
  ر بلخيز کتاب با پتجربياتم ا
  

ر ي نبود جز کتاب با پيزيآن کتاب، چ. دي بدستم رسيمي صمي از دوستي سال داشتم کتاب22 حدود يش که سنيزده سال پيحدود س
ده ه کتابها فقط مطالعه کرين کتاب هم مثل بقي کرد ايار ميار اهل کتاب بود و مطالعه بسي محمد جعفر مصفا، دوستم بسيبلخ اثرآقا

ن کتاب را شروع به خواندن کردم، با تمام وجودم ي ايوقت.  ان بودي در اونمايت فکري هوي همچنان رفتارها و گفتارهايبود ول
ن کتاب را بخواند و ي اي شود کسيدم مگر مياز خود پرس. م رابطه برقرار کرديحرف زد با روحم با نفسم و با تک تک سلولها

بدقت .   گرانبها درآن استيدم چون متوجه شدم که گنجيرفتم کتاب را خر.   کنديروي پيت فکري وازهوي زندگيبگونه قبل
 بدنم هضمش ي خواندم بلکه با تمام سلولهايآن را فقط نم.  دم و خواندمي مصفا را هم خريگر آقاي ديوبعد از آن، کتابها. خواندم

 ي کردم اشک مينه نگاه مي به آيدم، وقتي ديا در درون خود م ريت فکريدم، نفس را و هوي شني موالنا را ميادهايفر.   کردميم
دم که چه ي دي کرده بودم، نفس را بوضوح مينگونه بغلط با خود زندگي کردم که تا بحال اي ميختم و از خودم معذرت خواهير

 مرا يبدهم و فرمان زندگ يک اجنبي خواستم وجودم را بدست يگر نمياصال د.  گر آورده بودي ديگر انسانهاي سر من و دييبال
ت يز دست دادن هوضرورت ا.  کردميدار شدم و هر حرکت نفس را فقط نگاه ميار و بيار هوشينجا بود که بسيرد در ايبدست بگ

 متعفنش را ي شناختم و بوي کرد از همان ابتدا او را مي ظهورميت فکري هويوقت.  ام شده بودي در زندگيفه اصلين وظي، اوليفکر
 کرده بود،  متوجه شده بود که با هر قدم او، ينين مدت عقب نشينفس در ا.   شدي کردم و با نگاهم ذوب ميس م حيبخوب

  . وجود نداردي مستجرقالبي براييگر جايصاحبخانه آگاه شده و د
 يش نگاه ميهاي را برسرم گذارم فقط به بازيت فکريس هوينکه کاله گي اي خواستم بجاي از خواب برميت صبحها وقنکهيخالصه ا

  .   مرا نداشتين بود که اون از هنگام صبح مجال حرکت درزندگيکردم، و ا
 پرندگان را يک شهر تهران و همهمه مردم، صداينها و ترافي بوق ماشي صداي در الباليشتر مواقع حتيار شده بودم در بيهوش

عت ين من و طبيانگار فاصله ب.  کردمي غروب رابطه برقرار مم زنده بودند، با تمام وجودم با طلوع ويدم، درختان براي شنيبوضوح م
 ي اي خوشبختيعني شنود، ين فرد آواز خوش پرندگان را نمي کردم که مگر اين بود تعجب مي غمگي کسيوقت. ار کم شده بوديبس

  .ي کني زندگيم وجود نداشت که تو با هستين برايشتر از ايب
 که قبال ي به کساني نبود، حتيگريز دير از عشق در وجودم چي کردم بغيتمام وجود حس مد و من عشق را با ين ماه طول کشي چند

 براشون انجام ي خواستم که کاريدم و از تمام قلبم مي ورزي کرده بودند عشق مي من بازي درزندگيدم و نقش بدي ورزينفرت م
ل از من ي از اقوام فاميکيد ي آيادم مي.   بودي خوبچه دوران.  مي شرکت کنيدهم تا مثل من شاد باشند و با هم در رقص زندگ

