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قرآن به م�ا مي گوید امکان ندارد کس�ی 
هویت و ب�ودن خود را از دس�تاوردهایش 
بگیرد و به آن بودِن حقیقی و الهی دس�ت 
یابد. اما اگر من »بودن« و هویت خود را از 
دس�تاوردهایم نگیرم چه؟ در آن صورت 
من این حس را نخواهم داشت در حالی که 
وقتی من بودن و هویت خود را از مدال ها، 
موفقیت ها، منصب ها، دالره�ا، مقاله ها و 
کتاب هایم مي گیرم در آن صورت هر گزندی 
که به آنها برسد در حقیقت به من رسیده 
است و من نمي توانم تمییزی بین جان خود 
و آن منصب ها و مدال ها و مقاله ها قائل باشم

   محمد مهر
تو خودت را زندگی مي بینی یا در زندگی مي بینی؟ آخر این دو خیلی 
فرق مي کند. یک بار دیگر این جمله را با خودت مرور کن: تو خودت 
را زندگی مي بینی یا در زندگی مي بینی؟ ی�ک وقت من خود را عین 
زندگی مي بینم، ام�ا یک وقت هم دنب�ال زندگی در بی�رون از خود 
مي گردم، میان این دو فاصله بسیاری اس�ت. تو زندگی ات را چطور 
مي بینی؟ آیا زندگی را در بی�رون و آن هم اغلب علیه خود مي بینی؟ 
مثاًل همیش�ه از زندگ�ی انتظارات�ی داری اما زندگ�ی آن توقعات و 
خواستن ها را برآورده نمي کند بنابراین تو حرص مي خوری. تو اغلب 
زندگی را علیه خود مي بینی، بنابراین اغلب دچار کشمکش درونی 

مي شوی که این دیگر چه زندگی ای است؟ 

اما آیا اتفاق افتاده اس�ت جدا از آنچه در بیرون روی مي دهد، جدا از 
آنچه تلخ یا شیرین، خوب یا بد مي پنداری زندگی را در خودت بیابی؟ 
یعنی یک روز بی دلیل بی آن که رخدادی به ظاهر مساعد و خوب در 
بیرون روی داده باش�د، بدون آن که خبری از بی�رون دریافت کرده 
باشی، احساس گشایش، مسرت و ش�ادی عمیق را در درونت حس 
کنی؟ وقتی چنین آرامش و شادی ای را که به هیچ رخدادی در بیرون 
وابسته نیس�ت در خود مي یابی با خود چه مي گویی؟ مثل یک شتر 
دیدی ندیدِی س�اده بی اعتنا از کنارش عبور مي کنی یا نه، با خودت 
مي گویی این دیگر چه بود؟ این حال خوش بی دلیل از کجا آمد؟ آن 
وقت مي توانی ب�ه این درک و دریافت مجال بیش�تری بدهی؟ یعنی 
عمیقاً متوجه بشوی که نکند تو خودت زندگی هستی؟ نکند آنچه در 

بیرون مي گردی سایه ها هستند؟ ضرر که نمي کنی! حاال اصاًل فرض 
کن ضرر باشد، با خودت بگو ما که این همه ضرر کردیم این خسارت 
هم روش. یک بار امتحان کن بگو من تا دیروز فکر مي کردم زندگی در 
بیرون از من جریان دارد. فکر مي کردم آرامش در بیرون از من یافت 
مي ش�ود، بنابراین صبح تا ش�ب دنبال آن زندگی مي دویدم، گمان 
مي کردم یک چیزهایی باید باشند که من احساس آرامش کنم، فکر 
مي کردم شادی بیرون از من ایستاده و برایم دست تکان مي دهد. خیز 
برمي داشتم و او عقب تر مي نشست، با این همه باز مي دویدم سمتش، 
گمان مي کردم چیزهایی از بیرون باید سمت من بیایند و وارد زندگی 
من شوند که من احساس شادی کنم. اما اگر این طور است پس تکلیف 

