
88498471سبك زندگي
|| روزنامه جوان |  شماره 85672 8 ش��وال 1440   | چهار ش��نبه 22 خ��رداد 1398 

چرابهرؤيابافيپناهميبريم؟

 وقتي رؤياهايمان را 
به جاي واقعيت مي نشانيم

سبکنگرش سبکرفتار

چهنيازيباعثميشودهرروزاستوريبگذاريوبهديگرانثابتکنيکههمچنانخوشبختي؟

ماست و خيار خوردنمان را همه عالم فهميدند!
محمدمهر

-بهخودتافتخارميکنيمعتادنيستي؟...معلومه،
معلومهکهمعتادنيستم...پساينچيهدستت؟...
خبميبينيکه!...خبچي�ه؟...مگهچيهاين؟...
منقلدستته...منقل؟اينمنقله؟...آرهمنقله...اين

منقله؟کوريتو؟اينگوشيه،موبايله!
-مهمنيس�تاس�مشروچيبذاري.اس�ممهم
نيست.االنممکنهاسممنقلتوييهکشورديگه
يهچيزديگهباش�ه،وقتياسممنقليهچيزديگه
اس�تماهيتاونروتغيي�رمي�ده؟همونه،فقط
اس�مشعوضش�ده.توبه�شميگيگوش�ياما
معتادشهس�تي،يعنياون�هکهتعيي�نميکنه
توبريس�راغش،نهتو!اي�نهمونکاري�هکهيه
منقلبايهمعتادميکنه،منقلهستکهمعتادرو
ميکشونهسمتشويهاجباريتوياينکارهست،
يهدردولذتيتوياينکارهس�تودوزيکههي
باالتربره،خماريونش�ئگيداره.معتادبهواسطه
منقل،همبهلذتميرس�ههمبهدرد،منوتوهم
اينمنقلمدرنرودستمونگرفتيم،يابهترهبگم
اينمنقلمدرن،اختياردارماشدهوميکشدآنجا

کهخاطرخواهاوست.
  

 پدران ما براي پوست َکندن يک ميوه دنيا را 
خبر نمي کردند

100سال پيش س��لول هاي بدن شما هر چند 
دقيقه يک بار با معجون عجيبي از درد و لذت و 
بي حوصلگ��ي داد نمي زدند: » اينس��تاگرام يا 
تلگرام« اما حاال داد مي زنند. پ��دران ما قبل از 
خواب، بعد از خواب و وسط خواب مجبور نبودند 
در اينستاگرام اس��توري بگذارند، آنها نيازي نمي ديدند 
مثاًل وقتي يک خيار پوس��ت مي َکنند و مي خورند تمام 
عالم را خبر کنند که ببينيد چ��ه معجزه اي در حال رخ 
دادن اس��ت، ببينيد من چقدر خاص هستم چون دارم 

ماست و خيار مي خورم. 
پدران و مادران ما و بچه هايشان ساعت هشت و نه يعني 
وقتي شب دگمه خاموش��ي خورشيد را فش��ار مي داد 
مي رفتند الال مي کردند و به خاطر همين وقتي خورشيد 
چرخي در آن س��وي زمين مي زد و دوباره در اين سوي 
زمين آفتابي مي شد مثل آدم هايي که به استقبال مهمان 
عزيزي مي روند و از راه نرسيده خانه را برايش آب و جارو 
مي کنند س��اعت چهار و پنج صبح پيش از طلوع آفتاب 
با چهره هايي بش��اش و گش��وده در برابر زندگي- بهتر 
است بگوييم کنار زندگي، نه در برابر زندگي، چون اين 
ما هس��تيم که هر روز و هر لحظه در براب��ر زندگي قرار 
مي گيرم چون فرض ما اين است که زندگي يک مسئله 
است و اين مسئله در برابر من قرار گرفته و من هم از سر 
عادت مي نويسم در برابر زندگي- از خواب بيدار مي شدند، 
اما حاال آفتاب بخت برگشته از پنج صبح پشت در خانه 
ماست اما ما ترجيح مي دهيم به روي خودمان نياوريم. 

