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  يشگفتارپ

 

  

كار پيشگيري و درمان پزشكان و كارشناسان دست اندر، مشاوران، روانپزشكان، روانكاوان

د در مورد اينكه چگونه يك انسان به مصرف مواد مخدر روي مي آورد يا اينكه چگونه به اعتيا

وري ارائه كردند يا با عمل در بوته تئيل و مسائل زيادي را يا بعنوان دال. درمان و ترك ميرسد

 . آزمايش قرار دادند

طالق پدر و ، خانواده و اطرافيان، محل سكونت جغرافيايي، محيط زندگي اجتماعي و شخصي 

، محيط كار، دانشگاه، مدرسه، كودكي، شرايط زندگي در دوران متفاوت، جامعه، فرهنگ، مادر

حتي عده اي آن را از نظر . دوست ناباب و زغال خوب هر كدام به نوعي مورد كاوش قرار گرفته

در بروز وراثت و ژنتيك بررسي كرده اند و به نتايجي هم رسيده اند و شايد همه اينها به نوعي 

همه آنها عوامل خارجي بوده و : پيشگيري و درمان دخيل باشد ولي يك چيز مسلم است، اعتياد

 . شدهستند كه تغيير آنها ممكن است از عهده ما خارج با

تصميم گرفت . ه روزي شخصي دست به كار تغيير جهان شدك: داستاني در مجله اي خواندم 

در بيست سال اول . ل داشت را درست كند و تغيير دهدچيزهايي را كه به نظر او ايراد و مشك

در بيست سال دوم عمر . عمر خود سعي كرد مردم كره زمين را تغيير دهد كه بي نتيجه ماند

ه باز كنزديك بودند را تغيير دهد خود سعي كرد مردم كشور خود را كه از نظر زبان و مذهب به او

ي كرد شهر سع، از هم دست از تالش نكشيددر بيست سال سوم ب. هم نتيجه اي حاصل نشد

و اما در بيست سال چهارم به تغيير فاميل و . كه باز هم بي نتيجه بودكوچك خود را تغيير دهد

. ديگر عمر داشت به پايان ميرسيد. ولي چه رنج و تالش بيهوده اي، خانواده خود مشغول شد

  . از آن دنيا تغيير كرد سرانجام او تصميم گرفت خود را تغيير دهد و چه زيبا پس
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چگونه ممكن است چيزي را كه دور ، نمي بينيم ستاو نزديكترين نزديك  ي را كهوقتي چيز

وقتي ما ماهيت خود را نمي توانيم ببينيم چگونه ممكن است . است و بسيار دور است را ببينيم

مي توانيم دانش  گونه چ، وقتي نمي توانيم خود را بشناسيم. بتوانيم كم و كيف ديگران را ببينيم

وقتي نمي توانيم در خود تغييراتي بوجود آوريم چگونه مي خواهيم . شناخت ديگران را پيدا كنيم

  . را تغيير دهيمكشور يا شهر يا حتي خانواده و فرزند خود ، دنيا

مي خواهند ، آدمهايي كه هنوز خود را نشناختند، است عجيبحتي خيلي خيلي جالب و 

پا ! ولي هدفشان كسي شدن است، آنها با وجود خويش بيگانه هستند. سي باشندبراي خودشان ك

قبل از آنكه دنياي درون خود ! ر دهنديرا از اين هم فراتر مي گذارند و تصميم ميگيرند دنيا را تغي

                                                    .  را بشناسند و بتوانند تغيير دهند

وقتي بين كسي كه ، ي حتي نمي توانيد خود را ببينيدوقت، اهيد خود را بشناسيدچگونه ميخو

چگونه شناخت ، قرار است شناخته شود و كسي كه قرار است شناسايي كند ارتباطي برقرار نيست

       ؟ پديد مي آيد

  

  .  شما اول بايد كمي از خودتان فاصله بگيريد

                                           
 

  

  

  

  

  

  

 

  

  



 6    من مسافر

 

  

 مقدمه ( سخن نويسنده )

  

  

 ! حتما كوتاه ترين راه؟ بهترين راه كدام است، تصميم گرفتم از اعتياد و مواد مخدر بنويسم

  .  از خودم مي نويسم.  م كوتاه ترين راه را انتخاب كردمه من

با ، تاريخ بشريمواد مخدر و مصرف آن كه قدمتي دارد به اندازه ، در دوره اي از تاريخ اعتياد 

اعتياد نيز با پيشرفت انسانها و بوجود آمدن تمدنهاي متفاوت و متمدن پيشرفت . آن آشنا شدم

  ! اين هم نوعي پيشرفت است. كرد

 به اي تلخ و به نوعي شيرين از آناز اين تاريخ با آن آشنا شدم و تجر اي و من نيز در دوره

، ست و دو سال درگيري و ابتال به بيماري اعتيادبي، بيست و دو سال با آن زندگي كردم. گرفتم

مي بينم ، نگاه ميكنم آنوقتي خوب به  كه، اما دوره اي از زندگي من بود، شايد يك عمر نباشد

كه مرا به اعتياد كشاند و دوره ي اعتياد به شكلي رقم خورد ه دوره قبل از ظهور آن مسيري بودك

و درمان آن جدا مواد مخدر ، بگويم كه ديگر از اعتياد مي توانم به جرئت. كه به رهايي انجاميد

  . نمي شوم و از اين موضوع بسيار تا بسيار خوشحالم

اما هيچ وقت به اين موضوع فكر نكرده بودم كه شايد روزي روزگاري بخواهم زندگي خود را 

ز كه خود در آنجا به يك مرك نامه آغازعنوان  به رشته تحرير درآورم و از آن جالبتر اينكه آن را به

همه آن  رويدادها و  اين هم برود كنار، اشكالي ندارد، خوب. ارائه دهم، به درمان رسيده ام

شايد هم هيچ ، پيش از هيچ كدام خبر نداشتممن از   ماجراهايي كه در زندگي من اتفاق افتاد و

  ! چرا، وقت نفهميدم

براي اين ، ر زندگي انسان رخ مي دهداين را بارها متوجه شدم كه بيشتر اتفاقاتي كه دولي 

تغيير معموال با ايجاد مسئوليت همراه است و همراه خود . است كه تغييري در شخص بوجود آيد

ا به مسير حقيقي زندگي و ما ر باشد ولي شايد اين وظايف هر چند موقت، ردوظايفي مي آو

فرار مي كنيم يا آن را به  گاهي به دليل ترس از مسئوليت از تغييرات. برگرداند مانشخصيت 



 7    من مسافر

 

بعضي از اتفاقات و رويدادها به اين دليل در مسير زندگي قرار  و. زمان ديگري موكول مي نماييم

روز امتحان ، در واقع روز. كه ما بتوانيم آنچه را تا آن لحظه آموخته ايم را به كار ببنديم، ميگيرند

  هنگام نه حتي در  وامتحان از قبل  نه صورت يك اتفاق مطرح ميشود رااين سئوال كه باست و 

بلكه تنها بعد از غلبه بر آن و به شرط قبولي ميفهميم كه چرا آن . پاسخ دادنمي توان امتحان 

و ممكن است دوباره و دوباره ، اگر در آن امتحان مردود شويمو . امتحان از ما به عمل آمداتفاق يا 

  . ريممورد همان امتحان قرار بگيباز هم دوباره 

اما بعضي از اتفاقات براي اين است كه ما درس جديدي بگيريم و روزي ديگر كه شايد خيلي 

 ! درس جديد امتحان، اتفاق براي يك، يا خيلي نزديك باشد دور

و . فتهكسي به يك چرخش در زندگي اش دست يا و ز رويدادها به وقوع پيوسته اندبعضي او 

، باعث تغيير زندگي يك نفرگردد، مد مشترك از وقايع بسياركه پيا، بدين گونه نيز روي مي دهد

ممكن است رخدادهاي بسياري وجود داشته باشند كه تاثير مشترك آنها سبب نقطه عطفي و 

  . اما شايد هنگام وقوع اين اتفاقات نتوانيم تشخيص دهيم، شده باشد

براي ما بر فاق و واقعه اي اما يك چيز در وقوع اتفاقات مشترك است و آن اينكه آنچه از هر ات

وقايع به خودي خود يك . تعبير و تعريفي است كه از آن به عمل مي آوريم، تفسير، جاي مي ماند

  . حالت است و اگر به آن بدون تفسير ذهني نگاه كنيم مي توانيم از آن بگذريم

يك مسئوليت  قبولبه عنوان  هم نامه را آغازگرفتم اين اتفاق يعني نوشتن تصميم ، و اما من

هم به عنوان يك درس جديد و هم بصورت ، جديد ؛ هم به عنوان يك امتحان از درس هاي قبلي

يك حالت بدون ترس از تعبير و تفسير خود و ديگران و فقط با بكارگيري حافظه و برداشت 

و شايد باعث شود رخداد جديدي در آينده در زندگي . از آموخته هاي كنگره عنوان كنم، خودم

  . من به وقوع بپيوندد

در شروع از خداوند طلب ياري ميكنم تا بتوانم اين نوشتار را به مقصود برسانم و به قول 

و اميدوارم  "مي دانيد كه كار ابتدا مشكل است اما لنگر كشتي را از آب بكشيد": سردار

  . آرام گيرد! ين كشتي سالمت در ساحلاي
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 اهميت موضوع 

  

  

عنوان گرديده  60در كنگره . تركيب مواد مخدر و انسان به عمل مي آيدشكل گيري اعتياد از 

در ديدگاه . كه هر چيزي كه انسان را از حالت طبيعي خارج كند مواد مخدر محسوب ميگردد

  : انسان به دو بخش تقسيم ميشود 60كنگره 

  صور آشكار  و صور پنهان 

ابل رويت است و با چشم فيزيكي آشكار و قصور آشكار همانطور كه از عنوان آن پيداست 

  . . . قلب و، سر، پا، ميتوان آن را ديد مانند دست، خود و ديگران

، عقل، صور پنهان به قسمت هايي گفته ميشود كه با چشم سر قابل ديدن نيست مانند حس

  . . . ونفس ، روح

 11ل كه ضلع جسم آن در طو. روان و جهان بيني است، مثلث درمان در كنگره شامل جسم

ماه سفر اول و آشنايي با فيزيولوژي جسمي و همراه با مصرف مواد مخدر به شكل دارو 

(opium-ot)  بازسازي سيستم هاي طبيعي توليد مواد شبه افيوني به درمان مي رسد و .  

ماه به تعادل  11روان انسان نيز همچون سوار و سواركار در طول ، همراه بازسازي جسم

و بستر و زمين مناسبي را طي ميكنند  روان مكمل و همراه يكديگر مسير جسم و. طبيعي ميرسد

  . مي خواهد بنام جهان بيني

در كنگره داراي زمان مشخصي ، ضلع جهان بيني كه موضوع اصلي اين تحقيق مي باشد

  . بي پايان باشد آن نيست و شايد زمان

ا هر عامل بيروني ديگري كه غير از مواد مخدر يه در اين تحقيق تصميم گرفتم عنوان كنم ب

هست كه انسان را از شكل طبيعي و رفتاري فكري ، موارد زياد ذهني، تعادل ميشودباعث عدم 

هويت هاي كاذب دروغ و ، توهم، انساني خارج ميكند و باعث ميشود كه جهاني مملو از ترس



 9    من مسافر

 

يه اي از زندگي اما در واقع سا، و عمري به عنوان زندگي حقيقي و واقعي شخصيتي بوجود آيد

  . را فراهم كندو واقعي حقيقي 

نامه  آغازو ارائه ، موضوع جهان بيني بنظر من موضوعي ارزشمند بوده و با دامنه بسيار وسيع 

  . در اين موضوع دست نويسنده را باز مي گذارد

  . ما معتقد هستيم كه درمان اعتياد يك علم است و يك رشته تخصصي 60در كنگره 

در رابطه با اعتياد ارائه شده  يا آغازنامه اي خارج از كنگره هيچ پايان نامه آيا درمن نميدانم 

راهنمايي در  رسالهولي در كنگره ارائه  ؟يا نه، يك نفر از بيماري اعتياد شدهكه باعث رهايي حتي 

ا مرحله اي عنوان و منتشر ميشود كه شخص نويسنده نه تنها خود از اعتياد آزاد و رهاست بلكه ب

  . اقدام به اين كار ميكند، كت در رهايي ده ها نفردن هزاران ساعت كالس آموزشي و شرگذران

، در مورد اهميت موضوع همين بس كه شايد هيچ انساني نباشد كه احتياج به تغيير نگرش

، حال ما مصرف كننده مواد مخدر باشيم يا خير. خود نداشته باشد. . و رفتار، اخالق، گفتار، افكار

چون در برخورد با انسانهاي به ظاهر طبيعي متوجه ميشويم كه خيلي . ه هر حال فرقي نميكندب

قابل ، از مشكالت آنها با تغيير جهان بيني كه در كنگره آن را بصورت كاربردي آموزش ميدهند

  . نها منتهي گرددآيل است و انشاهللا روزي به ترخيص تغيير و تبد
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  : دارگفته اي از سر   

  

خداوند براي خلق انسان آنقدر بي نقص عمل نموده كه آنچه ميگويد در عمل به 

بايد به همان اندازه در ، پس ما هم كه ذره اي از وجود باري تعالي هستيم. انجام ميرساند

  . تفكر و عمل دقيق باشيم تا هم خود و هم خداوند از ما راضي باشد
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 دوره قبل از اعتياد 

  

  

  )از تولد تا تحصيل ( فصل اول زندگي 

در  10/10/1339گفته شده است در تاريخ ) طبري  بر وصف( همانطور كه در تاريخ پدري 

پدر و مادرم خيلي خوشحال شده اند كه پس از تولد م نشب بدنيا آمدم و فكر ميك 10: 10 ساعت

فكر ميكردند شايد اين پسر  ًاحتماال. )بنده خداها(دختر باالخره صاحب فرزند پسري شده اند  2

، آينده خوبي در تصورشان بوده وحتماً. روزي دستگيرشان شود و باعث دوام دودمان خانواده باشد

 يكي از مشكالت هم  اين( . ر ميگيريم اتفاق نمي افتدهميشه آنطور كه ما آينده را در نظ ولي

  ). نهكخودش رو با ما هماهنگ نتونست آينده هيچ وقت اين ، است كه

  . روددودمانشان بر باد تا كمك كردم  قفلي زدم به دستگير ه شان وبعدها ، به هر حال

 و، غاز زندگي اوستآ، لحظه اي كه نوزادي به دنيا مي آيد، من اين بود تا قبل از اين گمان

ر فك، آن لحظه كه پيري فرتوت و سالخورده چشم از جهان فرو مي بندد. اين درست نيست

تولد و . زيرا زندگي بسيار بزرگ تر از تولد و مرگ است. چنين نيست، ميكنيد پايان زندگي اوست

  . هنددرون اين زندگي روي مي د تولدها و مرگهاي بسيار . نيستندمرگ دو انتهاي زندگي 

آن هم كتابي ، دژاكام بارها و بارها اين مثال را بكار برده كه زندگي مانند كتابي است استادم

ما را شرح ميدهد و مرگ پايان يك فصل و  صلهاي بي شمار و هر فصل آن  زندگيبا ورقها و ف

  . ورقها و فصلهاي زيادي به پايان ميرسد ولي كتاب همچنان هست. تولد شروع فصلي ديگر است

، زندگي ما بسيار پيشتر از تولدمان شروع شده. فصلي ديگر آغاز ميشود، صفحه را ورق بزن

زندگي ما در پايان زندگي پيشين و در پايان . بلكه بسيار پيشتر از آن، قبل از بارداري مادرمان

  .در واقع آن پايان اين آغاز را ساخته. آغاز شده است، فصل قبلي
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   "از خط ديگريستپايان هر نقطه سراغ" 

حال اين زندگي . آغاز خواهيد كرد، ي كه در آخرين زندگي كنار گذارده ايدجااز همان، بعد

  ؟ جديد چگونه خواهد بود

  . در شروع فصل بهار رشد ميكند، زمستان قبل كاشته شده در پايانكه دانه اي 

، و شكل داده ايم تمامي آنچه با خود داشته ايم، دانه اي كه تمامي آنچه گرد آورده ايم

درخت ، دانه اي كه رشد ميكند. درونش است و اين دانه تمامي اين نقش و نگارها را در خود دارد

تولدها و ، همين فصل ازكتاب زندگي منخود  اما. گل ميدهد و ميوه اي هم خواهد داد، ميشود

، م الفصل خواهد رسيديو، بارهاينده هم ن خود داشت و بارها و بارها و درآمرگهاي بسياري در درو

  . حتي روز رستاخيز بارها و بارها در همين فصل اتفاق افتاد، بهشت و جهنم، مرگ زندگي و

  . نمي توان تصور نمود كه چه تكرارهايي بايد انجام شود: بقول سردار

هميشه  20و  0به اين فكر ميكردم كه بين عدد . يعني روز تولدم تكرار شدم 10من از عدد 

سقوط ميكردم ، ولي و مردودي خواهم بود و با كوچكترين حركت اشتباه تك مي آوردمدر مرز قب

  . و باز تكرار و تكرار تقويتي ، و بارها و بارها كالس جبراني

. برسم 15و  14نمره بگيرم تا به  5يا  4بايد ، ولي براي اينكه صعود كنم و قبول شوم

  . فرقي نميكند 10زياد با  11ميدونستم نمره 

پدرم يك كارگر نجار ماهر بود كه در شغل . از نظر مالي، خانواده متوسط بود نواده ما يكاخ

پدرم در دوران خود از . خانه اي اجاره اي و مادري خانه دار و ساده. خود اسم و رسمي داشت

اينكه روشن : نفهميدم يك چيز را و من هيچ وقتميشد روشن فكر ناميده، اجتماع جامع ونظر

  ! .نمي دانم: آنها نميتوانند بگويند، يك مورد بسيار ضعيف و ناتوان هستندفكرها در 

من ، چرا هستي بايد اين پدر و مادر را براي اين فصل از كتاب انتخاب كرده باشدنكه اي

و شايد چون سرنوشتها با چون مي بايست چنين باشد ، فقط چنين بود. توضيحي برايش ندارم

. حتما تولد و انتخاب خانواده هم با خواست من رقم خورد. ودخواست انسانها رقم زده مي ش

  . حداقل در ادامه زندگي مطمئن شدم كه خواست من مهم ترين اصل بود
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فكر نميكنم هيچ پدر و مادري در تولد فرزندشان تصميم بگيرند كه بچه خود را به طرف 

 ر بدو تولد و يا در شروع د همانطور كه هيچ انساني. فساد و كارهاي ضد ارزش سوق دهند، بدي

، هيچ انساني صبح كه بر ميخيزد. زندگي تصميم نميگيرد زندگي خود را به بدي و نابودي بكشاند

موزش مي ا امروز فرزندم را با ضد ارزشها آي بخود نميگويد ميخواهم بدترين زندگي را داشته باشم

تالش و خواهد و در آن جهت  برعكس هر انساني براي خود و خانواده خود بهترين را مي! دهم

  . حركت ميكند

معتاد و بي تعادل وجود داشته و ، شرور، فاسد، كه اين همه انسانهاي خالفكار، اما چه ميشود

  ؟ !دارد

 باخواسته(، خواسته آشكارشان اين نبودحداقل ، ههدفشان اين نبود در صورتي كه هيچ كدام

  . )نهان كاري نداريمپ

. هستندو خانواده خود خوشبختي و رضايت براي خود ، امنيت، شآرام، همه خواستار رفاه

البته (مانند دانشگاهي كه ما ناخواسته ، زندگي همه ي اينها را به ارمغان مي آورد، ولي با اين حال

بدانيم كه حتما براي شروع  را به جبر دراختيار انسان قرار دهد و فكرنميكنم كه خداوند هيچ چيز

امتحان ، واحد ها را برداشته ايم و مجبوريم كالسها را بگذرانيم )رسيده ا هم پر اين زندگي نظر ما

زندگي در زمين با آموزش هاي سخت و  و نرا به جان بخريماستادان آتشويق و تنبيه ، بدهيم

  )مگر معني آن بداند ، و شايد هم سهل است و هم سخت( طاقت فرسا همراه است 

ز هزاران خواسته آغاز كرده به جسم وارد ميشود و هر رو با سفري كه از آسمان، نفس انسان

هر روز وظيفه اي براي انجام دادن . چه در صور پنهان و چه آشكار، نفس است دارد و اين نشان

   .چيزي براي ياد گيري هست به عهده مي گيرد و هر روز حتماً

، كه يادم مي آيددست بكار شدند و تا آنجا ، در جهت آموزش درست منهم پدر و مادر من 

  . حتي كمي از آنها باالتر بودمزي كمتر از همساالن خود نداشتم ودر دوران كودكي چي

       همه كودكان تنها اندكي از آن دوران را به ياد. سالگي چيزي يادم نيست 4يا  3تا سن 

سالگي  4ا ي 3آيا قبل از ؟ چرا حافظه انسان قادر نيست قبل از اين دوران را به ياد آورد، مي آورند

  ؟ است رخ نداده براي شمااتفاقي
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در حالي كه الزم است بداند ، كودكي متولد مي شود پس از تولد او نمي داند چه كسي است

در واقع يك كودك زماني ، چون در غير اين صورت زندگي براي او سخت خواهد بود، كه كيست

اي وجود نداشته تا  افظهدر آن زمان ح، اطراف خود ميشود كه درك كند كيست وارد دنياي

نبودوكامل نشدن شخصيت ، بتواند اتفاقات راثبت كند و علت عدم وجود حافظه در آن زمان

يافته و نمي داند در واقع در آن سنين كودك هنوز شخصيت خويش را ن، دروجود كودك است

 3ن حدودا در س. )راني است كه كودك ميداند كه كيستشايد بر عكس تنها دو (چه كسي است 

به طور مثال از ، سالگي است كه كودك به طور واقعي شروع به درك محيط اطراف خود مي كند

شاد و در حال لبخند ، همان دوران وقتي در چشمان مادر خويش نگاه ميكند ومادر را خوشحال

زيرا هر گاه مادر به من ، نتيجه ميگيرد كه من بايد زيبا ودوست داشتني باشم، زدن مي بيند

يا وقتي پدر به خانه مي آيد از ديدن ، شاد و خوشحال مي شود و مرا مي بوسد، مي شود نزديك

  . من بسيار شاد ميشود و شروع به حركات بچه گانه و بازي مي كند

مادر وديگر اطرافيان براي او همچون آينه ، تمام اين وقايع را مي نگرد وبدين شكل پدر كودك

ا در انعكاس اين آينه ها خود را بشناسد و شروع مي كند اي عمل مي كنند و او سعي مي كند ت

تا بتواند شخصيت خود را ، كه او كيست، به جمع آوري اين اطالعات در حافظه وذهن خويش

به همين دليل . پايه هاي شخصيتي او از همان زمان شروع ميكند به شكل گيري. ترسيم كند

شود در شخصيت خود احساس كمبود است كه اگر كودكي بدون داشتن مادر يا پدر بزرگ 

كودكاني كه با اين شرايط بزرگ ميشوند حتي در بزرگسالي نيز نخواهند توانست . خواهد كرد

خود را آنطور كه بايد دوست داشته باشند زيرا اين تاثير اوليه عشق ومحبت در وجود او شكل 

  . او را دوست دارند يا نهچنين كودكي حتي در بزرگسالي شك دارد كه آيا ديگران ، است نگرفته

به همين دليل ، البته هميشه وقايعي كه كودك از آنها تاثير مي گيرد براي او خوشايند نيست

   ه هاي مختلف شكل هكم كم جب، كودك شروع مي كند به جدا كردن اين تاثيرات از يكديگر

او نيز ، ت نمي دارندافرادي كه او را دوست دارند را دوست دارد و افرادي كه او را دوس، مي گيرد

او سعي مي كند . ه خود قرار مي دهدهآنها را دوست نمي دارد و هر كدام از اين افراد را در جب

تاثيراتي را كه براي شخصيت او خوشايند نيست را در اليه هاي زيرين ذهن خود جاي دهد و به 

ه تو بچه زشتي هستي كسي كه كودك را كتك مي زند يا به مي گويد ك. نوعي آنها را پنهان كند
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   باعث انباشت تاثيرات منفي در ذهن و شخصيت كودك ، يا احمق هستي يا ترسو و بي عرضه

مي گردد و بدين ترتيب شكافي در شكل گيري شخصيت كودك به وجود مي آيد كه پر از 

 زشت وزيبا و خوب وبد خواهد بود و آرام آرام كودك به شكل كلي تبديل، تاثيرات منفي ومثبت

هيچ كدام از اين انسانها در بزرگسالي يك نفر نيستند زيرا ، به فردي داراي دو شخصيت مي شود

اند و بنابراين دو نفر هستند و فكر ميكنم بهتر است براي اين افراد پس  ي دو شخصيت شدهادار

خوب زياد از موضوع خارج شديم . از مرگ دو قبر  مجزا در نظر بگيرند و يا شايد چندين قبر

        . برگرديم به دوران خودمان

سالگي اجبارا به  7يا  6 شايد دليل اينكه كودكان را در( . تا شش سالگي كه به مدرسه رفتم

ديگر هرگز تحصيل ، سالگي بروند 13يا  12مدرسه ميفرستند اين باشد كه اگر قرار باشد در 

آموزشهاي من از ) ! خوانند چون تا آن موقع عقلشان كمي راه افتاده و ديگر درس نمي. نكنند

جز شيطنت و . چيزي فراتر از آن را به ياد نمي آورم، همان منزل و محل زندگي فراتر نرفت

اين كارت چه معني ؟ چرا اين كار رو كردي: سوالهاي بقيه به يادم مانده. بازيگوشي چيزي نبود

  .. ..و من قول دادم و قول دادم؟ قول ميدي دفعه آخرت باشه؟ ميده

و اين سوال ها دائم و به كرات در مورد كارها و اعمالم از من  پرسيده شد ولي هنوز هم 

: تنها جوابم اين بود، چون هر چيز محال و بي معني را دوست داشتم! پاسخي برايشان ندارم

  ! دوست دارم

هاي يكي از كار. بسيار بازيگوش و شيطان بودم و بقول امروزي ها از در و ديوار باال ميرفتم

  . روزانه پدرو مادر بيچاره ام رفع و رجوع شكايت همكالس ها و همسايگان بود

آموزش . هر چند بنظر خيلي كم بود. آن آموزش ها جزء زندگي من شد، با تمام اين وجود

آموزش ها و تعاليم  ،هايي كه بچه هاي همسال و هم بازي با شيطنت و اعمالشان به من ياد دادند

به ، شايد به آنها آموزش ندادم، ومن هيچ چيز، تئوري وعملي، ديگربزرگترهاو پدر و مادرم 

  . همه و همه تا امروز با من ماندند. ! اما آنها، بزرگترها

توسط رشد كند و ساده و بي آاليش بزرگ شود و  كماكان اگر بچه اي بتواند تا هفت سالگي

پس از آن كار خيلي مشكل خواهد  ،ديگر كار سخت مي شود، بزرگترها به ارزشها كشيده نشود



 17    من مسافر

 

خانواده و ، سال اول است كه ميتواند توسط پدر و مادر 7آسيب پذير ترين سالها همان . شد

  . معلمين به نابودي كشيده شود

ميتوانيم به آنها دروغ بگوييم و آنها به ، ما بزرگترها بسيار ساده ميتوانيم به كودكان بياموزيم

او باور ميكند زيرا فكر ميكند كه ما ، پدر و مادر به فرزندش دروغ بگويد اگر يك. ما اعتماد ميكنند

آنها باور و در نهايت اعتماد  )من هم همين طور فكر ميكنم خود(! نسبت به حقيقت آگاهيم

  . ميكنند

شايد بتوانيم آنها را تنها ، اعتماد و باور معصومانه را از آنها ياد بگيريمهمين شايد بتوانيم 

  . اما نه ؛ نمي شود. و از آنچه دانش و تجربه و آگاهي نام نهاديم دور نگه داريم بگذاريم

تا ، حتي شايد مجبور شويم كودك شويم، شايد بايد اول معني معصوميت را درك كنيم

  . معصوم شويم

پدر و مادر و بزرگترها چنان با عجله و شتابان به كودكان آموزش ميدهند كه گويي دير 

حق دارند چون اگر از معصوميت جدا شوند ديگر قابل آموزش ، دير هم مي شود البته. ميشود

  . درست مثل ما بزرگترها، نيستند

  ! مگر براي مثال زدن در سخنراني، بنظر نميرسد هيچكس از كودكان چيزي بياموزد

 ولي آنها چيزهاي بسياري دارند كه به ما بياموزند و ما شايد هيچ نداريم تا به آنها آموزش

سعي ميكنيم آنها را دقيقا مانند خودمان ، صرفا بدان سبب كه پيرتر و قدرتمند تريم. دهيم

يا شئونات ، يا جايي كه رسيده ايم، بدون آنكه هرگز راجع به آنچه واقعا هستيم فكر كنيم. بسازيم

  . جايگاه ما در جهان هستي و

. ند كه از كودكان بياموزندوگرنه مردم حتما مي خواست، اما هيچ كس ذره اي فكر نميكند 

همگي آنها تازگي و انرژي تازه واردين را ، كودكان خيلي چيزها را از جهان ديگر با خود آورده اند

  . آنها هنوز سكوت رحم مادر را با خود حمل ميكنند. با خود دارند

براو چه اثري ميتوانيم ، بگذاريد اين بچه ازتاثير ما به دور باشد: با خود فكر نمي كردن

تا  مبه وي فرصت دهي. نيستم چيزي و ما هيچ، خواهيم كردشبيه خودمان او راما فقط ؟ بگذاريم

  . خودش باشد
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   و؟ توسط كي، اما؟ كه چه كرده ايد، بعدها از آنها پرسيده شود كه وشايد آنها مي ترسند

  ! ؟ به كي و، مادر من چه پاسخي دادند و پدر، نمي دانم درمقابل اين سئوال

. هر دو هم سن من بودند، امير و پرويز: نفر را از دوران كودكي خيلي خوب به ياد دارمدو 

  . پرويز يك بچه خوب و درسخوان و بقول امروزي ها بچه مثبت و، امير پسري اهل دعوا و شرور

در يك نبرد . شايد براي اولين بار كه با لغت ترسو و بي عرضه آشنا شدم در برخورد با امير بود

ه تن كتك مفصلي خوردم و اين را متوجه شدم كه اگر بچه اي با همسال خود دعوا كند و از تن ب

و من براي . بي عرضه و ترسو لقب ميگيرد، )بزرگترها( پس او برنيايد به تعبير و تفسير كارشناسان

عرضه عوض كنم و براي تغيير نظر  اينكه عنوان ترسو و بي عرضه را در خودم با شجاع و با

نه اينطور ، حتما ميگوييد بيچاره پرويز. دمگاه گاهي پرويز را كتك مفصلي ميز، ارشناسانك

  . غصه نخوريد، كه واژه ها را براي او عوض كند حتما او هم كسي را پيدا ميكرد، نيست

اينكار را با ، به هر حال براي اينكه به خود و ديگران ثابت كنم كه بي عرضه و ترسو نيستم

  . البته اميرها هم هنوز سر جاي خودشان هستند. دي و بعدي تكرار كردمپرويزهاي بع

داخت كه گاهي شجاعم و گاهي از آن به بعد چهره و نام امير و پرويز مرا به ياد اين مي ان

امير يا  باديگر هم متوجه شدم كه دعواي من  يك نكته. گاهي با عرضه و گاهي بي عرضه، ترسو

و بارها هم ست كه ممكن است بارها تكرار شود الت عادي بين دو بچه اغير از اينكه يك ح، پرويز

، و آن توسط خانوادهتعبير و تفسير ديگري نيز دارد ، پس از لحظه اي آن را فراموش كنند

امير و پرويز خيلي زود و شايد  بادعواي من . داده مي شدامثال من  وعه به من ماطرافيان و جا

اما تعاريف و تعابيري كه ديگران براي من درست ميكردند ، ده ميشدلحظاتي بعد به فراموشي سپر

حتما بايد تعبير و ، هر اتفاقي كه من در آن دخيل هستم كه  تا آخر ماند و از آن موقع ياد گرفتم

ارزش است  تعبير آن با، آنقدر كه حالت واقعي عمل بي ارزش است. معناي خودش را داشته باشد

  ! ها براي من شكل گرفتو اينگونه بود كه ارزش

متوجه اين موضوع شدم كه همه آنها به يك مسئله . رفته رفته با تعابير و تفاسير آشنا شدم

با ، در مسابقه اي خشن، هدف مهم زندگي كسب اين ارزشها بود. ختم ميشود و آن ارزش است

  . و من تازه شروع كرده بودم، رقيبهايي خشن تر

  . اين راهي بود كه من درونش افتادم، اكسب ارزشها از مسير ضد ارزشه
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   دوران شروع تحصيل

  

  

  

هنوز هفت سالم تمام نشده بود كه پدرم با پارتي بازي و ، تا آنجا كه در تاريخ پدري ثبت شده

اسم من را در يك مدرسه ملي آن زمان و غيرانتفاعي اين دوره  )احتماال بيشتر پول  (، پول

به اين . و به اين ترتيب دوران آموزش اجباري من شروع شد، وثوقدبستان رهام در ميدان . نوشت

چون به ياد ندارم هيچ وقت با ميل خودم براي تحصيل درس و آموزش به ، دليل ميگويم اجباري

. يادم نمي آيد هيچ زماني صبح با لذت بيدار شوم و به مدرسه بروم. هيچ مدرسه اي رفته باشم

از شما چه پنهان هنوز . معلم و كالس لذت برده باشم، واندنيادم نمي آيد هيچ وقت از درس خ

 وباز هم درس خواندن و تحصيل ، هم پشيمان نيستم و اگر با خودم باشد و به آن دوران برگردم

  . را انتخاب نمي كنممدرسه 

يازده سال از عمرم را در مراكز آموزشي متعدد گذراندم و حتي تابستان ها هم كالس هاي 

دلم ميخواهد ، هاَ. ..دبيرستان، راهنمايي، داييابت. ق برنامه و تجديدي را مي گذراندمفو، اجباري

شايد نوشته هاي من به تعبير امروزي ها ! نابود كردم، سال از عمرم را هدر دادم 11بگويم 

ولي نمي خواهم به خودم دروغ بگويم و  )خوبه ارشاد نگيره جلوي چاپش و( بدآموزي داشته باشد

  ! دوران به نام دوران طاليي ياد كنم از آن

زيرا همه شروع . يك نافرمان بودم يك فراري و، يك ياغي، روزي كه به مدرسه رفتماز اولين 

  . كردند به گرفتن آزادي من

تحصيل و با سواد شدن هيچ نگراني نداشتم ولي در باب آزادي ام ، من راجع به درس خواندن

واينكه ، را به من آموزش مي دادوتحمل بود و شكنجه شدن  نگران بودم و اين براي من شكنجه

. حس كردم كه ازامروز به شكلي مورد شكنجه قرار ميگيرم، پرورش است اين جزئي ازآموزش و
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نه شكنجه اي كه توسط ديگران انجام ، خود خواسته را شكنجه را دوست داشتم اما شكنجه من

  . آن هم به اسم حمايت، ميشود

، مثل يك بازي كودكانه. نزديكچيزهاي ، ساده چيزهاي ، مدوباي كوچك من عاشق چيزه 

يك نه گفتن ، آب تني در رودخانه كثيف جلوي خانه، يك بي برنامگي، يك شيطنت لذت بخش

  ! نهفقط ، ساده

داشتن شغلي با قدرت ، بدست آوردن مقام، درس خواندن. پيچيده اند، چيزهاي بزرگ دورند

  . ...آري گفتن و، برنامه ريزي براي آينده ،حرف گوش كردن، و ثروت

من . من دوست نداشتم بدانم رود مي سي سي پي از كجا سرچشمه ميگيرد و به كجا ميرود

  . دوست داشتم در رودخانه كثيف جلو خانه آبتني كنم

اين بود كه مرا ، اين را فهميده بودم كه آنها تنها كاري كه به تالفي مي توانستند انجام دهند

و . آماده بودم، آنهااز ديد  براي اين به ظاهر تنبيهمردود و يا اخراج كنند و من از روز اول ، جديدت

 . نه بيشتر، آنها مي توانستند در مورد من انجام دهند شايدكاري بود كه كل اين 

به ما مي آموزد . جزءانباشتن ذهن ما از دانشهاي نامربوط، آموزش و پرورش رايج هيچ نبود

  . بجاي اينكه به ما بياموزد آنچه را آموخته ايم چگونه به كار ببريم، ز را بياموزيمچه چي

اي را تحمل  شكنجه هر آنها بايد، اين چه سيستمي است كه صرفا براي آموزش كودكان

چه كسي روي خواسته ها و . شايد فقط با شكنجه و زور تربيت و آموزش امكان پذير است. كنند

  ؟ ريزي مي كردافكار آنها برنامه 

زندانهاي . ينده باعث سازندگي شوند و شدندها براي اين است كه كودكان در آ آموزش

، تيمارستان، بيمارستان، كالنتري هاي بسياري تاسيس و اضافه شد، بيشتري ساخته شد

كار به جايي رسيده كه كمك خرج . دادگاه هاي خانواده، كانون اصالح و تربيت، آسايشگاه رواني

  . اين هم نوعي سازندگي است، خب! شوراي حل اختالف: اه ها هم به تازگي كشف شدهدادگ

وظيفه ، ندكخواست ب هر كس بر حسب خدمتي كه به من مي، هر كس فرماني صادر ميكرد

  . آن هم به زور، هركس چيزي ازمن مي خواستاي به عهده من ميگذاشت و 
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اين بدان معني نيست كه . مان بردار باشممن نمي توانستم فر، من خالفش را انجام ميدادمو

بلكه فقط به اين معني است كه در اجرا يا عدم ، بودخواهم و سرسخت مان نافر، هميشه سركش

  . حق انتخاب با من خواهد بود، اجراي فرمان

اگر احساس ميكردم راضي . آنها مي توانستند درخواست كنند اما تصميم با من خواهد بود

 و، به انجام مي رساندم، آن را خيلي سرسري و فقط بر حسب اينكه اجبار داشتم، بدان كار نيستم

آن ، يكنداگر احساس ميكردم كه لذت دروني ام از آن حمايت نم. نبود انجام درست آن كار، اين

را كامل درك يك چيز مردم ملزمند به اينكه ، و اين اطاعت از ديگران نبودكار كامل انجام نميشد 

  . ندبفهم وكنند 

آن آري فقط از روي ترس است و ، به اجبار آري بگويد اگر، كه كسي كه قادر است نه بگويد

مانند يك ربات عمل . حتما كاري كه در آن رابطه باشد به درستي و كامل انجام نخواهد گرفت

من هميشه درذهن خود به آنها پاسخ مي  و. نه انسان، كردن انسان را تبديل به آدم آهني ميكند

  : ادمد

آن ديگر به عهده خود ، فرقي نمي كند، چه مخالفت، چه شما باكارهاي من موافقت كنيد

ازآن ، هرگونه كه باشد بر پيامدش هم فكر نمي كنم و من تصميم خودرا گرفته ام و، شماست

  . پيروي ميكنم

كن در اين دنيا تصميم گرفتن از روي لذتهاي طبيعي غيرمم. چه دنيايي است، اما خودمانيم

همه مي خواهند ! ممنوع دفكر كردن و تصميم گرفتن براي خو به اتكا خويش ، آزاد ماندن. است

وبه آنها نه نگوييد چون اين حرف آنها را گوش كني ، اهلي باشي، تو مطيع و فرمانبردار باشي

  . همه همه و، ملت، دولت، خانواده، مدرسه! مودبانه نيست

  

اين تالش را ، جمع شديمدور هم  60بعدها در كنگره ا كه محداقل . اما چه تالش بيهوده اي

