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 فصل اول :

و پازل کمه، سناری خیلی وقتا فکر می کنم یه جای کار می لنگه، یه قطعه از -

نقص داره، تو یه سیکل معیوب گیر کردیم، وقتی می خوایم درستش کنیم 

خراب  تر میشه، به حال خودش هم که رهاش می کنیم باز یه جور دیگه 

 خراب میشه.

 نسکافه تونو با کافی میت می خورین یا بلک؟ -

 مرسی، نسکافۀ تنها باشه بهتره -

 شکر؟ -

 می خورم.نه ، ممنونم، قند دارم، تلخ  -

 شیرین کنندۀ بدون گلوکز هم تو کشوم دارم. -

 نه، نه، خیلی ممنون، طعم قهوه رو تلخ دوست دارم. -

 خوب، ادامه بدین، گوش می کنم -

بله عرض می کردم، زندگی معمای پیچیده ایه، غیرقابل حل، مثل یه معادلۀ  -

دو مجهولی که یه جمله اش رو به شما نداده باشن ولی مجبورتون کرده 

باشن حلش کنین....... مث یه پازل که چند تا قطعه شو برداشته باشن وبخوان 

 که شما بچینینش....

کی مجبورتون کرده بچینینش؟ کی گفته باید معادله رو حل کنین؟ زندگی  -

 تونو بکنین....

نمی شه، اصال شدنی نیست، مگه میشه بدون این که بفهمیم از کجا اومدیم  -

ره کجا بریم زندگی کنیم؟ هر لحظه تو زندگی در و واسه چی اومدیم و قرا

مقابل یه انتخاب قرار داریم که بدون دونستن اینا نمی تونیم انجامش بدیم. 

بذارین یه مثال براتون بزنم. وقتی بچه بودم تلویزیون یه فیلم سینمایی 

گذاشت. یه عده از یه ناشناس دعوتنامه ای دریافت کرده بودن واسه چند 
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توی یه ویال  وسط یه جزیره. قرار بود در روز و ساعت مشخصی روز اقامت 

 در جای خاصی از ساحل باشن و یه قایق هم منتظرشون بود.

همه شون وقتی به قایقران رسیدن سوال شون این بود که میزبان شون کیه،  

قایقران هم نمی دونست، او هم واسه این کارش از یه ناشناس پول گرفته بود و 

گه ای نمی دونست غیر از این که باید درساعت مشخصی عده ای رو هیچ چیز دی

از یه ساحل به یه جزیره ببره. فرض کنین شما یکی از اون مهمونا هستین، وارد 

جزیره می شین و به ویالی جزیره می رین، خدمتکارا به شما و بقیۀ مهمونا 

ورد میزبان و خوشامد می گن و از تون پذیرایی خوبی می کنن ولی اونا هم در م

هدفش از این سناریو هیچی نمی دونن، اونا هم توسط نامه واسه این چند روز 

استخدام شدن و دستورات و حق الزحمه رو توسط پست دریافت کردن، خوب شما 

قهوه میخورین، با مهمونای دیگه آشنا می شین، ممکنه با یکی از مهمونا که بیشتر 

وقت ناهار یه قدمی تا ساحل جزیره  باهاش صمیمی شدین تصمیم بگیرین تا

بزنین، ببینم در تمام این ساعتا می شه شما فراموش کنین که کی و چرا شما رو 

به این جزیره دعوت کرده و بی تفاوت به این مسأله زندگی تونو بکنین؟! می 

 تونین؟! برام عجیبه اگه بتونین....

 نسکافه تون سرد می شه. -

 مرسی، دستتون درد نکنه.... -

- ........................ 

- ........................ 

میشه به جای کلی صحبت کردن و مثال زدن از زندگی خودتون بگین؟  -

 شغل تون، خونواده تون؟

سعی می کنم، چشم، هر چی شما بگین، می دونم که اگر بخوایم به نتیجه  -

فتم گ برسیم باید شما بگین باید چکار کنیم، ولی راستشو بخواین اینا که

واقعیت زندگی من اند. یعنی این نیست که من یه زندگی دارم فارغ از این 
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که می تونم برم توشو درو به روی این فکرا ببندم.گفتین شغل، چشم، از 

شغلم شروع می کنم. خوب، من وقتی تو کتابفروشی ام نشستم و یه نفر میاد 

من می خواد یه  تو و میگه می خواد واسه تولد دوستش یه کتاب بخره و از

کتاب بهش پیشنهاد کنم دوباره با همین کشمکش های زندگی مواجه می 

 شم.

سیلونه رو می خونم. « نان و شراب»فرض کنین خودم دارم واسه سومین بار 

دوست دارم این کتابو بهش پیشنهاد کنم ولی بالفاصله صدتا سوال به مغزم هجوم 

کتاب به دردش می خوره؟! این  تو مطمئنی این»میارن. از خودم می پرسم: 

دون سوسیالیسم ب»کتاب تو زندگی تو چه تأثیری گذاشت؟! مگه نه این که تز 

ی سیلونه باعث شد تو چارچوب هیچ حزب و «مسیحی بدون کلیسا -حزب

کلیسایی دووم نیاری ؟! حاال بهت خیلی خوش می گذره که که از این چارچوبا 

ت واسه همین نیست؟! اگه می تونستی به بیرون زدی؟! سردرگم و بالتکلیفی ا

شورای مرکزی حزب یا به شورای کاردینال های کلیسا اعتماد کنی راحتتر 

زندگیت رو نمی کردی؟! خیالت راحت بود، اونا بهت می گفتن تو انتخابات شرکت 

کنی یا نه و اگر قراره شرکت کنی اونا بهت می گفتن به کی باید رأی بدی. اونا 

غلطا رو برات مشخص می کردن و تو فارغ از دغدغۀ انتخاب زندگیتو همۀ درست و 

می کردی، با چیزایی که اونا اجازه می دادن حالتو می کردی و سراغ قلمروهای 

 ممنوعه هم نمی رفتی...؟((

رو به مشتریم پیشنهاد بدم منصرف می « نان و شراب»خوب، با این حرفا از این که 

چگونه همه »یا « روز عاشق شوید 21در »ی آبگوشتی شم، بهتر نیست از این کتابا

بدم دستش؟! « تا میلیونر شدن چهار هفته راه است»یا « را دوست داشته باشیم؟

 تا می خوام یکی از این مزخرفاتو بدم دست مشتری یکی تو سرم می گه:
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پس رسالت فرهنگی تو چی میشه؟! فکر نمی کنی کلی از گرفتاری های این مردم »

اینه که فقط به خودشون فکر می کنن؟! به این که چطور بیشتر خوش بخاطر 

بگذرونن، چطور پول بیشتری در بیارن، و چطور دیگران رو تحت تأثیر قرار بدن؟! 

بدی؟! نه درد « درد»بدی؟! « دغدغه» فکر نمی کنی ضرورت داره به این مردم 

اگه « دروغ بگیم؟! چرا باید به هم»که درد« چرا من پول بیشتری در نمی یارم؟»

قرار نبود به مردم دغدغه و درد بدی چرا کتابفروش شدی ؟! می تونستی گل فروشی 

می بینین؟! کار به این آسونی نیست، منم می خوام « باز کنی یا بستنی فروشی

زندگی کنم، ولی چطوری؟! شما بگین اگه جای من بودین کدوم کتابو می دادین 

 دست مشتری و چرا؟!

فکر می کنم ذهن تون خیلی درگیر درست و غلطه... شاید پدر و خوب، من  -

مادر سخت گیری داشتین که مرتب شما رو واسه کارای غلط سرزنش می 

کردن... گاهی وقتا اینجور پدر و مادرا باعث می شن بچه ها تا آخر عمر 

درگیر درست و غلط باشن. انگار می ترسن که اون بابا یا اون مامان با اون 

حشتناکش، با اون نگاه شماتت بارش و با اون لحن عاقل اندر سفیهش اخم و

یعنی این کار درستی بود که کردی؟! از خودت خجالت نمی »بهشون بگه: 

 «کشی؟!

شاید اینطور باشه، خوب پدر و مادر من دوست داشتن ماها درسمونو بخونیم  -

نیم، گترا سالم کو مودّب باشیم، مثال با بزرگترا با احترام حرف بزنیم، به بزر

نمی دونم، شاید خوب یادم نمی یاد  ولی فکر نمی کنم اونقدرا سخت گیر 

بوده باشند. مثال تو خونۀ ما هیچوقت کسی به من نگفت باید نماز بخونی 

گرچه همه نماز شونو می خوندن، ولی اگر حرف زشت و رکیکی رو از بچه 

ردم خیلی ناراحت می های مدرسه یاد گرفته بودم و تو خونه تکرارش می ک

شدن، البته همۀ اینا باعث نشد که من موقع عصبانیت فحشای خیلی رکیک 
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ندم، راستش... نمی تونم تقصیرو بندازم گردن پدر و مادرم... ولی اگر خیال 

 می کنین با قبول کردن این ایده حالم بهتر می شه من حاضرم قبولش کنم.

 بهش صحبت می کنیم. وقتتون نموم شد، جلسۀ آینده بیشتر راجع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 فصل دوم:

تو این چند روز کلی به فرمایشات شما فکر کردم. به این که ممکنه پدر  و  -

مادرم باعث این شده باشند که من همیشه درگیر دغدغه های معنوی یا 

فلسفی یا هر چی اسمشو بذارین باشم. اما نمی تونم با این نظر موافق باشم. 

ا أثیر اونراستش هر چی زندگیمو مرور کردم دیدم بیشتر از این که تحت ت

قرار گرفته باشم تحت تأثیر کتابا، فیلما، قصه ها، معلما و دوستام قرار گرفتم. 

بذارین یه مثال بزنم، تو خونۀ ما تا جایی که من یادمه چندان صحبتی از 

عشق و عاشقی نبود، پدر و مادرم وقتی هم که با هم خوب بودن روابط شون 

« زیزمع»می یاد به هم گفته باشند دوستانه بود، نه عاشقانه. هیچوقت یادم ن

ولی من از بچگی شروع کردم به عاشق شدن! فکر « عشق من»چه برسه به 

ساله، تو یه  8کنم اولین بار که عاشق شدم کالس دوم دبستان بودم، یعنی 

مهمونی با یه دختر هم سن خودم چهار تا کلمه حرف زدم، اسمش بود 

ت هم نبود، ولی منظورم اینه که ، اصال هم خوشگل نبود، البته زش«هما»

اینطور نبود که من عاشق چشم و ابروش شده باشم. باورتون میشه تا ماهها، 

فکر می کردم، مثال یه جای قشنگی که می رفتم « هما»شایدم تا سالها به 

جای اونو خالی می کردم، توی اون سن! فکرشو بکنین! طبیعیه؟! سال چهار 

شق من شد، از فامیالی دورمون، هر چند سال دبستان که بودم یه دختری عا

یکبار همدیگه رو می دیدیم. منم ازش خوشم می اومد ولی عاشقش نشدم. 

فکرشو بکنین تو اون سن می تونستم فرق بین دوست داشتن و عاشق شدن 

رو تشخیص بدم، می فهمیدم که من دوستش دارم ولی اون عاشق شده، 

سابی عاشق شدم، عاشق یکی از ساله بودم ح 12-13دوباره وقتی که 

دخترای همسایه،اسمش بود))مینا((،باورتون میشه تمام روز توفکرم بود ؟! 

یعنی هر وقت تنها بودم به اون فکر میکردم و هر روز بارها به بهانه های 

مختلف میرفتم سر کوچه تا از در خونشون رد شم و به خونه شون نگاه کنم 
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اش که قشنگ نبود،کلی دلتنگی تو خودش ! خوب ، این عاشق شدن ها همه 

داشت ،کلی آدمو تو خودش فرو می برد.عاشق شدن رو ، اگه فرض کنیم یاد 

گرفتنی باشه ،من تو خونه مون یاد نگرفتم .نه تنها پدر ومادرمن رفتار 

عاشقانه ای نداشتن که تا جایی که یادم میاد بیشتر فک وفامیالمون هم 

ی بودن که به فکر ازدواج و سرو سامون گرفتن آدمای به قاعده و سربه راه

بودن تا عشق وعاشقی. فکرکردم اگه قراره عاشقی رو از یه جایی یادگرفته 

باشم ،اونجا خونه مون نبوده ،شاید فیلمای سینما بوده باشه .خوب، فکرمیکنم 

میبینم چندتایی از این فیلم فارسی های اون زمان رو نگاه کرده بودم تو 

تایی هم فیلم هندی ،که مایه مشترک همه 7-8تو ویدئو همینطورسینما یا 

شون عاشق شدن بود .ولی این فیلم ها هم خیلی تاثیرعمیقی رو من نداشتن 

رو ول کنم برم و یکی از « بروس لی»،یعنی هیچوقت حاضر نبودم یک فیلم 

و فیلم های پلیسی و « مرد شش میلیون دالری»این فیلمارو نگاه کنم . 

تری و کابوی و مخصوصا فیلمای دزدای دریایی و حتی فیلمای کمدی گانگس

سالگی  11-12رو به فیلمای عشق و عاشقی ترجیح می دادم.وقتی هم که تو 

ویکتور هوگو رو میخوندم تا جایی که یادمه همونقدر که « بینوایان»رمان 

قدرتمند آزاده ی مهربان برام جذابیت داشت ، صحنه های « ژان والژان »

عشقوالنه کوزت و ماریوس برام لوس و خنک بودند وزود ردشون میکردم و 

حوصله شون رو نداشتم. تازه بعداز بارها وبارها عاشق شدن بودکه اگه تو یه 

کتابی یه ماجرای عاشقانه ازنوع عشقای خودم پیدا میکردم برام جذاب بود. 

م عاشق این که میگم از نوع عشقای خودم بخاطراینه که احساس می کن

 شدن 

هم رنگای مختلفی داره، عشق آبی با عشق قرمز فرق داره، و عشق صورتی با 

 عشق آسمانی...

 حاال مثال عشق های شما چه رنگی اند؟! -
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نمی دونم، یعنی نمی تون یه رنگ رو انتخاب کنم، یه جور خاص، اگه به  -

اقای فذهنم رسید می گم براتون... چیزی که می خواستم بگم اینه که اوال ات

بیرون خونه بیش از اتفاقای توی خونه رو من تأثیر داشتن و ثانیا انگار یه 

چیزی یا یه چیزایی توی من هست که آموختنی نبوده، انگار از درون وجودم 

اونهارو داشتم، فقط وقتی که تو دنیای بیرون با معادل های اون برخورد 

من اول عشق رو تو  کردم، احساس آشنایی و الفت کردم باهاش، یعنی مثال

خودم تجربه کردم بعد تو قصه های بیرون تجلی ها یا معادل های عشق 

جنس خودمو پیدا کردم و یه نفس راحتی کشیدم که اون چیزی که من 

تجربه اش کردم وجودواقعی داره، چون کسان دیگری هم بودن که اونوتجربه 

 کرده باشن....

 نفس راحتی کشیدین؟! -

تی کشیدم، مثل کسی که تو یه کشور غریب یه نفرو می بله، واقعا نفس راح -

بیند که داره فارسی صحبت می کنه. می دونین دکتر، اگر یه تجربه ای رو 

هیچکس دیگه نداشته باشه و فقط ما اون تجربه رو داشته باشیم خیلی خیلی 

 احساس غربت می کنیم. فکر کنید شما یه نفرو تو خونه تون ببینین 

نتونه اونو ببینه و وقتی شما راجع به اون یا با  ان حرف می زنین که هیچکس دیگه 

همه هاج و واج نگاتون کنن انگار که شما دیوونه این، فکر کنین چقدر سخته، و 

وقتی یه نفر دیگه هم بتونه اون موجود رو ببینه چقدر خیالتون راحت میشه. واسه 

و کوئیلو پائول« کیمیاگر»و تو ر« سانتیاگو و فاطمه»من هم اینطوری بود، وقتی عشق 

و « ابن مشغله»مرحوم رو تو « نادر ابراهیمی»می خوندم، یا وقتی کله شقی ها 

زیر نور »اش می خوندم، یا سردرگمی های جوون طلبه رو تو فیلم « ابوالمشاغل»

نگاه می کردم احساس می کردم تنها و غریب نیستم، اونوقت یه نفس راحتی « ماه

هم اینجور وقتا شروع می کنم زار زار گریه کردن، انگار بغض  می کشیدم، گاهی

 تنهایی ام می ترکه...
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 خیلی گریه می کنین؟! -

نه، نه خیلی، اتفاقا کم پیش میاد که گریه کنم ،ممکنه هر چند ماه یک بار  -

پیش بیاد ،اینجور وقتا که گفتم یه وقتایی که به طور منطقی نباید گریه کنم 

حاتمی کیا رو دیده باشین، تو اون صحنه « نس شیشه ایآژا»مثال اگه فیلم 

نامۀ همسرش فاطمه رو باز می کنه و چفیه و پالک « حاج کاظم»ای که 

جبهه شو می بینه که همسرش براش گذاشته من خیلی گریه کردم، این که 

حس می کنه و درک می کنه دیوونگی های غیر قابل « می فهمه»فاطمه 

 ی بغضمو پاره می کنه. خسته شدین آقای دکتر؟!توضیح حاج کاظمو یه جور

 نه، نه، چرا فکر کردین خسته شدم؟! دارم گوش میدم... -

چشماتون خسته به نظر میاد، چشماتون قرمز شده چند بارم خمیازه  -

 کشیدین، معذرت می خوام،

 نمی خواستم بی ادبی کنم فقط گفتم اگه خسته این امروز جلسه رو زودتر                 

 تموم می کنیم...

شما دوست دارین جلسه رو زودتر تموم کنیم؟! چیزایی که گفتین خسته  -

 تون کرده؟!

البته، احساس خستگی که می کنم ولی این که ازتون پرسیدم خسته شدین  -

واقعا به خاطر این نبود که من دوست داشته باشم جلسه رو زودتر تموم 

خیلی مهم اند، خیلی هم به کنیم، می دونین چیزایی که می گم واسه من 

خودم فشار آوردم که بیام اینجا و حرف بزنم، به همین خاطر نمی خوام تو 

حالت خستگی و بی حوصلگی به حرفام گوش کنین، می خوام ذهن تون 

 روشن و بیدار باشه وقتی من حرف می زنم....

 به خودتون فشار آوردین که بیاین اینجا؟! چطور؟! -

نمی تونم خیلی امیدوار باشم که اومدن و حرف زدن خوب، حقیقتش این که  -

مشکلی رو از من حل کنه، با این وجود که تصمیم گرفتم همۀ راه ها رو 
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امتحان کنم بازم چندان امیدوارانه نیومدم اینجا، منو ببخشین، قصد جسارت 

به شما و تخصص تون رو ندارم فقط می خوام صادقانه حرف بزنم... به هر 

دشواری می کنم که بابت مسیری که خیلی به اثر بخشی اش  حال دارم کار

امید ندارم دارم هزینه ای می دم که خوب... واسه من هزینۀ کمی نیست.... 

 معذرت می خوام،نمی خواستم این حرفا رو بزنم،

 4-5فقط می خواستم مطمئن باشم که خیلی خسته نیستین، خیال می کنم 

 ث من گوش دادن کار آسونی نباشه.ساعت نشستن و  به حرفای آدمایی م

خوب، شاید حق با شما باشد، راستش نمی تونم بگم اصال احساس خستگی  -

 نمی کنم، موافقین یه نسکافه بخوریم؟

 دست تون درد نکنه. -

بدون کافی میت، بدون شکر ! ببینین حرفاتون یادم می مونه: قند دارین و  -

 از طعم قهوۀ تلخ خوشتون می یاد.
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 سوم:فصل  -

 خوب، از کجا شروع کنیم؟ شما سوال می کنین یا بازم من حرف بزنم؟ -

 شما ادامه بدین، فکر کنم جلسۀ قبل داشتین از عاشقیاتون می گفتین. -

خوب، نه دقیقاً، منظورم بیشتر ذکر یه مثال بود که بگم خونواده اونقدر روم  -

رو افکار و تأثیر نداشتن، خیلی حرفها از خیلی کسا بیش از پدر و مادرم 

احساسات من تأثیرگذاشتن، حتی می خواستم بگم انگار یه چیزایی تو من 

آموختنی نبوده، با من بوده، از کجا شو نمی دونم، ولی پیش از این که کسی 

راجع بهشون چیزی بهم بگه خودم تجربه شون کردم، بازم فکر می کنین 

 ردم؟باید تو رفتار پدر و مادرم دنباله ریشۀ دغدغه هام بگ

اصراری ندارم، شاید یه وقت دیگه بتونیم بیشتر راجع به این قضیه صحبت  -

 کنیم، هنوزم عاشق می شین؟

من   «بابا، آدم فقط یه بار عاشق میشه؟»راستش، یه روزی پسرم ازم پرسید  -

جواب دادم بستگی به آدمش داره، بعضی آدما هیچوقت عاشق نمی شن، 

هم راجع بهش حرف نمی زنن، هیچوقت تجربه اش نمی کنن، هیچوقت 

بعضی آدمها با این که هیچوقت عاشقی رو تجربه نکردن کلی هم راجع به 

عشق حرف می زن، بعضی آدما فقط یک بار عاشق می شن، بعضی آدما بارها 

و بارها عاشق می شن. بعضی آدما همیشه عاشقن، حتی وقتی معشوقی 

فته، یا معشوقش هنوز ندارن، یعنی حالت یه عاشق رو دارن که معشوقش ر

 نیومده، به هر حال اونا عاشقن...

 خوب، اونوقت شما جزوکدوم دسته از این عاشقا هستین؟ -

 متأسفانه فکر کنم جزو اونا که بارها عاشق می شن! -

 متأسفانه؟! -

 بله قربان، متأسفانه! -

 چرا متأسفانه؟! -
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صب ن« عبور ممنوع»واسه این که خیلی وقتا جلوی کوچۀ عاشقی یه تابلوی  -

 شده !

کی اون تابلو رو نصب کرده ؟ مامان و باباتون؟ یا فیلمایی که نگاه کردین و  -

 قصه های که خودین؟

 از نظر شما چنین تابلویی وجود نداره؟ -

لطفا جواب سوال منو بدین: کی اون تابلو رو نصب کرده؟ مامان و باباتون؟ یا  -

 فیلمایی که نگاه 

 کردین و قصه هایی که خوندین؟!

شون آقای دکتر، همه شون، پدر و مادرم، فیلم ها، قصه ها، تاریخ، همه  -

 «عبور ممنوع»فلسفه ، ادبیات، مذهب، فرهنگ،  تربیت، همه شون تابلوی 

وجود نداره و عشق « عشق ممنوعه»رو نگه داشتن. شما می خواین بگین 

 همه جوره آزاده؟!

 «شق ممنوعع»من همچنین چیزی نگفتم، من فقط خواستم بدونم تابلوی  -

 شما از کجا اومده، می خواین راجع بهش بیشتر فکر کنین.

بله، بله، راجع بهش بیشتر فکر می کنم. ببینین آقای دکتر، یه موقع یه دختر  -

و پسر خوب که هر دو توی خونواده های آبرومند و حمایت کننده ای زندگی 

ونا می کنن یه احساس خوبی نسبت به هم پیدا می کنن، آقای دکتر، ا

تصمیم می گیرن اسم این احساسو بذارن عشق، اونوقت مسأله رو به خانواده 

ها شون می گن، خونواده هاشون راجع به اون خونوادۀ دیگه و اونی که بچه 

شون خیال می کنه عاشقش شده تحقیق می کنن و به این نتیجه می رسن 

و میشه که اون آدم و اون خانواده سبک زندگی مشابهی با خودشون دارن 

روشون حساب کرد و بهشون اعتماد کرد. بعد همۀ کارایی که الزمه انجام 

میشه و این عشق از مقدمات عرفی و شرعی و قانونی میگذره و هیچ جا 

مانعی در برابرش پیدا نمیشه. این یه جور عاشقیه. پونزده سال از ازدواج این 
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و گذاشتن عاشقی دو نفره می گذره ، آروم اون احساسی که اون موقع اسمش

تغییر می کنه، حاال یا محو می شه، یا ناپدید می شه، یا بالغ می شه، یا پخته 

می شه، یا آلوده می شه یا به هر حال یه اتفاقی براش می افته که در نتیجه 

دیگه اون احساس اول نیست و هر جور احساس دیگه ممکنه اون وسط وجود 

اون احساس اسمش عاشقی نیست  داشته باشه ولی باالخره هر چی که هست

و اگه بخوان هم هر جور هست اسمشو بذارن عاشقی خوب می دونن که این 

 عاشقی یه چیزیه غیر از اون عاشقی....

خوب، چه اشکالی داره؟ زندگی در حرکته، هیچ چیز ثابت نمی مونه، همه  -

 چیز در تغییره.

ه بحثم این نیست کبله، بله، من هم می دونم که زندگی در تغییره و موضوع  -

این احساس نباید تغییر کنه، موضوع صحبتم یه چیز دیگه ست،پونزده سال 

 بعد از این ازدواج،یکی ازاون دونفرهمون احساس 

 پونزده سال پیشو، یا یه چیزی شبیه اونو با یه نفر دیگه تجربه می کنه.

 یه چیز شبیه اونو با یه نفر دیگه تجربه می کنه.

 خوب ؟! -

آقای دکتر، فکر کنین من،بعد پونزده سال ازدواج، با داشتن دو تا خوب ؟!  -

بچه و زندگی ای که از نظر یه ناظر خارجی هیچ جاش پنچر نیست. دچار 

همچنین تجربه ای می شم، یه خانون سه بار می یاد تو کتابفروشی ام، و 

دفعه چهارم وقتی می یاد تو، من احساس می کنم دستپاچه می شم، 

می کنم بی قرار می شم، می خوام یه جوری صحبتامون طوالنی   احساس    

تر بشه و اون بیشتر بمونه و بعد می بینم که اونم بیشتر از اون چیزی که 

 ضروریه داره میمونه تو مغازه....

 خوب ؟! -



18 
 

خوب بعدش من می بینم که خیلی دارم بهش فکر می کنم، وقتی یه آهنگ  -

می گیرم دستم می « حافظ»افتم و وقتی عاشقانه می شنوم به یاد اون می 

 سوال کنم.« لسان الغیب»خوام راجع به اون از 

 و بعدش ؟! -

بعدش همسرم احساس می کنه که من یه تغییری کردم، حس می کنه که  -

، حس می کنه که دچار تالطم و بی تابی ام، و حس می کنه که «نیستم»

بی قرار و عصبی و  من دارم یه چیزی رو ازاش قایم می کنم، اونوقت اون

ناآرام میشه وچون هیچ دلیلی برای این احساسش نمی تونه ارائه بده به همه 

چیز گیره می ده، از همه چیز بهانه می گیره، هر روز یه جای بدنش درد می 

 کنه...

 و همۀ اینا تو شما چه احساسی ایجاد می کنه؟ -

توی  بکنم؟ مناحساس فشار، یه فشار سنگینی و متالشی کننده، چکار باید -

 درد کشیدن اون سهیمم،

 خودمو سرزنش می کنم، احساس گناه می کنم، خودمو فحش می دم... -

 گفتین احساس گناه پیدا می کنین؟! -

 بله آقای دکتر، احساس گناه پیدا می کنم... -

 وقتی بچه بودین هم زیاد احساس گناه پیدا می کردین؟! -

ار احساس گناه پیدا کرده باشم... بچه که بودم.... یادم نیست... شاید یکی دوب -

ولی چیز زیادی یادم نیست... کودکی شادی داشتم، به نظرم خیلی بهم 

خوش می گذشت، چون هر چی منو یاد کودکی ام می اندازه رو دوست دارم، 

شهر دوران کودکیم، محله های دوران کودکیم، آهنگ ها و فیلمها و 

گی چندان احساس گناه شدیدی کارتونایی قدیمی....  فکر نمی کنم تو بچ

داشتم، فکر نمی کنم، اگه هم بوده، اونقدر نبوده که یادم مونده باشه. آقای 

آشنا نبودن ولی اونقدر هم « فروید»دکتر، معذرت می خوام، پدر و مادرم با 

منو سنگین نکردن، باور کنین این قضیه خیلی به کودکی من « سوپرایگوی»
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نمی تونم به تأثیری که روی دیگران « انسان»ه ارتباط نداره، من بعنوان ی

 می ذارم بی تفاوت باشم!

 چرا عصبانی شدین؟! -

- .................... 

 جلسۀ بعد بازم راجع بهش حرف می زنیم، وقتمون تموم شد. -

- ......................... 

- .................................. 
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 فصل چهارم:

 آقای دکتر؟بازم من شروع کنم  -

اگر مایلید چیز مهمی بگین من گوش می کنم، وگرنه من با یه سوال شروع  -

 می کنم، چطوره؟

 بله، اینجوری بهتره، شما سوال کنید من جواب بدم. -

 اشکالی نداره من پیپ بکشم؟ بوی تنباکو اذیت تون نمی کنه؟ -

 نه، نه، کامال راحت باشید، خواهش می کنم. -

- Okجلسۀ قبل  2-3سوال شروع می کنم، توی  ، مرسی، خوب من با این

شما راجع به مشکالت خودتون و مشکالت زندگی صحبت کردین، مفصل و 

جزء به جزء، خوب حاال من میدونم که اون زندگی ای که شما نمی خواینش 

چیه، امامن نمی دونم اون زندگی ای که شما می خواینش چیه، یعنی اگر 

ی نوشتین دقیقاً اونو چطوری می نوشتین، قرار بود سناریوی زندگی رو شما م

 این جلسه اینو واسه من باز کنید... بفرمایید....

 خوب، خوب، اجازه بدین یه کمی فکر کنم، سوال خوبیه،..... -

- ................................. 

- .................................. 

نیم. فکراتونو منظم ک فکر می کنم بهتره با صدای بلند فکر کنید، نمی خواد -

همانطوری که فکر می کنید حرف بزنید، واسه من جالبه که جریان تفکر 

 ؟!okشما رو بشنوم، 

بله، بله، حتما، همین کارو می کنم، اول از همه فکر کردم که کاش اینقدر  -

عاطفی نبودم، کاش اینقدر حساس نبودم، اونوقت اینقدردرد نمی کشیدم، 

تر زندگی می کردم. می دونید آقای دکتر، به نظرم فکر می کنم خیلی راحت 

اگه من آدم متفاوتی بودم، نیازی به تغییر دادن زندگی نبود، اشکال از منه، 
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ی یکی از از خود من بذارین یه مثال براتون بزنم.... چند روز پیش تو کافه

 دوستام 

دم. شدن با خو نشسته بودم،این کافه پاتوق منه، یه جورایی یه جای دنج برای تنها

این کافه مال یکی از دوستامه ولی از ایده های من هم واسه چیدمان کافه استفاده 

 توش دارم.... being in homeکرده، به این خاطر من یه جوری احساس 

 مثال چه ایده هایی ؟! -

 نمی« کافۀ درخت بلوط»مثال اسم کافه، اسمشو به پیشنهاد من گذاشت  -

 اورول رو خوندین یا نه ؟!جورج « 1984»دونم کتاب 

را خوندم، اونم سالها « قلعۀ حیوانات»نه، نخوندمش، از جورج اورول فقط  -

 پیش، اواخر نوجوانی.

شده، جایی که پاتوق « کافۀ درخت بلوط »صحبت از  1984آهان... تو کتاب  -

 می« تابلو»نقاش ها وموسیقدان ها است و رفتن به اونجا یه جورایی آدم رو 

قرار می ده. یه جوری می « پلیس اندیشه»خطر دستگیری توسط کنه و در 

 ومخ شون چیزی«  فکر کنند»شه گفت پاتوق کسانی است که هنوز قادرند 

 بیش از یه دستگاه ضبط صوت و پخش شعاره!

 خوب، جالبه.... -

بله آقای دکتر،یه معنای دیگه هم داره، اون اینه که معموال جغدها توی  -

می سازن، منظورم این بوده که این کافه پاتوق درخت بلوط لونه شونو 

 جغدهاست!

 پاتوق جغدها ؟! عجب! این که زیاد جالب نیست، می گن جغدا شومن! -

نه ، نه، آقای دکتر، شوم بودن جغد جزو افسانه های اینوریه، تو افسانه های  -

ملل دیگه، جغدها پرنده های خردمندی هستند، حیوونای جنگل هر وقت 

ابل حل یا بن بستی تو زندگی شون برخورد می کنن راه می به مشکل غیرق

افتن و می رن پیش جغدی که توی تنه یه درخت بلوط زندگی می کنه و 
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از اون راهنمایی می خوان.... میدونین ؟ من خیال می کنم خردورزی به 

نوعی با تنهایی ارتباط داره، آدم تا قاطی بقیۀ آدماست چنان غرق در جریان 

نمی تونه به زندگی درست نگاه کنه، به اجزاء زندگی نگاه می  زندگیه که

کنه ولی به کل زندگی نه! با نگاه کردن به اجزاء زندگی نمیشه کلیت زندگی 

ه از ، یه کّل ک« گشتالته»رو فهمید، به قول فیلسوفان آلمانی ، زندگی یه 

نو جمع جبری اجزاءش بیشتره و با نگاه به دونه دونۀ اجزاءش نمیشه او

فهمید، مث یه پازل می مونه که اگه همۀ هزار قطعه اش رو یکی یکی نگاه 

کنین نمی تونین کل تصویر پازل رو ببنید، باید قطعه ها کنار هم چیده شده 

باشند، سر جای خودشون و شما به کلّ قطعه ها نگاه کنید. زندگی اینجوریه، 

نین و به کّلش نگاه ک نمی شه با نگاه تحلیلی فهمیدش، باید یه باره و یکجا

« وداب»برای این کار باید جریان زندگی خودتونو بیرون بکشین، کاری که 

کرد و خیلی هایی که خواستن زندگی رو بفهمن... خوب، جغد تنها ، نماد 

خردمندی است و درخت بلوط پاتوق جغد است. آدمایی تنها، بیرون از جریان 

 زندگی، ولی خردمند....

 ....خوب، خوب، جالبه -

ی درخت بلوط نشسته بودم و با یه روزنامه ور می بله آقای دکتر، تو کافه -

رفتم که تنها خبر جالبش واسه من خبر برگزاری یه دوئت ویولن و ویوانسل 

بود که توسط دو تاخواهر اجرا می شد، داشتم این تیکه رو از روزنامه جدا 

ه چی ام اومد پهلوم می کردم و الی تقویم جیبی ام می ذاشتم که دوست کاف

نشست و سر صحبت رو باز کرد. گفت که مادرش سرطان گرفته و چند 

روزیه که حسابی گرفتار بیمارستان و عکسبرداری و آزمایش و این حرفاست، 

تو صحبتا گفت که این چند روز که تو بیمارستان رفت و آمد می کرده 

دمایی رو می متوجه شده که ما باید خیلی خدارو شکر کنیم. می گفت آ

دیده که پول داروی بچۀ مریضیشونو ندارن، آدمایی که برای بستری کردن 

بچه شون التماس می کنن و پذیرش بیمارستان دولتی می گه تا این پولو 
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به حساب نریزین نمی تونیم پذیرش تون کنیم و دوستم می گفت وقتی فکر 

ش فقط بابت کرده و دیده این پولیه که هر وقت بچه هاشو می بره گرد

 خرج می کنه کلی خدارو شکر کرده که چینن وضعیتی داره.....« فست فود»

 خوب..... -

بله آقای دکتر، دوستم با دیدن یه پدر مچالۀ کارگر که واسه بستری شدن  -

بچه اش تماس می کنه خدا روشکر می کنه که در وضعیت اون آدم نیست، 

حنه رو از دوستم شنیدم ولی من که این صحنه رو ندیدم و فقط وصف این ص

از اون روز بیچاره شدم، بیچاره! آقای دکتر، من نمی تونم با دیدن چنین 

صحنه ای خدا رو شکر کنم. آقای دکتر من از خدا طلبکار می شم! من از 

خدا شاکی می شم! من به خدا اعتراض می کنم ! چرا باید در دم و دستگاه 

من فقط به دوستم که خدا رو  الهی چنین صحنه ایی وجود داشته باشه ؟!

بخره نگاه کردم، « فست فود»شکر می کرد که می تونه واسه بچه هایش 

نمی تونستم جوابشو بدم، بغض کرده بودم، یا باید ساکت می موندم یا باید 

این چه دنیایی یه؟ این چه خدای مهربونیه ؟! این چه »نعره می کشیدم: 

فته بودم تو کافه یه حالی بکنم، همچنان عدالتیه ؟! از اون روز که خیر سرم ر

حالم بده، شاید اون بچه تو بیمارستان بستری شده باشه، حالش هم خوب 

شده باشه و اون پدر کارگر هم به نظرش خیلی طبیعی بیاد که پول نداشته 

باشه و جلوی کلی آدم به متصدی پذیرش بیمارستان التماس کنه.... ولی 

م تحمل کنم، حالم بد میشه، قلبم می خواد منفجر من.... من.... من نمی تون

بشه، می خوام سر همه فریاد بزنم، سر خودم، سر دوستم، سر متصدی 

پذیرش، سر رئیس بیمارستان. سر حکومت، سر خدا!....آقای دکتر، کاش 

 اینقدر حساس و عاطفی نبودم،
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و بخورم ر« کافه الته فندقی مخصوص کافۀ درخت بلوط»کاش می تونستم یه لیوان 

با  «فست فودی»و مث دوستم خدارو شکر کنم که امشب می تونم بچه هامو به یه 

 کالس ببرم... کاش می تونستم.... خسته شدین آقای دکتر ؟!

 نه عزیزم، دارم فکر می کنم.... -

 گمون می کنم وقتم هم تموم شده باشه، نه ؟! -

 وقت ؟! .... بله، بله، درسته ! -
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 فصل پنجم :

جلسۀ قبل راجع به اون آدم فقیری که بیمارستان بچه اشو بستری نمی کرد  -

حرف می زدین که چقدر شما رو تحت تأثیر قرار داده، من فکر کردم شاید 

 بد نباشه راجع به این ماجرا یه چیزایی بگم....

 بله، حتماً آقای دکتر، ممنونم که به حرفام فکر می کنین و اهمیت می دین. -

واهش می کنم.... ببینید، شما خیلی به نیمۀ خالی لیوان نگاه می بله، بله، خ -

کنید.... خوب، هر کدوم از ما یه جاهایی تو این زندگی رنج هایی رو تجربه 

کردیم... خوب یه جاهایی هم حسابی لذت بردیم.... حتی همون مرد فقیر، 

ا یچه می دونین، شاید حتی بیش از من و شما تو زنگیش کیف کرده باشه، 

می کنین روی صحنۀ دردورنج کشیدن « زوم»همون بچۀ مریض، شما دارین 

اون... شاید یه هفته قبل از این صحنه، یا یه هفته بعد از این صحنه رو اگه 

تو ذهن تون داشته باشین ببینین اون بچه با نهایت وجد و شادی داره با 

رو همون صحنۀ  دوستانش بازی می کنه و لذت می بره.... تازه، حتی اگه شما

کنین بازم در صورتی می تونین شاکی باشین که « زوم»درد کشیدن هم 

مطمئن باشین اون مرد فقیر یا اون بچه قربانی زندگی هستن... در حالی که 

اینطور نیست، انتخاب های ما در زندگیمون روی سرنوشت مون موثرن، از 

داده بود ،خالقیت کجا می دونین اگه اون مرد فقیر تالش بیشتری به خرج 

بیشتری تو زندگیش به کار برده بود و زحمت بیشتری کشیده بود وضع 

متفاوتی نداشت ؟! مگه کم بودن کسانی که از کارگری شروع کردن و بعد 

مالک یه کارخونه شدن ؟! اگه کسی دست به آتیش بزنه، خوب طبیعیه که 

ه آتیش زدن دستش می سوزه و درد می کشه، حاال اگه شما سکانس دست ب

رو از این سریال حذف کنین و فقط سکانس درد کشیدن رو تماشا کنین 

طبیعیه که به نظرتون می یاد که این آدم یه قربانی و رنج کشیده است و 

شما هم باهاش همدردی می کنین، اما اگه یادتون باشه که وضعیت فعلی 
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ساس شما این آدم تحت تأثیر انتخاب های قبلی اش هست، خوب اونوقت اح

 متفاوت خواهدبود.

بله آقای دکتر، از نظر منطقی کامال حق با شماست. می تونیم بگیم که  -

زندگی ما تحت تأثیر انتخاب هامونه و در نتیجه دردردهایی که می کشیم 

خودمون مقصریم... حق با شماست.... حتی اگه کسی بگه بچه های کوچولو 

چه چیزی بایددچار رنج، بیماری، که هنوز فرصتی برای انتخاب نداشتن بابت 

معلولیت، فلج، نابینایی، ناشنوایی و... بشن، باز می شه جوابی براش پیدا کرد، 

مثال هندوها و بعضی بودایی ها جوابی که پیدا کردن اینه که ما بارها و بارها 

به این دنیا می یایم، هر بار یه جور زندگی می کنیم، و هر زندگی ما تحت 

های گذشتۀ ماست، بنابراین کسی که در یه خانوادۀ فقیر به  تأثیر زندگی

دنیا آمده ممکنه در زندگی قبلی ثروتمندی بوده که حق فقرا رو خورده و 

حاال تو این زندگی اومده تا تاوان این کارش رو بپردازه، کودکی که نابینا به 

ی قبلی دگدنیا اومده شاید پادشاه بیرحم یا جالد قسی القلبی بوده که توی زن

اش باعث کور شدن چند نفر شده و حاال داره مکافات این کارش رو می ده، 

واسه همۀ سواال « تناسخ»بله آقای دکتر، فرضیۀ قشنگی است فرضیه 

جوابایی داره، حیف که این فرضیه به هیچ شکلی قابل اثبات نیست، گرچه، 

ر، آقای دکتبه همون دلیلی که قابل اثبات نیست، قابل رد هم نیست، بله 

کسانی هم که نمی خوان فرضیۀ هندوها رو بپذیرن جواب دیگه ای برای این 

مشکل پیدا کردن. اونا اعتقاد دارن زندگی حقیقی ما، زندگی روحانی ماست 

و ما به این دنیا نیومدیم که حال کنیم و لذت ببریم، ما اومدیم تا روحمون 

بیشتر رنج بکشیم و درد و  صیقل داده بشه و ارتقاء پیدا کنه و هر چی ما

حرمان تحمل کنیم روحمون پاک تر و خالص تر می شه، بنابراین با دیدن 

این چه مهربونیه که نگاه »آدمایی که رنج می کشن به جای گفتن این که 

 «کنی و ببینی تو دنیایی که تو درست کردی این همه آدم رنج می کشن ؟!

