایی برای این امروز می

نشیند در انتظار می ،کندصاحبش بازگردانده است. کس دیگری نیز که چنین می

ها یک حج تشویقی برایش بنویسد، یک مژدگانی آن تا برایش غوغا کنند. اداره

 کنیم.ترین وظایف انسانی خودمان را فراموش میما کم بزرگ دریافت کند.
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 نقش خودت
جا اداره ش شد و به او گفت: خانم! اگر اینثیکی از دوستان با خانم منشی بح

قدر زیاد بود که شدید. ادا و اطوار خانم منشی، انموفق میسینمایی بود، شما 

ها تنها در منشی ،بینی که مشکلالبته میباعث شد دوستمان این سخن را بگوید. 

تنها در این اداره نیست، و  ،، مشکلشودها دیده نمیتنها در خانم ،نیست، مشکل

-نامربوطی را برعهده گرفتههای ها نیست. افراد بسیاری نقشمشکل، تنها در اداره

 . نقش مربوط به خودت را بازی کن ،دست کمروند. اند، و پیش می
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 زنجیرها
کند ای کاش چیز دیگری بود. یک شکوفه، یک برگ، یک آدم گاهی آرزو می

و یا شاید یک شیء  ،شوددرخت، یک حیوان خانگی که به آن محبت زیادی می

هاست. من خیلی معمولی که هیچ مسؤولیتی ندارد. پرنده بودن نیز آرزوی خیلی

خیلی جدی یک روز ولی این آرزو را  ؛ها دوست دارند پرنده باشنددانستم خیلیمی

. من شاگرد رفتیمبرای امتحان داخل حیاط  ،آخر سالدنبال کردم. یک بعدازظهر 

یابی به نمره باال بود. هوا تری روی من برای دستبیشو فشار بودم، خوب کالس 

. . امکان نشستن راحت روی زمین نبودبود ولی خیلی سرد ؛آفتابی و آسمان صاف

خود فردا آماده های بیو برای درس ،رفتمباید تند به خانه می ،بعد از امتحان

کردند. پرواز می . دو تا کبوتر سفید در آسمان آبی. نه تفریحی و نه اختیاریشدممی

گاهی در شهر، خبری نیست،  من چرا کبوتر نیستم؟ !خدایا آه از نهادم برآمد.

بینی یمروی، پایه و کمر کوه نیز هوا آرام است؛ ولی هنگامی که به مسیر قله میکوه

کمی خواهد از تن آدمی دربیاورد یا حتی پاره کند. وزد. لباس را میباد تندی می

، که باد در آن نپیچد باید لباس مناسب بپوشد ،وغاست. آدم عاقلجلوتر که دیگر غ

باد، چیزهای چند تا سنگ بیندازد.  ،پشتیپشتی داشته باشد، و داخل کولهکوله

چنان  ،برد. یک پالستیک یا یک تکه پارچهو با خود می ،کندگوناگون را بلند می

. بینی نیستقابل پیش قانونی ندارد،خورد. هیچ غبطه می ،کند که آدمرقصی می

گونه خود را این ،آدمشد می. ای کاش راه با آهنگ نیسترقص مجلسی نیست. هم

ها را اما این خود اوست که سنگباال رود.  ،و راحت و سبک ،به دست باد بسپارد

ممکن است  ،کشدکسی که روی آب دراز میپشتی خود گذاشته است. در کوله

کافی است خود را سنگین نکنی. برای شنا کردن، کافی آموزشی ندیده باشد.  هیچ

و با آن رفیق شوی، حال، کمی دست و پا را تکان دادن،  ،است جریان آب را دریابی

با ذکر یونسیه، زنجیرهایی را  ،گویند هنگام سجده سحرگاهیمی برد.تو را جلو می
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باال زاد گذارد آدمیهاست که نمیتصور کن. بله، این ،ایکه به دست و پایت بسته

تو را با خود  ،برود. کافی است خود را به خدا بسپاری، موجی یا نسیمی یا تندبادی

 خواهد برد.
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 زبان علم
به خواندن پرداخت. سخنرانی او این بود. یک متن کاغذی سخنران از روی آن 

-فکر کرده بود اینعباد نوشته بود.  نعربی که به شیوه نویسندگان عهد صاحب ب

یک  عربی،تر است. هیچ مطلب به دردبخوری در متن او نبود. تر و علمیگونه، عربی

اکنون یا در گذشته، به عربی آن دوران و اگر یک نفر و  ،زمانی زبان علم بوده است

 متن او علمی نخواهد بود.یا این زمان بنویسد، و علمی نداشته باشد، 
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 فداکاری ها
مورد پسند قرار گرفته بود. پدری با فرزندش زیر  تصویری در فضای مجازی بسیار