این شادی ها و احساس آرامش های بی دلیل چه مي شود؟

 چه مي شود که در جهان گم مي شوم و احساس 
سرگشتگی دارم؟

اکهارت تله، اندیشمند معنوی در کتاب »سکون، 
سخن مي گوید«- ترجمه: فرناز فرود- اشاره ظریفی 
در این باره دارد: »افکار، عواطف، دریافت های حسی 
و تمامي  تجربیات، محتوای زندگی تو را تش��کیل 
مي دهند. تو مفهوم »خ��ود« را در مبنای »زندگِی 
من« شکل مي دهی و »زندگِی من« محتواست یا تو چنین 
باوری داری. پیوسته بدیهی ترین واقعیت را نادیده مي گیری: 
درونی ترین احساس »من هستم« در وجود تو هیچ ربطی با 
آنچه در زندگی ات روی مي دهد ندارد. هیچ ارتباطی با محتوا 
ندارد. آن احساس من هستم با »حال« یکی است و همواره 
همین گونه باقی خواهد ماند. در کودکی و سالخوردگی، در 
سالمت یا بیماری، در موفقیت یا شکست، »من هستم« یا 
همان فضای »حال« در عمیق ترین س��طح دست نخورده 
باقی مي ماند. اما معموالً این درونی ترین احساس با محتوا 
اشتباه گرفته مي شود و در نتیجه »من هستم« یا »حال« را 
از طریق محت��وای زندگی ات فقط به طور غیرمس��تقیم و 
خفیف تجرب��ه مي کنی. به عبارت دیگر احس��اس بودن تو 
توسط شرایط، جریان تفکر و چیزهای بسیار این جهان کدر 
مي شود. »حال«، توسط زمان پوشیده مي شود. در نتیجه 
ریشه داشتن در وجود یعنی حقیقت الهی خودت را فراموش 
مي کنی و در جهان گم مي ش��وی. گم گش��تگی، خش��م، 
افسردگی، خشونت و تضاد هنگامي  پدید مي آید که انسان ها 

فراموش مي کنند چه کسی هستند.«

 تو »زندگی« هستی اما خودت را »در زندگی« 
مي یابی

در این عبارت ها اکهارت تله یک کلید مهم را 
که البته در سخنان بزرگان ما هم آمده در برابر 
ما قرار مي دهد. آن کلید این اس��ت: »پیوسته 
بدیهی تری��ن واقعی��ت را نادی��ده مي گیری: 
درونی ترین احساس »من هستم« در وجود تو 
هیچ ربطی با آنچه در زندگ��ی ات روی مي دهد ندارد، هیچ 
ارتباطی با محتوا ندارد.« این اندیشمند در واقع به یک نکته 
کلیدی اشاره دارد و در حقیقت از یک توهم مهم پرده برداری 
مي کن��د. دقت کنید چ��ه چش��م بندی های عجیبی روی 
مي دهد و چقدر ما اغلب مقهور این چشم بندی ها مي شویم. 
او مي گوید تو در واقع زندگی هستی اما خودت را با آنچه در 
زندگی ات روی مي دهد اشتباه مي گیری و این اشتباه گرفتن 

کانون رنج هایی است که ما در زندگی متحمل مي شویم.
چند مثال در این رابط��ه مي تواند بحث را روش��ن تر کند. 
فرض کنید شما کاری انجام داده اید و به موفقیتی در بیرون 
رس��یده اید. یک پروژه را به سرانجام رس��انده اید یا در یک 
رقابتی برنده ش��ده اید، یا در جایی سرمایه گذاری کرده اید 
و به سود قابل توجهی رس��یده اید، اما هنوز به شکل عمیق 
آرامش، شادی و عش��ق را تجربه نمي کنید. شما همچنان 
دردمند هستید، اما این درد از کجا شروع مي شود؟ از این جا 
که شما خودتان را با این موفقیت ها یکی مي کنید. البته که 
در خود آن اتفاق هیچ دردی وجود ندارد، بلکه زایش درد از 
وابستگی شما و یکی شدن با آن موفقیت آغاز مي شود و این 
همان نقطه توهم اس��ت. مثاًل وقتی کسی از شما مي پرسد 
خودتان را معرفی کنید مي گویید من همانم که آن پروژه را 
به سرانجام رساند، در حقیقت هویت و بودن خودتان را کاماًل 
به آنچه در بیرون روی داده گره مي زنید. من همانم که به آن 