قيافه هاي م��ا را اول صبح ديده ايد؟ به هر چيزي ش��بيه 
اس��ت جز خوش��امد گفتن به روزي تازه و آغازي نو. چرا 
نبايد صورت من، چش��م هاي من و ن��گاه من فرش قرمز 
صبح باشد و جلوي اين معجزه پهن شود و مجراي عبور 
اين اعجاز نور باش��د؟ وقت��ي اول صبح گوين��ده راديو با 
حرارت درباره آغاز روز نو س��خن مي گويد فکر مي کنيد 
عکس العمل ما چيست؟ اوِل صبحي اين انرژي وامانده را 
از کجا آورده است؟ چرا قيافه هاي ما اول صبح که شادترين 
تکه روز است عين نان کپک زده شده است؟ چون زندگي 
ما به مدد فناوري تا دو و س��ه صبح ادامه دارد، چون تازه 
ساعت يک شب از برش پيتزايمان استوري گذاشته ايم و 
معده بدبختمان را يک نصف شب از خواب بيدار کرده ايم 

که پاشو. 
معده: پاشم چي کار کنم، من خوابم مياد. 
ما: اينقدر قار و قور نکن، پاشو پيتزا بخور. 

معده: تو رو خدا نه، من االن نمي تونم، ديگه نمي ِکش��م 
پيتزا بخورم. 

ما: لوس نشو ديگه، نمي تونم و نداريم و نميشه نداريم. 
معده: بابا من نمي خوام سرطان بگيرم. تحقيقات جديد 

نشان مي دهد. . . 
وسط س��خنراني معده، تکه هاي نيمه جويده پيتزا روانه 
پايين مي ش��وند و نطق معده قطع مي ش��ود، يعني اول 

صداهاي نامفهومي مي آيد و بعد هم قطع مي شود. 

  اگر مخاطب اين احساس�ات همسر توست، 
چرا ما را در جريان مي گذاري؟

طرف در اينستاگرام اين استوري را خطاب 
به همسرش گذاشته بود: عشقم تا تولدت- تا 
تولد عشقش پنج روز و اندي مانده بود و او 
رفته بود اين پن��ج روز و ان��دي را به ثانيه 
تبديل کرده بود و يک ع��دد بزرگي از آب 
درآمده بود- 400هزار و 706 ثانيه مانده است، حاال شد 
400هزار و 705 ثانيه، االن شد 400هزار و 704 ثانيه. 
عش��قم! من بي صبرانه در انتظ��ار آم��دن روز تولدت 

هستم، اي بهانه زنده ماندنم! 
حاال ف��رض کنيد اي��ن ادا و اطوارها کاماًل واقعي باش��د. 
فرض مي گيريم پش��ت اين کارها هيچ دغل بازي و مکر و 
حيله اي نيست و هرچه هست يک عشق آتشين است که 
آتش به خانه دل عاشق زده و او را به يک دستگاه شمارش 
معکوس تا بمب بزرگ روز تولد همسر تبديل کرده است. 
يکي نيس��ت از اين مرد بپرس��د مرد حس��ابي! مخاطب 
اين احساسات س��وزان چه کسي اس��ت؟ فالورهايت يا 
همسرت؟ اگر مخاطب اين احساسات، همسرت است چرا 
اين حرف ها را به ما مي زني؟ همسر در حضور توست، اين 
دستگاه ش��مارش معکوس را براي او بايد روشن کني، ما 
اين وسط چه کاره ايم؟ اصالً ما چرا در جريان اين احساسات 
شديد بايد قرار بگيريم؟که متوجه بشويم شما خيلي خيلي 
خوشبختيد؟ فرض کنيم که ما متوجه شديم شما خيلي 
خيلي خوشبختيد، چه مسئله اي را از شما حل مي کند؟ 
مسئله خوش��بختي نداش��ته تان را؟ فرض کنيد متوجه 
شديم و ثابت شد شما خيلي خوشبختيد، بعدش چه؟ تو 
کار و زندگي ات را رها کرده اي و هر روز استوري مي گذاري 
که يک ميليون ثانيه به تولد عشقم، 900هزار ثانيه به تولد 
عشقم، 500 هزار ثانيه، يعني هر روز داد مي زنم که بدانيد 
و آگاه باش��يد و هيچ شک و ترديدي نداش��ته باشيد که 
ما همچنان خوشبختيم. نيم س��اعت بعد، يک استوري 
ديگر: من و همس��رم همچنان خوش��بختيم. فالورهاي 
محترم خيالتان راحت باش��د بگيريد بخوابيد ما بيداريم 
و همچنان در س��اعت 2 نصف شب احساس خوشبختي 
مي کنيم. نيم ساعت بعد: جاي هيچ گونه نگراني نيست، 
هيچ خللي در عش��ق ما به وجود نيامده و ما با تمام قوت 
خوشبختيم. ما هم با اليک ها و قلب هايي که مي فرستيم 

