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سبك نگرش

زندگي نمايش�ي در پيش گرفتن آفات بس�ياري دارد، وقت ما و ديگران را مي گيرد و 
درنهايت به درجا زدن و پسرفت ما مي انجامد. موالنا در مثنوي معنوي حكايت مردي 
را مي آورد كه با رفتار نمايش�ي اي كه در پي�ش گرفته بوده عماًل به گرس�نگي خود و 
خانواده اش تداوم مي داده است. ماجرا از اين قرار بوده كه هر روز مرد با يك تكه دمبه 
سبيل هايش را چرب مي كرده و پيش در و همسايه ظاهر مي شده كه يعني فكر نكنيد 
من گرسنه ام؛ اتفاقاً آنقدر برخوردارم كه هر روز غذاي چرب بخورم. حاال امعا و احشاي 
اين مرد گرسنه مستأصل مي ناليدند: »الف تو ما را بر آتش برنهاد/ آن سبال چرب تو 
بركنده باد/ گر نبودي الف زش�تت  اي گدا/ يك كريمي رحم افكندي به ما.« سبيلت 
بس�وزد مرد كه تو با همين س�بيل و اين نمايش و الف، ما را داري مي سوزاني. خالصه 
دعاي جوارح گرسنه مرد مستجاب مي شود؛ گربه اي آمد و آن دنبه را برد و كودك آن 
خانه هم بعد از اين ماجرا به ميان مردم دويد و منشأ آن سر و صداها را شرح داد: گربه اي 
آن دنبه كه هر صبح پدر با آن سبيل هايش را چرب مي كرد برداشت و ما هم هر چقدر 
دنبال گربه دويديم سودي نكرد. بعد از اين ماجرا حاضران به خنده افتادند و در ادامه: 
دعوتش كردند و سيرش داشتند/ تخم رحمت در زمينش كاشتند/ او چو ذوق راستي 

ديد از كرام/ بي تكبر راستي را شد غالم. 

روشن است كه مثل همه حكايت هايي كه موالنا 
در مثن��وي مي آورد منظ��ور او از اين داس��تان 
صرفاً اتكاي به ظاهر و پوسته آن نيست. دغدغه 
موالنا حقيقت و معنويت اس��ت و روشن است 
نمي خواهد صرفاً ي��ك حكايت بام��زه تعريف 
كند. همچنان كه موالن��ا در ضمن اين حكايت 
داستان را موقتاً قطع مي كند و با همان جريان 
س��يال ذهني كه دارد به سرنوش��ت بلعم باعور 
و ابليس مي پ��ردازد كه چگون��ه الف و نمايش 
و معركه گي��ري، درنهايت به س��قوط و انحراف 

آنها انجاميد. 
داس��تان را مرور مي كنيم: ما با م��ردي روبه رو 
هس��تيم كه دچار گرسنگي اس��ت و البته اين 
گرس��نگي بر س��ياق معنوي بودن مثنوي يك 
گرسنگي دروني اس��ت. مثنوي معنوي كتاب 
جان، روان و انديشه است و اين گرسنگي هم يك 
گرسنگي معرفتي، ادراكي و دروني است. مردي 
دچار گرسنگي دروني، يك ضعف عمده و فاحش 
ادراكي و معرفتي است، اما مي خواهد گرسنگي 
خود را پنه��ان كند. چرا مي خواهد گرس��نگي 
خود را پنهان كند؟ به خاطر اينكه دچار منيت 
اس��ت، همچنان كه ابليس و بلع��م باعور دچار 
اي��ن خودخواهي ش��دند. م��ن روي موضوعي 
آگاهي ندارم اما مي خواهم فق��دان آگاهي ام را 
پنهان كنم بنابراين سبيل هايم را چرب مي كنم. 
مثاًل مي روم مدام كتاب چاپ مي كنم تا خود و 
ديگران را فريب بدهم. اينجا كتاب چاپ كردن، 
چرب كردن سبيل اس��ت. مي خواهم باور كنم 
من هم نويسنده، دانشمند و اهل فضل شده ام، 
مي خواهم خودم را به  زور هم كه شده در ميان 
اهل فضل جا بدهم چون ديده ام اهل فضل كتاب 
دارند. ديده ام هركسي پاي س��فره مي نشيند، 
غذا مي خورد و سير مي شود سبيل هايش چرب 
مي شود بنابراين من هم مي خواهم سبيل هايم 
را چرب كنم تا همه بدانند من هم غذا خورده ام 
و سير شده ام -توجه كنيد كه نياز دارم خودم را 
به همه ثابت كنم اما به اين فكر كنيد كه اين نياز 
از كجا مي آيد؟- غاف��ل از اينكه آنهايي كه واقعاً 
و حقيقتاً سبيل هايش��ان چرب شده اول غذا را 
خورده اند و بعد به آن س��يري، غناي معرفتي، 
ادراك، آگاهي و معرفت رسيده اند و ماحصل و 
برون داد اين ادراك آن سبيل هاي چرب يا همان 