و به بدنش چسبیده بود.  ،پیراهن او خیس شده ،به فرزند داده باران. پدر، چتر را

ها را نشان توان شماری از آنولی تنها می ؛ها بیش از این استهای انسانفداکاری

 های خود را ندارد. حتی قدرت نشان دادن فداکاری بشر، داد.
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 بیرون از صداقت
یابی به شهرت، عدم توجه عدم دست ،مزد پایینیک هنرپیشه، ناشاد است؛ دست

و حرکات  ،ها. او مجبور است در برنامه کودک، شاد باشدمردم به او در نظرسنجی

خندش دروغین خواهد زند، لبخند میو لب ،کسی که ناشاد استبدنی انجام دهد. 

های مردم ایجاد خواهد شادی را نیز در دل بچهو این هنرپیشه افسرده، می ،بود

هایی چون ساعت ؛هنرمند را مثال زدمکند. تمام حرکات او خارج از صداقت است. 

 با صدها هنرپیشه چون این و هزاران ساعت برنامهدر برابر چشم هزاران نفر است. 

 شود.، کسی شاد نمیاین چنینی
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 بهره مند
آموز با پدرش و روز ثبت نام و انتخاب واحد. یک دانش ،آغاز سال تحصیلی بود

سرانجام  ،شان روشن بود که مال اصفهان نیستند. در آن شلوغیآمده بود. از چهره

نزدیک مدرسه بود، و نه معدل باال داشت. نه و دفتردار ثبت نام نکرد.  ،نوبتشان شد

قطع شد. تلفن مدرسه را شبکه  ،و رفتند که برق مدرسه ،ناامیدانه صف را شکافتند

خواستند وصل کنند که برق نیز دچار اختالل شد. این  ،قطع شد که کرده بودند

گاهی فرزندش را نیز ثبت نام کردند.  ،و در پی آن ،آقا همه چیز را درست کرد

ک عمر با کسی و گاهی ی ،بریمها بهره میاز آن و ،شناسیمافرادی را از روز اول می

  شویم.مند نمیو از تخصص او بهره ،هستیم
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 نیازآفرینی
د. گاهی به شتری با مردم داشته باداران، دوست داشت، روابط بیشز کتابایکی 

کاری داشته باشیم؛ دیگر همگمان کردم شاید بتوانیم با یکدادم. سخنش گوش می

و  ،رومکنند. به تهران میمن را برای سخنرانی دعوت می :فتگمیاما او از خودش 

از سخنرانی خود  ،. او که یادش نبود برای کهگویمدرباره ایران باستان سخن می

باز خبر سخنرانی  ،دیدبنابراین هر بار که هرکس را می ؛و برای که نگفته است ،گفته

گذشته است. با گسترش  اکنون چند سالی. کردتکرار میخند، راه با لبا همرخود 

یابی به مطالب امکان دست ،اطالعات و امکاناتی که فضای مجازی فراهم کرده است

، وجو کنیهایی را اگر جستفراهم شده است. البته کلیدواژه ،های گوناگوندر زمینه

موضوعات کلی، تا دلت بخواهد پرمطلب  ولی ؛شودمییاب نیک مطلب نیز دست

رود، و یا یک بار به معنی مورد نظر، یک بار نیز به کار نمی ،. گاهی یک واژهاست

تولیدکننده و مصرف  ،کنند، و افراد دیگرنیازآفرینی می ،افرادی. رودر نمیابه ک

تا دلت بخواهد  ،یک نفر که بر و رویی و بیانی و روابط عمومی خوبی دارداند. کننده

چه تاریخ ایران اسالمی و چه تاریخ ایران باستان، و چه  تواند از این کارها بکند.می

 خورد.کردهای سرهمی، به کار نمیتاریخ هر کشور دیگری با این روی
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 خوش نویسی با خودکار
و  ،نویسی دبستان با مداد بود. چرا؟ چون نوک خودکار، گرد استمشق خوش

ها تراشیدیم. سالقلم نمیت. نوک مداد را نیز که ما مثل شتوان با آن خوش نونمی

سرانجام نوشت؟ نویسی مانند قلم خوشتوان با خودکار، گونه میکردم چهفکر می

تر از خط های بسیار به. این توانایی در من ایجاد شد، البته خطیک شب توانستم

امروز که دیگر ها را در اینترنت بیابی. توانی آنو خیلی سریع می ،من وجود دارد

ای پر ای را در ادارهولی گاهی برگه ؛سدینوکسی چیزی با مداد و خودکار میتر کم

؟ چاپ کردی؟ یاین را چه جور نوشت !ماند. آقاو آن وقت کارمند اداره می ،کنممی

جا با خودکار ای؟ نه خیر. همینی؟ نوک خودکار را مثل قلم تراشیدهتبا چه نوش

باز . ساخته نشده استچنان خودکاری هنوز روی میز و جلوی روی تو نوشتم. 