به اين توهم ها دامن مي زنيم: ما به شما افتخار مي کنيم 
دو نوگل خندان، شما دو مرغ عشق، دو فنچ زيباي عاشق، 

الگوي ما هستيد. 

 وقتي احساس خوشبختي مي کني، يعني از 
خوشبختي بيرون آمده اي!

من و زنم احس��اس خوشبختي مي کنيم. 
خب اين جيغ زدن مي خواهد؟ وقتي يک 
چيزي را جي��غ مي زني يعن��ي احتماالً - 
بگذاريد دل به دريا بزنيم و بگوييم حتماً- 
آن را نداري. من و همسرم اگر واقعاًاحساس 
خوشبختي مي کرديم آنقدر آميخته با اين حس بوديم که 

فرصت ابراز خوشبختي به ديگران را نداشته باشيم. 
من: ماهي عزيز! در آب به شما خوش مي گذرد؟

ماهي: درباره چه حرف مي زني؟
من: آب، در آب هستي خوش مي گذرد؟

ماهي: آب؟
من: بله، آب. 

ماهي: آب چيست؟
من: همان که تو را درب��ر گرفته، همان که ت��و را احاطه 

کرده است. 
ماهي: چه چيز مرا در بر گرفته، چه چيز مرا احاطه کرده 

است؟
من: هيچ چي بابا ببخشيد مزاحم شدم، مشغول باش. 

توجه مي کنيد؟ خوش��بختي اصاًل يعني تو متوجه نباشي 
که چقدر خوشبختي، وقتي تو مدام از خوشبختي بيرون 
مي آيي تا به خوشبختي ات نگاه کني مثل يک ماهي هستي 
که از آب بيرون مي آيد تا ببين��د چه چيز احاطه اش کرده 

است؟ آن وقت اين ماهي تا عصر آن روز دوام مي آورد؟
همسر من فقط در يک صورت متوجه مي شود من غذايش 
را دوس��ت داش��ته ام. ِکي؟ وقتي که صدايم درنمي آيد، 
وقتي صدايم درنمي آيد چنان با غذا يکي هستم که ديگر 
فرصت اع��الم واي! اين چه غذاي خوش��مزه و معرکه اي 
است نمي ماند. يعني حالت من در غذا خوردن همين را به 
همسرم اعالم مي کند که واي! چه غذاي معرکه اي است، 
اما وقتي همين را به زبان م��ي آورم- در حالي که با اکراه 
درحال خوردن هستم و نصف غذا هم مي ماند- همسرم 
مي فهمد غذا خيلي هم باب ميل من نبوده و از سر تعارف 
چيزي پرانده ام. چ��را؟ چون اگر غذا واقع��اً و واقعاً خيلي 
خوشمزه بود من چنان مشغول مي شدم که به اندازه گفتن 
همين يک جمله نمي خواستم از آن غذاي خوشمزه دور 
ش��وم، همين که از غذا دور مي شوم يعني که غذا چندان 

هم براي من خوشمزه نبوده است. 