كتاب ها شده است. 
اهل فضل اول خود ن��ور خورده اند و مس��تعد 
خوردن نور شده اند آنگاه جمعي دور تا دور آنها 
حلقه زده است. انگار كسي اول شمع شده و به 
واس��طه نوري كه دارد حلقه اي هم دور او جمع 
شده است اما حاال كسي را تصور كنيد كه پيش 
از همه به مش��تري فكر مي كند، پيش از شمع 
شدن، عاشق پروانه ها شده است، اول از همه به 
جذابيت خيره كننده آن تشويق ها و حلقه زدن ها 
مي انديشد و از خود نمي پرسد گيرم اين حلقه 

هم جمع شد من چه چيزي دارم كه به اين افراد 
ببخشم. ما چرا مي خواهيم نمايش بدهيم؟ چون 
در اين حس��رت مي س��وزيم كه ما هم مشتري 
داش��ته باش��يم. موالنا در جاي ديگري چقدر 
زيبا و گره گشا در اين باره سخن مي گويد: »علم 
تقليدي بود بهر فروخت/ چون بيابد مش��تري 
خوش برفروخت/ مش��تري علم تحقيقي حق 
است/ دائماً بازار او بارونق است/ لب ببسته مست 
در بيع و شري/ مشتري بي حد كه اهلل اشتري« 
مي گويد چرا ما اين همه نمايش مي دهيم؟ چون 
هستي و بودن ما تقليدي است. چون در درون 
خودمان احساس گرما نمي كنيم و مي خواهيم 
كساني به عنوان مشتري دور ما جمع شوند و ما 
را از ما بخرند چرا؟ چون من روي دست خودم 
مانده ام، من روي دست خودم باد كرده ام و متورم 
شده ام، من مشتري خودم نيستم. خودم، خودم 
را نمي خواه��م. اگر من روي دس��ت خودم باد 
نكرده بودم واقعاً دنبال مشتري مي گشتم و هر 
روز اينجا و آنجا نمايش ترتيب مي دادم؟ وقتي 
كسي مرا تحويل مي گيرد چقدر گل از گل من 
مي شكفد. چرا؟ چون قبل از آن تحويل گيري، 
مثل جنسي بنجل گوشه اي در خودم افتاده بودم 
و احس��اس مي كردم به هيچ دردي نمي خورم. 
حاال كه كس��ي خري��دار من مي ش��ود: »چون 
بيابد مش��تري خوش برفروخ��ت« گل از گلم 
مي ش��كفد. اما اگر من حقيقتاً اهل فضل بودم 
و اهل نمايش نمي بودم -مشتري علم تحقيقي 
حق است/ دائماً بازار او بارونق است- بازارم رونق 
داش��ت و حتي اگر بازار بيرون رونقي نداشت و 
كسي دور من جمع نمي ش��د خودم دور خودم 
جمع مي ش��دم و از پراكندگي نجات مي يافتم، 
خودم مشتري خودم مي شدم چون اصل بازار و 
خريد و فروش ها در قلب و روان آدمي است. اگر 
صاحب علم حقيقي باشم خريدار خود مي شوم 
يا اينطور بگوييم حق در آن صورت خريدار من 
است و من خود را به حق مي فروشم و حق از من 
مي خرد يعني من روي دست خودم باد نمي كنم. 
اين كبر، تورم و غروري كه در ماس��ت به خاطر 
اين اس��ت كه من روي دس��ت خودم مانده ام، 
ماسيده ام، باد كرده ام، بنابراين مدام مي خواهم 
كس��ي بيايد و مرا از اين كس��ادي و بي رونقي و 
درماندگي حال و احوالم نجات دهد. كس��ي يا 
كساني دور من جمع شوند تا من هم باورم شود 
كه شمع محفل و انجمن شده ام، بنابراين مدام 
از كارهاي ديگران تقليد مي كنم، مثاًل مي روم 
دائم كتاب چاپ مي كنم، چ��ون با چاپ كتاب 
مي خواهم سرپوشي روي آن سردي و گرسنگي 
دروني خودم بگذارم. منيت در من چنان سنگين 
است كه نمي توانم نزد خود و ديگران –درست تر: 
نزد حق- اعتراف كنم من گرسنه ام، لطفاً لقمه اي 
نان هم به من بدهيد، مرا هم آگاه كنيد. منيت 
چنان سنگين است كه نمي خواهم اعتراف كنم 
آنچه موسي مي كند معجزه است، بنابراين من در 
برابر معجزه موسي، سحر و جادو را علم مي كنم 
و دس��ت به تردس��تي و نماي��ش مي زنم چون 
نمي خواهم در برابر حق تسليم باشم، بنابراين 
تنها راهي كه در برابر من مي ماند اين است كه 
آن گرسنگي را چند صباحي به واسطه نمايش 
پنهان كنم و به تعويق بيندازم. مگر اينكه بخت 
با من يار باش��د و آن كودك معصوم درون من، 
آن موساي معصوميت كه همچنان در پشت آن 
شعبده ها نفس مي كشد يد بيضا كند، پرده ها را 
بردرد و با فاش كردن حقيقت، اسباب نجات مرا 