شند،آنان به ملکوت خدا خوشا به حال آنها که رنج می ک»بایدبگی 
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بله آقای دکتر، من هم این چیزا رو تو کتابا خوندم و می تونم « نزدیکترند!

برای قانع کردن آدم ها کلی از این فرضیه ها براشون ببافم ولی آقای دکتر، 

ساله که تو  5-6من رنج می کشم، دست خودم نیست. من با دیدن یه بچۀ 

سته گوشۀ پیاده رو و یه ترازو گذاشته سرمای سخت زمستون با لباس کم، نش

جلوش تا ما خودمونو وزن کنیم و کمترین اسکناسی که تو جیبمون پیدا 

می شه رو بذاریم کف دست سرمازده اش رنج می کشم می تونم بگم این 

 که این بچه االن گوشۀ پیاده رو چمباتمه زده تقصیر من

اسی تقصیر نظام سی نیست، تقصیر خدا هم نیست، تقصیر حکومت هم نیست،

اجتماعی هم نیست، تقصیر پدر و مادر معتاد و غیر مسؤولشه که حاضر شدن 

بابت پول مواد کثافتشون این طفل بی گناه تو سرما بلرزه، می تونم اینو به 

ساعت بعد، هر جا که برم هر جا که بشینم و هر زهرمار  3خودم بگم ولی تا 

نم قیافۀ اول بچۀ کنار خیابون می گرم و خوشمزه ای رو که بخوام کوفت ک

یادتو ذهنم که االن داره می لرزه... و بغض می کنم و می خوام از زور بغض 

 خفه بشم... 

خوب، من فکر می کنم نحوۀ فکر کردن ماست که احساسات ما رو می سازه...  -

عجیبه برام که می تونین منطقی فکر کنین ولی بازم احساسات آزار دهنده 

 دارین...

أسفانه آقای دکتر، تفکر منطقی نمی تونه احساسات منو کنترل کنه، مت -

 رو می شناسین؟ « رنه دکارت»بذارین یه مثال براتون بزنم، شما 

؟ بله، بله، اسمشو شنیدم، فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی و پایه «دکارت» -

 گذار هندسۀ تحلیلی و این جور چیزا، درسته؟

د. دکارت عالوه بر این که فیلسوف و بله، بله، کامال درست می فرمایی -

ریاضیدان بود، اهل علوم تجربی هم بود. از جمله کارای مورد عالقه اش هم 

 کالبدشکافی و تشریح حیوانات بود....

 عجب ! نمی دونستم... -
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بله آقای دکتر، تو یه کتاب خوندم که دکارت عقیده داشت که حیوانات فاقد  -

شعور ندارند پس احساسات واقعی هم هستند و چون عقل و « عقل و شعور»

ندارند. می دونین این آدم چطوری حیوون های بیچاره رو کالبد شکافی می 

کرد؟ بدون این که اونهارو بیهوش کنه، در حالی که زنده بودند و جیغ و نعره 

می کشیدن اونا رو می بست و تیکه پاره می کرد. اونوقت در پاسخ به کسانی 

د می گرفتن می گفت به دالیل منطقی اونا واقعا درد که به این کارش ایرا

نمی کشند! و وقتی اونا می گفتن پس چرا جیغ و فریاد می کنن می گفت 

یه کاغذ رو هم اگه مچاله کنین خش خش می کنه... همونطور که خش 

خش یه کاغذ ربطی به درد کشیدن اون نداره جیغ کشیدن یه گربه هم 

 ، یه جور واکنشه، فقط همین!ربطی به دردکشیدن اون نداره

 عجب! واقعا دکارت همچین کاری می کرده ؟! -

نمی تونم بگم بله یا بگم نه، اینو تو یه کتاب خوندم که اسمش یادم نمونده،  -

به هر حال فرض کنید که چنین چیزی یه زمانی توسط یه کسی انجام شده 

 باشه....

 خوب ؟! -

قی یه فیلسوف و دانشمند بزرگ بله، ، خوب حتی اگه من به دالیل کامال منط -

قانع بشم که جیغ این گریه مثل خش خش کاغذ میمونه و اون حیوون واقعا 

درد نمی کشه، باز هم شنیدن فریاد و ضجۀ اون منو زجر می ده دکتر، باور 

کنین با وجود دالیل کامال منطقی ، باز هم من به جای اون گربه درد می 

 !ok ! let it be و بشنوم و بگم:کشم. نمی تونم صدای جیغ زدن اون

او م م م... می فهمم....خیال می کنم منم نتونم جیغ زدن یه گربه رو که داره  -

 زنده زنده کالبدشکافی میشه تحمل کنم....

بله دکتر، این مثالو زدم که بگم همیشه نمیشه با متفاوت نگاه کردن احساس  -

م. اگه انتخاب احساسا متفاوتی داشت، بعضی احساسارو ما انتخاب نمی کنی

« هم حسی»و « شقفت»دست من بوده انتخاب می کردم که هیچوقت دچار 
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نشم. وقتی من وظیفۀ شخصی ام رو درست انجام دادم دیگه چرا باید بابت 

چیزی که وظیفۀ من نیست درد بکشم ؟! یادم می یاد بچه که بودم با خوندن 

کردم و با خوندن کتاب  ی صمد بهرنگی کلی گریه«یک هلو هزار هلو»کتاب 

بهرنگی ماهها از فکر زاغه « بیست و چهار ساعت میان خواب و بیداری»

نشین ها و پابرهنه ها در نمی رفتم. کاش میشد دلم از  سنگ و یخ باشه، نه 

دلم واسه کسی آتیش بگیره، نه دلم واسه کسی غش بره... اونوقت چه راحت 

 کمک کنین؟! زندگی میکردم دکتر.... می تونین به من

- ....................... 

 دکتر ؟! -

- .............................. 

 شما دارین گریه می کنین ؟! -

 اوه، نه، نه، این توتون جدید یه کم سنگینه برام، اشکامو در میاره !  -

 و وقت من هم تمومه دکتر، اجازۀ مرخصی می فرمایین ؟! -
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 فصل ششم :

 که احساسات تونو نمی تونین کنترل کنین... بله، جلسۀ قبل می گفتین -

درست می فرمایید جناب دکتر، شما گفتین راجع به یه سناریوی جایگزین  -

واسه این زنگی فکر کنم و من خیال کردم اگه من اینقدر عاطفی نبودم شاید 

زندگی همینطور که هست خیلی هم خوب بود. خرگوش ها به مزرعۀ 

گرگ ها بچه خرگوش ها رو می خورند. روستایی ها دستبرد می زنن و 

راستی چرا وقتی خرگوش علف ها رو گاز می زنه من بغض ام  نمی گیره 

ولی وقتی عقاب خرگوش رو تو چنگال هاش فشار میده بغض ام می گیره ؟! 

 به نظر عقالنی نمی یاد. می دونم، این چرخۀ حیاته، می

خوندم که از نظر « باتنآلن دو »خوریم و خورده می شویم. تو یه کتابی از 

عشق هم یه چیزیه تو همین مایه ها، تو همین چرخۀ حیات. شوپنهاور « شوپنهاور»

می دونه. یعنی ماجرا فقط همون تولید « ارادۀ معطوف به حیات»ریشۀ عشق رو 

انتخاب طبیعی نیاز « داروین»مثله و بس ! حیات می خواد ادامه پیدا کنه و به قول 

ها داره. بنابراین ژن های متنوع و مکمل الزمه که توی گنجینۀ  به تنوع درون گونه

ژنتیک حیات حفظ بشن. این باعث می شه که آدمایی که حامل ژن های مکمل 

هستن جذب همدیگه بشن. اهمیت این قضیه برای حیات بیش از تخم گذاری الک 

براین اپشت ها یا جفتگیری بزهای کوهی نیست ! به نظر کامال منطقی می یاد، بن

و « دکتر ژیواگو»، «آنا کارنینا»،« هملت»دکتر، تمام رمان های عاشقانۀ دنیا، 

کشک اند! تمام ماجرا تولید مثل است و بس: متولد می شیم، می « افسانه محبت»

خوریم، تخم ریزی می کنیم و می میریم و بعدش توله های ما می خورند، تخم 

 یه دکتر، گرچه خیلی تلخه و خیلی ریزی می کنند و می میرند.. همه اش منطق

مسخره، ولی به نظرم علمی و منطقی باشه... اما دونستن همۀ اینا باعث نمیشه وقتی 

عاشق می شم عاشق نشم! می دونین چقدر زجر می کشم. اونایی که شوپنهاور و 
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داروین رو می شناسن و عاشق هم نمی شن مشکلی ندارن، اونایی هم که شوپنهاور 

رو نمی شناسن و عاشق می شن هم فقط یه مشکل دارن و اون درد عاشق و داروین 

شدنه... امامن دکتر.... من بیشتر از همه رنج می کشم... من شوپنهاور و داروین رو 

می شناسم با این حال عاشق هم می شم.... هم باید دلتنگی های عاشقانه رو تحمل 

 ط برای تولید مثله! کنم، هم بار فشار فلسفی این که همه این بازی فق

از یه طرف، دچار احساساتم و از یه طرف دارم به احساسات لطیف خودم پوزخند 

می زنم... و گیج و سردرگمم که این لطافت عاشقانه واقعیت داره یا این پوزخند 

 عاقالنه؟!

بذارین ببینم، نمیشه این زنجیرۀ پیچیدۀ افکارو پاره کنین و فقط تجربه  -

 کنین ؟!

 منظورتون نمی شم.متوجه  -

ببینین، یه حس دلتنگی یا یه احساس لطیف میاد سراغتون، اصال الزم نیست  -

اسمشو بذارین احساس عاشقانه، الزم نیست ببرینش تو دستگاه تجزیه و 

تحلیل تون و ببینین شوپنهاور یا داروین یا فروید یا افالطون در این زمینه 

رگوش یا اون عقاب هستین. چی می گن! بنابراین فرض کنیم شما همون خ

 چطوری زندگی می کردین؟!

خوب، خرگوش و عقاب بر اساس غریزه شون زندگی می کنن، هر چی رو  -

که دوست دارن به سمتش می رن و کاری رو هم که میل ندارن انجام نمی 

 دن، غریزی غریزی زندگی می کنند. 

 چیدهخوب، چی میشه اگه شما هم غریزی زندگی کنید و این سیستم پی -

 ارزشی و تحلیلی را تعطیل کنید؟

اونوقت آقای دکتر، انسان بودن خودمو تعطیل کردم. من خیلی وقتا به سمت  -

چیزی که دوست دارم نمی رم،چون خیال می کنم حقم نیست، و خیلی وقتا 

کارایی رو انجام می دم که دوست ندارم، چون فکر می کنم این وظیفۀ منه... 
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ن سیستم ارزشی و تحلیلی رو خاموش کنم، حق و خوب، آقای دکتر، اگه ای

وظیفه ای وجود نداره، و اصوال دیگه انتخابی هم وجود نداره، غریزه انتخاب 

عمل می کنم، من میشم یه حیوان، « ماشین زنده»می کنه و من مثل یه 

 همونطور که گفتین یه چیزی مثل یه خرگوش یا یه عقاب....

، یا مثل یک حیوان زندگی می کنین و آفرین، پس دو راه بیشتر ندارین -

غریزی عمل می کنید، یا مثل یک انسان زندگی می کنید و دچار درد و 

باشه « آدم تر»دغدغه هستین، می خوام بگم به نظر می رسه هر چه کسی 

بیشتر درد و دغدغه داره، بیشتر تردیدو دو دلی داره، بیشتر سوال و جستجو 

ه می بینین که غریزی و اتوماتیک انتخاب داره، می خوام بگم کسانی رو ک

متولد نشده، اونا « انسان درون شون»می کنند و از شما آسوده ترند، هنوز 

انسان  ، فقط قابلیت«انسان بالقوه اند»نیستند، اونا یک « انسان بالفعل»هنوز 

بودن رو دارند، خیال می کنم شما نباید به اونا غبطه بخورید. شما باید به 

ها تأسف بخورید که می تونستن یه قدم از حیوان بودن جلوتر باشند حال اون

 ولی در حیوان بودن موندن...

ولی، آخه،خیلی جاها که وصف انسان های خیلی بزرگ رو می گن یا می  -

رو به عنوان ویژگی مهم این آدما معرفی می کنند، من « آرامش»نویسند 

حیوانی دارم، نه آرامش  خیال می کنم در میانۀ راه گیر کردم، نه آرامش

 انسانی !

 البته، بعضی جاها هم جور دیگه گفتند، مثال مگه موالنا نگفته  -

 هر که او بیدارتر، رخ زردتر   هر که او آگاه تر، پردردتر   

به طور قطع انسان های بزرگ، دغدغه های متفاوتی با نیمه انسان هادارند، 

شن و دلهره دارند انسان ها ممکنه برای چیزهایی که نیمه انسان ها نگران می 

نگران نباشند و نیمه انسان ها وقتی اونها رو می بینند احساس کنند که انسان 

ها چقدر آروم و بی دغدغه هستند، ولی اونها نمی فهمند که انسان ها دغدغه 
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ها و نگرانی های دیگه ای دارند،بسیار بزرگتر، که برای نیمه انسان ها غیرقابل 

 درکه... 

 می خواین بگین من باید همینجوری باشم ؟! پس من واسه چی اینجام ؟! -

می خوام بگم اگه شما آدم باهوشی نبودین قبل از من، آدمای دیگه ای با  -

دادن یک چارچوب پنداشتی اثبات نشده در مورد جهان هستی و زندگی و 

 هوظیفۀ ما در قبال زندگی، مخ شمارو پر می کردن ! شما باورتون می شد ک

می دونین از کجا آمدیم، به کجا می ریم و برای چی اومدیم. شما باورتون 

می شد که این چارچوب پنداشتی کامل ودقیق و درسته. اونوقت شما تبدیل 

می شدین به یه ماشین که طبق برنامه ای که بهش دادن عمل می کنه! دور 

اشین و برتون رو نگاه کنین، خیلی آدما تبدیل شدن به چیزی در حد م

لباسشویی یا جاروبرقی. جاروبرقی کارشو انجام می ده و دغدغۀ ماشین 

لباسشویی رو نداره، و ماشین لباسشویی هم نگران انتخاب بین شستن لباس 

ها یا شستن ظرف ها نیست. خیلی آدما اینطوری دارن زندگی می کنند. 

ده سرشونو انداختن پایین و همون کاری رو می کنن که بهشون دستور دا

 شده، حاال چه این دستور رو خانواده بهش داده باشه، چه فرهنگ اجتماعی،

چه حکومت و چه ضرورت های اقتصادی. یه گروه از آدم ها هم که دارن غریزی 

زندگی می کنن، اونا فقط دارند گرسنگی ها شونو سیر می کنند و نیازهای 

سانها ز این نیمه انجسمانی شونو ارضاء می کنند. خوب، شما می تونستین یکی ا

باشین، می تونستین ماشین باشید و طبق دستورالعمل رفتار کنید و یا می 

تونستین حیوان باشید و طبق غریزه عمل کنید. ولی شما متأسفانه یا 

خوشبختانه هیچکدام از اونها نیستین، شما یک انسانید، انسان ! و اگر یه روز 

بچه هاتون دغدغه ای ندارید بفهمید دیدید شما هم به جز دغدغۀ پول رستوران 

شدید. شما هم یه گوسفند شدید که سرشو می ندازه « مسخ»که شما هم 

پایین، علف خودشو می خوره، جفتگیری می کند، می چره و می خوابه و 

دغدغۀ این که سر بقیۀ هم گله ای هاش چی میاد رو نداره و اصال فکر نمی 
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کجا میره، اون علفش رو می خوره و بقیه کنه که این گله از کجا اومده و به 

امور رو به چوپان و سگ های گله واگذار کرده، زندگی گوسفندی زندگی آروم 

 و بی دغدغه ای است دوست من. می خواین گوسفندی زندگی کنین ؟!

اینطوری زندگی کنم، انگار « نمی تونم»موضوع خواستن نیست دکتر، من  -

ق یا طب« غریزه»من هم مثل گوسفند یا مثل ماشین لباسشویی دارم طبق 

رفتار می کنم. من هم حق انتخاب ندارم. همونطور که گوسفند « برنامه»

ه ار دیگک« نمی تونه»نمی تونه جز این باشه، همونطور که ماشین لباسشویی 

کار دیگه ای بکنم.  ازام بر نمی یاد، می دونین، « نمی تونم»ای بکنه، من هم 

حرف می زنید آقای دکتر، ولی من در اینجا « انتخاب»شمااز فضیلتی به نام 

رو پیدا نمی کنم. اگر ویژگی های انسانی من، یا هوش « فضیلت انتخاب»

یدئولوژی ها و من، یا با سواد بودن من باعث شده که من نتونم فریب ا

ایدئولوژی فروش ها رو بخورم معناش اینه که این برنامه ها به این دستگاه 

رو این سیستم سوار نمی شن. باز هم « نرم افزارها»نمی خورند، یعنی این 

من نیستم که انتخاب می کنم، باز هم یه سیستم هست که ویژگی ها و 

انی سازنده براش تعبیه قابلیت هایی داره و حق انتخابی جدا از آنچه کمپ

کرده نداره. یعنی کمپانی سازنده بعضی سیستم ها رو طوری طراحی کرده 

که مثل گوسفند یا سگ زود اهلی یا خونگی بشن و یه سری سیستم ها رو 

هم طوری طراحی کرده که مثل گرگ بیابان، توان اهلی و خانگی شدن رو 

ه دارم انتخاب می کنم ک نداشته باشن. می بینید آقای دکتر، من نیستم که

که گوسفند نباشم، امکان زندگی گوسفندی رو ندارم، برام شدنی نیست، اگر 

من بودم که این دغدغه ها رو انتخاب کرده بودم ، حداقل می تونستم به 

خودم ببالم که من زندگی واالتری رو انتخاب کردم اما در حال حاضر دلیلی 

 دگی به من تحمیل شده! برای افتخار کردن هم ندارم، این زن

 اگه این زندگی به شما تحمیل شده چرا خودکشی نمی کنین ؟! -
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چون فکر می کنم، چنین انتخابی هم اگه داشته باشم باز هم این انتخاب به  -

من تحمیل شده. مثل این که یه زندانی رو اونقدر  شکنجه بدن که مجبور 

ر واقع، زندانبانان اون بشه برای رهایی از درد و رنج شکنجه خودکشی کنه. د

را کشتن! خودکشی یه زندانی انتخاب خودش نیست، خودکشی کسی که 

بیش از توان جسمی و روانی اش شکنجه می شه یه انتخاب نیست، در واقع 

این انتخاب رو دیگران برای او انتخاب کردند، باز هم این انتخاب به اون آدم 

ین سناریو به من تحمیل تحمیل شده، حتی اگه خودکشی هم بکنم باز ا

 شده آقای دکتر، اینطور نیست؟!

- .................................... 

 وقتم تموم شده؟ -

- .............................. 
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 فصل هفتم:

هفتۀ قبل یکی دوروز تعطیلی داشتیم، تصمیم گرفتم چندتا کتاب  -

صحبت کردین،  افتادم که شما راجع بهش« 1984»جدیدبخونم، یادکتاب 

می خواستم از خودتون بخرمش، دنبال کتابفروشی تون گشتم. پیداش 

 نکردم، گفته بودین باالتر از تئاتر شهره، ندیدمش.....

کاش گفته بودین خودم براتون می آوردمش، یا زنگ زده بودین آدرس دقیق  -

می دادم خدمت تون، کتابفروشی تو خیابون اصلی نیست، توکوچه ست، 

 می تونین پیدایش کنین، باالخره گیر آوردین کتابو ؟!عبوری ن

آره،البته تو یه کتابفروشی که کتابای کهنه و دست دوم می فروخت، ببینیم  -

 ؟!«قدغنه»این کتاب 

واال چی عرض کنم جناب دکتر؟! اینجا مرز بین آزاد و قدغن مرز روشنی  -

احتی نمی نیست. خیلی کتاب ها رو کسی رسماً قدغن نکرده اما شما به ر

تونین تهیه اش کنین، از طرف دیگه مواد مخدر رسما قدغنه اما شما هر 

جایی و خیلی راحت می تونین تهیه اش کنین! بگذریم، خوندینش؟! 

 خوشتون اومد؟!

صفحه اشو خونده باشم. اولش دنبال  50-60هنوز تمومش نکردم، فکر کنم  -

خوشم اومد. می می گشتم توش ولی بعد از موضوعش « کافۀ درخت بلوط»

ادبیات جدیدی تعریف « حزب»خوام راجع به اون قسمتش صحبت کنم که 

 می کنه برای جامعه و کلماتی رو حذف می کنه و کلماتی رو ابداع می کنه.

 بله، بله، یادمه کجاشو میگین، واسه منم وقتی می خوندمش جالب بود. -

تادم، چیزی که می بله، من یاد نظریات زبان شناسان و روانشناسان زبان اف  -

خوام بگم اینه که چارچوب زبانی که از کودکی به ما آموخته می شه چارچوب 

فکر کردن ما رو می سازه، و اگه زبان رو تغییر بدیم افکارو احساسات آدما 

وجود « عشق»تغییر می کنن. فرض کنید توی یه زبانی کلمه ای معادل 
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حساس خوشایند ما نسبت به نداشته باشه و تنها کلمه ای که برای بیان ا

باشه، یعنی شما مجبور باشید هر « خوشم میاد»کسی یا چیزی وجود داره 

چقدر هم که کسی رو دوست داشته باشید برای بیان احساساتتون فقط بگید 

از این آدم خوشم میاد، همین و بس. فرض کنید در این زبان کلماتی مثل 

ته باشه، اونوقت، اگه شما در و امثالهم هم وجود نداش« زیاد»، « خیلی»

چنین فرهنگ زبانی متولد شده باشید و فقط با این زبان تکلم کرده باشید 

 رو تجربه می کنید؟!« عشق»آیا اساسا 

 نمی دونم، شاید بله، شاید هم نه! -

 بله، منظورم همین قسمتشه، شاید نه ! -

 متوجه منظورتون نمی شم. -

ارین دنیا رو نگاه می کنین.که منظورم اینه که شما از طریق یه عینک د -

همون زبان شماست. اگه عینک رو عوض کنید شاید دنیا، زندگی و حتی 

 خودتون رو جور دیگه ای ببینین، به قول موالنا: 

زان سبب عالم کبودت می   پیش چشمت داشتی شیشه کبود

 نمود

 یعنی می گین زبان دیگه ای یاد بگیرم ؟! -

جدیدی یاد نگیرین و به همین زبون فارسی نه دقیقا، ممکنه حتی شما زبان 

تکلم کنید اما سبک حرف زدنتونو عوض کنید، من متوجه شدم که شما خیلی 

حرف می زنید، زبان تون تمثیلی، استعاره ای و شعرگونه است. « دراماتیک»

شاید همین سبک تکلم و البته سبک تفکره که باعث می شه اینقدر حساس و 

 عاطفی باشین.

جوری بگین که من دقیقا بفهمم باید چه کار کنم که حالم بهتر میشه یه  -

 بشه؟

بله، دقیقا می خوام همین کارو کنم ولی با مشارکت خودتون. مثال شما  -

دغدغۀ زیادی توی انتخابای کوچیک و بزرگ زندگی تون دارین، چون شما 
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 «نتیجه ای»که دارین ویا بر حسب « وظیفه ای»انتخاب هاتونو یا برحسب 

تقسیم می کنید. بیاین با هم قرار « غلط»و « درست»ایجاد می کنند به  که

بذاریم که از کلمات درست و غلط استفاده نکنیم و به جای اون در یک طیف 

بین یک تا هشت از اعداد استفاده کنیم. اگه به انتخابی که می کنید کامال 

ین عدد مطمئن هستید عدد هشت رو بهش بدین و اگه اصال اطمینان ندار

یک رو بهش بدین و بر اساس شدت اطمینانی که به یه انتخاب دارین جای 

 بین یک تا هشت رو برای اون انتخاب کنید.

 خوب ؟! -

خوب، مثال توی کتابفروشی تون هستید و یه نفر میاد و از شما می خواد یه  -

کتاب پیشنهاد کنید که برای دوستش که عالقه به کتاب داره هدیه ببره. 

 22تحصیالت اون آدم و ویژگی هاشو می پرسید و می فهمید یه آدم شما 

ساله، دانشجوی مدیریت بازرگانی، اهل تالش و مطالعه و منظمه حاال به 

سیلونه رو بهش « نان و شراب»جای این که دغدغه داشته باشید که آیا 

، به هر کدوم از «تا میلونر شدن چهار هفته راه است»معرفی کنید یا کتاب 

 ین دو کتاب یه عدد بدین از یک تا هشت.ا

چهار یا پنج می دم و به اون یکی « نان و شراب»اوهوم.... خوب..... بله..... به  -

 دو، شایدم.... شایدم سه!« میلیونر شو»

بله! ببینید! در سبک تفکر قبلی چون به جای نگاه طیفی ، از نگاه این یا آن  -

تعلق به دو دنیای متفاوت بودن، استفاده می کردین این دو کتاب انگار م

یکی رو انتخاب کنین و شما چنان « یزید»و « امام حسین»انگار قرار بود بین 

دراماتیک در مورد پیشنهاد کتاب به مشتری تون حرف می زدین که انگار 

قراره شما با این پیشنهادتون وارد یکی از دو اردوگاه بشین! حاال که دارید 

تا  2نمره می دین و به اون یکی  5تا  4به یکی  عدد می دین می بینم که

رقمی تفاوت این دو کتاب بین یک تا سه نمره  8. بنابراین در یک مقیاس 3

درصد. در حالی که در شیوۀ تفکر قبلی انگار  5/37تا  25است یعنی بین 
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یا « بودن»شما با دو تا فضای صد در صد متفاوت سروکار داشتید مثل 

 شکسپیر!« نبودن»

- ............................ 

 موافق نیستین؟! -

 نمی دونم، دارم فکر می کنم. -

بله، بله، خیلی خوبه، فکر کنید، همونطور که شما دارین فکر می کنین من  -

به صحبتام ادامه می دم. یه مثال دیگه می زنم، همون ماجرایی که دوستتون 

 فرزند بیمارشتو بیمارستان دیده بود، پدری که پول کافی برای بستری 

 نداشت و شما کلی بخاطر شنیدن این ماجرا ذهن تون درگیر شده بود.....

 بله ، بله،.... -

بله، به جای این که فکر کنید که چنین ماجرایی خوب بوده یا بد، برای  -

ماجرا عددی بدین بین یک تا هشت. عدد یک صحنه ایه که اصال ازاش 

مال ازش خوشتون می یاد... خوشتون نمی یاد و عدد هشت صحنه ای که کا

 اینطوری نمره بدین.

خوب، بله، طبیعیه که به چنین صحنه ای یک بدم، اصال از دیدن چنین  -

 صحنه هایی خوشم نمی یاد......

خوب حاال من به شما انواع سناریوهای جایگزین این صحنه رو می گم انوقت  -

 شما دوباره به این صحنه نمره بدین.

 بله، بفرمایید. -

تما شما سناریوی قشنگی رو توی ذهن تون دارید که مثال توی خوب،ح -

، مردم همه بیمه هستن «استرالیا»اتفاق می افتد، یا توی « نروژ»یا « سوئد»

و بیمارستان دولتی بابت پذیرش مریض هیچ پولی نمی گیره وقتی این دوتا 

رنور پسناریو رو با هم مقایسه می کنید طبعا یکی از اونها یه دنیای سفید و 

رو به ذهن تون میاره و اون یک یه دنیای سیاه و تاریک رو و شما با دیدن 

دنیای سیاه و تاریک به خدا، به حکومت، به سیستم درمانی و به پذیرش 
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بیمارستان معترض می شین، خیلی زیاد، طوری که می خواین فریاد بزنید 

 و گریه کنین.

 اوهوم.... بله..... -

ا سناریوی دیگه می دم. یکی از اون سناریوها اینه، اما حاالمن به شما چندت -

این بچه یه بیماری العالج داره، حتی اگه تو استرالیا باشه و رایگان پذیرش 

بشه می میره ! سناریوی دیگه، این بچه نیاز به بستری نداره، پزشک کم 

تجربه بیماری سادۀ اون رو با یه بیماری صعب العالج اشتباه گرفته بوده و 

یه به بستری کرده بوده،این آقا پول نداره که بچه شو بستری کنه، توص

بنابراین برمی گرده خونه، چندتا قرص و داروی مسکن یا دم جوشانده ی 

گیاهی به بچه اش می ده و احتماال خودش و همسرش واسه بچۀ مریض 

شون که خیال می کنن بیماری سختی داره کلی دعا می کنن، خوب 

اون بچه بیماری ساده ای داره، یه تب ویروسی که بعد همونطور که گفتم 

روز قطع می شه و بچه سر حال میشه و ازین رو به اون رو میشه، پدر  4-3

و مادر کلی خوشحال می شن، بدون این که خرج و دردسر بیمارستان رو 

تحمل کنن بچه شون خوب میشه و اونا هم کلی ایمان پیدا می کنن به این 

ستشون داره و از این به بعد خیلی خوش بین و شاکر به که خدا خیلی دو

زندگی نگاه میکنن..... خوب، حاال که به جای دو تا سناریو، چهارتا سناریو 

 داریم شما به هر کدوم از این چهار سناریو از یک تا هشت نمره بدین.

بله، چشم، فکر می کنم اون حالتی که بچه با وجود پذیرش رایگان در  -

می دم، چون حالت بدتری هم می تونه وجود  2می میره رو بیمارستان 

داشته باشه و اون این که بچه به خاطر بستری نشدن و پول نداشتن خونواده 

اش بمیره! بله، به اون حالتی که خونواده بیمه هستن و بچه رایگان بستری 

میشه و خوب میشه هشت می دم، شایدم هفت. و اون حالتی که بچه بستری 

ولی بیماری ساده ای داره و زود خوب میشه هم همون هفت یا نمیشه 

 هشت....
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چه ب« بستری نشدن»خوب،خوب، عالی، ببنید، دوتا واقعه، بستری شدن یا  -

که قبال یکی اش دنیای سفید و دیگری دنیای سیاه بود حاال هر دوتاش بین 

هفت یا هشت نمره می گیرن، شبیه هم، چون شما برای پر کردن طیف 

تون صحنۀ مشاهده شده رو بر اساس احتماالت کثیر قبل و بعدش تفکر

ضای تقا»گسترش دادین، آیا هنوزم این که یه نفر داره برای بستری بچه اش

می کنه می خواد منفجرتون کنه ؟!  ببینین، شما می تونین « پذیرش رایگان

گین و می تونین ب« بگین یه نفرداشت برای بستری بچه اش التماس می کرد

داشت، این دو تا جمله، دوتا احساس کامال « یه نفر تقاضای پذیرش رایگان»

 متفاوت در شما ایجاد می کنه....

 بله، فکر می کنم باید راجع به نحوۀ فکر کردنم بیشتر فکر کنم. -

فکرکنید. مثال به جای این که « یک تاهشتی»مرسی، مرسی، فکر کنید، اما   -

فکر می کردم به نحوۀ فکر کردن قبلی به خودتو بگین من تا حاال اشتباه 

 تون یه نمرۀ یک تا هشت بدین..... چند می دین؟

شیش، شایدم پنج، شایدم هفت! باید سناریوهای جایگزین رو مرور کنم و  -

 بعد نمره بدم!

احسنت، آفرین، حاال اگه من بیام باالتر از تئاتر شهر و توی یه کوچه  -

 و بخوام بهم یه کتاب پیشنهاد کنین کتابفروشی شما رو پیدا کنم و بیام تو

 شما چه کتابی رو به من پیشنهاد می کنین ؟! 

 «!نگاه دلقک»او م م م..... بذارین فکر کنم... بله،  -

 ؟! عجب اسمی ! موضوعش چیه؟«نگاه دلقک» -

 های عاشقانه !« هایکو» -

 اوه، عشق... اونوقت بین یک تا هشت چه نمره ای به این کتاب می دین؟! -

 پنج ! -

چه قاطع! و چرا کتاب نمرۀ پنجی رو به من معرفی می کنین ؟! نمی شد یه  -

 کتاب با نمرۀ هشت به من معرفی کنین؟!
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نه آقای دکتر، فکر کنم بر عکس من، شما الزمه یه کمی شعلۀ احساساتتون  -

باالتر کشیده بشه، واسه همین جدا از نمره ای که به این کتاب می دم می 

 پیشنهاد کنم که یه ذره احساساتی تر بشین!خوام این کتابو بهتون 

 و چرا اونوقت چنین بالیی می خواین سر من بیارین؟! -

برای این که حرصم گرفت از این که وقتی که من داشتم راجع به احساسات  -

دراماتیکم ضجه می زدم، شما پیپ تونو تمیز می کردین، میزان شیرینی 

اعت تون بود که کی وقتی نسکافه تونو تست می کردین و حواس تون به س

 تموم میشه!

ای داد بیداد: باشه، به مجازاتتون تن می دم و این کتابو می خونم، البته به  -

شرطی که یه کتا ب نمرۀ هشت هم به من معرفی کنین،واسه مرهم زخمی 

 به قلبم بخوره! کمی مهربون تر باشین!« نگاه دلقک»که قراره با 

 رو چشم دکتر، رو چشم! -

ن جلسه، بیست دقیقه بیشتر از وقتتون موندین ها! تازه، منم اینقدر راستی ای -

 حرف زدم که نرسیدم پیپمو روشن کنم!
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 فصل هشتم:

 من به حرفای جلسۀ قبل تون خیلی فکر کردم دکتر. -

 خوب، بله، ممنونم.... -

می دونین، احساس می کنم گرچه می شه گفت تئوری یک تا هشت تون  -

 انگار یه جاییش می لنگه، جور در نمی یاد....کمک کننده است، اما 

 خوب، جالبه، کجاش می لنگه ؟! -

« دعهد جدی»ببینین، بذارین از اینجا شروع کنم. هفتۀ پیش داشتم کتاب  -

 رو می خوندم که به این جمله از از عیسی مسیح رسیدم:

 «یا داغ باش، یا سرد، که اگر ولرم باشی تو را قی خواهم کرد!»

 یا سرد ؟! یا داغ باش، -

وسط   ۀبله، دقیقا بر عکس تئوری شماست دکتر، عیسی مسیح می گه میون -

نباش، تکلیفتو روشن کن، یا اینوری باش یا اونوری! می دونین میونۀ وسط 

هم »نگه داشتن انتخاب ها، یعنی « کج دار و مریز»بودن یعنی چی ؟! یعنی 

«. ستن و هم خرما رویعنی هم خدا روخوا»، « از توبره خوردن، هم از آخور

من احساس میکنم این جور زندگی، زندگی عمیق نیست، یه جور مطلحت 

طلبی صرفه، یعنی هدف از زندگی فقط اینه که حال خوبی داشته باشم؟! 

بزنم کاسه کوزۀ عشق وحماسه و آرمان و نبرد و غیرت و تعصب و رشادت و 

بشری رو بشکنم و بغض و فریاد و.... صد هزار تا تجربۀ عمیق و دردناک 

هشت بکنم تا در نهایت  -هفت -شیش -پنج -چهار -سه -دو -دنیارو یک

 بگم حالم خوبه، ممنون ؟! همین ؟! زندگی یعنی همین؟!

- ...................... 

 بدجور دارین نگاهم می کنین آقای دکتر! -

 نه، نه، دارم به حرفاتون فکر می کنم، ادامه بدین. -
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کل یوم عاشورا، »نم، بچه بودیم که به ما یاد دادن بله آقای دکتر، نمی دو -

معنای این حرف اینه که هر روز و هر جا که هستیم انتخاب « کل ارض کربال

هامون به اندازۀ انتخاب بین اردوگاه حسین و اردوگاه یزید اهمیت داره، به 

شمر ذی »بشیم یا ممکنه « حرّ ریاحی»ما یاد دادن که با هر انتخاب ممکنه 

بشیم. حاال می تونیم انتخاب ها مونو یک تا هشت کنیم و به این « وشنالج

نتیجه برسیم که حرّ نمرۀ هفت می گیره و به شمر نمرۀ چهار و تفاوت این 

بیشتر نیست ! جالبه ! آقای دکتر، بیاین به جای این که به این  %40دو نفر 

 بیاین فکر کنین که چه جوری نظریه پردازی کنیم تا حال من خوب بشه

فکر کنین که اگه نظریۀ شما در سطح کالن پذیرفته بشه و مردم هم 

اینطوری فکر کنن که شما می گین چه جور جهانی خواهیم داشت ؟! جهانی 

درصد ؟! و وقتی خط مرزی بین  5/37که تفاوت بین خوبی و بدی می شه 

خوبی و بدی وجود نداشته باشد و آدما احساس درد، رنج، دغدغه، شک، 

ذاب وجدان، احساس گناه، احساس ترحمّ، احساس مسئولیت و... نداشته ع

 باشن زندگی چه شکلی خواهد بود؟! 

اوووم م م م! فکر نمی کنین بیشتر خشونت های جهان که احتماال هر انسانی  -

اونها روتو اردوگاه سیاه تاریخ بشری قرار می ده حاصل همین آرمان گرایی 

نیکوس کازانتزاکیس رو خوندین، « برادر کشی»ها بوده ؟! حتما شما کتاب 

 نخوندین؟!

 چرا آقای دکتر، خوندمش! -

بله، بله، خیلی خوب، هر کدوم از دو طرف یک نیرد خیال می کنن طرف  -

حق هستند و دشمن شون باطل مطلق و شیطانی و پلید! در حالی که وقتی 

مرور رو جریان زندگی اونایی که در دو طرف صحنۀ نبرد مقابل هم صف بستن

می کنیم می بینیم ماجرا همون تفاوت بیست درصدی بیشتر نیست! دو 

طرف این نبرد اونقدر به هم شبیهن که شما خیال می کنین دو تا برادر 

روبروی هم وایستادن و همدیگه رو نشونه گرفتن، اصال نمی تونین به عنوان 
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ق به علیه شخص ثالث بی طرف، تعیین کنین که کدوم طرف این کارزار مت

اهوراست و کدوم طرف متعلق به اهریمن ! یا در رابطه با عشق، یه نویسندۀ 

عشق توهمی است که انگار یک زن با بقیۀ زن ها متفاوت »انگلیسی گفته بود

واقعا لیلی، با همه زن ها فرق داشت که مجنون همۀ زندگیشو صرف « است

 رو دیدین؟! محسن مخملباف« سکس و فلسفۀ»اون کنه؟! نمی دونم فیلم 

 نه، ندیدم.... -

فیلم پرمعنایی است. راجع به عشق بحث می کنه، قهرمان فیلم به این نتیجه  -

می رسه که عشق، محصول شرایط عاشقانه است. یعنی در یه لحظۀ ویژه، 

شرایطی ایجاد می شه که یه نفر برای یه نفر دیگه خیلی مهم می شه، در 

ع می شه دیگه اون آدم، ویژه و حالی که یک هفته بعد که اون شرایط رف

منحصر به فرد نیست، یا این که حداقل برای این آدم، اون آدم، ویژه و 

که شما می بینیدش ولی می « رنگین کمان»منحصر به فرد نیست. مثل 

دونین که یک ساعت بعد دیگه اونجا نیست، رنگین کمان یه اتفاقه! مثل 

د اونجا می بینید که نیست! سراب، شما اونجا می بینیدش ولی وقتی بری

 شاید، شاید بشه گفت که 

عشق یک حادثه است، یه اتفاقه، و از نظر یه ناظر خارجی خیلی تعجب آوره که چرا 

مجنون، عاشق لیلی شده در حالی که ده تا دختر خوشگل تر و خوش تیپ تر و 

به جای  نجیب تر از لیلی تو قبیلۀ مجنون وجود دارن. اما اگه قرار باشه مجنون،

عاشق لیلی بودن، دخترا رو بین یک تا هشت نمره بده و به این نتیجه برسه که 

لیلی بیشتر از پنج نمره نمی گیره در حالی که فرنگیس شیش می گیره و فرحناز 

هفت، خوب البته، حال مجنون خوب می شه و مجنون تبدیل می شه به همون 

و در سطح کالن اجرا  کنین دیگه که بود اما اگه این ماجرا ر« قیس بنی عامری»

اثری از دیوان حافظ و خمسۀ نظامی و غزلیات شمس باقی نمی مونه ! اگه عشق 

 وحماسه رو از سرنوشت بشر پاک کنیم چه جور تمدن و فرهنگی باقی می مونه؟!
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 بله، بله، فکر می کنم وارد یه پارادوکس شدیم! -

 پارادوکس؟! -

ری به بن بست می خوریم! بدون عشق و بله، بله، چه اینوری بریم وچه اونو -

حماسه، زندگی بشر فاقد زیبایی است و از اونطرف بسیاری از تاریکی های 

تاریخ بشریت محصول همین تفکر آرمان گرا بوده که برای وجود عشق و 

حماسه ضروری است! یعنی هم زیبایی های زندگی بشری مدیون آرمان 

اشی از آرمان گرایی است! به قول گرایی است و هم زشتی های تاریخ بشر ن

 دردم از یار است و درمان نیز هم!   حافظ.