  . ميكرد ما روزي در اينجا گرد هم جمع شويمنپاسخ نداديم و فكر نميكنم هيچ يك از آنها فكر 

چون قرار بود  من را ، را دوست داشتن همان اندازه كه خود، اما آنها حتما مرا دوست داشتند

  . عين خودشان كنند
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  تا مــرا از خــير بـهـتر رانــــدي             از آن مي خوانديپس تو در خيرم 

  

بعد از آن خيلي از بچه هاي كوچك را ديدم كه در روزهاي اول مدرسه با اين جمله پدر يا 

  ! فقط مدرسه است، نترس مادر: مادر بدرقه شدند كه

درب حياط و  ،ندامتگاه كودكان، مثل يك زندان كوچك بود، ترس داشتهم كه  واقعاً و 

، معلم، مدير، و زندان بانهاحاضر و غايب آمار ، خود ديوار، نرده روي ديوار، كالس را مي بستند

  . مدرسهفراش ، ناظم

ي هاي زندانهاي ديگر راه مثل همه ولي، تا من از اين زندان فرار نكنمهمه اينها براي اين بود 

باز مرا دستگير كردند و به ، بارها فرار كردمرفتم و بارها و و من فرار را ياد گداشت براي فرار 

  . دبيرستان، راهنمايي، دبستان، كالس دوم، كالس اول، زندان مخوف تري فرستادند

در ابتدا فقط زندان بانها بودند ولي در ادامه اين زندان بانها را در فكر و ذهن من به وجود  

مرا به آموزش دعوت كردند و به نها و آ. ..شخصيت و، قضاوت، حقارت، مقايسه، ترس. آوردند

  . مطيع بودن و فرمانبرداري

ميتوانيد ، ميتوانيد معلم من باشيد، گفتم ؛ شما ميتوانيد پدر و مادر من باشيدميمن باز  و

شعور من و ، اخالق من، كردار من، اما اين بدان معني نيست كه شما فكر من، دوست من باشيد

  . در نهايت زندگي من باشيد

من يك . يت نهاما مالك، وابسته خود كرده ايد، مرا متولد كرده ايد و آموزش داده ايد شما

اگر ميخواهيد من كاري انجام ، من فرديت خودرا حفظ ميكنم. نيستم تا كسي مالكم باشد ءشي

  . كه مهمترين است، نظر بگيريد خواسته مراهم در، بدهم

واال در ، در نهايت خواسته من پيروز است، يدشما هرآنچه انجام دهيد تا مرا مطيع كنبدانيد 

انساني خواسته يا نا خواسته براي  هر. و من آماده ام، من به بحث بنشينيد هر موردي مجبوريد با

، اينكه با اهرم ترس يا، حاال اين خواسته ها دروني است، تحقق خواسته هاي خود مي جنگد

اما اين را . فرق نميكند، شخص يا جامعهتوسط ، در وجود من شكل گرفته... حقارت، مقايسه

ترس ، اما با ترس چرا، نميتواند به من اعمال كندبه زور اسلحه  هيچ كس آنها را، مطمئن هستم
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ترس از اين كه ، ترس از قضاوتها، مقايسه با ديگران ترس از عقب ماندن و، از نداشتن شخصيت

  . خودم باقي بمانم من فقط خودم باشم و

پا گذاشتم و سركشي هاي من به كودتا رسيد و همه چيز را زير تمردها و  روزي رسيد كه

آن روز يكي از ، اگرباز بد آموزي ارشادي نداشته باشد و. و هنوز هم ديگر به مدرسه نرفتم

  ! شادترين روزهاي زندگي من بود و هست

  . ميكردمچرا اين كارها را ، بگويم؟ چرا، خوب حاال يه خورده هم از

كه تنها خاطرات خوشي كه به ، بگويم و مدرسه م از روزهاي خوش دوران تحصيلمي خواست

روزهايي كه به علت باريدن برف تعطيل ، روزهايي بود كه از مدرسه فرار ميكردم، يادم مانده

پس روزهاي . . . روزهاي عيد و تعطيالت و، روزهايي كه معلم سر كالس حاضر نميشد، ميشدم

روز در زندان درس و  3300تقريبا . روز خوش ديگري يادم نمي آيد ،نه؟ درس خواندن كجايند

  ؟ پس بقيه چي، روز را به خوشي يادم مانده 30يا  20شايد فقط . مدرسه بودم

خالصه تعريف كنم و هر چه تالش به هم پيوسته و به هر حال مجبورم كل اين دوران را 

آن هم به ، اي دبيرستان كمي فرق ميكردشايد روزه. ميكنم نمي توانم آن روز ها را تفكيك كنم

به من دستور خيلي يك ياغي با سابقه شده بودم و ديگران نمي توانستند ديگر اين دليل كه 

  . بدهند

ميزان : افتادم كه اميدوارم فكر نكنيد تاييدي آوردم بر افكار و اعمالم كنگرهياد جمله اي از 

  . دانايي به سواد نيست

هيچ كس هم در تالش نبود ولي . و نيستم و اميدوارم هيچ وقت هم نباشمالبته من دانا نبودم 

، بارها اين جمله را شنيدم كه بايد از قوه به فعل درآيد. كه در دوران درس و تحصيل مرا دانا كند

بارها نيز در صحبت هاي خود بكار برده بودم ولي شايد هيچ وقت به معني و تفسير آن درست 

از ولي براي حفظ كالس سخنوري ، شما چه پنهان هيچي ازش نفهميده بودماز . فكر نكرده بودم

  )خودم نفهميدمنصف حرفهايي كه در طول عمرم زدم را من يكي كه (. آن استفاده ميكردم

. دژاكام در كالس هاي جهان بيني از تفاوت حيوان و انسان صحبت ميكرد آقاي روزي استادم

يك مار . غذا ميخورد و زندگي ميكند، مي آيد گفت يك اسب همچون يك اسب به دنيامي
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قاره اي به  نميتواند براي زندگي بهتر از. همچون يك مار زاده ميشود و بزرگ ميشود و ميميرد

در ، نمي تواند محيط اطرافش را تغيير دهد، نميتواند سواد ياد بگيرد. قاره ديگر مهاجرت كند

به عبارتي تمامي حيوانات . ريزي زندگي مي كندتمام عمر يكسان باقي مي ماند و بطور كامال غ

  . يعني در فعليت كامل، به دنيا مي آيندكامل بطور غريزي 

پس انسان در عين . به همين دليل امكان رشد و تكامل را دارد، ولي انسان حيوان ناقص است

به مقدار  درآيداز قوه به فعل اين جمله كه در دوره ي تحصيل و آموزش . بالقوه اي زاده ميشود

  . بايد به رشد برساند، كه به شكل يك دانه بودهانسان را ، زيادي شكل مي پذيرد

بيرون آوردن بالقوه گي و . نهفتهدرون من چيزهاي كه در آموزش يعني بيرون كشيدن 

  . درست مثل بيرون آوردن آب از چاه، تبديل آن به فعليت

آن هم آبي كه بنظر . ل چاه من مي ريختنداما آنها از همان آبي كه خود مي نوشيدند در داخ

  . اگر زالل بود تشنگي شان رفع ميشد و هميشه تشنه نبودند. اما نه، آنها زالل بود

براي بدست . زور و مقايسه، قضاوت، دوره تحصيل براي من بسيار خشن بود همراه با رقابت

البته از راه . غذاي بيشتر ان وبدست آوردن ن، شغل بهتر وكسب مقام ، باالترآوردن جايگاه بهتر و 

  . هاي آسان تر و با دشواري كمتر

شاگرد . كل تحصيل و آموزش من بر مبناي مقايسه پيش رفت. من دائما در خط مقايسه بودم

را تشويق ميكند و دانش آموز و مطيع معلم شاگرد خوب ، اول يكي ميشود وشاگرد آخر هم يكي

جامعه در حال ، به همين شكل و در حالت كلي. تنبل و سركش را مورد غضب قرار ميدهد

  . مطلقا خطاست، در صورتي كه خود عنوان و معناي مقايسه كردن. مقايسه است

  

  ودـس بـليـاب،  داـش انوار خـپي             اول آنكس كاين قياسك ها نمود

  

گر دياگر همه انسانها شبيه يك. هر انساني فرديت و شخصيت مخصوص به خود را داراست 

حال كسي پيدا ، حتي دوقلوها به طور مطلق شبيه هم نيستند، مقايسه اشكالي نداشت، بودند

؟ مقايسه كنيمما مي خواهيم انساني را با انساني ديگر . شبيه من يا تو باشد شود كه دقيقاً

ه هيچ چيز ديگر با مقايسفكر نمي كنم و ، خاص خود را دارندفرديت حالي كه هر كدام از آنها در
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عذاب و ، غرور، باعث حقارتدر هر صورت  مقايسه ، شته باشددادوست داشتني  نتيجه زيبا و

بدانيد ، با جواني گذشته خود مقايسه نكنم اگر من پيري وسالخوردگي االن خودم را. ميشود. ..رنج

  . كه از جواني ام برده ام، كه ميتوانم از پيري همان قدر لذت ببرم

  . هر كدام از ما هم يگانه و يكتا هستيم، اوند يكتا و يگانه استهمان قدر كه خدشايد 

البته شايد در . يادم نمي آيد كسي به من درس درست زندگي كردن يا بخشش داده باشد

هنوزم نمي دونم چرا به اين حرف ( شايد در عدد پي بوده، بودههندسه ، درون جبر و مثلثات

اينكه  ( در راديكال م يا شايد )اينم نميفهمم(وده ب 9ر عدد شايد درجذ. )انگليسي ميگن عدد

  . بوده و من پيدايش نكردم 1339 /10/10  )هيچ

، وبعد از گرفتن ديپلم جگركي باز كردنتحصيل كردن كه من نمي دانم چند نفر از انسانهاي 

مورد  كه مجبور باشند در، به كار مي آيد يا در كجاي زندگي آنها.! از اين دروس استفاده ميكنند

ولي ميدانم ، را حساب كنندكسينوس  وسينوس ، اينكه چگونه بهتر زندگي كنند خود وديگران و

  . همه مجبورند آنرا بخوانند

بدست به من آموزش دادند كه اگر خوب تحصيل نكنم و چيزهايي كه آنها مي گويند را 

ترام نخواهم داشت و اصال آدم مقام و اح، پول، شغل، )ياد راز بقا بخير(قادر به بقا نيستم ، رمونيا

زندگي : بله. و در نهايت در مبارزه و ميدان جنگ زندگي پيروز نميشوم و زنده نمي مانم. نيستم

  : ياد جمله اي از سقراط افتادم. يا همان راز بقامبارزه  شد ميدان جنگ و

آوري ثروت اي مردم چرا با اين حرص و ولع بهترين و عزيزترين سالهاي عمر خود را به جمع 

آن گونه كه بايد و شايد در تعليم فرزندان خود كه مجبور در حالي كه . و عبادت طال مي گذرانيد

  . همت نمي گماريد، هستيد روزي تمام ثروت خود را براي آنها باقي بگذاريد

هيچ وقت با جمله هاي امين دژاكام كه در ابتداي جزوه جهان ، شايد اگر به كنگره نمي آمدم

  . آشنا نمي شدم، نوشته شده 2بيني 
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وقتي قوانين بازي را بلد . اين زندگي ما هم شبيه يك بازي بزرگ و گسترده است(  

معتقديم تمام مشكالت و  60ما در كنگره . نباشيم نمي توان انتظار چنداني داشت

يعني ما به دليل اينكه قوانين زندگي . بيچارگي ما در زندگي زير سر همين قسمت است

  )كردن را نمي دانيم مدام خطا ميكنيم و براي خود و سايرين مشكل درست ميكنيم 
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 بازي زندگـــي

  

  

  . در جهان بيني ما به دنبال فراگيري قوانين زندگي هستيم

به من مي گفتند ميدان جنگ و مبارزه . حاال فكر كنيد اصل صورت مسئله اشتباه بود، خب 

  . نه قوانين بازي را، من قوانين جنگ را ياد گرفتم. ازينه ب، زندگي

بازي فقط . اما در بازي نه، شكست و پيروزي هست، برد و باخت هست، در جنگ و مبارزه

  . تا بعد! بگذريم، نه حتي مسابقه، ميگويد بازي، باخت ندارد برد و، فقط شادي دارد، لذت دارد

اين دو مترادف ، آرامش نه، ولي زندگي بهتري نه، همه اين موارد به من رفاه بيشتري مي داد

آن ، كردميآماده كسب نان بيشتري  فقط من را، اين شكل تحصيل و آموزش و تربيت. هم نيستند

  . هيچ كدام من را براي زندگي با آرامش و لذت آماده و مهيا نمي كرد. هم در دايره جنگ و مبارزه

، ارتشيان، منشيان، كارمندان. من زياد ديده ام؟ ايد تا كنون چند بار آدم آهني يا ربات ديده

  .. ..مادران و، پدران، حتي همسران، كارگران

به اميد آنكه حقوق بازنشستگي داشته . آنها همه در كار و شغل و وظيفه خود موفق بوده اند

آينده ، به اميد اينكه شغلشان آينده دارد، خودشان حقوق بخور و نمير در سر برجبه قول ، باشند

خود را ساليان سال در اختيار يك شغل قرار داده اند و برحسب اجبار و ترس . را تباه مي كنند

تا ، سال يا بيشتر ادامه دادند30، هر روز صبح به سر كار رفته و عصر بر ميگردند) بخوانيد وظيفه(

، اضي نبودندولي هيچ وقت از شغل و كار و وظيفه اي كه به عهده داشتند ر، شوند هباز نشست

  . بود همينطور و دوره تحصيل هم، عشق كار نكردن با، لذت نمي بردند

فقط براي . آنهم به اجبار روزي شغلي بدست آورمتا، من نمي خواستم درس بخوانم به اجبار

خوش به حال فالني چون مهندس ، اينكه اطرافيان مي گفتند خوش بحال فالني كه كارمند است

پس من ؟ ي كسي به فكر اين نبود كه لذت در زندگي من چه جايي داردول. يا سرهنگاست  و 



 28    من مسافر

 

لذت و حال خوشي كه ! ولي اين لذت بعدها كه مواد مخدر مصرف كردم به من داده شد؟ كجايم

  . همه به دنبال آن از حلقه اي به حلقه اي ديگر در حركتيم

 فقط به من تقليد را ياد، يا هر چه اسمش را بگذاريد، تعليم يا تربيت، آموزش، تحصيل، درس

  . اينكه چگونه مثل ديگران باشم و اين بدآموزي داشت و من از بدآموزي متنفرم. دادمي

  

  كس چو داود است و آن ديگر صداست             استـهـد فرقـلـا مقـاز محقق ت

 ود انديشه كنـقل خـم به راي و عــه             ظر را پيشه كنـليدي نــبي زتق

  وـردان مشـرگـير و سـود گـر خـرو س             وـردان مشـاش و سخره مـمرد ب       

  

، اع به تو ياد ميدهندهمه به من مي گفتند عمرت را با انباشت دانشي كه در مدرسه و اجتم 

شايد هم بقول آنها ، شكلها بسر ببرمبي و  هانام ا بيعمرم را ب اما من سعي ميكردم تا! دهبه هدر ب

  . هدر بدهمبه 

  

  مانـدشان نيم وهمي در گـكنـاف             شانـليد و نـصد هزاران ز اهل تق

  رـنـي هـيد بـشم سفـگر از چـمن             به چشم خود نگر، م داري توـچش

  !ودــوزي بـنه آمـهـد كـقلـوآن م             ودـوزي بـن سـتار ايـع گفــنبـم 

  

، هر كدام از من ها. ياموخت كه خودت باش و اصالتا خودت باشاز آنها به من ن هيچ كدام

اين . موجودي منحصر به فرد هستيد و هيچكس ديگر مانند من و شما نيست و هرگز نخواهد بود

همه . شكوه و عظمت خداوند است كه در اختيار ما قرار گرفته و به ما عطا شده و اين يعني آزادي

  . تو بگيرند در تالشند اين آزادي را از من و

نه اينكه به ما ياد بده چگونه در تاريكي ، خداوندا ما را از ظلمت به طرف نور هدايت فرما

  . زندگي كنيم

به من بهتر زندگي كردن در تاريكي پيشنهادي آنها، تحصيل و درس و سالهاي خدمت شغلي 

گي از اين دو مورد براي همين هميشه در زند. و ظلمت را ياد مي داد و من اين را دوست نداشتم
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چون كمتر كسي را ديده ام كه با داشتن اين . باز هم ميگويم هرگز پشيمان نيستم. فرار كردم

  . از شرايط فعلي راضي ام، من اما. راضي باشد، شرايط شاد باشد و از زندگي لذت ببرد
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  س افســـو

  

  

چون . يي را كه نداريم بخوريمكارمان صبح تا شب اين نباشد كه حسرت چيزها

انديشه و آگاهي هايي است كه كسب ، هبراي انسان باقي مي ماند اندوختچيزي كه 

  )5وادي (. نموده است

  

شايد بگوييد انسان روز ، شايد بگوييد بعدها افسوس ميخوري. بد نيست كمي توضيح بدهم

در اين  حداقليز و هيچكس چون با هيچ چ، نمي دانم، تشايد هم همينطور اس. پيري هم دارد

ولي اين را مي دانم كه راضي بودن مكان و . جنگ ندارم و هيچ چيز را از قبل نمي دانم زمان

شاد . حتما الزم نيست لوازمي فراهم شود تا من روزي احساس رضايت كنم. زمان نمي خواهد

 چند درصد؟ ين شودبيرون از وجود من بايد تام نمي دانم آيا همه اينها از، راضي بودن، بودن

  ؟ بيروني چند درصد؟ دروني است

يعني هيچ . جاي زيادي نداشته است، از عمليدر زندگي من افسوس از گذشته و يا حتي توبه 

آن كار را مي ، كه. وقت به ياد ندارم كه در مورد موضوع يا اتفاقي تا مدتها افسوس خورده باشم

اشتباهي يا كار خطا و هرگزه متوجه نشده باشم كه نه اينك. يا نمي دادم، بايست انجام مي دادم

مثل هر انسان ، حتي اشتباهات تكراري، من بارها و بارها اشتباه كرده ام. نه، داده امنانجام 

اما . از اشتباهات ديگران نيز درس ميگيرد و از آنها مي آموزد، هوش باشد اگر انسان باو ، ديگري

من نه اينكه  و. حتي از اشتباهات خود نيز درس نميگيرد ،اگر متوجه اشتباه بودن موضوع نشود

، بلكه چون در موقع انجام آن عمل، نه، نتيجه آن را متوجه نشده باشم، هيچ وقت راجع به اعمالم

راه راست ودرست  قطعي بوده كه عمل من درست بوده است وحتماً، به طور مطلق، يا حركت

  . همان بوده كه من انجام دادم
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دوران كودكي به خواسته هاي خود خيلي اهميت مي دادم و درست يا غلط عمل از همان  

انجام دادن امور بر مبناي خواست ، مطلبي كه برايم مهم بود. كردن برايم چندان اهميتي نداشت

زندگي من اين خصوصيت باعث گرديد افسوس نخورم و كم كم اين روش به سبك . خودم بود

  . نده ام ديگران را رنجا، به كرات براي اين شكل رفتارم و. يزدر مورد همه چ، تبديل شد

بيشتر كارهايم را از روي عشق انجام مي دادم و باز  ولي، بود ام  شايد خيلي از كارها وظيفه

  . مجزا هستند و عشق و وظيفه دو چيز كامالًٌ، كه لذت بخش بودن برايم مهم بود هم مي گويم

  

  تابع خويش است آن بي خويش رو       پيرو نور خود است آن پيش رو     

  

خسته كننده است و انرژي ، بعدها متوجه شدم كه هر كاري كه فقط از روي وظيفه باشد

بر ، من نمي خواستم بر مبناي وظيفه ساكت باشم. ماندگاري براي انسان به ارمغان نمي آورد

طبق وظيفه ، وظيفهمدركي بگيرم طبق ، با وظيفه درس بخوانم، مبناي وظيفه شيطنت نكنم

تا آنها كودك هستند تمام اميال خود را ازدواج كنم و فرزندي داشته باشم و ، شغلي انتخاب كنم

آنها بزرگ شوند و ديگر ، مبادا آنكه، كه طبق وظيفه در اختيارم قرار گرفته به آنها ديكته كنم

  ؟ ودكاما براي ما يا ك، دوران كودكي مهم استبله . خواست من خم نشوندطبق 

  . اين انساني نيست، كودكي بي دفاع به پيروي از باورهايتان، با زور واداشتن

، شايد طبق وظيفه شغلم را به پايان برسانم وشايد طبق وظيفه پس از بازنشستگي سكته كنم

چون تازه آنروز متوجه ميشوم كه من از هيچ كار ) سكته كنند آخه اين مد شده كه بازنشسته ها(

دوست نداشتم روزي حسرت و افسوس من با سكته اي پاسخ داده . ذت نبرده بودملاين زندگي 

  ! شود

شايد از روي . هنوز هم هست، اسم هاي خوبي بود براي من، ختيسركشي و سرس، ياغي گري

  . من اصالتا ياغي بودم، اما نه. سركش و ياغي بودم، ناآگاهي

با همه وظايفي كه براي من در نظر  .براي همين در دوران تحصيل با همه چيز مخالف بودم

فكر ميكنم هر كسي حق دارد كه به وظايفي كه به او محول . ت مي كردمگرفته شده بود مخالف

، كسي كه در مورد خود و وظايفش شك نكند. حتي گاهي از آنها دست بكشد. شك كند، ميشود
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، مكن است خسته كنندهبه نوعي نااليق است چون اين وظايف در برخي موارد و بيشتر موارد م

بيروني همراهند و مستلزم صرف چون با الزام ها و بايدهاي دروني و ، پرفشار و تنش زا باشد

  . بي تصميمي به وجود مي آيد ترديد و، ولي بحرحال لحظات شك. انرژي

از سويي ديگر برخي فعاليت ها و وظايف بسيار لذت بخش و جالب اند و فرد از انجام آنها 

  . شايد بايد نام عاليق را بر اينگونه كارها گذاشت. رد و كسب انرژي ميكندلذت مي ب

براي داشتن زندگي همراه با لذت كه متعادل هم باشد الزم است بين بايدهاي وظايف و 

فعاليتهاي لذت بخش و ، به عبارتي الزم است در البه الي وظايف روزمره. توازن برقرار كرد، عاليق

  . و مالمت اين وظايف كاسته شود د تا از فشارمورد عالقه را گنجان

مانند ، از سويي ديگر ممكن است الزم باشد تا براي مقابله با يك بايد بزرگ و فشار آور

دائم به فعاليت هاي لذت بخش پرداخت و حتي آموزش را تبديل به نوعي فعاليت لذت ، تحصيل

  . دوش نماندتا بار خستگي آن تا آخر عمر روي ، بخش و پرانرژي نمود

  . من ميخواستم خودم باشم و همه اينها باعث سركوب افكار و اعمال من ميشد و

   دقيقا همان جوابي را ، انسانهاي زيادي را ديدم كه اگر در مورد شغل آنها سوال ميكردي

ي خوش مدرسه از آنها مي پرسيدي كه بهترين روزها ايامي بود مي دادند كه اگر در مورد روزها

و در ادامه نيز روزهاي شغلي خود را نيز . يا خود را به مريضي زديم، مد و مدرسه نرفتيمكه برف آ

  . اين چنين گذرانده و به ياد مي آورند

، روزهايي كه فقط بر حسب وظيفه اي كه ديگران و اجتماع براي او تعيين كرده كار ميكرد

و از كاري كه ميكرد لذت ببرد  اين خيلي فرق داشت با اينكه انسان. زندگي ميكرد و حتي ميمرد

  . پر از لذت، كار با عشق عينا يك بازي است. از روي عشق به انجام آن تن دهد

       آنها. مردم حسابگرند و سودجو. حاال در اجتماع همه چيز شرطي و قطعي شده است

  . سدطبق وظيفه هر چيز بايد در ثانيه ها و دقيقه ها به نتيجه بر، نمي توانند اتالف وقت كنند

كه اينچنين زندگي كنيم و بنظر مي آيد ، آموزش دادند، به ما ياد دادند! زياد نجنگيم، خب

  . كه راهي جز اين نيست

چون آنها هم همين كارها را . شايد به همين دليل است كه ماشينها جاي انسانها را ميگيرند

  . دس نمي خورنكنند و حسرت و افسو سكته نمي، انجام مي دهند و پس از پايان كار هم
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  : اما بازيو 

  

  

ارتباطي عميق و . بازي صرفا يك تماس و ارتباط است بين انسان و يك موضوع يا شخص 

  . ژرف

به . شما نگران زمان نيستيد در  بازي . ستندمعموال حافظ وقت ني) نه مسابقه ( بازي ها 

  ؟ چرا حسرت، ا افسوسحاال چر. درستي در آن لحظه از آن لذت مي بريد و از نگراني رهائيد

آن وظايفي را كه به من . اين بازي را انجام مي دادم، و من بدون اينكه كامال متوجه شوم

شايد اسمش را ( چون من خدمت براي ديگران را دوست نداشتم . ناديده مي گرفتم، ديكته ميشد

ما در اصل اين ا. به زعم خود، به من خدمت ميكردندشايد و باز آنها  )بايد خودخواهي گذاشت 

من اين را مي فهمم كه هيچ نيت سوئي در ارشاد آنها به اجراي وظايف . به خود آنها بود، خدمت

اما آنها يك چيز را نفهميدند  و آن اينكه من . و خدمتشان نبوده و نيست و براي آن سپاسگذارم

، الن در اين زمانا، و شايدشايد . نيز دوست نداشتم شانس خود را براي لذت بردن از دست بدهم

  . در كنگره معني خدمت را كمي فهميدم

نه در ، دوم قراردارددرجه  اين در. اين مهم نيست كه كسي به ديگران خدمت ميكند يا نه

در  و. ردهست كه كسي به خويشتن خويش خدمت كآن ا، درجه اول اهميت. درجه اول اهميت

كسي كه به آن و. و نه سهل، اين دنيا شناخت خدمت به خويشتن خويش بسيار سخت است

و در . و در درجه اي به سعادت جاودانه خواهد رسيدسرمست است ، سرخوش است، دست يابد

تمام لذت و شادي آن نصيب خود . آن موقع خود به خود همه انسانها از خدمت او سود مي برند

دن نسبت مسئله افسوس خوربنابراين  )خدمت كن حالت خوب ميشه(. شخص و ديگران مي شود

 ادآزو  از گذشته رها، به گذشته افسوس نخورد عآنگاه كه انسان راج. وجود نداردبه گذشته 

. همچون هشت پايي شما را در بند خود ميگيرد، ميشود چون گذشته اي كه همراه افسوس باشد

  . زيرا هم اكنون در حال تداوم همان احساس هستيد
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  . ..االن، اگر آن كار را نكرده بودم

  . ..االن، گر آن كار را در آن موقع انجام مي دادما

برداشت ، اگر چيزي راجع به گذشته خود مي گويم. را به عقب مي برد و تمام اين موارد ما

و براي شما و خودم چنان آن را تعريف ميكنم كه گويي فيلمي برايم . ساده از خاطراتم است

درگير . و براي شما صحنه به صحنه بازگو ميكنمنمايش داده شده و من آن را با دقت كامل ديده 

زيرا اين وقايع مي توانست براي هر كس . بودن خودم را در اين فيلم يك واقعه شخصي نمي دانم

چيزي را در گذشته اي كه به هيچ  من. يا درآينده اتفاق بيافتد، ديگري هم اتفاق افتاده باشد

يا ، كاش آن اتفاق نمي افتاد، االن بتوانم بگويم نوعي من در آن دخيل بودم به ياد نمي آورم كه

  . طريق ديگري اتفاق مي افتاد اينكه بايست به شكل و

، درست ترين و كامل ترين بوده است، حتما نحوه اي كه آن موضوع يا رويدادها اتفاق افتاد

بلكه آنها را از ياد آوري آنها نه تنها ناراحت نمي شوم ، چون تا آنجا كه به حافظه من مربوط است

همه آن وقايع به درستي اتفاق افتاد و هر كدام از آنها در زمان و مكان خود . با لذت بازگو مي كنم

  . و من امروز از اين بازي بسيار لذت مي برم. امروزبرساند راه بود تا مرا بهبا واقعيت هم

. استپدر و مادرم هميشه ميگفتند كه يك گوش كورش در و يك گوش ديگرش دروازه 

، من هر دو گوشم در بود! چشم بينا كجا من كجا و! من كجا و گوش شنوا كجا، راست ميگفتند

امده اون موقع تازه در (اما پنجره هاي با پرده لوردراپه ، اما دري بسته وهر دو چشمم پنجره بود

  )بود

  . سوس نمي خورماف، اما باز تكرار مي كنم

لبها و زبان ، مگر دهان، فقط براي ديدن است مگر چشم، مگر گوش فقط براي شنيدن است

پس نشنيدن . مگر فكر جايگاه تعبير و تفسيرهاي بي معني و خيالي است، فقط براي گفتن است

درصد از كار  50ديدن و شنيدن فقط ؟ آرامش فكر و ذهن چي، سكوت چي، نديدن چي، چي

 ما كار دوم نشنيدن و نديدناما حت، شايد كار اول آنها ديدن و شنيدن است. چشم و گوش است

  ؟ مت دوم اين حواس استفاده ميكنيمچند درصد از قس. ..مي تواند باشد

چه جاهايي بايد سكوت ؟ چشممان را بر روي موضوعي ببنديمچه زمانهايي مي توانستيم 

اما نه آنچه ، چه زمان هايي ديديم؟ چه زماني مي توانستيم حرفي را نشنيده بگيريم؟ ميكرديم
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چه چيزهاي شنيديم كه فقط ! بلكه آن چيزي را ديديم كه فكر و ذهنمان تعبير و تفسير كرد، بود

  . ضبط كرد و انتقال دادفكر ما آن جور كه خودش مي خواست  اما ذهن و، بايد گوش كار مي كرد

  

  وش دارـگه گــربند آنـوش را بـــگ             وش دارـه هـگـذار آنــگـوش را بـــه

  دـنويـشـي را بـعـاب ارجـطـا خــت             بي گوش و بي فكرت شويد بي حس و

  

چه زمانهايي حرف زديم كه از روي فكر و عقل نبود و فقط تعابير و معاني خيالي كه در فكر و 

ياد مطلبي درباره . گرفته بود آنها را به زبان راند و باعث باز شدن دهان گرديدذهن من جاي 

كه خلقت انسان در مورد جسم  به شكلي است كه اعضاي ، ي دانم كجا خواندمكه نم جسم افتادم

مثل مغز كه استخوان جمجمه با مقاومت آن را حفظ . اصلي بدن تحت محافظت شديد قرار دارد

اين دو عضو حياتي اند و در . ميكند يا قلب كه استخوانهاي دنده مثل حصاري آن را مي پوشاند

  . وندباعث مرگ ميش، صورت آسيب

كه شامل دو رديف دندان اما شايد كامل ترين حفاظ و حصار براي زبان انسان گذاشته شده 

  250ومي توانند فشاري معادل  بصورت فك كه با فشار بسيار زيادي بر روي هم قرار ميگيرند

شايد به اين دليل كه زبان سرخ . حفاظي بنام لب كه آن را پوشش ميدهد، كيلو گرم وارد كنند

قدرت ، اما ما بجاي اينكه از قدرت فكها جهت بستن دهان استفاده كنيم. سبز مي دهد بر بادسر 

و با آموزشهاي ، باز ميگويم شايد اين مطالب بدآموزي داشته باشد. فك زني مان را باال مي بريم

  . اما براي من نهگذشته شما همسو نباشد، 

. اكنون اين رضايت وجود نداشت، يديدماگر آنچه را بزرگترها مي خواستند گوش ميكردم و م

انسان داراي پنج حس ظاهر و پنج حس باطن است و اگر : ياد سخنان استادم افتادم كه مي گفت

  . بايد حواس ظاهري را ضعيف كند، مي خواهد حس هاي باطن خود را قوي كند

 50فقط از شرط اول براي اين كار اين است كه حواس ظاهر را خوب بشناسيم و تا زماني كه 

  . اين كار انجام پذير نيست، درصد كار آنها باخبر هستيم و استفاده ميكنيم

درصد  50 ناخود آگاه ازو ، من نمي خواستم بشنوم وببينم چيزهائي را كه دوست ندارم 

بيشتر استفاده مي كردم و اگر از قسمت اول حواس فقط استفاده ، ين حواساقسمت دوم كارهاي 
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ياد . و من نمي خواستم شبيه هيچ كس ديگري باشم درست مثل آنها بودماكنون ، مي كردم

نه شبيه هيچ ، نه هيچ كس ديگر، حداقل فعال خودم هستم. گرفتم گوش و چشمان خود را ببندم

  . كس ديگر

  

  ؟ !با دگر كس سازگاري چون كنم             من كه هر دم راه خود را مي زنم

  

  ؟ !خوشحال بودند يا نه هنوز ، ادرم از اينكه من پسر شده بودمنمي دانم در آن موقع پدر و م 

  . ياد خاطره اي افتادم كه تعريف آن در اينجا خالي از لطف نيست

بخاطر كارهايي كه انجام . ساله زندگي ميكرد 20جواني ، )وثوق(در دوران كودكي در محله ما 

! كورش ديوانه منتها، كورش، م نام بودبا من هبر حسب اتفاق . ميداد او را ديوانه خطاب ميكردند

      چيزي كه به خوبي به ياد . قيافه او شبيه تمام عقب مانده هايي بود كه تا به امروز ديده ام

مثل ، آن را تا روي سينه باال ميكشيد هميشه زيرشلواري به پا ميكرد و. لباس او بود، مي آورم

  . كمي توپول بودباز مثل همه هم تيپهاي خود  و ،همه اسالف ديگر خود

هر چيزي كه شنيده يا ديده . او در موقع صحبت هزار و يك مطلب مربوط و نامربوط ميگفت 

هرچيزي . در حقيقت هيچ تفاوتي بين ذهن و زبانش نبود. و يا هر آنچه به ذهنش مي رسيد

ز هيچ تعبير و تفسيري براي هيچ چي. فقط ميديد، فقط مي شنيد و هر چيزي را ميديد، ميشنيد

  . بيان ميكرد، نمي ساخت و موقع بازگو كردن آن فقط آن چه را شنيده و ديده بود

كار دهانش فقط گفتن بود و . كار چشم براي او ديدن بود و كار گوش براي او فقط شنيدن 

و به سخنان ، خيلي ساده ميگفت دروغ نمي گويم، اگر كسي وسط حرفش به او ميگفت دروغگو

  . با صداي بلند مي گفت آنرا، داشت در ذهنش با كسي دعوا مي كرداگر . خود ادامه ميداد

بيشتر شنوندگانش نيز . به همان معصوميت و پاكي، دقيقا حركات يك كودك را داشت 

  . بساط او بودمپرو پاقرص من يكي از مشتريان . چون شبيه خود او بودند، كودك بودند

و سعي ميكردند كه با ترس ما را از او دور ر مي داشتند بزرگترها هميشه ما را از او برحذ 

سعي مي كردند آنرا به ما  كه آنها را آنقدر مي ترساند و؟ اما چه چيز ترسناكي در او بود. كنند
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چرا . به جاي خود استفاده ميكرد جز اينكه او از هر چيز فقط و فقط به تنهايي و. انتقال دهند

  ؟ ترسناك است، و تفسير نداردآدمي كه از ديده ها وشنيده هاي خود تعبير 

دعواي ما يعني كتك ، هميشه كتك خوردم! نه، بارها كتك خوردمبارها با او دعوا ميكردم و 

ولي هر بار دقايقي بعد بدون هيچگونه تنفر به سمت من مي آمد و با ، )اصالح شد(. خوردن من

  ! اين هم البد از عالئم ديوانگي است. آشتي ميكردمن 

ه اي به دل نمي گيرند  كه تنفر ندارند و هر چيزي را زود فراموش ميكنند و كين ديوانه هايند

  ! من يكي از كارهاي او را روزي تقليد كردم و از آن پس من هم شدم كورش ديوونه و

ماجرا از اين قرا بود كه روزي شخصي به درب منزل آنها رفته و از كورش ديوونه پرسيده بود 

به او سپرده بودند كه اگر آن ، آنطور كه بعدها متوجه شدم؟ ست يا نههدر  خانه كه آيا پدرت 

كورش ، وقتي آن شخص به منزل آنها مراجعه كرده بود. شخص آمد بگو پدرت در منزل نيست

  ! بگويم كه پدرم نيست، وقتي شما آمدي پدرم به من گفته: گفته بود

 هر چند احتماال به. ي خنديديمكل، براي ما تعريف ميكردبا خنده روزي كه اين ماجرا را 

خودش وديگر اهل چون بارها كتك خوردن او را از خانواده ، خورده بودهم  خاطر اين كار كتكي 

  . اينكه او ديوانه است با تاكيد تكرار شده و حتماً، محل به ياد دارم

لي و، همان كار را در همان وضعيت انجام دادم، "فقط براي خنده"، براي خنده من هم   

شكل ، توهين و تمسخر ديگران مواجه شدم و كورش ديوونه دومبجاي خنده با دعواي پدر و 

لقب آن پدر و مادر و خواهرانم مرا با باخودي  براي هر چيز بي خود وتا ساليان بعد از آن  گرفت

  ! ! چه با حال، كورش ديوونه، ناميدند

و در آخر لقب ديوانگي توهين ، نبيهت، ون دعواپس از آن متوجه شدم كه راستگويي پاداشي چ

به ياد ندارم  تا آنروز هيچ كس راجع به دروغ مصلحتي برايم توضيح نداده بود و  و، به همراه دارد

  . كسي به من نگفت، پس از آن هم من گفته باشد دروغگويي خوب است و كسي به

انسانيت بود  شرع و، فدروغ گو باش چون اين بر خالف عر، نمي توانستند به من بگويندآنها  

  . چون زندگي را به مخاطره مي انداختم، حتي راستگو باش، نمي توانستن به من بگويند و
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، شايد علت وجود چنين جامعه ي ديوانه واري. اما در عمل خيلي ها اين را به من آموختند 

ولي . راستگو باشيد، همگان به شما ميگويند و مي آموزند كه درستكار باشيد، همين است

  . هيچكس شما را براي راستگويي و درستكاري تشويق نمي كند

كار نكند تا دچار اسكيزوفرني  )شبه افيوني( X حتما بايد سيستم؟ !دو قطبي؟ !دو شخصيتي

   ؟شويم

ستم شبه دليل اين است كه سيبه اسكيزوفرني : استادم در كالسهاي جهان بيني مي گويد

چند ميليارد  اما، درمان شوند ماران با مصرف ترياك ميتوانندواين بي، افيوني خوب كار نمي كند

  ؟ نفر بايد درمان شوند

اما بايد ، نمي دانم ديوانگان در چه مرحله اي از خلقت و در چه حلقه اي از آفرينش هستند

به هيچ ، چون هيچ كار ناصوابي را از روي عمد انجام نمي دهند. به مرحله ترخيص رسيده باشند

  . تبرئه دارد، و كينه آسيب نمي رسانند حتي قتل براي آنها حكمه و از روي نفرت كس آگاهان

واقعي  زيادتر از نابينايان، بينايان نابينا: درجه افتادم 60ياد جمله اي معروف از كتاب 

  . هستند

كدام يك بيشتر كارهاي يك ديوانه را انجام مي ، ياعاقالن ديوانه، ديوانگان ديوانه بيشترند

  . ياد ديوانگان بزرگ افتادم؟ دهند

اينان هيچ كدام در دوره خود مورد تاييد عاقالن زمان ... گاليله و، بودا، سقراط، حالج، موالنا