 دادم، او و خانواده ين فرد جواب منفي  فرو رفته بودم که بعد به اي کرده بود و من هم درآن دوران در امور خودشناسيخواستگار
ن و يم و چنين دختر را نخواستيل اعالم کردند که ما اي شان برخورده بود به تمام فاميت فکريت شان و هوياش که بشدت به شخص

، من يي گوي نميزيچ چي و هين حرفها سخت برآشفته شده بود بمن گفت تو چرا سکوت کرده ايدن ايچنان، خواهرم که از شن
 در آنجا يزي زند و چي مي طرف مقابل لگديم، وقتيد که بگوي رسي به ذهنم نميزياصال چ. مي بگويزيست که چي نيازيگفتم ن

 داشته باشد، يت فکري خورد که هوي مي عکس العمل هست، لگد را کسي براي لگد به آن برخورد کند، چه لزومنباشد که آن
  .  رفته بوديا به مرخصيا نبود و يا خواب بود و ي در من يت فکريهو

فکر کنم شش  دانم ينم.   شديد مي شد و ناپدي خواست اظهار وجود کند با نگاه من آب مي ميت فکري هوي در همه جا، وقت
  . ن حاالت بودمي بود که مداوم در ايماه

گر ي دي بگونه ايانه ايشد، و نفس بصورت موذيا داشت کمرنگ و کمرنگ تر مي متاسفانه گويبعد از آن هم ادامه داشت ول
 يکي.  ام داد انجيگري دي تواند بروز کند، مکرهاين راه نميد ازاي دي وقتيت فکريهو.  من وارد کرده بوديخودش را در زندگ

ار ي مثل پر سبک و بسي کردم که من چطوريسه مي مقاي خودم را با کسين بود که حاال غرور مرا برداشته بود، وقتين مکرها ايازا



له ي بوسيت فکريهو. دمي بالي زند و افسرده هست، به خود مي دست و پا مي زندگي در گل و اليگري هستم و ديشاد و پرانرژ
ن موضوع نبودم ، يدر ابتدا چون آنقدر خوش بودم متوجه ا.   ام را از دستم گرفتيخار، وووو دوباره سکان زندگسه، غرور، افتيمقا
  .  دوباره مرا بخواب کرد و خودش صاحبخانه شديرکانه اي او بصورت زيول

 آوردم دوباره و دوباره ياد ميبه  آن دوران را ينيري مزه شيسالها بعد وقت.   ام بودين دوران زندگين تريرين و شياون دوران بهتر
 يت فکرينبار هويا.  خانهي خواند و نه صاحب اصلي بود که کتاب را ميت فکرين هوينبار اي اي خواندم ولير بلخ را ميکتاب با پ

ما بهتر گران بکوبد که من چقدر از شيگران پز بدهد، و برسر دي و نشاط و ووو به ديدا کردن شادي خواند تا با پيآن کتاب را م
 را درخود به يت فکري تواند هويله آشنا هست و زودتر مي سنش کمتر هست کمتر به مکر و حي دانم انگار انسان وقتينم.  هستم

 ي آنچنان در تارو پود هستيت فکري کنم، متوجه هستم که هوي مي کنم هر چه خودشناسيامروزه هر چه تالش م.   بکشانديستين
ت ي هويازهايار در جهت خواسته ها و ني گذارم و بسي نميت فکرين خودم و هوي بيقات اصال فرقشتر اويمن النه کرده که ب

  . خواهم از غافله عقب بمانمي دارم و بقول معروف نمي گام برميفکر
  
در  ي بطور دائم و کامل با هستي کوتاه از وحدت و عشق بود، که اگر آدمي ارزد، لمحه اين تجربه من که به تمام عمرم ميا

  .د آنروزيبه ام.  شودي مي واقعيوحدت و عشق باشد، انسان بمعنا
 ي جاريم و در زندگي کني زندگي واقعيم و به معناين عجوزه نفس رها شويم و از دست اي  باشد که همه ما چون بچه ها پاک شو

  .ميه دهي هديگران و به زندگيم، و تمام وجودمان را که عشق هست، به خود و به ديو روان باش
  

 پرما

 2010ه ي ژانو24
 

Masnawi.persianblog.ir 
 