 و در چنین شرایطی، باید چه کنیم؟! -

خوب، خوب، در چنین شرایطی من ترجیح می دم دوتا نسکافۀ تلخ درست  -

چایکوفسکی رو « دریاچۀ قو»کنم، چپقمو چاق کنم و دو نفری بشینیم 

 کیتارو رو؟!« کاروانسرای»گوش کنیم یا شاید هم 

 موافقم،  بازم به قول حافظ: -

 سخن از مطرب و می گو، و راز دهر کمتر جو

 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را!

بذار ببینیم اینجاچه موسیقی هایی رو دارم، آهان، از این باید خوشتون بیاد،  -

 رفتین؟« کافه فرانسه»موسیقی مالیم و لطیفی است، 

 دکتر، نرفتم.نه  -

آهان، اینو از اونجا گرفتم، هفتۀ پیش یک ساعتی اونجا نشسته بودم، این  -

موسیقی رو گذاشته بود، خیلی ازاش خوشم اومد، خوشبختانه آماده 

 داشتنش، گرفتمش.

 وقت می کنین کافه هم برین دکتر؟! -
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.                                     روز، گاهی تنها، گاهی با یکی دو نفر 2-3زیاد، خیلی زیاد، حداقل هفته ای  -

 چقدر موسیقی اش قشنگه، احساس خوبی بهم می ده.    -

- Ok خیلی خوب، حاال مدتی با این احساس خوب حرف بزنین، هر چی به ،

 ذهن تون میاد بگین.

 بله، بله، چشم، ضمنا مرسی از نسکافه -

 خواهش می کنم، خواهش می کنم. -

دوستی و صمیمت، مثل احساس تعلق و بله، احساس خوب، مثل احساس  -

پیوستگی ، احساس این که غریب نیستیم، رها شده و گم شده نیستیم، 

 احساس در وطن بودن ، احساس بودن در یه جای آشنا و صمیمی.

 احساس در وطن بودن؟ -

بله دکتر، انگار در بقیۀ مواقع، یعنی وقتی که احساس خوبی ندارم، تو یه  -

 حالت نوستالژی هستم، 

 همون که موالنا میگه:

 از نفیرم مرد و زن نالیده اند.  از نیستان چون مرا ببریده اند 

 یا اونجا که می گوید:

 باز جوید روزگار وصل خویش.  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

انگار غریبه ای هستم، مثل کسی که از یه سیارۀ دیگه افتاده اینجا و با این که شکل 

ه مردم این سیاره است اما از جنس اونا نیست، اینجا غریب و وشمایلش دقیقا شبی

بی کسه، خونواده و پیشینه ای نداره، فامیالش یه جای دیگه و دور از دسترس 

 هستن و اینجا مث یه مسافر چند روزی داره می چرخه.

 و این موسیقی، این موسیقی باعث شد احساس کنین در وطن هستین؟ -
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وسیقی منو یاد یه چیزی میندازه مربوط به سیّارۀ بله، بله، انگار که این م -

 سنت اگزوپری روی خوندین؟« شازده کوچولوی»خودم، راستی شما کتاب 

 اوه بله، مگه می شه نخونده باشم؟ چطور مگه ؟!  -

هیچی همینجوری، صحبت سیاره شد، یاد شازده کوچولو افتادم که از جای  -

کردم. انگار که این موسیقی منو دیگه ای به زمین اومده بود، بله، عرض می 

 یاد یه جای آشنا انداخت.

 و اون جای آشنا چه جور جائیه؟ -

بله،اونجا، سیاره من، جایی است که مردم به همه به هم وابستگی دارند، انگار  -

هویت شون بزرگ شده، مثل اعضای یه خانوادۀ صمیمی می مونن، آقای 

تا برادرند وبا این که هر  3-4دکتر، من یه خانواده ای رو می شناسم که 

کدوم ازدواج کردن و بظاهر خونه زندگی مستقلی به دارند در واقع از نظر 

مالی و اقتصادی جوری هستن که مثال ماشین یکی از اونها مال همه شونه 

و اصال بین منفعت من و منفعت تو تفاوتی وجود نداره. تو سیارۀ من، انگار 

چیزی رو از دیگری دریغ نمی کنه، ی مردم اینطوری هستن، کسی همه

 کسی چیزی رو پس انداز یا احتکار نمی کنه....

 بازم آرمان گرایی..... این بار ازنوع سوسیالیستی اش! -

می دونم نمیشه دکتر، می دونم عملی نیست، میدونم یه مدینۀ فاضله است.  -

 ولی خیال می کنم انسان بودن یعنی آرزومند این مدینۀ فاضله بودن و در

 جهت رسیدن به اون حرکت کردن

یعنی حرکت کردن به سمت جایی که وجود نداره و امکان موجودیت هم  -

 نداره ؟!

مشتاق بودن و منتظر بودن، « ناکجا آباد»بله، دقیقا، حرکت کردن به سمت  -

 و فرض کردن این که تالش ما بی نتیجه نیست......

 ست؟!هر چند محاسبات نشون بده که این تالش بی نتیجه ا -
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بله، دکتر دقیقا یعنی همین! یعنی باورداشتن به غیرقابل باور، باور داشتن به  -

 مساوی میشه با پنج! 2×2این که 

به  2ضرب در  2و این حال شما رو بهتر می کنه؟! این که باور کنید که  -

 جای چهار میشه پنج تا؟!

کنه،  و بهتر میبله، دکتر ، بله، دقیقا.... و این موسیقی انگار اینطوری حال من -

اینطوری که به من میگوید چیزی که قاعدتًا نباید وجود داشته باشد وجود 

 داره! حتما این شعر موالنا رو شنیدین: 

از کجا می آید این   خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست

 آوای دوست؟!

اشاره می کند، قاعدتاً این « محال محقق شده»به نظر من، موالنا دارد به همین 

و پوست وچوب خشک نباید بتونن چنین حس لطیفی رو ایجاد کنن، اقای  سیم

کنن، می دونین دکتر، مث این میمونه که شما شب خواب ببینین تو یه باغ پر از 

میوه هستین و از یه درخت یه سیب سرخ  یا یه انار رسیده می چینین، بعد یکهو 

، باشین تو یه کویر هستین از خواب می پرید و می بینید به جای اینکه تو اون باغ

اما تا می خواین ناامید بشین یه دفعه می بینن که اون سیب سرخ یا اون انار رسیده 

تو دستتونه! چه احساسی بهتون دست میده! باور نکردنیه اما انگار من تو اون باغ 

 بودم!

پس فکر کنم اجازه دارم نتیجه گیری کنم که به جای گفتگو در بارۀ چیستی  -

« وستآوای د»بهتره شما بگردین و ببینین چه چیزایی می تونن این  زندگی،

 رو به گوش شما برسونن، اینطور نیست؟

بله، فکر می کنم حق با شماست، من باید یه رژیم غذایی خاص رو رعایت  -

ی دن، م« بوی وطن»کنم، تو سفرۀ زندگی من باید چیزا یا کسانی باشن که 

اکی ندارم از این که وسط کویر باشم، می وقتی اون انار رسیده تو دستمه ب
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دونم که یه جایی، یه باغ پرمیوه منتظرمه و گرچه تا چشم کار می کنه غیر 

از شن و خاک چیزی دیده نمیشه اما اون باغ یه جایی همین نزدیکی هاست، 

طوری که دست من رسیده به اناری که رو شاخۀ یکی از درختاش بوده.... 

ویر بی انتها باشم اگه بدونم هر وقت دستمو دراز مهم نیست که وسط یه ک

کنم می تونم دستمو تو آب خنک نهری که وسط اون باغ جاری است فرو 

دوتا مشت آب خنک بپاشم به صورتمو و دو تا مشت آب خنک »کنم و 

 دلچسب رو بریزم تو گلوم....

ازگی تقشنگه، و رومانتیک! می دونین که خیلی وقته که وقتمون تموم شده؟!  -

 ها دارم خیلی توی برنامۀ زمان بندی شده انعطاف به خرج می دم ها!

 موسیقی قشنگی بود، مرسی! -

و شما هم قصۀ قشنگی گفتین، مرسی! کاش بشه یه بار تو زندگی اون سیب  -

 سرخ رو تو دستمون پیدا کنیم، جایی که اثری از درخت سیب نیست!
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 فصل نهم:

قبول کردین این جلسه رو به جای مطب شما تو دکتر، ممنون از این که  -

پاتوق من برگزار کنیم، ترجیح می دادم جلسۀ آخرمون مث یه ضیافت باشه 

 خوشتون می یاد؟!« کافۀ درخت بلوط»تا یه جلسۀ درمانی، از فضای 

بله، بله، فضای دنج و گرمی داره.... چقدر عکسای متفاوتی به دیوار زدین....  -

در کنار عکس « گاندی»و عکس « ال پاچینو»ار عکس در کن« چگوارا»عکس 

 چه معنایی داره؟« چارلی چاپلین»

 معنایی نداره دکتر، جز این که به دلمون عمل کردیم.... -

 و اگه همه به دلشون عمل کنن چی می شه؟! -

و اگه عمل نکنن چه میشه دکتر ؟! یادتون که نرفته دکتر، تو جلسۀ قبل به  -

؟! من خیال «مۀ راهها به بن بست ختم می شوده»این نتیجه رسیدیم که 

می کنم راه حلو پیدا کردم، واسه همین تصمیم گرفتم درمانو ختم کنیم و 

مهمانی »برگزار کنیم. راستی شما کتاب « مهمانی خداحافظی»باهم یک 

 میالن کوندرا رو خوندین؟ محشره!«  خداحافظی

 بله، بله، بله. -

 دکتر، چی سفارش می دین؟! -

 یکنه، پیشنهاد شماچیه؟فرق نم -

پیشنهاد من اینه که یه شیر قهوه داغ با کیک کشمشی بخوریم و روش یه  -

 شربت بیدمشک خنک.

 اینو دلتون می گه؟! -

بله، دکتر، باز فکرکنم زیاد خوشتون نیومده از این که به دلم می خوام عمل  -

 کنم.

د از حموضوع این نیست که خوشم نیومده، موضوع اینه که این گزاره بیش  -

مبهم و دلبخواهی و غیر دقیقه! اصوال به چه خواسته هایی میشه گفت 
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؟! اگه شما از در یه کبابی رد شین دلتون «ندای قلب»یا « خواسته دل»

کباب می خواد و اگه از در یه شیرینی فروشی رد شین هوس شیرینی می 

کنین.... این ندای دل نیست این تأثیر حس بویایی روی مرکز اشتهای 

شماست! به نظرم می یاد که برای زندگی باید معیار عینی تری داشته باشیم، 

تصمیم گیری بر اساس خواست دل مثل خونه ساختن روی آب میمونه، ما 

 نیاز به پایه های باثباتی برای زندگی داریم... 

 پایه های با ثبات دکتر؟! -

 بله، بله، پایه های با ثبات  -

نظر مون سفت و محکمه خودش روی یه  ولی این زمین زیرپای ما که به -

چیز گرد متحرک واستاده که داره  وسط یه اقیانوس از خالء دور خودش و 

دور خورشید می چرخه، عالوه بر این که این زمین سفت از میلیون ها اتم 

و مولکول درست شده که با سرعت عجیبی همین حاال دارند می جنبد و 

محکم « کافۀ درخت بلوط»ر جامون تو تکون می خورند. با این وجود ما س

نشستیم و هیچ جا نمی افتیم، دکتر، قدیما فکر می کردن زمین مثل یه 

بشقاب بزرگ روی شاخ یه گاو خیلی بزرگ قرار گرفته که اون گاو خودش 

روی پشت یه الک پشت غول پیکر واستاده و اول الک پشت وسط یه 

زندگی یه چیز کامال محاله! هر  اقیانوس داره شنا می کنه! قاعدتاً وجوداین

لحظه ممکنه الک پشت بره به عمق آب! و هر ثانیه ممکنه گاوه سرشو تکون 

بده و اون بشقاب بیفته، ولی با همۀ این احتماالت، ماهنوز داریم زندگی می 

کنیم. گرچه امروزی ها دیگه اون گاو و اون الک پشت رو قبول ندارن ولی 

ن چیزی که وجود داره فرقی با اون مدل نداره، وضعیت ما از نظر محال بود

و در حال دوران و « آویزون»به معنای واقعی کلمه « آویزونیم»ما کامال 

نوسان، ولی یه چیزی ما رو نگه داشته، حاال می تونیم اسم اونو بذاریم 

ه اونطور ک« عشق»اونطور که فیزیکدان ها میگن یا اسمشو بذاریم « جاذبه»

 تر از این موسیقی خوشتون می یاد؟!عرفا می گن! دک
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 بله، بله، خیلی قشنگه، شما انتخابش کردین؟! -

 بله، فکر کردم باید ازاش خوشتون بیاد. -

ممنون، ممنون، باهمۀ این حرفا من بازم نگرانم که اگه در جامعه همه به  -

ایجاد نمیشه، ذات « آنارشی»دلشون عمل کنن چه اتفاقی می افته، آیا یه 

بشر خودخواه و خودمحوره، اگه یه قانون مشترک وجود نداشته باشه، قانون 

 جنگل حکمفرما میشه... خشونت، تجاوز،... 

قانون مشترک ممکنه دکتر؟! آیا این قانون مشترک به  و آیا رسیدن به یه -

 اندازۀ همون سیب سرخ 

توی دستمون وقتی از خواب می پریم محال و غیر ممکن نیست؟! آیا علیرغم تمام  

 قانون ها، دستورالعملها،  

فلسفه ها و مذاهب وضع جامعۀ بشری خشونت آمیزتر و آشفته تر از وضع زندگی 

 حیوانات جنگل نیست؟!

ببینین،ما آدما جزو جانورانی هستیم که عالقه به زندگی دسته جمعی دارن، یعنی  -

اگه قرار باشه به خواست دل شون عمل کنن یا به زبان دیگه غریزی عمل کنن هم 

چاره ای ندارند جز زندگی اجتماعی و گروهی. اساس زندگی اجتماعی وگروهی بر 

راه رو فرض کنین، قوانین راهنمایی و وجود قانون مشترک استواره. مثال یه چهار 

رانندگی و وجود چراغ راهنما باعث می شه اتومبیل ها با هم تصادف نکنن چون 

اطاعت از چراغ قرمز باعث می شه وقتی نوبت عبور شماست من توقف کنم، اما 

 فرض کنیم قوانین رو بذاریم کنار و

مینی وجودداره که من و قرار باشه هر کس به دلش عمل کنه، اونوقت واقعا چه تض

شما که مسیرها مون در وسط چهار راه با هم تقاطع می کنن همزمان تصمیم 

 نگیریم به حرکت و با هم برخورد نکنیم؟!
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اما دکتر، این قانون مورد توافق در سطح وسیع وجود نداره، اگه وجود داشت  -

 که تمام طول تاریخ بشریت و تمام عرض جغرافیای زندگی درگیر جنگ و

 زدو خورد و کشتار نبود.

درسته که هنوز بشر به این قانون مورد توافق همگانی نرسیده اما این به این  -

رو جایگزین آنچه هنوز مستقر « قانون دل»معنا نیست که ما چیزی به نام 

نشده بکنیم، خالی گذاشتن جای اون قانون باعث می شه جستجو برای 

اگه یه چیز جعلی رو جای اون قانون کشف اون قانون ادامه پیدا کنه ، اما 

بذاریم اونوقت متوجه گم شدن یه چیز مهم نمی شیم و جستجو مونو قطع 

 می کنیم و در نتیجه همیشه در همین وضعیت آویزون باقی می مونیم.

از کجا می دونین اون قانون گمشده همون قانون دل نیست؟! شاید یه شعور  -

کنه و کافیه هر کس به دلش عمل کنه  باالتر دل ها رو تنظیم و مدیریت می

 تا هر کس و هر چیز سر جای خودش قرار بگیره؟!

ببینین این تئوری شما رو قبال یه نفر دیگه مطرح کرده اما به یه شکل دیگه،  -

پدر اقتصاد لیبرالیسم رو شنیده باشین می دونین « آدام اسمیت»اگه اسم 

اقتصادی به منافع خودش فکر که این آدم اعتقاد داشت هر کسی باید از نظر 

یه »کنه و نگران دیگران نباشه، اگه هر کس به دنبال منفعت خودش باشه، 

منافع جمع رو تأمین می کنه، تئوری آدام اسمیت جواب نداد، « دست نامرئی

یعنی وقتی آدما خودخواهانه به منافع خودشون عمل کردند اون دست 

ل نشد، به همین سادگی! و تبعیض نامرئی وارد عمل نشد! بله آقا، وارد عم

ونابرابری و در نتیجه فساد و ناامنی و فقر و فشارهای عصبی و روانی روز به 

روز بیشتر شدند. به امید اون دست نامرئی بودن به نظر من یه امید واهی 

 یه....

خدایا: داشتم امیدوار می شدم که یه راهی پیدا کردم تا حال بهتری داشته   -

شما دارین اون راه رو هم به بن بست می روسونین! دکتر شما باشم. وحاال 

 می خواین حال منو خوب کنین یا حالمو بدتر کنین؟!
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نمی خوام حالتونو بدتر کنم ولی می دونم شما آدم باهوشی هستین و اگه  -

من هم شما رو از خواب بیدار نکنم خودتون چند روز دیگه از خواب بیدار 

ب سرخ هم تودستتون نیست، به نظر من اگه یه می شینو می بینین اون سی

حال بد باثبات داشته باشین بهتر از اینه که چند روز بی خود خوش باشین 

وبعد دوباره به هم بریزین. این نوسانات بیشتر اذیتتون می کنه، خیال می 

 کنم این باال و پایین شدن بیشتر به سیستم جسمی و روانی تون فشار بیاره.

 شما نمی تونین کاری کنین که من حال بهتری داشته باشم؟!دکتر، یعنی  -

راستشو بخواین نه، می دونین چرا؟! چون دارم به این نتیجه می رسم که  -

داریم و اگه کسی فاقد اون « حماقت»برای خوشحال بودن نیاز به اندکی 

 مقدار اندک حماقت باشه نمی تونه خوشحالی با دوام و با ثباتی داشته باشه.!

اگه اینجوریه، پس.... پس با عرض معذرت، شما چکاره این؟! یعنی می پس  -

 خوام بگم پس حرفۀ شما به چه درد می خوره؟!

منم چند روزیه که دارم به همین فکر می کنم، تو ذهنم داشتم مرور می  -

کردم و می دیدم نه تنها نوابغی مثل خیام، نیچه، داستایوسکی وشوپنهاور 

حتی خیلی از بزرگان رشته تخصصی ما مثل  آدمای خوشحالی نبودن که

خود فروید یا یونگ هم اونطور که زندگینامه ونوشته هاشون نشون می ده 

آدمای سرحالی نبودن. وضعیت پیچیده ای است، مردم وقتی حال خوشی 

ندارن پیش روانکاو می یان تا حال خوشی پیدا کنن در حالی که بزرگان این 

 خوشی نداشتن! رشته هم خودشون چندان حال 

می دونین، حتی تعریف یه آدم خوشحال و رو به راه از نظر روانی اونقدر مورد 

توافق نیست که بتونیم حتی با اطمینان بدونیم یه فرد رو باید در چه جهتی پیش 

ببریم..... می دونین وضعیت کار ما مث چی میمونه؟! مث راننده ای که مسافر 

اننده می گه منو ببر یه جای خوب در حالی که سوار ماشینش می شه و به اون ر

نه مسافر میدونه جای خوب یعنی چه جور جایی و نه راننده می تونه مطمئن 
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باشه که مفهوم جای خوب رو می دونه وجایی که اون خیال می کنه خوبه برای 

 مسافرش هم همانقدر خوب و دلچسبه.

 ما را که برد خانه؟!دقیقا مث اون شعری که می گه: من مست و تو دیوانه 

من می دونم و می بینم که بیشتر همکاران حرفه ای من حال و روز بهتری از 

مراجعینشون ندارن! اونها تو حل مشکالت و فشارهای زندگی خودشون همونقدر 

سرگردون و درمانده اند که مراجعینشون! انگار ماجرای درمان مث یه بازی میمونه که 

ر کردن که یکی قراره با حال بد بیاد تو بعد با حال خوب بره مراجع و مشاور با هم قرا

بیرون، مث یه نقش، مث یه نمایشنامه! در واقع اگه مشاور ومراجع هردو هنرپیشه های 

خوبی باشند و تمایل و توانایی باالیی برای ایفای این نقش داشته باشن، روان درمانی به 

و شما هیچکدوم هنرپیشه های قابلی نتیجه می رسه! متاسفانه به نظر می رسه من 

 نیستیم، یعنی هیچ کدوممون نمی تونیم نقشی رو که به عهده گرفتیم باور کنیم.

 دکتر.... مرسی که اینقدر صداقت دارین! -

 چاره ای جز صداقت دارم؟! -

اقای دکتر، می تونستین صداقت نداشته باشین و به نتیجه نرسیدن درمان  -

تو در مقابل بهبودی مقاومت می کنی و مانع » رو بندازین گردن من و بگین:

 «پیشرفت درمانی می شی!

 چه فایده ای می بردم از این کار؟! -

حداقل این که می تونستین شغلتون رو دوست داشته باشین، می تونستین  -

من دارم یه کار مهم و مفید انجام می » با قدرت سرجاتون بشینین و بگین 

 چطوری می خواین کار کنین؟! اما حاال، با این اعتراف،« دم!

هیچوقت هنرپیشه خوبی نبودم! هیچوقت نتونستم نقش بازی کنم! هیچوقت  -

 نتونست دروغ بگم، نه به 
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خودم، نه به دیگران.چه میدونم، شاید به کار ادامه دادم در حالی که خودم تو دلم 

ه ی به کارم می خندم، شایدم مث شما یه کتابفروشی باز کردم، یا مث دوستتون

کافه! خوب، اونوقت تنها تفاوت من با دوست کافه چی شما می تونه این باشه که 

 «کافه فروید»اسم کافه مو بذارم 

مهمانی »من با شما بود، یا « مهمانی خداحافظی»بیینم دکتر، این  -

 شما با حرفه تون؟!« خداحافظی

ت سچه فرق می کنه؟! وقتی شما به بن بست رسیدین، یعنی من هم به بن ب -

 رسیدم:

 «بنی آدم اعضای یک دیگرند»

می دونین دکتر؟! ولی این حرفای آخری شما انگار یه جورایی حال منو بهتر  -

کرد! یادتونه گفتم آدم خیلی احساس تنهایی می کنه وقتی هیچکی حرفشو 

نفهمه؟! خوب، حاال دیگه من احساس تنهایی نمی کنم، حداقل این که می 

تنها نیستم! این خودش اونقدر ارزش داره که دونم ته این کوچۀ بن بست 

 بابتش جشن بگیرم دکتر!

 جدا؟! خوشحالم! حاال چه جوری جشن می گیرین؟! -

« وندوستم برات» دوتا دلستر یخ با لیموی تازه و نمک سفارش می دم و میگم  -

 بذاره، چطوره؟! «  دسپرادو»

 پیشنهاد بهتری ندارم ،بزن بریم! -

                                                                                                  

 "پایان"

 



58 
 

 

 

 محاکمه ء ابدی

 

 1388اسفند ماه 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 
 تقدیم به دایی مرتضی

 و خانه دنج و باصفایش
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 یای؟فردا می          -

 نه!          -

 چرا؟!          -

 یام!نمی          -

 یای؟خوب چرا نمی          -

 یام.اگه نازمو بکشی می          -

 فردا بیا، نازتو می کشم          -

-          ... 

 چی شد؟          -

-          ... 

 یای؟!می          -

 صبح 10هتل مادرید، ساعت           -

-          OK 

 

 نمایشنامه ای از آنتوان چخوف:تئاتر مرکزی،  

آجان ها ریخته اند سرِ یک زرگرو با باتوم کتکش می نند، چرا؟ چون سگ ژنرال 

 دست زرگر را گاز گرفته!
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 «اعتراف کن! اعتراف کن!»

 به چی؟!          -

اعتراف کن که تو انگشتت رو توی حلق سگه فرو کردی، اعتراف کن که           -

 ذیت کنی و اون فقط از خودش دفاع کرد...می خواستی سگه رو ا

 مگه من دیوونه ام؟! چرا باید همچین کاری بکنم؟!          -

 پس کتک بخور، خرابکار لعنتی!          -

 باز آجان ها می افتند به جان زرگر...

است، ریشت را می زنی، یک ویاگرا میندازی باال، غذاخوری کوچک و خلوت  5/9ساعت 

خواند، سرت درد می کند، یک آسپرین سنتاماریا می evoraغ، نان داغ، هتل: قهوۀ دا

 می خواند evoraهم باال میندازی، 

 ، تلفن زنگ می زند، با عجله برمیداری، شاید ماریا نمی آید،10ساعت 

 ماریا؟!          -

 آقای لوپز؟          -

 ببخشید؟          -

 سینیور خوزه لوپز؟!          -

 اشتباه گرفتید          -

 ماریا دیرکرده، به رسپشن زنگ می زنی: گوشی را می گذاری،
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 کسی سُراغ من را نگرفته؟          -

 نه سینیور          -

 شان کنید باالخانم ماریا آلوارادو اگر آمدند راهنمایی          -

 دیروز خوابگاه دانشجویانکشی، فکرت مشغول می شود به کودتا، سربازان ژنرال دراز می

 را قلع و قمع کرده بودند، چند نفر را کشته بودند؟ چند نفر دستگیر شده بودند؟

ها هم می آیند مرد! خودت را برای شکنجهبا خود فکر می کنی: همین روزها سراغ تو

 آماده کن!

ره بانامه ها می تواند به حکومت نظامی ضربه بزند؟ دواز خودت می پرسی آیا این شب

به یاد نمایش چخوف می افتی، چرا مردم بیخود در طول نمایش می خندیدند؟ درست 

است که طنز آمیز بود ولی تلخ و گزنده بود، غصّه به دلت نشسته بود که چرا مردم می 

 خندند.

 کنی، ماریا لبخند می زند.، در اتاق ضربه می خورد، در را باز می5/10ساعت 

************************************************** 

 کشند و برمی گردند.امواج به آرامی روی ساحل دراز می

 آفتاِب زمستان درست باالی سرت است.

جا می کند و سیب زمینی حلقه حلقه شده را کنار ماهی فروش ماهی ات را در تابه جابه

 خواباند.ماهی می
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شرابی است، از ماهی فروش می برشته شود شرابت را مزه مزه می کنی، خوب  تا ماهی 

 پرسی:

 عمو! تو کدام طرفی هستی؟هی

 شود:کند، درست متوجه سؤالت نمیکمی نگاهت می کند و فکر می

مال همین طرفا هستم، ولی پدر بزرگم در کوهستان زندگی می کرد، تریپولفه، اسمش 

 به گوشت خورده است؟

هستی؟ ژنرال؟ آزادی طرف کینه، نه، عموجان، منظورم این است که           -

 خواهان؟ کمونیست ها؟

 من هیچ طرفی نیستم پدرجان!          -

 مگر می شود هیچ طرفی نباشی؟!          -

 کند اسمشبرای من چه فرق می کند آن اربابی که توی آن قلعه زندگی می          -

ماهی را از خوانده باشد! من خواهد درسچه باشد؟ می خواهد نظامی باشد می

 دریا می گیرم نه از قلعه!

 فرقی برایت نمی کند که دیروز دانشجوها کشته شده اند؟          -

 توانم جلوی کشتارها را بگرم پدرجان؟مگر من می          -

لغزاند، سیب زمینی ها را دانه دانه با چنگال ماهی را از تابه به ظرف چوبی فراخی می

 تکّه نان گوشۀ ظرف چوبی می گذارد و می دهد دستت.دور ماهی می چیند، یک 
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بطری شراب را از زیر چهارپایه اش بر می دارد و با سر اشاره می کند، یعنی پُر کنم؟ 

 گیالست را جلو می بری که یعنی پُر کن!

از جادۀ کنار ساحلی دوتا وانت عبور می کنند، پشت وانت ها پر از اوباش است، چوب در 

وانت ها با سرعت و پر « زنده باد ژنرال»کرده اند و فریاد می زنند:  دست دارند، مست

روند تا دفتر یک روزنامه را که کنی دارند میسرو صدا عبور می کنند، با خودت فکر می

سر مقاله ای علیه ژنرال نوشته به هم بریزند، کاش می توانستی به خبرنگارها و 

اقالً هر کدام یک بغل از آخرین شمارۀ روزنامه هایی که آن تو هستند خبر بدهی، نویسنده

 را بر می داشتند و فرار می کردند.

 خواندند.خوردند و چند نفر بیشتر روزنامه میحداقل چند نفر کمتر کتک می

 «چرا غم داری؟»پرسید: ماریا می

 خسته ام!          -

 از چی؟!          -

 از مبارزۀ بی نتیجه          -

ی و سیگار ماریا را روشن می کنی، لبخند هنوز از روی صورتش تکان فندک می زن

 نخورده، همانطور که اخم هنوز از روی صورتِ تو

 فقط یک بار از ته دل خندیدی، وقتی ماریا ادای تورا درآورد.

 پرسد: مبارزۀ بی نتیجه؟!ماریا می

 خوریمسالهاست که داریم شکست می          -
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 نگیر، همه چیز به طرز فکر آدم بستگی داره!سخت           -

میره، وقتی به دختری در زندان شش نفر تجاوز وقتی کسی زیر شکنجه می          -

 می کنند، بازهم همه چیز به طرز فکر آدم بستگی داره؟!

 خواند:توی سرِ تو آواز می evoraنمک می ریزی روی ماهی، حاال 

Tudo dia e dia 

 است هر روز، روزی نو

کند، فندک می زنی، گازش تمام شده، ماهیگیر کبریت می کشد، باد خاموشش می

تت گیرد و به دسسیگارت را میگیرد با شعلۀ زیر تابه روشن اش می کند، یک کام می

 دهدمی

نمایشگاه خیرّیه چندان شلوغ نیست، نه چندان شلوغ است نه چندان بزرگ، با این حال 

کنی کنی، جایی که خیال میکنی و ماریا را پیدا نمیشگاه را گز میدوبار از سر تا ته نمای

کنی تا خود ماریا پیدات کند، به آخرین ایستی و سیگارت را آتش میتوی دید است می

 کنی:نامه نوشتی فکر میمقاله ای که برای شب

 ما پیروزیم، ما پیروزیم چون قانونِ تاریخ این است،           -

 ون ....ما پیروزیم چ

 «ما پیروزیم؟»و از خودت می پرسی: 

بادی که بلند می شود خاک را از کِف نمایشگاه بلند می کند و کمی از آن را توی 

زنی و اشک از چشمانت جمع می شود، ماریا هایت فرو می برد، تند تند پلک میچشم
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 میکنی، ماریا به سوی بهشت حرکت دهد و نزدیک می شود، فکر میدست تکان می

نامه؟! با از این شهر به آن شهر کند و تو سعی داری آتش جهنم را خاموش کنی، با شب

 گریختن؟!

 کند تو برای خانوادۀ زندانیان، ماریا برای معلوالن کمک جمع می

 جنگد، تو با ژنرال،ماریا با شیطان می

 ماریا با خدا مشغول است، تو با انسان

 دم، چند بار از اوّل تا آخر نمایشگاه را نگاه کردمدنبالت گشتم پیدات نکر          -

 توی کلیسا بودم          -

 حال خدا خوب بود؟          -

حال »خواهد تورا بخندانت، ادایت را در می آورد: زند، تو هنوز اخمی، میماریا لبخند می

 «خدا خوب بود؟!

آورد، لغزنده ات را در میخورد، ماریا ادای لبخندِ لبخند محوی از روی صورتت سُر می

 «چرا چشم هات قرمزه؟! گریه کردی؟»

 نه، خاک رفت تو چشمام          -

نگاهت می افتد به خانم های پولداری که کّلی خرید کرده اند، برای کمک به خیریه، با 

هاشان، رضایتِ مادر باکره برای بهشت، تو باز تا نشان زده اند، خرید برای بچهیک تیر دو

گرفتند. بعد از تیرباران، با شان را تحویل مییاد مادرانی می افتی که جنازۀ پسران
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های خاک آلود، با ترکیبی از بوی خاک و خون و بوی لود و صورتهای خون آلباس

 ماندگی و بوی ادرار

 و هرگونه مراسم بزرگداشت برای این خائنین به میهن ممنوع است...

ات و وقتی می فهمد حواست آورد، باهمان اخم همیشگیهم دارد ادایت را در میماریا باز

تو  ماریاست که قرمز شده و خیس، تا هایکند و این بار چشمبهش نیست بغض می

هایش را پاک دستمالت را پیدا کنی او دستمال خودش را از کیفش در آورده و اشک

 کرده، از تو سریع تر است، تا تو یک شب نامه را توزیع کنی او به بهشت رسیده!

 می آید، ماریا صلیب می کشد، تو به برج ناقوس نگاه می کنی،زنگ کلیسا به صدا در

ها توی پادگان پخش شده باشند، یا ... تا حاال نامهشمری، تا حاال باید شبرنگ ها را می

 خورد. آلبرتو توی بازداشتگاه است و دارد کتک می

 چقد احتمال دارد که نظامی ها نوشته های ما را بخوانند؟

 های ما را بفهمند؟چقدر احتمال دارد که نوشته

 ن ها را هم در بر گیرد؟و آیا ممکن است انقالب پادگا

 خندد.بغض و اخم صورت ماریا را ترک کرده و ماریا دوباره می

اقل اخمم را با کنی شاید بهتر باشد من هم به کلیسا ملحق شوم، حدبا خود فکر می

 زنم، بد معامله ای نیست.لبخند طاق می

 مانی؟ماریا می پرسد: تا کی می



68 
 

معلوم نیست. اگه آلبرتو امشب سرِ قرار بیاید فردا بهت تلفن می زنم، هنوز           -

 هم اینجا هستم، اگر سِر قرار نیاید همین امشب باید فرار کنم

آلبرتو نمی آید، نیم ساعت هم بیشتر صبر می کنی، بیشتر ماندنت بی احتیاطی است، 

 شوی و هنوز به اولین ایستگاه نرسیده خوابتکند میسوار اولین قطاری که حرکت می

 می برد.

را  «گفتگو در کاتدرال»قطار که به ایستگاه گرمسار می رسد از خواب می پری، هنوز 

روی زانو داری. از خودت می پرسی به خاطر این کتاب خواب دیکتاتوری و حکومت 

 بهمن تهران؟ 22نظامی می دیدم یا به خاطر

توان بچسبی! می توان رها کنی و نهدرونت پُر از خشم است و پُر از دلسردی! نه می

: جنبش سبز، انقالب بدون خشونت، اصالحات، انتخابات آزاد، قانون شدهذهنت پُر

 اساسی....

 گویی:می افتد و با خودت می« گفتگو در کاتدرال»دوباره نگاهت به 

 «تکرار می شود؟!»و می پرسی « تاریخ تکرار می شود!»

 «بدن»رافیا مّکرر به دنبال یک انگار یک روح سرگردان در طول تاریخ و در عرض جغ

شود، متوّلد می« دیکتاتور»می کند یک « تسخیر»می گردد و وقتی آن بدن را 

در ایران. و »........« در عراق، « صدّام»در ایتالیا، « موسولینی»در روسیه، « استالین»

همیشه همان سناریو، همان بت پرستانی که در جستجوی یک نماد قدرت اند تا به 

زند، پوشد و باتوم میه بیفتند، همان نیروی ضد شورشی که لباس وحشت را میسجد

ها، گاههمن اوباشی که جیرۀ مختصری هم کافی است تا حمله کنند. همان شکنجه

 تجاوز، اعدام، اعترافاِت تلویزیونی، دیکتاتور دشمن را منشاء همۀ اینها می داند و...
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د فقط یک تماشاگر باشی، گاهی یاد میالن کوندرا دانی باید کاری کنی یا بایحتّی نمی

سیاست کف روی آب است، زندگی »می گوید: « میهمانی خداحافظی»می افتی که در 

به خودت می گویی وارد شدن به سیاست، وارد شدن به بازی «. در اعماق جریان دارد

رد گذایبی اعتنا باشیم خودش م« روح سرگردان»است، اگر به « روح سرگردان»مسخرۀ 

هایم می گویی شاید همۀ این حرفها پرده ای است که روی ترسو می رود و گاهی می

 هایت بیکه تالشکشم: ترس از بازجویی، شکنجه، اعدام و عمیق تر از آن ترس از این

هارا را روشن می کنی و گوشی Playerفایده باشد و فقط دور خودت چرخیده باشی. 

 خواهد.شروع به خواند می کند، دلت چایی می evoraزنی و دوباره به گوش می

را محاکمه می کند، « چگوآرا»، «خیّام»روز! گاهی کشی، هرخودت را به محاکمه می

کند متّهم محکوم شود یا تبرئه، برای تو فرقی ، خیّام را! فرقی نمی«چگوآرا»گاهی 

به این که هرگز  کند، تو در هر صورت متّهمی، تو در هر صورت محکومی، محکومنمی

 برای یک زمان طوالنی خود را بی گناه ندانی.

چای کیسه ای را توی لیوانِ آبجوش باال و پائین می بری تا رنگ پس بدهد و روی 

 خوری قطار خودت را تاب می دهی.صندلی چرخان غذا

یک دختر خوشگل وارد می شود، مانتوی چسبان برجستگی ها را برجسته تر می کند،  

تفاوت نشان می نگاهش می کنی، خودش را بی« عمیق»چشم اش به تو می افتد که 

کنی، ابعاد بدنش را! در دهد و پشت میز روبروی می نشیند، تمام ابعادش را تحلیل می

اش را تمام کرده و حاصل محاسبات پیچیده کسری از ثانیه ابرکامپیوتر مغزت تحلیل

 بدون ویاگرا! erectionاش را با نماِد ساده ای روی مانیتور آورده است: 

دانی اگر با ولی می« سیاست چرند است، حاصلِ زندگی، حال کردن است»به خودت می گویی: 

، شودشروع می این آفرودیت توی اتاق خواب بروی، همین که کارت تمام شد، جلسۀ محاکمه باز

اعتبار  ejaculationتا  erectionفقظ در بازه زمانی بین « اصلِ زندگی، حال کردن است»گزارۀ 



70 
 

َاه، لعنتی، توکه قرار نیست غرایز را »دارد. تو محکومی به محاکمه، چای زیادی تیره شده است، 

ی با خوردن چای سیراب کنی چرا با مانتوی چسبان بیدارش می کنی؟! بهایش را من باید بدهم،

 «به رنگ کوکاکوال!
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وت . توی لوله پیپ فتشتک پیپ می کنمپیپم را می تراشم و توتون های سوخته را از 

 آلمانی می کنم و سرامیک های روشن کف مطب پر از دانه های سیاه می شوند . فیلتر

 می چپانم که در اتاق باز می شود . را توی لوله پیپ هلندی

 ”سالم“ -

 ، بفرماییدالم، خوش آمدیدس -

 ، دکتر نیاکان هستم ن همکار شما هستمم -

دکتر)نیم خیز می کنم به عالمت احترام و دوباره در صندلی گنده ام فرو می خوشوقتم خانم  -

 روم(

 ، البته من پاتولوژیست هستممتشکرم -

 ، چه خدمتی از دست من بر می آید؟خیلی خوش آمدید -

تند. سه ”صندلی داغ“مکث می کند، مضطرب است، طبیعی است، همه صندلی های این اتاق 

اتاق درس، اتاق تنبیه، اتاق تشویق، فراموشخانه و . . . همه اینها که در یک ، اتاق اعتراف

 عنوان  

 چپیده اند. ”اتاق درمان“

 ؟ما سئوال می کنید یا من شروع کنمش -

 مهره های سیاه مال منند بنابراین شروع بازی  با شماست  -

 ؟از کجا بگم -

 ؟نجا چه می کنیدای ،خیلی ساده -

. تعریف از شما رو بود که تصمیم داشتم خدمتتون بیاممدت زیادی ستش . . . . . را. . . . .   -

ی کردم که یه روز باید بیام پیش شما ولی پیش نمی از همه شنیده بودم و همیشه فکر م

 .با انگشتانم روی پیپ فشار می دهمپیپم را پر از کاپیتان بلک رویال می کنم و  . . . آمد

 .می گیرم روشن کردن پیپ اجازهبرای 

 ، بوی پیپ را دوست دارم بفرمایید راحت باشید، من خودم سیگار می کشم -
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 ه. فکر می کنم که چن اجازه خواستن جواب منفی نشنیدمهیچ وقت در مطب در مقابل ای

 :و چند فرضیه به ذهنم می رسد ”نه“دلیلی دارد که هیچ کس نگفته 

 ! م بوی پیپ را دوست دارندمرد : همهفرضیه ساده لوحانه -1

 گفتن به صاحبان قدرت را نیاموخته اند. ”نه“انه: مردم ایران فرضیه جامعه شناس -2

 !هستم و مراجع من نماد مردم ایران در این مطب من نماد صاحبان قدرت 

 ب: من مهارت این را پیدا کرده ام که در اولین لحظات مالقات مخاطفرضیه روانشناسانه -3

من به من می گوید نه  ”شمّ “ن این اجازه را از کسانی می گیرم که . ممخود را بشناس

 !نخواهم شنید

 می ذهنم به دنبال فرضیه های بعدی می گردد و در همان حال فندک الکی بنفش را آتش

. توتون ها سرخ و سیاه می شوند و دود غلیظی دور صورتم کنم و روی توتون پیپ می گیرم

 . پیچد می

مثل شمایل های مذهبی و امکان تأثیرگذاری ، ک هاله نور قرارگرفته امحاال من وسط ی

 ! بیشتری دارم: گفتمان قدرت

کله ام را با تمام آدمک های م و او هنوز در شش و بش شروع است. چند پک عمیق می گیران

. آدمک های توی کله ام روی هم می ؛ من منتظرم که بشنومتوش تکان می دهم که یعنی

غ می زنند، بعضی ها گریه می کنند، بعضی ها فحش می دهند: بعضی هاشان جیریزند، 

 ن می پرد یا برعکس گلگونو بقیه الم تا کام حرف نمی زنند و فقط رنگ صورتشا ”مادر ...!“

 .می شوند

م ییه جای انگار ،فقط می دونم حال خوبی ندارماستش خودم هم نمی دونم مشکلم چیه، ر -

! انگار یه ه چیزیم کمه ولی نمی دونم چی کمه! انگار یدونم کجام درد می کنه ولی نمی

! نمیشه مث بقیه دکترا شما هم یه جوری ر جاش نیست ولی نمی دونم اون چیهچیزی س

 میشه بدون کمک من به تشخیصمعاینه کنید یا آزمایش و سونوگرافی در خواست کنید؟! ن

 ! . . آخه من واقعًا نمی دونم چمه . برسید
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ای توی کله تون ه ، یواش یواش آدمکنیست قهوه می خوریم و گپ می زنیم، غمی وبخ -

تون درد می کنه های توی سر من  به من میگن کجا شروع به حرف زدن می کنند و آدمک

 .و چی سر جاش نیست

و روش رو پر از کافی نسکافه گلد رو بر می دارم، دو قاشق چایخوری در هر لیوان می ریزم 

  ”شیرین یا تلخ؟“م : میت می کن

 ، رژیم دارم مرسی، شکر نمی خورم -

 ، دیابت دارممی ریزم ”سوئیت اند لو“شکر نمی ریزم،  -

 ، راضی به زحمت نیستم اوه مرسی، پس لطفاً شیرین -

راضی به زحمت نیستم، یک مناسک زبانی، مثل گالب به روتون، “ه ام می چرخه: توی کلّ

ر لیوان ها را پ ”زحمتتون میشه و  . . .، چاکرم، مخلصم، بال دور بت شما،نسروم به دیوار، بال

 .سک آب جوش را سر جایش می گذارماز آب جوش می کنم و فال

حاال من باید سر صحبت را باز ، قهوه اش را جلوش می گذارم و قهوه خودم را  هم می زنم

 : کنم

 ؟ مره تان روزاشتغاالت  غیر از طبابت چه می کنید ؟ عالئق تان، اشتغال ذهنی ها و -

 ”اعصاب ندارم، بشین!“خانه داری با بی رغبتی، شوهرداری با بی تفاوتی و بچه داری با  -

 ؟ای داد بیداد! )یکی از آدمک ها میگه: مناسک زبانی!( دیگه -

 !کتاب، موسیقی، سفر، دوستانم . . .  همین -

 برای این جلسه کم اطالعات نگرفتیم . . .  خوب، خوب، خوب -

 ؟همین؟ همینا خیلی اطالعات بود -

 زارید.بی ”نقش سنتی زنانه“می دونم که شما یه خانومی هستید که از حاال من ، بله، حتماً -

 ؟ زود قضاوت نمی کنید؟چطور -

اه گو بی صبر ن. . . منتظر  خورم و دوباره پیپ روشن  می کنم ، یه قورت دیگه قهوه مینه -

عمیق به پیپم می زنم و دود غلیظ را تا دوردست ها می می کند و من بی تفاوت دو پک 

 ، داری منتظرش نگه میپرانم و به مسیر دود نگاه می کنم. یکی از آدمک ها می گوید: ناقال

ور داغ بشه و بعد نون را بچسبونی؟! جواب می دهم: خودش اجازه داده با نشستن داری تا تن



76 
 

روی این صندلی داغ! آدمک زبانش را در می آورد و شکلک در می آورد، گوشه دماغم می 

نه اصالً، وقتی صحبت از خانه  ،نه، من زود قضاوت نمی کنم، ”گم شو“پرد باال که یعنی 

داری، شوهر داری و بچه داری می کردید قیافه تان یه جوری شد که ما زابلی ها بهش می 

زه بد مزه را زورکی داره می یعنی مثل حالت صورت کسی که یه غذای بی اندا ”پُلُسّ “م گی

 .خوره

ستانم برق اشتیاق رو در چشماتون دیدم دو در حالی که وقتی گفتید کتاب، موسیقی، سفر،

 . . .و لحن صداتون آهنگین شد 

 ؟! آهنگین -

 .توف کیشلوفسکیکریسno endمث آهنگ متن فیلم له، من ته صداتون یه آهنگ شنیدم ب -

 .یه آهنگ قشنگ ولی غمگین

 ؟! چرا غمگین -

شما از  این کارها لذت  می برید اما در ضمن  ،می کنم احتماالً، تکرار خوب، احتماالً -

 رسیدگی به خانه و خانواده  نشستم کتاب می خونم  ه من به جای احساس گناه  هم دارید ک

 مثالً کتاب . . .