 چ�را ني�از دارم ب�ه ديگ�ران ثاب�ت کنم 
خوشبختم؟

من نياز دارم به ديگران ثابت کنم خوشبختم 
بنابراين صبح تا شب درباره خوشبختي ام 
کليپ ، عکس و فيلم مي گذارم و اين يعني از 
خوشبختي دور ش��ده ام و فرصتي يافته ام 
درباره خوشبختي ام محصوالت رسانه اي و 
نمايشي تهيه کنم، اما اگر من هر لحظه احساس خوشبختي 
مي کردم چنان به خوشبختي ام چسبيده بودم که اساساً 

متوجه نبودم خوش��بختم يا درس��ت تر بگوي��م، متوجه 
دوگانگي بين من و خوشبختي نبودم، چون وقتي مي گويم 
من خوشبختم يک دوگانگي را خلق مي کنم، انگار »من« 
چيزي است و »خوشبختي« چيزي ديگر، غير اين است؟ 
توجه کنيد: من خوش��بختم يعن��ي دو موجوديت قائل 
شده ايد يکي براي من و ديگري براي خوشبختي، اما وقتي 
اساساً شما فرق و فاصله اي ميان اين دو، حس نمي کنيد آن 
دوگانگي برداش��ته مي ش��ود، انگار بگوييد خوش��بخت، 
خوشبخت است و شما در حالت خوشبخت واقعي تبديل 
مي ش��ويد به »خوش��بخت، خوشبخت اس��ت« چون با 
خوش��بختي يکي هس��تيد، بنابراين نمي تواني��د هم با 
خوشبخت يکي باشيد و هم درباره اش گزارش و عکس و 
فيلم و استوري تهيه کنيد، نمي توانيد هم در آب باشيد و 
هم بفهميد در آب هس��تيد. ما که بيرون از آب هس��تيم 
متوجه هستيم که ماهي در آب است، يعني ماهي را يک 
چيز و آب را چيز ديگري درک مي کني��م، اما ماهي هيچ 
فرقي بي��ن خ��ود و آب قائ��ل نيس��ت، هي��چ غيريت و 
ديگرپنداري اي بين خود و آب قائل نيست، مگر اينکه از آب 
بيرون بيفتد، در آن صورت آن حالت يگانگي با آب برچيده 
مي ش��ود و در ماهي حالت »من« اينجا هس��تم و »آب« 
آنجاست پديد مي آيد، بنابراين ماهي مي تواند درباره آب 
گزارش بدهد، اما هر لحظه که ماه��ي درباره آب گزارش 
مي دهد در حقيقت به س��مت ميرايي و تشنگي حرکت 
مي کند، هر چقدر نمايش ها و سخنراني هاي او درباره آب 
بيشتر مي شود ماهي بيشتر از آب دور مي شود. هر چقدر 
من درباره خوشبختي بيشتر نمايش راه مي اندازم بيشتر از 
خوشبختي دور مي شوم، مگر اينکه ماهي سخنراني درباره 
آب را کنار بگذارد و دوباره به آب برگردد. به محض اينکه 
ماهي به آب برگردد، دوباره با آب يکي مي شود و اگر از او 
بپرسي آب؟ او خواهد گفت آب چيست؟ نمي داند، چون 
دوباره با آب يکي شده است و فرقي ميان خود و آب قائل 
نيست، بنابراين من در حالت يکي ش��دن با خوشبختي 
اساساً چيزي درباره خوش��بختي نخواهم دانست، چون 
»خوش��بخت، خوش��بخت اس��ت«2 و اينج��ا ديگر من 
موضوعيت ندارد که بتواند گزارش دهد، چون وقتي درباره 
چيزي گ��زارش تهيه مي کني، بايد يک گزارش��گر وجود 
داشته باشد و يک سوژه و در اينجا من از خوشبختي بيرون 
مي آيم تا خوش��بختي تبديل به س��وژه ش��ود، من هم از 
خوشبخت به گزارشگر خوشبختي تغيير جهت مي دهم. 