فراهم سازد.

اهل فضل اول خود ن�ور خورده اند 
و مس�تعد خ�وردن نور ش�ده اند 
آنگاه جمع�ي دور تا دور آنها حلقه 
زده اس�ت. انگار كس�ي اول شمع 
ش�ده و به واس�طه نوري ك�ه دارد 
حلقه اي هم دور او جمع شده است

سبك رفتار

روايت زندگي نمايشي بعضي ها

 تظاهر مي كنيم
چون روي دست خودمان باد كرده ايم!

تا زمان�ي كه م�ن عميقاً ندانم چه كس�ي 
هستم به ناچار از اشيا هويت خواهم گرفت. 
درست اس�ت كه مي گويم اين مبل ها مال 
ماست اما كهنگي آنها را مربوط به خودم 
مي دان�م، يعني كهنگي آنه�ا كهنگي من 
اس�ت، صداي آن فنرها ص�داي حقارت 
درون من است، يعني چنان به آن مبل ها 
چس�بيده ام و از آنها هوي�ت مي گيرم كه 
انگار آن مبل ها من هستم، بنابراين وقتي 
آقاي ش�كرخند تماس مي گي�رد كه من 
مي خواهم به خانه تان بيايم اولين چيزي 
كه به ذهنم مي رس�د مبل ه�اي خانه مان 
هس�تند. انگار آقاي ش�كرخند نه با من 
كه ب�ا مب�ل خان�ه تم�اس گرفت�ه و مبل 
خانه هم ك�ه وضع ناج�ور و نامرتبي دارد 
دچار هراس مي ش�ود كه چه خواهد شد

    محمد مهر
آقاي ال�ف از شهرس�تان تم�اس گرفت�ه و گفته ما 
مي خواهيم به خانه شما بياييم. حاال آقاي ب، پشت 
تلفن چن�ان خ�ودش را ذوق زده مي كند ك�ه انگار 
مي خواهد كل مس�ير آمدن آقاي الف را فرش قرمز 
كند اما در دلش غوغايي اس�ت. چ�را واقعًا آقاي ب 
اينطور براي خودش تضاد ايجاد مي كن�د. اگر واقعًا 
از آمدن آق�اي الف و خانواده اش چندان خوش�حال 
نيست بهتر نيست خودش باش�د؟ آقاي ب، تلفن را 
قطع مي كند و خبر بد را به همسرش، خانم ج مي دهد. 
ممكن است در اينجا يك مدافع حقوق زنان هم بگويد 
چرا حروف الفبا با آقايان ش�روع شده؟ چرا خانم ها 
بايد هميشه ته صف بايستند و حرف جيم كه آدم را 
ياد س�ين جيم مي اندازد به خانم ها برسد؟ گو اينكه 
همين هم فكر نويسنده اين مطلب است و او بي آن كه 
بداند، دچار يك قضاوت و پيش داوري شده، بنابراين 
تصحيح و نقش ها را اينطور تقسيم مي كند: خانم جيم 
مي شود خانم الف، همسرش كه آقاي ب بود سر جاي 
خودش مي ماند و آقاي الف كه از شهرس�تان تماس 
گرفته بود مي ش�ود آقاي جيم. ماجرا وقتي به اينجا 
مي رسد يك مدافع حقوق شهرس�تاني ها مي گويد 
بيچاره شهرستاني ها بايد هميشه ته صف بايستند 
و سياهي لش�كر متن ها باش�ند. حاال مدافع حقوق 
شهرس�تاني ها در اينجا واقعًا وج�ود خارجي ندارد 
بلكه اين فكر هم ب�از نوعي پي�ش داوري و قضاوت 
نويس�نده بوده، بنابراين نويس�نده دوباره دست به 