سود در آن سرمایه گذاری رسید، من همانم که در آن رقابت 
برنده شد و... بذر درد در همین تعریف که من از خود دارم 
کاشته مي شود. من بی آن که متوجه باشم خودم را کاماًل با 
آن پروژه یا برنده شدن یا س��ود یکی پنداشته ام. الزم است 
همین جا این توضیح را بدهم که منظ��ور ما در این جا این 
نیست که آدم ها خود را از معادالت و رخدادهای دنیا بیرون 
بکشند، بلکه منظور این است که با خود چک کنند که »من 
هستم« را از کجا دریافت مي کنند. آیا از پروژه مي گیرند؟ 
اگر از پروژه مي گیرند در آن صورت هر اتفاقی که برای آن 
پروژه بیفتد برای من افتاده است. وقتی »من هستم« را از 
موفقیت مي گیری مجبوری دائم موفق باشی و این آزادی 
را از تو سلب مي کند. من هویت خود را از موفقیت مي گیرم 
بنابراین معتاد موفقیت مي ش��وم و هر طور شده باید به آن 
موفقیت برسم و این آغاز فشار و درد است. این به آن مفهوم 
نیست که من کاری انجام ندهم. تو مي توانی کار کنی و کار 
خوب و مؤثر انجام دهی، اما عمیقاً این حس را تجربه کنی که 
تو آن کار نیستی. آیا تو کار هستی؟ واقعاً تو آن پروژه هستی؟ 
تو آن محاسبه ها هستی؟  مي توانی احساس، عواطف و بودِن 
خود را به نتیجه آن کار گره نزنی؟ این به آن مفهوم است که 
من مي توانم هویت و بودن خود را به یک متغیر در بیرون گره 
نزنم، چون موفقیت مثل هر چیزی که در بیرون جریان دارد، 
فراز و نشیب دارد و وقتی من هویت خود را به یک متغیر گره 
مي زنم درد و تشنج آغاز مي شود چون من مدام تحت فشار و 
ترس قرار مي گیرم: اگر موفق نشوم چه؟ اگر شکست بخورم 

چه؟ دیگران درباره من چه قضاوتی خواهند داشت؟ 

 وقت�ی هوی�ت خ�ود را از اتفاق�ات بیرون 
مي گیری

فرض کنید شما شکست خورده اید. رفته اید 
در یک رقابت شرکت کرده اید. در یک جایی 
س��رمایه گذاری کرده اید. به کس��ی اعتماد 
کرده ای��د و در همه ای��ن اتفاق��ات بیرونی 
باخته ای��د. حاال هوی��ت خ��ود را از بیرون 
مي گیرید یعنی وقتی خودتان را به خودتان معرفی مي کنید 
مي گویید این همان بازنده است. آیا در این جا فرقی با مثال 
باال مي بینید؟ در مثال باال هم وقتی ف��رد هویت خود را از 
موفقیت مي گیرد در نهایت درد مي کش��د، چون مي ترسد 

نتواند موفقیت را تکرار کند، مي ترسد دیگران موفقیت او را 
به نام خود بزنند. مي ترسد که موفقیت او آنچنان که باید و 
شاید سر و صدا نکند و این یعنی ترس و درد، حاال هم کسی 
که شکست خورده و هویت خود را از شکست مي گیرد درگیر 