 ، جزیره روبر مرل )لبخند می زند( جزیره -

یائی ها قدم می زنید و موز جمع می کنید آرام همراه تاهیتجزایر اقیانوس  آها! شما توی -

ه زودتر برگردید، هرچه شما باید هرچا خونه شما نیست و که اینجاما در عین حال می دونید 

ی حوصلگی ب، اونوقت با و شما بیشتر وقت کم می آوریدبرگردیدکارها تلنبارتر میشن تر دیر

 . . . و عصبانیت بیشتر باید کارها رو انجام  بدین و بعد 

 ! ر هرکی جلوی دستم باشه جیغ میزنمس -

 !دقیقاً! قهوه تون سرد شد -

، توی فکر فرو می رود و قهوه را بر می دارد و هم می زند، با دلنگ دلنگ قاشق و شیشه

 : پایین می آوردنزدیک شود دستش را پیش از آنکه لیوان به لبانش 

 ؟ا دارم آقای دکتر من اسکیزوفرنی -

 ؟!طور همچین فکر عجیبی به سرتان زد؟! چااسکیزوفرنی -
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توی  ،ا یعنی پاره پاره شدن فکر و من خیال می کنم هویتم تکه پاره استآخه اسکیزوفرنی -

 !دنیا زندگی می کنم و همه اش نصفه ونیمهچند تا 

، احساسات، ”conflict“، ”تعارض“میشه  ”زبان ما“گید به  نه، نه، نه، این که شما می -

 :ارزش ها و باورهایی که با هم ناسازگارند

 ، آن سو کشان با نا خوشان این سو کشان سوی خوشان

 ، کشتی در این سیالب هایا بشکند، یا بگذرد                                                   

 کشتی من شکسته دکتر! -

 ؟( رو دیدیدcastaway)  ”کشتی شکسته“بله، بله قبول دارم، فیلم  -

 . . .  تام هنکس توش بازی می کنه

 ، تلویزیون هم نشونش دادهآره آره -

 . . . تید و اینجا همون جزیره است ، شما االن همون تام هنکس هسلهب -

 ؟!و شما -

ه صورت رو عکس ی هستم که تام هنکس با خون خودش روشمن همان توپ بسکتبال  -

  ”آدمم !“، من همون ”آدم !“کشید و اسمشو گذاشت 

فتد و من فرصتی دارم برای چند پک بعدی به پیپ بیگ بن سیاه، این جایگزین خنده می ا

 !ظ یا نماد پیروی از فروید و یونگحافی خیام و جام م

                       *                                         *                            * 

ه های برف پاییزی دیشب ، باقیماندهامو تو جیب پالتوم فشار میدم، سرد شده چقدر دست

 دالی مردم گوش دادم و همزمان آدمکو به درد ساعت تو صندلیم فرو رفتم 6روی زمینه، 

ترین جواب مهمه درست های توی مخم در حال بگو مگو بودند و من در تالش که بین این ه

 .را پیدا کنم

ساعت های طوالنی را با قهوه و پیپ کمی کوتاه کردم اما فشار زمان انباشته از رنج های 

 ها . احتیاج دارم قبل از رفتن به خانه آدمکم رو سنگین کرده و تنم خسته  استبشری سر

 .رو آروم کنم
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: فیروزه هر فروش هااف میرم سراغ ویترین جواو ص ”زیست خاور“ می پیجم تو مرکز خرید

ترها و تسبیح ها ورمی روند و آدمک ها ، چشم هام با انگش، عقیق لعل، یاقوت، زمردنیشابور

حالم  ”!اَه“، ه گیس زنانه هم چیده شدهکالتوی ویترین یک انگشتر فروشی  .آرام می شوند

ور و ای بهو انگشتر فیروزه با کاله گیس هیچ سنخیتی بین تسبیح شاه مقصود ، بد میشه

ره مار و مه“رین کاغذی چسبونده: . یه جواهر فروشی دیگه پشت ویتسیاه و بلوند نمی بینم

اعتقاد به خرافات و سحر و “آدمک ها بیدار میشن، یکیشون میگه  .”مهر گیاه موجود است

ه اتفاقًا خیلی ب“آدمک دیگه جوابش رو میده:  ”این بساط برپاست همینه که هست!، تا جادو

و مهر گیاه می تونه عشق و محبت ایجاد کنه میاد، اگه یه چیزی مثل مهره مار  نظرم مدرن

 کیعنی عشق و محبت پروسه هایی فیزیکوشیمیایی هستند بنابراین این یک نگاه ماتریالیستی

زه و به میندا perfumeحرف این آدمک منو به یاد فیلم  ”به انسان و فضائل انسانی است!

. لجم می گیره که تالشم برای خواباندن آدمک ها به نتیجه نرسیده یاد کتابهای میالن کندرا

 و حاال با همین همهمه باید برم خونه .

 

                    *                          *                             * 

اره دوب .ی بینه که منم و در رو باز میکنهم ”کیه؟“در خونه زنگ می زنم. صالح تپل میگه 

مکث  ”چیزی الزم ندارین؟“می پرسم:  ”چی میگی؟“: زنگ می زنم صالح جواب میده

 ، میدونه که نوشابه برای اضافه. لبخند شرم آگینی در صداشه”نوشابه“میکنه و میگه: 

نوشابه بخوره. آدمک ها شروع به  وزنش خوب نیست ولی دوست داره ماکارونی رو با

! دری؟تو پ ”فتی نوشابه برات خوب نیست؟چرا نگ“کیشون میگه: ی .حرف زدن می کنند

 رده و با! آدمک اخم کباشه سم بخوره تو باید بدی دستش؟شاید بچه دوست داشته 

! آدمک دیگه ای در گوشه دماغشم داده باال، از من متنفره ،تأسف سرش رو تکون میده

من  ، ازفتهگر، قیافه حق به جانب و کارشناسانه ای به خودش حرف می زنه تأیید او

در ایران سرانه مصرف لبنیات  “می ده:  ”داهیانه“ هاینیست فقط داره رهنمود متنفر

برابر سرانه متوسط  4دار  که سرانه مصرف نوشابه های گاز نصف دنیاست در حالی
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ی آدمک دیگه ا ”دنیاست. کی قراره ما متمدن بشیم؟! کی قراره ما سالم زندگی کنیم؟!

اگه امروز  !اشتباه، و حق انتخاب یعنی حق ح حق انتخاب دارهصال“در میاد: پشت من 

یه صاحبان قدرت بهش باید و باباش بهش بگه اجازه نمی دم نوشابه بخوری فردا بق

این که ما متمدن نمیشیم  .نبایدهای دیگه ای میدن و او هم عادت کرده که اطاعت کنه

ن ها دنبال بوفالوی جلویی موبوفالوم ریشه اش در اینه که مثل و سالم زندگی نمی کنی

خر  برفت و: خر برفت و خر پرتگاه ما هم میپریم تو پرتگاه  میدویم و اگه اون بپره تو

 ”برفت!

نوشابه  ،ارکت شلوغ وایستادم تا نوبتم بشه، توی سوپر ممی خواستم سرمو بکوبم به دیوار

خدایاااااا ! به دادم “می زنه: . یکی تو سرم داد خانواده سیاه تو دستامه و دستام یخ کرده

 ”برس به من بگو چه کنم؟!

          *                                       *                                   * 

جلوی “سفید جلوم نشسته و کمک می خواد:  و ریشسید هفتاد ساله با دستار سبز آقا

خون داره و دو  ، فشار. هفتاد سالشهمنظورش رو می فهمم ”حاج خانم شرمنده میشم!

شم گلستان دیگه عصاش راست ، به قول سعدی شیرازی در باب شجور دارو می خوره

، بگو عمر فصل بهش بگو حرف اوشو را“های توی کله م میگه:  یکی از آدمکنمیشه! 

هر  ،ره و هر فصل میوه های خاصشو داره، سعی نکنید مصنوعی زندگی کنیدهایی دا

ه همون فصل رو بخورید و خودتون رو برای خوردن میوه های فصل دیگه به فصل میو

که برای مردم تکلیف تعیین می تو چه کاره ای “آدمک دیگه میگه:  ”ین!زحمت ننداز

گفتگوی آدمک ها  ”ج آقا جلوی حاج خانم شرمنده میشه! راش بنداز دکتر!! حاکنی؟

ه میشنوم آدمکی داره فریاد حالیک، من دست به نوشتن نسخه برده ام در ادامه داره

، به جای اینکه راه سالم زندگی کردن حشه مغزی هستی! تو یک فالعنت بر تو“میزنه: 

 ”ی کنی!راهی که میرن کمکشون مگیری و در همون رو به مردم نشون بدی پول می 

! ترخسته این دک“آقا سید میگه:  .دمم رو با آهی بیرون میدمنفس عمیقی می کشم و باز
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کی می لبخندی زور  ”رسین.خدا قوت و سالمت بهتون بده که به داد ما بیچاره ها می 

به درد من که نخورد، ایشاال به درد تو بخوره “االفیل می نویسم و تو دلم می گم: ، تادزنم

. . . یه مناسک زبانی . . . کالمی که روزی  ایشاّلا!“و باز یه آدمک فریاد میزنه:  ”سید!

ی تو با عادت هات زندگی می کن   . . ولی االن کاربرد شو از دست داده  کاربرد داشته

 ”کنن! بر سرت نه بابا تحلیل  هات . . .  خاک

یه  استراحت “دست میده و میره و من به منشی ام زنگ می زنم: آقا سید دو دستی 

 ”چشم!“لبخندشو از پشت گوشی می بینم:   ”کوتاه  به من میدین؟

تو مخ من شروع  می کنه به  حال خانوم هایدههمون  و در و پیپمیرم سراغ قهوه 

 :خوندن

 ”مستی ام درد منو دیگه دوا نمی کنه“

      *                                            *                                    * 

تا حاال  تیجهنمی ترسه و در ”زلزله“ساله ای است که از  16-15جوان مراجع بعدی نو

 د! داییش از آمریکا تابستون اومده بوه شدن از دستش! ذلّپیش  مامان باباش می خوابه

پیش من و خدا رو شکر درمان خوب پیش رفت )آدمک جیغ می زنه: خدا رو شکر؟! 

. از زمان واهر زاده رو فرستاده بود پیش من، خمناسک زبانی؟! باز هم؟!( و حاال دایی

همیشه دچار ترس از زلزله بود، هر صدایی او را از جایی پراند و زلزله بم این نوجوان 

! آدمک عمامه ابید از ترس زلزله خوابش نمی بردشب اگر در کنار پدر  و مادر نمی خو

را شب ها  ”رضُ بگو إذا زُلزِلَتُ األ“دوشش جابجا کرد و گفت:  دار توی مخم عبا را روی

مناسک “همون آدمکی که به  ”خوابه!ه دور خودش، بعد راحت می بخونه و فوت کن

!  ز، پفیووثدیّ“دست داد و شروع کرد به فحش دادن:  ازاس بود کنترلش رو حسّ  ”زبانی

تمدن ها با هم گفتگو ، خودت رو کنترل کن“یح بود، ، قبجلوی دهنش رو گرفتم ”. . .
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شونت خفتمان بدون ، شما دو نفر توی یه کّله زندگی می کنین و نمی تونین گمی کنند

 ”رو یاد بگیرید؟!

ی زنند و من نمی فهمم که متوجه می شم که پدر و مادر نو جوان هنوز دارن حرف م

 .چی میگن! باشه، غمی نیست، جمع و جورش می کنم

 تنها ”آقا مهدی“ بمانند تا من با از پدرو مادر خواهش می کنم توی اتاق انتظار منتظر

 .حرف بزنم

انی، سن کوچیک تره، مث سهیل دوست داره بره علوم انپسر خوبیه یک سال از سهیل م

د: مدیریت می کنن ”والدی“بلکه  نیستند، ”سوشیال دموکرات“اما پدر و مادرش مثل من 

ه از مملکت اخراج ؟! علوم انسانی که دارمی دونی که چی به دردت می خوره تو چه“

به اهمیت ؟! اینا که نیومدن من راجع چی بگم ”میشه! بشین درس بخون دکتر شی!

حق “بفرستم تو اتاق خواب خودش،  اومدن من بچه شونو کنم.علوم انسانی براشون نطق 

 ”همیشه! ،با مشتری است

خواب خودش و  تو اتاقمش می فرست ”کاگوئن“ و ”ریچارد بندلر“مدد  دو جلسه ای به

 ”!مگه پیغمبری که غم امت بخوری؟“دستمزدم رو می گیرم: 

                    *                               *                           * 

رایم ب .. پیو یونگ و ان. ال یکی از همکارانم که زمانی دانشجوی من بود در هیپنوتیزم

ته بودم را سانسور شده چاپ مقاله ای که در مورد شما نوش“رستد که پیامک می ف

مرا با موالنا مقایسه کرده بود و سردبیر مجله  از کدام مقاله می گوید. می دانستم ”کردند!

دیلش ده به توافق رسیدم که تعمی کند لذا با نویسن گفت چنین مقاله ای حساسیت ایجاد

ر را هم توضیح دادند و به نظر ، علت سانسور حمیدی گفتند، دکتبله“کنم. جواب دادم 

 ”به صالح؟! شما سانسور را تأیید می کنید؟!“ آمد بالفاصله جواب می دهد: ”به صالح“

من، مدافع آزادی بیان، داشتم از سانسور ، راست می گفت ،لختی درنگ کردم، دلم لرزید
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 ”هسار“! یکی از آدمک ها دو جلد کتاب روانشناسی تحلیلی یونگ را که دفاع می کرد

هیچ کدام مجوز  ری ارشاد بهخبر دا“ترجمه کرده بود دستش گرفت و آمد جلو و گفت: 

ک هر دوتا کتاب رو مات و مبهوت  بودم که آدم ”نداده؟! حتی نگفته اشکالش چیه؟

 !کوبوند تو سر

 با هیچ ، سانسورراست می گین، حق با شماست“م: پریدم و جواب پیامک اش را دادازجا 

ازه اجمن “جواب داد:  ”من گفتند از شما اجازه گرفته اند!! به انگیزه ای به صالح نیست

 ”انسور مهم ترین قسمت مقاله ام را؟!اون هم س ”سانسور بدم؟!

 ! عجب! کی داره دروغ میگه؟! همه دارن دروغ میگن؟

از می کنه و این ، کتاب رو بجزیره مرل توی دستشه و میاد جلو یکی از آدمک ها کتاب

انگی ر و عاقبت آدم به دیونمی شود همه را خائن دانست آخ“جمالت رو نشونم میده 

 د و چیز دیگری را نشانم داد کهمنظورش را فهمیدم ولی بعد کتاب را ورق ز ”می کشد!

 :دارد ”اینجا و اکنون“نفهمیدم چه ربطی به هرچه  فکر کردم 

هیچ چیز در  .این حشرات چه تهوع آور بودند! چیزی نبودند جز یک دهان و یک الک“

 حرصی که حتی ،بودند بی حد و مرز . قساوتینبود که زخم پذیر و انسانی باشد آنها 

 ”دود منافع  خویش را هم نمی شناخت.ح

را کشیدم  ”پولکی بدون قند“اشت روی میز و من از توی کشو چایی گذ ”داریوش“

 !بیرون، همین

            *                                 *                                * 

. همین که نشست من مشغول راحت تر شروع به صحبت کردیاکان ناین بار خانم دکتر

کنم او شروع به حرف زدن کرده ریختن نسکافه در لیوان ها شدم و تا من قهوه را ردیف 

 :بود
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ی کنم  و می دونم کار درستی از همه چیز مهم تر اینه که با بچه ام خیلی عصبی برخورد م -

مسئول ساختن آینده ش هم من  و بودمنیست. به هر حال من مسئول اومدنش به این دنیا 

و چه به قول شما از نقش سنتی زنانه هستم. چه بی حوصله باشم، چه افسرده، چه عصبانی 

ن بچه مه و به جز من مادری نداره، اگه قراره فقط و فقط یک کار برام بکنید بیزار باشم او

 شم مث سگ پشیموننگیرم و بعد شو این باشه که من دیگه مث سگ پاچه کار لطفاً اون 

 !نشم

گری شروع می کنه دی یکی از آدمکهای توی کله ام شروع می کنه به پارس کردن و

ادای گاز گرفتن رو درمیاره، سومی هم دلش رو گرفته و قاه قاه  میخنده. من با عصبانیت 

نمی کشین مریض ! خجالت ت نمی کشین به مریض من می خندین؟خجال“می گم: 

  ”!منو مسخره می کنین؟

و من دستمال کاغذی  منو از دنیای آدمک ها می کشونه بیرونهای خانم دکتر اشک 

 .تعارف می کنم

طوری که آرایش چشم هاش خراب نشه اشک –تشکر می کنه و با احتیاط خیلی زیاد

که همون آدمک چشماش  رو پاک می کنه. دلم براش می سوزه و می خوام حرفی بزنم 

و با این  ”کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی“زنه:  می واق واق  کننده سرم داد

وقتایی می افتم که خسته و مچاله از مطب یا کلینیک می رسم یاد حرفش بالفاصله 

م ، تنها کاری که در اون لحظه  توان انجاخونه و وقتی سهیل و صالح دعواشون میشه

با شدتی که بعد باید  – ”هردوشون داد می کشم!سر “دادنش رو دارم رو انجام می دم: 

فروکش کنه و بعد آدمک ها شی که ته حنجره ام رو آزار میده آبجوش بخورم تا سوز

الی که اشک تو چشماشون  جمع شده میشینن روبرو و بربر منو مغموم و ساکت در ح

 .نگاه می کنن
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ته کشیده مثل فالش حنجره ام می سوزه و توانم می خوام سر اونا هم داد بزنم ولی 

تا شارژ  نشه نمی تونه  اش رو تخلیه کرده و حاالربین عکاسی که خازن الکتریکی دو

 !برق بزنه

هستم و حوصله هیچ کاری رو ندارم ولی  Down  امروز از اون روزهاست که من خیلی 

 .ممی کرد ”تراپی“قات قبلی باید می اومدم مطب و طبق قرار مال

 ،الشش تا روی گونه هاش سیاه شدهی علیرغم تخانم دکتر اشکاش رو پاک کرده ول

ایی تنو هیچکدوم اع ”لک“هش بخنده ولی همه شون رفتن تو منتظرم  یکی از آدمک ها ب

 .به من و مراجع من نمی کنند

 ”شما نمی خواین حرفی بزنین؟“خانم دکتر می گه: 

به  ”امروز حال حرف زدن ندارم“یا  ”نه، نمی خوام حرف بزنم“م ، اصاًل نمیشه بگخوب

 : میدم ”قدم رو“و سپس  ”خبر دار“، ”از جلو نظام“سرعت  به خودم 

 و راه می افتم.، آر، و . . . . اِ ،یک، دو، سه، چهار، اک، او

شم تون رو مرور می کنید. دقیقًا یکی از اون صحنه های برون ریزی خ ،خوب خانم دکتر

که شروع به پارس کردن و گاز گرفتن یک لحظه قبل از انفجار. لحظه ای قبل از اون 

 ! تاًجسار –کنید 

من از روی درس های  به سمت باال حرکت می کنند ولبخندی می زنه و چشماش 

ور می کنه: باال و فهمم که داره صحنه هایی از گذشته رو مر جناب ریچارد بندلر می

 ! چپ

 ”خوب؟ بعد ؟“سرش رو تکون میده که یعنی: 
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، یعنی حس کنید، که دقیقاً اون احساس ،پیپم کرده ام: حاال ببینیدشروع به ور رفتن به 

جمع شده به زبان دیگه خشم، انفجار یا هر چیزی اسمش رو بذاریم درکجای بدنتون 

 ”ن احساس در کجای جسم شماست؟متناظر  جسمانی ای

 هچشم هاش بالفاصله به پایین و چپ میره و من با لبخند فاتحانه ای پیش میرم و ادام

 میدم . . . 

     *                                   *                                       * 

هاست با درد و سوزش  . سالکنم طبق قرار آمده بود تا هیپنوتیزمشمهندس صابری 

. خواهرش  وارش گفته بودند منشاء عصبی دارمعده درگیر بوده و متخصصان بیماری گ

ارجاع داده بود و او امروز طبق قرار اینجا بود. اما  برای هیپنوتیزم او راکه پزشک بود 

بودم و برای امروز قرار گذاشته بودم حواسم نبود که  گرفته هفته قبل که شرح  حال

راه افتاده و با صدای بلند  ”ایستگاه صلواتی“روی مطب یک . روبوارد ماه محرم می شویم

عانم  باید بلند تر از حد معمول دن صدای مراج. حتی برای شنینوحه پخش می شود

 .حرف بزنیم 

ر چنین ، دکشید که هر مرده ای را از خواب می پراند فریاد هایی می ”حاجی“گهگاه 

و  م. به مهندس نگاه کردشبرد هیپنوتیزم وجود نداشتپیشرایطی هیچ احتمالی برای 

از  ،این جلسه را لغو کنیم ر کنم بایدفک“پوزش خواهانه  به سمت پنجره اشاره کردم: 

 ”به تقویم قمری هم نگاه می کنیم.این به بعد در برنامه ریزی مطب 

 چند تا سئوال از، من از فرصت استفاده می کنم و نه الزم نیست جلسه را لغو کنیم -

 ؟شما می پرسم، سؤاالتی که از هر آدم اهل مطالعه و تحقیقی می پرسم. اجازه هست

 (ریختن نسکافه در لیوان ها می شوممشغول  واختیار دارید ) -

 ؟شما به خدا اعتقاد دارید -
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! آدمک هم جا می سئواالتی در حوزه روانشناسی دارد، فکر می کردم جا می خورم

 ! رندخو

 .ری مشغول تمیز کردن دماغش می شودیکی عینکش را جابجا می کند و دیگ

سنده نوی ”نیکوس کازانتزاکیس“ضیح بدهید منظورتان از خدا چیست. ! ابتدا باید توخدا؟ -

خدا در ذهن من پیرمرد تنومندی “می نویسد:  ”گزارش به خاک یونان“یونانی  در کتاب 

رون مرا می شکافد و به دسینه  ینی به تن دارد و تبری بر شانه. او با تبرشاست که پوست

دا گفت خودت را به من بنما، آنگاه آسمان رعدی یل آمده است پیامبری به خدر انج ”می آید

کوه فرو ریخت ولی ریزش مهیب کوه خدا نبود، سپس توفانی ، زد، اما آن رعد خدا نبود

خدا نبود، آنگاه آسمان و زمین آرام گرفتند، نسیمی وزید و بارانی نرم بارید، ، آن نیز برخاست

فیلم و در  ”کیهان است خدا سکوت“خوزه ساراماگو نوشته است:  ”آن خدا بود!

 .خدا به صورت پروانه ای خود را نمایان می سازد  Patch  Adamsسینمایی

ی توان در باره هستی خدا سخن ، آنگاه مچیستی خداست، من مهمترین  سؤال ه نظرب

 .گفت

. آدمک ها هم شیند و وارد  بحث  الهیات می شود، می نمهندس خیال ندارد برود

ی در ! گویما گوش می کنند و حرف نمی زنند، جای تعجب است یکنجکاوانه به گفتگو

ا را از همه م ”حاجی“یگری از این گفتگو همه آنها هیپنوتیزم شده بودند تا اینکه جیغ د

 .جا پراند

 که ایشان-خواهر مهندس–عد بود اما دو روز بعد خانم دکترقرار ما با مهندس یک هفته ب

فن زد و اعتراض آمیز گفت من برادرم را برای را به من معرفی کرده بود به من تل

ارید اعتقادات او را ، چرا  دشکل گوارشی اش به شما ارجاع دادمهیپنوتراپی و درمان م

 ؟! سست می کنید
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خواهند وارد این به آدمک ها نگاه می کنم، نگاهشان را از من می دزدند گویی نمی 

 .ماجرا شوند

 ،رابطه تان را با برادرم قطع کنیدواهش می کنم از شما خ“خانم دکتر ادامه می دهد: 

جواب می دهم:  ”شما که به خدا اعتقاد ندارید، به هرچه اعتقاد دارید قسم تان می دهم!

تا زمانی که ایشان تصمیم داشته باشند به من مراجعه کنند در خدمت شان خواهم “

 ”.بود

 .تلفن را می کوبد به زمین، بوق بوق بلند می شود

      *                                        *                                    * 

یوار های ، در یک کافه زیر زمینی با دقرار مالقات دارم ”گوته“همان شب خواب دیدم با 

دیوار ها با بوی قهوه آمیخته بود و فضای خلسه آمیزی آجر نمای رطوبت زده. بوی نم 

  .ایجاد کرده بود

ا لباس کوتاه سورمه ای و پیشبند سفید جلو آمد تا سفارش بگیرد. ب نم پیشخدمتخا

خند زد ، لب”ناترافرانک سی“، پاسخ دادم: ”موزیک؟“پرسید:  ”منتظر گوته هستم“گفتم: 

و به سراغ  گرامافون کافه رفت. کسی از پشت به شانه ام زد، برگشتم، گوته لبخند زد. 

را زیر بغل زده بود. نیم خیزی کردم، گوته روبرویم نشست و بشکنی زد. خانم  ”فاوست“

 ”مهمان من“زد:  سفارش دو لیوان آبجو داد و به من چشمک پیشخدمت جلو آمد، گوته

 :را باز کرد و شروع به خواندن کرد  ”فاوست“آنوقت کتاب 

 ”پس تو به خدا ایمان نداری؟“مارگریت:  -

 ؟ادت بدهد که من به او ایمان دارمأت دارد او را نام ببرد و شهچه کسی جر“فاوست:  -
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ان ندارم؟ آن کسی که خطر کند و بگوید من به او ایمهمچنین چه کسی جرأت دارد 

را در خود ندارد و نگه  ، مرا و خودشهمه را درخود دارد و نگهدار همه است آیا تو را

ا از آن پرکن و اگر از این احساس نمی دارد؟ هر اندازه هم که او بزرگ باشد روحت ر

دا! ، خت یافتی آن را هر جور که خواستی بنام: خوشبختی، دل، عشقرا خوشبخ خود

، دودی من برای آن هیچ نامی ندارم، اصل احساس است، نام چیزی جز همهمه نیست

  ”که برفروغ آسمانی پرده  می کشد.است 

گوید شبیه این است  کشیش هم می، آنچه اینها همه اش خوب و زیباست“مارگریت:  -

  ”با چند کلمه اختالف

همین را تکرار می کنند، هر کدام به زبان خود.  ها ، دلهمه جا، زیر آسمان“فاوست:  -

 ”برای چه من آن را به زبان خود نگویم؟

      *                                         *                                       * 

. اینطوری بهتر می توانم به گوشه کنار اتر را در خانه اش مالقات می کنمهنرپیشه تئ

نر ه ،ن طریق به خانه درون اش نفوذ کنم. زیباخانه اش سرک بکشم و سعی کنم از ای

. آدمک ها هم سرک می کشند و مندانه، اصیل و نمادین. به سراغ کتابخانه اش می روم

 .زوم می کنند ”هرمان  هسه“ای ز بین صدها کتاب روی کتاب ها

 :را می آزمایم ”کنولپ“زندگی به سبک ، شاید به این دلیل که این روزها 

 ”دوشان غم سیالب نداریم  . . . ما خانه به“

ا راو را نیز به نشستن دعوت می کنم. کاغذ سفیدی  پشت میز آشپزخانه می نشینم و

نوشتن درحالی که  .کاغذ تخلیه کنداهم ذهنش را روی جلویش می گذارم و از او می خو

 :یکی از آدمک ها چشمک می زند را آغاز می کند
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داروهایش کنار میز . سبد پوآرو وار اطراف را می پایم  ”از فرصت استفاده کن پوآرو“

 ،آشپزخانه  است. مشغول زیرورو کردن آن می شوم: لووتیروکسین، اسپیروونوالکتون

 .مت فورمین، جینکو بیلوبا

 ”دتان است؟این دارو ها مال خو“رسم: می پ

هم مقاومت به انسولین برایم  بله، سال گذشته غده فوق کلیوی ام پر کار شد ودر نتیجه“ -

 ”د شد و هم هیپوفیزم کم کار شد و . . .ایجا

 .و توضیح می داد و آدمک می نوشت، تند تند، راضی بود، کلی اطالعات جمع کرده بودا

. خانه سه ”خانه را بگرد“هایش انداخت و دوباره چشمک زد: اشت نگاه دوباره ای به یادد

منظور آدمک این است بود. می دانستم سومی بسته  و اتاق باز بود اتاق  داشت، در دو

 که باید توی اتاق سوم نفوذ کنم .

م توی می تون“کردم و به در آن اتاق اشاره کردم: دور تا دور خانه را برانداز  ”پوآرو وار“

اون اتاق ، نه، خواهش می کنم“رنگ از روی خانم هنرپیشه پرید:  ”اتاق را ببینم؟اون 

به آدمک نگاه کردم، سرش را تکان داد و با جدیت گفت:  ”خیلی به هم ریخته است

 ”.، تو باید توی آن اتاق نفوذ کنیاصرار کن“

اس باز، لبوی اتاق رفتم، تخت نامرتب، کمد های ، تاصرار کردم، با بی میلی قبول کرد

و به دیوار، ی قشنگ از رقص فالمنکگوشه و کنار اتاق و یک نقاشی خیل های مچاله

خانم هنرپیشه از به هم ریختگی اتاقش شرمسار بود و  ”همین!“فریاد زد: ! آدمک همین

که من دیگر به اتاق ، بی خبر از این با بدنش زاویه دیدم را محدود کندسعی می کرد 

 . نگاه نمی کنم

یعنی یک اتاق به هم ریخته، همین! “گفتم:  ”یعنی چی همین؟!“دوباره فریاد زد:  آدمک

ه چه نتیجه ، حاال می خواهی از این خانه ای یک همچین اتاقی پیدا می شودخانتوی هر 

آن سلول های “به من انداخت و گفت: نگاه شماتت باری  ”ای  بگیری شرلوک هلمز؟!
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دیگر اطالعات را مرور کن ؟! یک بار مشغول هستندتوی مغزت به چه کاری خاکستری  

. . .” 

ی نه آبرویش جلونگاه مرا تعقیب می کند  تا ببیند چگوخانم هنرپیشه همچنان جهت 

، کمدهای باز، لباس های تخت نامرتب“تکرار می کنم:  ”هلمز“من  می رود و من برای 

. ”ختو به دیوار باالی تنکنقاشی خیلی قشنگ از رقص فالممچاله گوشه  کنار اتاق و یک 

لوک هلمز  پیپ درازش را آتش کرد و جرقه نبوغ در چشمانش برق زدند. فاتحانه به شر

به  ”مهم نیست؟! ،تباالی تخ به دیوارفالمنکو پوآرو، نقاشی رقص “من نگاه می کند: 

زنم بیرون و آدمک عصبانی می شود و بدوبیراه و از اتاق می آدمک بی اعتنایی می کنم 

ز ا تو خود شیفته  ای، خودت میدانی که حق با من است اما حاضر نیستی“می گوید: 

بر سکوی  که من بهت یاد میدهم به پیروزی برسی، چون می خواهی یک تن مسیری

راغ  کاغذهایی که خانم هنر به او  بی اعتنایی می کنم  و میروم س ”پیروزی بایستی.

ست ت“طبق الگویی که  من داده ام ردیف کرده و . کلمه ها راپیشه پر از کلمه کرده است

ساخته شده است. توی تست دنبال  قسمت مربوط به اتاق خواب   ”رمز واژه مایکل دانیلز

ر باالی تصویاست. دوباره  توی ذهنم  ”رهایی“می گردم، کلمه مربوط به این قسمت 

و  کرده است ”رها“خودش را بین هوا و زمین تختخواب را مرور می کنم. زن رقصنده 

رد در سایه روشن تصویر پنهان است. گرچه رقص دو نفره است  اما گویی مرد رقصنده م

تصویر آن  ، مرد چارچوبی را فراهم کرده تا زن در قالب”متن“ و زناست  ”حاشیه“

 ”پُلُسّ “اندازم ولی او با قیافه ای   . نگاهی نوازش آمیز به آدمک میرا خلق کند ”رهایی“

 ز من می دزدد .  .  .  .  .  نگاهش را ا

        *                                     *                                  * 

با اشکان قرار دارم. پشت میز مخصوص خودم نشسته  ام و  ”کافه چارچوب“امروز در 

د شیرچای همیشه مرا یا“کم عسل سفارش داده ام. اولین جرعه  ”شیر چای عسل“یک 

گرداند به اینجا و اکنون.  میمی اندازد: عزیزیه، شارع الفل. اما جرعه دوم مرا بر ”مکه“
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و آتش را روی توتون نگه داشته ام. وسط دود گم کرده ام پیپم را پر از توتون مرطوب 

شعرواژه “را مرور می کنم. قصد دارم اجازه بگیرم تا چند تا از  ”اشکان“می شوم و اشعار 

 :هستند من  Favorite. این چند تا ر کتابم بیاورمرا  د ”هایش

 خدا بیمار است 

 و از دستان شفابخش مسیح کاری ساخته نیست 

 !د که مریم مبتالبه ایدز بوده استکسی نمی دان

                                                   * 

 مرا به دار تنهایی  آویخته  اند 

 اما هیچ  طنابی نفسم را نخواهد گرفت 

 تا تو زیر پایم را خالی نکنی

                                                  * 

 ایمانم را در سبدی به نیل می سپارم 

 به درد فرعون بخورد  تا شاید

                                               * 

 از نیمه های شب هم گذشته است  به ماندن هرچند کهما محکومیم 

 ؟د برده اندآیا رفتگران زباله ها را از یا

                                              * 
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 آنقدر خسته ام که

 حاضرم زنگ هر خانه ای را بزنم 

 و فرار نکنم         

                                                   * 

، نگاهش را می چرخاند و من از می زنم و اشکان وارد کافه می شودپک عمیقی به پیپ 

  .. کافه چی موزیک را راه می اندازدها دست تکان می دهم تا مرا ببیندباالی پله 

  می خواند:  ”فرهاد“

 ”اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه“

                               *                               *                   * 

 زیون به. تلویلین کارمی کند به من تلفن می زندیکی از همکارانم که در آسایشگاه معلو

ار ن گناهانش دچکرده که در آن فردی به تاوا تازگی یک سریال آبگوشتی دیگرپخش

از نظر روانی حسابی به معلولین را  این سریال،معلولیت  شده است. همکارم می گوید 

به بعد دیگر تلویزیون  1388از سال  ”معلولیت تاوان گناهان بسیار است“ته است: هم ریخ

گاه نکرده ام و در جریان سریال هایش هم نیستم. همکارم کمک ن جمهوری اسالمی را

. می خواهد. راهی برای خنثی کردن زهری که تلویزیون در جان معلولین ریخته است

 .دگیر بیاورد و بکشرا   ”بعضی ها“ی از آدمک ها خیلی عصبانی می شود، دوست دارد یک

ر می کشد با شمشیر کشته آن کس که با شمشی“را یاد آور می شوم:  ”مسیح“جمله 

 های جنگجو ی درونم که هر وقت آدمکمی افتم  ”کلودیا“یاد  ”خواهد شد!

وهاما یوکدر متروی  ”کلودیا“واند. با ان را تیز می کردند برایم انجیل  میخشمشیرهایش

اهل  –”رومی“یا به قول خودش –افتاد ”موالنا“آشنا شدم. تا گفتم ایرانی هستم یاد 
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در مکزیک فوق تخصص اش را می گرفت. با هم دوست شدیم و به من بود و  ”گواتماال“

 آدمک خشمگین را آرام کرد و من مشغول  ”کلودیا“را نشان داد.  ”روح مسیحیت“

 .همکارم شدمهمفکری  با 

         *                                  *                                       * 

می ندکتر نیاکان بود و دیگر راجع به مسائل روزمره مذاکره  هفتمین جلسه درمان خانم

 ”عنکبوت نمخا“به دنیای فانتزی او می پرداختیم. در اولین الیه فانتزی اش کردیم  بلکه 

تی فانتزی اش را گفت یاد . وققرار داشت. این اسم را من برای فانتزی اش انتخاب کردم

نتهای اکه در سلولی در آکیراکوروساوا افتادم. دختر دیوانه مرد متمولی  ”ریش قرمز“فیلم 

 !ناک بودبود زیرا آزاد بودن او برای مردان خطر بیمارستان دکتر ریش قرمز محبوس 

و . آنها را به بستر خود فرامی خواند رسم عنکبوت ماده مردان را شکار می کرد هاو ب

او را می کشت. خانم  ”قربانی“سپس با فرو بردن میله های پشت مویی اش به گلوی 

پس د و سبوفراخوانده  ”بازی عشق“دکتر نیاکان نیز با این فانتزی، مردان زیادی را به 

ز این که عنکبوت های نر را تحقیر کرده بود لذت و ا ”ودآنها را به دیوار کوبیده ب سر“

 می برد.

 از این الیه فانتزی اش عبور کردیم . 