در جهت  سعي كردند. سنت شكن بودند، اينان جملگي ساختار شكن بودند. خود قرار نگرفتند

، جهت جريان آب حركت  كردن در، آنها اين سئوال را از خود كردند، خالف جريان آب شنا كنند

مسير ، مسير غير متداول را، آنان مسير برعكس را انتخاب كردند؟ معني شنا مي دهد اصالً

  . آنها در جستجوي خويشتن خويش رفته اند. ناشناخته را
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  هاآرزو! سيگار

  

  

 

ن خودم را با انواع چيزهايي كه باعث مشغوليت و درگيري م، من بزرگ ميشدم و ضمن آن 

همه در جهتي بود كه از خودم محافظت ، آموزشها و تجربه هاي جديد. پيش مي بردم، ميشد

ترتيبي فراهم ميكرد تا امنيت داشته باشم و هميشه آماده دفاع در مقابل حمالت در جنگ . كنم

  . زندگي باشم

ور كم كم به اين با، پر از ترديد وشك. همه ي اينها به من آموخت كه بدگمان باشم، اما

استتار  كامالً، رسيدم كه دنيا پر از خدعه و نيرنگ است و دشمن آماده است تا در شكل دوست

  . به من ضربه بزند، شده

خود من  برداشت من و، فكر من، ذهن من، ولي نگاه من، . نه، نه اينكه همه دشمن من بودند

كاله سر من ، فاده كنندكه ديگران آمده اند كه از من سواست، ياد گرفته بود اينگونه آموزش و

  . و من بايد آمادگي خود را در برابر آنها هميشه حفظ كنم، بگذارند

ولي وقتي خود را باور . ؛ نمراتم خوب بود! در دوران تحصيل تا موقعي كه عقلم نمي رسيد

شد و ديگر نمرات بعد از آن فقط ترس باعث ادامه درس خواندنم . كردم دچار افت تحصيلي شدم

  . ترس اينكه از ديگران عقب نمانم، هم نبودبرايم م

در خانه تنها . بهم دست داد سالگي كشيدم و چه حال بدي 13فكر ميكنم اولين سيگار را در 

، چه جالب(، به سيگاريك سيگار روشن كردم و با ژست آدم بزرگها شروع كردم به پك زدن ، بودم

كاشكي ترفندي پياده ، يگار مي كشممرتب س سال است كه تقريبا35ًمتوجه شدم كه من حدود 

، بعد از چند لحظه )حق مسكني داشت و حق اوالد، ميشد و اين يكي هم حداقل بازنشستگي

، بخاطر حالي كه بهم دست داده بود روي فرش دراز كشيدم و در حالي كه به سقف نگاه ميكردم
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اما لذت . ج و منگ بودمساعتها گي، اصال حال خوشي نبود و پس از آن. اتاق دور سرم مي چرخيد

  . درست مثل سوار شدن به چرخ فلك يا ترن هوايي، بخش وشادي آور

نوشته دكتر سيد علي حائري  "فيزيولوژي اعصاب و غدد درون ريز"ياد مقاله اي در كتاب 

  : افتادم، روحاني

گيرنده هاي . استيل كولين داراي دو نوع گيرنده موسكاريني و نيكوتيني است 

به وسيله استيل كولين و ماده اي به نام موسكارين كه از يك قارچ بدست  موسكاريني

گيرنده هاي نيكوتيني را استيل كولين و نيكوتين فعال مي . فعال ميشود، مي آيد

در سيناپسهاي استيل كونرژيك مغز و نخاع از هر دو نوع گيرنده هاي . سازند

ي تارهاي عضالت اسكلتي از نوع ولي گيرنده ها. موسكاريني و نيكوتيني يافت مي شود

، در بسياري از اعمال عصبي مانند حافظه، نقش استيل كولين در مغز. نيكوتيني هستند

يمر كه با زوال در بيماري آلزا. شان داده شده استيادگيري و تنظيم مراحل خواب ن

م نورونهاي استيل كونرژيك مغز دچار ك، اختالل در حافظه و يادگيري همراه است، عقل

  . دنميشوتدريجي كاري و مرگ 

  ! ! توجيح هم چيز خوبيه ها. شايد بدن من تو اين سيستم اشكالي داشته

آخه "اول اينكه احساس كردم بزرگ ميشوم . دو دليل باعث شد كه من دوباره سيگار بكشم

درست مثل آرزوي بزرگترها كه دوست ، اينم آرزوي هر كودكي هست كه هرچه زودتر بزرگ شود

  . و دوم اينكه حال خوشي بهم دست داد به اسم آرامش"د دوباره كودك شونددارن

از كودكي خود لذت ، دليل اول آن بود كه هيچكس ياد نداده بود تا زماني كه كودك هستيم

او را مجبور . كودك نبايد در لحظه باشد. خيلي زود، بايد بزرگ شويم. ببريم و از آن استفاده كنيم

، ده فكر كند و شايد چون او هيچ گذشته اي ندارد و نمي تواند به آن فكر كندميكنند دائم به آين

مرتب با اين تعريف او را از زندگي . حال را از دست بدهد شود تا دائم در آينده باشد ومجبور مي

، ... بيشتر از سنش نشان ميدهد و يا، بچه ما خيلي بيشتر از سنش مي فهمه: كودكي دور ميكنند

پير ، عارها او را تشويق ميكنيم كه كودكي خود را فراموش كند وخيلي زود بزرگ شودو با اين ش

  . شود
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شما خيلي : شعار او را دلداري ميدهنددك بزرگ و پير شد باز هم با اين و وقتي همان كو

شايد اين تعريف براي اين است كه او ديگر آينده اي ندارد و ! كمتر از سنتان نشان مي دهيد

او اينبار مجبور است فقط به گذشته اش فكر كند . و زندگي را از دست دادنعني مردن آينده او ي

  . و در گذشته زندگي كند

 و نصف ديگر هم به گذشته نصف عمر كه به آينده گذشت و؟ خوب پس لحظه اكنون چه شد

  . لحظه حال هم كه به فنا رفت

، رزويشان بود كه به مدرسه بروندآ، چرا بزرگترها فراموش ميكنند وقتي به مدرسه نمي رفتند

به از همان روز اول كالس آرزويشان اين شد كه ديپلم بگيرند و بعد آرزويشان اين است كه 

البته امكان انتخاب هم ، مهم نيست، در چه رشته اي(، دانشگاه بروند و بعد  آرزوي گرفتن مدرك

 ثروتي و، قدرتي، مقامي، ليآرزوي شغ )ولي خود مدرك وارزش اجتماعي آن مهم تر است، نيست

در آخر تمام اين آرزوها را به بچه هايشان انتقال  و. بچه دار شدن، بعد آرزوي تشكيل خانواده

  . آرزوهاي ارثي، به دليل اينكه خود به آنها نرسيده اند، دادند و شايد چند آرزوي اضافه

رنج ، كه تالش كرديممگر نه اين، چرا هيچ وقت پس از رسيدن به يك آرزو توقف نمي كنيم

، ساعتي، لحظه اي حاال. ها وقت و زمان گذاشتيمتا به آن برسيم ؛ مگر نه اينكه سالكشيديم  

آرزوي جديد ، يز نيستتوقف جا، اما نه؟ آنقدر سخت است، آنرا بردنو لذت كردن توقف ، روزي

  . شروع شده

اجبار اجتماع است كه به ، نيست اين آرزو. يمان را اشتباه انتخاب كرده ايمهاامكان دارد آرزو 

و پس به همين دليل با ميل خود كارها را انجام نمي دهيم . شكل ارزشها براي ما معني شده است

ميبينيم كه اين آن چيزي نبوده كه مرا با لذت و آرامش آشنا ، واتالف زماناز تالش و رنج بسيار 

  . باز آرزوي ديگر. خوش نيست، اين حال. كند

انسانهاي زيادي آموخته . خواسته ها و آرزوها يكي از داليل مهم براي زندگي استرسيدن به  

اما عده كمي از آنها مي توانند ، اند كه چگونه به خواسته ها و آرزوهاي خود جامه عمل بپوشانند

انسانها هميشه احساس اينكه چيزي كه بدست آورده . لذت ببرند، از چيزي كه بدست مي آورند

  . يست را با خود حمل ميكنند و اين احساس كمبود ؛ گويي هميشه با آنها مي ماندكافي ن، اند
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من نمي گويم مثل انسانهايي باشيم كه به هر آنچه دارند قانع هستند و يا هر كاري كه انجام 

زيرا آنها ، مي دهند به نظر آنها نهايت آن كار است و ديگر هيچ چيز اضافه اي نبايد انجام دهند

  . ه ي ديدشان به زندگي بسته است و همه چيز را از همان زاويه بسته مي بينندنيز دريچ

بستگي به اين دارد كه ، اينكه انسان بتواند معناي شادي و موفقيت دائم در زندگي را بفهمد

بدانيد كه اگر تمام ، اگر هم اكنون احساس كمبود با من باشد. در لحظه حال نگاه او چگونه باشد

دريافت . اما از بين نمي رود، شكل عوض ميكند اين احساس، نيا را به من بدهنددارايي هاي د

اسات و نظريه هاي ما اثر بگذارد و آنها را احس، هاي ما از جهان بيرون مي تواند بر روي اعتقادات

شادي و خوشبختي شما چند برابر خواهد ، اگر هم اكنون شاد و خوشبخت هستيد، چند برابر كند

اكنون احساس كمبود و بدبختي ميكنيد بدانيد كه پس از دريافت خواسته هاي  اگر هم. شد

اما در نهايت آن را با ، جديد ممكن است زماني كوتاه كمبود و بدبختي خود را فراموش كنيد

  . چندين برابر قوي تر در وجود خود به نمايش مي گذاريد

دنياي . در وجود خود داشته باشيمبيرون چيزي به ما نمي دهد مگر آنكه آن را قبال  دنيا ي

هم ، هم احساس بدبختي را. خارج مانند يك ترانس تقويت مي تواند آنها را چند برابر قوي تر كند

  . احساس خوشبختي و رضايت را

مطمئن باشيد ، رساندشبخت بكند و به آن حال خوش دائمي بدارايي مرا خواين اگر قرار بود 

هم تمام كساني كه حسرت ، ولي با اين وجود هم خود آنها. نداشت بختبد، كه دنيا آنقدر ثروتمند

به آن حال ، زندگي آنها را مي خورند تصور مي كنند كه اگر چيزهاي بيشتري بدست بياورند

منظور از  پير سالخوردگي (براي همين است كه انسان وقتي كه پير مي شود . خوش مي رسند

    . به دوران كودكي خود برگردد تنها آرزويش اين است كه )نه رشد ، است

اگر اينطور نبود اصراري نداشتيم . حتماً؟ براي اينكه دوباره اين سيكل را تكرار كند؟ براي چه

  . كه بچه هايمان همان مسير را طي كنند

ــد   ــي گوين ــه روانشناســان م ــت ك ــين اس ــراي هم ــرين   7، شــايد ب ــدگي مهمت ــال اول زن س

هسـتيم  شـايد بـه دنبـال چيـزي     . حـال زنـدگي كـردن   در  دوران بـي آرزوي و ، زمان عمر اسـت 

توقــع داريــم بچــه هــاي مــان بــه جــاي مــا  مــي كــرديم خودمــان بــه آن نرســيديم وكــه فكــر 

  . حال خوش احتماالً؟ به چي، برسند
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باعث شد لحظه اي از حركت ، اين حال خوش را براي من به وجود آوردكشيدن اولين سيگار 

  . رزويم رسيدمتوقف كردم و به اولين آ، ايستادم

، ديگر با او يكي شده، ون آنها را جزئي از خود مي داندچ، انسان داشته هاي خود را نمي بيند

اصله است و فقط براي ديدن احتياج به ف. واين فاصله را از بين مي برد! از اول هم براي او بوده

م وجود فاصله بين خودشناسي هم به دليل عد، چون از او دور است، آنچه را كه ندارد مي بيند

  . اما خنده دار است كه در شناخت ديگران تبحر بسيار داريم. علم سختي است، من و خود

چگونه ممكن است در . و هميشه اين زندگي در تالش همراه با رنج وعذاب به جلو مي رود

هاي هراس ، به قول شاعر. به آنچه نداريم بيانديشيماگر همواره ، شحالي زندگي كنيمشادي و خو

  . تا بوده همين بوده، بيهوده

صرف نظر از ، حاال شاد بودم، در آرامش بودم، رحاال من با اولين سيگا، اندوه من رفته بود

  . حالت جسمي ناخوش

انسان به شادي ، وجود داشته باشد، باال پايين پريدن هابه دنبال آرزوها ، تا وقتي دويدن ها

  . و سكون پيدا كرده بودم من شادي را در لحظه توقف. نخواهد رسيد

. ولي محاسبات غلط است، فكر ميكنيم در جستجوي آرامش و شادي به اين در و آن در بزنيم

ولي نهايتا تمام اين دوندگي ها ما را ، فكر ميكنيم با دوندگي بيشتر به آرامش و شادي مي رسيم

  . يمرنج و اندوه بيشتري بدست مي آور، هر چه بيشتر مي دويم. خسته ميكند

رضايت يعني . شايد آرزو ريشه اصلي تمام رنج هاست و رضايت اساس آرامش و پايه شادماني

رضايت يعني از آنچه كه تا كنون به دست آورده . يحداقل لحظاتي در سكون و بي حركتي باش

توانايي لذت بردن از چيزهايي  كه تا بحال بدست ! نه، نه اينكه ديگر حركت نكني. اي راضي باش

  . ده اي را پيدا كنآور

چرا باز ، اگر ظرفيت لذت بردن از همه چيز هايي كه تا كنون بدست آورده اي را نداشته باشي

  ؟ چه بدست بياوري، به اين در وآن در مي زني كه بيشتر وبيشتر؟ هم مي دوي

شايد جايي نيست ؟ به كجا خواهي رسيد؟ پس دويدن براي چه. همه چيز است، لحظه اكنون

بدست  لحظه ها و زمان را مي گذرانيم تا زندگي همراه با شادي و آسايش را. به آن برسي كه اصالً

  . پر از آرامش و شادي است، خود اين زمان، در صورتي كه خود اين لحظه ها، آوريم
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 رسيدن به حال خوش 

  

    

  

  دآنكه جـان پـنداشت خـون آشام بو             حيله كرد انسان و حيله اش دام بود

  

مواد مخدر توهم زا چند سالي است كه جاي خود را در بين مصرف كنندگان مواد مخدر باز 

 توهم اينكه چيزي خارج از درون تو ، اما توهم قرنهاست كه در بين مردم رايج شده است. كرده

انسانهاي زيادي در دام اين توهم اسير هستند كه شادي و . مي تواند شادي دروني به تو بدهد

آگاهي و آموزش مي خواهد ، سيدن به حال خوشر. خارج از وجود خود جستجو كنند را آرامش

  ... نه قدرت و ثروت و

توهم اين است كه چيزهاي حقيقي را نبينيم و به دنبال واقعيت هاي بيروني كه جامعه آنها را 

نون خود اگر نتوانيم از داشته هاي اك. بدويم به شادي و خوشبختي در نظر گرفتهبراي رسيدن 

نه از كمبود لوازم و حساب ، اين از عدم دانايي ماست، شادي و خوشبختي كنيم، احساس لذت

  . بانكي زياد

مواد مخدر در لحظه مصرف به شخص شادي و سرخوشي ميدهد كه در ظاهر نويد يك حال 

  . خوش دائم را به نمايش مي گذارد و اين توهم لذت بخش است

  

  نيـم گنج را گم مي كـزان توه             آنچه تو گنجش توهم مي كني

  ؟ !از چه گرَدي گرد آن وهم دگر             چون ترا وهم تو دارد خيره سر

  

 ؟ حال خوش دائمي بصورت جاودانه حفظ شود ود مواد مخدر مصرف كرد وولي چگونه ميش 

  ... . ويا يا شايد يك زن خوشگلتر، يك مقام باالتر، يك خانه بزرگتر، يك شغل تازه
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ولي چگونه مي شود با مصرف مواد . هر كدام از آنها نيز مي تواند وعده حال خوش دائم باشد

اما فكر اضافه مصرف . پس چرا نتيجه درست برعكس مي شود؟ مخدر حال خوش را جاودانه كرد

  . راه حل خوبي است يا تعغيير مصرف موقتاً

  ؟ مقام باالتر يا خريد ويالي شمال

اما در حقيقت ، ظر ميرسد كه جهان بيرون باعث خوشبختي و بدبختي ماستهر چند بن

  . مسئوليت آن كامال به عهده خود ماست

آيا مسئوليت حال ؟ چند درصد مي تواند در حال خوش ما تاثير بگذارد، جهان بيرون از ما

رسيدن تا كي وظيفه دارد نيازهاي من را براي اين ، اگر هست؟ با هستي اطراف استمن خراب 

اينكه تمام مسئوليت آن به عهده جهان بيرون افتاده من را از مسئوليت درون دور ؟ فراهم كند، ها

  .... ن سوال ديگرو هزارا؟ نكرده

اينكه ما كامال به دنياي خارج از خود وابسته باشيم نتيجه اي جز رفع مسئوليت از خويش را 

وادي چهارم در كنگره بهترين شكل . دددر پي ندارد و باعث ضعيف شدن وابستگي دروني ميگر

  : كلي از رفع مسئوليت مي باشد

  . در مسائل حياتي به خداوند مسئوليت دادن يعني رفع مسئوليت از خويش

اگر . به تمام مسافران سفر اول در كنگره پيشنهاد ميشود كه دنياي درون خود را تغيير دهند

بدانيد كه اگر با همين باور به ، نفرت ياد ميكرديد تا به حال از مصرف مواد مخدر خود با بيزاري و

رهايي روزي بدست مي ، اري بيشتر چيزي نصيبتان نمي شودراه خود ادامه دهيد جز نفرت و بيز

اين ميسر نمي شود مگر آنكه مسئوليت . آيد كه نفرت جاي خود را با محبت عوض كرده باشد

. يرد و منتظر معجزه اي از بيرون نباشدبيرون آمدن از ظلمت را فقط خود شخص به عهده بگ

يا چيزي اگر منتظر باشيم تا كسي . رهايي كامال در وجود خويشتن خويش به نمايش در مي آيد

چراغ را بايد در درون . سخت در اشتباهيم، از بيرون ما را از اين تاريكي و ظلمت بيرون بياورد

شما ، ي اگر تمام دنيا را چراغاني كنندحت. آنگاه تاريكي خود به خود محو ميگردد، روشن كرد

  . كنيد هميشه در ظلمت وجود خود كورمال كورمال حركت مي
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باز هم نمي تواند احساس شادي اگر تمام دارايي و قدرت دنياي بيرون را به كسي بدهند 

براي اين كار الزم است به عمق وجود خويش . مگر آنكه آن را در وجود خويش داشته باشد، كند

بريد و به معناي واقعي كلمه غير از خود چيزي نبينيد و در تنهاي محض خود را بپنداريد و پي ب

شادي ولذت از . آن وقت اين واقعه براي شما اتفاق مي افتد كه شادي و لذت حاصل ميشود

رسيدن به اين نقطه حتي از خود زندگي نيز مهمتر است ، حضور در مكاني بكر و دست نخورده

چون زندگي نوعي ارتباط با ديگران است وديگران در آن دخيل هستند ، ازم زندگيچه برسد از لو

ولي در عمق وجود شما ارتباط شما با خودتان برقرار مي گرددواين با مرگ هم از شما جدا نمي 

  . شود

خداوندي كه ، اگر به اين جمله اعتقاد داشته باشيم كه خداوند از روح خود درون انسان دميده

نيز بايد سرشار از طبيعت وجودي و حقيقي ما . محبت و آرامش است، زيبايي، ديشا سرشار از

ريشه هاي عميق در هستي داريد كه از طريق آنها  فراموش كرده ايد كه شما. اين صفات باشد

بدون اين ريشه ها زندگي لذت بخش ، تغذيه مي كنيد و اگر آنها نباشند شما گرسنه هستيد

دنياي اطراف انسان . دابي ها پس از دور شدن از ريشه ها از بين مي رودتمام سبزي و شا، نيست

ي به معني جدا ولي اين فراموش، بسيار زيبا وفريبنده است و به همين دليل ريشه ها فراموش شده

پس بايد . ميتوان دوباره تغذيه كرد، ميتوان دوباره نزديك و نزديكتر شد، تشدن از ريشه ها نيس

از كنيم تا خويشتن اصلي خويش را بخاطر آوريم و به اميد واهي فراهم شدن آنها سفر دروني را آغ

  . از بيرون يك عمر را در توهم زندگي نكنيم

شايد آن لحظه كه واقعا دقايقي . آن هم با كشيدن يك سيگار، و من لحظه اي توقف كردم

تي بود كه هيچ آرزويي مانند لحظا، بيش نبود درست مثل لحظاتي بود كه از مدرسه فرار ميكردم

  . چه ياد آوري لذت بخشي. در سر نداشتم

دسته اول آنهايي هستند كه ظرفشان را بزرگ ميكنند . مردم به دو دسته تقسيم ميشوند

بيشتر از آن است كه در ظرفشان بگنجد و آنها اول ، چون چيزهايي كه به آنها داده شده است

د بزرگ كنند و از آن لذت هايي كه بدست آورده انسعي ميكنند ظرفشان را با استفاده از چيز

  ببرند 
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اين دسته ؟ دسته دوم حتي به خودشان زحمت نمي دهند كه ببينند آيا ظرفي هست يا نه

اما حتي اگر در اين تالش . تنها به دويدن بيشتر و بيشتر به دنبال آرامش و شادي ادامه مي دهند

چون ظرفي براي . نمي توانند آن را حفظ كنند، و دويدن موفق هم بشوند و چيزي بدست آورند

و شايد همان ظرف كوچكشان هميشه در حال سرريز شدن است و باز سعي آن فراهم نكرده اند 

  . چه تالش بيهوده اي، ميكنند چيزي به آن اضافه كنند
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 ناقص بودن انسان و تكامل 

  

 

  

ص است و همين هم دليل آرزوهاي بي اندازه انسان پيشتر عنوان شد كه انسان حيوان ناق

  . احساس كامل بودن را نمي كنيم، زوهايمان هنوز تمام نشده اندچون آر. است

: بگوييم، وقت تمام شدهو ، فكر ميكنم اگر ناگهان مرگ به سراغ آدم بيايد و بگويد كه بامن بيا

بخواهيم كه كركره فرصتي  ا شايدي، اين چك را نقد كنم يا آن پول را بگيرم، كمي فرصت بده

  !  ...يا مغاذه را پايين بكشيم و

از بچگي شنيده بودم كه انسان هميشه بايد آماده پيك مرگ باشد و هيچ بدهي معنوي و 

  . مادي نداشته باشد

مشكل طلب هاي ماست كه به شكل ، اما مشكل بدهي نيست كه مرگ را سخت مي كند 

طلب كاري انسان است كه به پايان نمي رسد و شايد هيچ وقت  اين. آرزوها هميشه حضور دارند

شايد قرار نيست كه اين انسان كامل شود و بايد همانطور . قرار نيست اين آرزوها به پايان برسد

حاال متوجه شدم كه يكي از ، د براي حضور مجدد و تولدي ديگرناقص بماند تا انگيزه اي باش

دنيا عودت داده ميشود همين رضايت نداشتن و تكميل نشدن  بزرگترين داليل كه انسان به اين

تا كامل شدن فاصله بسيار است و خداوند هم از انسان ناقص خوشش نمي آيد پس . آرزوهاست

بالفاصله بعد از مرگ تولدي برايمان فراهم ميكند و باز حتما نظر و ايده خود ما را كه از 

  . به اين دنيا برگردانده ميشويميلي سريع آرزوهايمان سرچشمه ميگيرد را مي پرسد و خ

نهايت كمال انسان بي آرزويي است و شايد آن روز ترخيص صورت گيرد و دوباره به اين  شايد

  . دنيا پرتاب نشويم
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چه مشكالت و سختي هايي را براي خود ، انسانهاي زيادي را ديدم كه به دنبال آرزوهايشان

يدن به آرزو بوده و به همين دليل تمام زندگي آنها با بوجود آورده اند و كل زندگي آنها رس

آرزوي خريد يك خانه يعني قرض و وام بانكي و حتما در . سختي و رنج و عذاب همراه بوده است

آرزوي تعويض خانه با يك ، پس از پايان پرداخت اقساط. آينده مشكل جور كردن قسط وام بانكي

م مشكالت امروز ما از آرزوي ديروزمان سرچشمه گرفته اين بدان معني است كه تما. خانه بزرگتر

  . مشكالت آينده را مي سازد، و تمام آرزوهاي امروز

همه آرزوهاي اين هم مثل ، از آرامش، از لحظه بزرگ شدن، خوب از لحظه بي آرزوي گفتم

  . سيگار كشيدن. ديگر با خود مشكالتي آورد
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 سيگار. . . مصرف الكل

  

  

  

 سال از دروازه 22ولي وقتي پس از . شايد بود، اعتياد است يگار دروازه ورود بهس: ميگويند

نمي دانم اين جمله ممكن است حاال . هنوز هم سيگار الي انگشتانم بوده و هست، رهايي گذشتم

  ؟ هم در مورد من صدق كند يا نه

كه مرا دعوت به  از همان دوران كم كم مصرف مشروب من هم شروع شد و اولين شخصي

كه به هر صورت و بكار مي برد پدرم سخت ترين تالش و سعي را ميكرد . اين كار كرد پدرم بود

  . اما اين دقيقا ممكن نشد، ممكن براي من مثل يك دوست باشد

ي موضوعي كه معموال جز اينكه بنشيند و درباره ، نبودپدرم اهل هيچگونه تفريح غيرطبيعي  

. اسي بود بحث كند و اطالعات و دانسته هاي خود را به ديگران ارائه كندبيشتر مذهبي يا سي

پدرم دانا بود و خود اين را مي دانست و بارها . بعضي مواقع اين كار ساعتهاي طوالني ادامه داشت

  .! گفته بود

مصرفش معموال يا يك آبجو بود يا ته استكان ويسكي . به هر حال گهگاهي مشروب ميخورد

و من هيچ وقت نفهميدم كه چرا پدر من و خارجي ها اينجوري مشروب ميخورند چون ، يا شراب

تا حد ، من طرفدار خوردن و مست كردن بودم. هيچ اثري از مصرف آن به انسان دست نمي دهد

كار  و باز . كامال از حالت تعادل طبيعي خارج شدم، اولين بار كه اين حالت را داشتم. باال آوردن

  . از بسيار لذت بخشو ب، ضد ارزش

؟ آنقدر لذت بخش است، راستي چرا يادآوري اينكه هر وقت از تعادل طبيعي خارج ميشدم

فكر ميكنم از تعادل خارج شدن يعني خارج شدن از تعادلي كه اين زندگي و دنيا براي من 

دوري از هوشياري و وارد شدن به حيراني باعث ميشد . ساخته بود و من از آن راضي نبودم
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شايد ، روان شوم، جاري شوم، آن هم براي لحظاتي. سرسختي ذاتي من فروكش كند و محو شود

  . هم رواني

جامد و ، حالتهاي آب در سه شكل مايع. ياد مقاله اي كه در مورد آب نوشته شده بود افتادم

  . گاز

ن را به اگر آب را درون ليوان بريزيم شكل ليوا. بعضي از انسانها مثل حالت مايع آب هستند

اصراري در ، اين شكل از آب. شكل لوله را به خود ميگيرد، اگر در لوله ريخته شود. خود ميگيرد

اصال سرسخت ، آب ساده است. شكل پذير است، داشتن شكل خاصي ندارد ولي با اين حال

اما اگر آب به بخار . لجوج نيست و شكل ظرفي را كه در آن ريخته شده را به خود ميگيرد، نيست

مي تواند در . ت ميشودبي شكلي ميرسد و حتي غيرقابل روي آن وقت به مرحله، تبديل شود

  . درست مانند حالت حيراني، بدون گذاشتن هيچ ردي از خود عبور ميكند، آسمان جاي گيرد

ه در صورت دوم يعني توجه ب: جمله اي خواندمزير صفر درجه  60عبور از منطقهدر كتاب 

به جهانهاي ديگر پي خواهيم برد و به كمك عقل ، قي مي ماندبخارها و هر آنچه با

  . خواهيم توانست به مجهوالت بعد خود و به هسته خارج از جسم پي ببريم

آنوقت داراي شكلي اگر آب را خيلي سرد كنيم تا يخ ببندد . يخ است، اما شكل ديگر آب

آن ، رفي كنيم كه كوچك استميشود كه ظرف به آن داده و اگر بخواهيم آن را به زور داخل ظ

زيرا يخ به شكل خاصي تبديل شده و خاصيت شكل پذيري خود را از دست داده . ظرف ميشكند

  . و سختي يك سنگ را داراست مقاومت مي كند ، و حاال ديگر سرسختي ميكند

مثل مايع شكل پذير . انسانها هم هر كدام ممكن است اين سه شكل را در خود داشته باشند

و شكل آن را مي مي پذيرند و يا هروضعيتي را و هر جايي را كه در آن قرار ميگيرند  باشند

متواضع با پذيرش جاي . انسان در اين مرحله بايد به آگاهي و دانايي محدودي رسيده باشد. گيرند

. مثل يك رود، جوينده، در حركتخود را مي پذيرد و حفظ ميكند ولي بايد روان و پوينده باشد 

ابان به سوي هدفي پر خروش و شت اما، شايد نداند به كجا، نه هميشه در حال رفتن استرودخا

  . قطعا بدان مي رسد ولي، شايد ناشناخته
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  . يرسندرودهاي خروشان و چشمه هاي جوشان همه به بحر و اقيانوس م

 .دير يا زود به اقيانوس ميرسد. است شكلي از اقيانوس بزرگ، هم كوچك رودخانه هر چند

و حركت مداوم همراه با شادابي و سرزندگي و آماده براي مرحله ي بخار شدن رفتن ، جاري بودن

  . از اقيانوس

ديگر چيزي براي او . و مرحله بي شكليشكل انسانهاي خردمند و داناست ، مرحله ي بخار

باران و و تبديل شدن به اما آماده باروري و ريزش ، باقي نمي ماند كه شكلي برايش بوجود آورد

  . و آغازي ديگر به سر چشمه باز گشتن  دوباره رود شدن و بر خالف سرچشمه حركت كردن و

. مرحله اي كه انسان با همه چيز در جنگ است. مرحله ي جهل استاما مرحله ي يخ 

  . غيير شكل را نمي پسنددمرحله كامل و عميق از جهالت كه ت. سركش و ياغي است

من شكل پذير نبودم و . شكل پذيرم كرد تا جاري و روان شوم. مصرف الكل يخ مرا آب كرد

مصرف الكل مرا . مصرف ميكردم و الكل يخ مرا موقتا آب كرد را به عنوان ضد يخبايد چيزي 

همه برايم دوست داشتني شده بودند و تقريبا از هيچ ، همه چيز را دوست داشتم. مهربان كرد

  . كس بدم نمي آمد

مشروب ) گربه(تام ، در موضوع كارتون. جري را در تلويزيون ميديدم ديروز كارتون تام و

. است همصرف كرده و چنان مهربان شده بود كه يادش رفته بود دشمن هميشگي اش جري موش

با تمام وجود هر چه در منزل و يخچال بود به زور براي خوردن به او مي داد و دائم او را مي 

  . باز جنگ آنها شروع شد، رش پريدبوسيد و وقتي كه اثر مشروب از س

دست از جنگ با . من هم با مصرف مشروب همه را دوست داشتم و همه چيز زيبا شده بود

  . دائم مستم مستي خيلي زيباست چون االن تقريباً. زندگي و خودم برداشته بودم

  

  ني استـس و آهـزر نمايد آنچه م             مست آن باشد كه آن بيند كه نيست

  

به هر حال اين حالت من از مصرف الكل در آن موقع هميشگي بود و به همين دليل مصرف  

  . آن را ادامه دادم
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عشق و لذت داشته ، شما هم اگر دنياي پر از زيبايي. اين حالتها به نظر هيچ كس بد نيست

  . آن را ترك نمي كنيد، و همه چيز وهمه كس را دوست داشته باشيدباشيد 

برسم چون هيچ كدام حالت به آن دوباره به من نشان بدهد تا  تا راه ديگري هيچ كس نبود 

چيزي را نبيند و حس نكند ؛ نمي تواند درباره آن  يايي را نديده بودند و اگر انساناز آنها چنين دن

، و الكل اين حالت را براي من به وجود آورد. به درستي صحبت كند يا راهكاري به ديگران بدهد

  . وقتهر چند م
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 دبيرستان

  

    

با روزي چند نخ شروع شد و ادامه پيدا كرد تا . دائمي شد تقريباً سالگي 15سيگار من از 

اين دو با خود دوستان . مشروب خوردن هفته اي يك بار نيز به سيگار اضافه شده بود. اكنون

رها از مدرسه شدت گرفت و فرا. جديدي آوردند و مشغوليات مخصوص با فرهنگي مخصوص تر

به همين دليل از دوم راهنمايي تجديدي . درس خواندن اجباري را با هر ترفندي رد ميكردم

  . جزئي از كارنامه ي من شد

. نه، فكر نكنيد رياضي را دوست داشتم. دوره دبيرستان را با انتخاب رشته رياضي شروع كردم 

مده اين انتخاب اين بود كه مي گفتند ديپلم يك دليل ع. من از رياضي متنفر بودم و هستم

 ي از نظر اجتماع قائلارزشنظامي و شغلهاي كه ديگران براي آن ، مهندسي، يرياضي براي پزشك

و  ولي حافظه! حتما فكر ميكردند من دكتر يا مهندس يا سرهنگ ميشوم. ند خوب استبود

ترس در وجود ولي ، گفت درست هم و بخون نيستيتجربيات من از من مي گفت كه تو درس 

سركشي را كنار گذارده و به  موقتاًمرا وادار كرد شوم ن فكر اينكه مبادا در آينده هيچي من و 

  . تحصيالت اجباري در رشته رياضي ادامه دهم

وقتي . خيلي چيزها باورم شده بودهم اين بود كه من خطير دليل دوم قبول اين مسئوليت 

، مي داندثروت  قدرت و، لقب، مقام، ها را فقط در درس و كسب پوليافتن ارزش، جامعه و اجتماع

، دگي من شد در آوردن آب و نانزن تمام "بابا نان داد" "بابا آب داد"وقتي از روز اول گفتند 

زماني اين آب ونان خوراك شكم بود وزماني خوراك فكر وذهن وبه دنبال دست وپاي اضافه براي 

  . يافتن آنها
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آناني كه فقط . به ارتقا مي رسند، كه مجذوب رحمت قدرت مطلق مي شوند آناني "

چهارپاياني كه به ، مي فهمي كه چه مي گويم. نصيبي ندارند، به سورچراني مشغولند

اما نمي دانند كه بدون . دنبال پاهاي اضافه ميگردند تا خود را محكم در زمين نگه دارند

ي خواهد كه با آن فاصله فقط تمناي دل م. ن استدست و پا سر بر سجده اهللا بسيار آسا

مي ، آن كس كه بايد بداند. مانند نابينايان در روز به دنبال شب مي روند. بسيار دارند

   "داند و آن مي كند كه حق ميكند

در تلويزيون مي بينيد و در راديو مي ، اما وقتي شما هر روز در روزنامه و مجله مي خوانيد

وقتي ، همان چيزها برايتان تكرار ميشودبه شكل فيلم و برنامه هاي ديگر وز وقتي هر ر، شنويد

خانواده و اطرافيان همان ها را دائما به شكلهاي مختلف و در فرصتهاي متفاوت در گوش تو 

شما با يك جو ذهني بسيار زيركانه اي احاطه ميشويد كه داريد در آن غرق ، زمزمه ميكنند

  . ميشويد

ه خود را محكم در زمين نگه دارم دم را كردم كه با دست و پاهاي اضافمن تمام سعي خو

زميني كه برايم جهنم شده بود و من براي لحظه اي به دنبال بهشت مي گشتم و در همين زمان 

  . خوب اين هم بهشت، اولين سيگار حشيش را كشيدم

ير بودم كه ر فقآنقد. لحظه اي لذت و سكون و لحظه اي بهشت، باز هم لحظه اي بي خبري 

حشيش هم آمد اما بصورت تفريحي در . هر كاري انجام دهم، ها لحظه حاضر بودم حتي براي

سه ماه حتي سيگاري ميكشيدم ولي بعضي مواقع تا  4الي  3بعضي روزها . اعتياد من جاي داشت

دوران . وتا روز آخر مصرف مواد من به همين شكل ادامه داشت، يك عدد هم نمي كشيدم

رستان تا سال چهارم ادامه داشت و من بارها اخراج شدم و بارها پدرم براي اينكه مرا دوباره دبي

حتي كار به جاي رسيد كه توصيه نامه هاي . كه از ديگران توصيه نامه بگيردمجبور شد ، برگرداند

رد نمي دانم چرا قبول نمي ك. پدرم مجبور شد كه از دربار نامه بگيرد معمول جواب نمي داد و

       من معلم را كتك. من براي درس خواندن ساخته نشده ام، بابا من درس خوان نيستم، كه

من در . ديگر فرار و غيبت جواب نمي داد. مدرسه را آتش مي زدم تا به مدرسه نروم، مي زدم

نمي دانم من به نفس خود خيلي خوب اعتماد مي . كارهاي خالف اعتماد به نفسي قوي داشتم
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يا اين نفس بود كه به دليل اينكه من در جهتش خوب حركت مي كردم به من اعتماد  كردم و

يچ كدام جنگي با اعتماد متقابلي بين من و نفس من شكل گرفته بود و ه بحرحال ؟ مي كرد

  . ديگري نداشتيم
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  پيدايش ذهن و نفس

  

  

  گورستان برد ني سوي باغ كو به             ين مرو اندر پي نفس چو زاغـه

  سوي قاف و مسجـد اقـصاي دل             قاي دلـرو در پي عن، گـر روي 

  

او مرا و كارهاي مرا تاييد ميكرد و من . همه كس من بود پدر ومادر و، معلم، دوست: نفس من

اي  من خواسته؟ يا من نفسم، نمي دانم من منم. يا برعكساو و خواسته هايش را اجرا ميكردم 

اين من هيچ وقت به ماهيت واقعي ! ؟ يا او خواسته دارد و من عمل ميكنم؟ دارم و او اجرا ميكند

 "چيز"اين هنوز هم در اين تاريخ نمي دانم كه . پي نبردم، يا ذهن يا هر اسم ديگرينفس  يا

  . چيست

د بطور مثال هنوز هم نمي دانم چرا اين كارها را ميكن، هنوز هم سر از كارهايش در نمي آورم

و ميگويد دروغ بد و ضد ارزش است  ، اگر بخواهم در مورد كاري دروغ بگويم منعم مي كند

اگر تصميم بگيرم كه در همان روز موقع ، اما كاش فقط همين بود. درست نيست كه دروغ بگويي

، ي شودپول الزمت م، نكار را نكنپولي در آن بياندازم باز مي گويد اي، خزانه كنگره گردش سبد 

اي همزمان در مورد كاره. پول علف خرس است كه همينطوري بيندازي داخل سبد كنگره مگر

نه كار خوب تاييد ، هم زمان از هردو كار مرا منع ميكند، هشدار مي دهد، مثبت و منفي من

  . شايد معني مثبت و منفي را نمي دانم يا نمي داند. نه كار بد، ميشود

 امين دژاكام مثال جالبي از اين موضوع مي زند و مي گويد كه، در كالس هاي جهان بيني

ذهن و عقل مثل اين است كه نفس را مردم در نظر بگيريم با خواسته هاي ، شكل  كار نفس

را بررسي مجلس را به مثابه ذهن گرفته و ميگويد كه خواسته ها ، متفاوت معقول و نامعقول