گونه نوشت؟ هرچه توضیح ممکن است اینکند. چه جور و او باور نمی ،نویسممی

توان با خودکار، نیکو نوشت، و او نیز دهم، فایده ندارد؛ چون او باور ندارد که می

 ،وردیکنند یی دارد، دیگران گمان میاهای زیبکسی که گل .تواند چنین کندمی

رو که در زمستان خواند. خوب، موقعیت او مناسب است، یک اتاق آفتابچیزی می

که نیز گرم و روشن است. افق باز با امکان گردش هوا و رسیدگی زیاد. به محض این

؛ ولی افراد در میان نیست ،رازی جز این اندازد.گلی خراب شد، آن را دور می

. آنان دوست دارند بگویند با یک جادوگر در بندای برای آن بیاخواهند راه سادهمی

که مهارتی را فراگیری، ابتدا نی. برای اارتباط هستیم تا با یک عاشق گل و گیاه

خواهد آوازخوان شود، نه یک نفر می وجود دارد. ،باید بپذیری که چنین امکانی

همه دهد، صدای خوبی دارد، نه حاضر است تمرین کند، نه پولی برای کالس می

و دوست دارد خواننده  ،خواهدها به جای خود، ولی او در عین حالی که میاین

 خواهد باور کند که این امکان وجود دارد.شود، نمی
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 شبیه سازی
دهد. یک جدید را خواندم. تصویر قدیمی را جان می یافزارتولید نرمامروز خبر 

حرکات و صدایش را  آن،و  ،دهیبه آن می ،ایرا ندیده عکس از پدربزرگی که او

و تو تنها  ،است کند. یک تصویر از مادربزرگی که در کودکی تو رفتهسازی میشبیه

شود. اگر عکسی از کسی یک عکس از او داری، به یک ویدیوی کوچک تبدیل می

-گرایی حتی در نرمگذشتهو بعد... .  ینگاری کنتوانی ابتدا آن را چهرهمی ،نداری

ن هوش ادست به دام ،هوشمندی که برای عدم دریافت لحظه حالانسان . رافزا

نویسان شود. داستانحاال ببین چه مکافاتی برای هنرمندان می شود.مصنوعی می

بخشی به تصاویر داخل داستان و فیلم خود، سر مردم ها با جانسازان، سالو فیلم

 ند.ای برای خود کنرا گرم کرده بودند، و اکنون باید فکر تازه
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 روزگار
ها را که بر سرت آورده است؟ بینی. اگر بگویی اینها میدوستی را پس از سال

توان اندکی در برابر فرسایش روزگار ایستاد؛ ولی به گوید: روزگار. با مراقبت میمی

 ،رودشود، سوی چشم میها خراب میریزد، دندانو می ،شودیمهرحال موها سپید 

ها چیزهایی است که قابل مشاهده شود. البته اینپوست، چروکیده و قد، خمیده می

آدمی باید  قلب و مغز و کلیه و دستگاه گوارش در چه وضعیتی قرار دارد؟است. 

شود، اگر اندکی درباره باطن خود نیز مراقب باشد. اگر مراقب نباشد، سیاه می

رفت، باید تالش زیادی است. برای پیشمانند کسی است که درجا زده مراقبت کند، 

 داشت.
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 رسیدگی
ن نباید تفکیکی یتوجه به امور معنوی، در واقع یک نوع رسیدگی به خود است؛ بنابرا

 قائل شد. ،میان رسیدگی به خود و معنویات
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 خاموشی
فرسایی بود. سفری به قم داشتم، و پیداست که گرما، بخشی از تابستان طاقت

برای من کولر گازی در نظر گرفته بودند. از مدیر مرکز تحقیقاتی ها بود. بحث

ام که کنی؟ گفت: کولر آبی داریم. ساعتی را در نظر گرفتهپرسیدم: در خانه چه می

روشن باشد، آفتاب روی سرم نتابد، در خانه باشم، و هوا نیز زیاد گرم نباشد. این 

ها را کنم. گچر را خاموش میروم، کولساعت، نزدیک غروب است. به پشت بام می

-آورم. این کارها بیست دقیقهکنم، یک بررسی به عمل میکاری میزدایم، روغنمی

یابد. انسان نیز در سوزد، و کاردهی آن افزایش میبرد. کولرمان نمیای زمان می

 آرامی و خاموشی ذهن، نیاز دارد. روز مقداری به تن
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 در جست و جوی خویشتن
اری که وشود. کت و شلوجوی چیزی باشد، نتیجه آن دیده میدر جستاگر کسی 