. دوست داشت در صندلی گنده من فرو در الیه عمیق تر، فانتزی روانپزشک شدن داشت

ها نفوذ کند. اما در فانتزی روانپزشک شدنش برود و مثل من در دنیای محرمانه  انسان 

از بین مراجعانش  انتخاب  راحضور داشت: این بار عنکبوت های نر  ”نم عنکبوتخا“نیز 

الیه جدید از  -در هفتمین جلسه درمان–می کرد! از این الیه نیز عبور کردیم. امروز 

را تجربه کند. در  ”فاحشه  شدن“شت . خانم دکتر دوست دافانتزی هایش را گشودیم

فانتزی های مراجعانم  می  وارد  Inceptionفیلم سینمایی این روش درمانی همچون 

یوی فانتزی هایشان را باز نویسی می کنم. آدمک کارگردان در حال فکر سنارشوم و 
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مشتری؟ در نقش در نقش یک شود.  ”فاحشه“کردن بود که با چه نقشی وارد فانتزی 

یک عیار که زندگی او را دگرگون می کند؟ یا مثل فیلم  ؟ در نقش”خاله خانم“یک 

در نقش یک روحانی غیر معمول که او را به راه راست برمی  ”زیر نور ماه“سینمایی 

شکار “ا چرپنهان است.  ”خانم عنکبوت“می دانستم که در عمق نقش فاحشه نیز  ؟گرداند

 ”پوآرو“شکار شده بود؟  روزی  ؟ آیا خودبرای او اینقدر جذاب بود ”عنکبوت های نر

. یادش به خیر یکی از مراجعانم می گشت ”سرنخ“هایش را تاب میداد و به دنبال سبیل 

. خیلی سعی کردم  مالزی  تصادف کرد و از دنیا رفت این لقب را به من داده بود. در

 برایش ”زیادی“سعی کردم موفق نبودم،  ”خیلی“کنم اما به همین دلیل که  کمکش

ستفاده ا ”گفتمان قدرت“تم و زیادی بهش نزدیک شدم، دیگر نمی توانستم از گذاشوقت 

 .کافی نداشت ”قدرت“نیز  ”گفتمان معرفت“کنم و 

م. اگر فاصله درمانی فرویدی یا به قول ایمان آورد ”فروید“در سناریوی درمان او به 

مک او ک توانستم بهرا رعایت کرده بودم شاید می  ”فاصله مقدس“ ”کریستین  بوبن“

  ”یدکتر شریعت“عمل کرده بودم، و دچار فرایندی شده بودم که  ”یونگی“. من زیادی کنم

. ”اومانیسم و انسان  بی خود“کتاب  می خواند در ”پایان غم انگیز زندگی یونگ“را  آن

ه ببا پیپ درازش چند تلنگر  ”شرلوک هلمز“االت  فرو رفته بودم که آدمک در این خی

خیال  فرو نرو کار  وسط کار به خواب و ”هی پوآرو“و مرا از خواب پراند: شانی ام زد  پی

است، تداعی های  من هم جزء کار من کار را جدی بگیر، اخم کردم و گفتم: این جزء 

  باشد  ”توجه مواج آزاد“زیگموند فروید گفته است درمانگر باید در وضعیت  ،است

 (Free  Floating  Attention)داشته باشی و  که یک نگاه به درمانجونی همین یع

انجو در تو و تداعی ها و احساساتی که این درمیک نگاه به ذهن خودت، به خاطرات 

و من از خودم می می کند و می رود  ”پُلُسّ“شرلوک هلمز چهره اش را “ ایجاد می کند.

ودم به خبه من در اینجا و اکنون می کنند؟ و بالفاصله  پرسم  این خیاالت چه کمکی 

درمانجو نباید یونگی برخورد گویند که با این  این خیاالت به من می“پاسخ می دهم: 

کشم و نفس عمیقی  می  ”درمانی“ رویدی با او راه بروم، حفظ فاصلهبلکه باید فکنم 
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نقش آخر را انتخاب می کنم:  ”کاهن“،  ”عیار“،  ”اله خانمخ“، ”مشتری“بین نقش های 

روح “کنم،  ”مناسک“: تصمیم می گیرم او را وارد ”کاهن“یا همان  ”روحانی غیر معمول“

 می شویم  . . .  ”خلسه“را می گذارم و با هم وارد  ”2قدسم

           *                                     *                                    * 

شفیعی کدکنی برایم تداعی  رضاکه می شوم بی اختیار این شعر دکتر محمد ”کاهن“

 :می شود

 :عبد شگفت نگفتکسی به کاهن این م

 ،بخور آتش و قربانیان پی در پی“

 ”هنوز خشم خدا را فرونیاورده است؟!

                  *                                 *                             * 

، قرار است به مرضیه نشان می دهم وشته ام راهمین چند صفحه ای که از کتاب را ن

جیب یک جور حس ششم ع . همیشه”از کلودیا برایم بگو“کتابم باشد. می گوید:  ویراستار

ی اگر از روی آنها به سرعت بپری و گیرد حتو غریب دارد. چیز های مهم را فوری می 

گذارم تا . ذهنم را آزاد می توی فکرمی روم. از کجا باید بگویم؟ نمی دانم .عبور کنی

ه در صومع ه از کلودیا می داند را عیان کند. کلودیا را می بینمطور پراکنده هر چ همین

 قرون وسطایی در جنوب اسپانیا 

س شود یا نه. یک احسا ”راهبه“یک هفته در آن صومعه معتکف شد تا تصمیم بگیرد که 

م حک و منطق درونی به او می گفت برای راهبه شدن انتخاب شده است درحالی که عقل

ک فوق تخصص بیشتر می تواند به می کرد که در نقش یک پزشک و یک روانپزش

را به تن دارد  ”اسقف اعظم“خدمت کند. یک شب خواب دید که لباس   ”فرزندان خدا“

است ولی لباسش دست و پا  ”عشای ربانی“مشغول اجرای مراسم  ”کلیسای جامع“و در 
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. وقتی خوابش را برایم تعریف می و جور می کندجمع گیرش است و به دشواری آن را 

 ”مناسک مقدس“؛ تو برای دیاین خواب چه می گو دانیکرد گفتم خودت هم خوب می 

این لباس فقط تو را محدود می کند. من خیال می کنم نیاکان ، نیاز به این لباس نداری

اتماالیی اش مرا به ر گوبودند چرا که چهره سرخپوستی  او و تبا ”مایا“ از قوم ”کلودیا“

هر لباس  روانپزشک و چه با بود چه با لباس ”راهبه“درهرحال یک  .می برد ”مایا“معابد 

با  لو کوئییلو شروع شد وی پائو ”بریدا“من و کلودیا با کتاب  ”عشق افالطونی“دیگر. 

ا ج. از آندوستان خوبی برای هم خواهیم ماندآرام گرفت و ما تا ابد  ”والکیری ها“کتاب 

دیا کلو ”یونگ“شناسی عمیق تری رسیدیم به رسم  که هر دوی ما در این عشق به خود

را ژاپنی ها به  ”سان“.   پسوند ”آنیما سان“صدا می کند و من او را  ”آنیموس سان“مرا 

ه در ژاپن همدیگر را پیدا کردیم است و ما از آنجا ک ”جناب“کار می برند که به معنای 

چه های ب .گر را  با پسوند سان صدا می زدیمهای آمریکای التین همدیبه ابتکار بروبچه 

 ”اریام“از پاناما،  ”ریکاردو“از برزیل،  ”کیرو“از نیکارارگوئه،  ”دادلی“با عاطفه ای بودند؛ 

 .از گواتماال ”کلودیا“از السالوادور، و 

 2002سال ایتالیا مالقات کردم ولی از  ”انسلورف“رکاردو را یک بار دیگر در “دادلی و “

، او به را با همدیگر می خواندیم ”جیمز ردفیلد“های  کتاببه بعد کلودیا را ندیدم. 

نگلیسی با هم تبادل نظر می کردیم. با بعد به ا خواند و من به فارسی و  اسپانیولی می

تاب یا مجموعه ک. کلود”رقصیدیم با گرگ ها“سفر کردیم و  ”معبد سلستین پرو“هم به 

. فرستاد برایم ”انجیل“لی را در تفسیر کتاب عهد جدید کشیش برزی ”آنتونیو دملو“های 

 :تفسیر کند همچون موالنا از قرآن انجیل را به سبکی روانشناسانه دملو سعی می کند

 ما زقرآن مغز را برداشتیم                        پوست را بهر خران بگذاشتیم!

 را خواباند و  ”زئوس“در درون من بیدار کرد و آدمک  را ”دیونیزوس“کلودیا آدمک 

 ”پیک خدایان و حامی مسافران“به جا ماند:  ”هرمس“درنهایت 
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و او با لبخندی پاسخ می دهد که من نمی فهمم   ”بس است؟“با نگاه از مرضیه می پرس: 

سد و من مشغول دادم می ر به ”کاپیتان هادوک“! آدمک ”نه“است یا  ”ها“منظورش 

 :پیپ کشیدن می شوم

 فتنه و آشوب و خونریزی مجوی               بیش از این از شمس تبریزی مگوی

  !گر              این زمان بگذار تا وقت دگرشرح این هجران و این خون ج

                                 *                                       *           * 

و می گوید از بس دیگران را تحقیر و تمسخر کرده است از تنهایی شاکی است  ”بهرام“

زبان فرانسه درس می  ضر نیست با او دوست و مصاحب باشد. سال آخرهیچکس حا

 .خواند

دوستی متعددی قرار گرفته اند ولی س هایش در گروه های همکال ،می گوید در دانشگاه

ر یکی دو سال  . دی شود! خودش به دیگران حق می دهدپذیرفته نماو در هیچ گروهی 

. به قول خودش استاد اول دانشگاه کارش دست انداختن همکالس هایش بوده است

از این  لذت  می برده ولی حاال که تنها  مانده ”مهارت“خراب کردن بقیه بوده  و از این 

ه دوست یابی دانش و مهارت ندارم. در زمین الگوی رفتاری پشیمان است. خوب، من

ت بدیهی اسریشه الگوی رفتاری غلط بهرام است. است کشف آنچه به حرفه من مربوط 

ه شتدا ”احساس حقارت“کسی بر می آید که خودش به شدت که چنین رفتاری تنها از 

عنی یدست پیش می زند که پس نیفتد   ”دفاع روانی“باشد. چنین کسی به عنوان یک 

می کند که دیگران توان  ”له“تحقیر کند او آن فرد را چنان  آن که کسی او را قبل از

ورش منظ ”پاتک قبل از تک“او رانداشته باشند. آدمکی فریادمی زند  ”تحقیر احتمالی“

 عینک گرد پشت. آدمک آدلر با آن شکم گنده و ”پاد حمله پیش از حمله“این است که 

را برای  ”وارونه سازی“و  ”مکانیزم های دفاعی“، ”عقده حقارت“رل می نشین و ماجرای 

حاال او هم کنجکاو است که  .”می گیرد“بهرام توضیح می دهد. بهرام باهوش است و 
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از کجا آمده است. در گذشته بهرام کاوش می کنم،  ”احساس عمیق حقارت“بداند این 

ست نمی به د ”دندان گیری“بخصوص دوران کودکی اش را می کاوم، هیچ دستاورد 

دارم بهرام در حایی از زندگی اش  به شدت مورد تحقیر و تمسخر قرار آورم. انتظار 

 ”زخم عاطفی“د و پس از آن سوزش پنهانی  آن گرفته باشد و بی دفاع زخم خورده باش

اما هرچه  ”بکش تا زنده بمانی!“ن دفاع روانی مخرب پیش برده باشد: او را به سمت ای

وده ب . شاید زخم آنقدر عمیقرا در زندگی او نمی یابم ”بزنگاهی“جستجو می کنم چنین 

ثل کم م ”فراموشی فعال“خود را تخدیر کرده است:  ،است که او برای درد نکشیدن

ه او در کحافظه گی تاریخی ملت ایران! اگر اینچنین باشد باید خیلی وقت بگذارم، آنقدر

ن زیرکانه و م ”لو بدهد“را  ”مشدهپازل گ“ه الی حرف های پراکنده اش قطعاتی از الب

که یعنی اینجا روش ید به  آدمک آدلر چشمک می زند . آدمک فروآنها را کنار هم بچینم

می زند  و عینکش را تمیز  من بهتر کار می کند. آدمک آدلر خودش را به  بی تفاوتی

 .می کند

 می کنم و بهرام سیگارش را در می آورد.من پیپم را پر 

          *                                  *                                      * 

و  ”امیر حسین“به خانه ما آمده اند، سرزده!  ”لیال“و  ”امیر حسین“دیشب خواب دیدم 

به کلینیک  ”زوج درمانی“ش و چارچوب شکن بودند که برای و باهوزوجی خالق  ”لیال“

ود. ب ”آفرودیت –هرا “داشت و لیال یک  ”هرمسی“تایپ  من آمده بودند. امیرحسین آرکه

   به درد زندگی زناشوییبود که دوران دوستی جذابی  داشته باشند ولی  اصالًطبیعی 

را نمی شناسند خیال می کنند یک دوست جذاب یا  ”آرکه تایپ ها“ کسانی که .نخورند

، لزوماً یک همسر رضایت بخش هم خواهد بود اما اینچنین نیست و یک همکار خوب

برای امیرحسین و لیال هم اینچنین نشد. کاری هم از دست من ساخته نبود، به جز 

است و  ”ابغض الحالل“ی ما راه حلی که در جامعه  جامانده در گذشته  توصیه طالق؛
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و حتی امروزی ها هم شده است  ”وتاب“بنابراین تبدیل به یک  ”عرش خدا  را می لرزاند“

 ! ز جا می خورنداز این تجوی

داده باشند و همچنان مشغول  ”جاخالی“فکر کنم امیرحسین و لیال هم به توصیه من 

  ”بازنده! –بازی بازنده “خود باشند:  ”جنگ فرسایشی“

سابقم درگیرودار جرو بحث  . من و همسردر خواب دیشب جای ما عوض شده بوداما 

 !بین ما صلح و صفا ایجاد کنند سرزده به خانه ما آمدند تالیال  م و امیرحسین وبودی

چادر مشکی نطور بود که همیشه او را می دیدم؛ تیپ اسپرت. اما لیال هماامیرحسین 

  .، برخالف وضعیت لباس پوشیدن واقعی اش! و صورتش هم پر از جوش بودسر کرده بود

آمدن آنها برآشفته شده بود و من هم دستپاچه شده بودم زیرا یک پیژامه همسر سابقم از

 تیپ اوستا“از زیر پیراهنم  بیرون زده بود :  به پا داشتم  و زیر پیراهنی  امسنتی 

، چون یکی از فک و فامیل داشتم که سریع لباسم را مرتب کنم، وقت هم ن”ماشاالیی!

امر می کرد که هی سرم خراب شده بود و که هم مریض هستند و هم دکتر روی هایی 

و فالن  دارو را برایم نسخه کن و من مشغول مهر کردن  فالن آزمایش را برایم بنویس

 .نسخه های او بودم

ظاهراً پادرمیانی امیرحسین و لیال موثر واقع  نشده بود چون در صحنه بعدی خوابم، باز 

 .بام یک خانه روی پشت، در هم من و همسر سابقم مشغول جر و بحث بودیم

سر صبحم را خورده ام و انسولین صبحم را هم تزریق  ام و چایحاال که دوشم را گرفته 

 .را تحلیل کنم ”کابوس“کرده ام،  نشسته ام به تأمل که ببینم آیا می توانم  این 

به من و همسر سابقم رسد شباهت های امیر حسین و لیال می اولین چیزی که به ذهنم 

 است.
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ز نی ”آپولوی قدرتمند“هستم با این تفاوت که یک  ”هرمسی“ن هم مثل امیرحسین م

. ”آنیمای دیمیتری“و یک  ”مرشد هادسی“، یک ”سایه آرسی“در درونم دارم بعالوه یک 

 .همین الیه های روانم مربوط باشد بهشاید تفاوت من و امیرحسین 

داشت با این تفاوت که در  ”آفرودیتی -هرا“ون لیال آرکه تایپ همسر سابقم هم همچ

 تر از آفرودیت بود.بود و در همسر سابقم هرا قدرتمند قدرتمند تر از هرالیال آفرودیت 

امیر حسین و لیال  کردی راه حل  که به شاید  به من می گفت همان تجویزیرویایم 

ه با اینجا  یید می کرد و تی  رویای من تصمیمم را تأ، پس به نحو”طالق“خودت است: 

 :نماد غیر قابل فهم در رویایم بود. اما چند راحتی  قابل فهم بود

 ؟ه بود و چرا صورتش پر از جوش بودچرا لیال چادر مشکی پوشید -

 ؟چرا ما روی پشت بام جروبحث می کردیم -

زنگ می زند که با هم برویم  ”مجید“که  کنم ”رمزگشایی“می خواهم از این نمادها 

ویا ربرگش را روشن کرده بود تا مشغول تعبیر فروید که سیگار آدمک . ”موزه موسیقی“

رویا را زمان “وشحال می شوم چون اعتقاد دارم شود کمی دلخور می شود اما من خ

  ”وداکارو“. ”تعبیر می کند

مرا می خواند و  ”وداکارو“را روشن می کنم که  ”گیسور کمار“را می ریزم و چای سوم 

ند که اولین بار صدای گرم گیسور کمار را در فیلم سینمایی سال پیش بر می گردا 30به 

ن روز ها که ویدئو مثل مواد مخدر غیر قانونی بود و ویدئو را ، آشنیدم ”بیا در آغوشم“

آشغال در صندوق عقب ماشین جابه جا می کردند و تماشای  و زیر کلی آت ودر پتو 

 :گشت ثاراهلل ممکن بود ”پل صراط“پر خطر  یک فیلم هندی از مسیر

 ”یا بگذرد یا بشکند کشتی در این سیالب ها“          
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شب بیشتر برنامه  12عصر  تا  5آن روز ها تلویزیون ایران فقط دو شبکه داشت که از 

خش “تماشا کنی و  ”برفک“یه ساعات روز فقط می توانستی پخش نمی کردند و در بق

 م فقطو شبکه یک هبشنوی. شبکه دو عمدتًا برنامه های آموزشی علمی داشت   ”خش

! مثالً فیلم ”تکراری معموالً“عصر های جمعه فیلم سینمایی پخش می کرد و آن هم 

در تلویزیون بار  3که مربوط به جنگ پارتیزان های یوگسالوی بود را من  ”پیروزی“

 !بار دیدم 6یا  5فی عقاد را مصط ”محمد رسول اهلل“تماشا کردم و فیلم 

یر از ز ”آیه الکرسی“ی به چنگت می آمد که با کلی در آن دوره زمانه اگر روزی ویدئوی

 ”بتاماکس“ساعت مالکیت زمانی ویدئو  24در رفته بود در تمام  ”گشت ثاراهلل“دست 

 .فیلم نگاه می کردی

ن سامسو“و  ”از قبر مومیاییبخون “، ”دلدار“، ”بیا در آغوشم“یادم می آید که فیلم های 

را در یک روز تماشا کردیم. دوتای اولی فیلم هندی بودند، سومی فیلمفارسی  ”و دلیله

سال  30مرا به  ی گیسو کمار ”ودا کارو“ودی. اینطوری است که آهنگ هالیو یو آخر

 .بم را در آن روزگار جا گذاشته ام، انگار بخشی از قلپیش پرتاب می کند

      *                                       *                                   * 

 :می خواند ”ابی“

 ، و هنوز نفس داشت،آهوقتی رسید 

 لیسید  بره هاشو میداشت هنوزم 

 اینو میگن جنگ بدون اعالن 

 جنگی که هیچ قاعده ای نداره 

 برابر اینو می گن جدال نا
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 ی نداره جدالی که فایده ا

 ،دلتنگم، دلتنگم 

 دلتنگ از این بیداد

 ،دلتنگم، دلتنگم

 دلتنگ از این صیاد  

 ،انمن هم مث تو دلتنگم ابی ج

 ، دلتنگ از این بیداد دلتنگ از این صیاد

نوجوانی –و در صدای ابی و عارف غرق می شوم و به دوران کودکی پیپم را می گیرانم 

 ”ویکتور هو گو“، ”محمود حکیمی“، ”صمد بهرنگی“بر می گردم. دورانی که کتاب های 

خوان را در است ”دلتنگی“و  ”درد“ساختند و بذر  را می آجر های هویتم ”تواین مارک“و 

 ”دانه های عشق به زندگی و کودک وارگی“هایم  می کاشتند در کنار 

 

 فریاد می زند : ”عارف“

 ، تو هستی سلطان قلبم تو هستی“

 ،کستیدروازه های دلم را ش 

 “پیوستی  . . .  با من 

ی دهم و بیسکوئیت کرم بادام زمینی را با چای داغ در فنجان گل دود پیپم را بیرون م

 :”جبران خلیل“درشت  چینی  فرو می دهم. پیامکی برایم می آید  منسوب به 
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 های آلوده اش را  با جامه ی شما پاک می کند  کسی که دستبگذارید “ 

 ”د، اما شما هرگز!ش او دوباره محتاج آن خواهد جامه تان را ببرد.

 ، نگفتم ؟ مان رویا های ما را تعبیر می کندگفتم که ز

           *                                      *                                       * 

و  وجاد“نبود، با  ”زی هابا“، اهل این نتیجه نداد ای خانم دکتر نیاکانبر ”کاهن“نقش 

 : حال نمی کرد، جا خالی داد! باید سناریوی دیگری را طراحی کنم ”جنبل بازی

 پالکاردیلوی چشمم رژه می رفت در حالی که  جتپل و مپل ”فرانتز الکساندر“آدمک 

 ”انتقال فعال“اش بود که روی آن نوشته بود:  روی شانه

                                         *    *                                     * 

 :می پرسم ،”من یک بودایی مسیحی ام“: اعتقاد دارد. می گوید ”تناسخ “به  ”بهرام“

، مثالً  به زندگی های برداشتی بودایی از مسیحیت دارم“: می گوید ”؟چجوری یعنی“

می پرد وسط و می  “شرلوک هلمز  “. آدمک  ”اعتقاد عمیقی دارم –تناسخ  –متوالی 

د که عقده حقارت او تا حاال که فروید و آدلر چیزی از گذشته بهرام در نیاورده ان :گوید

مثل دکتر  ”زندگی های گذشته“، برو به جستجوی را توجیه کند، وارد این بازی شو

 کمی تردید دارم ولی آخر استادان بسیار.  -ندگی های بسیار برایان ال وایس در کتاب ز

ا از چند ت، بنابراین به عالمت  موافقت سرم را تکان می دهم، هستم ”پراگماتیست“کار 

است بددهن و زمین می خورند و آن یکی که  ها تعادل شان را از دست می دهند آدمک

کار مهم دادن، خودم را به نشنیدن می زنم، فعالً   ”موسیفحش نا“شروع می کند به 

 !”لباس شخصی لمپن“ تری دارم از دست به یخه شدن با یک

ریشه  ات ببینی ، شاید تا تصویری خیالی از تناسخ  قبلیخوب، تخیّالتت را آزاد بگذار-

 قبلی ات  فرورفته باشد .این احساس حقارتت در زندگی
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است  برای بهرام،  کند، جا می خورد  اما خوشش  می آید، بازی دلنشینی مکث  می 

ه ای می زنم ولی آن آدمک منتقد نمی گذارد نفاتحا سوار اعتقاداتش می شوم، لبخند

  ”هدف وسیله را توجیه می کند؟!“: آب خوش از دهانم فرو برود فریاد می زند

مرگ بر “: ایی کنم، باز می پرد جلوی رویم و داد می زندبه او بی اعتنسعی می کنم 

ل تقلی “برای ببین  برادر من، مردم “: سعی می کنم آرامشم را حفظ کنم ”استالین!

. این قرارداد ماست، من باید طبق ”تقریر حقیقت“برای پیش من می آیند نه  ”مرارت

سر دیوید “، اخالق به تعبیر ”اخالق حرفه ای“، به این  می گویند قرارداد عمل کنم

هی پسر، واستا ما هم برسیم بهت، “: قطع  می کند . . . .   حرفم را   ”ویلیام راس

مفتش بزرگ و روشنفکران رذل داریوش “م دارد به کتاب دان می “روشنفکر رذل! 

ع کنم ولی او اجازه حرف زدن به من اشاره می کند می خواهم از خودم دفا ”مهرجویی

فاشیزم  روی دوش روشنفکران  خوب می دونی کهخودت  ،هی آقای عزیز“ :نمی دهد

که دت رفته ، اخالق حرفه ای؟! یاو تو، تو یک روشنفکر رذل هستی ،رذل سوار است

فسون و طلسم  جامعه سرمایه داری می داند جناب حرفه ای شدن را ا ”کارل مارکس“

این نوع طعنه و کنایه  زدنش مرا از کوره در می برد. می دانم   ”!آقای ارنستو چه گوارا؟

هم تصمیم  ندارم فرصت طالیی درمان بهرام را از دست  ولی من دست بردار نیست

مرل باید  به قول روبر شده ای برادر! Scienticismتو گرفتار“: بدهم. فریاد می زنم

 ”!دست به عمل زد تا آخر

عمل زدگی! فرهنگ چریکی! چریک بدون فلسفه! چریک بدون  “: و او پوزخندی می زند 

وش آدمک که بهرام به حرف می آید ، می خواهم  بزنم توی گکفرم گرفته است ”اخالق!

 :با آدمک بیرون می کشدی بی حاصل  و مرا از گفتگو

میالدی  زندگی می   1900و   1850بله ، بله ، تناسخ  قبلی ام را پیدا کردم . بین  -

کردم . در فرانسه  ، آهنگساز  و معلم  پیانو  بودم ، آهنگسازی برجسته  ،معروف  و تاثیر 
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جه ای  را در چنین در بله، بله، گمانم زن بودم، که در آن دوران کمتر زنیگذار  و . . .  

 هنر و فلسفه داشته است  . . . 

کت بی حرخوب پیش می رود، ادامه می دهم، آدمک  ”بازی“، نفس عمیقی می کشم

ه در این مرحله بازی را رها نخواهم کرد، ادامه ، می داند کادبانه ای می کند و می رود

 :می دهم

 ؟اسم تان چیست-

 تئودورا  . . . تئودور آستین  . . . -

در نقش یک کشیش، کشیشی که در  ،، در آن تناسخ شما، من  هم حضور داشتمخوب-

 ش تانآمد تا روح شما را آرامش ببخشد و شما به کشیهنگام احتضار بر بالین تان 

لیل با کوله باری از احساس حقارت جان که به چه داعتراف می کنید، اعتراف می کنید 

 آوردید . . .  این زندگی می سپارید، احساس حقارتی که با خودتان به

کردم ، بله، بله، راستش . . . من خودکشی کردم، بخاطر احساس حقارت خودکشی  -

یادم می آید کاری کردم که از آن شرمنده شدم و تنها راه فرار از آن موقعیت به نظرم 

 خودکشی بود  . . . 

، شما به جای  رو آن زندگی  را به این زندگی منتقل کردید ”کارمای“به همین دلیل  -

. چیز هایی که از آنها می گریزیم ما را تعقیب می شدن با مسأله  از آن فرار کردیددر رو 

 حتی  از یک زندگی تا زندگی دیگر  . . .  کنند

 !کنم هم از دست  آن راحت نمی شوم؟یعنی اگر در این زندگی خودکشی -

شما هم صرف همین درگیری ، با این کار زندگی بعدی ابداً! این بد ترین کار است-

 .خواهد شد
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 ”ادشی“: م  عبور می کند و پوز خند می زند، زیر لب می گویدآدمک منتقد از جلوی روی

 و  در می رود!

              *                                    *                                   * 

به سبک استاد جلیل می زد  ”ابو عطا“. دیشب تار دست گرفته بود  ”استاد ناظم پور“

 :ی با احساس، ولرا می خواندم، فالش ”دکتر شفیعی کدکنی“شهناز و من این شعر 

 ”بود ؟ از همدان تاصلیب راه تو چون-“

   ”خون بود.مرکب معراج مرد، جوشش -“

 ، که زی دیار نوشتی ، نامه شکوی-“

 که هر سطر ،بر قلم آیا چه می گذشت 

 آسمان جنون بود ؟  ”سبز“صاعقه 

 ،من نه به خود رفتم آن طریق، که عشقم-“

 ”.بود ، راهنموناز همدان تا صلیب

، فکر کنم می گویم خبری از آدمک ها نیست ”صاعقه سبز“و  ”جوشش خون“وقتی از 

، اَبَر آدمی که عشق او را تا صلیب راهنمون آدمکی می شوم در سر یک اَبَر آدمخودم 

 شد  . . . 

         *                                      *                                 * 

نواره شعر دانشجویان علوم پزشکی کشور را اولین جشیادش به خیر، دانشجو که بودم 

زرگان شعر آن روز را به کویر بکشانیم  در زاهدان برگزارکردیم. فرصتی مغتنم  بود که ب
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، نصر اله مردانی و محمود شاهرخی، مشفق کاشانی، سپیده کاشانی، استاد الهوتی

 .ارودیموسوی گرم

م . تنها شباهتآن روز ها چه نگاه متفاوتی داشتم به دنیا و دغدغه هایم چقدر فرق می کرد

 :بودم ”دغدغه مند“به این روزها این بود که 

 خوش است               درد بی دردی عالجش آتش است دردی اگر باشد مرد را 

ف که می زد اشکش درمی آمد، سر ، حربا لطافت طبع استاد شاهرخی خیلی حال کردم

بیات کتاب ادتا پا احساس بود و لطافت. سپیده کاشانی را از دبیرستان می شناختم، در

چکمه ات  شویم این زمان زاشک  به “: دبیرستان با این شعرش خیلی حال می کردم

هم به صف رزمندگان و آن روزها من سروده بود  ”رزمندگان اسالم“. در وصف  ”غبار را

 !اسالم پیوستم، با این شعر سپیده کاشانی و با نوحه های صادق آهنگران

با  باشد. بعدها  ”یک پروژه اقتصادی“می تواند هم  ”جنگ“آن روزها نمی دانستم که 

تیستو سبز “با خواندن کتاب محسن مخملباف و   ”عروسی خوبان“یلم تماشای ف

. شاید االن هم اعداد و ارقامی مه مهره های بازی بزرگان شده ایمفهمیدم که ه  ”انگشتی

مثل این که در این دنیا، همه دعواها سر لحاف  ،دیگر باشیم  ”پروژه اقتصادی“در یک 

 !مالست

 :کاشانی را هنوز الی دیوان حافظ جلد قرمزم نگه می دارم دستخط مرحومه سپیده

 آن خانه نبوددر  در کعبه شدم یار

 در محفل عاشقان فرزانه نبود 

 حلقه دللبیک کنان چو کوفتم  

 دیدم به جز او کسی در آن خانه نبود
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 ،از فروتنی  نصراله مردانی و لهجه  کازرونی اش حظ می کردم و این بیت از اشعارش

 ت  بوی خاک باران خورده و بوی نان داغ به مشامم می رسد برایم تداعی می شود:هروق

 ، بوی باران می دهی                     بوی عطر تازه نان می دهیبوی گندم

رودی آموختم و توصیف  زیبای او را از را از استاد موسوی گرما ”سهل ممتنع“معنای 

، به دو طرف چاه  پنجه می افکند و چاه آب بکشدآنگاه که دلوی نمی یابد تا از  ،رستم“

 .را همیشه به خاطر دارم ”شد!چاه را باال  می ک

 ”اسرائیل  غاصب“است و  ”آمریکای جهانخوار“آن روزها خیال می کردم دشمن ما 

 .”اندیشه های طالیی امام!“و  ”شور حسینی“و تصور می کردم عالج درد  ما 

 !را عوضی گرفته ام و هم درمان را دردده سالی گذشت تا فهمیدم هم 

فروبرده بودم، جواب نداد! فهمیدم تاریخ مصرفش  ”اسالم فقاهتی “مدتی سر در آخور 

ا ، همان دوره ای که با کلودیعارفانه از دین رفتم –صوفیانه گذشته. بعد به سراغ قرائت 

هزارو یک “و   ”بحرکوزه ای از آب “تا از کتاب هایم بود  :  3و موالنا گذشت حاصل آن 

 .”سالم مومن، سالم“و  ”بیداریشب میان خواب و 

نی کتاب رفتم با باز خوا ”نو اندیشی دینی“و به دنبال مستی شراب صوفیانه نیز نپایید 

بود و هم عاقالنه تر.  ”امروزی تر“. قطعاً هم ”مصطفی ملکیان“و  ”دکتر سروش“های 

این  1388بود. ماجرای  ”ک روانپزشکیادداشت های ی“حاصل این دوران نیز کتاب 

ازان همان شعبده بنیز آب به آسیاب  ”نو اندیشان دینی“که چرت را نیز پاره کرد و دیدم 

دین پاپ “: چه بود که  از قلمروی دین خارج شدم . اینجامی ریزند ”بحاراالنوار نویس“

اداره جامعه با ی ! سی سال تالش برای اسالمیهارو چه دین مارتین لوت  ”عمامه به سر

 !دین حاصلش این بود: پوپولیسم، لمپنیسم، فاشیزم، توتالیتاریسم
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امپراتوری اسالمی خلیفه  “سازی احمقانه ای از ، باز“جورج اورول 1984 “کاریکاتوری از 

 “توسعه به سبک چینی!“از  و رونوشت شلخته ای “دوم

 ابی و، سهراب اعرا سلطاندانم اگر سپیده کاشانی زنده بود و شاهد شهادت نداآقنمی 

 “از ماست که بر ماست“: هاله سحابی بود چه می سرود

ت. کرده اس از پنجره  عبورگنجشک ها حیاط را روی سرشان گذاشته اند، آفتاب پاییزی 

 شن می کنم، پیپم را روپنجره را باز می کنم و هوای ظهر پاییزی را استشمام می کنم

 ”، زندگی در اعماق جریان داردکف روی آب استسیاست “: و به حیاط چشم می دوزم

در دست دارد به من  را “مهمانی خداحافظی میالن کندرا“این را آدمکی که کتاب 

ر می گردد و رو سیاهی ، بهار بکند. راست می گوید، زمستان می گذرد یادآوری می

 !  برای ذغال می ماند! همین

                                         *      *                                   * 

ت که چرا اوایل لجم می گرفپیامک می شود . “جوک سیاسی“هر روز برایم چندین 

ر ولی حاال فکبه جای اینکه به آنها یورش ببریم، ، داریم به فالکت هایمان می خندیم

کنم شاید این هم روشی است برای از سر گذراندن زمستان سرد و تاریک، مثل  می

 .سی و لحاف را تا گردن باال کشیدنکرفرورفتن زیر 

ون کرسی نمی بدرا در جنوب خراسان   50و  40دهه های یادش بخیر، زمستان 

تی لی وقوداشت با مارک توشیبای ژاپن  “منقل برقی“. کرسی ما توانستیم  تصور کنیم

. دیشت می رفتیم اغلب بوی منقل ذغالی مشاممان را پر می کرد  خانه در و همسایه

 “ممد آقا جان“دایه ام بود و مرا را می دیدم، پیر زنی که در بیرجند  “ننه “اتفاقاً  خواب 

چادر گلدار روشن و دمپایی به پا. از دور چارقد  سنجاق قفلی دار و صدا می زد، با همان 

ا یکی از می خواستم به او نزدیک شوم ام ی دیدم که به من لبخند میزند.را م “ننه “

داری اگر در بی ”!ننه گچی شده، باید بستری بشه“: همکاران روانپزشکم به من نهیب زد
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در ولی  "!گچی شده؟! گچی یعنی چی؟“: ف را شنیده بودم حتمًا می پرسیدماین حر

اده روانگردان جدید است از خانواده یک نوع م  “گچ “خواب انگار می دانستم  که 

 !قط همین، باز هم فخیلی متاسف شدم “ننه“و برای  “یشهش“

           *                                    *                                     * 

به  صحبت می کردیم. آنجا “خواب و رویا“راجع به  “گروه مرتضی“دیروز در جلسه 

 :مع کردپرداختم و با این ابیات موالنا شرو “جامعه فئودالیته“اهمیت نمادین رویاها در 

 ترک من خراب شبگرد مبتال کن    “رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن“

 ، خواهی برو جفا کن روز تنها             خواهی بیا ببخشا ، شب تا بهماییم و موج سودا

 :تا این ابیات که

 عزم سوی ما کنبا دست اشارتم کرد، کای  ی عشق دیدم ، در کوخواب، دوش، پیری در

 ، هین دفع اژدها کنگر اژدها ست در ره، عشق است چون زمرد        با برق این زمرد 

ها را کمرنگ کرد و ما فقط اهمیت رویا “عصر صنعتی“و مخصوصاً   “رنسانس“اما دوران 

چنین  “دکتر شفیعی کدکنی“که  اب نرویم! اینجاستبیم که در وقت بیداری خومی خوا

 :سراید می

 ، برخیز صبح آمدست

 بانگ خروس گوید

 ،وین خواب و خستگی را

 در شط شب رها کن 
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 ، در ساقه اقاقی اشراق صبحدم را 

 خدا کن آئینه 

.  .  .  .  .  .  .  .   .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 ، برخیز صبح آمدست

 :ور اهل خواب و خفتی

 “رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن!“

خواب ابراهیم   “می دیدند همچون   “خواب های بزرگ  “در عصر پیش مدرن ، بزرگان 

  “قال قد صدقت الرویا  “برای قربانی کردن  اسماعیل و 

پیتر کینگزلی اشاره  به دوران پیش  از سقراط  در  “زوایای  تاریک حکمت  “در کتاب 

حکمت یونان  می کند ، دوران پارمنیدس و پارمنیدسیان  . در این دوران ، اعتقاد  بر 

ی م “خواب  و  خوابواره  “این بود که حکمت  را نه از راه تعلیم و اکتساب  ، بلکه از راه 

 توان آموخت.

ر که دبه این مطلب اشاره  می کند   “یراف نامهاوردا “ دکتر ژاله آموزگار  نیز در مقاله 

می جستند. “خواب و خوابواره  “ایران باستان  نیز پاسخ بسیاری از پرسش ها را در 

  نآگاهی مردما “جایگاه آگاهی در فروپاشی  ذهن دو جایگاهی "جولیان جویس در کتاب 

 تجربه  می “خواب و رویا “ها در که امروز  ما تناعصار پیشین را  دارای کیفتی می داند 

 .کنیم

 : می سراید “الهوری“اقبال است و در چنین  عصری  “عصر بیداری“، صنعتی اما عصر

 “از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران ، خیز !  “
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نگران عصری  “میرا“در کتاب  “کریستوفر فرانک“و   1984در کتاب   “جورج اورول“

رویا نبیند. همین سوژه شود  که حتی در خواب نیز   “بیدارآنقدر “هستند  که بشر 

 اما نگرانی آنها بی مورد بود، صنعتی شدن آنقدر شد “ I Robot “دستاویز ساخت فیلم 

و عصر   غلبه کردنده کند بلکه رویاها بر صنعتی شدن پیش نرفت که بر رویاهایمان غلب

 “ژاک الکان“،  “کارل یونگ“،  “کلودمونه“شکل  گرفت .  “سورئالیزم“و  “پست مدرن “

 “نچدیوید لی “ها و  “کیم کی دوک “این عصر جدید بودند و پیامبران   “سالوادور دالی“و 

 “ارباب حلقه ها “و  “هری پاتر“این دوران نیز ها کشیشان این عصر. کتاب های مقدس 

 !هستند

را جدی  ، خواستم رویایمخواب دیشبم را برایتان تعریف کنمهمه اینها را گفتم که 

 . جایی که زیرکمی! دیشب خواب دیدم در شهری جنگ زده زندگی می کنیم  ،بگیرید

، آنجا را ترک کرده اند. اما اران بمب ها نیمه ویران شده است و تقریباً  تمام مردم شهرب

 .مانده بودیم و مقاومت می کردیم تا شهر سقوط نکند من و گروه کوچکی در آن شهر

ون آخرین زن و بچه های باز مانده را از شهر خارچ می ، چبود “شام آخر“این که  مثل

سوزناکی با کودکی داشتم که گویی فرزندم بود. من به همراهانم می و من وداع کردیم 

. “اسلحه سبک بدون توپخانه هیچ است، ما بدون توپخانه نمی توانیم بجنگیم“: گفتم

همکاران روانپزشکی که در کنگره  ،بودند “رضا“و   “اپورش“همراهان من آخرین 

همسفرم بودند پیش از آنکه  شب شود و یورش ارمنستان   2003روانپزشکی سال 

و در آن برگزار شد  “بالماسکه“دشمن شروع  شود در جایی  از شهر مراسمی شبیه 

. در مکرد  “مرلین مونرو“را تشبیه به  مراسم شاپور در قال زنانه فرو رفت، زنی که من او

دم به من بفروشد اما  زبلی کر  “جنس قالبی“بالماسکه فردی قصد داشت  فریبم بدهد و 

 و جا خالی دادم و جایزه گرفتم  . . . .

راجع   “در جلسه  مرتضی  “حاال می خواهم رویای خودم  را تعبیر  کنم . چون دیشب 

ه من یک ب “خواب جن  “ به  تعبیر  اسطوره  ای رویا صحبت  می کردیم علی القاعده 

، پس می رویای اسطوره ای  تحویل داده است. اسطوره شناسی ام چندان خوب نیست
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همان  ،جلسه دارم خوابم را برای او می گویم “اسطوره شناس اعظم“گذارم روزی که با 

می  “شیوای مادینه“و  “اسب دریایی نر باردار“اسطوره شناسی که  در ته فنجان قهوه ام 

  بیند .