ر مي دهد و عقل را به حاكميت تشبيه كرده كه پس ميكند و در مورد درست و غلط بودن آنها نظ

  . از بررسي خواسته ها توسط مجلس دستور به اجرا يا عدم اجرا مي دهد
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. حال در يك زمان و يك روز دو خواسته كامال متفاوت از دو گروه از مردم به مجلس مي رسد

تاسيس خانه ي فساد و گروه اول خواستار ساخت بيمارستان و كتابخانه هستند و گروه دوم براي 

را بررسي كند هر دو را رد مجلس بدون آنكه هيچ كدام از اين موارد . فحشا درخواست دارند

اين خب حاال كار ذهن . نه با ساخت خانه فساد، نه با ساخت بيمارستان موافقت مي كند، ميكند

  . يستجز سفسطه و مخالفت با سازندگي در جهت مثبت و منفي چيز ديگري ن؟ چيستوسط 

، يك اتوبوس استذهن مانند ": تعريف ذهن چيز ديگريست، )N.L.Pتقويت و كنترل ذهن(در

به اين دليل كه اتوبوس هميشه از مبدا در حال حركت به طرف مقصد است و ديگر اينكه مرتب 

ذهن آدمي نيز هميشه در حال هدف گذاري و هدف يابي است و در زندگي هر . پر و خالي ميشود

اما متاسفانه در اول و وسط راه هدف را رها نموده و . ميگيرد تا كار تازه اي را آغاز كند روز تصميم

براي نمونه ذهنتان را . نسبت به هدف ندارد د ميگردد و آن نيرو و حس اوليه رانسبت به آن دلسر

    بعد خسته ، متوجه ورزش مي كنيد اما وسط راه منصرف شده و به دنبال موسيقي مي رويد

اين يعني بي هدفي و شما هيچ وقت . و همينطور ادامه ميدهيدشويد به دنبال درس مي رويد  مي

هر شخص خود بايد راننده آن  ذهن هر انسان مانند اتوبوسي است كه. به مقصد نخواهيد رسيد

  . "باشد

در ميانه راه با ، موافقت كندهم مشخص شد كه اگر ذهن با يك كار  N.L.P در اين تعريف

. اما اينها همه در مورد موارد مثبت مثال زده شده است. ي شما را از ادامه آن باز مي داردترفند

يكند و شما را به اما اگر ذهن در موردي منفي نيز پيشنهاد دهد باز در ميانه راه آن را منع م

  . خوب هر شخصي خود بايد  راننده اتوبوس باشد. مي فرستد دنبال كار ديگري 

  ؟ اين ذهن نيست كه راننده اتوبوس است؟ اين خود همان ذهن نيست؟ اين خود كيست

اصال رانندگي بلد نيستم و هميشه عادت كردم روي  من، از روز اول در كنترل ذهن بودممن 

 . صندلي شاگرد بنشينم

درست يك . دوره ي دبيرستان باالخره به پايان رسيد اما نه آنطور كه براي همه تمام مي شود

من به خدمت خود به آموزش و پرورش پايان دادم و ، امتحانات خرداد درسال چهارمماه قبل از 

نقطه تحمل من در آن زمان به اوج . خود را بدون حقوق و مزاياي مدرك ديپلم بازخريد كردم

نمي دانم اين هم از ان دسته اتفاقات بود . خود رسيده بود و ديگر امكان انفجار اجتناب ناپذير بود
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شايد اگر ديپلم گرفته بودم مجبور بودم االن از كار از يك ، كنم بايد شكل مي گرفتكه فكر مي

  . سال ديگر ادامه مي دادم 30فرقي هم نمي كرد فقط ، ه يا سازمان بازخريد شومادار

پس . ساله آموزش و پرورش كنار كشيدم 11به هر حال زودتر از موعد معمول خود از اسارت  

در كرج در يك . د شدم و همزمان با آن نقل مكان خانواده از تهران به كرجاز آن به محيط كار وار

درس ، ميگفت از بچگي كار كرده، آدم خوبي بود. مكانيكي به مديريت فردي ارمني مشغول شدم

از كارم ! هم موفق، هم آدم خوبي بود، نمي فهميدم چگونه بدون درس خواندن، هم نخوانده بود

، ستهايم هميشه روغني و سياه باشديان سال به دنبال اين بودم كه دانگار سال، لذت مي بردم

بيشتر از اين لياقت : ديگران هميشه ميگفتند كه، اما باز هم ياد دارم. لباسهايم كثيف باشد

همه آدم ، همه مردم باسواد شدند، همه ي بچه ها درس خواندند! خاك تو اون سرت، نداشتي

  ؟ اما تو چي، شدند

طوري حرف مي زدند . اونها اكثريت بودند و من اقليت. "يكي"بودند و من  "همه"اونها ، آري

، خوب، و اگر كسي در اقليت است. هميشه درست مي گويند، كه كساني كه در اكثريت هستند

كل جهان  هم اكثريت جبهه، بودبيشتر نيك نفر  م بنده خداافتاد گاليله ياد. اشتباه مي كند حتماً

  . )گاليله هم مقايسه كرديمبا و ودمونخ، نمرديم(. بود

. از تنبلي نبردم، كه شب قبلزباله ها را بيرون ببرم ، بارها شده كه صبح موقع خروج از خانه

معموال اگر جلوي درب خانه اي مقداري زباله جمع شده باشد پس بهترين مكانيست كه من هم 

  ! است خب اين هم از خواص كثرت، زباله ام را همانجا تلنبار كنم

  . ام تمام سعي شان را كردند تا با حمايت مرا هدايت كنند به هر حال خانواده

جبران خليل جبران خواندم كه نوشتن آن در اينجا ، "پيامبر"ديشب جمله اي در كتاب 

  . خالي از لطف نيست

  . داز آن شما نيستن، و با آنكه با شما هستند، اما نه از شما، آنها به واسطه شما مي آيند"

زيرا كه آنها انديشه هاي ، اما نه انديشه هاي خود را، شما مي توانيد مهر خود را به آنها بدهيد

  . خود را دارند

زيرا كه روح آنها در خانه ، اما نه روح شان را، شما مي توانيد تن آنها را در خانه نگاه داريد

  . حتي در خواب، ه آن راهي نيستبرا  اكه شم، فردا است
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زيرا كه ، اما مكوشيد تا آنها را مانند خود سازيد، توانيد بكوشيد تا مانند آنها باشيدشما مي 

  ". زندگي واپس نمي رود و در بند ديروز نمي ماند

تمام . شما مي توانيد خود را تغيير دهيد، هنوز وقت هست: و من باز در دل به آنها مي گفتم 

اين است كه من بدون كمك شما راه را گم فكر شما . سعي شما اين است كه مرا تغيير دهيد

حداقل راضي هستم كه ، اما اشكالي ندارد. از دست مي روم، ود نمي رسممقصمنزل به ، ميكنم

هيچ كس در اين كه من به منزل مقصود مورد نظر . هيچ كس مسئول از دست رفتن من نيست

  . مقصر نيست، آنها نرسيده ام

حداقل در آينده از اين موضوع خوشحال ، از دست بروم ،بگذاريد در راه  گم شوم پس لطفاً

  . خواهم بود كه خود اين راه را انتخاب كرده ام

در آينده ، شايد اگر هر انساني با آهنگ دروني و احساسات و ذوق طبيعي خود رشد كند

در صورتي كه در . فقط در درون او وجود داشته باشدچيزي كه شايد ، مفيدتر و موثر تر باشد

  . معه ما سعي ميشود كه هر كس المثني كس ديگري شودجا

، عمارت است و در هفت سال دوم، روانشناسان مي گويند زندگي انسان در هفت سال اول

  . وزارت، اسارت و در هفت سال سوم

آن هم به طور ، حال دوران وزارت من شروع شده بود. هفت سال عمارت و اسارت كه گذشت

ادر من جز آن دسته از آدمها بودند كه اگر از آنها سوال ميشد كه فكر ميكنم پدر و م. رسمي

آنها ، ولي خوشبخت، يا پسري حمال، بدبختولي ، دوست داريد پسري داشته باشيد مهندس

كدام ، نمي دانم اگر شخصي به خواستگاري دخترم بيايد. مهندس بدبخت را ترجيح مي دادند

  . ال خوشبختمهندس بدبخت يا حم. داماد را انتخاب كنم

خودمان را براي خويش مي خواهيم يا براي ؟ ما چي، آنها مرا براي خودم نمي خواستند 

  ! ديگران

او . فرشته اي پيش او آمد و گفت اگر آرزويي داري بگو: شبي فردي خوابي ديد از اين قرار

زندگي  من دو نوع: فرشته گفت. گفت آرزو ميكنم زندگي خوشبخت همراه با آرامش داشته باشم

نوع اول اين است كه من مي توانم هم اكنون هستي . حق انتخاب با توست، به تو معرفي مي كنم

دانا و همراه با قدرت وثروت ، آرام، ي كامل شادمانبه شكل، را در تو به وجود بياورم ي و شخصيت
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ولي هيچ  ،تعادل كامل در همه ي امور زندگي بدون آنكه كمترين ترس و ناتواني در آن باشد در

همه . نا آرام و نادان مي بيند، انساني نسبت به وجود تو آگاه نيست و هميشه تو را موجودي ناشاد

تو را شخصي ترسو و ناتوان مي انگارند و فكر ميكنند تو در رنج و عذابي در يك كالم كامال تو را 

  . بدبخت مي بينند

بي تعادل ، بزدل، كه تو انساني ناتوان من مي توانم شرايطي فراهم آورم، اما نوع دوم اين است

همه تصور كنند كه تو . ولي باز هم هيچ كس نسبت به حالتهاي تو آگاه نباشد. و بدبخت باشي

تو را ، با تمام اين بدبختي ها و. ثروت و خوشبختي، شادماني، شخصيتي داري مملو از عشق

  . خوشبخت ترين انسان روي زمين مي بينند

  ! ! يا شايد انتخاب كردي؟ اب مي كنيرا انتخ حاال كدام

اهاي زيبا و مجلل اما از درون خراب و بدون لوازم رفاه و آسايش يا ساختن ساختمان با نم

شما كداميك را براي . ساختمانهايي با نماي به ظاهر خراب و فرسوده اما با دروني پر از آرامش

  ! ا نشان دهي آدم خوشبختي هستيآيا بدبختي را براي خود مي خري ت؟ سكونت انتخاب ميكنيد

هر چند ديگران فكر . من ساختمان خودم را دوست داشتم و از زندگي در آن لذت مي بردم

  . اما من در آن راحت بودم. مي كردند كه نماي زيبايي ندارد

  . زندگي كوتاهتر از آن است كه دست كم گرفته شود: )فيلسوف(به قول ديزرائيلي  

ولي مردم خودشان بر خود ، خداوند هيچ ستمي بر مردم روا نمي دارد: ساز سوره يون 44آيه 

  . ستم مي كنند
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 اولين مصرف مواد

  

  

ه مي شوند كه تا چند روز ئشچنان ن، لي كه مواد مصرف ميكنندخيلي ها را ديدم كه روز او

ست نداده و اما بسياري ديگر پس از اولين مصرف هيچ حسي به آنها د. اثر آن باقي مي ماند

  . تا به آن حالت سرخوشي ولذت برسند، مجبور مي شوند چند برابر مصرف كنند

تعداد . من بارها از مسافران سوال كردم كه در اولين بار مصرف چه حالتي به آنها دست داده 

گي شديد رسيده اند برابر ئشو كساني كه به نكساني كه در آنها هيچگونه تغييري بوجود نيامده 

شبه افيوني  لي از آنها از همان بدو خلقت از تجربه آدمها به اين موضوع پي بردم كه خي. است

    نها بطور كامل كار آ x ضعيفي داشته اند و بنابر داليلي كه خداوند از آن آگاه است سيستم

شايد خداوند اعتياد را در مسير انسانهايي كه شبه افيوني ضعيفي دارند قرار مي دهد . نمي كرده

  .! تا به درمان برسند

. من نيز در شروع مصرف از آن دسته بودم كه هر چه مصرف ميكردم چيزي متوجه نمي شدم

كه برايم نشئگي و سرخوشي برسم آن بود تا به اولين بار اولين مصرف من زيادتر از حد معمول 

د از همه چيز و براي اينكه انساني به تعادل كامل برسد و بتوان: استادم ميگفت. تعريف شده بود

در وادي سيزدهم عنوان . همه كس لذت ببرد الزم است رودهاي جسم او كامل آبياري كنند

رود خروشان جريان دارد كه هر كدام به مثابه رودي حياتي  4گرديده كه در بدن هر انساني 

  . استدر يك انسان هستند و كم كاري هر كدام از آنها باعث كمبود 

  . ود ايمان و رود خمرر، رود عقل، رود عشق 

رود اول پر آب باشد ولي رود خمر كم آب  3رود خمر اصلي ترين رود است و اگر در شخصي  

  . سه رود قبلي هم نمي توانند تمام بدن را سيراب كنند، باشد

با اولين مصرف رود خود را به طغيان . دچار كم آبي بود جزء كساني بودم كه رود خمرم من

عاشق ، عاشق فصول باراني، عاشق طغيان آن رودخانه بودم، ه شدم كهكشيدم و تازه متوج



 63    من مسافر

 

كه كرانه ، ح آب آن باال بيايدآنقدر سط، دوست داشتم آنقدر اين رودخانه طغيان كند، سيالب

آنقدر جريان آب رود ، آنقدر امواج مرتفع شوند، ديگر هيچ چيز ديده نشود، ديگر قابل ديدن نباشد

  . راي برگشتن وجود نداشته باشدب كه راهي، نيرومند شود

و خروش  ابرها براي باروريهر چند مجبور شدم بعدها . ا ادامه داشتاين طغيان ها تا مدته

  . آن را به شكل مصنوعي بارور كنم، اين رودخانه

از آن به بعد هفته اي يك بار با دوستانم در محل . افتاد 58اين اتفاق براي اولين بار در سال 

گاهي به دليل . ادامه داشت 63دوران نامزدي من با اعتياد تا سال . صرف ميكردمكار ترياك م

دوري از محيط چند ماهي مصرف نمي كردم اما بالفاصله بعد از اينكه شرايط فراهم ميشد باز 

با تعدادي از بچه هاي شهرستان خمين آشنا شدم كه هر چند وقت يكبار به . شروع ميكردم

قع شركت جايي براي ماندن نداشتند به محل كار من كه آن موتهران مي آمدند و چون 

خدا (بود مي آمدند و اولين ترياك را آنها به من معرفي كردند  تاسيساتي در خيابان ولي عصر

  )! حفظشان كند

  . سنگ دانست شايد من ودوستان آن موقع را بتوان مخترع روش مصرف سيخ و

موقع روشن بودن چنان سرخ ميشد كه مانند داشتم كه در وات  300يك هويه ي آلماني 

ما يك قطعه ترياك را بر روي آن مي چسبانديم و چنان دودي از آن بلند . يك المپ نور داشت

. تمام فضاي اتاق پر از دود ميشدباز ، با لوله وشيلنگنفر  6الي  5پس از دود گرفتن ميشد كه 

  . يدمآنها چند وقت يك بار مي آمدند و من هم انتظار ميكش

من و ، مثل هر دوره نامزدي ديگر چه شيرين ولذت بخش بود و. مصرف تفنني من شروع شد

بچه ( كه هر چند وقت يك بار با پدر ومادرش به تهران مي آمدندمواد شديم عاشق و معشوق 

  . باز درد فراغ و ما يك يا دو نوبت با هم بوديم و. )هاي خمين را ميگم

ماهي و ترياك و حشيش تقريبا  مرتب سيگار كشيدن، تفريحيدر آن دوران مشروب خوردن  

  . با هم همزمان شده بوديك يا دوبار 

طفلك پدرم هميشه ميگفت اگر مدرسه اي براي . به اين پشت كار، ماشااله به اين انرژي

. واقعا هم همينطور بود و. حتما كورش شاگرد اول بود، استعدادهاي درخشان در رشته فساد بود

ه ب، شايد قشنگي زندگي من هم. نامعقول را دوست داشتم، بي معني، بي حساب و كتاب هر چيز
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اگر چيزي را كه معناي مشخصي داشت انجام ، خواستم معناي جديدي بوجود آورم مي همين بود

  . من ماجراجو بودم و. ورمكه از قبل مي دانستم چه بدست مي آاين يعني اين، بدهم

البته ! ادامه داشت و ما داشتيم همديگر را مي شناختيماد مخدر من و مونامزدي  63تا سال 

 5دوستي داشتم . و بدرد تو نمي خوردخيلي ها به من مي گفتند كه اين برايت خوب نيست 

شما به تفاهم نمي ، سالي از من بزرگتر بود و هميشه مي گفت اين نامزدي آخر و عاقبت ندارد

  . كو گوش شنوا، كل قديميهمان مشي ول، اين ازدواج سر انجام نداردرسيد 

مگر اين همه آدم زن مي گيرن طالق مي دن چي ، علف بايد به دهن بزي خوش بيايد، تازه

چهار ، سه، يك عمر بدبختي مي كشن اون بدبختها رابگو كه طالق نمي دن و، اين كه خوبه؟ شده

  . اب بشندر كانون گرم  خانواده گرم ميشن تا كب تا هم بچه درست مي كنند و

  . بحث كنم و نه تنها بحث بلكه بجنگمخيلي بعد از آن مجبور شدم سر اين موضوع با ديگران 

، هر گاه براي دفاع از عقيده تان دست به خشونت زديد": ياد جمله اي از برتراند راسل افتادم

از آن وادار براي دفاع ، اگر چنين نمي بود كه. بدانيد عقيده شما فاقد پشتوانه اي استداللي است

  ".به استفاده از خشونت نمي شديد

اگر انسانها معتقد بـه نظريـه يـا اعتقـادي باشـند سـعي ميكننـد كـه همـه توضـيحات خـود            

را بر مبناي آن نظريه كه حاال تبـديل بـه يـك بـاور شـده توضـيح دهنـد و يـا بـه نـوعي بـه آن            

ــ . ربــط دهنــد اور در ذهــن خــود ممكــن اســت هــزاران نظريــه و فرضــيه بــه عنــوان اعتقــاد و ب

ــي        ــورد ول ــيچ دردي نخ ــه ه ــايد ب ــا ش ــم و اينه ــه داري ــود نگ ــه خ ــا در حافظ ــيم ي ــار كن تلنب

انسـان بـه مـرور از    . تعصـب مـي شـود   و بعدها به شكل كلـي تـر باعـث    ناخودآگاه نسبت به آنها 

ــن      ــراي آنكــه از اي ــور اســت ب ــي ســازد و مجب ــك شخصــيت م ــود ي ــراي خ ــا ب ــه ه ــن نظري اي

يــك . از نظريــه هــا و فرضــيه هــاي موجــود در حافظــه دفــاع كنــد شخصــيت دفــاع كنــد دائــم 

طرفــدار گــروه هــاي كمونيســتي بــودم و در آن دوره جــواني      ، زمــاني در دوره اول انقــالب 

ماركسيسـت وچنـد تـا ايسـم     ، كمونيسـت آماده بودم تا با هـر كسـي در ايـن مـورد بحـث كـنم       

آگــاه بــودن را بــا پــر بــودن . نداشــتمكــاملي مــن نســبت بــه هــيچ كــدام از آنهــا آگــاهي . ديگــر

ــودم     ــه ب ــتباه گرفت ــت اش ــش كمونيس ــزم از دان ــادات و    . مغ ــم از اعتق ــودم دائ ــور ب ــن مجب م

  . اطالعاتم دفاع كنم نه از كمونيست
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تعصب چيزي . فقط يك جهت را مي بيند وانسان را متعصب و محدود مي كند ، اين نوع نگاه

  . ت پيش آمدهنيست جز چسباندن نظريه و اعتقادات بر روي موضوعا

با ، بارها با پدر و مادرم با همسرم با همسايه ها. بارها جنگيدم، من بارها دست به خشونت زدم

  .! در اين ميان دوستاني داشتم هم تيپ خودم كه مرا خوب درك مي كردند. جنگيدمهمه 

درست مثل ، و مي خواستند مرا به راه راست هدايت كنندكساني كه با من جنگ مي كردند 

، شغل، درس راه راست آنها همان بود كه تا كنون فهميده بودند ؛. خودم راه راست را بلد نبودند

  ... . خانواده و، قدرت، پول

 

 خود مران كشتي چون كشتيبان ني             لطان نيـت باش چون سـيـتو رع

  

  . مردن، پير شدن، زندگي، زن، همين بود تمام ضمانتي كه زندگي مي توانست بدهد

به دنبال شخصيت جديد  و، تا با آنها هويت كاذب شخصيتي براي خودت به وجود آوري

  . مجبور باشي خماري بكشي

       ي پيشنهادي اجتماع بود براي من آن چيزي كه براي آنها باعث نشئگي ميشد ارزشها 

  . آنها دائم خمار بودند و من گاهي. ضد ارزش ها بودهم 

ولي . ندانسانها بايد الگوهاي مناسبي براي الگو برداري داشته باشهميشه در ذهنم بود كه  

مي گويم در  .ديده باشمدر اطراف خود الگويي موفق و خوشبخت را  من هيچ وقت به ياد ندارم

الگوها بسيار آن زمان البته در تلويزيون ، همسايگان، فاميل، دوستان، نه در خانواده، اطراف خودم

 ) ع( حضرت عليشب تولد شه كه به عياشي معروف بود را براي برنامه اي در مثال فالن هنرپي، بود

  ! تا از منش هاي آن حضرت سخن بگويد، دعوت مي كردند

فالن فوتباليست كه فساد اخالقي او حتي در زمين فوتبال هم قابل مشاهده بود را در شب 

  . حرف ميزد، مرهون آقاستتاسوعا دعوت مي كردند و ايشان هم كلي از اينكه موفقيت خود را 

. فكر ميكنم جمله برتراند راسل در مورد تمام كساني كه در اطراف من بودند هم صحت دارد 

، شالق، زندان. چون آنها هم براي اينكه مرا به راه راست بياورند دست به خشونت مي زدند
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به  .بيشتر شباهت داريمخدائيش كداممان به جمله برتراندراسل . اعدام، بيمارستان رواني، شورآباد

   :قول پروين اعتصامي

  

  عاقالن با آن گران سنگي چرا لغزيده اند             اريم و از لغزيدن ما چاره نيستما سبكس

                                          

رهايي آنها با ؟ اما آنها چه، فهميدم و رها شدمحداقل من االن وضعيت آن موقع خودم را 

آنها . آنها همچنان به آنچه عالقه دارند مشغول مي مانند يا شايد؟ سال سفر تمام مي شودچند 

يك عشق كاذب و ، ولي هر دو عاشق بوديم. آن راه راست بودند و من عاشق اين راه كجعاشق 

ولي ، چون ما شرايط واقع شدن آن را فراهم كرده بوديم! ،نه واقعي بود. يعواقعشق غير ، دروغين

  . اين دو بسيار متفاوتند. نه حقيقت
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 عــــشق 

  

  

پيوسته با اشخاص يا چيزهايي كه به آنها عشق مي ورزيدند در حال جنگ عاشق هر دو گروه 

عشق آنها براي هر دو طرف تعهد و مسئوليت آورده و اين با ماهيت عشق كه . و مبارزه هستند

دور خود به عنوان . د ترس دارند تا مبادا آنها را رها كندآنها از عشق خو. آزادي است مغايرت دارد

. آن سوي ديوارهاست، عاشق و دور معشوق خود حصار مي كشند اما عشق فراتر از حصار هاست

هم باشد يا مواد مخدر مقام و ثروت ، اگر عشق به پول، الزم نيست عشق فقط به انسان باشد

ن وقت دائم در حال مبارزه هستند و در تالش براي گونه به وجود مي آورند و آ شرايط را همين

! سلب آزاديباز قافل از اينكه اگر حصاري است خودشان در يك طرف آن ايستاده اند و . حفظ آن

  . غير قابل باور استاين 

عشق رهايي . ديا يك وجود بايد شكل گيرو اما يك هستي ، وجود هست 2بدن يا  2در عشق 

عشق جاري و روان است و اصالتا از . ام چيزهاي كه حصاري دارداز تم، از همه زنجيرهاست

  . در كسالت دائم بوديمعاشقها هر دو گروه  و ما. خشكي و كسالت به دور است

  

  عشق نبود عاقبت ننگي بود             عشق هاي كز پي رنگي بود               

  

، امروزي مدرن شده است عشق انسان. و به قول مهندس مرتب دنبال حال خوش مي گشتيم

جاده ، عاشق اتوبان، سيمان، آجر، بتون، عاشق ساختمان هاي فلزي، عاشق ماشين، مثل خود او

ون زنده نيستند و انرِژي اما هيچ كدام از آنها روح ندارند چ... ،آسمان خراش ها، هاي اسفالت

  . سبز نمي شوند، رشد نميكنند، ندارند

 .قرص كامل ماه در آسمان است، برف مي بارد، ي استصبح بهار، شب است، زمستان است

  ؟ !كدام يك از اينها براي ساختمان و آجر و ماشين مطرح است
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همه اشيا هستند با اسمهايي  اينها. انسانها عشقشان را به مرده ها داده اند، آنها مردگانند

  . معاني مرده تر از خودشان خاص و

مسر يكسان شده و در گروه دوم بجاي ماشين مواد در گروه اول عشق به ماشين و عشق به ه

  . آمده و با همسرشان شريك شده است

ولي افسوس و صد افسوس كه صفت بعضي از ما عوض شده و حس منفي و مخرب "

ما نيرومند شده و در نكبت جهل و ناداني كه خود با دستان خود براي خود مهيا نموده 

نيت خود را به خاطر عشق سنگ و آجر و ايم غوطه ور هستيم و تمامي شرف و انسا

اين همه زيبايي و عظمت را مشاهده . زمين و مواد كه هيچ بقايي ندارند زير پا گذاشتيم

، پيمان شكني، مردم آزاري، حسادت، نفرت، نمي كنيم و به جاي آن در كينه

ل به خود را سرگرم كرده ايم و هستي را تبديل به جهنم و جهنم را تبدي... خودخواهي و

خود كرده ايم و مانند اختاپوسي زشت و كريه خود را در ميان چنگال هاي وحشت 

آفرين خود قرار داده ايم و هر روز فشار بيشتري به خود وارد مي كنيم تا كامال خرد 

       "؟و چرا ما را خلق كرده اند؟ آن وقت مي گوييم هدف از زندگي چيست. شويم

  وادي دهم  

  

براي خود همچون يك را و آن  پيوند داده اند دنياي خود را با آنها آفريده و جهان و، و انسانها

  . اند با حصارهاي بلند قفس كرده

جهان . جهان و دنياهاي ديگر براي عشق ورزيدن خلق شده و ما فراموش كرده ايماما 

 ن وجهان پرندگا آسمان و، ستارگان، رودها جهان، دشتها، كوه هاجهان ، درختان و سبزه ها

رشد مي ، روانند، زنده اند، گي مي كننداينها زند. حيوانات و حتي انسان را فراموش كرده ايم

  . و آماده عشق و عاشقي كنند

با مواد مخدر شروع كردم و در زندان اعتياد به عشق و جهان خود را به هر حال من هم 

  . عاشقي مشغول شدم

  ان برداشتندـشوق نهـراه مع             والدين و ملك را بگذاشتند
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در و ديوارهاي آن با انواع سنگها و . به دست و پاي من زداز طال  زنجيري  اين زندان قفل و 

. شيطان به زيباترين شكل مي آيد. جواهرات تزيين شده بود و براي شروع چقدر زيبا بود

خيلي طول . ستقصر هم باشد باز هم زندان ا، زنجير است و زندان، زنجير اگر از طال هم باشد

  . كشيد تا به اين موضوع پي ببرم

  . و موضوعي را بيان كنم كه در آن زمان متوجه شدم  بگذاريد كمي از آن دوران بگويم

. بود كه با مشكل درد قفسه سينه و قلب به دكتر مراجعه كردم 61يا  60حدود سال هاي 

وان ضربان رزاد دارم كه به عنپس از رفت و آمد هاي بسيار پي بردم كه من يك مشكل قلبي ماد

كندي ضربان قلب من به حدي بود كه قلبم ، همراه با كندي ضربان، پي وي سي شناخته ميشد

ضربه در دقيقه تپش داشت كه اين حدود نصف ضربان قلب آدمهاي طبيعي و معمول  35تا  30

  .! كنارشم ه اين، خوب من هيچ چيزم شبيه آدمهاي معمولي نبود. بود

چگونگي اش رو در . به اعتياد ادامه بدهمبهترمن بعدها باعث شد تا قلب درزادي مشكل ما

 . خوب برگرديم به وضعيت يك مصرف كننده. اهم گفتفرصت ديگري خو

شاد ، قبال در جايي خواندم كه در قديم رسم بود كه بيوه زنان لباس رنگي نمي پوشيدند

دليلي نداشته كه به خود ، ي لذتهاي درونيحت، ت هاي زندگي براي آنها حرام بودو لذنبودند 

، ديگر هيچ رنگي درون آنها نيست. يا رنگ ولعابي به خود بزنن جواهر آويزان كنند يا آرايش كنند

پوشيده و كدر و همه چيز با يك پرده تاريك هيچ شادي وخوشحالي مناسب حال آنها نيست 

  . شادي داشت لذت و، اشتزيبايي و جمالي د، چه داشتروزي او همسر و ب. شده است

 زندگي  معموال زندگي يك مصرف كننده مواد مخدر شبيه زندگي يك بيوه زن است و شرايط

روزي او همه . البته نگاه جامعه هم به همين شكل بود، يك بيوه زن را براي خود بوجود مي آورد

حاال همه چيز را  ولي. بچه زن و، زندگي، سالمتي فكر وانديشه، سالمتي جسم وروان، چيز داشت

هر كاري كه بويي از لذت واقعي و شادي دروني و بيروني داشته باشد . براي خود حرام كرده

  . كي به خود گرفته استيامكان پذير نمي باشد و همه چيز رنگ و بوي افيون و تار
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ي چاه عميقي افتاده بودم باعث شده بود در سياهي و ظلمت زندگناداني و ناآگاهي از اينكه در

يك حالت پرس شده  من تحت فشار اعتياد در. تاريكي هم لباس و هم بستر من شده بود. كنم

  . جنگ زندگي سابقه وم، بلكه ميدان مبارزه، نه بازي زندگي، البته، زندگي مي كردم
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 ! به همين سادگي

  

  

  "خرجهم من الظلمات الي النوراهللا ولي الذين آمنو ي "

  

  . اين را خداوند به عنوان بازي ساز آن تعيين كرده است. به خودي خود بازي است زندگي

حال اگر يكي از اين دو سادگي را از دست . بازي ساده است و بازيكنان نيز بايد ساده باشند 

اصل بازي هنوز ، اگر انسانها يا جامعه آن را پيچيده و بغرنج كرده اند. كل مي شودكار مش، بدهد

  . تساده اس

  : در وادي پنجم آمده است

وقتي به ضد ارزشها آلوده ، مي چون اصوال پاك و بي آاليش استروح و روان آد"

گردد بي قرار ميشود و اين ضد ارزشها بصورت عام و كلي مي باشد و فقط نمي تواند 

  ".بنابراين بايستي از ضد ارزشها پرهيز نماييم. شامل مواد مخدر باشد

ا مي آيد و تا آنجا كه من متوجه شدم خداوند همه چيز را در عين سادگي انسان ساده به دني

ما را با جهان بيني پيچيده  و تربيت اما بزرگان يا بهتر بگويم بزرگترها با آموزش . خلق كرده است

. ما را به شكلي كه خود مي خواهند هدايت مي كنند، به اسم حمايت. ندگي آشنا مي كنندز

، بازي بسيار ساده است. دگي جواب نمي دهد و پيچيدگي رمز پيروزي استسا، هدايت به اينكه

بازي الك . چند وقت پيش با عده اي از دوستان كنگره بازي مي كرديم. نه جنگ است نه مسابقه

سري قوانين است كه اگر رعايت شود همراه با لذت بازي را به پايان  در بازي يك! و زوو دولك 

در بازي همه برنده . برد و باخت ندارد، مان نرود كه اين يك بازي استياداول اينكه . مي بريم

اگر تيم مقابل مي گفت تيم ما . يار كشي فقط براي اجراي بازي است، بازنده وجود نداردهستند و

مگر ميدان جنگ . چون يار من و يار شما معنا ندارد، ضعيف است مي گفتيم اين يار مال شما

مگر قرار . مگر قرار است كسي كس ديگري را شكست دهد. ز من استاست كه بگوييم اين سربا
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اين كه . مگر كسي قرار است به كسي غرامت پرداخت كند، است تشويق و تنبيهي در كار باشد

چه آنكه سوار ، يكي از ما از يكي از آنها كولي بگيرد براي اين است كه هر دو طرف شاد شوند

اينها همه ساده هستند و . ب انرژي پاك و بي آاليش استمنظور كس. شده چه آنكه سواري داده

  . قوانين هم ساده اند، بازيكنان ساده نيز مي خواهند

خوب پيچيدگي آمد ، فند و كلك طرف مقابل را بپيچاندحال فكر كنيد كه بازيكنان با انواع تر

  . حال بازي پيچيده و بغرنج مي شود، وسط

سادگي ، وانيم از زندگي سر در بياوريم همين استشايد مهم ترين دليل اينكه ما نمي ت

اگر زندگي يك . ذهن ما به ساده ديدن و ساده انديشيدن عادت ندارد. زندگي و بازي بودن آن

اين ذهن و فكر ما  حتماًبدانيد . دشوار بود شاق واگر زندگي در اصل ، مسابقه و جنگ واقعي بود

دليل اينكه نمي توانيم زندگي را فقط و فقط زندگي . تا اكنون راهي براي حل آن پيدا كرده بود

  . ندگي نكنيماما گاهي بازي ميكنيم تا ز. سادگي آن است، كنيم

ورق بازي مي كرديم كه مجبور نباشيم به بازي  يادم مي آيد ساعتها حتي شب تا صبح  

؟ مي كنيفكر كنيم و اگر در همان زمان كسي از من سوال ميكرد كه چرا مطالعه نحتي زندگي 

! مي گفتم براي اينكه وقت بگذرد، اگر مي پرسيدند چرا ورق بازي ميكنيو ! مي گفتم وقت ندارم

  . فهميدن انسانها سخت ترين كارهاست

فس عادت دارد كه نَ، امين دژاكام بارها در كالسهاي جهان بيني گفته، شايد حقه نفس باشد

ساده ترين مسئله را جزء مسائلي طبقه . كندساده ترين چيزها را به پيچيده ترين چيزها تبديل 

تبديل به چيزهاي كند كه ، ن وقت آنها را به چالش بياندازدبندي كند كه قابل حل نيست و آ

اين گونه ما را سخت درگير باز كردن گره . به آن اضافه كرد، رادر شروع "بايد"يك كلمه  حتماً

اما خود ، پيچيدگي دارد. ساختم "من"براي  "من"كالفي كه ، هاي اين كالف سردرگم مي كند

  . ما مشغول باز كردن گره هايي هستيم كه خود آنها را زده ايم. ميآن را ساخت

. ر به درد باز كردن گره هاي زندگي نمي خوردراديكال يا جذ، قبال گفتم سينوس و كسينوس

به همين ، مسئله نيست اصالً، زندگي فقط زندگي است، مگر زندگي يك مسئله رياضي است

  ! سادگي
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اين . فراهم كرده ايد ؛ سپس در پي اجراي اين بازي برآمده ايدشما خود مقدمات اين بازي را 

شما خود بازيكن و بازيگردان . تنها شخص درگير در مشكالت اين بازي شمائيد، زيبايي بازي است

تراژدي ، طنز بودن ،تخيالت آن، ترتيب آن. تهيه لوازم آنها به عهده شماست. و حتي داور هستيد

خود . حتي بهترين تماشاچي نيز خود شما هستيد، با شماست راحت بودن آن مشكل و، بودن

  . يك معما، از آن يك مسئله ساختيد، ا پيچيده كرديدشما بازي ساده ر

، گله. آنوقت شروع كرديد به جست و جوي راه حل هايي براي حل اين مسئله سخت 

  ؟ متوجه كس ديگري است، و نبود آرامشاين گرفتاري و سختي  آيا مسئوليت؟ از كي، شكايت

   زيرا خود را ، موضوع پيچيده تر مي شود، اگر اين مسئوليت را به گردن ديگري انداختيم

  . هر دو يك نفر هستند، فريب داده و فريب خورده. مي فريبيم

  

  تا شتابان در ضاللت مي شدم         هر دم از مطلب جدا تر مي شدم

  

حاال به دنبال اين  بگرديم كه . مجهوالت باز هم اضافه شد، بازي باز هم پيچيده تر شد، خوب

  . چه كسي باعث خلق اين زندگي شده

اگر به اين موضوع پي نبريم كه پايه و اساس همه فريبها و سختي ها و پيچيدگي ها خود من 

و از طرف ديگر آن را ل معضالت زندگي باشم چگونه ممكن است در پي گشايش و ح، هستم

با يك دست در حال ساخت ساختاري هستيم و با دست ديگر ويرانش . غامض تر و سخت تر نكنم

  . ميكنيم

شايد براي همين است كه انسانها از نظر مالي و مقامي پيشرفت مي كنند اما در جهت حل  

ر هم پيشرفت كرده بعضي از ما از دوران كودكي حتي يك سانتيمت آيا واقعاً. خود هيچ مشكالت

آيا چيزي را فراهم كرده ايم كه بتوانيم از اين ، رده ايمادراك ك، چيزي را دريافت كرده ايم، ايم

دور خود ، شايد با يك عقل حسابگر توانسته باشيم دايره اي به وسعت يك شهر. دنيا با خود ببريم

خود را جاي داده ايم و اجازه بوجود آوريم اما در داخل اين دايره فقط خود و افراد خانواده ي 

مي توانستيم با عقلي سرشار از عشق  اما شايد. نمي دهيم كه هيچ كس حتي قدمي در آن بگذارد

  . و ايمان دايره اي هر چند كوچك بوجود آوريم كه تمامي انسانها را در آن جاي دهيم
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را  يقينا چيزهايولي  ،امكان اينكه چيزهاي را داشته بوديم ولي آنرا گم كرده باشيم زياد است

قدمي هم به عقب  چندممكن است و نه تنها جلو نرفته ايم بلكه اندك است بدست آورده ايم كه 

اگر ميشد مسئوليت اين كار را به گردن كسي ديگر انداخت شايد قابل قبول و . يمبر گشته باش

كه حتي بدانيد ! حتي شيطان، ولي هيچكس به غير از خودمان مسئول نيست، بخشش بود

همانطور كه خداوند . مگر با همكاري خودتان، شيطان قدرت اين را ندارد كه شما را فريب دهد

  . بدون آنكه خود بخواهيد، نمي تواند شما را به راه راست هدايت كند

اين زندگي بسيار ، فقط بازي خود را انجام دهيمخودمان بمانيم و اما اگر سعي مي كرديم 

مانند طبيعت و تمام آفريده هاي ، فقط و فقط خودمان باشيم. دشيرين و لذت بخش مي ش

و ، رود فقط رود است، درخت فقط درخت است، در هستي هر چيزي فقط خودش است. خداوند

هيچ يك مبارزه و جنگ نمي . حتي حيوانات سعي نمي كنند حيوان ديگري شوند، كوه فقط كوه

وتمام بالد كه حيوان با تفكر و باهوش است  ولي انسان به خود مي. تا چيز ديگري شوندكنند 

  . بشود، سعي خود را مي كند تا به جاي بودن

اما همين تفكر و عقل و هوش باعث مي شود كه بعضي انسانها از هر حيواني وحشي تر و  

 هر روز سعي ميكنيم چيزي، عوض كنيمهر روز سعي مي كنيم اينجا را با آنجا . خونخوار تر شوند