پوشاک باشد، و  رازوی بسیار او در باجوتواند حاصل جستفرد پوشیده است، می

، گزارش محققانولی شماری از  ؛شاید بیان شود ،گزارش کار او در قالب خاطره

 ،انددر پی آن بودهرسانند. کتابی که سالیانی وجوی خود را نیز به چاپ میجست

 خواندم.می ها را به قلم یکی از دوستاناند. یکی از این گزارشیا نیافته ،اندو یافته

و دوست داشت استادی برای خود  ،نیز افتاده بود این دوست ما در پی عرفان

وجوی خود باید در جست ،گویم به جای نسخه خطیبدانستم اگر به او برگزیند. می

کنار زنیم، خود را  ،ایمچه را بر خویش انبار کردهاگر آن پذیرفت.باشی، نخواهد 

 خواهیم یافت.
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 دالالن
شنوی. دالالن ارز چه کردند. همین حاال داری را درباره دالالن میشهر روز ه

تر کسی وجود دارد که درباره خواندم؛ اما کمهشداری را درباره دالالن ویزا می

خواند؛ اما دالالن دین ما را به خوبی فرامی ،دهد. خداونددالالن خدا به ما هشدار 

 ها در پیوند هستیم،ولی چون با آن ؛و بدی کنیم ،دهند که بد باشیمبه ما اجازه می

 های خوبی قلمداد شویم.آدم
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 سایه و آفتاب
-های کویری یا نیمهینمزمانی ایجاد سایه، اهمیت داشته است، به ویژه در سرز

 سازی با ما چنان کرده است که آفتاب، اهمیت یافته است.امروز مرتفعکویری. ولی 

 .تواند هر مشکلی را نه تنها حل نکند که آن را به مشکلی دیگر تبدیل کندبشر می
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 رشته سکوت
-آید؛ چون رشته افکارشان پاره میافرادی از سروصدا و سخن دیگران بدشان می

و نه  ،؛ نه از سوی دیگرانپاره نشود او شود؛ ولی سالک، مراقب است رشته سکوت

 .جاو نه با سخن گفتن بی ،از سوی خود او، نه با افکار اضافه
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 پوست پیاز
ندان یک اداره بود. جای خوب شهر، یک اداره معتبر، و میک روز همایش کار

د. ها جوان هستنهمه آنکارمندانی که در آغاز استخدام، سرگرم آموزش هستند. 

 .اندبی مویی، و خمیدگی، سراغشان نیامده است. کت و شلوار نو پوشیده اضافه وزن،

اند، مطلب شاخصی وجود ندارد. ای که گرفتهنگاهی انداختم، دیدم با آن همه قیافه

تر، زیباتر تر، و ارزانتواند با یک لباس راحتهمه چیز به جای خود؛ ولی یک نفر می

دهد، غذای اصلی نیست، و از است. بو میها چیست؟ مانند پیحاال کار آن باشد.

و در آرایش پوسته  ،اندتازه به پوست آن توجه کرده ،ها که اصلشان این استآن

 اند.ظاهری نیز توفیقی نداشته
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 هم رنگ آن جماعت
کنند. بکنند، گاهی باید گفت: به ما چه مربوط است؟ ولی ها کار خالف میخیلی

را نیز شریک جرم خودشان کنند. ما نیز باید  ماخواهند جاست که میدرد این

به  ها دعوتیکی از دوستان مدت جماعت باشیم.آن رنگ کار شویم تا همخالف

یک روز از مشهد کردم. تم؛ ولی او را نصیحت نمیفرکرد، زیر بار نمیخالف می

دار و مریز رفتار کردم. فایده و باز کج ،پیام داد که پس چه کردی؟ نادیده گرفتم

-ی نیز دارد. میعرشو اشکال  ،جرم استنداشت. سرانجام سخنم را گفتم: کار تو 

من،  ت، وشگاز مشهد بازمی توانستم این سخن را دو روز بعد بزنم. زمانی که او

 سوغاتی خود را دریافت کرده بودم!
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 هم راهی
هایی، از جانب کسانی است که رسد. نصیحتهای زیادی به گوشت مینصیحت

ها اشتباه باشد؛ کوشند تو آدم خوبی شوی. ممکن است روش پیشنهادی آنمی

ها از سوی کسانی است که ولی به هرحال نیتشان خیر است. اما بیشینه نصیحت

 خواهند آمار کار خودشان باال رود.راه خود کنند، میخواهند تو را هممی
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 دوستشان نداریم
-ها تغییر کردهکنیم به تکه انداختن به اطرافیان. آزار زبانی آنان. چرا؟ آنشروع می