              *                                   *                               * 

همچین اسمی  1970این کافه ی پدر ، چرا  “سوار تاکسی می شویم . سهیل می پرسد : 

 این سال تولد  ًحتما“: می گویم  “؟ ودهچه ب 1970؟ فکر می کنی منظورشان از دارد

چون “: می گویم“؟ چطور همچین فکری به سرت زد“: گوید می“. صاحب  کافه است

سیم راننده تاکسی به حرف می به میدان شخ بهایی می ر “هستم.  1970خودم متولد  

های . جزو اولین پیتزا فروشی 1930اینجا هم یه کافه بود به اسم   ،قبل از انقالب “: آید

حسرتی در “! داد فقط آبجو نوشابه هم نمی ،ان بود  فقط خانوادگی راه می دادتهر

صحبت ها را در سرش ادامه  و انگار زه می گیرد  و سیگاری می گیراند اجا ،صدایش بود

یش ر“، ادای می دهد چون صورتش تابلوی حسرت است. می خواهم دلداریش بدهم

را از دماغش . دود سیگار “درست میشه آقا، درست میشه“: را در می آورم “سفید ها

نه آقا، چی درست میشه؟! اینا رو انگلیسا  “: و با نا امیدی  می گوید ن می دهدبیرو

تم  و می اف “دایی جان ناپلئون“. یاد “آوردن فعالً هم که موندنشون به نفع انگلیساست

ل اندر ، نگاه عاق“ها و چینی هاست موندنشون بیشتر به نفع روسالبته فعالً  “: ویممی گ

ر قضیه ست آقا ، اینا انگلیسی ان، شک اینا ظاه “: یدسفیهی به من می اندازد و می گو

 “نکنین

نمی دونم چی بگم ، شاید راست  بگه ، من یکی که از جلوی  پرده خبر ندارم چه برسه 

  متنفرم ، ازشون چندشم “سوسک های این فاضالب  “به پشت پرده  فقط می دونم که از 

میشه حاال  این  که تخم این  سوسک ها رو از انگلیس آوردن یا  از روسیه  خدا عالمه  

 و خودشون !
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مو سرومن  “ولی استیک خیلی خوبی داره“: ی سکوت برقرار می شه . سهیل میگهکم

چی خیلی خوبه ، اسم  سس اش اش هم   1970اون ساالد  “تکون می دم ، ادامه میده 

 “سس بالزامیک“: من میگم “بود ؟

آقای راننده ته سیگارشو از پنجره  پرت می کنه بیرون و پخش ماشین رو روشن می 

 :شروع  به خوندن  میکنه “لئونارد کوهن  “کنه ، 

 “ Dance  Me  to The  End  Of  Love: تا انتهای عشق با من برقص“

  را بپردازم . روی ف  کند تا قبض  تلفن امتوق “کارت بانک  “از راننده می خواهم  جلوی 

 کارت بانک نوشته : صفحه مانیتور

 ؟ نهکشته شد؟ بله. گناهی داشت “

 “خدا  ؟کارش چه بود؟ هدایت. حامی اش که بود

ی رود و جای آن این کارتم را هل می دهم توی دستگاه ، بالفاصله تبلیغات محرم  م

 “در به سرویس دهی نمی باشد! با عرض پوزش دستگاه قا “: پیام می آید

ستگاه  ظاهراً  صرفاً  برای پخش تبلیغات محرم اینجا نصب شده  ، این دخوب، الهی شکر

. آدمک ها مشغول بد است. کارتم را پس می گیرم  و غرغر کنان سوار ماشین می شوم

سهیل صدای آدمک ها را هردو!  –روس و انگلیس  –و بیراه گفتن به اجنبی ها هستند 

ی من کله تکان م “بهتره ولی  لوپه تو با کالس تره استیک اش  1970  “قطع می کند  

 آیینه  نگاهی به سهیل می اندازد، سهیل هم سیگار در می آورد، راننده از توی دهم

 ده به بسته سیگارشو  به آقای راننده تعارف می کند ، آقای رانن  “دست پیچ هندوراس“

ولی چشمش می افتد  به شکل و شمایل   “بهمن می کشم من فقط “: ره  می کنداشا

-10بعدی  “کارت بانک“متفاوت سیگار  های دست پیچ   و یکی بر می دارد  جلوی  

 اون دستگاه  هم “: ی گوید، راننده مظم و در هم و بر هم صف بسته اندنفر بی ن  15
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ست اگه پرداخت نشه رین مهلت جریمه ها ، امروز آخاگه درست بود همینطور شلوغ بود

ا را شکر می کنم که ماشین ندارم، راننده سی دی رو عوض در دلم خد“برابر میشه  2

به  توی سرم ضرمی کنه، دنگ و دونگ یک شبه موسیقی شبه جوان پسند مثل چکش 

نّکم زیدَ! لئن شَکَرُتم  لَامن که همین حاال شکرت کردم“: اخم می کنم “خدا “میزند ،  به 

“ 

          *                                      *                                       * 

مهندس موفقی است . بیست سال  در اروپا تحصیل کرده و در حال حاضر به  “هادی  “

کند . برای  او پیشنهاد  شده که یک سیستم صنعتی عظیم  را  در ایران مدیریت 

روح تاریخ  “مشورت می کند . از با من   H .Rیا به قول خودش  نابع انسانیمدیریت م

عتی  اینجا را طبق که محیط صنخیال می کند قدرت این را دارد  بی خبر است  و “

اروپا  بازسازی  کند . برایش عجیب است که صاحب کارخانه  پسر بی  اصول  و قواعد

کنترل کیفیت رده بود  و خواهر زاده  ناتوانش را مسئول تجربه اش را مدیر کارخانه  ک

(Q.C)  که این گزینش ها به ضررش بوده کارخانه. سعی دارد به صاحب کارخانه بفهماند

می گویم  “روح  زمانه  “موزد . برایش از آ گزینش  نیرو را  به او می است و شیوه مدرن

روح تولید  “و دالیلی می آورم که  “یآزادگریز از  “در کتاب  “اریک فروم  “به روایت  

به سر می برد  و اگر او    -اقتصاد  کشاورزی  –در مملکت ما هنوز در دوران فئودالیته  “

از سازی  ب  “روح کاپیتا لیسم “سیستمی که به او سپرده  شده است را بخواهد  با الگوی  

شار مدیریت  او فکند سیستم کالن مملکت  و  سیستم های موازی به سیستم  تحت  

ط قانون اجبار برای حد  متوس “وارد  می کنند   تا تسلیم   روح فئودالیته  شود . برایش 

را از روانشناسی  اجتماعی  توضیح می دهم و قانعش  میکنم که تا زمانی که  “زیستی 

 “اداره می شود  که فصل الخطاب است و   “کدخدای ریش سفید  “مملکت توسط یک 

صنعتی شدن  در این مملکت  خواب و  “حکم حکومتی  “دارد به نام  “حق وتویی 

ه لویی جرگ “هستند و پارلمان  ما   “کالن روستا  “خیالی  بیش نیست .  شهر های ما 

نامیده اند اما   “دالرام “را  “سکینه  “. ما فقط  اسم ها را تغییر داده ایم .  “افغانی ها 
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 “بگیرد  ته تهش  با  “لیدی دالرام  “سکینه همان سکینه است  و هرچه  هم  ژست 

! من  قهوه فرانسه سفارش می دهم   “بتهون  “بیشتر حال می کند  تا   “جواد یساری 

 و “الیت  “کاپوچینو  . از هادی  اجازه می گیرم و مخلوطی از کاپیتان بلک  “هادی  “و 

توی کاسه پیپ  و فندکی  را که ستاره سرخ سوسیالیسم روی را  می چپانم   “رویال  “

آن  حک شده است از کیفم  می کشم بیرون  و آتش  می کنم و در حالی که کافه چی 

روحوضی های وطنی   “مدونا را روشن کرده من یاد     La isla  de  bonitoآهنگ  

 می افتم :“

 “آمنه  ، چشم تو ، جام شراب  منه “

 وضی تر از آن :و حتی  رو ح

 “، جارو پهن کن ای دختر خاله ! جا رو پهن کن ای دختر خاله “

     *                                            *                                        * 

خواهر دوقلویم نشسته ام و خاطرات سفر روسیه را مرور می کنم . سودابه  “سودابه “با 

 .ب مردم ، با مسکو بیشتر حال کردمعاشق سنت پطرزبورگ  است ولی من برخالف  اغل

 “بازدید از کشور شوراهای  “ی عالقمندم ، فکر کنم تحت تاثیر به تاریخ  روسیه خیل

محمد طلوعی این عالقه  شکل  “از لنین تا پوتین  “دکتر  محمدعلی اسالمی ندوشن و 

  “ومانوف ها ر “گرفته باشد . از آنجا که این دو کتاب بیشتر درگیر سوسیالیسم بودند تا 

سنت پطرزبورگ روح زنانه ای  “: می گوید “سودی “با مسکو پیوند عمیق تری  دارم . 

همین مطلب  گونه دیگری ، من به تمثیل  قشنگی است“دارد و مسکو روح مردانه ای 

 :را بیان می کنم

و البته  “در مسکو زیبایی قدرت را ! ودر سنت پطرزبورگ قدرت زیبایی را دیدم  “

  “امپراطوری ارتش سرخ “و  “استالینیزم  “به هیچوجه  “زیبایی قدرت“منظورم  از 

 متروی “ و “دانشگاه عظیم  مسکو  “،  “برج های هفت خواهران  “نیست بلکه  منظورم  
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غول  “است ، هیوالی تکنوکراسی که البته به تدریج مقهور   “خارق العاده مسکو 

روسی  سوسیالیسم “شده و از پادر آمد.کاش لنین  در  “بوروکراسی دیکتاتوری پرولتاریا 

چایکوفسکی گذاشته بود . به ستاره       “ Terio  “و   “دریاچه قو   “جایی برای   “

سوسیالیسم و داس و چکش حک شده روی فندکی که از مسکو آمده چشم می دوزم و 

وذ نف “نیکوالی رومانوف  “در خانواده  “راسپوتین  “به اعماق  تاریخ فرو می روم . کاش 

اش بود  ،کبیشتر احترام گذاشته  “هنر و ادبیات روس  “به  “لنین  “نکرده بود ، کاش 

به سمت  ”رضا شاه “پاکستان را از بدن هند نکنده بود  ، کاش  “محمد علی جناح “

پوتین های پدرش را  می توانست   “محمد رضا شاه  “آلمان ها متمایل نشده بود ،کاش 

هم  “مهدی بازرگان  “و  “علی شریعتی  “و  “جالل آل احمد  “به پا کند  ، کاش  نسل 

بودند . مخلوط  “بزرگ علوی  “و  “صادق هدایت  “و  “سروی احمد ک“به پختگی  

تنباکوی الیت و رویال را که روشن می کنم عطر مطبوعی  ایجاد می کند ، اولی زیادی 

خشک است و دومی زیادی تر ، اما با هم که می آمیزند  به اندازه خشک وتر می شوند  

 “وتزو تائوی الئ “و یاد   “سنتز  –انتی تز  –تز  “می افتم : “دیالکستیک هگلی “، یاد 

 “تاریخ  “را پس می گیرم  ،  “کاش هایم  “و تمام   “تائو  –یین  –یانگ  “می افتم  : 

تریوی چایکوفسکی   “بهتر از من می داند  کجا  می رود و چگونه  می رود . بی اختیار  

 :“تسلیم می شوم  “را زیر لب می خوانم   “

 ای         غیر تسلیم و رضا کو چاره ای ؟ در کف شیر نر خونخواره

          *                                     *                                        * 

ت می کند . بعد از سی از آمریکا زنگ می زند و پنجاه دقیقه  با من صحب “بهزاد خان “

دالل عشق  “.  من شده ام زن بگیرد ا تصمیم دارد از ایرانزندگی در آمریکو پنج سال 

همو “ما ایرانی ها ، هر کارمان بکنند آخرش ایرانی ایم .  -بی مزد و بی مواجب ! – “! 

را فراموش نمی کنیم  “غسل جنابت  “و  “شب زفاف  “هم  که بشویم دعای  ”سکسوآل

 .  “خسرو گلسرخی“گوییم مثل  می “موالیم حسین “هم که بشویم از “مارکسیست ”  !
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هم با هر خانمی که در ایران صحبت  می کند صاف می رود سراغ تست کردن  “بهزاد  “

دوشیزه   “کمی تاقسمتی “که مطمئن  شود طرف هنوز  “حجب و حیای زن ایرانی!“

 ! مانده است. بابا بهزاد جان، ول کن جون مادرت کدوم حجب و حیا؟

                                            **                                        * 

  کند و به ابتکار خودش “قصه  “قرار شد خانم  دکتر نیاکان فانتزی هایش راتبدیل به 

هدایت فانتزی هایش جواب  نقشی هم به من در قصه اش بدهد . روش کار من برای

 اولین نوشته هایش .زی های خودش را آزادانه بیان کندتا فانتنداد. او را تشویق می کنم 

 “ ورمان هایی را که خوانده است با هم قرو قاطی می کند  .تندکلیشه ای و تکراری هس

 را بخواند و بعد شروع به نوشتن “سورئال “می آورد . تشویقش می کنم که آثار در “آلیاژ 

خارجی و یک نمونه ایرانی از سورئالیسم  را که خودم باهاشون خیلی کند. یک نمونه 

 “ی میخائیل  بولگاکف و  “مرشد و مارگریتا  “ل کرده ام  را به او معرفی  می کنم : حا

جعفر مدرسی صادقی. جواب می دهد. جلسه بعدی حمالت پانیک اش  “دیدار در حلب 

. کارمان را در نوشته هایش می آورد و دیالوگی  سورئال با اضطرابش بر قرار می کند

را به گونه ای هدایت می کنم که  هستیم . رمانش خوب پیش می رود  هر دومان راضی

ش را بسازد و رمانوبالگی د و وقتی کامل شد تشویقش می کنم که در بیایپست مدرن 

. از خوانندگانش  تایید می گیرد و هنرمند درونش بیدار در آن  بگذارد. نتیجه عالی است

نقش   ن بار به من هممی شود. در درمان بعدی سراغ رابطه  درمانی اش  می رود و ای

من در دنیای واقعی که دوست دارد  را ، همان نقشیبرجسته ای در رمانش می دهد

. آدمک فرانتز الکساندر را برقرار کنم “انتقال فعال  “می شوم داشته باشم، و من موفق 

روی  مبل بزرگ اتاق  درمان نشسته ، پا روی پا انداخته  و خودش را  –تپل و مپل  –

 می خاراند . راضی به نظر می رسد .

       *                                            *                                        * 
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 .ن آببا یک لیوا می اندازم باال “رانی تیدین “با یک   “آکسار“سرم سنگین  است. دوتا 

است و ساره با موبایلش      FaceBook ، سهیل پای  بوی قرمه سبزی  در خانه پیچیده

می خواند  و چنان غرق  مطالعه  “جودی جدی  “با صدای بلند   “هستی  “. رودور می 

و   “الویس پریسلی  “ی  هرمان هسه  را در  دست دارد .  ”سیذارتا “است که گویی 

 انند و من می نویسم :گروهش می خو

Sooner or later  

They will find  you 

Are you aware of   “the others “ ? 

هستم ، فیلمی از    “ the others  “مشغول نوشتن تحلیل  روانشناختی فیلم 

Alerjandro  amenabar     قرار است پنجشنبه  شب هم جلسه  تحلیل فیلم داشته

باشیم .  هنوز  جای جلسه معلوم نیست  چون سیاسی حرف میزنم موسسات فرهنگی  

 آموزشی می ترسند  همکاری ما با من  برایشان گران تمام شود .

ا ه را در کالسکسی به فالنی بگویید اسم  “هیات مدیره انجمن علمی پیام داده اند که 

ته  را تخغیر مستقیم حرف بزند، در انجمن  ،اتش نیاورد ، مستقیماً حمله نکندو جلس

همه ترسیدند که در دکان شان را تخته نکنند “و من پاسخ می دهم   “می کنند  . . . 

،نتیجه این است  که می بینید ، من اگر بنشینم ، تو اگر بنشینی ، چه کسی برخیزد  ؟ 

 !“ 

ی کسکوتاه بیاییم : من اسم   “کمی تا قسمتی  “شود  هر کدام مان باالخره  قرار می 

که قاب شده و در دفتر انجمن  به دیوار س نمی آورم در عوض دستخطی را سر کال

پایین  می کشیم و پاره می کنیم.  نصب شده   است را در حضور  نماینده هیات مدیره 

دستخط   “شد پایین  و روی ،  شلوارش را می کآدمک چگوارا هنوز دلش خنک نشده 

می شاشد ،  شاشش کف  می کند و چگوارا  یک شات تکیال  می رود بال و  ”مبارک
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کیم  جونگ ایل   “سیگار هاوانا  را روشن  می کند. همان  موقع برایم پیامک می آید : 

رهبر مستبد  کره شمالی  و واسالو هاول رهبر  انقالب آزادی  بخش  چک امروز  همزمان 

 “ر گذشتند د

 و می روم باال !  “سالوت کوماندانته !  “به چگوارا  چشمک می زنم  : 

         *                                     *                                    * 

. وقت نهار  می رسد    “میلتون اریکسون “را در خانه  می پذیرم  ، به شیوه   “نازنین  “

می کنم . آدمک فروید با قیافه ای    “تراپی  “هار راپهن  می کنم و سر سفره  . سفره  نا

به من  نگاه می کند و سخت  رنجیده  خاطر ایت  ولی من اعتنایی نمی کنم   “پُلُّس  “

خالی ! عاشق  اینجور   “اسمعیل خان حسن زاده  “و مشغول کار خودم می شوم . جای 

ا یک پرده زیر صدای م“که  “ابی  “تراپی هاست ، اریکسون تراز اریکسون  ! به سالمتی 

می خواند  باال می رویم . من پیپم را  بار می زنم و نازنین سراغ سیگار های دست پیچ   “

تا 2 و منسهیل می رود .  یک دورکه  دود گرفتیم ، دوباره به سالمتی ابی باال می رویم 

تون ماهی شیلتون باز می کنم و می آورم سر سفره  ، با نان لواش  ماشینی و یک پیاله 

کی ؟ ! “من میگم :  “جواب میده !  “ماست . نازنین تون ماهی می خورد و می گوید  : 

آهان تو هم به زبان سهیل  “می گم :  “یعنی مزه مناسبی است  “میگوید  :   “چی ؟ !  

کنی ،نسل دست پروده  جمهوری اسالمی  ، ادبیات  لمپنی !   این دو ما صحبت می 

 “جمله آخر  را البته فقط توی فکرم می گویم . مازابلی هااعتقاد  داریم وقتی مهمان 

کد خدا مال “نباید حرف تند به او زد حتی اگر الزم باشد ! آدمک “روی شال مانشسته 

ستی به ته ریش سفیدش می کشد  سر تکان می دهد ود –جد پدری ام – “محمد 

است خاموش می   “خاج “چهارمین  نخ سیگارش ر اتوی زیر سیگاری سهیل  که شکل 

 می “می خوام نقطه ضعفای اساسی ام رو بشناسم  و اصالح کنم  “کند و می گوید  : 

هر چی سوار ما بشه نقطه ضعف ماست . فرق نمی کنه سیگار سوارت بشه یا “گویم  : 

کل سوارت بشه  یا مذهب ، هر وقت  تو از پشت فرمان بکشی کنار و اون بشینه پول ، ال
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سر تکان  میدهد ، می فهمد  . سهیل   “پشت فرمون  یعنی دچار یک آسیب روانی شدی 

می رود و فندکی را که   “زیپو  “از  اتاقش بیرون  می آید و سراغ کلکسیون فندک 

روشن می کند نازنین   “دکمه دار “ک سیگار عکس چگوارا دارد  را بیرون می کشد و ی

بابام و مامانم  هر دو سیگار می کشند ولی به من رو نمی دهند  جلوشان  “می گوید : 

در نظام  فئودالیته کار آنها  درست است ،  در نظام پست  “می گویم :   “سیگار  بکشم 

تنها  حق دارند  بلکه مدرن کار من درست است ،  در نظام فئودالیته  پدر و مادر  نه 

اد حق ایج “سن  “بگذارند  ، در نظام فرا مدرن  “نباید  “وظیفه دارند  برای فرزندشان  

نمی کند   و پدر و مادر  فقط می توانند  از گفتمان  معرفت  استفاده  کنند ، نه از 

من  خیلی  از این چیزها دارم  “نازنین  به بحث اصلی بر می گردد :  “گفتمان قدرت ! 

که سوار هستند  و قدرت  کنترل شون را ندارم . چطوری باید بر گردم پشت  فرمون ؟ 

. لقمه  گنده تون  ماهی را فرو می دهم و پشتش  یک قاشق ماست و جواب می  “! 

مثاًل ند  ،باید اول   ببینیم کدام الیه از نیازهایمان  را این رفتار ها ارضاء می کن “دهم  : 

سهیل  ما سیگار می کشد  چون نیاز  دارد بزرگتر از سنش  باشد و خیال   می کند با 

ساله  به نظر می رسد  . خوب باید به این  19ساله ،  17سیگار دست  گرفتن به جای 

رسیدگی کنیم  که چه شده  که نیاز پیدا کرده   دو سال بزرگتر از سنش به نظر  برسد 

کل “یاز رسیدگی کنیم  ،نمی توان یک رفتار را تغییر داد بدون این که  و بعد به آن  ن

آدمک اریکسون جلو می آید  و با اشاراتی به  “فرد  را دستکاری کرد  “منظومه  روانی 

من می فهماند که الزم است حرفم  را روشن تر بیان  کنم . لیوان بعدی را به سالمتی 

 تو ضیح میدهم  :می نوشیم  و من  “میلتون اریکسون “

آن زمانی  که من مرشد خانقاه بودم یک قاب تمثال  امام علی را به دیوار اتاقم زده   “

بودم و  یک بیت را هم از دیوان شاه نعمت اله ولی به دیوار   دیگر اتاقم نصب کرده بودم 

روزه  ی. آن  زمان کت و شلوار  جلیقه دار  می پوشیدم  و نیاز به این داشتم که انگشتر ف

ام را به دست کنم  و تسبیح  سبز  رنگم را در موقع وعظ  کردن  دست بگیرم  . پرونده  

پیر خانقاه را  با نوشتن هزارو یک شب میان خواب و بیداری بستم  . بعد از آن دیگرنه 
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نیاز  به قاب تمثال داشتم  و نه نیازی به شاه نعمت اله ولی . یادش به خیر آن روزها 

داده بود ، لقبی که کرمانی ها به شاه نعمت اله   “حضرت شاه   “ه من لقب ب  “گلی “

ولی می دهند . آدمک  شاه نعمت اله که خداحافظی کردو رفت  قاب ها پایین آمدند . 

البته به تسبیح  خیلی عادت  کرده بودم   جزئی از انگشتانم شده  بود . کودتا که شد از 

شدم ، تسبیح هم از دستم افتاد  . می بینی ؟ من  هر چی آدم تسبیح  به دست متنفر

در مورد قاب ها  یا انگشتر یا تسبیح تصمیم نگرفتم ، من در مورد کل نمایش  تصمیم 

گرفتم ، نمایشنامه که عوض شد  طراحی صحنه  هم عوض شد .  قاب عکس  فروید و 

 “یونگ  که به دیوار نصب  شد پیپ آمد  آمد توی دستم . 

های تسبیح به دست  می زنم  از حرفی که راجع به  آدم  “ا  مال محمد کدخد“آدمک 

او را هم    “پُلُسّ  “فروید باید قیافه    “پُلُّس  “دلخور می شود . حاال  عالوه بر قیافه 

می زنیم ، کد خدا از کوره در می  “کد خدا “تحمل کنم  . لیوان  بعدی را به سالمتی 

 تاخت  می زند و می رود .رود ، سوار اسبش  می شود و 

 

       *                                         *                                            * 

دو جلسه  از زندگی اش  برایم می گوید  . در جلسه سوم  دچار مکاشفه  “خانم عقرب“

عظیم  و تاریک ای می شوم ، حس  می کنم زیر پایم خالی  می شود و در یک گودال 

ی در آنها غواص “مهندس نقشینه “زیر دریا فرو  می روم ، شبیه به غارهای زیر دریایی که 

می گویم حس می کنم  هرچه تا کنون  به من گفته اید    “خانم عقرب  “می کند . به  

 به من می  “مکاشفه  “سطح زندگی تان بوده ، عمق زندگی تان رافاش نمی کنید  و 

وارد کار  شوم یکباره زیر  پایم خالی خواهد شد  و در تاریکی فرو خواهم افتاد گوید اگر 

می دانم منظورش  “من خیلی  گفتم ، نوبت شماست  “می گوید :   “خانم عقرب  “. 

ایستاده  عریان  “ساحل امن   “این است  که می ترسد روان خود را برای آدمی  که در 

کنم  و از خود  بگویم ، آدمک فروید “خود افشایی  “کند . حق دارد  و تصمیم می گیرم  
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دست نگهدار ! خود افشا سازی  کارخطرناکی است  ! باعث  “می پرد  جلو و می گوید  : 

می شود ،  درمانگر ودرمانجو هر  دو غرق می شوند ،یادت نیست جه  “انتقال زودرس “

، جوابش  را  “ساندور فرنزی   “. آدمک   “ژوزف بروئر  و برتا پاپنهایم  آمد ؟ !  بر سر 

دکتر فروید ، درمانگر باید خطر  کند تا درمانجو هم  خطر کردن را یاد  “می دهد : 

بگیرد . به عقیده  من عدالت  حکم می کند که یا هر دونفر عریان شوند یا هیچکس  

 “هستم با  “سوسیال دموکرات  “من هم که     mutual  analysisعریان نشود : 

م  است ، خطر می کن  “فئودالیته  “مربوط به  عصر   “گفتمان قدرت “موافقم ،   “فرنزی 

 و عریان می شوم :

بچه که بودم تصمیم داشتم پلیس بشوم ، بزرگتر که شدم گفتم جراح  می شوم ، نه  “

نید  و بعد از بازنشستگی  از این کار دوست پلیس  شدم و نه جراح ، این شدم که می بی

دارم  یک عتیقه فروشی باز کنم ،  صبح تا غروب  بین عتیقه ها  بنشینم  و در گرامافون  

صفحه های قدیمی  بگذارم  . شاید  در عتیقه فروشی ام یک گربه هم داشته  باشم به 

بینوایان  ویکتور هوگو   کتاب  “ژان والژان “. بچه که بودم مرید    “ببری خان  “اسم 

رئیس جمهور  شهید شیلی قرار   “سالوادور آلنده  “بودم ، بعدها  خیلی تحت  تاثیر  

گرفتم ، در فانتزی هایم خود را جای او می دیدم  ، بخصوص  در لحظه  شهادتش ! 

 “اولین بار که عاشق شدم  هشت ساله بودم،  عاشق دخترکی  هم سن و سال  به اسم 

فقط یک بار او را دیدم  ، بقیه  عشق بازی ها در خیال بود  . آخرین بار  ، سی و   “هما 

. برایش یک قصه   “لیال  “هشت ساله بودم  ، عاشق یکی از شاگردهایم  شدم به اسم 

. اولین قصه ام را در دوازده سالگی نوشتم  “لیلی ، مجنون ، بهشت  “هم نوشتم به اسم 

 ، اعتراضی به اشرافزادگی بود . “ها  بزرگها و کوچک “، به اسم 

جالل آل احمد این قصه را نوشتم . عصیان من به اشراف  “نون والقلم  “تحت تاثیر   

صمد  بهرنگی شروع شد . در بقیه ی  عمرم  “افسانه  محبت  “زادگی با خواندن کتاب 

م زخ  “یک هلو ، هزار هلو  “یک سوسیالیست  باقی ماندم .  صمد بهرنگی  با کتاب 

عمیقی را  علیه  فقر در دلم ایجاد  کرد که هیچوقت  التیام  نیافت . سعی کردم  مثل 
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درویش زندگی کنم . جوان که بودم  پدرم  برای این که کفشهای کهنه   -یک چریک  

می پوشیدم  مسخره ام می کرد و  میانسال که شدم همسر سابقم سعی  می کرد ریخت 

افه یک جنتلمن را برایم ایجاد کند  ،هر دو شکست خوردند  ، صمد قوی تر بود . و قی

من پیپ  بیست هزار تومانی  می خریدم ، همسرم می رفت برایم پیپ دویست هزار 

تومانی  می خرید ، من از این که پیپ دویست هزار تومانی دست بگیرم احساس گناه  

مانی دست نمی خورد ، همسرم  احساس می کردم ، سه ماه که پیپ دویست هزار تو

می کرد  به او توهین شده است ، بین احساس گناه من  و احساس  اهانت او جنگی  در 

 می گرفت ، این داستان مرتب تکرار  می شد و این چهارمین علت طالق  ما بود !  

که خودش هم طالق گرفته به این قسمت قضیه عالقمند شده ،  حرفم  “خانم عقرب “

می گویم بله . طالق ما به چهار دلیل   ”چهارمین علت ! “را قطع می کند و می پرسد : 

صورت گرفت ، این علت چهارم بود !  تیز شده  است و اصرار می کند بقیه علل طالقم 

می رود می پرد وسط و جلوی  دهانم را   را هم بداند . آدمک فروید  دیگر از کوره در

این کار تو بر خالف  ضابطه درمانی  است ، یک کلمه  دیگر حرف  بزنی از  “می گیرد : 

از دست  ”اینجا می روم  و دیگر بر نمی گردم . آنا را هم با خودم می برم  . فهمیدی؟

م خان “ش کردم به . کوتاه آمدم  و سازید را دیگر نمی توانستم تحمل کنمدان آنا فرو

آدمک چگوارا  از جلویم عبور می   “بماند برای بعد “لبخندی زدم و گفتم :   “عقرب 

 ”مرگ بر سازش کار !“کند با پالکاردی  بر دوش که روی آن نوشته شده : 

         *                                        *                                    * 

به قول )  “عاطفه  “رابرت جانسون  را  می خواندم که  “اسطوره ی جام مقدس  “کتاب 

د  تاتیتقدیم به استاد  اس“( به من هدیه داده و روی  آن نوشته آفرودیت –خودش آتنا 

و شارح آن ) تورج   “رابرت جانسون  “. نویسنده کتاب  “! که راهنمای  جام مقدس است

ی ارتباط  مرد با روح زنانگی پرداخته اند . در همین بنی صدر ( خیلی عمیق  به ماجرا

 است .  “عسل بانو  ”در حال راز و نیاز با “سیاوش قمیشی  “حال  
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از ب ساله بودم  که در رویایی دختر جوانی  را دیدم  با چادر  نماز که در صندوقی را 8-9

رویا احساس می را در صندوق به من نشان  دهد . در کرده بود و  می خواست چیزی 

کردم آن دختر دوران نوجوانی مادر بزرگ در گذشته ام است و در همان حال احساس  

 عاشقانه ای رانسبت به او در خودم احساس می کردم .

بفهمم . آن دختر که در عین نزدیک به سی سال طول کشید تا توانستم این رویا را 

د از نیاکان من به شمار می رفت  ،کهنسال بود و در همان حال که معشوقه من بوجوانی

)گایا(  که راه رسیدن  به  “مادر زمین  “روح زنانگی درون من ) آنیما ( بود و نمادی  از 

 “گنج  درون ) صندوق (  را به من نشان می داد  . انگار این رویا  در شروع دوران  

ا  به من نشان زندگیم ر    ( mission)من سناریوی زندگی یا ماموریت   “هویت یابی 

 .“دستیابی  به جام مقدس  “می داد : 

دیشب  هم خواب  های اسطوره ای می دیدم :  قبر ، جنازه  ، سفره ابوالفضل ، شله زرد  

 ! “کریسمسی  “و عریانی ! فرایندی مقدس در حال  وقوع است در این روزهای 

 ای سبز جلوی  خانه مادیروز برف غافلگیر کننده ای در تهران بارید و درختان  کاج فض

 توجهم را به خود جلب می کند : “رابرت جانسون  “سپید پوش  شدند . جمله ای  از 

اگر به بکرزایی عیسی مسیح همچون  یک رویداد تاریخی بنگریم ، جلوه گاه معنوی   “

 “این قانون حیات  بخش ، تیره و تار خواهد  شد . 

ظهور  “مطلب می افتم که در فرهنگ  ما هم و من با خواندن  این جمله  به یاد این 

به اشتباه  به عنوان یک رویداد تاریخی نگریسته شده است و چه  اشتباهی  “منجی 

 بزرگی !

کرد: شبی سرد و پاییزی  کنار رودخانه ظهور “امام زمان درونم“یاد آن شبی  می افتم که 

 درکه ! 
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 ،در میان گذاشتم  “خدیجه  ام  “ا همچون  محمدی  که از حرا  پایین می آید  آن را ب

 “: نبود  و نفهمید! چقدر راهم طوالنی شد! می خواستم  بگویم “خدیجه  “حیف که  

 ،  اما این بیت مرا نجات داد : “کاش  “،  “حیف 

 من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم           آن که آورد مرا ، باز  برد در وطنم 

       *                                     *                                     * 

هیچ  معمای    “اسمعیل خان  “را میبینم . بر خالف  تبلیغات   “مروارید  “باالخره  

پیجیده  و راز عمیقی  را در او نمی یابم  . نقطه نظرات درمانی ام را برای اسمعیل خان 

. می اندیشم  که چگونه  است که این مراجع  اینقدر  برای همکارم جذابیت می نویسم  

داشته و برای من نه و خیال  می کنم که موضوع به قلمرو  کنجکاوی ما بستگی دارد 

فاصله  “اما همین که نسکافه ام  را مزمزه می کنم  ایده ی دیگری به ذهنم می رسد : 

 . “مقدس 

فرانسوی  می گوید  هر کس  را اگر از فاصله مقدس نگاه نویسنده   “کریستین بوبن “ 

کنی یک شاهکار است ، یک اثر فوق العاده هنری  است ، یک راز  باشکوه است . اگر 

کسی برایت چیز جالبی ندارد یا زیادی به او نزدیک شده ای یا به  اندازه کافی به او  

 نزدیک  نشده ای !  به همین سادگی !

               *                            *                                           * 

در یک مهمانی  شرکت می کنم با حضور  زندانیان سیاسی قدیم و جدید  و همین که 

گرم می شوند سر صحبت را باز می کنند  و از سیاهچال های رژیم اسالمی و شکنجه  

نفر در یک   36ن دو از خوابی  “سیم کابل  ماشین  “ها می گویند . از شالق  خوردن  با 

  “بازجو  “متری  ! از باز جویی می گویند  و از تکنیک  های روانشناختی   12سلول 

ساعت سکوت به آنها تحمیل  9ساعت بازجویی  10برای شکستن آنها  . از این که در 

کمتر از  شالق  می شد  و این ساعت های سکوت بازجو برای  زندانی با چشمان بسته



127 
 

خوردن دردناک نبوده است . دوست وکیلم می گوید تنها در کشور هایی مثل ایران  

صادر  می شود . در سایر نقاط   ”حکم  قضایی “به عنوان  یک    “شالق زدن  “است که 

 “حکم قضایی  “محسوب  می شود نه یک   “شکنجه  “دنیا ،  شالق زدن  یک 

که از شالق  زدن بر  “مامور اجرای حکم “شاهد بوده که  دوست  وکیلم  می گوید  که

دریافت می کند و با چای و شیرینی  “قبول  باشه حاج آقا  “می گردد از همکارانش  

 پذیرایی  می شود : رافت اسالمی!

        *                                          *                                      * 

آقای مهندس را هیپنوتیزم می کنم و او را به خانه درونش می برم : ساکت و سرد است 

،می ترسد  از جانوران موذی ! دیوارها سیمانی است . می گویم بگرد روی دیوارهای 

سیمانی و ببین چه طرحی  حک شده  است . نگاه می کند ، پیدا نمی کند ، می گویم 

همین سفر کوتاه   “امضاء پدرش  “می یابد :   بیشتر بگرد، می گردد ،  باالخره

 هیپنوتیزمی ، سناریوی زندگی او را برای من فاش می کند .

او به گونه ای  زندگی  می کند که رضایت پدرش  را کسب کند،او نیاز به امضاء پدرش 

 دارد.

ن  یحاال می دانم که برای شناخت  داستان  او باید  داستان  پدرش را بشناسم  بنا برا

 چند جمله نا کامل برایش می نویسم  تا آنها را کامل کند :

 پدرم  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 پدرم  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  . .  

 .   .  .  .  .  .   پدرم   کاش   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 تامل می کند  و  با دقت  جمله ها را پر می کند 
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 پدرم مهربان است  .

 پدرم زحمتکش  و دلسوز است  .

 پدرم کاش یتیم نبود .

 و من بازی را ادامه می دهم :

 

 پدرم مهربان است اما .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 پدرم زحمتکش و دلسوز است اما   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 پدرم کاش یتیم نبود  و در این صورت   .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

 او باز  با دقت کامل می کند : 

 پدرم مهربان است  اما باید آن را بروز دهد .

 پدرم زحمتکش و دلسوز است  اما تا حدودی خود رأی

 تیم نبود  و در این صورت آرام تر و متعادل تر  می بود.پدرم کاش ی

حال من بازی  را این گونه  ادامه می دهم ، نام او را به جای پدرش می گذارم و بازنویسی 

 می کنم :

 من مهربانم اما باید آن را بروز دهم .

 من زحمتکش و دلسوزم اما تا حدودی  خود رای  .
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جربه  کرده بزرگ نمی شدم  آرام تر  و متعادل تر اگر زیر دست پدری که یتیمی را ت

 می بودم.

و از او می خواهم که در این هفته این سه جمله را  جلوی چشمش بگذارد .جلسه درمان  

 تمام می شود  . همین !

        *                                      *                                      * 

زی که خانم دکتر نیاکان  به مطبم آمد گذشته ، با یک پیامک از او می دو سال از رو 

. من دگرگون شده  و عاشقم “: اهم به من بگوید در چه حالی است. پاسخ می دهدخو

نمی دانم برای خوشحال کردن من این پاسخ  را می دهد  ”دیگر چه می خواهید بدانید؟

 یا واقعاً دگرگون شده  و عاشق است .

به طور قاطع نخواهیم دانست  که کدام  مراجع  شجویانم می گویم  ما هیچوقت دانبه  

  را بازی می کند  “نقش  بهبودی “بهبود یافته  و کدام مراجع  ما برای خشنود کردن ما 

و هیچگاه  نخواهیم دانست کدام مراجع ما  بهبود نمی یابد  یا برای لج بازی کردن  با 

ا م را بازی می کند  ! کاش  “نقش بهبود نمی یابم  ”به عنوان  یک کانون قدرت –ما 

یا یک آزمایش خون  هم می توانستیم  مثل پزشکان دیگر با یک گرافی رادیولوژی

بهبودی  مراجعانمان را  اندازه بگیریم آنوقت  خودمان را هم بهتر  می توانستیم بسنجیم 

ل کورمال  می رویم و دیگری را هم در همین کورمال . در شرایط فعلی ما تنها  کورما

 کورمال  به دنبال خود می کشانیم:

 من مست و تو دیوانه ، ما را که برد خانه ؟!

 پیامکی می فرستد ، نوشته خودش است : “اشکان  “

 تکه ای در باد  ،تکه ای در تو، تکه ای در من ،ما سه تکه ایم “

 “هر دوی ما بی قرار تکه سوّمیم
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        *                                      *                                        * 

چای دارچین تازه دم را  با نان خرمایی کرمانشاهی می خورم و یک موسیقی کردی 

روشن می کنم . دیروز و پریروز کرمانشاه  بودم ، سرزمین  بیستون و طاق بستان و کاک 

 خانقاه  و مردم مهربان . و نان برنجی  و 

شانزده سال پیش برای آموزش نظامی  چهل روز  را در این شهر گذراندم  و حاال برای 

تدریس آمده ام. من چقدر  تغییر کرده ام ، دنیاچقدر تغییر کرده است  اما هنوز  من را 

راست می  “ویتگشتاین   “به همان نام صدا می زنند  و کرمانشاه را هم به همان نام. 

گوید ما با زبان  دنیای جدید خلق می کنیم  ، دنیایی که پیش از  نامها وجود  نداشت 

می  “دنده کباب “. با شاپور خان  ،امپراطور زاگرس  به کافه آقای حیدر می رویم و 

خوریم ، عجب غذای لذیذی  ! لذت  به معنای  واقعی  از زیر دندان هایم به تک تک  

می کند ،لذت : واکنشی  شیمیایی  در سلول های عصبی  ، ورود و  یاخته هایم نفوذ

خروج یون های سدیم و کلسیم و پتاسیم  که هیچکدام نه لذت را می فهمند و نه درد 

را اما رفت و آمد بی سر وصدا  و بی احساس شان دنیای مرا تغییر می دهد . قرار است  

 برای مشاوره . پنج دقیقه  بعد یک نفر از ارومیه  تلفن بزند 

       *                                       *                                       * 

 .عدی اش را ریخت . مخالفتی نکردمسهیل از سفر عسلویه برنگشته  برنامه سفرب

یک عمر به مادرش  “روانکاوش عقیده  دارد من دارم  به سهیل باج می دهم  . می گوید  

نمی دانم  حق با اوست  یا با من  . من خیال   “ج داده اید حاال به سهیل باج می دهید با

می کنم وقتی امکان خوشگذراندن وجود دارد چرا خوش نگذراند ؟ حاال که  جوان و 

سالم است  و می تواند ساعت ها با دوستانش  بگردد  و بخندد وادار به کارش کنم و 

د روانکاوش اعتقاد دارید به فکر خوشگذرانی  بیفتد؟ من رسوقتی که  به سن و سال 

قرار است چهار ساعت مریض  عصرمسئول است کدامیک ما مسئول هستیم؟ سهیل غیر 

 . هیچ حس خوبی  به امروز عصر ندارم !ببینم 
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پیشاپیش  خسته ام . فکر کنم باز دارم زیادی کار می کنم  چرا؟ !  روانکاو سهیل می  

م از کار ، مراجعان برایم خسته کننده اند ، دوست دارم همه شان را خسته ا  “گوید : 

بیرون  کنم  ،همه تکراری  اند : سوپرایگوی تنبیه کننده ! فکر می کنم کسی که خودش 

به زور کار می کند چگونه به سهیل ایراد می گیرد ؟  به مردم حقوق بیکاری بدهید 

 ببینید چند درصدشان سر کار می روند . 