تجديدنظر مي زند. 
         

 چرا آقاي فداييان و همسرش
 از آمدن مهمان راضي نيستند؟

وقتي آقاي شكرخند از شهرستان تماس گرفت و گفت ما 
مي خواهيم ب��ه خانه تان بياييم آقاي فداييان پش��ت تلفن 
چنان خودش را ذوق زده نش��ان داد كه انگار 25 كيلومتر 
فرش قرمز در انباري خانه ش��ان وج��ود دارد كه بالفاصله 
مي خواهد ب��راي خوش��امدگويي به مهمانان از ايس��تگاه 
عوارضي تا خانه شان را پهن كند اما حس واقعي آقاي فداييان 
چه بود؟ حس واقعي اش اين بود كه انگار آواري مي خواهد بر 
سرش فرو بريزد. اگر فداييان از آمدن آقاي شكرخند چندان 
خوشحال نيست بهتر نيست حس واقعي اش را نشان دهد 
و خودش و ديگران را به زحمت نيندازد؟ نه نه! زشت است. 
آقاي فداييان تلفن را قطع مي كند و خبر بد را به همسرش 
مي دهد، خانم آقاي فداييان، فشار خون آدم هايي را دارد كه 

مي خواهند زير سرم بروند. 
اما سؤال اين اس��ت: چرا آقاي فداييان و همسرش از آمدن 

مهمان چندان راضي به نظر نمي رسند. 
- مبل هايمان مايه آبروريزي است. 

- چند روز مي خواهند بمانند؟
- ريخت و لباس و دك و پوز خانم و آقاي شكرخند و خانه و 

زندگي شان اصاًل به ما نمي خورد. 
- البد فكر كرده ان��د چون ما تهران زندگ��ي مي كنيم كاخ 
نياوران مال ماس��ت. حاال بيايند وضع زندگي ما را ببينند. 

واي!
- ما حتي يك لوستر درست و حسابي هم نداريم. 

- يخچال را بگو كه شب ها صداي تيراندازي درمي آورد. اين 
بيچاره ها شب كه ديوانه مي شوند و از خواب مي پرند. چطور 
بهش��ان بگوييم؟ بگوييم يخچال خانه مان ش��ب ها دقيقاً 
صداي تيراندازي درمي آورد، چطور به ما نگاه مي كنند. البد 

فكر مي كنند داريم شوخي مي كنيم. 
- ببريمشان رستوران؟ رس��توران درست و حسابي ببريم 
حداقل يك ميلي��ون تومان آب مي خورد يعني يك س��وم 
حقوق كارمندي، از بيرون غذا بگيريم كمتر برايمان تمام 
مي شود، با 300 تومان س��ر و ته قضيه هم مي آيد اما زشت 

نيست؟

 چرا اين همه توضيح مي دهيم؟
 چرا اين همه قسم مي خوريم؟

روشن است كه ما در روابطمان چقدر اذيت مي شويم، يعني 
هميشه يك لعاب ش��يرين فريبنده آن باال مي درخشد، اما 
ماده تعيين كننده و واقعي بسيار تلخ و گزنده است. من به 