شد اگر چه میهایی که دوستشان نداریم. . اطراف ما پر است از آدماند و ما نیز

و  ،شودند. اما فرزند ما بزرگ میدمانو دیگران نیز ثابت می ،سلیقه ما ثابت بود

خواهیم او را نگاه داریم تا ثابت کنیم سویی میاز کند. آرزوهای خود را دنبال می

ایم، و از یاری او برخوردار شویم، و از سویی از او خوشمان فرزند وفاداری تربیت کرده

 آید.نمی
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 شکسته بند
تواند گفت: چه عکسی میپیرمرد می بند آمده بودند.زن و شوهر به مطب شکسته

 استخوان من را نشان دهد؟شکستگی 

 .جوش خورده است گفت: الزم نیست، دیگر جا افتاده وپزشک می

 خواهم فرزندم بفهمد با من چه کرده است.می -

 را نشان نخواهد داد.شکستگی عکسی آن  -

داد. خوب، و عمق فاجعه را نشان نمی ،عکس هنگام شکستگی نیز سیاه و سفید بود

کاری با فرزند خود ما آیا این پدر، افرزند، بدون برو و برگرد، محکوم است.  کار

نکرده بود که او این واکنش را نشان داده بود؟ چه مدت او را زیر بار سخنان ناخوب 

ای تواند عمق فاجعهاگر حدس من درست باشد، چه دستگاهی می ؟خود گرفته بود

 ؟دهآوریم، نشان درا که ما با زبانمان بر سر دیگران می
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 سخن گوی خدا
ها اما انسان ؛خود اوست ،و آن ،تواند سخن بگویداز جانب یک نفر می یهر انسان

کرد عملاز این دانایان کل، گوی دیگران نیز باشند، شگفتا که اند سخنعادت کرده

 گویند!بنیز سخن  اوجانب از اند، و اجازه دارند خداوند متعال نیز آگاه
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 ریاضت
تن که چون نایی شده است. به آن نازکیکی از دوستان یک روز مردی را دیده بود 

و دوست دارند  ،اندها خواندهها ریاضت را در کتاباین ؟کشیگفته بود: ریاضت می

 کشد.حاضر نیستند با کسی آشنا شوند که واقعا ریاضت می .ها بخوانندز در کتاباب
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 تالش برای اثبات
که برای این .دانمنیز می برای اثبات این است که منسخنان ما کارها و بسیاری از 

 .برای نشان دادن برای دور کردن ترس، ،خودی نیستیممخاطب دریابد ما آدم بی

برای نشان دادن دانایی،  افتند.گوی نیز به این دام میگوی و گزیدهحتی افراد کم

ها در افکار خود غوطه و سپس ساعت ،ها تجسس کرده باشیمالزم است که مدت

اگر تالش برای این اثبات کنار گذاشته  .و به نتایجی دست یافته باشیم ،خورده

توان در راه شده را میجوییشود. انرژی صرفهجویی میشود، انرژی زیادی صرفه

 سلوک به کار گرفت.
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 بی رحم
قدر زیاد که باید خود خانواده آن عصمت را از او کودک، معصوم است، گاهی آن

ود. باید ناسزا را یاد گیرد، بتواند از خود دفاع شبگیرد تا آماده حضور در اجتماع 

 رحم شده است.. جامعه ما این قدر بی، و دیگران را بزندکند
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 گواهی نامه
ها به قتلشوند. تعدادی از این کشته می ،دیگر یشماری از مردم به دست شمار

نامه ای که گواهیدهد. آقای رانندهو در تصادف رانندگی روی می ،صورت غیر عمد

را جعل کرده، آشنا داشته و  دنامه خو. آیا این راننده، گواهیرانندگی داشته است

به جز  ؛ ولی؟ خیرتحان رانندگی، حضور نداشته استمدر دوره آموزشی و ایا 

چیزهایی مجموعه نیاز به حواس جمع، شعور، رحم و مروت، و خالصه،  ،نامهگواهی

تمام مدارک موجود، به همین بند  .، وجود داردشودکه به آن انسانیت گفته می

-ترک میانسان میان مشتی مدرک، درک  .دهد، و بدون آن، فجایعی رخ میاست

ها، میان عنوان. میان القاب و شودهایش دف میشود؛ بلکه انسان، میان مدرک

کدام نه تنها واقعیت ندارد که درست به عکس های مردم. چیزهایی که هیچتعریف

 عمل کرده است. 
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 تصویرهای ذهن
تواند تر ندارد؛ ولی عکس نمیکنی. اصل نوشته، دو بعد بیشای، عکاسی میاز نوشته