ما مي خواهيم هر ، مشكل ماچيزي شدن است، مشكل ما جا عوض كردن نيست .ديگر شويم

  . چيزي باشيم غير از خودمان

، استاد شويم، قبول شويم و دكتر شويمدانشگاه در امتحانات  به ما كمك كندممكن است  اين

اي ما مقامي براي  استثمار ديگران بر ممكن است قدرت و، يا ثروتي افسانه اي براي ما فراهم كند

ولي خوب مي دانيم اينها دانش و دانايي . يا شايد باعث شهرت وافتخار گردد، به وجود بياورد

حتي به ، هيچ كدام از يافته هاي ما نوري. حقيقي نيست زيرا در درون هيچ چراغي روشن نيست

ممكن است بتوانيم با اينها ديگران را به سلطه خود در آوريم  يا . پديد نمي آوردصورت كور سو 

نيم كه حداقل چند صباحي زبگول چگونه ولي مشكل اينجاست كه ما خودمان را ، گولشان بزنيم

  . از آن خوش باشيم

  تا بداني را بداني، ول نداني را بدانا
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  .! مي توانيم زندگي كنيماست كه ن ه هايل استفاده بيش از اندازه از دانستلشايد به د  

. ولي هميشه سعي كرده ايم تا كس ديگري باشيم، هيچ وقت سعي نكرديم خودمان باشيم

  . نه، اما خودمان را، ممكن است در طول عمرمان توانسته باشيم كسي را اصالح كنيم

 ولي اين، تو شبيه فالني نبودي فكر نمي كنم خداوند روزي از ما سئوال كند كه چرا مثالً

  ؟ پرسش هست كه چرا خودت نبودي

اما . شنيده ام، بارها راجع به اينكه خداوند در مورد حق اهللا و حق الناس از ما سوال مي كند

حق الجسم و حق : حق ديگر را مورد سوال قرار مي دهد 2بنظر من قبل از همه اينها خداوند 

با ، و در نهايت كمال، طبيعياگر جسمي به تو داده شده در سالمت كامل و قدرت بدني . النفس

آن را بر اثر  به چه دليل. آن ساختمان پيشرفته كه مثال جهان اصغر را براي آن درنظر ميگيرند

 تغذيه سالم و، چرا اين جسم با ورزش. استفاده مواد مخدر و كارهاي ضد ارزش ويران مي كني

  ؟ استفاده گرديده چرا از اين جسم در جهت زور و فشار به ديگران؟ مفيد تقويت نشده

شهادت ، روزي كه زبان و دست و پايشان بر آنها و كارهايي كه كرده اند": 24سوره نور آيه  

   "دهند 

گوشها و چشمها و پوستهايشان درباره آنچه ، تا چون به آنجا رسند ": 20سوره فصلت آيه يا 

   "كرده اند بر آن گواهي دهند 

اگر روح را . آن را پر نموده ايم، ا ارزشهاي بي ارزشب، در مورد حق النفس هم به همين شكل

اگر دانايي خود را در جهت منفي و . بايد پاسخگو باشيم، در اختيار نيروهاي اهريمني قرار داده ايم

آيا پاسخهاي بي ي دانم كه نم، و پرسشهاي ديگر. فساد به كار گرفته ايم بايد بازخواست شويم

   ؟شمار ما قانع كننده هست يا نه

  

  

  

  

  

  



 76    من مسافر

 

  

 دوران اعتياد

  

  

. خاطرات متفاوتي نداشت، تقريبا به طور كامل شكل گرفت 1363 سالهاي دوران اعتياد كه از

يادم نرفته كه . هو خود به خود فراموش شد در اين زمان شكل آن مشخص نيست، اگر هم داشت

ياد ، زها ياد كنمتمام آنها با ميل و خواست من شكل گرفت و تنها اگر قرار است باز از آن رو

تا امروز را ، ولي بايد آنروزها مي بود. ياد روزهاي ترك، وزهاي خماري و بي موادي مي افتمر

  . ببينم

 . فكر ميكنم خالي از لطف نباشد، دلم مي خواهد يكي از تركهاي مواد را تعريف كنم 

كنندگان آن  با عده اي از مصرف، بود كه توسط دوست عزيزم ترياك 69يا  68فكر كنم سال 

بود با گرايش به بافور دو برادر به نام هاي حسين و محمد كه حسين معتاد به ترياك . آشنا شدم

خيلي زود ما را به هم ، ترياكجناب واسطه دوستي ما يعني . و محمد اعتياد به الكل داشت

آقاي ، ميك روز كه براي مصرف ترياك به خانه حسين در سه راه جمهوري رفته بودي. نزديك كرد

نيز پاي منقل ، به عنوان مطب در رشته ارتوپديدكتري كه در همان ساختمان آپارتماني داشت 

كه  4به اينجا مي آيد و تا ساعت  2دكتر ساعت آقاي حسين گفت كه هر روز اين . نشسته بود

ك در ضمن اين آقاي دكتر در كار تر. تا خود را بسازدآنجا مي ماند ، زمان بازگشايي مطب است

بعد از چند جلسه . مصرف مواد، ترك اعتياد، چه تفاهمي شكسته بندي! اعتياد نيز فعاليت داشت

تصميم گرفتم براي ترك با آقاي دكتر مشورت كنم و او پس از اين كه سواالت زيادي از شرح 

گفت كه دارويي برايت درست مي كنم و تو بايد آنها را طبق برنامه اي كه برايت ، حال من پرسيد

يادم نمي آيد چقدر پول . ماه به درمان برسي 1تا انشااله پس از . مشخص مي كنم مصرف كني

  . پرداختمهاي دست ساز و تخصصي براي آن دارو 

ايشان يك هفته بعد دو كپسول با دو رنگ متفاوت به من داد كه قرار شد از هر كدام روزي  

روز سوم . دم يعني در اصل نشئه بودمروز اول و دوم كه مصرف كردم خوب بو. عدد مصرف كنم 2
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از وضعيتم  به خدمت ايشان رسيدم و پس از اينكه آقاي دكتر )ببخشيد مطب(در پاي منقل 

هر چند روزي كه به . افور كشيده امببست كوچك نيز با  2با كسب اجازه از ايشان  من، پرسيد

ي ديگر هم خودم گهگاهي روزها. همين بساط بود، بهانه ديدار دكتر به منزل حسين مي رفتم

نشسته بوديم  و ) مطب(هفته پاي منقل  3خيلي جالب بود چون بعد از حدود . يك بست مي زدم

   قرص ها و ترك از من سوال من بست بست ترياك مي زدم و آقاي دكتر هم از وضع مصرف 

دوستي خدا خواست كه ؟ يا خوب پيش ميروي يا نهآ و؟ ت چطور استيكه االن وضع، مي پرسيد

  . من و حسين سر موضوعي بهم خورد وگرنه من قرصي هم مي شدم

  .! داردمعتاد عقل ن، بعضي مواقع به اين حرف ايمان مياورم كه

هر انساني . ديواري كوتاه تر از ديوار معتاد وجود ندارد يا حداقل جزء كوتاه ترين ديوارهاست

ساخته شدن يك . رار مي گيردكه در مستي نفس خويش زندگي كند مورد دستبرد ديگران ق

از همان كودكي مورد دستبرد قرار مي . جامعه با نابود كردن فرديت يك شخص صورت مي گيرد

ما با انواع وسايلي كه اصال براي آنها به دنيا نيامده ايم مشغول ميشويم و در نهايت طغيان . گيريم

  . و شورش جواب ماست

وت مي روند و بعضي براي بدست آوردن اين حال بعضي براي خوش بودن به دنبال مقام و ثر

بعضي ديگر براي بدست آوردن حال خوش چاپلوسي و مجيز . خوش به دنبال انبار كردن دانش

. من نيز براي رسيدن به حال خوش مصرف مواد مخدر را برگزيدم. گويي را انتخاب مي كنند

حاال . سيران مقام و شخصيت و ثروتديوار من هم همانقدر كوتاه بود كه ديوار ديگر معتادان و ا

من و او هر دو مورد دستبرد . بود تا از اين ديوار باال بيايدبدبخت تر از خودم نوبت اين آقاي دكتر 

ودم و ايشان يك دكتر منتها من فقط يك مصرف كننده عادي ب. فرديت خود قرار گرفته بوديم

مجبور بود هم براي اعتياد يك انسان  او. براي همين مي گويم بدبخت تر ازخودم، مصرف كننده

اين هم از خواص اعتياد است كه همه را به يك چشم . هم براي اعتياد يك پزشك، تاوان دهد

  . نگاه مي كند

فقير و غني يا ، مرگ وقتي ميرسد. اعتياد در زمان انتخاب درست مانند عزرائيل عمل ميكند

كسي بزرگتر يا كوچكتر ، ستنماينده مرگ ااز نظر عزرائيل كه . دكتر و بي سواد نمي شناسد

  . دانا و نادان تفاوتي ندارد، شاه وگدا ندارد، نيست
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 ولو در دژهاي استوار سر به فلك كشيده مرگ شما را، هر جا كه باشيد ": 78سوره نسا آيه 

   "فرا خواهد گرفت 

شخصي كه . "انان برابرندآيا دانايان با ناد ". بين نادان و دانايان فرق است، براي مرگشايد اما 

فقط به خاطر ازدحام جمعيت حركت كرده و حركت او اثراتي از حركت جمعيت بوده با شخصي 

اگر روزي چنين شخصي كه خود راه را پيدا كرده و . يكي نيستند، كه خود جوينده راه بوده

ي گرداند و سعي با عزرائيل روبرو شود ؛ اين مرگ است كه روي خود را برم، راهنماي انسانها شده

  . ميكند خود را پنهان كند تا مجبور نباشد چشم در چشم او بياندازد

را گمان مي دارند كه ايشان ، كساني كه مرتكب گناهان شده اند ": 21سوره جاثيه آيه 

تا زندگي و . قرار مي دهيم، همانند كساني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند

   "! داوريشان، بد است. مرگشان يكسان باشد

. به هر حال براي جستجوي حال خوش و بدست آوردن شادي و آرامش سالها را طي كردم

حس من چنان تخريب . مصرف مواد مخدر سوخت من شده بود تا بتوانم به هدف نزديك شوم

تنها صفحه اي كه در . شده بود كه فقط دوست داشتم بدبختي هاي خود و ديگران را ببينم

برنامه هاي ، مي ديدمكه تلويزيون را  تنها برنامه هاي. وادث بودصفحه ح، امه برايم جذاب بودروزن

بود كه در آن حوادث و اتفاقاتي كه مردم در آن رنج كشيده اند را به نمايش مي گذاشتند وجالب 

ن نمايش شايد با اي. هم شاد بود مي گذاشتند و واقعاً "لحظات شاد"بود كه اسم اين برنامه ها را 

  . بدبختي هاي خود را فراموش كنيم و اخبار مي خواستيم ها 

 ولي بهترين . فكر، عقل، نفس، ذهن، هنوز هم نمي دانم آن سالها اسير چه چيزي بودم 

ي مي كشد تا مرا و همه انسانها را به راه نمي دانم چه چيزي. باشد "من"وشايد بهترين اسم 

  . باشيم يا ثروت و مقامي كند دنبال مواد فرقي نم. زندگي خود را تباه كنيم

سعي من در ممكن . در جستجوي حال خوش بودم رحال با پيروي از دستورات اين منبح

حالم خراب تر ، چون هر بار با وعده اينكه اينبار به آن حال خوش مي رسم. كردن غير ممكن بود

ه روز رنج بيشتري برايم فراهم روز ب، اين چيز با وعده اميد رسيدن به حال خوش. از قبل ميشد

       من آنقدر احمق بودم كه براي رسيدن به رنج بيشتر هر روز خود را بيشتر رنج  و. مي كرد
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بارها به من وعده بيرون . ولي سر از جهنم در آوردم، بارها به من وعده بهشت داده شد. مي دادم

  . دمجهنمي مخوف تر آشنا ش اين جهنم داده شد ولي با رفتن از

، بعدها در كنگره با اين موضوع آشنا شدم كه قبل از آنكه به حرفهاي استاد راهنما گوش كنم 

من به تو كه نامت من است : بگويم! اين بار خفه شو: كهبگويم  اين شعبده باز درون خود به

 ولي تمام راه هايي كه به من، ساليان سال از دستورات تو پيروي كردم. فرصتهاي زيادي دادم

اگر وعده هاي كه اين من تاكنون داده و به آن عمل نكرده . مرا به مسلخ فرستاد، پيشنهاد كردي

  . تا به حال صد بار حلقومش را فشرده بودم. يك انسان ديگر مي داد وبه آن عمل نمي كرد، را

  

  وعده ها بدهد ترا تازه به دست             كو هزاران بار آنها را شكست

  

مي دانم كه اگر باز هم به حرفهاي . بنده تو و تو ارباب من باشي خسته شده اماز اينكه من  

هر بار مانند شكارچيان طعمه اي را در دام . براي ابد بايد در رنج و عذاب بمانم، تو گوش بدهم

برايم رو  هر روز دامي نو و طعمه اي به ظاهر لذيذ. نهادي و من هر بار گول اين طعمه را خوردم

پاي ديگر ، هنوز يك پايم از دام قبلي در نيامده، از قبل شدم ترگرفتار ن در دام جديدكردي و م

تا قبل از ورود به كنگره هيچكس مرا از اين دامها باخبر و جالب اينكه . دادر تله جديد مي افت

او هم به او گفته  "من"چون . آدرس دام ديگري را به من مي داد، نكرد و اگر خبر هم مي كرد

! آه. دعوت او از چاهي درآمدن ودر چاهي ديگر افتادن بود خود بهشت است و كه دام او عيناًبود 

و . نديدم "من"هيچ سياستمداري قهارتر و مكار تر از . چه سياستمدار قهاري است "من"كه اين 

  . بياورم كه به آن جامع عمل پوشانده باشد "من"نمي توانم مثالي از وعده هاي اين 

تا كي قرار بود به وعده هاي او . هم حدي دارد "من"وش كردن به سخنان اين كوركورانه گ

  . ؟ تا كي قراربود او را باور كنم؟ ، عمل كنم

زندگي  "من"من بابت همكاري با اين . اينبار قرار بود ديگر همكاري خود را با او قطع كنم

دادن ن براي حركت دست ماو از . او براساس همكاري من زندگي مي كرد، خود را از دست دادم

، او من بودولي ، او از خودش هيچ چيز نداشت. استفاده مي كرد و به وسيله پاي من راه مي رفت

. دلم مي خواست ديگر خودم باشم و به خويشتن خويش برگردم. ابزار حركت و رفتارش من بودم
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ته شده است را به ده و يا از شما با حيله گرفشنيرويي كه فراموش  ": به قول استاد سيلور

   "شما برگشت مي دهد 

منظور از سكوت اين . از آن به بعد تصميم گرفتم فقط در سكوت به او و حرفهايش نگاه كنم

شايد بتوان ، درست مثل ديدن يك فيلم. است كه هيچگونه قضاوت يا مقايسه اي در كار نباشد

شروع ، وسط بياوريمفعه هاي قبل مثل داگر پاي مقايسه و قضاوت را . حاال از ديدن آن لذت برد

زود رنج است واگر احساس كند كه در  حيونكي خيلي حساس و آخه . تغيير تصاويربه مي كند 

نمايش را تغيير مي دهد وسعي مي كند دل مرا دوباره ، ديد من اثري از مقايسه وقضاوت است

  . بدست آورد

، چ كاري نكردن مهم ترين كار استهي فقط نظاره گر باشم و من قرار بود هيچ كاري نكنم و 

پس  و من. همه چي، هم، خود هم هيچ است، و فقط تماشاگر و نظاره گر باشي اينكه كاري نكني

البته ، كمتر به پارس كردن او توجه كردم. توجه كردم "من "از آن در كنگره كمتر به صداهاي 

  . كمي كمترفقط  فقط و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 81    من مسافر

 

  

 

  مشكل قلبي

  

  

   

بيماري قلبي من شدت بيشتري گرفت و تقريبا دائم با درد و مشكل ، 71و  70اي در ساله 

، باعث شد به پزشكان متخصص مراجعه  كنم ويكي از مواردي كه اضافه شد . سروكار داشتم

بدين شكل كه انگار . حالت تقه اي بود كه گهگاهي در قلبم حس مي كردم كه همراه با درد بود

بعضي اوقات احساس مي كردم در قلبم دو استخوان لحظه اي روي  .انگشت خود را مي شكنيد

در ، نمي دانم چه بود ولي همراه درد بود، ورند و حتي صداي آن را مي شنيدمهم ليز مي خ

ضربان قلبم كندتر از حد معمول خودش ، ضمن اگر خمار بودم يا مصرف مواد به تعويق مي افتاد

دكترها مي گفتند بي نظمي به اين شكل است كه . بود مي شد و اين همراه با بي نظمي ضربان

، تيك، تيك، تيك، توك، تيك، تيك، وقتي صداي قلبي را گوش ميكنيم صدايي همانند تيك

تيك تيك توك تيك تيك تاك  تيك : ولي ضربان قلب من به اين شكل بود. را مي شنويم، توك

  ! تيك تق

براي گرفتن نوار قلب يا اكو به كه ر هر با. بي نظم بود، هميعني در همان بي نظمي 

معموال نمي . دكتر مي گفت تو هر لحظه امكان سكته داري، بيمارستان يا دكتر مراجعه مي كردم

از در هم رد  ولي من مي رفتم و! رج شوم و مي گفتند كه شايد تا دم درب هم نرسمگذاشتند خا

فشار خونم بدليل ، بدنم سرد ميشود وقتي از اعتيادم مي گفتم و اينكه در حال خماري! مي شدم

آنها مرا تشويق به مصرف ، و احساس خيلي بدي به من دست مي دهدضربان كند پايين است 

و اين بهترين تجويزي است كه يك پزشك . مواد مي كردند و مي گفتند كنترل شده مصرف كن

  .! تاكنون براي من كرده

. مخدر خود دليل قانع كننده اي پيدا كنمهمين امر باعث شده بود كه من براي مصرف مواد 

اين موضوع نه تنها باعث ادامه ي مصرف من شده بود بلكه هر وقت كسي را ميديدم كه ، تا سالها
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فكر مي كردم . براي او هم دليل و برهان مي آوردم كه ترك نكند، مشكل قلبي و مواد مخدر دارد

اين باور براي چند سال هم من و هم . تمواد مخدر مفيد اس، براي انسانهايي با مشكل قلبي

موضوع مهمي كه مرا به مصرف مواد . براي مصرف قانع كردكه با من در ارتباط بودند را ديگران را 

  . همان همزاد قديمي تولد، ترس از مرگ بود، ترغيب مي كرد

ضي بع. مطبها و بيمارستانهاي مختلف مراجعه كردم، بارها براي مشكل قلبي به درمانگاه 

يكبار براي عمل سينوزيت در بيمارستان طالقاني بستري شدم . مواقع هم چند روزي بستري شدم

ه يا در چون احتمال آن را مي دادند ك. ولي پس از چند روز دكتر ها از عمل من پشيمان شدند

پس از چند روز . فتد و يا اينكه پس از بيهوشي ديگر به هوش نيايمبيهوشي قلب من از كار بيا 

دكتر گفت اگر بر حسب هر . بدون گرفتن نتيجه مرخص شدم، آزمايش و عكس هاي مختلف

از آن به بعد مواظب بودم كه . اتفاقي به حالت بي هوشي بروم ممكن است قلبم از حركت بايستد

براي اين مشكل  71از سال . با مقداري قرص روانه خانه شدم. مبادا بر اثر اتفاقي بيهوش شوم

، آرام بخش ها، داروهايي براي كندي ضربان. مصرف مي كردمها را و اقسام قرص انواع ، قلبي

مصرف  78اين قرص ها را به طور نامنظم تا سال ... قرصهاي ضد لختگي و، فشار خون پايين

سال هيچ گونه  2حدودا . مصرف نكردم آنها را بيرون ريختم و ديگر  ولي يك روز همه. كردم

كه در (ترس از مرگ ومردن ولي . و وضعيتم بهتر شده بودويز خودم البته با تجقرصي نخوردم 

دوباره مقدار ، شد 80مراجعه بعدي به دكتر در سال باعث ) صفحات بعد بيشتر به آن مي پردازم

  . زيادي قرص برايم به ارمغان آورد كه تا شروع سفر در كنگره آنها را مصرف مي كردم
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                                                                                                          NAدر  رك موادت

  

  

باعث چرخش در شخص  ي و فردينوشتار گفتم كه بعضي از فشارهاي محيط  ايندر شروع 

بهانه كه  من هم با يك. مي شود و در بعضي مواقع صرفا يك بهانه موجب چرخش ناگهاني ميشود

وجود هم در آنجا . باز شد NAپايم به  76در سال ، اج شدمدر مورد كارم پيش آمده بود و من اخر

ولي چون بدون آگاهي و . انرژي جمع باعث شد چرخش من در جهت ترك اعتياد شكل گيرد

 بهشتم و منتظر ماندم تا ببينم من آمادگي چرخيدن را ندا. مدت كوتاهي دوام داشت، دانايي بود

، خيلي زود فشاري كه در اثر بهانه از دست دادن كار به وجود آمده بود. يا نهنتيجه اي مي رسم 

درست مثل اين بود . با بدست آوردن كار جديد انگيزه من نيز براي ترك ضعيف شد. از بين رفت

ه فشار كه فنري را روي سينه من گذاشته بودند و با فشار مرا به چرخش وا داشتند و بعد از اينك

همه چيز خيلي سريع و يك دفعه انجام  NAدر . من دوباره به جاي اولم بازگشتم، فنر كم شد

 با خودم را يك معتاد، از روز اول ورودم. درست مثل پاك شدن و مصرف كردن دوباره. ميشود

  ! به همين راحتي، چند ساعت پاكي معرفي كردم

خوب زياد سخت . دم كه بخواهم پاك شومكثيف نبو البته من اصالً، حموم نرفته پاك شدم

  . اين هم يك مدل از پاك شدن است، نگيريم

  !!  اي خدا، براي قبول يك چيز دوباره شروع شداز فردا زور و اجبار  

ام بدهم تا بابا اگه قرار بود من زوري يه كاري انج، باز قبول مسئوليت زوري، باز تغيير زوري 

  . نمي ماندم همينجور بي كار  بودم وشده كاره ي  حاال واسه خودم يه

. تمام توانم را براي پاك بودن گذاشتم و اين پاك ماندن براي من گران تمام شد NAمن در 

نمي توانستم عوارض آشكار . اما زور مي زدم كه مصرف نكنم، من نمي خواستم مواد را ترك كنم

نمي توانستم . تحميل مي كردم و پنهان قطع مصرف را تحمل كنم ولي به زور آنها را بر خودم
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ا در صورتيكه سالهاي سال عكس آن ر، برسم هم چند روزه در جهتي حركت كنم و به مقصد

  . روزه مسير را طي كنم و نتيجه مثبت نيز بگيرم حاال قرار بود چند. پيموده بودم

به روز اما انرژي ذهن و جسمم روز ، با تمام قدرت فكري و بدني روزها را به سر مي بردم 

  . از اين امروز، آخ. امروز را تحمل كن، اما يك اميد بود. تحليل مي رفت

فرداها به من كمك فردا و بارها اين . بارها و بارها براي درمان امروز را به فردا انداخته بودم 

شئه بودم و خماري را به فردا آن موقع ن، اما يك فرقي وجود داشت. كرده بود تا در امروز بمانم

  . امروز را تحمل كنم، امروز خمار بودم با اين اميد كه فردا نشئه شوم، كول مي كردم اما حاالمو

  

  يداي منـواي از اين فرداي ناپ             نـرداي مـن شد فديه فـعمر م          

 شتـگذرد ايام كـلي نـتا به ك             هين مگو فردا كه فرداها گذشت                 

  

فقط براي امروز به جلسه ، جا به من ياد مي دادند كه فقط براي امروز مواد مصرف نكنمآن 

  .... فقط براي امروز يك كار خوب انجام دهم فقط براي امروز، فقط براي امروز زندگي كنم، بيايم

هر . ترك بايد امروز و فردا كنمحال براي تحمل ، فردا مي كردم آن وقتها براي ترك امروز و 

     كه مي گذشت بيشتر از امروزها خسته مي شدم و مي دانستم كه اين فردايي كه وعده  روز

اسمش ، كم كم مطمئن شدم اين فردا. هيچ وقت نخواهد رسيد، پس از امروز مي رسدمي دهند 

  . امروز است و قرار است من امروز را تحمل كنم

، زوري كار نكردم، زوري درس نخواندممن ، تا آن زمان هيچ كاري را به زور انجام نداده بودم 

حاال قرار بود به زور ترك ، حتي به زور معتاد نشده بودم، زوري سيگار ومشروب مصرف نكردم

انجام با زور دوست دارم خودم من فقط عادت داشتم كارهايي را كه . اين كار من نبود، نه، كنم

  . بودمنيز موفق دهم و در آنها 

به مصداق . هزاران بار سخت تر از جهنم دوران اعتياد، ه بودممن براي خود جهنمي ساخت 

  : اين جمله از وادي چهارم
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به عبارت ديگر جهنمي براي خودش مي سازد و همه روزه در همين دنيا در آن  " 

هم در اين جهان و هم در . اصوال دوزخ امري جاري و براي هر فرد در جريان است. است

   "باشد  جهان هاي ديگر ادامه دار مي

  . همه روزه در همين دنيا موجود بود و واقعاً. جهنم دوره مصرف به جهنم پاكي تبديل شد

ل يك جواب را در ذهن من از قبسعي مي كردند بارها از همه چيز سوال مي كردم ولي آنها 

شايد يكي ديگر از فرقهاي انسان با حيوان در همين باشد كه انسان سئوال دارد . ندكاشته باش

  . منتها از نوع معتادش، ومن انسان بودم، لي حيوان نهو

بارها مي گفتند . اشندمگر آنكه آنها از قبل جوابش را داشته ب، حق نداشتي سوالي بپرسي 

ما بي ، ده ها هزار عضو دارد، ده ها سال است كه در اين راه قدمت دارد، تاينجا قديمي اس

  ! شماريم و اين تنها راه است

، عي باارزش مي شوند كه بتوانند به شما يك نگاه تازه و نوين از زندگي بدهندراه ها موق و

  . به شما يك معرفت و بصيرت تازه اعطا كنند، شما را دگرگون كنند

؟ مگر ترك اعتياد شراب بود كه كهنه اش خوبه؟ چرا آنقدر به قديمي بودن خود اصرار داشتند

 . مطمئن تر، ر و كهنه ترهر چه قديمي ت، شايد چون از قديم گفته اند

مدتي پيش بچه ها آدرس يك پيتزا فروشي را دادند و گفتند كه خيلي قديمي است و زماني 

. رفتيم و آنجا پيتزا خورديمهم ما ! آنجا پيتزا فروشي بوده، كه هيچكس نمي دانست پيتزا چيست

  . بدم آمده ستپيتزاچه  هرچنان آشغالي به خورد ما داد كه از آن روز از ، چشمتان روز بد نبيند

مگر مي شود . نمي تواند اجناسش خوب نباشد حتماً، ه اي كه سالها قدمت داردخوب مغاز

رده بود و حاال مي اينطوري اين مغازه اسم و رسم پيدا ك؟ اين همه سال سر مردم كاله گذاشت

  . مردم بدهدخورد را به اسم پيتزا به  توانست هر آشغالي

آيا هرگز در ؟ كمك زيادي به ما كند اما چگونه مي تواند، خوب است؟ !اما صدها هزار عضو

        رو كه مانند يك موج حركتمثل خروجي مت؟ جاهايي كه جمعيت زياد است راه رفته ايد

شما حتي به دشواري مي توانيد . موج حركت مي كند مثل يك رود و. داخل صفها، مي كند

حتي . و و فشار جمعيت خود به خود شما را به جلو مي بردنير. پاهايتان را از زمين بلند كنيد
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به شما يك سري نظريات  بسياري جمعيت اين ازدحام و. فرصت جهت يابي و فكر كردن را نداريد

  . ردن و انديشه را از شما مي گيرداما قدرت فكر ك. و عقايد را تحميل مي كنند

چه ، به قدم پيش رفتن در ناآگاهي قدم، گام برداشتن، اين راه بيراهه، اين راه بن بست

  ؟ معنايي دارد

  ؟ به كجا خواهد رسيد، كسي كه حركت مي كند اما نسبت به حركت خود ناآگاه است

كه ، هيچ وقت فكر مي كنيم. چون جمعيت در حال رفتن است، مي روندتمام آنها به سادگي  

  ؟ براي چيستهر قدم كه برداشته مي شود 

آيا اگر قدمي به جلو ؟ ي در حال انجامش هستيم درك مي كنيمعلت كاري را كه به سخت

قراراست چه چيزي در ؟ قراراست چه چيزي را خراب كنيم؟ قدمي هم دور شده ايم، برداشته ايم

  ؟ مقابل آن بسازيم

، به جاي مي روند حتماً، وقتي اين همه آدم در مسيري ده ها سال حركت مي كنند، خوب

  . تاين جزء سنت و ساختار اس

فقط يك سنت شكن و يك ساختار شكن مانند مهندس دژاكام مي توانست اين  شايد 

بلكه درمانگر خود فرد ، ازدحام جمعيت درمان گر نيست اينكه. كهنگي را با نو بودن عوض كند

  . است

آنها مثل كم . قانع كنندهم آنها خود نمي دانستند به چه رسيده اند تا بتوانند مرا  بحرحال 

كورسويي را ديده . ي بودند كه در كالس درس قرار بود عبور نور از منشور را توضيح دهندنابيناي

از چند قدمي آنها حتي نتوانسته بودند با اين نور ، بودند و آن را با خورشيد اشتباه گرفته بودند

  . تاريكي عبور كنند

  

  رپس بدان كو هست از تو كورت             آن عصا كش كه گزيدي در سفر

  

آيا . اما يك چيز وجود داشت به اسم روحانيت و معنويت كه تو را به ادامه راه ترغيب مي كرد 

  ! بود يا سحر و جادوو معنويت واقعا روحانيت 
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ويت و ناما در سحر و جادو هيچ نشاني از مع. سحر و جادو خيلي به حقه نزديك است

آن را هر جور ، گر شناخت نداشته باشيمي توان آن را به هر شكل نشان داد و ا. روحانيت نيست

، من مجذوب اين سحر بودم و. كه بخواهند به تو نشان مي دهند حتي به شكل يك معجزه

  . ان مي شودساحرچون ، جادو باشد خود همانطور كه آنها بودند وكسي كه اسير سحر و

مثل يك  NAكنگره مانند يك جنگل است و ، نمي دانم چرا ولي اين مثال به فكرم رسيد كه

در آنجا ، در جنگل همه چيز خيلي اسرارآميز رشد مي كند. جنگل كار دست خداست. باغ

درختان و گياهان با نيروي درون خود رشد مي كنند و هر گياهي وظيفه دارد نيروي درون 

شايد در جنگل همه درختان بدون حساب رشد كرده باشند ؛ اما اين دقيقا قانون . خويش را بيابد

نور از باال تو را دعوت به آسمان مي كند و زمين از پايين . براي رشد بايد تالش كني. استجنگل 

آنجا نمونه . ت استست خداوند در جنگل كامال قابل رويد. براي تو آب و خوراك فراهم مي كند

به رشد يكديگر كمك مي كنند ولي در بيشتر در جنگل درختان . است اي از معجزه ي خداوند

در باغ همه چيز مرتب و منظم چيده شده است . باغ ساخته دست انسان است. ور نيستباغ اينط

. باغ زيباست اما درسطحي نيست كه بتوان آن را با جنگل مقايسه كرد. به شكلي كامال مصنوعي

. همه گياهان و درختان تا ابد به باغبان وابسته اند و شايد هيچ وقت نتوانند به تنهايي رشد كنند

  . نه كاشته، همه چيز ساخته مي شوددر باغ 

همه . هيچ وقت نمي توان در باغ درختي را يافت كه به اندازه درختان جنگل رشد كرده باشد 

با ، مسن شدن، پير شدن همين دليل نمي دانند  درختان آنجا فقط به فكر خودشان هستند و به

  . ودشان است نه باغبانهرس كردن درختان جنگل به دست خ، بسيار متفاوت است، رشد كردن

دوباره برگشت ، تحمل قطع مصرف به شكل سقوط آزاد ماه 5الي  4به هر حال پس از حدود  

ماشين  اين همه قطار و، اين همه آدم رفتن مسافرت وبرگشتن! خوب چه اشكالي دارد. خوردم

تو هر كدوم ، تنحتي رفتن كره ماه باز برگش، هواپيما ميره آسمون باز بر ميگرده، برگشتن رفتن و

  ؟ .مگه چيه، خوب منم برگشتم. هم كلي آدم بود

اين انجام ها در دوران  فاعل مي خواهد و، تاريخ خود به خود تكرار نمي شود

گويي نمي خواهند از گردونه خود پا فراتر بگذارند و احساس هر كس بر اين باور ، زندگي
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م خود باشد و اين سبب تكرار گيرد و خود به تنهايي معلاست كه از اشتباهات درس ن

  .مكرر مي شود

  "سردار" 

  

من بارها قبل از آن و بعد ؟ شودن چرا تاريخ تكرار ، تا زماني كه انسان هاي نادان وجود دارند 

    بدانيد كه بر، هر كس ديگري هم مثل من راه غلط را انتخاب كند. از آن رفته و برگشته بودم

  ؟ اما چرا. مي گردد

  

  خواجه دربند نقش ايوان است             ي بست ويران استخانه از پا
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 انتخاب راه غلط در درمان

  

  

  . هر چرخشي، هر شروعي، اي مي خواهدحركت انگيزه هر 

. معرفت و دانايي مي خواهد، عشق شناخت. مي تواند نفرت باشد، انگيزه مي تواند عشق باشد 

كينه و ، خشم، ناداني. نفرت خود تمام لوازم را دارد. ا احتياج ندارداما نفرت به هيچ كدام از اينه

. نفرت من از مصرف مواد مخدر مرا وادار به حركت كرد. بي تعادلي درون نفرت انباشته است

اما سفري كه با نفرت آغاز شود و با نفرت شارژ . شد وسيله سفر من، نفرت سوخت سفر من شد

قبل از آن در مورد خيلي از . ا در درون من ساخته بودندنفرت ر. مقصدش مشخص است، شود

نفرت در من ... ،بدعهدي ها، حرفها، شغلها، در مورد آدمها. چيزهاي ديگر آن را تجربه كرده بودم

  ! . قدرت بيشتري دارند، ه حس هاي بدجالب است كه هميش. حسي قوي به وجود آورده بود

           هر روز از همه راه را . اما با كدام راه، من مي خواستم از ظلمت اعتياد خارج شوم 

مشكل من مثال آن شخصي بود كه دور تا دور يك ده را مي چرخيد و از هر كسي . مي پرسيدم

ولي باز ، هر كس مي گفت از اين راه مي شود وارد ده شد. مي پرسيد كه راه ورود كدام است

از ، چون من از راه ها خسته شده بودم. مسوال مي كردم و دوست نداشتم كه به ده وارد شو

  ؟ چرا، ديگر دوست نداشتم بروم. حركت نااميد بودم

بارها و بارها نذر و دعا كردم اما هيچ وقت به مقصد ، چون من بارها و بارها حركت كردم 

من كه تمام ، نمي فهميدم چرا به مقصد نمي رسم. من بارها تا ميانه راه رفتم و برگشتم. نرسيدم

  ؟ اما چه مي شد. من كه رنج و عذاب را به جان خريدم. الش خود را مي كردمت

        ،وقتي هم كه به هدف مي رسيدم. هر بار نااميد تر و افسرده تر در سفر گم مي شدم 

و يا آنطور كه من تصور كرده بودم . مي ديدم آنچه پيش بيني مي كردم درست از آب در نمي آيد

؟ همان جاي بود كه من فكر مي كردم، آيا اين جا؟ پس اينجا كجاست. بودن، تصوير ساخته بودم

  ؟ يد آدرس را به من اشتباه دادنشا؟ يا همان جاي است كه قرار است بروم
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  ون رودــر خـا و دل پـرددهــا تـب             ون رودـچ،  د ره مسافرـدانـون نـچ

  ف و ايستـم آنجا وقـند از بيـو كا             اين سو راه نيست! هر كه گويد هاي

  

اما جاده ، من مي خواستم به شيراز بروم. يك ايراد ساده، كل من بعدها مشخص شداما مش

نذر مي كردم تا به ، در مسير دعا مي كردم كه هر چه زودتر برسم! مشهد را طي مي كردم

، ه در جاده بودمولي موقعي ك، سفره ابوالفضل پهن مي كردم بدون سختي برسم، سالمت برسم

از هيچ چيز لذت نمي بردم ولي باز . همه چيز بنظرم غريب مي آمد و هيچ نشاني برايم آشنا نبود

  . با خود مي گفتم كه صبر كن تا به مقصد برسي

 ااگر صبح تا شب هم دعا كنيم كه خداوند ": بيادم آمدگفتاري از وادي چهارم وباز 

است كه راهنماي اتومبيل خود را براي گردش  نواقص مرا بر طرف كن ؛ درست مثل اين

در حقيقت با اين عمل سر خود را . چپ مي پيچدسمت به راست روشن مي كند ولي به 

صبح تا شب هم . شيره مي مالد و مسئوليت خود را بر گردن نيروي مافوق مي اندازد

   ". طلبكار است كه چرا نيروي مافوق مسائل او را حل نمي كند

  

 بارها. اما راهنماي راست را زده بودم و متمايل به چپ بودم، نذر مي كردم، كردمدعا مي  من

باز از نوع حركت  اما. بارها گم شدم و از راه بازماندم. نااميد مي شدم و از نيمه راه بر مي گشتم

اما حتي اگر تمام . خسته بودم، ديگر از شهري كه در آن زندگي مي كردم، براي اينكه. مي كردم

، تمام نااميدي ها را اميد مي كردم و به مشهد مي رسيدم، ناماليمات را تحمل مي كردم اين

باغ ارم ، به من گفته بودند كه شيراز حافظيه دارد. متوجه مي شدم كه اينجا با شيراز فرق دارد

 تمام كساني كه قبل از من با همان خواسته و. اما اينجا كه بويي از حافظ و سعدي نداشت... دارد

مي گفتند كه درست آمدي  و در برابر پرسش هاي من مي گفتند ، در همان مسير رفته بودند

راحت ، به من مي گفتند كه اينجا زيباست. اما من روز به روز بيشتر عذاب مي كشيدم. صبر كن

  ؟ پس چه شد. ان استرايگ، اينجا جنس فراوان است، خبري از خماري در آن نيست، تاس
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، اگر هم جواب مي داد، رنج عذاب و، دعا، نذر. اشتباه انتخاب كرده بودم، را من آدرس و راه 

  . بود همه در مسير اشتباه

هر چند اين ، اينجا حداقل خمار نبودم، و من پس از چندي به شهر خود باز مي گشتم

         اعتبار من را در مقابلش زندگي و، هر چند شخصيت من، خماري نكشيدن هزينه داشت

  . اما همه اينها به لحظه اي خماري نمي ارزد، رفتنمي گ

     بارها وبارها اين مسير را طي كردم هر بار به نام شهري وهر بار به نام راهي كه راه بلدها 

ناز ، آب درماني، زور درماني، عطاري، پزشكي، دارويي، ادسقوط آز. اين راه جديده: گفتن مي

  .... ،كوفت درماني، درماني

و با اين تفاوت كه . هر بار بر مي گشتم با اين تفاوت كه نااميدتر از گذشته بودم، و من باز

  . آنهم با مصرف بيشتر يا تغيير مصرف، انرژي از دست رفته را بايد جبران مي كردم

ديگر  به اين نتيجه رسيدم كه. نداشتمدوباره و شكست خوردن دوباره ديگر تواني براي رفتن  