 زندگي نمي کنيم چ�ون زندگي را گزارش 
مي کنيم

حال ش��ايد با ديد و درک بهت��ري بتوانيم به 
موضوع نگاه کنيم. چرا ما زندگي نمي کنيم؟ 
چرا ما زندگي واقعي نداريم؟ براي اين که ما به 
جاي اينکه زندگي کنيم به گزارشگران زندگي 
تبديل شده ايم و زندگي سوژه اي شده که قرار 
اس��ت ما درباره اش عکس و فيلم و استوري تهيه کنيم. من 
مي روم به يک جنگل زيب��ا و بکر. در آن جن��گل زيبا و بکر 
آبشارهايي وجود دارد، صداي پرندگاني مي آيد و همه چيز 
براي زندگي کردن مهياس��ت، اما من چون معتاد شده ام از 
پشت روزنه تنگ اعتياد به اين صحنه ها نگاه مي کنم. گوشي ام 
را بيرون مي آورم و آن اعتياد دروني به من فرمان مي دهد که 
زود باش! زود باش! برو پشت دريچه لنز، تو نبايد و حق نداري 
بي واسطه با زندگي ات روبه رو شوي- و درست تر اين است که 
بگوييم زندگي کن��ي-  تو حق زندگي ن��داري اما مي تواني 
روايتگر زندگي باشي، مي تواني از زندگي ات استوري و عکس 
و فيلم تهيه کني، اما حق نداري بدون اين ابزارهاي شعبده و 
مقايسه و نمايش با زندگي ات يکي باشي و يک دل سير به اين 
مناظر چشم بدوزي و با آنها يکي شوي. ببينيد من چقدر بايد 
بدبخت باشم که هزينه کنم بروم رستوران و غذايم را سرد کنم 
چون مي خواهم استوري درست کنم و بگذارم اين طرف و آن 
طرف تا ديگران بدانند من کجاها که رستوران نمي روم و چه 
غذاهايي که نمي خورم. مهم نيست غذايم از دهن بيفتد، مهم 
نيست آن غذا سرد شود، من دقيقاً مثل شرکت هاي تبليغاتي 
عمل مي کنم، و امروز ما يک البراتوار کوچک ش��رکت هاي 
تبليغاتي را در جيب هايمان گذاشته ايم، شرکت هايي که قرار 
نيست آن غذاها را بخورند بلکه بهترين نورپردازي و بهترين 
زواياي نمايش برايش��ان موضوعيت دارد. من يک ش��رکت 
تبليغاتي ام و هيچ مهم نيست چه باليي سر دستگاه گوارش 
من مي آيد، اين لحظه معده مرا، اندرون مرا، روان پر از تشويش 

مرا که کسي نمي بيند، همه اينها فداي استوري. 

پدرانماقبلازخواب،بع�دازخوابو
وسطخوابمجبورنبودنددراينستاگرام
استوريبگذارند،آنهانيازينميديدند
مثاًلوقت�ييکخيارپوس�تميَکنند
وميخورندتمامعال�مراخبرکنندکه
ببينيدچهمعج�زهايدرحالرخدادن
اس�ت،ببينيدمنچقدرخاصهس�تم
چ�وندارمماس�توخي�ارميخورم

تابهحالدقتکردهايدکهچرارؤيابافي
ميکنيم؟منکهوقتيبهرؤيابافيهايم
نگاهميکنمميبين�مدوعاملدراين
بارهتعيينکنندهاست:اولاينکه»من
واقعي�ترابدارزياب�يميکنم«ودوم
اينک�ه»واقعي�تراکاف�ينميدانم.«
يعنيممکناستواقعيتحتيبدهم
نباشدامامنآنميزانخوبييالذتيا
رفاهيادانشياشهرتراکافينميدانم،

بنابرايندستبهرؤيابافيميزنم.
  