-های خوشتوانست، اصل قطعهتمام حال و هوای نوشته را بازتاب دهد. اگر می

ها در و یا تصویر آن ،قطعات به چاپ رسیدهها بازدیدکننده نداشت. نویسی در موزه

نویسی، چیز دیگری فضای مجازی منتشر شده است؛ ولی دیدار با قطعه خوش

است. حال درباره اشیایی که سه بعد دارد، باید چه کرد، ارتباط تصویر صندلی با 

و  سارسایهنی که یبگیاهان شویم، می نیاید؟ اگر وارد خود صندلی در چیست

و به  ،رویمشود. قدم قدم پیش میخنکای درخت سرو در تصویر آن منعکس نمی

توان تصویری تمام گویا از یک انسان گونه می. چهرسیمحیوانات و سپس انسان می

 ،در معرض تغییرات است، صبح زود به صورتی استدر اختیار داشت؟ انسانی که 

و چند سال بعد، تغییرات  ،ای استهو پیش از ظهر به صورتی دیگر. امسال به گون

من سالیان پیش، کتابی را گونه است. . تصویرهای ذهنی نیز اینزیادی کرده است

مند و نیز نیازمند شدم. های او عالقهای خواندم. سپس به دیگر کتاباز نویسنده

ذهن من شکل گرفت. تصویری  رو تصویری از او د ،شمار دیگری از آثار او را خواندم

که در ذهن دیگران نیز مشابه داشت. اما آرام آرام با آن نویسنده که درگذشته بود، 

آشنا شدم، و سرانجام روزی عکسی از او را دیدم. تصویر ذهنی من نادرست بود که 

ری از هنگامی که تصوی .وجود او نداشتآن اگر درست بود نیز پیوندی با اصل 

توان به شناخت خود امیدوار بود که اصال باید چیزی در ذهن داریم، نه تنها نمی

 ناامید بود.
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 زیبانمایی
ها یا زشت است و یا زیبا. ولی آن انسان زشت، یک زیبایی دارد که درون انسان

ه بر تمام وجود انقابی بر چهره ندارد. انسان زشتی که نقاب زیبا بر چهره که نه، گ

و آن زیبانمایاندن زشتی خود  ،ی دیگر بر خود افزودهته است، یک زشدرگذا خود

سواری کند، سلطنت و مردمخواهد انمایی، بدون دلیل نیست، او میباست. این زی

برای تدوام این  .آوردزشتی را به دنبال می جاست که این زیبانمایی، کارهایو این

ها هایی که به این آسانیشد. نقابها زیاد باکارها باید ضخامت و تعداد نقاب

 خراشیده نشود.
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 چوگان
شود که گویی اساس این های ملی مانند چوگان میگاهی چنان تبلیغی از ورزش

های ناسالم پایه این ورزش نیز بر اساس رقابتها دارد. ، تفاوتی با دیگر ورزشورزش

رود که همان جایی می هبگونه که ورزشی مانند کشتی، دقیقا تواند باشد. همانمی

اند؛ خوب که چه؟ آیا کردهزمانی در میدان نقش جهان، چوگان می رود.فوتبال می

 نماد شهر ما باید چوگان باشد؟
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 میگرن
های مزمن است. چیزی مانند میگرن که سراغ یک های بشر، بیماریدیکی از در

در این زمینه انجام  رود. تحقیقات پزشکی زیادیجوان رعنا و به ظاهر سالم نیز می

و داروهایی ساخته شده است. اما آیا دارویی وجود دارد که موجب شود  ،شده

دانی باید بگویم خیر، اگر نمیو دیگر بازنگردد؟  ،میگرن در همان دقیقه، خوب شود

رسد. ه نمیجنتی هوجود ندارد. راه رهایی از میگرن وجود دارد؛ ولی در یک دقیقه ب

سردرد، استراحت  از میگرن نجات یافت. هنگام ،به صورت کامل ،توان با پرهیزمی

و مراقب غذای خود بود. در این  ،کامل داشت، از عوامل تشدید میگرن دوری کرد

-های اخالقی نیز نمیدرباره بیماریصورت هیچ نیازی به هیچ قرصی نخواهد بود. 