آقاي شكرخند مي گويم تا آخر هفته بايد بمانيد، اما در دلم 
مي گويم كاش فقط همين ام��روز بمانند و فردا بروند. حاال 
اگر رابطه هايمان اينطوري نبود دنيا چه شكلي مي شد. آقاي 
شكرخند! ما فقط امروز مي توانيم در خدمت شما باشيم. نه 
نه! اين خيلي زشت و بد است. اما اجازه بدهيد يك بار ديگر 
اين جمله را با هم مرور كنيم: »ما فقط امروز مي توانيم در 
خدمت ش��ما باش��يم.« چرا فكر مي كني اين جمله زشت 
است؟ آقاي شكرخند پيش خودش چه فكر مي كند؟ مردم 
چه مي گويند؟ چه آدم هاي بي عاطفه و بي احساسي! حتي 
وقتي تو مي گويي آقاي ش��كرخند ما فقط امروز مي توانيم 
در خدمت شما باشيم به همين جمله اكتفا مي كني چون 
آن را يك جمله كامل مي دان��ي، حتي نيازي نمي بيني كه 
توضيح بدهي يا بدتر از آن قس��م بخوري. مث��اًل بگويي ما 
فردا قرار است به سفر برويم، يا نه، از قبل براي كار ديگري 
برنامه ريزي كرده بوديم، حت��ي همين ها را هم نمي گويي، 
اما چرا آدم ها مدام ح��س مي كنند كه بايد معذرت خواهي 
كنند و توضي��ح بدهند و حتي قس��م بخورند؟ چون طرف 
مقابل را دارند قضاوت مي كنند: حتم��اً فكر مي كند دروغ 
مي گويم بنابراين بايد توضيح بدهم، و حتي فكر مي كنند 
توضيح هايشان هم كافي نيست، پس قسم مي خورند كه از 
قبل برنامه ريزي كرده بودند و مي خواستند به سفر بروند، 
يا يك برنامه كاري دارند، اما با وجود قسم باز هم آن آتش 

پيش داوري خاموش نمي شود. 

 چرا از آمدن آقاي شكرخند هراسناكم؟
 چون اهل مقايسه ام

چرا من از اينكه آقاي شكرخند بيايد و وضع زندگي و مبل 
و يخچال خانه مان را كه هر چند ساعت يك بار تيراندازي 
مي كند، ببيند دچار هراس مي شوم؟ چون وضع زندگي ام 
را با او مقايسه مي كنم و مي بينم امكانات و دارايي هاي من 
از آقاي شكرخند بسيار پايين تر اس��ت، من دچار هراس 
مي شوم چون باز دچار پيش داوري هستم: آقاي شكرخند 
مي گويد فالني پايتخت نشين اس��ت و حتماً تا حاال وضع 
مالي خوبي به هم زده اس��ت. حاال فرض كنيد داس��تان 
برعكس مي شد؛ يعني وضع زندگي من از شكرخند بهتر 
بود، آن وقت ظاهراً نه تنها دچار اين هراس نمي شدم بلكه 
مي توانستم كاماًل خودم را به شكرخند ديكته كنم، اما اگر 
ش��كرخند طوري رفتار مي كرد كه انگار اصاًل اين خانه و 
وسايلش را نديده چه؟ اگر همه چيز را به هيچ مي گرفت؟ 
بله باز دچار هراس مي شدم: آيا وس��ايل اين خانه نامرئي 

شده اند؟

 چرا در روابطمان راحت نيستيم؟ 
چون نمي دانيم چه كسي هستيم

آقاي ش��كرخند! يخچال خان��ه ما ش��ب ها تيراندازي 
مي كند. ص��داي قاه قاه خن��ده در خان��ه مي پيچد. اين 
صحنه چه زماني مي تواند اتف��اق بيفتد؟ فقط وقتي كه 
آدم ها با هم راحت باشند. آدم ها چه زماني مي توانند با 
هم راحت باشند؟ وقتي كه براي هم نقش بازي نكنند. 
آدم ها چه زماني مي توانند براي هم نقش بازي نكنند؟ 
وقتي خودش��ان باش��ند. آدم ها چه زمان��ي مي توانند 
خودش��ان باش��ند؟ وقتي كه بدانند چه كسي هستند. 
مي بينيد؟ يعني من زماني از تيراندازي يخچال خانه مان 
تا حد مرگ زير فشار نخواهم بود يا از اينكه مبل هاي ما 
كهنه شده اند و آبرويمان را مي برند كه بدانم چه كسي 
هستم؛ دقت كنيد كهنه شدن مبل ها يك واقعيت است 
اما اينكه آبرويمان را مي برند يك امر و برداش��ت ذهني 
است، يعني ش��ما در واقعيت كهنگي مبل را مي توانيد 
زير انگشتانتان لمس كنيد اما نمي توانيد چيزي به اسم 
آبروريزي را لمس كنيد، چون صرفاً يك برداشت ذهني 
است. به خاطر همين است كه كس��ي فرش كهنه اي را 
زير پايش انداخته و افتخار مي كند چ��ون آن را عتيقه 
مي داند و ديگري همان فرش كهنه را زير پايش انداخته 
و از خجالت آب مي شود چون آن فرش را مايه خجالت و 

آبروريزي مي داند. 