براي اينكه از اين وضع . راه بهشت زهرا، يك راه مانده، اما نه. نيستي هيچ راهي براي خالص

و صبر كردم تا آن روز  )زهي خيال باطل( فقط يك راه مانده بود و آن مرگ بود، خالص شوم

  . ناداني: اشتباه رفتم تنها يك دليل داشت بارها اينكه من. برسد

مي دانستند و هر كدام به نوعي كار مرا  اري اين كناداني من و ناداني كساني كه خود را دانا 

هر چند همه  آنها مي خواستند به من . مرا نااميد تر و ضعيف تر مي كرد. سخت تر مي كردند

همه كساني كه دوست ، همانطور كه از اول زندگي همه سعي كردن! خدمت كنند! كمك كنند

  ! ! من بودن

  

  هـر يـكـي گويــد مـنم راه رشـد آن بدان سو ميكشد              ، اين بدين سو

  

من قبل از  زمين خوردن براي من عادي شد و، يمرا زمين زدند و بعد از چند بارها آنها

  . حركت خود را زمين خورده مي ديدم

يا كينه و نفرت . اما اين را فهميده بودم كه شما يا بايد حقارت را انتخاب كنيد يا سرافرازي را 

و را با هم اگر بخواهي هر د. سالمتي و رهايي را يا اعتياد ومصرف مواد را يا، و محبت را يا عشق
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درست مثل اين است كه در يك زمان . هيچ چيز درست نمي شود، در يك زمان انجام دهي

اگر كامال به مصرف مواد چسبيده . بخواهيد قايق را در رودخانه در دو جهت مخالف حركت دهيد

  . شما از بين برويدشايد هم روزي يا ووزي از بين برود شايد ر. به آن عمل كنيد، ايد
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 ورود به كنـگره 

  

  

يكي از چيزهايي كه با خودش آورد تركهاي ، كه نمي آورد اعتياد هم با خودش چه چيزها

 بخود و چون هر لحظه از زندگي من در اعتياد خود، مي گويم اعتياد با خودش آورد. متفاوت بود

به آرامي و به طور منظم مرا به جايي آورد كه خودم هم نتوانستم بفهمم يا تصميم بگيرم كه به 

م يا نه و معموال در اين جور مواقع واكنش بازگشت به عقب مشكل مي شود و انسان بايد وآنجا بر

پاي مرا به يكي از اين تركها . اي را در آن بگذراند تا بتواند دوباره خود را جمع و جور كند دوره

بود چون اين  17/3/82دقيقا  )اين دفعه تاريخ دقيق است، نه( 82 سالحدود در، كنگره باز كرد

  . و هست تاريخ برايم مهم بود

. ديگر دارد دير مي شود، من به اندازه كافي چرخش داشته ام و به اندازه كافي چرخيده ام

  ؟ كي بايد بيدار شوم؟ پس كي بايد برسم

وقايع زيادي بود و با آگاهي و دانايي ادامه  و ين چرخش پيامد مشترك رخدادهاار ااما اين ب

  . مي يافت و اين چرخش ژرف تر و عميق تر از آن بود كه خود را با ترك هاي قبلي مقايسه كنم

در آن سال براي اولين بار با كنگره آشنا . شكل گرفته بود 78اما شروع اين چرخش از سال 

خيابان سهروردي جنوبي به وجود آمده بود كه ادعاي درمان اعتياد را  مركزي در اول. شدم

  . آن هم رايگان، داشت

با آقاي مهندس  براي اولين بار. رفتم، متر فاصله داشت 700كار من حدود خب اينجا با محل 

  . سكوت كردم نمي دانم چرا چيز ديگري نگفتم و. فقط گفتم معتادم، دژاكام روبرو شدم

  

  بر اميد لطف سلطان آمدم               از بيابان آمدم ريبمـمن غ
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، چه حرف بزنيد و چه حرف نزنيد فرقي نمي كند، ولي اگر در جلوي استاد واقعي قرار بگيريد 

مبداء و . چون او مي تواند سكوت شما را مورد سوال قرار دهد و او مشكل من را مشخصا ً گفت

خيلي دوستانه با ، متهيه كن ما نوشته كه مي توانكتابي ر :مقصد مرا و هدف را تعريف كرد و گفت

و شايد همان ديدار روز اول باعث شد ، با احترام و مودبانه، و نه تنها فقط دوستانه، من رفتار كرد

از قديم . همان روز مشغول خواندن كتاب شدم. از سرم بيرون كنم كه ديگر نتوانم فكر كنگره را

البته اين ربطي به درسهاي زوري دوره تحصيل . را دوست داشتم اهل مطالعه بودم و خواندن

شور برم داشته ، حسابي جو گير شده بودم. فكر مي كنم ظرف همان روز كتاب را خواندم. نداشت

  . آن مرجعو آقاي مهندس ، معتادين بودبود و واقعا ً كه اين كتاب حل المسائل 

  

  كرد آن راز را شيخ بصيركشف                بعد بسيار تفحص در مسير

  

از . من قبل از آن هم صدها كتاب خوانده بودم ولي هيچ كدام آنقدر با من درگير نشده بود 

  . كتاب با من درگير شد و يواش يواش من با كتاب، همان روز اول

خواندنش  بهترين عبارت آن نيست كه مستقيماً": در كتاب ضيافت افالطون خواندم كه

بلكه آن است كه فكر خواننده را بيدار و متنبه كند و چون فكر بكار افتاد ، ياموزدچيزي به انسان ب

   ". حقايق را خود كشف مي كند

       كه نشد و بعد از چند وقت بر ، چند وقتي شروع كردم با روش كتاب مواد را كم كنم 

ه داشتم چند وقتي كتاب را داخل كمد مي گذاشتم و به آنچه عالق. مي گشت سر جاي اول

باز چندي بعد از نو كتاب را بيرون مي آوردم باز از نو مي خواندم و به طريقه . مشغول مي شدم

فكر كردم كه . خل كمد مي رفتباز نمي شد و باز كتاب دا، روش آن چند ماهي ادامه مي دادم

ر در ترك اگ. من و كتاب شده بوديم جن و بسم اهللا. رهايي را پيدا كردم ؛ اما شد راه عذابراه 

  . چشم ديدنش را نداشتم، ولي اگر در دوره مصرف بي رويه بودم، داشتم شبودم دوست

مي كردم كه نچمدان هايم را مي بستم و سعي ، هر چند وقت يكبار شال و كاله مي كردم

من بارها و بارها . زمان آماده سازي را روزها كش مي دادم. ار را خيلي سريع انجام دهمكاين

ولي شايد هيچ وقت قدم اول را بر نداشته بودم و مشكل اصلي هم ، را ديده بودمتدارك سفر 



 95    من مسافر

 

مان چند قدم را هم چند قدم كوتاه بيشتر نيست و ه، كه من فكر مي كردم اين سفر، همينجا بود

را باز  هابدون نتيجه بازگشتم و باز چمدان يكي بروم و به همين دليل بارها، تا دوسعي مي كردم 

در اختيارم بود ) درجه زير صفر 60كتاب عبور از منطقه ( ه سفر را كه حاال به اسم كردم و نقش

  . به داخل كمد مي انداختم

     يك مشكل من انتخاب راه هاي اشتباه در گذشته بود و همين باعث نااميدي من ، شايد

آگاهي  ن نااما يك مشكل ديگر م. كند و بي انگيزه عمل كنم، مي شد تا در انتخاب تجربه جديد

  . بود، و عدم شناخت من به مقصدي كه قرار بود به آن برسم

آيا كسي يا ، براي كدام مقصد حركت مي كنم، من نمي دانستم براي چه تدارك مي بينم

من اجازه نمي داد به دعوت شك دروني ، اگر دعوت هم شدم؟ كجا به؟ چيزي مرا دعوت كرده

  . جاي غريب آنهم به يك، جواب مثبت بدهم ناشناسيك 

اين سوالي بود كه از خودم بارها پرسيدم و در ؟ چند بار خودم را براي اين سفر آماده كرده ام 

باز همان دوست ، هر بار درست وقتي كه كامال خود را آماده مي ديدم. بارها، جواب هم گفتم

گفت حاال اين كاري فراهم مي كرد و مي ، به دادم مي رسيد و برايم دليلي مي آورد "من"قديمي 

اما در اثر . چمدانهايم را باز مي كردم، گيج، و من حيران. كار را انجام بده و حتما بعدا مي روي

رج خيلي مرتب و منظم آنها را از چمدان خا، آنها را پخش و پال نمي كردم. ديگر وارد بودم، تكرار

  . ايلم در دسترس باشدوس، تا وقتي كه دوباره هوس سفر كردم، مي كردم و در كمد مي گذاشتم

ولي من صبرم  "مسافت هزار كيلومتري را قدم به قدم مي پيمايد، مسافر": مي گويد الئوتزو

غافل از آنكه من حتي از مبداء خودم هم خبر . كم بود و دوست داشتم زود به مقصد برسم

ي شد و شايد قدم اول من از شناخت مبداء آغاز م؟ نداشتم و مي خواستم بدانم مقصد كجاست

شايد باور نكنيد . بارها اين قدم اول و قدم هاي بعدي را برداشتم: اما گفتم. قدم دوم راه و مقصد

اما ، هر مصرف كننده موادي بارها اينكار را كرده و حتي خيلي بيشتر از هزار كيلومتر  راه پيموده

  . بلكه چند قدمي هم پس رفت داشته است، دريغ كه نه تنها به جايي نرسيده

حاال اگر اين حركت راهي به جلو نداشته . اين قانون زندگي است كه در حال حركت است 

چون هستي ساكن بودن را دوست . حتما چند قدمي به عقب را به ارمغان خواهد آورد، باشد
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هيچ وقت فكر نكنيم كه . حتي زماني كه ما فكر مي كنيم ساكن هستيم اشتباه مي كنيم، ندارد

  . چنين چيزي هرگز عملي نيست، ماي كه هستم باقي مي ماندر همين جحداقل 

  

  ساعت از بي ساعتي آگاه نيست        زآن كه آن سو جز تحير راه نيست

  

در هر لحظه يا به جلو يا به . حركتي جاودانه، هستي حركتي دائمي را در برنامه خود دارد 

اگر پيشرفت . سخت در اشتباه است، يابه پائين و كسي كه فكر كند ساكن مانده، يا به باال، عقب

  . زندگي خود بخود شما را به حركت در مي آورد. به اجبار پسرفت خواهيد كرد، نكنيد

سال است كه در يك وضعيت ماندي و هيچ  20يا  10بارها ديگران به من مي گفتند كه 

يا  10ودم اين اگر من واقعا ً ساكن مي ب. اما من در يك وضعيت نمانده بودم، پيشرفتي نداشتي

  . پست رفت من حداقل از دست دادن زمان بود. سال را از دست نداده بودم 20

من شده بودم معتاد ؛ كنگره . اينجوري بود كه من و راه درمان كنگره شده بوديم دشمن هم

اين سايه در يك ، دائم مي دويدم و سايه هم مرا تعقيب مي كرد. )رهايي( هم شده بود سايه من

وضعيتي كه . من بايد در معرض نوركامل از تمام جهات قرار مي گرفتم. بين مي رفت صورت از

شده  بودم كه مانعي "من"اين . نوري بود از يك سو و اين مرا دائم اذيت مي كرد، االن داشتم

  . نور را كامل مي كرد، كنار رفتن، ل بگيردبودم در مقابل نور تا سايه شك

عمري را درشب زندگي كرده . شده بود و من آنرا نمي ديدم خورشيد پديدار، نورآمده بود

  . براي خود خفاشي شده بودم و زياد با نور ميانه خوبي نداشتم، بودم

  

  چون زنان زشت در چادر شديم               نوبت ما شد چه خيره سر شديم

  

را نبايد از دست من طرفدار اين بودم كه لحظه اكنون . بارها از لحظه حال استفاده كرده بودم 

اما با ترفندي . لحظه اكنون و حال، ولي حاال اين لحظه رسيده بود. اكنون لذت برد بايد در، بدهم

روبه ، فرار مي كردم روبه تاريكي. فرار مي كردم تا بيشتر خود را نابود كنم. از آن فرار مي كردم

  . رهايي سايه اعتياد شده بود. ظلمت
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هر ؟ م كه اين سايه نباشدبه كجا مي خواهم برو؟ ود فرار كنمچگونه ممكن است از سايه خ 

من بارها سعي كردم كه . سايه هم تند تر مي آمد و درست در پشت سرم، مي رفتمتر چه تند

، اما نشده بود و هر بار كه ايستادم و نگاه كردم، شايد اگر به سرعت خود بيافزايم از آن دور شوم

 . سايه براي من بود و نه براي هيچ كس ديگر اين، درست بغل دستم. آنرا ديدم

شيرين تر از هر شيريني و اين بسيار سخت است كه رهايي ، روياي رهايي خيلي شيرين بود

  ! غير ممكن است تقريباً. را تعريف كرد

، من فقط جوياي پيدا كردن راه بودم. شايد براي همين آمادگي نزديك شدن به آن را نداشتم

دوست داشتن با خواستن تفاوت . فقط دوست داشتم درباره راه بدانم من. طي كنمنه اينكه راه را 

اما فقط يكي از آنها ، زن را دوست داشته باشد 10همانطور كه يك مرد ممكن است . بسيار داشت

اما خواسته آن در وجودم هنوز كامل شكل ، را بخواهد و من نيز فقط رهايي رادوست داشتم

  . نگرفته بود

  . اما خواستن بسيار سخت است، تن مي تواند به راحتي شكل بگيردداشدوست  و

اما ديگر انتظار نداشته . فقط مي خواستم به خود بگويم كه دنبال پيدا كردن راه رفته ام

ار نيست اما اين را مي دانستم كه قر، من در جستجوي رهايي بودم. ! باشيد كه حركت هم بكنم

وز مصرف مواد را بيشتر از رهايي دوست داشتم ولي دائم به م و هنرويك بستني را بدست بيا

نه مثل كسي كه در  اما، نه بودممن تش. اما نه خيلي قوي، يت بودمدنبال خالصي از اين وضع

     اگر به دنبال رهايي مي رفتم خود را فريب . دروغين بود، تشنگي من كاذب بود. كوير است

مي دانستم بايد با استاد در تماس باشم و ، لسات بروممي دادم چون مي دانستم كه بايد به ج

من تشنه بودم ولي در حدي كه اگر آبي . من آنقدر تشنه رهايي نبودم، ولي نه. آموزش ببينم

خنك داخل يخچال  باشد آنرا  بخورم و اين خيلي فرق داشت با كسي كه در كوير بود و تشنگي 

  . را واستم هم خر را داشته باشم و هم خرما من مي خ. براي او حكم مرگ و زندگي را داشت

البته در ، ما معتادين خيلي موذي و زيرك هستيم. هم رهايي را مي خواستم و هم نشئگي را

و من تا موقعي كه از اين حيله خودم با خبر نمي شدم نمي توانستم به رهايي . گول زدن خودمان

بول كردم و دائم خود را گول مي زدم كه من همانطور كه اعتياد خود را خيلي سخت ق. فكر كنم

  . در مورد رهايي هم اين كار را مي كردم و مي گفتم فعال آماده نيستم، من هنوز معتاد نيستم
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  . نه؟ اما سفر تنهايي، سفر ميانه ام خوب بود خب من با. اين رهايي يك سفر بود

هر  ا قبل از اين تاريخ ت. آمد به كنگره شكل دائم گرفت و ديگر رفت خرداد17در ، 82سال 

وقتي . چند هفته اي  مي رفتم تا باز خودم را فريب دهم كه به دنبال رهايي هستم چند ماهي يا

شايد تنها كاري كه ديگر انجام دادم اين بود كه ، تصميم گرفتم كه ديگر مرتب جلسات را بروم

  ! ميام تا ببينم چي مي شه و چي شد فقط مرتب ميرم و. فكر نكنم

ولي باز . سفر مسافر تنهاست، ين چيزي كه درمورد اين سفر فهميدم اين بود كه اين سفراول

البته همه مردم از اينكه ديگران به آنها . به مقصد نرسم ييمي گويم من مي ترسيدم كه تنها

كمك به ، كمكي براي اينكه تو تنها سفر كني، ولي اينجا كمك بود. كمك نكنند مي ترسند

  ؟ !هم شد كمك اين. تنهايي تو

شايد هيچ كمكي كه تو را به نتيجه برساند از ، همسفران هيچ كس، راهنما، استاد، پدر و مادر

  . شما ناگريز خواهي بود به خود متكي شوي. دستش بر نمي آيد

  "مورد حمايت اهللا قرار مي گيرند، آناني كه اقدام به حل مسائل مي نمايند " 

  )44درجه ص  60(  

  ؟ رو ول كردي به امان خدا رفتي فالن چيز، بودم كه يكي مي گفتبارها شنيده 

قرار بود من ؟ چه كسي بهتر از خدا، به امان  خدا خود را ول كنم ا ًاين دفعه قرار بود من واقع

، نه تسليم شدن معني غرق شدن نمي دهد، قرار بود اين دفعه غرق شوم، ومتسليم  محض ش

. قرار بود اين دفعه آزاد شوم، مقرار بود اين دفعه رها شو. ميادمعني نجات پيدا كردن بيشتر بهش 

به هيچ ، برا ي اينكه در شروع. ن زهي خيال باطل شروع كردمبا همي واقعاً! ! زهي خيال باطل

  . اصال قبول نمي كردم. كنگره ايمان و اعتقاد نداشتم كس و هيچ حرفي در

نسان است كه به سختي ا از خصلت هاي اعتماد كردن يكي. من به هيچ كس اعتماد نداشتم

كنند و اين متضاد اعتماد  شك مي، كنندنها مي ترسند براي همين ترديد ميانسا. شكل مي گيرد

  . ترديد نسبت به هوشمندي خود. ترديد و شك  از روي ترس است. است

ت  نياز اعتماد ؛ به هوشمندي و شهام. ن نبودم كه بتوانم اعتماد كنممن آنقدر از خودم مطمئ

      اما من خودم را با شك و ترديد محافظت مي كردم و انساني كه ترديد دارد فكر . مند است
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مي كند اين شك و ترديد از هوش بسيار باالي او سرچشمه مي گيرد و همين اجازه نمي داد كه 

  . من وارد مرحله اعتماد شوم

 من به شكلي به هوش خود شكحالت دفاع قرار مي دهد و ترديد و شك هميشه انسان را در

  . داشتم و انسان تا موقعي كه به خود اعتماد نداشته باشد نمي تواند به ديگري اعتماد كند

الت را درون خود بوجود اعتماد قدرت و انرژي زيادي به وجود مي آورد و تا زمانيكه اين ح

ونه مي شود اعتماد را با چشماني پر از ترديد چگ. نمي تواني كمك ديگران را كسب كني، نياوري

چگونه مي تواني قضاوت درستي داشته باشي در رابطه با چيزي كه هيچ اطالع درستي از آن . ديد

  . نداري

آنها از نور صحبت مي كردند  . نسبت به حرفهاي آنها شك مي كردم، من نسبت به رهايي آنها 

چشمان خود را  روبند كردن من حتي جرئت باز. و من با چشماني بسته حرف آنها را رد مي كردم

  . نداشتم و آنها تمام سعي يشان اين بود كه روبند چشمان من را بردارند

  . درون رهجو، براي اجازه ورود استاد، و اعتماد شرط اول بود

را از يك يك جستجو ، من از پيش نتيجه گيري كرده بودم و چگونه مي شود يك حركت را

به من ياد داده بودند كه شك و ترديد . بودم كه اعتماد نكنمياد گرفته . نتيجه گيري شروع كرد

مثل سنگري از من محافظت مي كند و اين شك و ترديد سنگري شده بود غير قابل نفوذ درست 

  . مثل يك زندان

من اصال به ! كه با خداها ميگفتن، همانطور مي گفتم، "به امان خدا ولش كن را"بحرحال 

  . نه مجهوالت، اي من جزء مشكوكات بودخدا بر، خدا اعتقاد نداشتم

چون براي درمان اعتياد ، ظر هيچ معجزه اي از بيرون نباشيمما بايستي بدانيم منت "

تا معجزه سراغ ما بيايد و ، د داد مگر آنكه خود ما باعث شويمهيچ معجزه اي رخ نخواه

  )43درجه ص  60(  "خواهد آمد 

  . مي آمد و نزديك مي شد، آهسته، پله پله، و اين معجزه به تدريج

پله پله در كنگره براي درمان مهم است ، در اينجا سعي مي كنم به مواردي كه به نظر من

  . به اين شكل پيش آمد كه براي من دقيقاً، اشاره كنم
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  نظم 

  

چيزي كه من . نظم است، يكي از داليل اين معجزه كه در شروع سفر بايد به آن تن دهي

  . اجبار: رو مي شد همان مشكل قديميچون ، دوست نداشتم

هر چقدر دوست داري مصرف ! اجراي نظم  جباري نبود  حتي در مورد خودولي اين دفعه ا

، داري مواد براي خود تهيه كنهر مقدار كه دوست ، ر چند بار كه دوست داري مصرف كنه، كن

كه  من مي خواستندار اين بود كه از تنها ك، خواستي دود بگير، خواستي خوراكي مصرف كن

  ! ! خوب اين شد يه چيزي، نظم در كنار بي نظمي، را منظم به اجرا در آورمحداقل اينها 

شايد مهم ترين قانون در همه . اليل رهايي همان اجراي نظم بوديكي از اصولي ترين د 

اد اعتي. سنگ روي سنگ بند نمي شود، اگر اين چنين نباشد به قول قدما. هستي نيز نظم باشد

در امور ، در كار، در غذا خوردن، بي نظمي در خواب، رفتارهاي مختلف بي نظمي را مي آورد ههم

و شايد ، كه بزرگترين بي نظمي اعتياد در خود مصرف مواد مخدر بروز مي كند... خانواده و

  . هر انساني سر چشمه بي نظمي داشته باشدبزرگترين مشكالت 

همه چيز . جزء يك چيز ؛  نظم، هزار فرسنگي داشتممن همه چيز براي شروع اين سفر  

. ود كه كنگره به من آموختاين هنري ب. فراهم بود اما نظم بايد آنها را مرتب در كنار هم مي چيد

. ظلمت را به نور تبديل مي كرد، كينه و نفرت را به عشق، هنري است كه خشمم را به آرامش اين

خطا در زندگي خود من بود و من . و نامنظمي من نبودهيچ كس ديگر هم مسئول اين نامرتبي  

من حتي به اعضاء بدنم نيز سخت گرفتم و واقعا كه بي . بارها آنرا به گردن خود زندگي انداختم

  . كه اين را حداقل يك مصرف كننده خوب مي فهمد. هرج و مرج هم با خود مي آورد، نظمي

گرفته را  درون كه خيلي نامرتب چيده شدهتمام صداهاي ، كنگره مانند يك آهنگ ساز ماهر

عيب جويي ، حسادت، نفرت، غرور، خشم نه اينكه. گوشنواز مي كند نرا تبديل به يك موسيقيآو 

اينها . بلكه آنها را در جاي خود و به اندازه خود براي ما مرتب مي كند. نه، را كامال حذف كند... و

  . ن با نگاه به آنها هر كدام را در جاي خود بگذرامهمه اضداد وجودي من بودند و قرار بود كه م
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ل لذت بردن و دوست زيرا چيزي كه تحميلي باشد قاب. نظم در كنگره تحميل شده نيست 

 بلكه يك لذت وشادي و خرسندي، نظم در كنگره يك اجبار و تحميل نيست. داشتن نيست

اما ، و لذت را با خود همراه دارد شايد بگوييد نظم هميشه و همه جا آرامش، است همراه با آرامش

  . آرامش ندارد، همانطور كه هيچ سربازي با تمام نظمي كه دارد، چنين نيست

  

  دتـتا كه مراد آي وـش رادق نامـعاش               دي ات از طلب مراد توستاله نامرـجم

  قرار آيدت تا كه ق بي قرار شوـاشـع               ه بي قراري ات از طلب قرار توستلمج

  

اين باشد كه از آن كارها ، شايد دليل اينكه ما نمي توانيم كارهاي بد و ضد ارزش را رها كنيم

ي هميشه در ذهن خود نسبت به آن موضوع خاطره بد. هميشه با نفرت و بي زاري ياد مي كنيم

توانيم اين شايد به همين دليل است كه نمي . شروع مي كنيم) هاَ(هميشه آن را با كلمه . داريم

  . ضد ارزش ها را از خود جدا كنيم

نفرت و خشم ، من از اعتياد نفرت داشتم و هميشه به دنبال راهي مي رفتم كه هدايتگر آن

ر چيز ضد ه، جهان برپايه تضاد بوجودآمده، به همين دليل نتيجه خوبي عايدم نمي شد. من بود

  .... نور و تاريكي، منفي مثبت و، زشت و زيبا، خوب و بد. خود را دارا مي باشد

يك ضد را در مقابل يك ضد . كند تفاوت كاملي براي اضداد فراهم كندذهن و فكر سعي مي

  . يكي را بد و يكي را خوب جلوه مي دهد، ديگر قرار مي دهد

زشتي را با انواع پسوند هاي بي ارزش آرايش مي دهد و زيبايي را چنان بزرگ مي كند كه از 

شما را از شب مي ترساند تا در روز بمانيد و در روز . ديم زيبا تر به نظر بياشكل واقعي خود ه

     هيچ وقت به شما اين واقعيت را . مي كند كه از شب هراسان باشيدماندن را چنان تعريف 

غم و شادي در ، عشق و نفرت دو روي يك سكه اند، شب و روز مكمل يكديگرند: نمي گويد كه

  .... وپي هم روانند 

. ش مي دهدرذهن با تعصب بر عقيده خود پايبند است و دائم ترس از اضداد را در درون پرو  

، در گريز، فرار در از مرگ دوري كنيد و دائم، از پيري بهراسيد، از شب بگريزيد، از غم فرار كنيد

  . پس كي زندگي كنم، درجستن، در هراس
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كداميك انرژي . است فرار مي كنيمبه قسمتي كه زيباست مي چسبيم و از قسمتي كه زشت 

 ترس و دوري از. ي شود هم چسبيد و هم فرار كردمگر م. چسبيدن يا فرار، بيشتري مي طلبد

كند ذهن به قسمتي  كه سعي مي . اينها دوسر يك كمان هستند. زندگي را نابود مي كند، مرگ

عث مي شود زندگي را با تمام وجود پس مي زند و همين با مي چسبد و قسمت ديگر، ببيند

  . سراسر در سختي و نگراني و ترس گذرانده شود

دقت  آنجا را با، مد همين بود كه اگر در تاريكي هستكاري  كه در كنگره به من آموزش دادن 

هر چند . كاري را كه به عهده ماست با دقت كامل و با عشق به انجام برسانيم. تماشا كنمتمام 

  . د اين كار ما  را به عمق تاريكي كشاندهاين كار ضد ارزش است و هر چن

چون خداوند . زيرا سرچشمه شروع آن از اضداد تشكيل شده، زندگي بايد در تضادها بگذرد

، اگر بخواهيم كاري را انجام دهيم. حقيقت زندگي را بدين شكل آفريده و به همين دليل زيباست

ولي بدانيد ، قالنه و منطقي باشداممكن است به نظر ع، بدون در نظر گرفتن اينكه ضدش چيست

  . كه كامل نيست و اين ناديده گرفتن حقيقت خلق شده زندگي است

  .... جواني به پيري و، شادي به ناشادي، زيبايي به زشتي. هر چيزي به ضدش تبديل مي شود

 آيا تا كنون لحظه اي. يير سر انجام به تبديل  مي رسدهر چيز ناگزير به تغيير است و هر تغ

ا هيچ جواني آي. غم سرانجام به شادي تبديل مي شود، از غم را سراغ داشته ايد كه جاودان باشد

هيچ تولدي نيست كه مرگ را در پيش نداشته باشد والبته ، كه پير نشود را تا كنون ديده ايد

. در آينده خلق جديدي بوجود مي آورد، حتي هر نابودي. كس هر مرگي تولدي در پيش داردبرع

  . گلهاي بسياري رشد مي كنند، اما از آن خاك، يد يك گل پژمرده شود و بر خاك بيافتدشا

فقط تغيير و تبديل ، است كه هيچ نيرويي در جهان از بين نمي رود دليلاين شايد به  

در موقع انجام آنها كينه و نفرت و بيزاري ، ر كسي به ضدارزش ها توجه نكنداگ. صورت مي گيرد

شايد سالهاي سال در آن هيچوقت به ماهيت آن پي نمي برد و براي همين ، ندرا چاشني آن ك

شايد فقط من اين ( يكي از عادتهاي من : مثالي مي زنم كه خودم به عينه آنرا تجربه كردم. بماند

خيلي راحت و ، اين بود كه هر چيزي را كه اسم آشغال روي آن مي شد گذاشت) عادت را داشتم 

مثل انداختن يك ته سيگار يا پاكت سيگار يا پرت كردن يك پوست . داختمساده بيرون مي ان

تصميم گرفتم از آن ، ا از خود دور كنمبراي اينكه اين عادت ر. پرتقال از پنجره ماشين در خيابان
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روزي كه براي اولين بار پوست پرتقالي را از . ا با تمام وجود خود انجام بدهمكار رآن به بعد 

وي جاده انداختم و لحظه انداختن و پس از آن را كامال با چشم دنبال كردم حتي پنجره ماشين ت

ديگر تكرار آن . ديگر  اين كار لذت بخش نبود، عبور ماشينهاي پشت سر را از روي آن ديدم

  . جدايي كه با نفرت به انجام برسد ممكن است با جرقه اي به وصل بيانجامد، سخت شد

بارها اين نفرت و بيزاري از اعتياد مرا وادار به ، مخدر را به دور انداختمبارها با نفرت تمام مواد 

ترك كرد اما پايداري نداشتم چون عقل و منطق من با نفرت پر بود و لحظه اي كه دوباره معشوق 

شروع كردم به مواد و مصرف آن عشق ، اما در كنگره. را ديدم نفرت من تبديل به عشق گرديد

من و . ام وجود به انجام برسانم و روزي كه از آن جدا شدم از آن نفرت نداشتمآنرا با تم. بورزم

حرف يكديگر ، كه به تفاهم  نمي رسيم) هر دو ( معشوقم به اين نتيجه رسيديم و متوجه شديم 

امروز با عشق ، معشوق ديروز من. من او را طالق دادم تا ديگري با او ازدواج كند. را نمي فهميم

كند و من هنوز هم هر روز آن را در بغل ديگري مي بينم و هيچ وقت نه از او نفرت جديد سر مي 

  . دارم و نه هوس مي كنم حتي لحظه اي با او باشم

اما بارها ديده شده كه اگر شخص مصرف كننده . در همه ي بي نظمي هاستاعتياد  خود ما

، و اطرافيان به وجود آوردهآسيب كمتري نسبت به خود ، اي در بي نظمي هم نظمي برقرار كرد

  . پس بي نظمي هم اگر داراي نظم باشد خوب است

م در اما شايد هيچ كدام با اجراي دقيق نظ، من نظم را در خيلي جاها ديده يا تجربه كرده ام

يا هر جاي ديگري ... در دانشگاه و، در ادارات، در زندان، در ارتش. كنگره قابل مقايسه نباشد

اما يك فرق اصلي كنگره با ديگر مكان ها اين است كه در كنگره ، قرار كردممكن است نظم بر

. شده اند و اين تازه ظاهر كار است يرند كه از اجتماع و خانواده ترداشخاصي اين نظم را ياد مي گ

يك مصرف كننده . در همه آنها مشترك است )  Bi polar(بيماري دوقطبي  به نوعيدر اين افراد 

منظور من مصرف كننده هاي جديد با مواد . صيت كامال ً متفاوت زندگي مي كندمواد در دوشخ

آنها كه حسابشان . مثل شيشه و كراك يا قرص نيست مخدرهاي جديد شيميايي و صنعتي

نشئگي . قطب كامال متفاوت هستند دو ترياكي و هروئيني و حشيشي ها هم حتي در. جداست

  . وخماري
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عقل و حس ، نفس، روح، اعتياد جسم. ماري جسم و كالبد نيستچون بيماري اعتياد فقط بي 

انسان را نه تنها آلوده بلكه نابود مي كند و به قول مهندس دژاكام انسان را تحويل نيروهاي 

  . شيطاني مي دهد

. شايد فقط كساني كه خود تجربه مصرف مواد را داشته اند به حق اليقين اعتياد رسيده باشند

ميازه خماري را نمي توان هم با مصرف كننده مواد زندگي كني حتي يك خ حتي اگر صدها سال

به اين ، به هر حال اين دو شخصيتي بودن و از طرف ديگر مجرم بودن مصرف كننده. رددرك ك

 و كار چي و فروشندگان مواد سرقاچاق مجبور است با گويم مجرم كه هر بيمار اعتيادمي دليل

براي . اجراي نظم را غير ممكن ميكند ،كندارتباط پيدا ميا جرم وعي بداشته باشد كه خود به ن

تنها جايي . زندان است ها بار بيشتر از ارتش و دانشگاه و 100همين شايد اجراي نظم در كنگره 

  . در آنجا فقط يك بار گفته مي شود و با همان يكبار هم الزم االجرا است نيدستور و فرام، كه

در . ل با برنامه ريزي و نظم در مصرف مواد مخدر شروع مي شوداجراي اين نظم از روز او

كنگره اگر مسافري نتواند به مواد نظم دهد و كنترل آن را به عهده بگيرد به رهايي نمي رسد و 

بلكه غير ممكن به ، ك اعتياد كار مي كنند نه سختتر در اين شايد از ديد گروه هاي ديگر كه

  . غير ممكن است اجراي نظم شروع تحقق. آيد نظر

سفر هزار ، الئوتزو است ولي به قولقدم اول ، شروع سفر است، و اين تازه شروع كار است

  . فرسنگي با قدم اول آغاز مي شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 105    من مسافر

 

  

 ايمان  

  

  

  : 28سوره ص آيه 

همانند مفسدان در زمين قرار ، آيا كساني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند "

   ". آيا پارسيان را مانند فاجران مي شماريم ،مي دهيم

آقاي مهندس دژاكام نوشته شده كه  "ايمان"اين موضوع با برداشتي آزاد از دستور جلسه 

  . اميدوارم از اينكه برداشت خودم را در آن گنجاندم اشتباه نكرده باشم

  "ايمان تجلي نور خداوند است در انسان"

اما تا قبل از آنكه سخنان جلسه آقاي مهندس را گوش . شايد كاملترين تعريف همين باشد

اميدوارم حاال كه فهميدم بتوانم به آن عمل . كنم اين جمله را آنطور كه بايد متوجه نشده بودم

. ايمان ممكن است در لحظه اي و با جرقه اي بوجود بيايد. پله اول است، شايد ايمان. هم بكنم

  . بايد شكل اوليه خود را بگيرد، ز نظميشتر اپشايد ايمان در حركت مسافر 

ايمان در كنگره مانند يك جاده است كه مسير بين شخص گمشده را با راهنما به وسيله پلي 

ده شويد و اين سخت نبه هم وصل مي كند و در اين لحظه شما فقط سعي مي كنيد كه شنو

اما با . شما را كمي پر كردهو اين گوش  به هر حال شما كلي دانش و دانسته داريد. ترين كار است

      خب حاال . اين همه شايد كمي گوش دهيد و در همان مقدار كم حداقل آدرس را بشنويد

  . مي شويد يك مسافر

بارها با بچه هاي لژيون در اين مورد صحبت كرديم و من به آنها گفتم سعي كنيد در اين 

: كهحتما در اين كار دخالت مي كند ذهن شما . جور مواقع مجال فكر كردن را به خود ندهيد

شما را براي  همه اينها براي اين است كه حركت . شما خود آگاه و دانائيد، شما خود مي دانيد

ند ونه اينكه مثل خدا. زيرا ايمان يعني داشتن صفات خداوند. بوجود آمدن ايمان ضعيف كند

موقعي كه نور و گرما و انرژي خود خداوند از هر چيز اقيانوسي دارد و مثل خورشيد . كامل باشد
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      اگر كسي يا چيزي كم . خساست ندارد. ي گيردچقدر موچي كار ندارد كه كي ، را مي دهد

. مي گيرد يا نمي گيرد براي اين است كه در مكاني قرار دارد كه ممكن است سايه باشد يا پنهان

يا . ان قرار مي دهد شكي نيستولي در اينكه خورشيد بي دريغ انرژي خود را در اختيار همگ

اما به عنوان يك ، داردوار از نظر حجمي است كه خداوند از هر صفتي اقيانوس ، مثال اقيانوس

انسان حداقل مي توانيم كاسه اي يا ليواني يا قطره اي از آن صفت را در خود داشته باشيم و آنرا 

  . مثل خورشيد در بين ديگران پخش كنيم

براي كل . زيباست و زيبايي را دوست دارد، بخشنده است، مهربان استوند مگر نه اينكه خدا 

مگر نه اينكه خداوند بدون هيچ چشم داشتي آنها را در اختيار ، هستي خوبي و نيكي مي خواهد

  . انسان با ايمان انساني تواناست، مگر نه اينكه خداوند تواناست. ديگر موجودات قرار مي دهد

پس ما به عنوان يك انسان ، خداوند از روح خودش در انسان دميد، يندمگر نه اينكه مي گو 

ممكن است كه . وظيفه داريم به اينكه اول خود را به انسانيت و انسان بودن قبول داشته باشيم

، چون براي باور داشتن. انسان جاهل و نادان نمي تواند هيچ باوري داشته باشد. اينچنين نباشد

مان حتماً بايد در آن مورد آگاهي و شناخت اوليه پيدا كرده باشد يا براي براي به وجود آمدن اي

اگر انسان با جهل و ناداني به موردي ايمان  در مورد اول. اشته باشدآن موضوع خواست قوي د

  . پيدا كند كه خب تكليف معلوم است

ن اين گونه ايمان در معرض كوچكتري. چگونه ممكن است ايمان يك جاهل كافي باشد

  . نسيمي ناپايدار است و با كوچكترين تزلزلي ممكن است از بين برود

. اما اگر ايمان به انسان بودن خود و انسانيت داريم بايد صفات خداوند را در خود متجلي كنيم

ايمان از نظر عقل معمول يا عقل حسابگرانه قابل درك نيست و اگر بخواهيم با اين عقل 

چون ممكن است كه ، بپردازيم هميشه به نتيجه معقولي نمي رسيمحسابگرانه به موضوع ايمان 

درست ، كه از جهل ما سرچشمه مي گيرد، اباورهاي عقل م با چهار نشود و اين، 2ضربدر  2ديگر 

  . در نمي آيد

  ن يحد و حدود برايش تعي، من فقط تا اينجا ايمان و اعتماد دارم آن وقت است كه بگوييد

در واقع اگر مرز داشت به واقعي بودنش بايد . حدود ندارد، واقعي مرز نداردولي ايمان . مي كنيد

اينها محدوده ندارد و هر بار كه در آن شك . يعني سرسپردگي، ايمان يعني تسليم. شك كرد
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كنيم با مشكل مواجه مي شويم و بدانيم كه بدون ايمان رهايي و آزادي هيچ مسافري تضمين 

  . نمي شود

بخشش و در نهايت به كل ، عشق، محبت، حيات، به درستي، قاد به راستيايمان يعني اعت

همه هستي در حال عشق ، هيچ چيزي بي حساب نيست. در هستي همه چيز نظم دارد. هستي

اين بخشش ها . حيوان، گياه، دشت، اقيانوس، خورشيد، رود. در حال بخشش است، ورزيدن است

ما مي شود و اگر ما خود را فقط يك گيرنده و يا فقط باعث بوجود آمدن حيات براي همه و براي 