وردی پیدا د. توان در انتظار کسی نشست که همه دردهای ما را یک جا شفا ده

و سپس در انتظار نشست که همه چیز تمام  ،و آن را یک دوره تسبیح گفت ،کرد

 شود.
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 عالقه راستین
پدر دوست ما دچار بیماری آلزایمر شد. نیاز داشت که یک نفر او را حمام کند، غذا 

 ،پس از مدتی درگذشتوشو کند. و شست ،شویی ببردبدهد، مسواک بزند، به دست

و دچار بیماری قلبی شد. پدر خویشاوند ما آدم ایرادگیر  ،و دوست ما بسیار ناراحت

پیداست و نیاز به تزریق خون داشت.  ،های گوناگونی پیدا کردو بدهانی بود. بیماری

و  ،کسی جز آشنایان نزدیک، حاضر نیست خون خود را در اختیار دیگری بگذارد

های مارستانیبه ببا نام مستعار، ها باید شمار این آشنایان نیز اندک است. آن

پذیرفت که در بازه زمانی کوتاهی، خون از رفتند؛ وگرنه پرستار نمیگوناگون می

کرد، کاری فرزند او بارها و بارها خون خود را به پدر تزریق مییک نفر گرفته شود. 

به هرحال . ، و در قاموس پزشکی، پذیرفته نیستکه خارج از طاقت یک انسان است

ده بودند؛ ولی مکه از بدهانی او به ستوه آو اطرافیان با این ،این پدر از دنیا رفت

توان دلیل این اندوه را دریافت. آن همه رسیدگی جا میاین بسیار اندوهگین شدند.

آن دوست ما از درگذشت پدری که دچار  کند کهو آن همه خون. منطق حکم می

پدر که از بند این تن بیمار رسته است، و خود نیز  فراموشی شده است، شاد شود.

پدری  مرگو این خویشاوند ما نه از  ،داری او را داشته باشددیگر نباید غم نگاه

که  های گوناگون و سختبیماری باخود وجود پدر از به خاطر رهایی که  ،بداخالق

کرد که پدر می گویم باید دعانمی. ، شاد باشدنیست شباهت به شکنجهدرمان او بی

خارج از قوانین به صورت عادی و نه و یا  ،درکمییا او را درمان ن ،زودتر رها شود

ولی هنگامی که کشی نیز در میان نیست؛ سخن از به داد،میی به او خون کپزش

توان دریافت این عالقه به جاست که میامر الهی رسید، چرا باید ناشاد بود؟ این

عالقه به خاطر خود ما و به خود ما  تواندعالقه راستین نباشد، میتواند می ،دیگری

و  ،شوندتر اندوهگین میرود، کمای از میان میباشد. برای آن پدری که با سکته

   گذرد، بسیار.برای این پدری که با شکنجه سالیانه درمی
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 انگیزش حسادت
گذاشتند. به جز ترقه میخ یا زیر پایه آن ی، مصندلی معلمروی آموزان گاهی دانش

کنم، ریشه ها با این معلم یا معلمان، گمان میها و دشمنی آنطبعی بچهجنبه شوخ

انگیزش  آموز.گاه معلم با دانشچنین کاری را باید در حسادت دانست. تفاوت جای

شود. ما اگر در جامعه خود، ت میسحسادت دیگران موجب بروز رفتارهایی نادر

ادعاهای  ،بسیار باال خواهد رفت. افراد زیادی ،کنیم، میزان تقلبتبعیض را جاری 

 دروغ خواهند کرد.
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 نفرت انگیز
قرار بود هرکس پولی به مدرسه بیاورد تا به مناطق جنگی فرستاده شود. ارسال 

های جنسی، درد سرهای خودش را داشت. خانواده، من را قانع کردند که کمک

باشد. یک کمپوت گرفتند تا آن را به مدرسه ببرم. باید کمک ما به صورت جنسی 

آن را به من بده تا به دفتر  :ن که چیزی برای کمک نیاورده بود، گفتمکالس هم

وگرنه با تو دوست نیستم. من هم کمپوت را به او دادم. امتیازی برای ما در  ،بدهم

یک قوطی ای انجام شده بود؛ دوستی در قبال دریافت ولی معامله ؛بر نداشت

کند که اگر در خط من نباشی، تو را به آدمی جامعه، ما را تهدید می کمپوت.

 کس دوستش نداشته باشد.نم. آدمی که هیچکتبدیل می انگیزنفرت
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 منبع یابی
توانی فهرست کنی. از این فهرست، تعدادی را شماری از کارهای خودت را می

ای. سرمشق تو ه انجام دادهچها را برای و حسابی فکر کن تا دریابی آن ،برگزین

ای. دوست کسانی انجام داده هها را برای نشان دادن به چو آن ،اندچه کسانی بوده

ها یافتی، باید عزیز! من خوب و بد نکردم، اما اگر خودت کار بدی را در میان آن

کارها  خواهی خودت باشی، هیچ نیازی به نشان دادنمنبع بد را حذف کنی. اگر می

 دادن به دیگران نداری. و انجام کارهایی برای نشان ،به دیگران
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 زمان
ها استرس اند. یکی از دالیل بیماری آنهای روزگار ما بیمار شدهبسیاری از آدم