          *                                     *                                   * 

ساله  . پنج سال است که ازدواج کرده   29از ارومیه  زنگ می زنند  طبق قرار . جوانی 

. سه چهار  بار در این پنج سال  همسرش مچش را  موقع ارتباط با زنان دیگر گرفته ! 

دختر ارتباط داشته ، آماردارد !  همسرش یکی  35پیش از ازدواج به گفته  خودش  با 

احساس مسئولیت  کرده که با او   “ازاله بکارت  “ه به دلیل دختر بوده  ک 35از آن 

 –ازدواج کند . هر دو خانواده مخالف  بوده اند اما دختر و پسر اصرار کرده اند به ازدواج 

ارضاء  روانی نمی شود  و  “حاال  آقا با این یک زن   - “ازاله بکارت !  “فقط به دلیل  

 راست می گوید : برخی از تجربیات است . شاپور خان “زیر آبی زدن  “همچنان  به دنبال 

“ Set Point“ معاشقه داشته دیگر نمی نفر  35یر  می دهند ، کسی که با مغز را تغی

 که چه کنم محدود کند  . حاال از من می پرسدتواند زندگی جنسی اش  را به یک نفر  

همسرت  می تواند  بعد از این  ؟ می گویم نه تو نمی توانی بعد از  این وفادار بمانی  ونه

 “تا مرا دُم و تو را پسر یاد است ،دوستی من و تو بر باد است  “به تو اعتماد کند : 

          *                                      *                                   * 

م  قلدر و بد اخالق “این مریضم خودش روانکاو  است . مشکلش  را چنین بیان می کند : 

هر تعصبی تردید سرکوب  “یاد کارل گوستاو یونگ می افتم :  “،تحمل  آدمها را ندارم . 

 “. می گوید  و می گوید و می گوید  و من  به این نتیجه  می رسم :  “شده  است 

زیادی دارد سعی می کند  چهره  قدرتمندی از خودنشان دهد  ، چه چیزی را در پی 

قلدر ، قدرتمند و مستقل پنهان می کند  ؟ کودکی ضعیف ، ناتوان و نیازمند  این چهره  
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هر از چند گاهی این چهره سرکوب شده  و پنهان  سر به عصیان  بر  “توجه و نوازش 

می دارد و او به کسی وابسته می شود و همه برنامه زندگی اش  رابه خاطر این وابستگی 

ان می شود  و بر می گردد به ماسک قلدر قدرتمند  به هم می ریزد و بعد دوباره  پشیم

مستقل . قرار می شود در جلسات درمان عمداًنقش کودک ضعیف و ناتوان  و نیازمند  

را بازی کند : پسیکودرام ! من هم نقش پدرمقتدر  رابازی می کنم و با تحکم  بااو حرف 

ام ، کانون بیماری  می زنم  : دچار اضطراب  شدیدی می شود ، درست نشانه گرفته 

همینجاست . اول  جلسه مقاومت می کند ولی آخر جلسه مثل بچه آدم در مقابل 

می گوید . به او می گویم  هر وقت از این نقش خوشت آمد این  “چشم  “دستوراتم 

مرحله درمان  تمام می شود . در راه برگشت با خودم  فکر می کنم ما که خودمان  گیر 

بابامان  است  –ش  مان هستیم و هنوز  ذهن مان درگیر مامان سال پی 40سناریوی 

ر عمر اگ“چطور قراراست مردم را بزرگ کنیم ؟ !  به یاد انشتین  می افتم که می گفت : 

 “دوباره  می یافتم این بار کفاش می شدم ! 

      *                                            *                                     * 

در رویای تو  “و من می گویم  :  “کفش  در رویا سمبل چیست ؟ “عاطفه می پرسد : 

و  به فکر فرو می رود  که خوابی  را که در آن پابرهنه  راه می   “ست  “پرسونا  “سمبل 

 رای خودش  تعبیر کند و من  به یاد این  آیه می افتم : رفته را ب

 “َفاخلَع نَعلَیک ،إنّکَ بِالواِد المَُقدّسِ  طُوی  “

      *                                        *                                        * 

روانشناسش هم زنی برای مشاوره  در مورد زندگی زناشویی اش مراجعه کرده است . 

همراهش آمده است و می خواهد نظر من را بداند . این خانم با مردی زندگی می کند  

که هم او را محدود می کند ، هم تهدید می کند ، هم تحقیر  می کند با این حال این 

. شوهر وی مردی است که  “امید به تغییر  “خانم  به زندگی زناشویی ادامه می دهد با 
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خانه عمه  پیرش را دزدیده و با جعل عمه اش بوده سند مالکیت مهمان در حالی که 

اسناد و رشوه  و روابطی که داشته  خانه عمه اش را  از چنگ او درآورده است . شوهرش 

در شرکتی به عنوان کارشناس   حقوقی کار می کند اما اطالعات شرکت را می دزدد و 

ن خانم امید وار است که  شوهرش تغییر به رقبای  شرکت می فروشد ! با این حال ای

کند و زندگی زناشویی  آنها رو به بهبود برود . شوهرش  حاضر به مراجعه به روانشناس 

نیز نبوده است  . توصیه من به این خانم  این است که حداکثر ظرف یک سال  باید از 

 “برای  شوهرش جدا شود  و از روانشناس می خواهم در این فرصت یک ساله  او را

از تنهایی و نگاه اجتماعی منفی  به اده کند .ترس این خانم از نظر روانی آم “استقالل 

د امی“طالق باعث می شود که او به این زندگی زناشویی بیمار ادامه دهد . در پاسخ به 

این امید شما  مثل این است  که امید داشته  “به این خانم  می گویم :   “به تغییر 

رخت گیالس شما سال دیگر میوه گالبی  بدهد ! این امید نیست  ،خیالبافی باشید که د

سرکار خانم  می رود و روانشناسش می ماند . از من می پرسد   چگونه با یک  “است ! 

از بعضی آدمها رفتار  “جلسه  مالقات  با قاطعیت  طالق را تجویز  کردم .  می گویم  : 

ی شود در مورد  آنها  قضاوت کرد ، به مردی که از هایی سر می زند  که با قاطعیت  م

عمه اش  دزدی می کند  و به سازمانی که در آن کار می کند  خیانت  می کند  نمی 

حاال  روانشناس  هم رفته است  و من با کاغذ  و قلم تنها  شده ام  “توان امید  داشت . 

  “؟ ! آیا قضاوتم  اشتباه  نبوده است  “. از خودم می پرسم  : 

 آدمک سقراط  جلو می آید  و مرا به باد سئوال  می گیرد :

 ازکجا  می دانی که این زن  اطالعات  درستی  به تو داده است ؟ !-

 از کجا می دانی که همسر  او تغییر ناپذیر است ؟ !-

و آنگاه  فیلمی از زندگی  مرا برایم به نمایش  می گذارد و تغییرات  عمیق و وسیع   

 مرابه من نشان می دهد.
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 در مقابل آدمک سقراط مقاومت می کنم و کوتاه نمی آیم :

درست است که خیلی تغییر کرده ام اما  خیلی  چیزها هم در من  تغییر نکرده است  “

کن سودابه را می دزدید تا سودابه دنبالش  بدود حاال . آن کودک تخسی که روزی پاک 

می گذارد  . آن  پسر بچه شیطان  و شیرینی که   -دختر سودی  –سر به سر هستی 

عاشقش بود حاال  مورد توجه خانم عنکبوت قرار  -ساله 8-7دخترک  –یک روز فریبا 

 “سالوادور آلنده  “ساله ای که  با دیدن یک فیلم سینمایی با   11-12گرفته . کودک 

رئیس جمهور شهید شیلی همزاد پنداری  کرده بود در سن چهل سالگی  زیر علم 

جنبش سبز  ایستاده بود .  خیال می کنم زندگی دو وجه دارد :  یک وجه  تکرار شونده 

و یک وجه استثنایی ، هر قاعده  ای سرشار از استثنائات  است . ما می گوییم  آب در 

می زند ودر صد درجه به جوش  می آید اما این  قاعده تنها  در شرایطی صفر درجه  یخ 

صدق  می کند که آن آب خالص باشد و فشار هوا در سطح دریا های آزاد باشد  بنابراین 

آبی که در خانه ماست  درصد درجه  سانتی گراد  به جوش  نمی آید   به قول یونگ : 

اما این استثنا  بودن مانع  از این  نیست  “ست . هر فردی  استثنایی در برابر قاعده  ا “

 که کارکرد قاعده  را نادیده  بگیریم.

همچنان مشغول سئواالت چالشی است  اما من به این می اندیشم که اگر “سقراط  “

سقراط هم قرار بود  تصمیم قاطعی  برای زندگی بگیرد  مجبور بود  فرض های  غیر 

مگر  باتسلیم  شدن به رای  یک دادگاه  غیر عادالنه   بدیهی  را بدیهی  فرض کند  و

در   “فایدوریس  “چنین نکرد ؟ !  آدمک سقراط از ارشاد  من نا امید  شده و  دارد  با 

تفاهم ایجاد   زبان هم  درد است و هم درمان ،هم “صحبت  می کند  :   “زبان  “باره 

 ”!می کند  و هم سوءتفاهم

 نیز  به جمع  آنان می پیوندد و از سقراط  می پرسد :  “لودویک ویتگنشتاین  “

 سقراط  بِرّو بِرّ نگاهش می کند . “وجود خارجی دارد ؟ !    “درخت “به نظر تو   “
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 “خیر ، وجود ندارد  ، درخت  یک بازی زبانی است !  “ویتگنشتاین  ادامه می دهد  : 

د  همانگونه  که یقین  ! تفاوت و من می اندیشم  که شکاکیت هم به دیوانگی می انجام 

 تنها در نوع جنون است !

        *                                      *                                     * 

دبی راه می روم  . به مغازه  ای می رسم که نقش  حنا روی بدن می  “جمیرا  “در بازار 

اندازد . خانمی با ساری هندی قرمز دم در مغازه است  و مرا دعوت  می کند . همکارش 

است . اهل حیدر آباد هند   “پروین  ”را صدا می زند  که برای خالکوبی  بیاید  اسمش

در هند  گذاشته  و با همسرش  به دبی آمده است . برای  ماهی  هزار درهم کودکش  را 

م را روی بازوی  “آپولون  “است نقش ها را  بر انداز می کنم اول تصمیم می گیرم  نقش 

جلب می شود  و کانجی شمشیر را    “کانجی های ژاپنی  “بیاندازم  بعد نظرم به سمت 

  کنم  پروین می پرسد یوگی ها را انتخاب می “اوم  “انتخاب می کنم ولی باالخره  نقش 

آدمک سقراط می پرد جلو  و به من یادآوری می کند  “بله  “می گویم :  “مسلمانی ؟ “: 

که پاسخم اشکال داشته  است ولی من به او اعتنایی نمی کنم  زیرا می اندیشم  که 

شکاکیت هم به دیوانگی می انجامد همانگونه که یقین ! سقراط به سراغ  فایدریوس می 

جواب جالبی بود   “الحمد هلل  “و او می گوید :  ”مسلمانی ؟“از پروین می پرسم  :  رود 

به جای بله  ،یک مرد روس  وارد مغازه می شود  ودل دل می کند که نقش روی بدنش  

ه اشاره ب “اسم والدیمیر پوتین را روی بازویت نقش کن  “بیاندازد یا نه . می گویم 

و  خندماز ته دل می  “پوتین را اینجا نقش  می کنم!  “ ماتحتش می کند و می گوید :

دست می دهد  و می رود . پروین نقاشی  را دو دقیقه ای تمام می  “مردانه  “. او نیز

کند ولی بیست دقیقه طول می کشد تا حنا خشک شود . عطر دالویزی  دارد این  حنا 

ردا قهوه ای  می شود . االن  . می گوید تا فردا نشویی اش امشب پرتقالی رنگ است  و ف

 روی بازوی راستم نگاه می کنم و قهوه ای رنگ میبینمش .

             *                                    *                                   * 
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هواپیمای امارات که در فرودگاه امام خمینی  به زمین  می نشیند  موبایلم را روشن می 

تا  از آنها تبریک است برای این که  6-7تا پیامک برایم  می آیند .  16کنم  . بالفاصله  

فیلم اصغر فرهادی جایزه اسکار  گرفته است . بقیه مراجعانم  هستند که وقت  می 

 برایم فرستاد که دلنشین است : “علی ناصری  “م خواهند. یک پیامک ه

 این همه پرستوی مهاجر  در من  .  .  .  .  .  .  . “

 “نه می روند  .  .  .  .  .   نه النه می سازند  ! 

را با صدای  شهرام ناظری  می  “سفر عسرت  “حامد خان فرودگاه دنبالم آمده . در راه 

 حاکم ایران است  :گذارد  که وصف حال  سکوت مرگبار 

 دارها  برچیده 

 خون ها شسته اند

 آب ها  از آسیاب افتاده است

        *                                         *                                   * 

همه بازی است “وارد بازی عشق شده است. نظامی گنجوی می گوید :  “خانم عنکبوت “

 “ی!همه بازی است حتی عشق باز“و من می گویم   “اال عشق بازی

از فیلسوفی نقل کرده که گفته صالح الدین عشق هم یک بازی است، یک بازی زبانی! 

 “بود که  ویتگنشتاین  همان ”.نشتاین  پی نوشتی بر افالطون بودفلسفه تا ویتگ“: است

ت نیاز اساسی مردم به نظر“: از من می پرسد “سید “. را معرفی کرد “بازی های زبانی

پول “ :می گویم  “نه، پول “: می گوید “یک سیستم زبانی جدید! “می گویم:   ”؟چیست

را از یک سیستم زبانی گرفته است، اگر سیستم زبانی را تغیر دهیم پول بی  اعتبارش را 
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 عاشق نشده است، شاعر “خانم عنکبوت “، در سیستم زبانی ابداعی من “اعتبار می شود

 و مشغول گفتن شعر است...شده، ا
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هر روز که از میدان بوکوفسکی می گذرم دلم هری می ریزد سعی می کنم نگاهم را از 

 آن درب آهنی بزرگ بدزدم ولی به هر جا که نگاه می کنم آن درب همانجاست. 

راستش، سعی می کنم هیچ وقت از مسیر میدان بوکوفسکی عبور نکنم اما از هر جا که 

 م، هر روز! عبور کنم از میدان بوکوفسکی عبور می کن

 گفتید چند ساله بودید؟  -

 اول دبیرستان جناب دکتر، پونزده شونزده ساله  -

 جرم تان چه بود؟  -

 « مرگ بر ژنرال کاماکوف»روی تخته سیاه کالس نوشته بودیم:  -

 نوشته بودید؟ با چه کسی؟  -

من به خانه  تازه خواهر و برادرش اعدام شده بودند، هر دو در یک روز.« ویکی»با دوستم 

آنها رفت و آمد داشتم، روزهای سخت شان را می دیدم، وقتی به خانه آنها ریختند و 

همه چیز را به هم ریختند من آنجا بودم، ما مثل دو تا خواهر بودیم، هم همکالسی هم 

همسایه، بعد تمام روزهای زندانی بودن خواهر و برادرش شاهد ترس و وحشت خانواده 

ه وحشتزده منتظر خبر بودند، سه ماه، و بعد یک روز آنچه از آن می بودم، هم« ویکی»

ترسیدند بر سرشان آوار شد. آمدند، پول گلوله ها را گرفتند و جنازه های تیر باران شده 

را تحویل دادند. خانواده اجازه برگزاری مراسم سوگواری نداشتند، در تنهایی، در انزوا، 

ه می گریستند و شیون می کردند، من شاهد بودم، پشت درهای بسته و پرده های کشید

 روی نوشتن پذیرفت، فقط  احساس می کردم باید کاری کنم، پیشنهاد من بود، ویکی

 . بود ایستاده من پهلوی کار انجام حال در فقط ویکی بود، من کار هم تخته
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ولی هزینه اصلی را ویکی پرداخت، من را سه ماه نگه داشتند، او را شش ماه، چون خواهر 

و برادرش اعدامی بودند به او بیش از من بدگمان بودند، خیال می کردند او مرا به این 

 کار تحریک کرده است ... 

 شب ها هم خوابش را می بینید؟  -

 خواب کی را؟ ویکی ؟  -

 نه نه، خواب زندان، بازداشتگاه را  -

بله ، بله ، قباًل هر شب، ولی حاال گهگاه با ترس از خواب می پرم، عرق کرده، خیس  -

عرق، جیغ می زنم، شوهرم آرامم می کند، می گوید باید از گذشته عبور کنی، راست 

رده کمی گوید، ولی نمی توانم گذشته از من عبور نمی کند، گذشته توی مخم گیر 

پدر »است، سنگین، غیر قابل نفوذ، میدان کوبوفسکی، درب بزرگ آهن و پوتین های 

می خواند « کتاب مقدس»که از زیر چشم بند هر روز می دیدم شان. گاهی برایم « ژوزف

و مرا از جهنم می ترساند و گاهی لکه های خون روی زمین را نشانم می داد و تهدید 

می دهد که روشش به نرمی او نیست و کسی از « سحقپدر ا»می کرد که مرا تحویل 

تنم می لرزید، « سالم در نمی رود»در نمی رود ... وقتی می گفت « سالم»زیر دستش 

 نه از ترس کتک و لکه های خون، بلکه خودتان می دانید دکتر ... 

 به شما تجاوز شد؟  -

شب ها وقتی از خواب  نه، حقیقش نه، ولی در تمام سه ماه ترسش با من بود، بخصوص -

بیدارم می کردند و برای بازجویی می بردند به شدت دچار وحشت و انتظار بودم. انتظار 

این که نگهبان ها به من تجاوز کنند، بعد فهمیدم فقط به دختران اعدامی تجاوز می 

 کردند. 
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 چرا؟  -

ند تن از می گفتند در کتاب مقدس آمده دختران دوشیزه را نباید اعدام کنند. چ -

نگهبان ها مامور تجاوز به دختران اعدامی بودند، شب قبل از تیرباران که البته بعدها 

تبدیل به طناب دار شد. از خانواده این دختران پول گلوله را نمی گرفتند، نگهبانی که 

می پرداخت. خانواده ویکی فقط برای « مهریه»تجاوز کرده بود پول گلوله را به عنوان 

را نگرفتند، بعدها فهمیدند « ماریا»شان پول گلوله پرداختند، پول گلوله جنازه پسر

 علتش را... 

نشسته ام در « صندلی خالی»رفته است، صندلی اش خالی است، من روبروی « لیزا»

نشانده ام. آن روزها که لیزا و ویکی « صندلی خالی»پایان وقت مطب. خودم را روی 

د من هم همسن و سال آنها بودم. یک قاب عکس پشت آن در سنگینی آهن می لرزیدن

را در قفسه کتابم گذاشته بودم و در مسابقه مقاله نویسی راجع به « ژنرال کاماکوف»

رتبه سوم ناحیه را کسب کرده بودم. نمی دانم باید « فضیلت نهضت ژنرال کاماکوف»

که خواهر و  خودم را محاکمه کنم یا نه. دوست و همکالس و همسایه لیزا، ویکی بود،

برادرش تیر باران شده بودند و خانواده ویکی پول گلوله را پرداخته بودند تا جنازه ها را 

برای دفن تحویل بگیرند. که بعدها فهمیده بودند تنها برای برادر ویکی پول گلوله را 

 اپرداخته اند، پول گلوله ماریا را نگهبانی پرداخته بود که شب پیش از تیرباران با ماری

خوابیده بود، با ماریا که پیشاپیش مرده بود، یخ زده بود، بدنش حتمًا مثل گچ سفید 

« اعدام نمایشی»بوده، سه ماه سرما و گرسنگی و کتک و تهدید را تحمل کرده بود، بارها 

را تجربه کرده بود و باالخره می دانست که چه روزی باید مقابل جوخه اعدام قرار بگیرد، 

تکه یخ بوده، یک اسکلت یخ زده، و نگهبان آن شب چطوری با  حتمًا آن شب یک

 خوابیده بود؟! « اسکلت ماریا»

را می گویم، « میخائیل زودیاگوف»بودم، « میشا»من اما آن روزها همسایه و همکالس 

برادرش در جنگ با دشمنان ژنرال کاماکوف کشته شده بود و قاب عکس بزرگی از او 
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 در آن سن و« میشا»بر دیوار اتاق پذیرایی شان بود. من و  «ژنرال کاماکوف»زیر عکس 

می دانستیم و در خیاالت مان روزهایی را « ژنرال کاماکوف»سال خودمان را سرباز 

مجسم می کردیم که انتقام خون برادر میشا را از دشمن بگیریم و بر دستان ژنرال 

. رفت و آمد داشتم« ویکی» به خانه« میشا»کاماکوف بوسه بزنیم. اگر من به جای خانه 

 رفت و آمد داشت... « میشا»به خانه « ویکی»به جای خانه « لیزا»اگر 

نمی دانم باید خودم را محاکمه کنم یا نه ... آن روزها من هم مثل لیزا پانزده شانزده 

ساله بودم ... کسی که مهره های شطرنج را می چید مرا در سمت سیاه چید، او را در 

حاال لیزا از من کمک می خواهد ... او در بازداشتگاه گیر کرده است. پشت سمت سفید. 

آن در سنگینی آهنی ... محکومیت او صد ضربه شالق بود و شش ماه حبس تعلیقی که 

فقط سه ماه آن را کشید و شالق خورد و بیرون آمد اما روح او در آن بازداشتگاه گیر 

ژوزف و ترس شبانه از تیم ارشاد پدر اسحق  کرده، زیر باران آیه های کتاب مقدس پدر

 ... 

انگار « جسم»از « روح»ولی « باد»می آید، به معنای « ریم»از « روح»می اندیشم 

سنگین تر است و چسبنده تر، سالها می گذرد و او در اتاقکی می ماند ... چند دهه از 

حزب اعتدال و »مرگ ژنرال کاماکوف گذشته است. احتماالً پدر اسحق هم امروز جزو 

خوابید حاال عضو هیات مدیره یک « ماریا»است. آن نگهبان که شب آخر با « تساهل

کارخانه خودروسازی است و معاون یک دانشگاه است. با بورسیه دولتی فوق لیسانس 

س در« هرمنوتیک کتاب مقدس»گرفت، در رشته مدیریت اقتصادی و حاال در دانشگاه 

 می دهد ... شاید . 

ا مامورم که به زندان سفر کنم، نفوذ کنم، وارد شوم و روح لیزا را در دهلیزها و من ام

سلول های زندان بیابم و بیرون بیاورم، لیزا مرا با خودش به درون سلول کشانده است، 

است. به ساعتی به سالها « روح»از جنس « روح»بی آن که بخواهم، راست می گویند 

ن کنار میدان بوکوفسکی عبور کرد و وارد بازداشتگاه پیش سفر کرد، از در آهنی سنگی
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شد اما همین که پایش به بازداشتگاه رسید چسبنده شد و در سلولی نزدیک به سلول 

 نیست، دستبند و پابند و چشم بند« ریح»لیزا گیر کرد ... حاال برای بیرون آمدن دیگر 

 دارد و زیر نگاه سنگین پدر ژوزف گیر کرده است. 

  نام ؟ -

می دانید خودتان، پرونده من زیر دست تان است کشیده ای سنگین به گوشم می  -

خورد! گوشم سوت می کشد، سرم سنگینی و سپس سبک می شود، احساس می کنم 

زیر پایم خالی می شود. بعد احساس کرختی در صورتم می کنم، مثل وقتی آمپول بی 

شاید منتظر تاثیر آمپول بی حسی دندانپزشک اثر می کند، پدر ژوزف ساکت است. 

 حسی است! 

 نام ؟  -

می دانم اگر نگویم باز باید منتظر سیلی باشم اما نمی دانم اگر بگویم تا کجا باید پیش  -

بروم، باید به چه چیزهایی اعتراف کنم، باید چه کسانی را با خودم به این سوی میله ها 

و  اید تصمیم بگیرم: سیلی بخورمبکشانم تا سیلی نخورم. باالخره جایی می رسد که ب

مقاومت کنم یا سیلی نخورم و نابود شوم، ساقط شوم، از انسان بودن، از حریم داشتن از 

گفتن ... پس فرقی ندارد، حاال سیلی نخورم فردا سیلی می خورم، مگر این که « نه»

حاضر شوم شهادت دهم که زندگی لجن زار است و انسان لجن، زندگی چاه فاضالب 

 ست و انسان سوسک چاه. پس از این شهادت، زندگی بر من چگونه خواهد گذشت؟! ا

سیلی دوم به صورتم می خورد، همانطرف، کوبنده است، من ضعیفم، بیمارم می داند 

حتما در پرونده نوشته اند. سرم سوت می کشد. این دفعه هم صدای سوت بلندتر است 

دهم گوشم صدای قرچه قرچ می دهد. درد و هم طوالنی تر. آب دهانم را که قورت می 

 تیزی در گلو و گردنم دارم، اطالعات پزشکی ام به زبان می آیند: 
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 «درد ارجاعی»

 نام؟  -

یادم می آید که یکی از مراجعانم که چند بار آن طرف درهای سنگین آهنی را تجربه 

ت رها هم سخدکتر، اگر گیر افتادی مقاومت کن، کتک خوردن آنقد»کرده بود می گفت: 

نیست، بعد از چند دقیقه کرخت می شوی و دیگر درد را حس نمی کنی. فقط کافی 

 «. است چند دقیقه مقاومت کنی

 چند دقیقه؟  -

 یازده دقیقه!  -

این پاسخ یکی از دانشجویانم بود وقتی در کالس درس این موضوع را مطرح کردم، که 

انی ترشح می شوند و بدن را کرخت مورفین های درونزا در پاسخ به جراحت های جسم

و بی حس می کنند و بعد دیگر شکنجه جسمانی جواب نمی دهد برای همین شکنجه 

سفید را جایگزین کردند که مورفین های درونزا شاید نتوانند با درد آن مقابله کنند. تیم 

 پدر ژوزف می توانند شکنجه سفید را جایگزین کنند. 

 نند؟ شان ک«شکنجه گاه»به تن « لباس احرام»صمیم بگیرند با من چه خواهند کرد اگر ت

 نام؟ 

سکوت ... سیلی سوم ... هنوز کرخت نشده ام، درد دارم، درد، درد، درد، نه در سمت  -

 در حتی بدنم، تمام در بلکه –چپ صورتم که مخاطب دست راست پدر ژوزف است 

 . پاهایم کف در حتی کمرم،
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 چند دقیقه طول می کشد؟  -

 چی چند دقیقه طول می کشد؟!  -

 چند دقیقه طول می کشد تا کرخت شدم و درد سیلی هایت را نفهمم؟  -

این بار با لگدانگار به سینه ام می کوبد. صندلی از پشت می افتد و پشت سرم به زمین 

می خورد، حاال دیگر کرخت شده ام فقط گرمای خون را روی صورتم حس می کنم و 

 هانم ... طعم خون را توی د

نمی دانم چند ساعت است که در حالت واژگون به صندلی بسته شده ام. انگار بارها بی 

هوش شدم و به هوش آمدم. از قطع و وصل شدن صدای سوتی که در سرم آژیر می 

کشید فهمیدم ... حاال مدت مدیدی است که بی هوش نشده ام ... کرختی برطرف شده 

در تمام بدنم، درد، درد، درد. بارها خون در گلویم پرید  و درد در تمام بدنم جاری است،

و به سرفه افتادم. احساس خفگی، طعم خون، درد، درد، درد. حاال آویزان بودن، معلق 

 بودن، بسته بودن، تهوع و سرگیجه بیش از درد عذابم می دهد. 

لی ته صندپدر ژوزف رفته، شاید هم همینجاست و دارد مرا تماشا می کند دستانم به دس

بسته اند و نمی توانم چشم بندم را بردارم. یکی از دانشجویانم می گفت سخت ترین 

در میان بازجویی بوده « بازجو»برایش ساعت های طوالنی سکوت « شکنجه سفید»

است. او نمی دانسته که بازجو هست یا رفته ... و کی دوباره به زبان خواهد آمد و چه 

 دارد خاموش می شود.  خواهد پرسید ... صدای سوت

نمی دانم چند شنبه است، نمی دانم ساعت چند است. اما می دانم از وقتی به هوش 

آمده ام پنج شبانه روز گذشته است. این را از طلوع و غروب خورشید نفهمیدم، سلولم 

 روشن همیشه است وصل سیمانی بلند سقف به که ای مهتابی المپ و ندارد  پنجره

 با تو، دهند می هل در زیر از را غذا سینی. فهمیدم غذا های وعده تعداد از را این است،
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م بر می دارند، توالت داخل سلول خواب من وقتی را خالی سینی کنند، نمی صحبت من

است، هم بو می دهد هم سوسک دارد، فشار آبش کم است و فالش تانک هم ندارد. نمی 

بدم می آید چنین توالتی داخل سلولم دانم چون می دانند به بو حساسم و از سوسک 

است یا همه توالت های زندان همین شکلی است. سعی دارند مرا در تعلیق نگه دارند، 

هیچکس سراغم نمی آید و هیچکس با من حرف نمی زند، اینطوری می خواهند دیوانه 

یی وام کنند، اینطوری می خواهند هر ثانیه منتظر بازجویی بعدی باشم و در ذهنم بازج

 قبلی را مرور کنم و درد سیلی ها را بازسازی کنم.

خودم با پای خودم اینجا آمده ام، یکراست از روی صندلی خالی مطبم ... روحم نتوانست 

منتظر حکم قاضی عقل شود. باید می آمدم. در هر صورت باید می آمدم. نه برای جبران 

 «ژنرال کاماکوف»دند من قاب عکس این که آن روزها که خواهر و برادر ویکی تیر باران ش

فضیلت »را در قفسه کتابخانه کوچکم گذاشته بود و در مسابقه مقاله نویسی با موضوع 

رتبه سوم ناحیه را کسب کرده بودم و به یک اردوی تشویقی « نهضت ژنرال کاماکوف

جات ن دعوت شده بودم، نه بلکه به خاطر این که پذیرفته بودم روح لیزا را از این زندان

دهم و اگر به این زندان نمی آمدم نمی توانستم روح لیزا را نجات دهم، من با پای خودم 

به اینجا آمدم ولی حاال دیگر نمی توانم به اختیار خودم از این زندان بیرون بروم. یک 

سوسک دیگر را هم با دمپایی پاره زندان له می کنم و با نوک دمپایی شوت می کنم در 

هجدهمین سوسکی است که کشته ام، می شمارم تا دیوانه نشوم، شاید هم چاه توالت. 

دیوانه شده ام که سوسک ها را می شمارم. بچه که بودم یک روز گرم تابستان برای 

سرگرم کردن خودم مگس کش را برداشتم و مشغول کشتن مگس ها شدم و تعداد 

ی کنم تا توی گذشته مگس های کشته شده را شمارش کردم ... زود فکرم را قیچی م

در مقاله اش راجع به تحمل زندان انفرادی نوشته بود سعی کنید « دکتر چخوف»نماند 

در انفرادی به گذشته فکر نکنید. به سرعت دلتنگ خانواده می شوید ، افسرده و محزون 

می شوید، بی اختیار، گریه تان می گیرد، شاید به این علت که محرک های زمان حال، 

 خلسه بازگشت»ن انفرادی بسیار کم است و اگر به گذشته فکر کنید. دچار در زندا
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می شوید و آن وقت روحیه کودکانه پیدا می کنید، حتی ممکن است گریه کنید « سنی

، حتمًا حق با دکتر چخوف است. او دکتر «من مامانم رو می خوام!»و فریاد بزنید: 

این زمینه دارد، باید خودم را حفظ کنم،  زندانیان سیاسی بوده و حتماً تجربه زیادی در

 «پدر ژوزف»باید انسجام روانی خوم را حفظ کنم، اگر انسجامم را از دست بدهم مغلوب 

 می شوم. 

 نام ؟  -

سکوت می کنم و منتظر فرود کشیده ای سنگین هستم ... سمت چپ صورتم نبض  -

 سکوت آید، نمی ضربه ،پیچد می سرم در سوت صدای. است ضربه فرود آماده  می زند،

 . هستم ضربه فرود منتظر ثانیه هر و شود می طوالنی

 ضربه فرود نمی آید ... 

 نام ؟  -

باز هم سکوت می کنم، حاال دیگر تپش قلبم به صد و بیست رسیده و نفس نفس می  -

زنم، انتظار طوالنی برای یک ضربه دردناک، سرم را بی اختیار به جلو خم کرده ام، انگار 

مراقبم که اگر با لگد به سینه ام کوبید و صندلی واژگون شد سرم به زمین نخورد ... 

 ه فرود نمی آید ... سکوت طوالنی می شود، ضرب

 نام ؟  -

این بار که سکوت می کنم بالفاصله از اتاق بیرون می رود و در اتاق را محکم می بندد 

شکنجه »... می دانم می خواهد چه کند، می خواهد آویزانم بگذارد، می خواهد مرا دچار 

عت اکند. دقایق سنگینی می گذرند. برای اولین بار متوجه صدای تیک تات س« سفید

می شوم، نمی دانم واقعی است یا توهم است اما می شنوم، هر چه زمان می گذرد صدا 
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بلندتر می شود، ثانیه ها مرا میخورند، حاال صدای ساعت شبیه دنگ دنگ است، انگار 

در سرم کلنگ می زند، آها! یاد مقاله دکتر چخوف می افتم و شروع می کنم به آواز 

 لحنی حماسی می خوانم: خواندن، با صدای بلند و با 

 آن زمان که بنهادم 

 سر به پای آزادی 

 دست خود ز جان شستم 

 از برای آزادی 

 تا مگر به دست آرم 

 دامن وصالش را 

 می دوم به پای مهر 

 در قفای آزادی 

 در محیط طوفان زا 

 ماهرانه در جنگ است 

 ناخدای استبداد 

 با خدای آزادی 

 با خدای آزادی 
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 با خدای آزادی 

 دامن محبت را 

 گر کنی ز خون رنگین 

 می توان تو را گفتن 

 پیشوای آزادی 

 می توان تو را گفتن 

 پیشوای آزادی 

در باز می شود، با قدم های تند و سنگین نزدیک می شود و چند سیلی محکم به دو 

د، سرم وطرف صورتم می زند و سپس با لگد به سینه ام می کوبد صندلی واژگون می ش

به زمین کوبیده می شود. گرمای خون از سوراخ های بینی روی لب ها و گونه هایم به 

 حرکت در می آید ... صدای سوت بلند و ممتد شنیده می شود

                 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  

دو دهه است که ژنرال کاماکوف مرده است و سرهنگ ایوانوف که بالفاصله به مقام ژنرالی 

رسید جای او را گرفته است. من در این دو دهه یا مشغول تحصیل بودم یا مشغول 

طبابت. در تمام این سالها هرگز با شکنجه دیده ها مالقات نداشتم و تصور نمی کردم 

م کسانی در سلول ها از ترس و تنهایی و درد به خود می که آن لحظه هایی که ما خوابی

پیچند. نمی دانم چه شد که در این چهار پنج سال مکررا شکنجه دیده ها را در مطبم 

مالقات کردم. اولین و دومین نفر از همکارانم بودند. خانم روانپزشکی که در دوران 
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دوره دانشجویی بارها دستگیر دبیرستان به زندان افتاده بود و آقای روانشناسی که در 

 شده بود. 

دلیل دستگیری خانم روانپزشک یادم نیست ولی به خاطر دارم که حسابی او را در هم 

شکسته بودند. پشیمان بود می گفت بچگی کردم، کاش سرم به درسم بود و اینقدر برای 

پرونده در « بچگی»خودم و خانواده ام دردسر درست نمی کردم. هنوز سایه سنگین آن 

کاری اش بود. برای تدریس در دانشگاه سالها معطلش کردند و باالخره هم پس از کلی 

 تعهد گرفتن و خط و نشان کشیدن اجازه تدریس به او داده بودند. 

تهیه کرده بود و در آن از « شب نامه»آقای روانشناس در دوران دانشگاه با دوستانش 

رال ژن»نماینده « اسقف روبوکین»ه بود. پرده برداشت« اسقف روبوکین»فساد مالی 

در والیت آنها بود و مثل سایر نمایندگان ژنرال عالقه عجیبی به تصاحب زن و « ایوانوف

دستگیر شده بودند. آقای روانشناس برایم تعریف کرد « شب نامه نویسان»زمین داشت. 

تند. هایش می بسکه او را از پا به پنکه سقفی آویزان می کردند و کپسول گاز به دست 

بعد پنکه شروع به حرکت می کرد. درد شانه ها از یک طرف و تهوع و سرگیجه از سوی 

 دیگر. 

پدر »بعد کم کم شکنجه دیدگان بیشتری را مالقات کردم. خانمی که به دستور 

هفتاد و دو ساعت در تابوت حبس شده بود در تمام « اوینوفا»رئیس زندان « دیمیتری

 «کتاب مقدس»به سر می برد با صدای بلند برایش « مراسم مرگ»ر این مدت که او د

شده « اعدام نمایشی»تالوت می شد. مهندسی که بارها در زندان کتک خورده بود و 

 حقوق جهانی های سازمان  بود؛ پزشکی که به دلیل ارائه گزارش شکنجه دیده ها به

 وی همسر به حضورش در که دانشجویی و بود شده نگهداری قبر یک در ماه چند بشر

 . کند اعتراف میگویند آنچه به تا بود شده تعرض
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چینی ها می گویند همه چیز در این دنیا میل به تجمع دارد. اگر چیزی یکبار اتفاق 

بیفتد ممکن است دیگر هرگز اتفاق نیفتد ولی اگر چیزی دوبار اتفاق بیفتد حتماً برای 

لیل این ضرب المثل چینی آمار قربانیان شکنجه بار سوم هم اتفاق می افتد! شاید به د

من باعث « همدلی»که به من مراجعه می کردند روز به روز زیادترمی شد. شاید هم 

تصمیم گرفته بود درب جدیدی را در « شعور هستی»آنها می شد. شاید هم « جذب»

 زندگی من باز کند، دربی که مرا به اینجا کشانده بود: اوینوفا! 

                  ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 نام؟  -

تصمیم می گیرم صحبت کنم، بازی جدیدی را شروع می کنم، به جای انتظار کتک  -

خوردن، تاس می ریزم و حرکت می کنم: وقتی بچه بودم فکر می کردم دزدها قیافه به 

ون های تلویزیون دزدها را می شد از قیافه خصوصی دارند. شاید به خاطر این که در کارت

شان شناخت. آنوقت در شهر عروسک ها مان عروسک هایی که چشم هاشان افتاده بود 

یا موهاشان کنده شده بود نقش دزد را به عهده می گرفتند: عروسک های کور و کچل! 

یش یک روز یک افسر ارتش مهمان خانه مان بود و شهر عروسک هایمان را دید. برا

! زدد کدام و است پلیس کدام بانکدار، کدام و است معلم عروسک کدام که  توضیح دادم

 دزدها بعضی. باشند بدقیافه دزدها همه که نیست  رایم توضیح داد که اینطورب «سروان»

 سروان حرف این خوب. دارند معصومی قیافه آنها از برخی و اند قیافه خوش و تیپ خوش

 ودمب مجبور که این خاطر به بلکه دزدها، قیافه ماجرای خاطر به نه. نبود خوشایند برایم

بازنگری کنم در حالیکه همه عروسک ها به نقش شان  ها عروسک برای نقش انتخاب در

می آمدند بنابراین نمی خواستم نظم موجود به هم بخورد. آن وقت ها هنوز نهضت ژنرال 

سی سال پیش است. من هنوز ده ساله  کاماکوف شروع نشده بودند. ماجرا، مال بیش از

سلطنت می کرد. یک سال بعد از ماجرای قیافه « پرنس مارکوس»نشده بودم. هنوز 



153 
 

دزدها، ژنرال کاماکوف علیه پرنس مارکوس قیام کرد. تجار و کشیش ها پشت سر 

 کاماکوف قرار گرفتند و مارکوس سرنگون شدو از کشور گریخت. 

خطاب می کردند و من به عینه « دزد»پرنس مارکوس را ژنرال کاماکوف و هوادارانش 

دیدم که دزدها می توانند خوش تیپ، خوش صحبت و مورد احترام باشند. بعد از 

سرنگونی پرنس، کاریکاتورهای پرنس با دماغ گنده و ناخن هایی که از آنها خون می 

انی پر سفید، ابرو چکید به در و دیوار چسبید و برعکس، تصاویر ژنرال، با ریشی انبوه و

پشت و نگاهی رو به آسمان چاپ و پخش شد. من نیز مثل هزاران نفر دیگر پذیرفتم که 

ژنرال نجات دهنده این ملت است و قاب عکس او را هم در قفسه کتابهایم و هم در دلم 

هم در این فرایند دخالت داشت که « جستجوی هویت نوجوانی»قرار دادم. فکر می کنم 

کردم که جزو طرفداران پر و پا قرص ژنرال هستم. در مدرسه هم مغز من و  کم کم باور

همساالنم تحت بمباران دائمی کتاب های درسی، سخنرانی ها، مسابقات و اردوها قرار 

داشت. چکیده پیام این بمباران این بود که راه ژنرال، راه نجات بشر است و مخالفان 

و! کارشناس! پدر ژوزف عزیز! می دانم شما هم ژنرال شیطان اند و شیطانی. جناب بازج

در این لحظه مرا شیطانی می بینید. از دیدگاه شما قطاری که لوکوموتیوران آن ژنرال 

کاماکوف و پس از او ژنرال ایوانوف بود دارد بشر را به سوی بهشت می برد و من و امثال 

ته دره ببریم. طبیعی من خرابکارانی هستیم که می خواهیم قطار و مسافرانش را به 

است که این چنان بر من خشم بگیرید و از شکنجه من ابایی نداشته باشید. درک تان 

می کنم پدر ژوزف اما دوست تان ندارم. اگر هنوز هم همفکرتان بودم حتی ، باز هم 

دوست تان نداشتم. نمی توانم شکنجه را بپذیرم. صرفا اعتقادات یا حتی منافع نمی تواند 

ا شکنجه گر کند. خیر ، اینها کافی نیستند. چیزی درونی تر ، شخصی تر و بشری آدم ر

تر باید در شما باشد که حاضر شده اید در این جایگاه قرار بگیرید. شما یک مساله 

 شخصی دارید ، یک فرایند روانی می تواند شما را در این جایگاه قرار دهد ... 