درد مشابهی است.
حاال فرض کنید ای��ن موقعیت ها به عن��وان یک محتوای 
بیرونی برای ش��ما روی مي داد، اما ش��ما هویت خود را از 
آنها نمي گرفتی��د، در آن صورت چه اتفاق��ی روی مي داد؟ 
مثاًل من رفته ام جایی سرمایه گذاری کرده ام و به سود هم 
رس��یده ام، اما هویت و بودن خود را از آن س��ود نمي گیرم، 
یعنی زندگی ام را متوقف در آن سود نکرده ام. سود کرده ام 
اما زندگی من متوقف در آن سود نیست. آیا چنین چیزی 
را مي توانید تصور کنید؟ من س��ود کرده ام اما آن درختان 
بیرون از خانه ام را هم مي بینم و حضور آنها را درک مي کنم، 
آنها را به هیچ نمي انگارم. من س��ود کرده ام و در عین حال 
لبخند یک کودک در خیابان را هم مي بینم و با آن ارتباط 
برقرار مي کنم. من س��ود کرده ام، اما زندگ��ی ام همواره در 
یک آینده موهوم نمي گذرد. آیا چنین چیزی امکان ندارد؟ 
وابسته به سود نیستم، من سود را یک طرف مي بینم و خود 
را یک طرف دیگر، خیلی روش��ن احساس مي کنم که سود 
یک چیزی است و من کس��ی دیگر هس��تم که در آن سو 
ایستاده ام، آیا در این صورت دردی ایجاد مي شود؟ شما فکر 
مي کنید چرا قرآن مي فرماید: »ل��ن تنالوا البر حتی تنفقوا 
مما تحبون/ هرگز به نیکی نمي رسید مگر از  آن چیزی که 
دوس��ت دارید بگذرید و انفاق کنید.« فرض کنید شما به 
سودی رسیده اید و مي خواهید بخش��ی از آن سود را انفاق 
کنید. اگر ش��ما هویت و بودن خود را از آن سود بگیرید آیا 
مي توانید آن را ببخشید؟ این کار عین مرگ است. انگار که 
مي خواهید جان تان را بدهید. در واقع قرآن به ما مي گوید 
امکان ندارد کسی هویت و بودن خود را از دستاوردهایش 
بگیرد و به آن بودِن حقیقی و الهی دس��ت یابد. اما اگر من 
»بودن« و هویت خود را از دستاوردهایم نگیرم چه؟ در آن 
صورت من این حس را نخواهم داشت که اگر بخشی از این 
س��ود را به امور خیریه اختصاص دهم جان خود را از دست 
خواهم داد. چرا؟ به خاط��ر این که مي بینم جان من این جا 
و مال من آن جاس��ت، در حالی که وقتی من بودن و هویت 
خود را از مدال ها، موفقیت ها، منصب ها، دالرها، مقاله ها و 

کتاب هایم مي گیرم در آن صورت هر گزندی که به آنها برسد 
در حقیقت به من رسیده است و من نمي توانم تمییزی بین 
جان خود و آن منصب ها و مدال ها و مقاله ها قائل باشم. باز 
هم تأکید مي کنم غرض این نیست که من کتاب ننویسم، 
غرض این نیست که من دنبال سود نباشم، دنبال بازرگانی 
نباشم نه! نکته این جاست که من با خود چک کنم من چه 
کسی هس��تم؟ این دیگر حق من است و اساسی ترین حق 
من است که بدانم من چه کسی هستم؟ بسیار خب! من به 
سود رسیده ام، اما آیا من سود هستم؟ من شکست خورده ام 
و در اصطالح رایج یک ورشکسته ام اما آیا واقعاً من شکست 
هس��تم یا نه، در زندگی من در جریان گذر روزها و شب ها 
یک رخداد که در بیرون آن را شکست مي نامیم در زندگی 