  . كمي دور از عقل است، يك مصرف كننده آن بدانيم

ي هاگر چا، درست مثل يك چاه آب. يبيشتر بدست مي آور، درهستي هر چه بيشتر ببخشي

 باز از درون زمين آب مي كشد و باعث زاللي آب آن مي شود، كه آب دارد و آنرا به ديگران بدهد

اما چاهي كه آب خود را در اختيار ديگران قرار . و حتي باعث مي شود كه بيشتر آب داشته باشد

به گنداب تبديل شود بلكه باعث مي شود به دليل آن نه تنها باعث مي شود كه آب  ، ندهد

  . برنداشتن آب چشمه هاي ديواره آن كور شود و ديگر آب جديد به آن اضافه نشود

در اختيار ديگران قرار مي  يعني آب زالل را، چيزي را كه در اختيار دارد چاه با ارزش ترين

انساني كه ايمان دارد تمام چيزهايي را كه . دهد و طبق قانون هستي باز به آن پس داده مي شود

و در يك كالم خوبي ها ، ها زيبايتمام . براي خود عزيز مي دارد در اختيار ديگران قرار مي دهد

  . آب است، مگر نه اينكه عصاره جان چاه. د را در اختيار ديگران مي گذاردعصاره جان خو

  . ولي گرفت، در هستي نمي توان چيزي را نبخشيد

 

 به تسبيح و سجاده و دلق نيست      عبادت بجز خدمت خلق نيست        

  

ن كه دوست داريم به ديگراكداميك حاضريم چيزي را؟ بگذريمحال كداميك حاضريم از مال 

كداميك حاضريم با اعمال خود چيزي را كه براي خود مي خواهيم براي ديگران هم ؟ بدهيم

  ؟ بخواهيم

من ايمانم . من يكي تمام سعي خودم را مي كنم كه در اين مورد با خودم رو راست باشم

  ...! ! ايمان براي من تا موقعي قابل اجراست كه. محدوديت دارد



 108    من مسافر

 

كنگره زندگي را دوباره به . كه همه چيز من از كنگره است بارها شده است در كنگره بگويم

    همه اينها موقع حرف زدن و مشاركت چه جوابي . كنگره دوباره مرا متولد كرد. هدمن بخشي

  ! ! مي دهد

هزار  5واگر قرار باشد سالي يك هفته از استاد راهنماي خود تجليل كنم با دست لرزان يك  

  . ذارمتوماني را داخل پاكت مي گ

  .!افتادم كه فقط خودم بودم و خودم ه اييادخاطر

البته ، سال اول رهايي من رسيده بود و نمي دانستم كه اگر رفتم آن باال پشت ميز چه بگويم 

اما مانده بودم در قسمت تشكر چه بگويم و  !چون هميشه در حرف زدن سرآمد بودم. مي دانستم

  . نگره تشكر و قدرداني كنمندس و كآقاي مه، چگونه از راهنماي خود

هزار  100يانه حدود دوران مصرف ماهدر  پيش خود فكر كردم كه خب من تا قبل از اين 

سالي كه از رهايي من مي گذرد حداقل  يك ميليون  يك خود مي كردم  و اين اعتيادتومان خرج 

  . و دويست هزار تومان صرفه جويي پولي انجام داده ام

يعني به نوعي من و كنگره . بدليل اينكه من كنگره آمدم پس انداز شدهاين پول ، خوبگفتم  

هزار تومان از اين پول را به عنوان كادو كه در اصل سهم  600در اين پول شريك هستيم و 

به بعد هم به نرخ همان سال بدون در نظر  اين الشراكت بود در روز تولدم به كنگره مي دهم و از

به عنوان سهم الشراكت من و . تومان به كنگره پرداخت مي كنم هزار 50گرفتن تورم ماهي 

نه بعنوان اينكه بيشتر از اينها براي من خرج مي شود و نه به عنوان ، نه به عنوان كمك، كنگره

  . بدهي من

راجع به اين موضوع فكر . نيمه شب خوابم نمي برد 2به هر حال شب قبل از تولد تا ساعت   

  . بهترين راه كه همان كوتاه ترين راه است دست يافتمكردم و در پايان به 

همه چيزهايي را ، گفتمرسيدم به مرحله تشكر و، بعد از صحبتهاي معمول، روز تولددر فردا 

  .! ! كه بايد مي گفتم

من در كنگره متولد . هكنگره به من خانواده ام را برگرداند. هكنگره به من زندگي داد: گفتم 

  . ه اينجا نيامده بودم خدا مي دانست كه االن كجا بودمشدم و اينكه اگر ب
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خدا به آقاي مهندس و . زبان من قاصر است، گفتم نمي  دانم با چه زباني تشكر كنم و

   ! ! نمي دانستم با چه زباني تشكر كنم، كهواقعا ًو . اش طول عمر بدهد خانواده

. كه آنقدر برايم كف زدن، ه بودمشايد از زبان آنها صحبت كرد. همه حاضرين برايم كف زدند

هزار تومان را زدم به  600. بودماين چند جمله اي كه قبال نيز آنها را بارها شنيده  و با تكرار

  ؟ !نيست، هزار تومان ها 600 اين چرا، اما راستي يه چيزي. جيب

ه ب. افكار بسياري از مغز و ذهن من گذر مي كرد، وقتي كه شب قبل از تولد تنها بودم

   آنها حتي در موقع خواب هم دست از سر من بر . كه در مغزم بود خوب نگاه كردم! اراجيفي

  . نمي دارند

ريشه همه بدبختي هاي انسان حتي مريضي هاي او در بي ايماني ، به قول آقاي مهندس

نه سيبي كه ديگر خراب . بايد ببخشي، اگر سيب سرخي را دوست داري كه خودت بخوري. اوست

ديده است و به جاي بيرون انداختن آنرا براي آرامش  فكر خودت مي بخشي و شايد براي و گن

چون معموال ً به ارزش صفتي كه با آن كار براي . اينكه صفت بخشنده را در خودت نشان دهي

يعني ارزش صفت بخشش برايم . خودكار به تا، خود بدست مي آوريم بيشتر اهميت مي دهيم

  . خششمهمتر است تا خود ب

  . اين بخشيدن عصاره جان نيست، غن ريخته را خرج امام زاده كردنبه قول قديمي ها رو

ايمان در بعضي مواقع در مرحله نظري و سخنوري تجلي مي كند ولي اگر پاي عمل وسط 

  . قيمت دارد، مرز دارد، محدوده دارد، كشيده شود

ايمان ، ايمان به ائمه، ايمان به خدا. هندبسيار قوي و پربار نشان مي درا انسانها در ايمان خود 

  .... ايمان به انسان و، به امام و امام زاده

دعا مي خوانيم كه اگر . آنها همه بايد چيزي به من بدهند؟ اما اين ايمان اگر يكطرفه باشد چه

م دعا مي خوانيم يا صدقه مي دهيم كه در سفرسال. امروز از خانه بيرون آمديم از ما محافظت كند

كه ندازيم مي ا سفره ابوالفضل. نذر مي كنيم به امام زاده تا بچه مان در دانشگاه قبول شود. بمانيم

ر از ويدئو و چمداني پبه مكه ميرويم و بر ميگرديم با ايمان كامل و . مريضمان شفا پيدا كند

  . اينها هم نوعي از ايمان است.! طلبيدهخب و اينكه ، موبايل
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درست مثل ايمان به ، ايمان به مورد بخشش قرار گرفتن، يمان به دريافتا، ايمان به گرفتن 

منتهي با اين تفاوت كه بانك در . حساب بانكي كه پولي مي گذاريم و سودش را مي خواهيم

اما . هزار تومان پرداخت مي كند 100در طول يكسال فقط ، مقابل ايمان يك ميليون توماني ما

، تومان خرج امام زاده مي كنيم 1000. بسيار زيادي مي طلبيم با ايمان به ديگر چيزها درصد

        تومان خرج يك آدم فقير 1000. ولي قبولي دانشگاه تهران در رشته پزشكي مي خواهيم

اين هم نوعي مسئوليت خود را . كتر براي دخترمان طلب مي كنيممي كنيم در عوض يك داماد د

  . گردن ديگران انداختن است

. خواسته اي را بدين شكل از سر خود باز كنيد و به عهده ديگري بگذاريدهر وانيد شما مي ت

اصال ناراحت ، اگر او به شما هيچ توجهي ندارد؟ خاطر خواه شديد؟ دلداده هستيد دنبال، مثال

خب از آن . آنرا داخل صندوق بياندازيد. خرج فالن مكان كنيد هزار تومان نذر نباشيد مي توانيد

  . وست كه مسئوليت آن كار را به عهده خواهد گرفتبه بعد ا

چند وقت پيش در اينترنت سايت جالبي ديدم كه كارشان به اين صورت است كه نماز و روزه 

اما شنيده ام ، انمدنمي . گيرند هم از شما پول مي! ! روزهاي عقب مانده را ادا مي كنند و به نرخ 

محبوب  ديدار، قلوه گرفتن جانان است، دل دادن جان. راز و نياز معشوق و عاشق است، كه نماز

  . است

اين كار دقيقا ً به آن مي ماند كه شما شخصي را در استخدام خود درآوريد و به او مزدي 

البته زياد . عشق ورزي كند، راز و نياز كند. پرداخت كنيد تا با محبوب تان دل بدهد و قلوه بگيرد

محبوب و دلداده شما هم انجام دهد آن دو مي توانند به هم بد نيست چون اگر همين كار را 

  ! به هم رسيدند شايد دو نفر. م داردصواب ه، نمايندگي از طرف شما به يكديگر عشق بورزند

بايد بدهي تا . بايد خود به شخصه دوست بداري تا دوستت بدارند. نه اينجوري نمي شود  

  . بايد بكاري تا محصول برداشت كني. بدهند

  علف هرز كاشتي و منتظر رشد گندم ؟ ل هنزل مي كاري و توقع برداشت خربزه داريحا

  ؟ مي شوي
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، متر آنرا كاشتي 100هكتار زمين داري آنوقت فقط  10. واي به حال آنكس كه اصال نكاشته

اين دو با هم . اما ديگري هزار متر  زمين داشته و همه آنرا گندم و ميوه كاشته. آنهم علف هرز

  . ن نيستيكسا

كه ديگران نيز مصرف  بلكه مي كارد. ايمان كسي دارد كه مي كارد و آنهم نه فقط براي خود 

  . برداشت كنند، كنند

گمان مي دارند كه ايشان را مانند كسانيكه ، نيكه مرتكب گناهان شده اندكسا "

يكسان  رگشانقرار مي دهيم كه زندگي و م، ده اند و كارهاي شايسته كرده اندايمان آور

  )21سوره جاثيه آيه (  "بد است داوريشان ؟ باشد

حتي . بدون دليل، ببخش فقط به اين دليل كه صفت بخشش را خداوند در وجودت قرار داده

  . نه براي اينكه لبخندي را بر لبي ببيني

آنوقت مي بيني كه هزار برابر برداشت . بكار به نيت اينكه خود برداشت نكني و خود نخوري 

  . و آنوقت خنده را بر لب كسي مي بيني كه روبروي تو در آينه است داري

چيزي برداشت مي كني كه ، اگر انتظار برداشت نداشته باشي. اين شعبده هستي است

  . انتظارش را نداري

بي ، ثروتمند است، قدرتمند است، تواناست. انسان در امنيت كامل است، در اين شكل ايمان

چون نگراني نشانه بي ايماني ، نگراني ندارد. جه تسليم و رضا مي رسدآنوقت به در. نياز است

  . است

به چيز ديگري ، آيا به غير از ايمان به فرديت خود؟ با مقدار ايماني اندك كه داريم چه كرديم 

  . اگر شجاعت داشته باشيم آنرا براي خود اعتراف مي كنيم؟ ايمان داريم

  . بي ايماني با ترس عجين شده است؟ ع هم مي شودمگر آدم بي ايمان شجا، نه نمي شود

دوست داشتن شجاعت ، محبت كردن. انفاق شجاعت مي خواهد. خواهدبخشش شجاعت مي

  . مي خواهد

  ازـد بـيابانت دهـكه ايزد در ب               تو نيكي مي كن و در دجله انداز

 

  ! نه داداش كار من نيست
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كاشتن ، يندهمحبت در آ، بخشش در آينده. م چه مي شودببين، مفعال به آينده موكول مي كن

  . در آينده

همين امروز به درون خود مراجعه كن و سفر . ايمان دروني استولي باز به خود ميگويم، 

هيچ چيز بيروني باعث رضايت شما ، اين را متوجه شوي كه قتي مي تواني آغاز كني كهدرون را و

  . نمي شود
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  كنگره ذيرش پ 

  

  

. دروغ و بدبيني ساخته بود، كسالت، نفرت، اعتياد به تدريج براي من زندگي سرشار از كينه

  ؟ اما چگونه. اما باز سعي مي كردم خود را شاد نشان دهم

رفاهي نيست و . وضعيت من درست مثل كشوري شده بود كه در آن آزادي وجود ندارد 

  .... ،فحشا، فساد، بيكاري، فقر، ردصنعت از بين رفته و هزاران مشكل دا

اما تمام سعي مسئولين اين كشور اين است كه خود را در نگاه جهانيان و مردم خود كشوري  

 فكر مي كنيد اين چنين. نشان دهند، آزاد با مردماني در رفاه كامل و بدون هيچ فقر و فسادي

هاي طبيعي و نيروي خود را صرف بايد تمام منابع ملي و انرژي ؟ كشور و دولتي چه بايد بكند

بايد تمام قدرت خود را چه بصورت سركوب و . تبليغات دروغ و نمايش چيزي كند كه آن را ندارد

  . را راست جلوه دهد يچه به صورت باج دادن به كار گيرد تا بتواند دروغ

رژي براي با جنگ داخلي خود و با صرف ان، حتي اگر اين كشور سرشار از انرژي و منابع باشد 

و يا آنقدر درگير جنگ هاي قومي قبيله اي نمي تواند از انرژي خود در جهت درست استفاده كند 

كه از منابع خود به شكل غلط استفاده مي كند و آنها را از بين مي برد يا موضوعات مي شود 

، گاهي دارددر صورتي كه اگر بتواند قبول كند كه چه جاي. ديگران منابع آن را به يغما مي برند

از طرف ديگر جلوه دادن . مي تواند از تمام نيروي خود براي شكوفايي و رشد كشور استفاده كند

  . ديگر انرژي و نيرويي براي بازسازي و رشد كشور باقي نمي گذارد، اين دروغ و پنهان كاري

ين كشوري تبديل شده بود و ذهن و فكر من شده نچوضعيت من مصرف كننده هم به يك 

  . د دولت اين كشوربو

تمام انرژي خود را براي اين . تمام سعي خود را مي كردم كه اعتياد خود را پنهان كنم 

حال يا با . يا حداقل وخامت آن را كمتر نشان دهم. گذاشته بودم تا دروغي را راست جلوه دهم

تي ديگر نيرو و با چنين وضعي. ندددر زماني كه انرژي من را به غارت مي بر، جنگيدن يا با سكوت
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خود ديگر هيچ انرژي وجود نداشت تا به درمان ، مي ماند براي حركت به سوي رهاييتواني ن

  . بپردازم

بايد اول قبول مي كردم كه شهر . من براي شروع كار بايد به وخامت اوضاع خود پي مي بردم 

و گريم كردن اين بايد از بزك كردن . وجودي من مثل همان كشور از دروغ و فساد پر شده است

من سالهاي سال تمام انرژي دروني . شهر دست بردارم تا بتوانم در جهت ساختن آن قدمي بردارم

حاال ديگر موقع آن رسيده بود كه اين انرژي ها در ، و بيروني خود را براي اين كار گذاشته بودم

  ؟ اما چگونه. نه گرددجهت بازسازي اين شهر هزي

چه مي توانيد ، مي بينيد خوشتان نمي آيدكه گاه مي كنيد و از آنچه وقتي در آينه خود را ن 

  ؟ بكنيد

سخت ، وقتي احساس كردن عشق. ق بورزيدسعي مي كنيد به همسر و فرزندان خود عش

  ؟ چه كاري مي توانيد كنيد، بنظر مي آيد

اما در عوض چيزي جز كسالت ، وقتي سعي مي كنيد كار و شغل خود را دوست بداريد 

  ؟ چه مي كنيد، دتان نمي شودعاي

  ؟ چه مي توانيد بكنيد، وقتي كه جهاني مملو از ترس و حقارت براي خود فراهم كرديد 

به ، آنچناندر وجود انسان رخنه مي كند و هنگامي كه اعتياد هنگامي كه مصرف مواد مخدر 

  . كنيمرا پيدا و اطمينان شجاعت ، شادي، آرامش، نمي توانيم عشق، ما فشار مي آورد

  ؟ با درون خود چگونه ارتباط بر قرار كنيم؟ حال چگونه به خاطر آوريم چه كسي هستيم

شايد الزم . را دوست داشته باشم ن از اين وضعيت اول بايد كمي خودشايد براي بيرون رفت 

را براي به ولي قبل از آن بايد مسئوليت اين تغيير . بود تغييري در درون خود به وجود بياورم

  . بپذيرم ود آوردن زندگي جديدوج

براي كنار گذاشتن مواد حركت هاي متفاوتي انجام داده بودم و همه آنها بدون بسيار  يروزها 

اما اين . در آن روزها دريچه مغز و قلبم را گشوده بودم اما جهت نگاهم غلط بود. نتيجه مانده بود

شايد نااميدي و شكست هاي پي . ودمبار جهت نگاهم درست بود و دريچه مغز و قلبم را بسته ب

. در پي در ترك هاي گذشته اينگونه باعث شده بود كه با فيلتر بدبيني به همه چيز نگاه كنم

از . كردمي خيلي وقت بود كه ارتباط من با قلبم قطع شده بود و اين كار را براي من مشكل 
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رضا كننده نيست و حتي طعم ا شده بودم كه ديگر هيچ غذاييتركهاي گذشته آنچنان پر و سير 

شايد بايد اول ذهنم نياز . كه لقمه اي از آن بچشم، آن نمي تواند وسوسه اي را در من بوجود آورد

تا قلبم براي دريافت آن گشوده شود و همين باعث حركت ، مرا براي درمان تشخيص مي داد

  . جديد من شد

. حركت من هم شروع شد، د گرفتكه رفت و آمد من به كنگره شكل دائم به خو 82از سال 

هميشه به دنبال . يك ماه اول را با ديدي كامل از بدبيني و عيب جويي همه جلسات را مي رفتم

آنهايي كه تا قبل از اين از من براي . اين بودم كه به خود ثابت كنم كه اين افراد دروغ مي گويند

واي به حال اينها كه رايگان ، آمدند همه تو زرد از آب در، ترك و درمان پول دريافت مي كردند

بنظرم مي آمد كه همه آنها مواد مصرف مي كنند و حاال اين آدمهاي دائم نشئه . كنندميهم كار 

به هر حال با حس هاي منفي كه طبق معمول انرژي . تصميم دارند يك جور ديگر مرا گول بزنند

  . پا در آنجا گذاشتم، بااليي هم دارند

  

  پا بر راستي                  راستي از ديگران مي خواستي مي زدي خود پشت

  

من . حس عيب جويي و بدبيني من آنچنان قوي بود كه حتي يك جلسه هم غيبت نمي كردم

  . آمده بودم تا ثابت كنم كه اين آخرين راه نيز نتيجه نمي دهد

اهند و من را گمراه اينها همه خود گمر، من آمده بودم كه بگويم اينها همه دروغ مي گويند 

بعد از يك ماه نگاهم كمي تغيير كرد اما هنوز فقط در پي آن بودم كه شايد . تر خواهند كرد

يك ماه ديگر گذشت و هنوز هيچ راهنما و استادي براي . بتوانم ثابت كنم كه اعتياد درمان ندارد

كامال شك ، ر مي كنندهنوز به اينكه اينها بدون پول و مزد كا. حركت خود انتخاب نكرده بودم

اما به اين فكر نكرده بودم كه . كار نمي كند ادكس براي رضاي خ ه هيچداشتم و مطمئن بودم ك

  . انسان مي تواند براي رضاي خود كار كند

قابل شمارش و قيمت گذاري ، مزد و اجري كه در كنگره به خدمت گزاران پرداخت مي شود

با پول نمي شود . با پول رايج دنيا قابل خريداري نيست مزدي كه به آنها واگذار مي شود. نيست



 116    من مسافر

 

زيرا آنها . و با هيچ پول ديگري، وآرامش را محبت را خريد، عشق را خريد، دوست داشتن را خريد

  . به شكل واقعي خود قابل فروش هم نيستند

را آغاز كم كم به اين فكر افتادم كه شايد از دست آنها كاري براي من بر آيد و اينطوري سفر 

داشتم عاشق مي كم كم . نه نفرت از اعتياد، اين بار عشق به رهايي سوخت سفر من بود. كردم

سخنان اين ديگر به . و اين با بيزاري و خستگي از اعتياد خيلي فرق مي كرد، عاشق رهايي، شدم

او  با. به گمراهي من انجاميده بود، "من"گوش كردن هاي پياپي به ، من درون گوش نمي كردم

هر درخواستي داشت مي شنيدم و سعي مي كردم او را قانع كنم ، مثل يك بچه رفتار مي كردم

ديگر لزومي نداشت كه به نصايح . بدين شكل حاال من او را گول مي زدم. كه فعال دست نگه دارد

  .ديگر كافي بود ، ي دوباره بدهمديگر لزومي نداشت باز هم به او فرصت، او گوش كنم
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  استاد

  

  

  بودا    "خوشبخت انساني است كه استاد يا مرشدي يافته است  "

بي استاد و راهنما سفر بسيار مشكل و خطرناك و حتي ؟ اما گيرم كه راه را پيدا كردي

براي كسي كه خود را استاد و ، ي به عنوان استاد بسيار مشكل ترغيرممكن است و پذيرفتن كس

  . ر تا بسيار مشكل تربسيا، همه چيز مي داند

هوش و اشتياقي بايد براي رسيدن و لمس كردن . دل و جرات مي خواهد كه نداني را بداني

بايد اين رويداد و واقعه خارق العاده را ، بايد ماجراجو وخطر جو باشي، داشته باشيرهايي و آزادي 

بسيار نادر است كه استاد  و اين. به استاد احتياج داريديگر كه ، به نمايش بگذاري در وجود خود

ي كه از طريق او به آزادي يافتن استاد. يا راهنمايي را بيابي كه بتواند در اين راه به تو كمك كند

 . دري باز كه شما را از ورود باز نخواهد داشت، برسيد

آنوقت شايد به روزي ، اگر عاشق استاد يا راهنما شويد، اگراستاد يا راهنمايي را پيدا كنيد

استاد آماده است كه شما را در اين سفر كه هم سهل . سيد كه بوي گل رهايي را استشمام كنيدبر

براي پذيرفتن ، شجاع و ماجراجو باشيد، به شرطي كه شما هم، است و هم سخت همراهي كند

و تنها اين افراد هستند كه مي توانند تبديل به رهجو شوند و مقام ، براي قبول مسئوليت، تغييرات

  . اين مقام از آن ترسوها و بزدلها نيست، كنندويي را به نام خود اضافه رهج

هيچ ، مانع كار شما شود، ترس قبول تغيير و تبديل و ترس از رهايي، اگر ترس جدايي از مواد

مگر مي شود ، رابطه رهايي با ترس رابطه متضادي است، وقت بوي گل رهايي به مشام نمي رسد

  ؟ مگر مي شود از چيزي ترسيد وبه آن رسيد؟ با ترس به رهايي رسيد

   

. همانطور كه در عشق ترس نيست، از ترس هيچ وقت عشق پديد نمي آيد، رهايي يعني عشق

  . پس بايد شجاع بود تا به رهايي و به عشق رسيد، وقتي مي ترسيد عشق ناپديد مي شود
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. منيت خود بيرون بياييد بايد از در، ولي قبل از آنكه به محدوده فضاي استاد نزديك شويد 

بين درب منيت و درب ورود به رهايي فضاي خالي است و فقط و فقط از طريق گذر از اين 

، پيروزي عشق بر نفرت، مي توانيد پيروز شويد، ه شما مي توانيد به رهايي برسيدفضاست ك

در پيشگاه . دفقط با راهنمايي استاد ميسر مي شو، پيروزي ايمان بر كفر، پيروزي نور بر ظلمت

شما مكلف مي شويد به تولد انسانيت و فقط آن ، د كه به انساني نوين تبديل شويداستاد مجبوري

سنگيني حضور استاد را  سانند كهعده معدود از رهجويان قادر خواهند بود سفر خود را به پايان بر

  . تحمل كنند

يه ضمن اينكه بخشي از او شب، او انساني بود شبيه من، استاد و راهنما كسي بود شبيه من 

اما آن بخشي كه شباهت زيادي با من داشت برايم آشنا بود و اين دو تفكر را براي من ، من نبود

  . ايجاد كرد

چه پس هيچ چيز نمي تواند به من ياد دهد و دوم اينكه ، اول اينكه او هم مثل من است 

چرا بايد سر خود را با سر ؟ ه او سر بدهمچرا بايد ب؟ چرا بايد از او پيروي كنم، چيزي در او هست

اين يكي را  البته. ياد اين جمله افتادم كه در كنگره زياد شنيدم، گفتم سر؟ ض كنمراهنما عو

  . "سرخودت را با سر راهنما عوض كن"، ازش استفاده نكردم  زياد تو حرف زدن

دوم هم . سر باشد، فسكنم جايگاه نفكر . ؛ نفس است اولين چيزي كه از سر يادم  مي افتد

  . كار مي كند) من(البته همه اينها براي ، افكار استمركز فكر كنم 

بدرد هيچ كس ، از افكار بيهوده و اراجيف پر شده است، سري كه از نفس فرمان مي گيرد

  . اين سر استثمار گر است. نمي خورد

من اولين چيزي را كه  و نفسافكار . با اين سر فكر مي كنيد سر ديگري را قبول مي كنم   

چه تضميني وجود دارد كه اگر سر خود را با سر او عوض كردي : به من مي گويد اين است كه

اين كسي كه قرار است سرش  آيا؟ آيا اصال كسي تا حاال با اين كار نتيجه گرفته؟ اوضاع بهتر شود

اسي برا ي اينكه او خود آيا اصال پايه و اس؟ سرش به تنش ميارزه ًاصال، را با سر  من عوض كند

  ؟ راست مي گويد و به مقصد رسيده وجود دارد

  ؟ !حاال باز مي گوييد سر عوض كنم
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؟ آيا سر خود را با او عوض كنم، به اين پرسش جواب دهم! اين سر پر از دانشحاال قرار بود با 

  . بگذاريد كمي سر خود را براي شما توصيف كنم

پاهايم . دستانم به جاي چشمانم عمل مي كرد. ايم مي بودمن دهانم جايي بود كه بايد گوشه

. ي پاهايم بودبا سرم راه مي رفتم چون سرم جا يه جوراي من. جايي بود كه سرم مي بايد باشد

چه چيزي را مي توانستم ببينم ، و دانايي من در چشمانم خالصه شده بودفكر ، عقل، همه ي مغز

  ! او كه عينا خود من است؟ وجود داشتچه چيز خاصي در استاد ؟ كه باور كنم

مي بينم هم اوست كه مرا درك مي كند و بخشي را ، ولي اگر شباهت ظاهري را كنار بگذارم

به اين اعتقاد . شايد اين همان چيزي بود كه من به دنبالش بودم. هديدم كه در او تغيير كرد

انسانهاي ، ي نمود انجام دهدداشتم كه اگر كسي بتواند كار خاصي را كه به نظر غير ممكن م

استاد قرار بود در اين . ديگر نيز مي توانند در صورت رعايت شرايط به نتايج مشابه دست يابند

  . راهنماي من باشد، سفر پرمخاطره

كافي است ، درجه زير صفر 60جاده كوهستاني و يخ بندان در سرماي  يك خطاي كوچك در

قرار بود . مورد باعث ماندن در سرما و يخ زدگي مي شد يك توقف بي. تا به عمق دره سقوط كني

راهنما با يك . او به من راهنمايي هايي بدهد و من وظيفه داشتم تا روي آن راهنمايي ها كار كنم

. شخص كور درباره نور صحبت نمي كند زيرا صحبت درباره نور هيچ كمكي به رهجو نمي كند

. ويي كور نيست بلكه آنها چشمان خود را بسته اندهيچ رهج. نخست بايد چشمان رهجو باز شود

استاد از هر راهي سعي مي كند . پس راهنما و استاد مي تواند چشم بندها را از روي چشم بردارد

اما چه سخت است برداشتن چشم بندي كه فكر مي كني عمري . كه چشم بند تو را بردارد

  . محافظ چشمان تو بوده است

بايد تمام اعتقادات و نظريه هاي تو . هاي ذخيره شده تو را از بين ببرداستاد بايد تمام دانش 

  . را نابود كند و اول نداني را به تو بفهماند

 

 تعليم ده            اين چنين انصاف از ناموس به، گر بگويي جاهلم
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    بايد بداند كه با چه كسي سخن مي گويد و چه. استاد بايد بسيار با احتياط سخن بگويد 

مهم ، مي گويد زيرا آنچه كه استاد مي گويد زياد مهم نيست بلكه چيزي كه رهجو مي شنود

استاد با . بلكه آنچه رهجو دريافت مي كند مهم است، آنچه استاد مي دهد مهم نيست. است

، او تنها چيزي را به تو مي دهد كه بتواند به تو برسد و تو نيازمند آن باشي. احتياط عمل مي كند

  . ارتباطي از روي محبت، نخستين حركت برقراري ارتباط است. تقاضا مند آن نه

مي توانم همان چيزي را بدست آورم كه او ، اگر مخلصانه و بدون غرض به او نگاه كنمو 

استاد بايد چشمان يك جواهر شناس قابل و با . كسب كرده و خيلي زود با هم ارتباط برقرار كنيم

، همواد مذاب بودبتواند سنگي كه سالها در عمق زمين و تاريكي و جهنم  تجربه را دارا باشد تا

سنگي كه همه به خاطر نگاه . را به چشم يك الماس نتراشيده ببيندرشد كرده و ساخته شده 

، سنگي كه بسيار ساده. آن را اليق دور انداختن مي ديدند و آن را كربن و ذغال مي خواندند، غلط

استاد نيازمند تجربه و آگاهي جواهر شناس است . صيقل نخورده را داردكيفيت الماس هاي خام 

تا زيبايي آن را حتي قبل از تراش تشخيص دهد و اين آگاهي و دانايي فراهم كننده عشقي است 

  . براي تداوم كار

نگاهي به سما بيانداز و اين تواني ها را نظاره گر باش كه تاللو آن مانند همان  "

است كه در كف بحر و اقيانوس به خوابند و هرگاه بيرون آيند در  الماس هاي الهي

درخشش را  60معماري آن جز قدرت و توان اهللا را نمي توان بيابي و الماس هاي كنگره 

اين عشق پاياني ندارد . در زمان حلقه هاي ناپيداي حيات به هستان و نيستان مي رسند

ند و از آن حلقه ها پديدار مي شوند تا زيرا دايره وار مي چرخد و شعاع اضافه مي ك

   "بدانجا كه فهم من و تو نمي گنجد 

، سعادت، رهايي، ارد و اينكه شما تماما به آزاديدوست دچه بسيار استاد برقراري ارتباط را و 

اما تفاوت . برسيد و از اين سفر و آزمون بيرون آييد تا پخته شويدبه وجد وسرمستي ، زيبايي

با تجربه  دانسته است و آنچه را كه دانستهراهنما . آموزگار و راهنما وجود دارد بسياري بين يك

دريافت ، از كسي كه دانستهاما آموزگار . به رهجو منتقل مي كند، لمس كردهحقيقي و دروني 

به عبارتي . كرده و دست نخورده به شاگرد مي رساند اما خود او به شخصه چيزي را درك نكرده
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. 4مي شود  2+2ميشود بعد مي گويد  4اما راهنما خود اول ، 4مي شود  2+2يد آموزگار مي گو

اما تكرار كردن يك چيز است و منتقل كردن آن به كسي ديگر به كلي ، آموزگار تكرار مي كند

  . چيزي ديگر

چنان كه بايد وشايد يك راهنما واستاد جهاني ، تنها كسي خواهد بود كه مي توانداستاد ما  و

  . شايد فقط براي اين مقصود متولد شده، كسي چه مي داند، باشد
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  رهايي  بسوي 

  

  

     من فقط گوش. چگونه معتاد شدم را خود نمي دانم، اين كه چگونه مصرف كننده شدم

اعمالي را كه برايم در نظر گرفته شده بود . مي كردم و كارهايي را كه گفته ميشد انجام مي دادم

خود به خود اخالق ، مصرف مواد زياد شد، بدن من خود به خود حركت مي كرد. اجرا مي كردم را

آموزش ها را بطور كامل  فقط. براي هيچ كدام از آنها فشاري به خود نياوردم. هايم شكل گرفت

گفتند . كردم، گفتند مصرف كن. پذيرفتم و شايد دقيقا همان شكل را در مسير رهايي انجام دادم

اخالق و رفتار سالم . خود را ساخت و مواد كم شد، خود به خودبدنم . آمدم، جلسات بيابه 

  . فشار نبود با زور وهيچ كدام از آنها نيز . جايگزين شد

چيزي كه سالهاي سال بود طعم ، ود كه از مصرف مواد لذت مي بردمدوباره زماني رسيده ب 

    با تمام وجود به انجام آن كار را ، ري لذت ببردهر گاه انسان از انجام كا. ا نچشيده بودمآن ر

و در عين حال هنوز هم همان ، اما اگر زماني برسد كه ديگر از انجام آن كار لذت نبرد، مي رساند

خيلي وقت بود كه مواد را دوست نداشتم اما . فقط به تكليف عمل كرده است، كار را انجام دهد

  . نياز جسم من به مواد حياتي بود كنم چون جسم من به من تكليف مي كرد كه مصرف

  . مشكل من تشنگي بود، يگر فهميده بودم مشكل من آب نبودد 

 

 سـاال و پـد آب از بـش تا بجو               آب كم جوي تشنگي آور بدست

  

شايد يك پيروزي ظاهري ، ديگر فهميده بودم تا زماني كه به دروغ هاي نفس گوش كنم

  . نمي توانم آن را جايگزين بازنده بودن واقعي خود كنم بدست بياورم اما

حتي ديگر . ديگر الزم نبود به دنبال قرص و دارويي بروم كه در من تنفر از مواد را ايجاد كند

ديگر دوست نداشتم حوادث روزنامه . الزم نبود دنبال قرصي بروم كه عشق و محبتم را زياد كند
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من . پاي تلويزيون بنشينم و نمايش بدبختي مردم را تماشا كنمديگر دوست نداشتم ، ها را بخوانم

  . در حال تغيير بودم

مصرف كم كم داروهاي قلبي را ، از شروع سفر. مشكالت جسمي من روز به روز كمتر مي شد 

، در ضمن مشكل خوابيدن كه چند سالي بود اضافه شده بود. نكردم و وضعيت قلبم بهتر شده بود

، اگر حتي دقايقي اين كار را انجام مي دادم. ي توانستم روي دنده چپ بخوابممن نم. رفع گرديد

 بيدار ، اگر در خواب كامل بودم. درد شديدي در قسمت معده و قفسه سينه احساس مي كردم

من از آن دسته آدم . مي شدم و تا ساعتي اين درد ادامه داشت و تا رفع كامل آن خوابم نمي برد

اين . روي دنده چپ بلند مي شدم واقعا عصبي بودم و شديدا پرخاشگر مي شدمها بودم كه اگر از 

اين درد كم شد و ، ماه سفر كه وعده شب مواد قطع گرديد 8موضوع ادامه داشت تا پس از حدود 

اين مشكل نيز ، بعدها كه مواد كامال قطع شد. مي توانستم تا نيم ساعت روي دنده چپ بخوابم

كه در معده و روده حدس خودم اين بود كه يبوست ناشي از مصرف مواد . بطور كامل از بين رفت

  . باعث اين حالت مي شد، بوجود مي آيد

. ديگر آن ترس و بدبيني را نسبت به آنها نداشتم. ديگر نگاه من به بيماري هايم عوض شد 

. ي مي زدمن ترس از مرگ بود كه بيماري قلبي به آن دامن بيشترديگر در قبل گفتم كه مشكل 

در روزي . براي من كامال تغيير كرد 87ديگر آن نگاه سابق را نداشتم و اين نگاه بعدها در سال 

  . كه مرگ را به شكل واقعي تر مشاهده كردم

  

  

  

  

  

  

  

  



 124    من مسافر

 

  

  روي من وتاثيرآنمرگ 

  

  

سالگي در اثر  42اين بخش از نوشتار را تقديم مي كنم به روح تنها برادرم كه در سن 

شايد كه اين تجربيات ونوشته ها در آينده . واد مخدر زندگي خود را به پايان رساندبهاي ميتخر

  . كمك كند تا انسانهاي از دام مرگهاي اينچنين بگريزند

  

  نه چنان مرگي كه در گوري روي         مرگ تبديلي كه در نوري روي

  

  . دادن عزيزيمگر در موقع از دست ، كه هست احساس نكندشايد هيچ كس مرگ را آنچنان

من هيچ چيز بدي در مرگ . ديدار تولد و مرگ و جدايي زيبايي خود را داراست مثل لحظه

شايد انسان بايد . غزل خود را داراست، مرگ هم مثل هر دور شدن دائمي يا جداي كامل، نديدم

     ا سپس بيرون از دايره غم و اندوه و حزن كه گريبان انسان ر، آهنگ و زبان مرگ را بياموزد

. و سرآغاز خط ديگري اي  نقطه پايان. گ نيز يك نوع حركت استمر. به آن نگاه كند، مي گيرد

  . اتفاق مي افتد حتماً، اتفاق مي افتد، غير ممكن، شايد تقريباً، فرار از آن غيرممكن است

ريب او خود را چنان تخ. مرگ برادر من در اثر مصرف بي رويه مواد و تركهاي متوالي روي داد

بارها خوابيدن در ، بارها تركهاي سقوط آزاد. كرده بود كه ديگر فرصتي براي خود نگذاشته بود

  . هر لحظه نزديك و نزديك تر كرده بودكمپ هاي ترك اعتياد ؛ او را به مرگ 

با ، روز حضور در كمپ 15پس از حدود ، در آخرين باري كه اقدام به ترك كرده بود 

حدود . بيمارستان رسانده بودنددوستان كمپي اش او را به . رو شدخونريزي شديد معده روب

  . شب با من تماس گرفتند و من به بيمارستان رفتم 11ساعت 
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او را هر لحظه به ، از بين رفتن آب بدن، حالت تهوع و اسهال خوني، خون ريزي شديد معده

شرايط را براي حضور فرشته  ساعتي بعد از كار افتادن هر دو كليه. مرگ نزديك ونزديكتر مي كرد

  . آماده ميكردمرگ 

ه براي اولين بار براي من به آن يك جدايي مطلق ك. مرگ او براي من يك مرگ واقعي بود

  . شكل كامل نمايش داده مي شد

بعد از دقايقي يا ساعتي ، اول زبان تكلم او از كار افتاد. او به آرامي احساساتش را از دست داد

اما نفس . براي هميشه، چشمان خود را بست... پس از آن بينايي و. ز دست دادشنوايي خود را ا

ولي بايد ؟ يا نهنمي دانم در آن ساعات مغز او كار مي كرد . ساعتها نفس مي كشيد، مي كشيد

اما هيچ ، مغزش كار كند، به خواب كامل نرفته باشد، انساني بيدار باشد. خيلي سخت گذشته باشد

. حداقل اين كار ساده در زندگي ميسر نيست. نگويد يچ چيزحتي ه، نبيند يزچهيچ ، چيز نشنود

  . او ديگر نبودو 

  