 وقتي ندانم كيستم از اشيا هويت خواهم گرفت
تا زماني كه من عميقاً ندانم چه كسي هستم به ناچار از اشيا 
هويت خواهم گرفت. درست است كه مي گويم اين مبل ها 
مال ماس��ت اما كهنگي آنها را مربوط به خ��ودم مي دانم، 
يعني كهنگ��ي آنها كهنگي من اس��ت، ص��داي آن فنرها 
صداي حقارت درون من اس��ت، يعني چنان به آن مبل ها 
چسبيده ام و از آنها هويت مي گيرم كه انگار آن مبل ها من 
هستم، بنابراين وقتي آقاي ش��كرخند تماس مي گيرد كه 
من مي خواهم به خانه تان بياي��م اولين چيزي كه به ذهنم 
مي رسد مبل هاي خانه مان هس��تند. انگار آقاي شكرخند 
نه با من كه با مبل خانه تماس گرفت��ه و مبل خانه هم كه 
وضع ناج��ور و نامرتبي دارد دچار هراس مي ش��ود كه چه 

خواهد شد. 
آقاي شكرخند: سالم مبل!
مبل: سالم آقاي شكرخند!

آقاي شكرخند: با اجازه تان ما مي خواهيم فردا بياييم صاف 

روي شما بنشينيم. 
مبل: قدمتان روي چشم -احساس واقعي مبل: ولي زهوار 

من دررفته و سر و صدا مي دهم و مايه آبروريزي ام. 
آقاي شكرخند: سالم يخچال!
يخچال: سالم آقاي شكرخند!

آقاي شكرخند: با اجازه تان ما مي خواهيم فردا بياييم قد و 
قامت شما را ببينيم و اندازه تان را بگيريم. 

يخچال: حتماً تشريف بياوريد -احس��اس واقعي يخچال: 
من؟ من كه سايدباي سايد نيس��تم. اصاًل سايد باي سايدي 
بخورد سرم، من دو ساعت يك بار تيراندازي مي كنم و مايه 

آبروريزي ام. 

 درواقع اشيا با هم مالقات مي كنند، نه آدم ها
كساني كه اهل قضاوت نيس��تند چنان زندگي مي كنند 
كه انگار نس��يمي در يك كوهستان باش��ند؛ يعني آقاي 
ش��كرخند مي آيد خانه اين نس��يم هاي كوهستاني، در 
حالي كه كاري به كار افكار احتمالي ش��كرخند ندارند و 
اصاًل نمي خواهند حدس بزنند ش��كرخند پيش خودش 
چه فكري كرده است. اجازه بدهيد اصاًل اينطور به حساب 
بياوريم كه شكرخند نه براي ديدن من كه براي مالقات با 
مبل و يخچال و فرش و لوستر آمده بوده، ديگر از اين باالتر 
كه نمي ش��ود. خب باز در اين صورت اتفاق وحشتناكي 
نيفتاده، ش��كرخند آمده آنچه را كه باي��د مي ديده ديده 
و رفته اس��ت. من چرا بايد دچار هراس ش��وم. شكرخند 
مي خواس��ته با اشياي خانه من آشنا ش��ود، اين آشنايي 
اتفاق افتاده، حاال طرفين همديگر را پس��نديده اند يا نه 
ما نمي دانيم. اينكه مبل خانه از آقاي شكرخند خجالت 
كشيده، يا نه، آقاي شكرخند در برابر اقتدار مبل هاي خانه 
ما دچار سرشكستگي و كمبود اعتمادبه نفس شده است 
باز اين مس��ئله ربطي به من پيدا نمي كند و اجازه بدهيد 
بگوييم وقتي آقاي شكرخند مي آيد مبل و لوستر و فرش 
و يخچال خانه ما را ببيند درواقع مبل و لوس��تر و فرش 
و يخچال خانه او دارند مي آيند با مبل و لوس��تر و فرش 
و يخچال خانه ما ديداري داشته باش��ند يعني وسايل با 
وسايل ديدار مي كنند و جز اين چيز ديگري نيست. فردي 
كه از وسايل خانه شان هويت مي گيرد مي آيد آن هويت را 
در خانه ما مي چرخاند، من هم كه از وسايل خانه ام هويت 
مي گيرم دچار هراس مي ش��وم كه آي��ا مي توانم در برابر 
يخچال و فرش و ماشين و مبل آقاي شكرخند عرض اندام 
كنم يا نه، بنابراين اينجا ديدار دو انسان مطرح نيست بلكه 
يخچال با يخچال، فرش با فرش، ماشين با ماشين و مبل 
با مبل ديدار مي كند اما ما تصور مي كنيم كه من و آقاي 