رؤيايميليونرش�دنب�اوعدههاي
اينترنتي

چند سال پيش دوستي داشتم که به او يک 
ايميل از سوداگران و کالهبرداران اينترنتي 
رسيده بود که برنده يک ميليون دالر شده اي 
و همين که او عالمت دالر و تعداد صفرها را 
ديده بود هوش از سرش رفته بود يعني ظاهراً 
به هوش بود اما ح��االت او را که مي ديديم 
کاماًل معلوم بود اينجا س��ير نمي کند يعني 
خودش و ما به او مي گفتيم يک خيال است 
اما مي ديديم دست از اين رؤيا برنمي دارد و 
مي گويد: اگر واقعي باش��د چه؟ و منظورش 
از اينکه » اگر واقعي باش��د چه« اين بود که 
»دوست دارم واقعي باشد« يا »چه مي شد اگر 
واقعي باشد« و همين گام ها او را به دامان رؤيا 
مي کشاند يعني همين که فرض مي کرد اگر 
واقعي بود چه، بالفاصله همين فرض در خيال 
او تبديل مي شد به گزاره »اين کاماًل واقعي 
است« و مي ديديم که دارد براي آن پول نقشه 
مي کشد که من اگر يک ميليون دالر داشته 

باشم مجبور نيستم در اين آپارتمان محقر و 
نقلي بمانم يا اين ماشين قراضه را سوار شوم 
بنابراين ذهن او تبديل مي شد به انبار دو نوع 
تصوير: تصويرهايي از زندگي واقعي اش که 
نمي خواس��ت، و تصويرهايي از يک زندگي 
رؤيايي که به واس��طه آن يک ميليون دالر، 

مي توانست به آنها برسد. 
آي�ادري�کپوس�ترزيب�اميتوان

سکونتکرد؟
چرا ما رؤيابافي مي کنيم؟ اگر رؤيا را به سراب 
تش��بيه کنيم، تش��بيه بي راهي نيست، به 
خاطر اينکه رؤيا صرفاً يک تصوير است و در 
تصوير نمي توان س��کونت کرد. متوجهيد؟ 
خانه من هر چقدر هم ک��ه محقر و کوچک 
باش��د اما در عين حال اجازه سکونت به من 
مي دهد، حال آيا تصوير يک خانه الکچري 
که در رؤيابافي سراغ من آمده قابل سکونت 
است؟ آيا مي توان حتي براي يک لحظه در 
تصوير س��کونت کرد؟ انگار من پوستر يک 
خانه الکچري را با خود همراه کرده ام و اميد 
دارم که اين پوستر سرانجام اجازه سکونت به 
من دهد در حالي که آن پوستر و تصوير اجازه 

برخورداري را به من نمي دهد. 
در واقع در رؤيا من دنبال سراب مي دوم. چرا 
مي خواهم دنبال سراب بدوم؟ چون به شدت 
احساس تش��نگي مي کنم. اگر من احساس 
تشنگي نمي کردم دنبال سراب مي دويدم؟ 
پاسخ منفي اس��ت. من آب خورده ام و هيچ 

احساس تشنگي ندارم پس موضوعيتي ندارد 
که دنبال سراب بدوم و نمي دوم. در حقيقت 
وقتي من رؤيابافي مي کن��م مي خواهم هر 
طور که شده از سراب به آب برسم، از تصوير 
و پوستر به واقعيت. مي خواهم به يک تصوير 
جان بخش��ي کنم، مي خواهم روحي در آن 

پوستر بدمم و آن را زنده کنم. 
اين کاري اس��ت که خياالت با من مي کند، 
در صورت��ي که اي��ن کار محال اس��ت، من 
نمي توانم جان بخش��ي کنم، اما چرا من با 
اينکه منطق��اً مي دانم رس��يدن از تصوير و 
پوستر به واقعيت ممکن نيست، اصرار دارم 

که اين اتفاق بيفتد؟
رؤيابافيميکنيمچ�ونازواقعيت

فراريهستيم
چرا ما اين هم��ه در عالم پنداره��ا و رؤياها 
زندگي مي کنيم؟ به خاطر اينکه از واقعيت 
فراري هستيم، ابزار ما براي فرار از واقعيت، 