گوید: کی. کی، کار شیطان ها ریشه در زمان دارد. مشتری میو استرس آن ،است

تواند در اتاقی زندگی کند که نه تقویمی در کند. آدمی میاست. تولید استرس می

ی. این جنبه افراطی قضیه است. به هرحال در دین و مذهب ما، تآن باشد و نه ساع

زمان، اهمیت دارد؛ ولی شتاب برای منطبق شدن با زمان، و انجام کارهای گوناگون 

 کند.در بازه زمانی اندک، تولید بیماری می
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 روزی حالل
و او دنبال  ،م نداده؛ چون حرام بوده، استاگفت که انجای میدوستم از معامله

در طرف دیگر معامله قرار درست بر خالف دوست دیگر که روزی حالل است. 

کرد. برای  نیز برایم تعریف یک بار دیگر. ه بوداو را دعوت به کار حرام کردداشته، و 

، حرام نبوده است؛ ولی کنداو تعریف می ای کهکند. معاملهدیگران نیز تعریف می

؛ ازجمله همین اتهامی آمیزداو تا دلت بخواهد کار خود و زندگی خود را با حرام می

بود؛ ولی شمار توان به او فهماند که آن حرام نگونه میچه زند.که به دیگری می

؟ احتماال بعد از یک مجادله سخت بسیاری از گفتارها و رفتارهای تو، حرام است

-آسان است یک جست ،مورد را به او فهماند. امروز دریافت حرام و حاللبتوان یک 

یک ای میل به دفتر مرجع مورد  ،تری باشدو در فضای مجازی و اگر مورد خاصجو

، و عمل به شرع نیز ها نیستقلید. او کامال به روز است؛ ولی اهل این پرسشت

ها دشوارتر عمل به آن تر شده،دشوار است. هرچه اطالع از حالل و حرام، آسان

. چه خوب که آدم یک نفر را در زندگی داشت باشد که این چیزها را شده است

دهد، یک نفر را قبول داشته باشد که بتوان خیص نمیشتشخیص دهد. اگر خود، ت

به او ارجاع داد. اگر روزی با دیگران بر سر تشخیص خوب و بد، جدل کرد، بگویند 

 حال یک نفر نه تنها دوست ن است.اهرچه او بگوید، همبرو از آن دوستت بپرس. 

 کنند!مطلعی ندارد که دیگران نیز به او رجوع می
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 سازان زندگی
 کنند:ویژگی افرادی که واقعا زندگی می

 اهل شتاب نیستند.

 روند.گویند و آرام راه میاهل خشونت نیستند؛ نرم سخن می

 گردی هستند.روی و طبیعتاهل پیاده

 دهند. هرجایی هستند، با تمام وجود، حضور دارند. چند کار را هم زمان انجام نمی

 دهند.روی به آهنگ و کتاب صوتی گوش نمیهنگام پیاده

 ها منظم است.تنفس آن

 اهل رابطه نزدیک، ژرف و دائمی با خداوند هستند.

 کنند.سکوت درونی و بیرونی را رعایت می

 ز سکوت است، و نه افکار درهم و برهم.مغزشان را اگر بشکافی پر ا

 وسایل اضافه و افکار اضافه ندارند.

 اهل بحث و جدل نیستند.

 بخشند.ترین چیزهایی را که دارند، به دیگران میروزانه مقداری از به

 کنند.روزانه مقداری کشت و کار و باغبانی می

ها را نوازش، گلهاست، برگ دمشان گل و گیاه است. مشامشان پر از عطر گلهم

 کنند.ها دست و روبوسی میو با شاخه

 کنند.ها را در قفس نمیپرنده

 اهل دخالت در کار دیگران و تجسس در کار دیگران نیستند.

 کنند نه دیگران را.می مدیریتخود را 
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 تمام
ها سپرده شده است، زود تمام کنند، بعضی از مردم دوست دارند کاری را که به آن

خواهند وقتی این کار اری میماگر یک کار ساده و پیش پاافتاده باشد، و ش به ویژه

 ها به پایان رسید، آغازی تازه برای دیگران باشد.برای آن
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 مجموعه کتاب های خودپژوهی
 آرامش؛ آغوشی دوباره

 تأملی در خویشتن

 ات را در آغوش بگیرتنهایی

 جشن بودن

 خودبیداری

 خودجویی

 خودنگری

 خوش باش

 یابیخویشتن

 دعوتی برای بودن

 روی موج شادی

 شیواتر از اشراق

 صمیمانه با خودم

 های معبد سکوتعاشقانه

 باوریعشق

 قاصد صادق

 ماناتر از مینو

 مبارز راه عشق

 مطالبات معنوی

 ای به نام آرامشهدیه

 یک آدم خوب
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