من روی داده است؟

  جان تازه، در گرو جدا شدن از »هویت گیری 
از بیرون«

شما توجه کنید که اگر ش��ما هویت و بودن 
خودتان را از آنچه در بیرون روی داده نگیرید 
چه جان تازه ای خواهید یاف��ت. من این جا 
ایستاده ام و شکستی در آن جا روی داده است. 
انگار من یک وقت ایس��تاده ام و به شکاف و 
شکست روی سقف نگاه مي کنم و یک وقت مي گویم من آن 
شکست و شکاف هستم. این دو بسیار با هم فرق دارند. اگر من 
این طور به داستان نگاه کنم که حقیقت امر هم همین است 
چه جان تازه ای برای مرمت شکاف ها و نشتی هایی که در من 
جوالن کرده اند خواه��م یافت. من تاریکی ه��ای درونم را، 
عادت های کهنه و ناآگاهی ام را به خودم نس��بت مي دهم و 
مي گویم من یک آدم عوضی هستم و درک نمي کنم این طور 
نیست بلکه عوضی بودنی در من هس��ت. مي گویم من آدم 
ملونی هستم اما درک نمي کنم که تلونی و رنگ عوض کردنی 
در من هست، آن وقت اگر من عمیقاً درک کنم من آدم ملون 
نیستم بلکه تلون در من هست آیا امید و جانی تازه برای صاف 
بودن و پیراسته شدن در من به وجود نخواهد آمد؟ چرا آدم ها 
شبانه روزی خود را مالمت و سرزنش مي کنند؟ به خاطر این 
که فرض آنها این است: من آن شکست هستم. جز این است؟ 
من بی پول و بیکار شده ام، کارم را از دست داده ام و دائم خود 
را س��رزنش مي کنم. چرا؟ به خاطر این که مي گویم من آن 
بیکاری هستم. مي گویم اگر من فالن کار را کرده بودم امروز 
بی پول یا بیکار نبودم، یا این که ممکن اس��ت دیگران را در 
بی پولی و بیکاری خود مقصر بدانم، اما حلقه آخر در نهایت 
خ��ودم خواهد بود. مث��اًل مي گویم اگر وضعی��ت اقتصادی 
این گونه نبود که ارزش پول ملی این قدر افت کند، اما در عین 
حال مي گویم باز اگر زرنگ تر بودم یا اگر پدرم فالن منصب را 
داشت این طور نمي ش��د، یعنی آخر س��ر، باز هم به خودم 
مي رس��م و خود را کاماًل با آنچه روی داده یکی مي کنم و به 
واسطه این یکی دانستن درد مي کشم، در صورتی که اگر من 
بیکار شدن را نه به عنوان یک هویت که به عنوان یک موقعیت 
به رسمیت بشناس��م و در گام بعدی آن موقعیت را بپذیرم، 
تحول الزم در من روی خواهد داد، یعنی اوالً من مي بینم آن 
بیکاری، من نیستم بلکه یک موقعیت است که من در آن قرار 
گرفته ام و در گام بعدی این موقعیت را بپذیرم یعنی در برابر 
آنچه روی داده مقاومت نمي کنم، در آن صورت جان خالق و 
نوآور من که از زیر شالق مالمت و مقایسه بیرون آمده مسئله 
را حل خواهد کرد، یعنی نیروهایی در من پدید مي آید که آن 

وضعیت را کنار مي زند.

88498471سبك زندگي
دو شنبه 30 اردیبهش��ت 1398 | 14 رمضان 1440 || روزنامه جوان |  شماره 85656

کسب آرامش از مقایسه کردن، اصالت و ماندگاري ندارد

آدم هايي كه يك لحظه خوشبخت 
و لحظه ديگر بدبختند

سبک نگرش

هویت گرفتن از بیرون، منشأ تشنج ها، ترس ها، خشم ها و مالمت هاست

من زندگی هستم یا در زندگی هستم؟!

سبک نگرش

گاهي ما با مقایسه به آرامش مي رسیم اما 
توجه نداریم که ای�ن آرامش، بنیادین و 
اصیل نیست، بلکه یک آرامش تخدیري 

است. 
مثاًل فرض کنی�د که ما رفته ای�م بازار و 
مي بینیم ب�ا توجه به ش�رایط اقتصادي 
ق�درت خرید زعف�ران نداری�م، بعد از 
اینکه نمي توانیم چند مثق�ال زعفران 
بخری�م و در غذایمان بریزیم حس�ابي 
دلخور مي شویم و به هم مي ریزیم. حاال 
چند س�اعت از آن وضعیت گذش�ته و 
م�ا س�ر س�فره افط�ار نشس�ته ایم و 
تلویزیون مستندي درباره اهالي یکي از 
استان هاي محروم کشور نشان مي دهد 
که نه س�رپناهي دارند و نه غذایي براي 
خوردن. ما وقتي در برابر این تصاویر قرار 
مي گیریم نگاهي به وضعیت زندگي مان 
مي اندازیم، مي بینیم که کولر و س�قف 
و س�رپناهي داریم و غذای�ي باکیفیت 
-گی�رم ب�دون زعف�ران- روبه رویمان 
نهاده ان�د، بنابرای�ن احس�اس آرامش 
مي کنی�م و آن به هم ریختگي جایش را 
به نوعي آرامش مي دهد، اما پرسش این 
است که چقدر مي شود روي این آرامش 