  ود هم چو برگـه خـرزيد بـسخت مي ل           د مرگـش او مي ديــش چشم خويـپي

  هـانـيـو سـت از نــاو بـا حــق بپ رّـس           انـن آن زمـت از تـش رفـونكه هوشـچ

  يـش خوانـدــباز جـانـش را خـدا در پ           ماندــت و خودي او نــون تـهي گشـچ

  ت آنـزمان در جـوش شــدـمـوج رحـم           چون بي هوش شد جان به حق پيوست

  تنــل خـويشــش اصـرفت شـادان پـي          نـنگ تـد از نـيـكه جـانش وارهــونـچ

  

حتي مي توانم به جرات . مرگ او بودند اول آماده ا و پرستارها از لحظهمن ديدم كه دكتره

مي دانستم انگار حتي خود من . بگويم كه آنها ناراحت بودند كه چرا اين مرگ اين قدر زمان برده

مي دانستم كه او ديگر . منتظر مرگ بودم من هم داريوش است وبراي كه اينجا پايان زندگي 

  . به اين زندگي باز نمي گردد، حداقل

، سال زندگي 48مرگ داريوش نخستين برخورد من پس از . يز ناصوابي در مرگ نبودهيچ چ

  . با مرگ واقعي بود و شايد نه فقط يك برخورد ساده
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رهايي جستن از . من مرگ را ديدم. شايد هيچ وقت معناي آن را به حق اليقين دريافت نكنم 

  . يد كوچكترين جزء اين حيات راشا رهايي جزء از كل را و، شناور شدن برفراز تن را، تن را

گاهي از زواياي آن كشيده مي شود و كه ، گذرگاه زندگي مانند مثلثي است سياه "

اما از تمامي آن مي شود راحت عبور كرد و به كشاكشهاي . شكل ديگري پديد مي آيد

  سردار    "متعدد آن توجه ننمود 

تمام زواياي آن در هم مي پيچد  هر چند بنظر مي آمد. گرفتمي و اين مثلث شكل ديگري 

  . و اين براي من جديد بود

آن برخورد از . يك برخورد ساده نبود، شايد اين نخستين تجربه من از روبرو شدن با مرگ 

من او را . ادرم بودتنها بر، مردي كه در حال جان سپردن بود. جهاتي بسيار مشكل و دردآور بود

و . تنها دوست و رفيق من بود، او در دوراني از اين زندگي .شناختمبه عنوان برادر كوچكترم مي 

          خداوندا اين زندگي را تو به من دادي و من با تشكر آن را به تو بر : من از زبان او گفتم

  . سپاسگذارم، به اميد آنكه آمرزيده شوم. مي گردانم

ل كه نمي خواستم هيچ شايد به اين دلي. حتي در شروع گريه هم نمي كردم. من ساكت بودم

      . فهمممي خواستم آنچه را كه در حال وقوع است ب. چيزي را در آن لحظه از دست بدهم

چرخ زندگي . زدن حواسم پرت شود به دليل گريه كردن يا حرف نمي خواستم حتي يك لحظه

اشتن در حقيقت ديگر براي در چرخش نگه د. ايستادباز داريوش در آن زمان و مكان از حركت 

  . شايد ما ديگر چرخش آن را نمي ديديمو ، حتي خود او، آن هيچ كس سعي نمي كرد

اين نيست كه شما . يك يوم الفصل، ستاما نتيجه و كارنامه يك زندگي، مرگ پايان نيست

از كار افتادن و بازايستادن . چرخ هنوز در حال چرخيدن است. بلكه تبديل است، تمام شده ايد

  . ستمرگ شما ني، چرخ

شايد آن زمان كه برادرم حواس شنوايي و كالمي خود را از دست داده بود و فقط نگاه بود و 

با نگاه خود مي خواست كه به حركت چرخ ، )نگاهي كه هيچ وقت آن را فراموش نمي كنم ( بس 

  . داريم نگه حركت بازازكمك كنيم كه چرخ را ! كمك كنيم و شايد
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  اين مرگ فقط در آن لحظه براي او بود و من چگونه . بوداما اين يك چيز كامال خصوصي 

هيچ كس به ، توانستم آن را از چرخش بياندازمچگونه مي ، توانستم به ادامه ي آن كمك كنم مي

سال آن را با  20سال تالش كرد تا به آن لحظه برسد و بيشتر از  42او . جز خود او نمي توانست

  . شايد اين خواست خود او بود. داشتمصرف مواد مخدر تندتر به حركت وا

  ! آن هم به زور، چه كسي حق دارد مرا وادار به زندگي كند، اگر من نخواهم زندگي كنم

     ديگران فقط ، ديگر نباشد، محو و نابود شود اين از حقوق اساسي بشر است كه بخواهد 

ايد شما هم روزي بخواهيد ش. مي توانند با تمام تالش خود اين كار را براي او راحت تر كنند

  . ه ديده شويدحتي در آين، خواهيد ديگر هيچ جاناپديد شويد و ن

  اين حق طبيعي يك انسان  آزادي مردن باشم و فكر كنم، من سعي مي كنم طرفدار ايده 

اگر كسي به روزي برسد كه زندگي . حتي به شكل خودكشي، حق مردن با اختيار كامل، مي باشد

بيشتري و گناه جنايت ، زيرا زندگي در شكنجه، مردن براي او راحت تر است، اشدبرايش شكنجه ب

  . محسوب مي شود تا مردن با اختيار

البته اگر كسي مصر است كه آن را ، نيستم، ايان زندگي را رقم بزنممن موافق اين نظريه كه پ 

كسي نتواند از شكنجه من با شكنجه خويش مخالفم و اگر ، وستحق ا، براي خود به پايان برساند

  ! خودكشي راه خوبي است، خوب، خود دست بكشد

تغييرش ، رده اي نادرست استاگر مي بيني آنچه را انتخاب ك، مي توان زندگي را تغيير داد

  . ولي براي بعضي ها تغيير زندگي در زنده بودن سخت است و تغيير آن به زندگي ديگر آسان، بده

و نه . مگر آنكه هم اينك شروع كند به تغيير، ر نمي دهدهيچ كس هرگز چيزي را تغيي و

خود كشي بدين ، سريع وصريح باش، يا تغيير بده يا نده، كه فردا و فرداها تغييرش مي دهماين

  . شكل است

  ولي نه عجز و رنج            بلكه بيني در خراب خانه گنج، مرگ جو باش

  

و اين من بودم كه فكر مي كردم او هنوز جوان  شايد داريوش به اندازه كافي زندگي كرده بود

شايد او قبال هم فرصت خواسته بود و . شايد ديگر نيازي نبود كه وقت بيشتري طلب كند. است

  . امروز ديگر نمي خواست
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شايد چون لحظه مرگ و ، شايد چون از فرصت هاي داده شده قبلي خوب استفاده نكرده بود

و شايد آنچه تا كنون . رست نيست در آن لحظه بيشتر بخواهدد، يكبار بيشتر اتفاق نمي افتد

  . كامال كافي باشد و شايد هزاران شايد ديگر، بوده

، شخصي استمزيرا يك چيز . با ترسديگر البته نه ، پس از آن روز هميشه به ياد مرگ هستم

  . يريآنچه مشخص است اين است كه تو ناچاري بم، ساله 10ساله باشي يا  70نيازي نيست 

نيست مرگ از مادرم پرسيدم و او گفت نيازي  روزي كه در مورد، دوران كودكي افتادم ياد

ي از سوال من خيلي هم ناراحت حت، يا بعد از مرگ چه مي شود، بداني انسان چگونه مي ميرد

و يا از پاسخ دادن طفره  ناراحت مي شود، در مقابل اين سوالهمانطور كه اكنون هر مادري ، شد

ي هنوز هم نگرانم كه روزي آن لحظه يوم الفصل برا. مادر من هم از سوالم فرار كرد، رود مي

  ! ! مرگ با پرسش. خودم فرا برسد و پاسخ را ندانم

  . شايد هزاران پرسش. پرسشي داشتشايد برادر من هم در آن موقع با نگاهش 

ز آن پس دلبستگي من به ا. از آن پس توانستم با مرگ رابطه و پيوند متفاوتي برقرار كنم

ولي فردا روز جداي ، شايد امروز نهكه اگر ، ديگران شكل متفاوتي گرفت و اين احساس را داشتم

، شايد اين مرگ بود كه در آن روز مرا ديد و خيلي عميق مرا لمس كرد. شودمي او نيز تصوير  از

  . خيلي بيشتر از آنچه من آن را لمس كردم

      "ي پس افتند و نه ساعتي پيش افتندنه ساعت، چون اجلشان فرا رسد. هر امتي را اجلي است"

  34سوره اسراف آيه 

   

، اعتقاد و اعتماد به مرگ براي  من اعتقاد و اعتماد به زندگي را همراه داشت و آگاهي از مرگ

مي اين رااما به آ، مرگ با خود حزن و اندوه را به ارمغان آورد. آگاهي به زندگي را در من زنده كرد

  . شادي از اندكي آگاهي به مرگ و اندكي آگاهي به زندگي، اندوه تبديل به شادي گشت

از رويارويي با ، از خود دور مي شود، ن به كسي يا چيزي پيوند عميق پيدا كردوقتي انسا 

هنگامي كه آن كس يا چيز . خود هراس دارد و شايد اين پيوند براي اين است كه از خود بگريزيم

پيوند من با زندگي تا قبل  و. تبديل به مركزيت و محوريت مي شود، اي شخص پر اهميت گرددبر

اين مالقات من و مرگ در آن . در حاشيه قرار گرفته بودم! از آن واقعه بسيار عميق بود و من
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كه باعث تغيير نگاه من به زندگي ، براي من بركتي شد در آينده، آن هم به آن نزديكي، زمان

  . گرديد

اما شايد . زندگي فرصتهاي زيادي را براي ما فراهم مي كند تا به خويشتن خويش باز گرديم

فورا شخص ديگري را به ، اگر دوستي جدا شد. هيچ كدام به اندازه مرگ اين اثر را دارا نيست

، يرا طاقت هيچ وقفه اي را نداريمز! ،خب يكي ديگه، اگر همسري مرد. جاي او برمي گزينيم

  . پوچي مي كنيم و باز با تشكيل پيوندي ديگر از خود مي گريزيم احساس

  

 60همان طور كه در پيام محبت كتاب ، پذير نيستنامرگ چاره ، اما مرگ مي تواند نباشد

  : درجه نوشته شده

بيهوده خرافات ، ما نيروهاي عظيم را در بيكران. ولي انسان نمي داند و همواره ناسپاس است"

  "ستي را آن مي دانيم كه مي بينيم مي پنداريم و ه

            

متصل نگاه  تنها پيوند محبت انسانها را به هم (آري محبت و عشق با مرگ از بين نمي رود 

  . و هستي و زندگي فقط آن نيست كه با مرگ از بين برود) داشته است

همه و همه ، يدوست، فاميلي، همسري، برادري، خواهري، مادري، فرزندي، آري رابطه پدري "

اعتباري و قراردادي هستند و اگر پيوند محبت بين آنها وجود نداشته باشد آنها جز ، امري صوري

   "يك سري اسم و نسبت چيز ديگري نيست 

  )119درجه ص  60كتاب (

  

ياد جمله اي . مرگ شكل خود را زيبا مي كند، اگر عشق و محبت در درون انسان جاري گردد

  . "ديگر نمي ميرد، اگر انساني با مرگ آشنا شود": كجا خواندم افتادم كه نمي دانم

نه تنها ديگر نمي ميرد بلكه حتي ، اما فكر مي كنم اگر انساني با محبت و عشق آشنا شود

  . فقط رشد مي كند و بزرگ مي شود و اين ادامه دار است. ديگر پير هم نمي شود
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  : نيست لطفخالي از استاد رعد  بازگوي گفته در پايان

به . پس از تخريب در هر دو حيات طي طريق مي كند، آنچه به درستي ساخته شود "

ي ي گذاريم و چون از آن بهره بردارخصوص اين مورد كه ما در حيات مادي از خويش اثر م

 در بعد ديگر هم به نوعي سير. كرانمي شود بي، نماييد به همه جا خواهد رفت و علم خواهد شد

  . "حفظ ميشود، ش آن پس از انتقالمي كند و ارز
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  رهايي

  

  

  . وقتي نيست، تا رسيدن شكوفه ها به ميوه

  ! در شروع كنگره مي گفتم مرتب ميام و ميرم تا ببينم چه ميشود و چه شد

قدرت و نيرويي . براي رهايي بايستي به خود متكي باشيم و از قدرت درون استفاده نماييم "

در سفر به آرامي آن را بيدار خواهيم نمود و بيدار شدن اين نيرو . عظيم است اما خفته كه بسيار

   "در هر انساني به منزله زنده شدن دوباره ي اوست 

ناشناخته  چيزي كه براي شما ، كندمي افتادن اتفاق شروع به وقتي براي اولين بار چيزي 

قدم به آن نزديك شده اي و آن لحظه  چيزي كه قدم به، چيزي كه وراي خود كلمه است، است

درب باز ، تيزندگي براي شما شروع ميشود و آنگاه كه قدم آخر را برداش. يوم الفصل آن مي رسد

آنگاه سكوت است و اين سكوت و خاموشي . دنيزبآنگاه بايد ضربه نهايي را . رهايي درب، ميشود

شما . ي گيردمديگر شكل ن، كلمه حتي يك، شايد نتوانيد حرف بزنيد. وراي كلمه رهايي است

  . احساس شعف و شادي همراه با غريبي مي كنيد، نسبت به تجربه اي كه روي داده

بلكه او سعي مي كند كاري را كه از . جوينده راستين رهايي هرگز رهايي را جستجو نمي كند

كند با تمام  سعي مي. آن نفرت داشته و تا كنون از آن فرار مي كرده را به درستي انجام دهد

هوشياري و دقت كار خود را با عشق انجام دهد و به همين دليل مصرف مواد مخدر در سفر اول 

وقتي آن را با تمام درستي و كامل انجام . يكي از زيباترين و لذت بخش ترين كارها مي باشد

قت مهمان آن و. كنيم خانه خود را پاك و منزه مي. خود را آماده مي كنيم، خود به خود، دهيم

، اين اوست كه به سوي شما مي آيد، ا نمي توانيد دنبال مهمان برويدشم. رهايي مي آيد، مي آيد

مند يك اين نياز. شما فقط ملزميد كه آماده باشيد و در يك وضعيت مناسب قرار داشته باشيد

يچ نوع اينگونه رهايي ه. "به صداقت و شرافت يكديگر نيازمنديم". فرديت راستين و صادق است

قيمت آن فقط آماده بودن ، بلكه براي شما آزادي مي آفريند وابستگي و اتكايي را جايز نمي داند
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هيچ كس اين كار را نمي تواند از ، اي شما به نوعي خويشتن يابي استاين رهايي بر، شماست

اين هدفي است كه شما مجبوريد به شخصه به آن برسيد و اين چيزي ، جانب شما انجام دهد

يك تبديل نوين و حتي ، شما مجبوريد يك وضعيت جديد. نيست كه لحظه اي و آني انجام گيرد

در آن لحظه به نتيجه مي رسد ، فرهنگي نو بيافرينيد و آن رخداد تدريجيو يك محيط اجتماعي 

  . و خيلي قبل تر از آن شكل گرفته و چه زيباست لحظه اي كه هميشه از آن ترس داشتيم

رهايي . كند كه راه طي شده درست بودهيي است و رسيدن به هدف ثابت ميرهايي هدف نها

تنها چيزي را بدست . اثبات درستي راه بود و شما در سفر اول فقط آن را كامل به انجام رسانديد

رهايي جزئي از طبيعت . آوردي كه لياقت آن را دارا بودي و اين را حركت درست نشان مي دهد

از ، كردم براي بدست آوردن چيزي كه در گذشته به من داده شده بود من تالش مي. انسان است

بدست آوردن اين تالشي دوباره بود براي . و من آن را از دست داده بودمپيش واقع شده بود 

  . چيزي كه گم كرده بودم

د كنگره شايد از روزي كه وار. من نفهميدم كي رها شدم. من اين بار زور نزدم تا رها شوم

شايد از روزي كه اختيار من از دست مواد مخدر خارج شد ومن بودم ، سفرم را آغاز كردمشدم و 

از همان روز تكليف من با مواد مشخص شد و . رها شدم، كه اختيار مصرف را بدست گرفتم

، اسير كرده بود مرا گرفتار و "من درون". تكليف من با خودم معلوم شددرست از همان روز 

براي بدست آوردن خويشتن خويش بايد  م رهايي مرا اسير خود كرده بود ووجالب اينكه به اس

هم سهل ، آنروزي كه رها شدم پي بردم بدست آوردن  و. رها مي شدم "نم" اول از شر خود

  . است و هم سخت

براي همه يكسان آفريده شده و فقط اين شخص است كه ، ط براي بدست آوردن رهاييشراي 

قرار بود من تمام تالشهاي احمقانه و بيهوده اي كه تا كنون انجام . تفاده كندبايد از اين شرايط اس

اينبار تنها كاري كه كردم . رهايي بدون رنج و عذاب از راه رسيده بود. داده بودم را كنار بگذارم

. اين بود كه تمام آزموده ها و تجربه هاي گذشته كه مرا از رهايي واقعي دور مي كرد را رها كردم

از . ي شوديد به همين دليل بايد تاريخ رهايي را از روزي شمارش كرد كه سفر اول شروع مشا

  . از همان شروع كه به قول خودمان لول ونشئه بودم، يدار بودهمان روز اول رهايي پد
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اما ، جستجو براي يافتن راه ساليان سال ادامه داشت. به سختي انجام گرفت اما جستجوي آن 

از آن . از گرديد جستجو به شكلي پايان يافت و فقط حركت و پيشروي باقي ماندروزي كه سفر آغ

  . ديو بدون تالش رهايي ميسر نمي گرد، ر تالش بود كه منجر به رهايي شدبه بعد ديگ

جستجوي من . دوربين شده بود، چشمان من خيلي قبل تر از آنكه مجبور شوم عينك بزنم

من بر دوردستها متمركز شده بودم . ي را از دست داده بودممن نزديك بين. براي دور دستها بود

  . در حالي كه رهايي در همين نزديكي بود

براي لذت بردن از برآورده شدن ، در لحظه رسيدن به آرزو توقف كردم. ايستادم، و من باز 

عطشي ، مبالفاصله نداشت، ياين بار آرزو. اما اين بار با همه سكون ها و توقف ها تفاوت داشت. آن

مقصد نهايي من اين  انگار. انگار اين بار براي هميشه رسيده بودم، نداشتم كه نتوانم توقف كنم

پيدا تا مجبور به ، دنبال ترك برومتا ، ممي شدمعتاد  بايد، مي كردممواد مخدر مصرف  بايد، بود

من از اين سفر ، و اگر راهي جز اين نبوده. رهايي گردممجبور به و  مسافر شوم، كردن راه بشوم

  . ساله راضي ام 43

اگر رهايي را يك . سال گذشته من غير واقعي مي نمود 43تمام ، در مقايسه با واقعيت رهايي 

   واقعيت گذشته ديگر رنگي ندارد و به راحتي غير واقعي، بار بطور كامل و درست تجربه كنيد

  . مي شود

  . تالش من توقف بود حاال. نها را بفهميميم آوانمگر آنكه بت، نمي توان آرزوها را متوقف كرد

زو ها است و آرزو هم نفس برنامه ريز  آر. با هم، و نفس به كمك هم زندگي مي كنند آرزو 

و ديگر نمي گفت بد، بي برنامه شد، نفس هم ضعيف شد، دا متوقف شرزوهروزي كه آ. طراح نفس

  . اتن من رسيدمسال دوي مار 43پس از . تا برسي ؛ چون من رسيده بودم

بلكه مطمئن بودم كه چيزهايي كه الزم ، نداشتم، مچيزهاي را كه مي خواستي ديگر آرزو 

، بهتر است را داشته باشمكه راچيزهايي دريافت  مي دانم كه بايد ارزش. واهد شدداده خ مدارم به

. ه من بدهدمي دانم كه بخشنده ي من عادل است اما نمي تواند چيزي بيشتر از ظرفيت من را ب

     . از آن استفاده غلط مي كنم و به خود لطمه مي زنم، اگر من قادر نباشم آن را درك كنم و

   سعي . در وجود من تبديل به سم خواهد شد، هضم كنم، مي دانم كه اگر نتوانم آن را جذب كنم

       . ا كنمفقط سعي مي كنم بيشتر خود را آماده و مهي. مي كنم ديگر تقاضايي نداشته باشم
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مي ترسم چيزي را تقاضا كنم كه ربطي به وجود من نداشته باشد و در آينده به عنوان يك بار 

انگار خوابي بود و من بيدار . حاال ديگر گذشته ناپديد شده بود. اضافه مجبور به حمل آن شوم

فقط آن را حكايت براي كسي ديگر بود و من ، انگار تمام اتفاقاتي كه تا كنون افتاده. شده بودم

  . هآمد ر رهايي از گذشته برايم به وجودانگا. مي كنم

  . 1383هشتم تير : مرگ و تولد در يك روز

تولدهاي بيشمار و مرگ  شايد. دوره هاي مختلفي زندگي كرده باشم، ولدشايد به اميد اين ت

بل از آن اين است كه هاي ق اما يك تفاوت اين تولد با تولد. هاي بيشمار تري را تجربه كرده بودم

فصلي جديد از زندگي آغاز شده بود و فصلي به . ي قبل از اين تولد را در حافظه دارمگذشته ا

  . پايان رسيده بود

. يكي از بچه هاي كنگره مي گفت كه مسافرين كنگره مثل ققنوس هستند، چند سال پيش

  . تش نيز متولد مي شوندو از همان آميميرند ، ميسوزند، در آتشي كه به وجود آورده اند

. كه ديگر هيچ آرزويي نداشتم، و من در آن روز زيبا چنان به وجد آمده بودم و چنان خرسند 

و خرسند بسوي راضي ، به حدي كه اگر در آن روز مي مردم، به هيچ چيز ديگري نياز نداشتم

اما هر دو در ، دگيدو قطب متضاد زن. مرگ هم بود، شايد براي اينكه همراه تولد. مرگ مي رفتم

روزي كه مرگ و تولد يكديگر را مالقات كردند و من ميزبان آنها بودم و چه سروري . يك لحظه

  . باالتر از ميزباني

         ا از آن اين كلمه ر نه اينكه پيش. آن روز براي اولين بار كلمه رهايي را درك كردم

از آن روز آن را نفهميده بودم و اين تجربه اما پيش ، ا به معناي آن آگاهي نداشتمينمي شناختم 

آن روز حتي جاذبه زمين برايم ضعيف شده بود و با كمي فاصله از . جديدي از فهم كلمات بود

  .! در همچين مواقعي مي كردفكر مي كنم نيوتن بايد يك تجديد نظري . زمين حركت مي كردم

       ناي پرواز مي داد را ني كه معتا آن روز راه رفت. در اصل پرواز مي كردم، قدم ميزدم 

چنان انرژي داشتم كه احساس مي كردم . و اين بي اختيار بود، در بي وزني بودم، نمي فهميدم

شادي و سرور هم قدرتي داشت كه ، سرشار از شادي بودم. انجام دهممي توانم ، هر كاري بخواهم

نمي دانم . و سادهيك خواب زيبا ، وددرست مثل يك رويا ب. من تا آن روز به آن پي نبرده بودم

رويا . چند نفر در آن روز در شادي من شريك بودند ولي رويا را نمي توان با كسي شريك شد
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اما . كامال خصوصي به انجام ميرسد و شما نمي توانيد كسي را به خواب و رويايتان دعوت كنيد

ها هم همين رويا را قبال ديده بودند و آن. كساني در آنجا حضور داشتند كه با اين رويا آشنا بودند

آنها به نوعي در روياي من حضور داشتند و مي توانستند در شادي من . لذت آن را چشيده بودند

  . شريك شوند

. مي ترسيدم هر لحظه بيدار شوم و بفهمم كه همه را خواب ديده ام. باور آن برايم سخت بود

  . و هنوز هم هست، خيال بود، رويا بود، بودواقعا هم خواب 

كه رهايي رسيده ، نبودم "من"شايد ديگر . به آن رسيده بودمرهايي رسيده بود يا شايد من  

شب  و. صبح تا شب بجنگم مجبور نبودم براي حفظ آن. اين بار زور نزدم تا آن را بدست آورم. بود

   .مدخور مواد هستم و در جنگ با او شكستكه در حال مصرف  ببينمخواب تا صبح 

من بارها مواد را ترك كرده بودم و سعي مي كردم كه چشمان خود را به روي مواد و لوازم و 

     در صورت مواجهه با آنها چشمان خود را . ببندم، هر چيز ديگري كه آن را به يادم مي آورد

انم در خواب چشم چگونه، داري ميسر بوداما همه اينها در بي. مي بستم يا رويم را برمي گرداندم

  . آنها را بسته بودم من قبالً، به روي آنها ببندمرا 

چه برسد به اينكه مجبور باشم توپ يا ، االن ديگر الزم نيست حتي چشمان خود را ببندم

چه كسي به ، ان هر كدام به كار خويش مشغولندآن. زمين بازي يا هم بازي هايم را عوض كنم

  . بيايد نم به خوابحتي مي دهد خود زحمت 

فرعون ، ي گويند وقتي حضرت موسي معجزه كرد و عصاي خود را تبديل به اژدها نمودم

انجام دهند تا ، دستور داد كه ساحران و جادوگران چيزي شبيه به آنچه موسي انجام داده بود

گروهي از ساحران و جادوگران براي . ثابت كند كه كار او معجزه نبوده و جادويي بيش نيست

استادان آن . جادو و معجزه را پرسيدند، سحرپيش استادان رفتند و فرق ميان  انجام اين عمل به

سحر و جادوي به وجود ، پس از آن كار بخوابد، كار گفتند كه اگر كسي كه جادو يا سحر مي كند

معجزه او از ، با خوابيدن شخص معجزه گر، آمده توسط او از بين مي رود ولي اگر معجزه باشد

  . بين نمي رود

با سحر و جادو مواد خود را ترك كرده بودم اما هر بار كه به خواب مي رفتم ، من قبل از آنو 

  . اين سحر از بين مي رفت و باز در خواب در حال مصرف مواد بودم
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  يـهـيرون جـا از آن بـبي تـخسـا بـي           يـالي وارهـيــز خـاني كـتـو نــت

  )مگس(چون شوي بيدار باز آيد ذباب            فكر زنبور است و آن خواب تو آب

  

وجود من از من خالي بايد اين بار . اين بار معجزه شده بود، اين بار در خواب هم رها بودم 

من در آن روز . تا جايي براي رهايي خالي گردد، بايد تهي شودو من ، من بايد مي رفت، مي شد

در بعضي . ي كه مرده بود تفاوت بسيار داشتمرده بودم و آن كسي كه در آن روز زاده شد با كس

اما اين بار آن كسي كه مرده بود هيچ نداشت و آن ، مواقع بخشي از ذهن و فكر و نفس مي ميرد

باز هم تالش و رشد اما اين كجا و آن ، در شروعي دوباره. كس كه متولد شده بود هنوز نوزاد بود

  ! كجا

و در كار كردن ، سان به تنهايي بايد به آن برسدمسيري است كه ان. رهايي كامال شخصي است

آموختن و جمع آوري  و. به تنهايي انسان مقيد است كه مشكالت خود را ببيند و آنها را حل كند

بسيار ، و روبرو شدن چهره به چهره با خويشتن خويشاطالعات با شناختن براساس تجربه 

ن تنهايي را به جمع تبديل مي كنند و آنها دوستان كنگره با پشت گرمي خود اياما . متفاوت است

صبح روشن را در پيش روي ، شب تيره. "اين نيز بگذرد  "دائم اين شعار را تداعي مي كنند كه 

  . خود دارد

شايد براي هر كسي اين مسير به شكلي متفاوت بگذرد ؛ آن هم به دليل تنوع مشكالت هر 

به شرطي كه مسير را تماما ، يك شكل باشد اما بوي گل رهايي مي تواند براي همه به. شخص

  . زوار مي توانند متفاوت باشند اما زيارت يكسان است. درست طي كرده باشند

زيبايي جهان از بين رفتني ، بلكه با تمامي آنها، ! نه اينكه ديگر مشكل و گرفتاري نيست

ا پس از آن زير. شكلي زيبا، حتي مشكالت، همه چيز از آن پس شكل ديگري گرفت. نيست

انتقال ، تنها مشكل من در روز رهايي. ل مشكالت را در خود مي بينيتوانايي و صالحيت ح

  برقصم اما، دوست داشتم فرياد بزنم. كلمات چيزي بود كه بدست آورده بودم آن هم در قالب

 ،اد شودشايد هر بار چيزي غريب همراه با ترس و لذت و شادي در من ايج، نمي دانم. نمي شد
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رقصيد و فرياد ، مگر مي شود در روزي كه هم تولد بود و هم مرگ. همين حالت برايم دست دهد

  ! زد

. تغييرات هميشه با قبول مسئوليت همراه بود و من تغييرات را در خودم حس كرده بودم

ترس از  شايد. و ترس چاشني همه اينها بود. ديگران نيز شروع مي كنند به احساس اين تغييرات

بارها پاك من بارها ترك كرده بودم . ر جديد نمي گذارد كه انسان به آنچه عالقه دارد برسدتغيي

ترس و بهت زدگي به ، اين تجربه جديد و غريب. مي شدماما اين بار اولي بود كه رها ، شده بودم

باشد و اين يك حس كامال نو  تا كنون از چيزي نترسيده بودم كه باعث خرسندي. همراه داشت

  ! اما چگونه، دوست داشتم آن را با ديگران تقسيم كنم و بود

هر كدام از آنها يك . فكر مي كنم اين حس به تعداد آدمهايي باشد كه به رهايي مي رسند

شايد هيچ پرنده اي . درست مثل پرواز پرنده اي از زمين به آسمان، جور آن لحظه را مي گذرانند

تمام . اينكه همه آنها به پرواز درمي آيند شكي نيست ولي در. دقيقا مثل پرنده اي ديگر نپرد

اتفاقات زندگي من بود كه هميشه آماده پذيرش آنها  مثل همه، اتفاقاتي كه به رهايي من انجاميد

شايد همه اين مسير بايد ، با پيامدش سخت مشغول نمي كردم بودم و هرگز فكرم را در رابطه

  . طي مي شد

      به مسيري كه در طول سفر زندگي ام طي كردم ، مي كنم االن كه به گذشته خود نگاه

فرعي  شايد، مي بينم كه شايد در جاده زندگي به پيچ هاي اشتباه زيادي برخورد كردم، مي نگرم

 شايد در خيلي از پاركينگهاي اين جاده كه، مجبور به بازگشت شدمهاي زيادي را رفتم و دوباره 

خيلي ، شايد مسير را با سرعت غيرمجاز پيمودم، ني توقف كردمطوالفقط براي توقف كوتاهي بود 

  . از جاها را خالف مقررات حركت كردم و حتي ورود ممنوع رفتم

   مواقعي بوده كه بايد حركت ، حتما در خيلي از موارد حق تقدم ديگران را رعايت نكردم 

در طول مسير . رعت عبور كردممواقعي بوده كه بايد مي ايستادم اما با س، مي كردم ولي ايستادم

نديدم و مي دانم كه ديگر امكان ديدن آنها در اين  زندگي را هرگزخيلي از مناظر زيباي جاده 

خيلي از چهارراه هاي شانس را فقط به دليل اينكه چراغ چشمك . دوره از زندگي برايم نيست

ود كه هنوز هم نمي دانم دو راهي هاي زيادي در اين مسير ب. زني روشن بود با سرعت طي كردم
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شايد االن هم ، خدا مي داندراه درست كدام بود و باز نمي دانم اگر از آن يكي راه مي رفتم 

  . همينجا بودم

بارها توهم ديدن مناظر خيالي باعث شد كه يادم برود كه در حال رانندگي ماشين زندگي 

. با عذاب و رنج مسير را طي كنم برخي مواقع دست اندازها و چاله هاي اين راه باعث شد. هستم

زيرا من هم مثل همه ، مواقعي از حركت ديگران ناراحت شدم و حتما بارها نيز ديگران را رنجاندم

فران اين راه همستمام ، مسافران اين راه توقع داشتم براي اينكه هر چه سريعتر به مقصد برسم

. مسابقه دادم و جنگيدم، رقابت كردم بارها در اين سفر با ديگران. بايد رعايت حال مرا كنند

  . پيروز شدم و باز نمي دانم اين راه در ادامه چه بازي ديگري برايم تهيه ديده، شكست خوردم

وقتي براي اولين بار بازي راگبي را به دليل آشنايي با كنگره به تماشا نشستم برايم مسخره 

  : يف كنم حتما چنين مي گفتمبيش نبود و اگر قرار بود آن را براي ديگري توص، بازي

با ، بالغ كه به ظاهر عاقل هم بودند و به اسم مرد آنها را مي شناختيم تعداد زيادي آدمهاي 

هنهاي زمخت با شماره هاي مختلف و پوشيدن كفش هايي كه به اپوشيدن شورتهاي كوتاه و پير

دنبال يك توپ چرمي كه به همه با هم به ، نظر راه رفتن عادي هم با آنها بسيار مشكل مي نمود

خاطر شكل خربزه اي خود هيچ تعادلي در حركت ندارد و اگر آن را به زمين بزنند خدا مي داند 

  . مي دوند، كه پس از برخورد به زمين به كدام سمت پرتاب مي شود

 تمام بازيكنان يا همديگر را هل مي دهند يا زمين مي زنند و بارها و، در اين به اصطالح بازي 

منظور آنها اين است كه شايد بتوانند توپ را از  و همه. بارها از اين سمت به سمتي ديگر مي دوند

اين حركت امتياز دارد يا آن توپ مسخره را از ميان دو آنها گفته شده  به چون، خطي عبور دهند

  . عبور دهند و به خيال خود گل بزنند، چوب كه در زمين فرو كرده اند

در  اما آيا يك بازيكن راگبي كه خود. تماشاچي و ناظر بود از بازي راگبياين تعريف يك  

  ؟ همين تعريف را دارد، حضور دارد ميانه اين بازي

با لباسي مسخره و كفش هاي به ظاهر سخت براي . من خود بازيكن بازي زندگي خود بودم

  . با قوانين تدوين شده و مورد قبول بازي خودم. راه رفتن
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به ، نامه را با خود يدك مي كشد با خواندن اين نوشته كه اسم آغازيدوارم هر كسي ام        

بازي  عادلدازد و خود داورلباس و كفشهاي خود و به خصوص قوانين بازي خود نگاهي بيان

   خويش باشد 

من بتوانم راه درست وجود تمام اشتباهات گذشته الزم بوده تا ، كنونافكر مي كنم تا لحظه 

  . را براي توضيح به كار بردم "شايد و فكر مي كنم"بارها لغات ، در تمام اين نوشتار. بمرا بيا

 . يافتم 60اما اين بار مي گويم مطمئن هستم كه راه درست را در كنگره  

شايد حاال ديگر معني ، شايد الزم باشد كمي خودخواهي ام را امروز در اين زمان بروز دهم و

  . ر دوست داشتن خودم فهميدم اما نه مثل گذشتهدوست داشتن ديگران را د

عمل سالم عملي است كه نه حال خود را خراب كند نه حال در كتاب سردار گفته شده كه  

و شايد هيچ وقت فكر نكردم شايد من در گذشته خيلي خودخواهانه نگاه كرده ام ، ديگران را

اين زمان پس از آگاهي اين شكل از  و در، كاري را انجام دهم كه ديگران هم از آن لذت ببرند

عمل سالم توانستم اين دوست داشتن را در خود پيدا كنم تا بتوانم ديگران را در اين خودخواهي 

  . شريك كنم

سال  7در شروع اين نوشتار گفتم كه شايد ديگر هيچ وقت از اعتياد جدا نشوم و حاال پس از 

اعتراف كنم كه ديگر بدون كنگره ، مواد مخدرسال رهايي از مصرف  6حضور در كنگره و پس از 

برگشت به اعتياد نه اينكه اگر روزي از كنگره بروم ، نمي توانم زندگي را كامل به انجام برسانم

ولي اين را ميدانم كه بازي زندگي هر روز ، دارم و يا نه اينكه بدون كنگره حالم خراب مي شود

اينكه بتوانم با ورقهاي كه زندگي براي من رو ميكند و من براي ، قوانين جديدي را نشان مي دهد

و ممكن ، هميشه دست خود را برنده نگه دارم بايد دائم ازآموزشها و خرد كنگره بهره مند شوم

با اين تفاوت كه لذت ، من به كنگره مي روم تا بهتر زندگي كنم ؟است گفته شود پس زندگي چه

  . تا آنها نيز اين بازي را خوب انجام دهند، در كمك به ديگران شكل ديگري گرفته، آن

توانستم در امتحانات فني وجهان بيني كنگره شركت كنم  و اين با  83در اين مسير درسال 

اين بار براي بدست آوردن حال ، درسهايي كه در گذشته مي خواندم بسيار تا بسيار فرق داشت

  . آب ونان يا شغل ومقامنه براي ، در امتحانات شركت كردمواقعي و ماندگار خوش 
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و اين ، به درجه كمك راهنمايي مفتخر شدم، قبولي در امتحانات وطي مراحل قانونياز پس 

نفر از هم كيشان قديم و  50بيش از كه سهمي داشتم در رهايي ، را براي خود افتخار مي بينم

درجه كمك فر به ن 6ر و شادي است كه از اين دوستان  همسفران فعلي و باز باعث افتخا

  . و از خدا مي خواهم اين توفيق را هميشه براي من تازه و پويا حفظ كند، راهنمايي نائل شده اند

در جاده زندگي غلط بوده و اگر از تمام مسير ايراد ، تمام مسير گذشته بازي من، اگر بگوييدو 

م ن و باور داربه آن رسيده ام ايماچنان به درستي و راستي مقصدي كه هم اكنون ، گرفته شود

بدانيد كه هرگز راه ديگري ، همان مسير را طي كنم باز، كه اگر قرار باشد براي رسيدن به اكنون

، كه اگر به قوانين وضع شده خداوند احترام نگذاريم اين را درك كرده امو . را انتخاب نمي كردم

  . همين دليل كافيست تا به بيراهه كشيده شويم

خيلي چيزهاي ديگر به آن اضافه و  شايد بايد، نوشته بازنويسي شود مام اين دستشايد بايد ت

بنويسم بايد  را بصورت ديگرياما براي آنكه آن ، شايد خيلي چيزها اشتباه نوشته شده، يا كم شود

  . صبر كنم تا فصلي ديگر از كتاب زندگي آغاز شود

  ! . فصل دارماين من هنوز چند برگي تا پايان ، اما نه 

خوشحال هستم و شايد باور تا بسيار را به درستي درك كردم كه از نوشتن آن بسيار  اما اين

  . نكنيد بارها و بارها و بارها آن را خواندم

سال پيش شروع كردم و گه گاهي در سررسيد  7حدود شايد از روزي كه فكر مي كنم  

را با كه روزي بتوانم آنها  فكر نمي كردم، وردمخطوطي را به رشته تحرير در آتقويم سفر اول خود 

نامه به يكي از بهترين مراكز درمان بيماري  بتوانم آن را به عنوان آغازآنرا بخوانم وكنم و هم يكي 

آنها  تا "من"شايد كمك كوچكي باشد در راه رسيدن به رهايي اشخاصي مثل  اعتياد ارائه دهم تا

  قدم بردارند، عدالت عمل سالم و، معرفتنيز بتوانند در راه شناخت 

  . من فقط آن چيزي را گفتم كه هست، و اين نه آغاز و نه پايان اين سفر است  

       والسالم 

         1389/ فروردين /  26 

  كورش آذرپور-نيمه شب 1:  50 
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