همان رؤياها، پندارها و خيال هاي ماست. 
 اگر ما در واقعيت يعني در آنچه هست زندگي 
مي کرديم در آن صورت چه نيازي به رؤيابافي 
بود؟ رؤيا در حقيقت شکل وارونه ترس هاي 
ماست، کسي که مي ترسد رؤيا مي بيند و به 

خيال پناه مي برد. 
من از واقعيت مي ترس��م چون واقعيت را بد 
مي دانم بنابراين به رؤيابافي رو مي آورم. مثاًل 
قسط هاي بانکي من زياد است و من رؤيابافي 
مي کنم که »يک موقعيت ميليوني يا يک فرد 
خير سر راهم قرار گرفته و من مي توانم با يک 
چک همه آن قسط هاي معوق را بپردازم و از 
شر آن قسط ها رها شوم، لعنت به بانک ها!« 
مي بينيد؟ آن خش��م و آن لعنت به بانک ها 
و ترس، پي��ش از ظهور رؤيا در م��ن بوده و 
همان ها مرا به سمت رؤيا کشانده است، اما 
اگر من در خود توان بازپرداخت قس��ط ها را 
مي ديدم و نمي ترسيدم يا نه حتي اگر توان 
بازپرداخت قسط ها را نمي ديدم، با اين حال 
باز هم نمي ترسيدم، يعني آگاه بودم که ترس 
نمي تواند قسط هاي مرا بپردازد، آگاه بودم که 
نمي شود از دامان ترس آويخت، چون ترس 
نيستي اس��ت و از دامان نيس��تي نمي شود 
آويخت، بنابراين ترسيدن نمي تواند مسئله 
مرا حل کند، آيا در اين صورت به سمت رؤيا 

مي رفتم؟ 
توجه کنيد وقتي آن رؤيا تمام مي شود حال 
من بدتر از قبل مي ش��ود، چون مجبورم از 
آن رؤيا فرود بياي��م و مي بينم آن چکي که 
براي تس��ويه بدهي ها در رؤيا به خودم قول 
داده بودم دس��تم نيس��ت، مي بينم آن فرد 
خير دود و در هوا منتش��ر شده است، چون 
آن فرد خير س��اخته خيال من ب��وده و من 
نمي توانم او را به دنيا بياورم، چون من خالق 
نيستم، اما در خيال زور مي زنم که اين نقش 

را عهده دار شوم. 
در واقع من در رؤيابافي وع��ده اي به خودم 
مي دهم که آن وعده دروغ است، وعده اي که 
اول کام مرا شيرين مي کند. سعي مي کنم در 
رؤيا آن »اگِر« آغازين را ناديده بگيرم، رؤيا با 
»اگر آن چک دستم بود. . .« آغاز مي شود اما 
من در طول رؤيا »اگر« را ناديده مي گيرم و 
گزاره تبديل مي شود به »آن چک دست من 
اس��ت« اما با اتمام رؤيا من دوباره به دنياي 
واقعيت و قسط هاي عقب افتاده برمي گردم و 
»اگِر« ناديده گرفته شده تبديل به يک سيلي 

محکم مي شود. 
چرارؤيایافطاردارم؟

من روزه گرفته ام، اما دائم دست به رؤيابافی 
می زنم که افطار شده اس��ت، از بحث فقهی 
بگذريم که چني��ن روزه ای آيا اصال صحيح 
است يا نه، من در حقيقت واقعيتی که در آن 
هستم را قبول ندارم پس دست به رؤيابافی 
می زنم، چرا که براساس يک باور عميق روزه 
نگرفته ام. چرا تصويرغذاها و سفره افطار را 
در ذهن خود تجسم می کنم؟ چون رويايی 

دارم؛ رؤيای افطار خوردن. 
بی ترديد اگ��ر روزه من با يک ايم��ان و باور 
عميق قلبی و فکری باش��د هيچ گاه رؤيا را 
جايگزين واقعيت نمی کنم، چرا که واقعيت 
روزه برای من دلنش��ين تر از رؤي��ای افطار 

است. 
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