حساب باز کرد و به آن تکیه زد؟
         

   آرامشي که با یک جابه جایي از دست 
مي رود

حاال فرض کنید چند ساعتي از افطار گذشته 
و ش��ما روبه روي همان تلویزیون در متن یک 
سریال آدم هایي را مي بینید که بسیار مجلل و 
الکچري زندگي مي کنند یا نه، مثاًل دو روز بعد 
شما به یک مراسم افطاري دعوت مي شوید و 
مي بینید سطح برخورداري شما با آنچه در آن 
مهماني به چشم مي آید بسیار متفاوت است. 
در این جا ش��ما باز از همان الگوي مقایسه به 
آنچه روي مي دهد نگاه مي کنید. دوباره شما 
آن نوع زندگ��ي و خانه و آن س��طح از رفاه را 
با زندگي خودتان مقایس��ه مي کنید و باز داغ 
دلتان تازه مي ش��ود و از اینکه نتوانس��ته اید 
چند مثقال زعفران بخرید ب��ه هم مي ریزید. 
درواقع آن آرامش ناشي از مقایسه وضعیتتان 
با معیش��ت مردمان یک منطق��ه محروم در 
کشور که سقف و سرپناه و غذایي براي خوردن 
ندارند جایش را مي دهد به یک آشوب ناشي از 
مقایسه وضعیت زندگي تان با سطح رفاه نشان 
داده شده در یک سریال یا یک مهماني که در 

آن حضور یافته اید. 
   وقتي سعدي هم درگیر کسب آرامش 

از مقایسه مي شود
این قیاس دام عجیبي است که همه را درگیر 
خود مي کند. ما که جاي خود داریم؛ سعدي 
با همه بزرگ��ي اش در جایي گرفت��ار این نوع 
قیاس ها و کسب آرامش از مقایسه شده بوده 
است: »هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روي 
از گردش آسمان درهم نکشیده مگر وقتي که 
پایم برهنه مانده بود و اس��تطاعت پاي پوشي 
نداش��تم به جامع کوفه درآمدم دلتنگ. یکي 
را دیدم که پاي نداشت سپاس نعمت حق به 

جاي آوردم و بر بي کفشي صبر کردم.«
ماجرا از این قرار است که سعدي در ایام مفلسي 
حتي توان خرید کفش را هم نداش��ته است و 
دقت کنیم آنچه سعدي را دلتنگ و خشمگین 
مي کند نه این است که کفش ندارد بلکه دیدن 
آدم هایي است که کفش دارند -یعني اینجا هم 
همان قیاس دارد فرد را در تنگنا قرار مي دهد 
و چه بسا اگر هیچ کسي کفش نداشت سعدي 

هم دلتنگ نمي شد. از روي همین مطلب است 
که مي گویند بالي همگاني، شادي و عروسي 
است چون وقتي شما نگاه مي کني و مي بیني 
همه بدبخت شده اند و فقط خودت نیستي که 
بدبخت شده اي انگار آرام و قرار مي گیري- در 
چنین وضعیتي س��عدي براي گالیه و دعا به 
مس��جد مي رود و آنجا متوج��ه حضور مردي 
مي ش��ود که نه تنها کفش ندارد بلکه اساس��اً 
پا ندارد و وقتي وضعیت خود را با او مقایس��ه 
مي کند مي بیند وضعی��ت او به مراتب بهتر از 
کسي اس��ت که پا ندارد، بنابراین از آن حالت 
شکوه و گالیه و خشم بیرون مي آید و به حالت 
ش��کر درمي آید. اما آیا این آرامش و ش��کر و 

قدرداني یک حالت اصیل و پرمایه دارد؟
توجه کنید ک��ه اینجا هم هم��ان قیاس دارد 
کار خودش را مي کند و طبیعتاً به فرد آرامش 
موقتي و تخدیري مي ده��د، اما چه تضمیني 
است وقتي سعدي پابرهنه پایش را از مسجد 
به سمت بازار گذاشت و ده ها و صدها آدمي را 
دید که کفش پایشان کرده اند دوباره داغ دلش 

تازه نشود و فیلش یاد هندوستان نکند؟
   بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید

دیده اید بعضي وقت ها که در برخي مکان هاي 
خاص قرار مي گیریم یک احس��اس خاصي به 
ما دست مي دهد و براي لحظاتي فکرمان آرام و 
قرار مي گیرد؟ مثالً مي رویم گورستان و به چشم 
خودمان مي بینیم جواني از فامیلمان که هرگز 
تصور نمي کردیم به این زودي بمیرد حاال او را 
دارند در یک وجب خاک مي گذارند. آنجا وقتي 
این چیزها را مي بینیم مي گوییم مي بیني؟ آخر 
تو ه��م روزي در همین یک وج��ب خاک قرار 
مي گیري، چرا اینقدر خودت را اذیت مي کني؟ 
چرا اینقدر به خودت سخت مي گیري؟ چرا دائم 
با خودت در تالطم و کشمکش و جنگ هستي؟ 
در آنجا یک احس��اس بی��داري و آگاهي به ما 
دست مي دهد، اما به دو روز و گاهي به دو ساعت 
نرسیده همان آدم قبلي مي ش��ویم که درگیر 
یکسري افکار تکراري و دغدغه ها و نگراني هاي 
معمول است. چرا این آرامش دوام نمي آورد؟ 
به خاطر اینکه ما باز با توسل به قیاس دست به 

کسب آرامش زده ایم. 
ما درحقیقت خودمان را با یک ُمرده مقایس��ه 
کرده ایم و گفته ایم که تو هم روزي دستت از این 
دنیا کوتاه مي شود، اما دو ساعت یا دو روز بعد که 
از آن حال و هوا بیرون آمده ایم پیش خودمان 
به صراحت یا ب��ه لفافه گفته ایم ول��ي تو هنوز 
زنده اي و باید زندگي کني-و منظور ما از زندگي 
همین نقش��ه کش��یدن هاي مداوم و استرس 
پاشیدن ها و مالمت کردن هاس��ت- در حالي 
که من با مقایس��ه خود با یک ُمرده به آرامش 
نمي رسم چون همچنان که سعدي از آن مسجد 
بیرون مي آی��د و به تدریج با حض��ور در بازار و 
اماکن دیگ��ر آن مردي که پا نداش��ت را از یاد 
مي برد، ما هم با حضور در میان زنده ها به تدریج 
آن ُمرده را از یاد مي بریم و این بي حاصلي کسب 
آرامش از طریق مقایسه است، اما اگر من اساساً 
به جاي اینکه خود را با یک ُمرده مقایسه کنم 
بر نفس س��رکش خود مي ُمردم چه؟ خب آن 
فرد ُمرده است، ولي از ُمرده بودن او چیزي به 
من نمي رس��د، اما اگر من بر خود بمیرم یعني 
چند وقتي امتحان کنم که ب��ه زندگي فقط و 
فقط از دریچه گرفت��ن و گرفتن و گرفتن نگاه 
نکنم چه؟ مثاًل به اندازه سر س��وزن، روزنه اي 
از س��مت »خدمت کردن« به زندگي خود باز 
کنم چه؟ اگر به زندگي چن��د صباحي از زاویه 
انتظارات و توقعات تمام نشدني نگاه نکنم چه؟ 
آیا در این صورت به آن آرامش حقیقي نخواهم 
رسید و زنده نخواهم ش��د؟ حقیقت آن است 
که من اکن��ون ُمرده ام، من اکن��ون در چنگال 
نگریس��تن به زندگي از زاویه خواس��تن هاي 
تمام نشدني خفه شده ام، اما اگر اجازه دهم این 
همه خواستن هاي متنوع در من بمیرند، یا نه، 
دست کم نیمه جان شوند جان دوباره اي خواهم 
یافت و به آرامش خواهم رسید. آن وقت مجبور 
نیستم که مدام براي اینکه خود را خوشبخت 
بپندارم با بدبخت ها مقایسه کنم، در آن صورت 
اساساً خوشبخت و بدبختي در کار نخواهد بود 
و عمیقاً متوجه خواهم ش��د که من بي  آن که 
نیازي به این مفهوم س��ازي هاي جعلي داشته 

باشم دارم زندگي ام را مي کنم.

آرامش ناشي از مقایسه وضعیتتان 
با معیش�ت مردمان ی�ک منطقه 
محروم در کشور که سقف و سرپناه 
و غذایي براي خوردن ندارند جایش 
را مي دهد به یک آش�وب ناشي از 
مقایسه وضعیت زندگي تان با سطح 
رفاه نشان داده شده در یک سریال