شكرخند با هم ديداري داشته باشيم. 
هنوز در خانه ننشسته مي گويم خانه تان چقدر كوچك 
است يا چقدر خانه تان بزرگ اس��ت. يعني چه؟ يعني 
اولين چيزي كه در اينجا توجه مرا به خود جلب مي كند 
بزرگي يا كوچكي خانه شماست. نگاهم را مي چرخانم و 
سريع مي خواهم ببينم در اين مسابقه چند-چندم. خب 
فرش خانه شان از فرش خانه ما بهتر است. تا اينجا يك 
صفر به نفع اينها، ماشين لباسشويي شان چه؟ نه كهنه 
است. نفس راحتي مي كشم. يك-يك. مبل هايشان هم 
قديمي است، خدايي مبل خانه ما خيلي بهتر است. دو 
يك به نفع ما، هورااااا! جلو افتاديم. اما نه، صبر كن ببينم 
آن عتيقه گوشه خانه شان خيلي دور است، از اينجا خوب 
نمي بينم. بهتر است به بهانه دستشويي يا كمك براي 

چيدن سفره نزديك تر بشوم ببينم چقدر مي ارزد. 

 وسايل، زندگي نيستند، آنها وسايلِ زندگي اند
با انبوهي از فكر و خيال ها مهماني هاي ما به پايان مي رسد، 
اما اين دورهمي ها چقدر مي تواند ما را رشد بدهد؟ اصاًل 
ما چرا مهماني برگزار مي كنيم؟ چرا به ديدار هم مي رويم. 
غرض از اين نشس��ت و برخاست ها چيس��ت؟ مي رويم 
چيزي از هم بياموزيم، من ام��روز به اين درك و دريافت 
از زندگي رس��يدم. مي رويم و براي ه��م آينه بچرخانيم. 
مي گويند پيامبر)ص( در جمع يارانشان مي گفتند امروز 
چه كسي براي ما بشارتي دارد. اين يعني عيار و راهنماي 
ديدارها و مالقات هاي ما اين مي تواند باشد كه چه كسي 
مي تواند بشارتي داشته باش��د، به يك آگاهي عميق تر از 
زندگي رسيده باشد، چه معناي تازه اي در قلبش پديدار 
ش��ده و چه طلوع تازه اي را در جانش تجربه كرده است. 
انگار كه ما در آن ميانه در حصار وسايل زندگي گم شده 
باشيم. بس��يار خب! ما به وس��ايل نياز داريم. چرا؟ چون 
آنها زندگي را براي ما تس��هيل مي كنن��د اما آنها زندگي 
نيستند. اگر آنها زندگي بودند پس چه نيازي است بگوييم 
وسايِل زندگي، معلوم مي شود وس��ايل، زندگي نيستند 
اما وقتي وسيله به مثابه زندگي تلقي مي شود ما در ميانه 
مالقات ها و ديدارها گم مي شويم، انگار كه آنجا نيستيم 
و صحنه گردان مالقات ها وسايل هستند، وسايلي كه به 
جاي زندگي نشسته اند، در حالي كه قرار بوده آنها وسايِل 
زندگي باشند يعني مستخدم زندگي، اما اكنون انگار ما به 

استخدام وسايل درآمده ايم.

هويت گرفتن از اشيا و يكي دانستن خود با وسايل به فروپاشي روابط انساني منجر مي شود

ديدارآدم ها يا ديدار اشيا؟!

با انبوهي از فك�ر و خيال ه�ا مهماني هاي 
ما به پايان مي رس�د، اما اي�ن دورهمي ها 
چقدر مي تواند ما را رشد بدهد؟ اصالً ما چرا 
مهماني برگزار مي كنيم؟ چرا به ديدار هم 
مي رويم. غرض از اين نشست و برخاست ها 
چيس�ت؟ مي رويم چيزي از هم بياموزيم