 نام ؟  -
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یچ تاثیری رویش نداشته اند. زرنگ است ، باهوش است تظاهر می کند که حرف هایم ه

و آموزش دیده ! می داند که اگر وارد دیالوگ بامن شود باخته است چرا که این بازی را 

 ، کرده طراحی خودش که کند ای بازی وارد مرا خواهد می او. ام کرده من طراحی 

 در باالخره که دانم می. بدهد بازی مرا تواند می و قراردارد قدرت موضع در او اینجوری

به جای این  بدهم ادامه را خودم بازی گیرم می تصمیم. خورد خواهم کتک جلسه این

 که وارد بازی او بشوم. 

نام من پدر ژوزف است. در کودکی و نوجوانی طرد شده بودم. قیافه و هیکل »می گویم 

من از یکطرف و ریخت و لباس من از طرف دیگر باعث شده بود که کسی مرا تحویل 

 نگیرد. 

آرام آرام خشم و کینه نسبت به همه ی کسانی که طردم می کردند و تحویلم نمی 

رها در خیاالتم ، خو را می دیدم که در حال زدن و گرفتند در درون من نشست کرد. با

له کردن کسانی هستم که مرا پست می انگاشتند. بیش از همه نفرت و کینه ام نسبت 

به کسانی بود که محبوب و مورد توجه بودند : شاگرد اول ها و بچه پولدارها! در واقع 

ینقدر باهوش یا اینقدر خیال می کردم که آنها حق مرا غصب کرده اند : نمی شود کسی ا

خوش تیپ باشد. او بخشی از سهم مرا دزدیده است. خداوند عالم که عادل است به همه 

ما سهمیه برابر داده است. آنها که موفق اند حتماسهم مرا دزدیده اند. سهم من بیش از 

ن کاماکوف ثبت نام می کرد مغناطیس جوانا سازمان دبیرستان در وقتی. است  این بوده

جیبی مرا به آن سمت کشاند ، گم شده من ، قدرت ، می توانست در قالب لباس ع

 چریکی و اسلحه به سوی من برگردد. 

در سازمان جوانان کاماکوف ما همزمان کشیش و تفنگدار می شدیم. هم میدان تیر می 

رفتیم و هم کتاب مقدس را حفظ می کردیم. وقتی به عنوان اولین ماموریت برای 

نشجویانی که در حیاط دانشکده شان جمع شده بودند و سرود می خواندند سرکوب دا

اعزام شدیم دیگر احساس حقارت نداشتم ، احساس قدرت می کردم. باتوم در دست و 
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کتاب مقدس در جیب داشتم و بی تاب لحظه حمله بودم. دانشجویان هیچ وسیله دفاعی 

ساس کردم خودشان را از ما باالتر نداشتند ولی با نهایت صالبت سرود می خواندند. اح

می بینند و نفرت و کینه ام بیدار شد. وقتی فرمانده سوت حمله را زد چیزی در من آزاد 

شد ، چیزی که سالها محبوس بود و من با قدرتی خارق العاده باتوم را بر سر و صورت 

ه نشئ دانشجویان فرود آوردم. صدای شکستن و خورد شدن چیزی درون سرو صورت آنها

ام کرده بود. لذتی شهوت آلود در خودم حس می کردم. شب که تنها شدم احساس گناه 

آزارم می داد. شهوت آلود بودن لذتی که تجربه کرده بودم آنقدر بارز بود که نمی توانستم 

 به خود بگویم برای خدا این کار را کردم. 

بوده من نه تنها حاضر به زدن نه این که از زدن آنها پیشمان باشم ، نه ، آنها حق شان 

آنها که حتی حاضر به کشتن آنها بودم. چیزی که آزارم می داد حس شهوانی ای بود 

که موقع زدن آنها به من دست داده بود. این حس با احساس شوالیه گری ام در تضاد 

بار تکرار  2-3بود. این حس نمی گذاشت خودم را یک قهرمان ببینم. اما وقتی عملیات 

احساس کردم این حس یک پاداش الهی است برای نبرد با شکوهی که درگیر آن  شد

 می شوم. حاال دیگر از حس شهوانی قدرت لذت می بردم و آن را هدیه ی خدا می دیدم. 

کم کم در رده های تشکیالتی سازمان باالتر رفتم و در نهایت ، در پایان دبیرستان ، به 

تی سازمان شوم و از سهمیه سازمان برای ورود به من پیشنهاد شد که عضو شاخه امنی

دانشگاه استفاده کنم. سازمان ، مثل مادری مهربان مرا در آغوش گرفته بود و تغذیه ام 

می کرد. من دانشجو شده بودم و عضو شاخه امنیتی سازمان بودم. با کلتی به کمر و 

ان میبرددند و دانشجوی کیفی در دست در دانشگاه حضور پیدا کردم. اساتید از من حساب

از من می ترسیدند. حس شهوانی قدرت در من قوی و قوی تر شد. وقتی یک دختر 

دانشجو به پیشنهاد من جواب رد داد برایش پرونده امینتی درست کردم و او را دست و 

پابسته به اتاق باز جویی کشاندم. خشم ، نفرت و کینه که با خمیر مایه شهوت به هم 

باعث شد که کنترلی روی رفتار خودم نداشته باشم. دخترک از اتاق  چسبید بودند

بازجویی به بیمارستان برده شد. مافوقم مرا سرزنش کرد و من از او متنفر شدم. آرام 
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آرام علیه او مدرک جمع کردم و سرانجام پشت میزا و نشستم. لذتی شخصی از قدرت 

ا گرفته و مرا تا این باال آورده به من دست داد. من احساس می کنم خداوند دست مر

است. من ، کودکی تحقیر شده ، نوجوانی طرد شده ، حاال در جایگاه خدایی قرار دارم ، 

من تجلی قدرت الهی هستم. می توانم نابود کنم و می توانم ببخشم. نام من پدر ژوزف 

 « است ... 

د عدی ... سرم سوت کشیضربه سنگینی بر دهانم فرو آمد ، دهانم پر از خون شد. ضربه ب

 ... ضربه بعدی ... کرخت شدم. لگدی در شکمم ... از پشت سر به زمین افتادم. 

 درد ... تهوع ... گیجی ... خاموشی. 

                   ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

قهوه مرا قطع کرده اند ، تمام روز سردرد دارم. کسی به سراغم نمی آید، حساب روزها 

را گم کرده ام. مدت هاست بازجویی نشده ام. شاید یک هفته ، شاید دو هفته ، شاید 

بیشتر ، شاید کمتر. نظم غذا آوردن را به هم ریخته اند ، من زمان را گم کرده ام به 

وسک ها را نمی کشم ، با آنها حرف می زنم. برایشان اسم همین سادگی! حاال دیگر س

 زندگی»گذاشته ام. خیال می کنم از قیافه شان می توانم بشناسم شان. همه آنها در 

بازجو کارشناس بوده اند و حاال بسته به پرونده شان و پرونده های زیر « های پیشینی

ان سوسک توالت در همان دست شان محکوم شده اند که یک یا چند زندگی را به عنو

زندان هایی بگذارنند که کارشناس بازجویش بوده اند. آنان به هر حال هم سلولی های 

من هستند. من هم تاوان می دهم مثل آنها. پس با هم همدرد هستیم. دو تا از دندان 

می گفت در بین زندان ها معروف « لیزا»هایم افتاده اند ، از آخرین ضربات پدر ژوزف 

که پدر ژورف بهترین کارشناس هاست ، مهربان ترین آنهاست ، کمتر از بقیه کتک  است

می گفت زندانیان ها خیلی به پدر ژوزف احترام « لیزا»می زند و آرام تر از بقیه است. 

 می گذارند. 
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آنها می گویند پدر ژوزف مرد خداست. همیشه در حال حفظ کردن کتاب مقدس است 

م نمی زند. این سوسک ها هم قبال برای خود پدر ژوزفی بوده و بدون وضو دست به مته

 !   اند. همه آنها پیشوند اسم شان پدر است ، مرد خدا

این که سبیل های بسیار بلندی دارد پدر ماتیو است و آن که کم تحرک است و ساعت 

 ها یک جا می ایستد پدر ماریو. 

رد ، حرف ها که خصوصی نیستند. بقیه را با هم قاطی می کنم اغلب. ولی اشکالی ندا

هر کدام شان را مخاطب قرار دهم حرفم همان است : چه کردید که اکنون اینجایید؟ و 

آنها از پرونده هاشان صحبت می کنند. همه آنها نابغه در گرفتن اطالعات و همینطور 

 گرفتن اعتراف. 

برق می زند و  هنوز هم وقتی از اعتراف گرفتن صحبت می کنند چشم هاشان از شادی

 من لذت شهوانی قدرت را در حرکت شان می بینم. 

در سلول با صدایی که تن آدم را می خراشد باز می شود ، چشم بند ، دست بند ، حرکت 

 به سمت اتاق کارشناس ! 

                      ×××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 نام ؟ -

سال پیش روی همین صندلی در مقابلت نشستم.  30ست. نزدیک به « لیزا»نام من  -

ساله بودم ، کودک ، نوجوان ، نوباده ، نونهال ،  14-15نه یک روز ، نه دو روز ، سه ماه. 

جوان ، هر اسمی می خواهی رویم بگذار. فقط بدان که آنقدر بزرگسال و قوی نبودم که 

 شانی و تهدید کنی. یادتسه ماه تمام با چشمان و دستان بسته مرا روی این صندلی بن

می آید که چند بار مرا روی چهارپایه اعدام گذاشتند و طناب را دور گردنم انداختید؟ 
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یادت می آید که چند بار نیمه شب ها مرا از خواب می پراندید و ساعت ها بیدارم نگه 

سال است  30را زیر مشت و لگد گذاشتی؟ من « و یکی»می داشتید؟ یادت می آید که 

نام تو را به یاد دارم پدر ژوزف ! نه تنها من که خواهر و برادرم ، فرزندان و دوستانم که 

کتاب »، همه تو را می شناسند. کابوس های من سرشار از حضور تو هستند. گاهی 

برایم می خوانی و گاهی طناب دار را دور گردنم می پیچی ... کتاب دار ... طناب « مقدس

جرمی؟ فقط به جرم نوشتن یک جمله کوتاه روی تخته سیاه مقدس ... می دانی به چه 

 یک کالس کوچک ، پدر ژوزف توهم مرا به خاطر داری؟ 

اگر موقع نوشتن آن یک جمله جلوی تو را نمی گرفتم. روزی اسلحه دست می گرفتی  -

می « تخم مرغ دزد ، شتر دزد می شود»و بمب گذاری می کردی. از قدیم گفته اند : 

 ر کنم شتر دزدی کنی بعد جلویت را بگیرم؟ حکما گفته اند : خواستی صب

 ای سلیم آب زسرچشمه ببند

 که چو پر شد نتوان بستن رود 

کاری که من کردم به نفع تو بود ، به نفع همه بود ، من برای این جامعه خیلی زحمت 

 اهر وکشیدم ، تو نمی فهمی ، هیچکدام تان نمی فهیم ، نه تو ، نه دوستانت ، نه خو

برادرت و نه فرزندانت. برای همین من از شماتوقعی ندارم ، از شما پاداشی نمی خواهم 

 ، پاداشم را از خداوند خواهم گرفت. 

 می زنم زیر خنده 

 !« خفه »با تحکم می گوید : 

 خنده ام بند نمی آید. 
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 سیلی ، مشت ، لگد ، کرختی ، صورت ، صدای سوت ....

                 ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 نتیلع»:  شوم می خیز نیم سرعت با و کنار کنم می پرت صورتم روی از را «ماتیو پدر» 

 رطش به نکنم له را شما من بود قرار ، نبود این ما قرار ، کرد له باید را ها سوسک شما! 

 ، ماتیو پدر کنم می لهت بیایی من روی دوباره اگر کنید رعایت مرا محدود که این

  « فهمیدی؟

مرد خدا ، که دوران محکومیتش را در چاه توالت می گذراند سبیل هایش « پدر ماتیو»

 را می جنباند و می رود یک گوشه قایم می شود. 

دوباره دراز می کشم ، کمی این پهلو آن پهلو می شوم ، پهلوهایم درد می گیرند ، نور 

دستم را روی چشم هایم می برم ، دستم به گونه ام می مهتابی توی چشمم می زند 

خورد ، جای سیلی پدر ژوزف تیر می کشد ، کلی مجبورم جا به جا شوم تا در شرایطی 

قرار بگیرم که کمترین درد را دارم ، آرام آرام چشم هایش گرم می شوند بین خواب و 

، بلند می شوم می نشینم ، بیداری ام که از صدای ناله خودم بیدار می شوم ، کالفه ام 

پدر »را در جای همیشگی اش نمی بینم. « پدر ماریو»نگاهم را دور اتاق می گردانم. 

،  هی ، پدر ماتیو»با دو تاسوسک دیگر مشغول گفتگوست ، صدایش می زنم : « ماتیو

 «مرد خدا ، پدر ماریو را نمی بینم ، کجاست؟ 

ا ر محکومیتش دوره» دهد می پاسخ و باندجن می را هایش سیبل –پدر مایتو مرد خدا 

گذراند ، بخشیده شد ، از اینجا رفت آمده بودم بیدارت کنم که باهاش خداحافظی کنی 

 !« ، به جای تشکر از من پرتم کردی و بد و بی راه گفتی 

 « تو کی بخشیده می شوی و گورت را گم می کنی؟!» -
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من حاال حاالها هم سلولی ات هستم. بهتر است تحملم کنی ، من رئیس ماریو بودم. » -

  «هشت تا مثل ماریو زیر دستم بودند. دوران محکومیت من هم هشت برابر ماریو است.

جرم تو چیست؟ توهم »سوسکی که کنار پدر ماتیو ایستاده است به من می گوید : 

 «بودی؟« کارشناس»

 « وز هم خودت را کارشناس می دانی بازجو؟ شکنجه گر؟کارشناس ؟! هن -

هی ، تند نرو ، من واقعا کارشناس بودم ، فقط کار مطالعاتی می کردم ، اصال من  -

همکار تو بودم ، می فهمی؟ من روانشناسی خوانده بودم ، کارشناس ارشد بودم ، کلی 

نشناسی استخدام کند ، دنبال کار گشتم ، اصال خیال نمی کردم که سازمان امنیت روا

هر جایی غیر از سازمان امنیت را دنبال کار گشتم ، خسته و ناامید شده بودم ، تا این 

که یکی از دوستان قدیمی پدرم گفت که پسر ش در سازمان امنیت کار می کند و قول 

داد که پسرش برایم کار پیدا کند. من جا خوردم : سازمان امنیت چه نیازی به روانشناس 

ارد؟! اینقدر بی کاری و بی پولی و ناامیدی به من فشار آورده بود که هیچ تردیدی د

نکردم که استخدام سازمان امنیت شوم. استخدام هم که شدم اصال کاری به متهم ها 

نداشتم ، من کارشناس پژوهشگر بودم. سازمان ، موضوعات مورد نیازش را به من می 

ی کردم و مقاالت را ترجمه می کردم و شرح می داد و من درباره اش مقاله جستجو م

نوشتم ، همین ! من اساسا یک کار علمی می کردم ، اصال نمی فهمم چرا باید مرا مجرم 

بدانند ، هر چند فرقی هم برایم ندارد ، اینجا هم زیاد بد نمی گذرد ، غذا که وفور یافت 

 « چرا اینجایی؟!می شود. سوسک ماده هم که کم نیست می گذرد. حاال بگو تو 

ند می گوید ز می اش دستی بغل سوسک پهلوی به ای سقلمه – خدا مرد –پدر ماتیو 

زیادی حرف می زنی ، همینطوری داری اطالعات می دهی ، حواست هست؟! این : »

 « یارو آنطرفی است!
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سوسکی که صحبت می کرد دوان دوان خودش را توی چاه توالت می اندازد و ناپدید 

 ، نشست ماریو پدر که جایی همان و رود می آرام آرام -خدا مرد –می شود. پدر ماتیو 

 د. نشین می

صدای پا می آید ، وحشتزده از جا می پرم ، فکر می کنم وقت بازجویی است ، اما در »

صدای پا همچنان نزدیک می شود چنان نزدیک که گویی کسی از سلول باز نمی شود. 

در سلول عبور کرده و به من نزدیک می شود. صدای پا هیچ شباهتی به قدم های نگهبان 

و زندانبان ندارد ، نرم و لطیف است. صدای پا در یک قدمی من متوقف می شود. چشمانم 

از افراد در  %30انم که حداقل را می مالم. می ترسم که دچار توهم شده باشم. می د

زندان انفرادی توهم را تجربه می کنند. ناگهان حس می کنم دست سردی دستم را می 

 گیرد. از جا می جهم و می ایستم و دستم را پس می کشم. 

وحشتزده ام و قلبم پرتپش به دیواره سینه ام می کوبد. می خواهم فریاد بزنم اما صدایم 

 « نترس ... آرام باش»ف و زنانه به آرامی بخوا می کند : در نمی آید. صدای لطی

 مرد –تقریبا اطمینان پیدا می کنم که دچار توهم شده ام. کارم تمام است. پدر ژورف 

 یوانه ام کند. د شد موفق باالخره – خدا

فریاد می زنم ، کی « نترس ... دچار توهم نشده ای دکتر!»صدا را دوباره می شنوم : 

 هستی؟ 

 آرام ... مرا می شناسی گرچه مرا ندیده ای ، من ماریا هستم.  -

 ماریا ؟! ماریا کیست ؟!  -

 همان که پول گلوله هایش را از پدر و مادرش نگرفتند.  -
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 پول گلوله ها ؟! کدام گلوله ها ؟!  -

  لیزا همسایه –ماریا ! خواهر و یکی  -

 آها ... ماریا ... ماریا ... تو اینجایی ؟!  -

 هنوز اینجایی ؟! 

بودم ... سالها بعد از تیر بارانم هنوز اینجا بودم ، اما اکنون سالهاست که اینجارا ترک  -

 کرده ام. 

 پس اینجا چه می کنی ؟!  -

 آمده ام که توو لیزا را آزاد کنم ، اگر خودتان بخواهید  -

النی درد کشیدم مگر می شود نخواهیم؟! بارها مرگ را به چشم دیدم ، ساعت های طو -

، درد ، تهوع ، سرگیجه ، گرسنگی ، بی خوابی ، ترس ، ... من به دنبال لیزا اینجا آمدم 

 ، آمدم که لیزا را آزاد کنم ولی بازگشت با من نبود ، می دانی ... 

 می دانم ... می دانم ... ولی من آمده ام که راه آزادی را به تو و لیزا یاد بدهم.  -

 ذوق زده ام و وحشتزده از این که در خواب یا توهم باشم.  هیجان زده ام ،

بگو ماریا ، بگو ، راه آزادی را نشانم بده ، لیزا کجاست؟ چگونه آزادش کنم؟ چگونه از  -

 اینجا خارج شویم ؟ 

 من سراغ لیزا هم خواهم رفت دکتر ، راه آزادی را به او هم نشان خواهم داد.  -
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 « بگو ماریا ، بگو ، هردوی ما را نجات بده»دست ماریا را می فشارم : 

راه آزادی خیلی دشوار است ، گفتم که ، سالها طول کشیده تا از این زندان بیرون  -

رفتم ، سالها ، بدنم را بالفاصله پس از تیرباران در آمبوالنسی انداختند و از زندان بیرون 

 بردند اما روحم اینجا محبوس ماند ... تا زمانی که ... 

بی قرار و وحشتزده ام ، خیس عرق شده ام ، یعنی ممکن است سال ها اینجا بمانم؟ 

 ممکن است نتوانم راه آزادی را پیدا کنم؟ 

اینجا محبوس ماندم ... تا زمانی که توانستم سخت ترین و سنگین ترین بخشش را  -

 جانم خوابیدانجام دهم ، تا زمانی که توانستم ماموری را که آخرین شب با پیکر نیمه 

 ببخشم ...

باور نمی کنم ... ماریا ! چه می گویی ؟! تو او را بخشیدی؟! تو آن جانور وحشی کثیف  -

 را بخشیدی؟! 

 بخشیدمش دکتر! رهایش کردم ، و ... رفتم ... -

توهم ببخش ، همه شان را ببخش ، پدر ژورف را ، ژنرال کاناکوف را ، ژنرال ایوانوف را ، 

  ببخششان و برو.

ام ، نمی دانم چه می گوید ، چطور می توانم آن همه درد و توهین و گیج و حیرت زده

ام را نادیده بگیرم و موجودات سفالی را که خود را نماینده خدا تحقیری که تحمل کرده

در زمین و مالک جان و مال و ناموس مردم می دانند ببخشم؟! چگونه می توانم لذت 

دورگه پدر ژوزف و نگاه رو به آسمان ژنرال ایوانوف فراموش شهوانی قدرت را در صدای 

 کنم؟! 
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ام ، نمی توانم ببخشم ، نمیخواهم ببخشم ، ماریا سر شار از نفرت و خشم و کینه -

دوست دارم لحظه ای را ببینم که پدر ژوزف و ژنرال ایوانوف سوسک توالت شده اند. 

دوست دارم زیر دمپایی پاره سلول فشارشان دهم و نیمه جان شان کنم ، بعد بنشینم و 

م ، نمی بخشمشان ماریا ، نمی خواهم ببخشم شان جان کندن سخت شان را تماشا کن

 ... 

 صدایی نمی آید 

 ماریا ؟!  -

-  . . . . . . . 

 ماریا ؟!  -

 ماریا رفته است. 

 « ماریا! ماریا! برگرد ! نرو ! مرا تنها نگذار»فریاد می زنم : 

صدایی نمی آید ، به فریاد زدن ادامه می دهم ، در سنگینی سلول با صدای دلخراشی 

باز می شود و نگهبان به جانم می افتد : صورتم کرخت می شود ، طعم خون را در دهانم 

می چشم ، گوشم سوت می زند ، نفس در شکمم حبس می شود ، صدای سوت بلند تر 

 می شود و سپس همه جا خاموش می شود. 

********************* 

 پدر ما که در آسمانی 

 نام تو متبرک باد 
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 ملکوت تو بیاید 

 اراده تو جاری شود در زمین 

 همانگونه که جاری است در آسمان 

 ما را در آزمایش میاور 

 بلکه از شرارت رهایی مان بخش که ملکوت و عزت و جالل تا ابد از آن توست آمین 

د و بر می خیزد. من و لیزا هم آمین می گوییم و بر می خیزیم. ماریا دعا را تمام می کن

نسیم مالیمی می وزد که بوی دریا می دهد. شاخه های درخت انجیر با انجیرهای رسیده 

اش احاطه مان کرده اند. سه انجیر رسیده از درخت می چینم و به ماریا و لیزا تعارف 

یم و به سوی دریا حرکت می می کنم. شیرین و معطر است. دست هم را می فشار

 کنیم......

 

 

 1391خرداد  22شب 

 "پایان"
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1-  

دود از کنده ها بلند می شود، جابه جا می شویم، جهت وزش باد  هرده پانزده دقیقه 

و چشم یک بار عوض می شود و ما مجبور می شویم جا عوض کنیم تا دود وارد حلق 

 هامان نشود.

آدم وقتی پیش یک روانکاو نشسته می ترسه! خیال می کنه شما تو سرش رو  -

می بینین، البته من هیچ چیز پنهانی ندارم، همه چیز زندگیم عیان و برهنه 

ست ولی نمی دونم چرا، باز هم از این که یه نفر روبروی آدم نشسته باشد که 

ر درنده باشه و فکر آدم رو بخونه مضطرب میشم، انگار چشم های شما یه جو

تن آدم رو پاره پاره کنه و بره پشت تن روح آدم رو ببینه، بازم میگم من چیز 

پنهانی ندارم بنابراین دلیلی نداره از برهنه شدن روحم بترسم، شاید ترسم از 

اینه که شما روح من رو اشتباهی ببینین و اشتباهی تفسیر کنین، راستش من 

، همیشه به دوستام میگم که مگه میشه یه آدمی اصال به روانکاوی اعتقاد ندارم

که اصال آدم رو نمی شناسه به صرف از برکردن یه عالمه تئوری چرت و پرت 

و ضد ونقیض راجع به یه چیز ناشناخته و تعریف نشده به اسم روان حاال بتونه 

با گوش کردن یه روایت چند ساعته از چند دهه زندگی آدم یه برچسب بزنه 

 ؟! so what  ، خوب « عقدۀ مادر»آدم که مثال  رو پیشونی

ممد آقا چایی میاره، سکوت می کنه، فرصت می کنم دماغم رو تمیز کنم، ممد آقا 

 شیرینی نخودی تعارف می کنه، برنمی دارم، فریدون اصرار می کند:

 همینقدر اصرار کافی« این شیرینی نخودیش با بقیه شیرینی نخودیا فرق دارد»

مم رو بشکنم و یه شیرینی نخودی بذارم تودهنم، فرق نداره، مثل همۀ است تا رژی

شیرینی نخودیای دنیاست، شیرینی نخودی اگه فرق داشته باشه که دیگه شیرینی 

نخودی نیست، یه اسم جدید باید روش گذاشت، مثال شیرینی گل نخودی! مریم 

 میخواد ادامه بده ولی من شروع به حرف زدن می کنم:
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بذارین من خیال تون رو راحت کنم، درسته که من روانپزشکم و درسته ببینین،  -

که سال هاست روانکاوی  درس میدم ولی اواًل اصالً و ابدًا نگاهم درنده نیست. 

از اون چشم سوم ها یا چشم برزخی ها یا کشف و شهودها که بعضی ها دارن، 

اونا دارن ندارم! یا این که ادعا می کنن که دارن یا مردم خیال می کنند که 

راستش من از آدمای معمولی هم کمتر توی آدمای دیگه رو می بینم، هر چند 

وقت یک بار متوجه میشم که یه آدمی رو که خیلی فکر می کردم می شناسم 

اصالً نمی شناسم! ثانیًا اینکه من اساسًا اومدم مهمونی، پس تو این جلسه قرار 

ثاً که از همه اش ممکنه که براتون جالب نیست من شما رو روانکاوی کنم و ثال

اینکه که من بازم اساساً! کار درمان رو کنار گذاشتم و فقط درس می  -تر باشه

دم و می نویسم، پس اگر شما هم اصرار داشته باشین که من با عینک روانکاوی 

تحلیلتون کنم من اصرار خواهم کرد که دست از سر من بردارین و بهتون در 

ا دوست و همکار خوبم رو معرفی می کنم که برین از یکی شون ت 3-4عوض 

 وقت بگیرین.

 ای ول! چرا اونوقت ؟! -

 چی چرا؟! -

 کار درمان رو کنار گذاشتین؟« اساساً»چرا  -

چون به این نتیجه رسیدم که درمانگر بودن جدا از داشتن سواد و مهارت نیاز  -

ر ه، درمانگر باید به جوبه یه چیز دیگه ای داره که شاید چندان اکتسابی نباش

داشته باشه، یه تیپ شخصیتی خاص، مثل اینکه یه « شخصیت درمانگری» 

هنرمند باید یه جور شخصیت هنرمندانه داشته باشد که با رفتن به کالس 

نقاشی یا موسیقی به دست نمی یاد، یه درمانگر هم بایدیه جور شخصیت 

رفتن و دوره دیدن و حتی با درمانگرانه داشته باشه که مطمئنا با دانشگاه 

روانکاوی شدن به دست نمی یاد، نمیدونم چقدرش تحت تأثیر ژن یا آرکه 

تایپه وچقدرش تحت تأثیر خانواده و مدرسه وفرهنگ و زمانه، ولی می دونم 

چیزی نیست که به شکل قراردادی با چند سال دوره دیدن به دست بیاد، به 
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م که اون تیپ شخصیتی درمانگرانه رو هر حال، من در مورد خودم فکر می کن

ندارم بنابراین ترجیح می دم دانش و مهارت درمانگری رو درس بدم به آدمهایی 

که عالقه دارن این دانش رو بشناسن یا دوست دارن این کاره بشن و ممکنه 

چند درصد شون هم اون شخصیت درمانگرانه رو داشته باشن و درمانگرای 

پس خیال تون راحت باشه که قرار نیست مورد روانکاوی خوبی بشن، اینه دیگه، 

 قرار بگیرین

 «فاصله مقدس» دوباره جهت باد عوض شده و باز ما بلند شدیم و داریم دنبال  

می گردیم، جایی که گرمای آتیش رو داشته باشیم ولی دودش توچشمامون 

ضمن نره، کار آسونی نیست، چندبار صندلی هار رو جابه جا می کنیم چون 

این که باید در موقعیت مناسب نسبت به آتیش قرار داشته باشیم باید حلقه 

مون رو هم حفظ کنیم تا بتونیم روبه هم باشیم و همدیگه رو ببینیم، اینجوری 

بیشتر احتمال دارد که همدیگه رو بفهمیم، باالخره هر کدم مون یه قرارگاه 

ون جا می افتیم، این موقت برای خودمون پیدا می کنیم و تو صندلی هام

 فرصتی پیش میاره تا فریدون سرنخ گفتگو رو به دست بگیره:

ولی آقای دکتر، من فکر می کنم شما دارین شکسته نفسی می کنین، من فکر  -

می کنم که اگر یه روزی مریم تصمیم بگیره تراپی بشه شما بهترین تراپیست 

کالس استادای  هستین،من اهل تملق نیستم، تعارف هم نمی کنم، من سر

زیادی بودم، آدم شناسیم هم بد نیست چون خیلی تجربه دارم با آدمای 

مختلف، من بین همه استادایی که تا حاال دیدمشون و سر کالس ها 

وکارگاههاشون بودم راستش فقط شما و آقای دکتر گرگانی رو قبول دارم، البته 

نم م استادامو ارزیابی میکشایدم یه جور پر رویی یا خود بزرگ بینی باشه که دار

ولی این حس منه و فکر می کنم اگه هم  درمانگر بودن جدا از دانش ومهارت 

نیاز به یه شخصیت خاص داشته باشد شما حتمن حتمن اون شخصیت 

 رودارین...
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 می خوام جواب بدم ولی مریم می پّره تو بحث:

دارین یه جوری شایدم یه دلیل دیگه داره که درمانگری رو کنار گذاشتین و  -

توجیهش می کنین برای خودتون و دیگران، من فکر می کنم شاید یه جایی 

دادین و این گاف بزرگ باعث شده اعتماد به نفس تون رو از « گاف بزرگ»یه 

صد دارین حاال دیگه اصلن اصلن به  -دست بدین و چون یه شخصیت صفر

دمها رو ندارین، فکر خودتون اعتماد ندارین، فکر می کنین توانایی شناخت آ

می کنین صالحیت درمانگری رو ندارین، شاید هم دارین برای اون گاف بزرگ 

خودتون را تنبیه می کنین. حاال مریم داره منو روانکاوی می کنه، خدایا، این 

مردم چقدر عجیب غریبن، تا چند دقیقه پیش داشت می گفت که روانکاوی 

انکاو من! بدون این که من ازاش بخوام رو قبول نداره ولی حاال خودش شده رو

داره منو تحلیل می کنه و اولین برچسبی رو هم که به پیشونی من چسبوند 

که « چرت و پرتی»و حاال داره با استفاده از همون تئوری های « گاف بزرگه»

 -چند دقیقه پیش قبول شون نداشت راجع به اعتمادبه نفس، شخصیت صفر

ظر میده، دارم فکر می کنم که انگار نشستن روی صد و خود تنبیه گری من ن

صندلی درمانگر یه لذت ویژه داره، لذتی که درمانگرها بهش معتاد میشن و 

غیردرمانگرها بهش مشتاق میشن، ممکنه به هر دلیل درمان رو شروع کنن، 

دالیل خیلی متفاوت، ولی بعد، حداقل یکی از دالیل ادامۀ درمان اینه که 

صندلی مقدس و وسوسه انگیز نزدیک بشن، صندلی ای که قرن  میخوان به اون

یا جادوگر قبیله بهش تکیه می زد و االن مردی با کت و شلوار « شمن»ها قبل 

، عینک ، ریش پروفسوری و ترجیحاً با پیپی در دست روش میشینه، به سرعت 

، هتو ذهنم وسوسۀ نزدیک شدن به جادوگر قبیله رو مرور می کنم: جادو، معجز

 فال، آینده، سرنوشت، قدرت، خدا، من!

آره، همینه، جادو ، معجزه و فال این گفتمان رو تقویت می کنن که جهان یک الیۀ 

دیگه هم داره، زندگی عمقی غیر از روزمرگی هم داره، و این یعنی ما تصادفی اینجا 
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نیستیم و ما بعد از مرگ نمی میریم، سریع چهار بن بست وجودی تو سرم می 

رخن: مرگ، بی معنایی، تنهایی و آزادی و چهار گریزگاه:  باور به جاودانگی، معنای چ

 غائی ، عشق و اصول!

مریم، سرمست از نشستن روی تخت شمن، با یک لبخند پیروزی به من خیره شده، 

 آماده برای دفاع از حیثیت تحلیلی که ارائه کرده ولی به ظاهر عذرخواه از این که :

دارم خیلی لُری نتیجه گیری می کنم، من هیچی از روانشناسی  ببخشید ها، من -

نمی دونم، حتی تو عمرم یه کتاب روانشناسی هم نخوندم، همیشه هم از 

روانشناسی نفرت داشتم، ولی خوب این حّسمۀ دیگه، فریدون میدونه من کاًل 

 حسّی زندگی می کنم و هرچی هم تو ذهنم میاد با صدای بلند میگم..

 داره راجع به خودش توضیح می ده، ولی من دارم یه جور دیگه به ماجرا نگاه مریم حاال

می کنم، حاال دارم به خودم می گم، جدا از وسوسۀ شمن شدن و جذابیّت تحلیل کردن 

مریم همون چشم سوّم جناب مرشده، منم بدم نمیاد یه « حس»دیگران، شاید این 

پشت پردۀ زندگی روزمره رو ببینه، من  پیدا کنم که چشم سّوم داشته باشد و« گورو»

گاف »هم نیاز دارم به معجزه، جادو، معنا و ماوراء! دارم تو زندگیم می گردم ببینم 

 زندگیم چی بوده. « بزرگ

                                                                *********** 

یگه حسابی نصف شب شده، هفت تو بزرگراه داریم به سمت شهر حرکت می کنیم، د

هشت ساعت یکریز حرف زدیم، تا قبل از غروب دور آتیش ، بعد از غروب هم کز کرده 

و چسبیده به بخاری برقی کوچیک تو  ویالی فریدون، با این که بخاری ماشین فریدون 

روشنه اما انگار استخونام هنوز یخ شون باز نشده چون از تو دارم می لرزم! حاال مریم 

اصرار داره که من استثنائاً درمانش رو قبول کنم، هر چند هنوز هم روان شناسی رو 

 باید حتما با من صحبت« بسیار خاص»قبول نداره اما فکر می کنه برای حل یک مشکل 
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کنه، خیلی هم زود و اورژانسی باید با من صحبت کنه، منم حاال دیگه به محکمی بعد 

ونقدر آدم محکمی نیستم و میشه باید و نبایدهام رو نمی گم، شاید چون ا« نه»ازظهر 

به هم ریخت، شاید هم به خاطر جاذبۀ سینماست، پردۀ نقره ای، فرش « اصرار کردن»با 

قرمز، برق فلش دوربین ها! مریم هنرپیشۀ معروفیه، نه از اون هنرپیشه خوشگال که همه 

ل اون مرموزا که همه دوست بلکه مث –مث آنجلینا جولی!  -دوست دارن باهاشون بخوابن

حاال افتادم تو بازی، کنجکاوی )یا بهتر بگم  -مث ژولیت بینوش! -دارن کشف شون کنن

فضولی( من تحریک شده که کشف کنم چه رازی تو زندگی این خانم بازیگر بی راز و 

جودداره که می خواد حتمن حتمن حتمن با من در میون بذاره، شاید هم تونسته 

نو قلقلک بده: کسی که هیچکس رو قبول نداره داره به من اصرار می خودشیفتگی م

 کنه که قبولش کنم!
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2- 

دود از کنده ها بلند می شود، باد تند و سردی می وزد، صدای رودخانه آنقدر بلند است 

که به زور صدای همدیگر را می شنویم ولی قرار نیست با یکدیگر صحبت کنیم، دستیار 

دف می زند، بدون این که آهنگ یا ریتم خاصی داشته باشد، فقط هر چند « شمن»

هم هر چند دقیقه یک بار زنگ بزرگی را که در  دقیقه یک بار به دف می کوبد. شمن

دست دارد تکان میدهد، زنگوله شتر است گویا، نه ضربات دف و نه صدای زنگوله نظم 

ایجاد می « سمفونی آنارشی»خاصی ندارند اما درآمیختن شان با صدای رودخانه نوعی 

می کنم تا از  کند که مرا از فرو رفتن در چرت باز می دارد. خودم را به آتش نزدیک

شالق باد یخ نزنم، دستم را سایبان صورتم می کنم تا دود وارد حلق و چشمانم نشود. 

چند دقیقه که می گذرد شمن بلند می شود یکی یکی روبروی ما سه نفر می نشیند و 

در چشمانمان زل می زند. دستیارش همچنان به دف می کوبد. دفعۀ سوم که رو به من 

نم زل می زند پلک هایم سنگین می شوند، همچنان غرش رودخانه می نشیند و در چشما

و ضربه های دف را می شنوم اما آرام آرام صداها تغییر می کنند، گویا به جای غرش 

رودخانه صدای بارش سیل آسای باران را می شنوم و به جای ضربه های دف صدای پارو 

کهنه نشسته ام و دخترکی با  زدن می آید. چشمانم را باز می کنم. در یک قایق چوبی

چشم های بادامی و یک بارانی شفاف که مثل یک کیسۀ پالستیکی بزرگ دور او پچیده 

شده است پارو می زند. چتری در دست دارم ولی شدت باران به قدری است که لباسم 

کامال خیس شده است. دور و بر را نگاه می کنم. از ساحل دریاچه، اسکله چوبی و کلبۀ 

سکله دور شده ایم و به سمت وسط دریاچه حرکت می کنیم. کمی آن طرف تر دم ا

کلبه های چوبی خیلی کوچکی روی آب دریاچه شناورند. هر کدام از کلبه ها به یک 

«. کیم کی دوک»کار  isleرنگ هستند. اینجا را قبال دیده بودم، در یک فیلم سینمایی: 

تاب شده بودم، تالش کردم چشمانم را شمن درست گفته بود، به یکی از خیاالتم پر

ببندم و به همانجا که بودم برگردم ولی غیرممکن بود، چشمانم را هم که می بستم فقط 

صدای بارش سیل آسای باران بود و ضربات پارو بر گردۀ دریاچه! چند بار امتحام کردم، 
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ود ر که گفته بچشمانم را باز کردم و بستم، باز کردم و بستم، فایده ای نداشت همانطو

به اینجا پرتاب شده بودم و در اینجا گیر کرده بودم. گفت که شاید یک سال آنجا بمانی، 

شاید هم ده سال! پرسیدم خوب اگر من ده سال آنجا بمانم، بدنم اینجا، کنار رودخانه، 

وسط این بیشه همینجور می ماند؟! شما از من مراقبت می کنید؟ بدنم را جای دیگری 

ی کنید؟ با لوله به من غذا می دهید؟ ! گفت نه، اینجا چند دقیقه بیشتر نمی منتقل م

گذرد، یا حداکثر چند ساعت، اما آنجا ماهها و بلکه سال ها می گذرد، سرعت گذر زمان 

در این دو دنیا متفاوتند، آنجا زمان سنگین و کند است البته در مقایسه با اینجا، آنجا 

ن همین احساسی است که اینجا داری ولی هر دقیقه ای که بروی احساست از گذر زما

که اینجا می گذرد آنجا روزها و هفته ها طول می کشد و تو در آنجا می مانی، آنقدر می 

مانی تا قصه ات تمام شود! یاد حرفهایش که می افتم ترس برم می دارد، من ممکن 

س به جان می افتد فریاد است سالها در این سرزمین غریبه گیر کنم، یکباره هول و هرا

می کشم و با اشاره از دخترک قایقران می خواهم که به ساحل برگردد، مات و بی تفاوت 

نگاهم می کند و هیچ واکنشی نشان نمی دهد. با همان ریتم به پارو زدن ادامه می دهد. 

 می گویا به چنین رفتارهایی عادت دارد، یا این که او هم در جهانی دیگر است و نه مرا

بیند، نه صدایم را می شنود! چتر از دستم می افتد، سیل باران به سر و صورتم می کوبد، 

می گذارم آب مرا در بربگیرد، شاید بیدار شوم، شاید به جایی که بودم برگردم، از سال 

ها گیر کردن در جایی بدون راهی برای برگشت و حشت می کنم، اما فایده ای ندارد، 

ار این تنها واقعیتی است که وجود دارد و زندگی قبلی من خواب و همینجا هستم، انگ

رویایی بوده که برگشت به آن امکان پذیر نیست، وقتی از خواب بپری نمی توانی به آن 

رویا برگردی،  رویایی که می بینی در کنترل تو نیست ممکن است دو شب پشت هم 

تی یک بار تکرار نشود! و تمام یک رویا ببینی، ممکن است سال ها بگذرد و رویایی ح

زندگی قبلی من، سال های سال، دوستانم، خانواده ام، کارهایم، سرگرمی هایم، دردهایم، 

خوشی هایم، اکنون همه تبدیل به یک رویا شده اند، نمی توانم به آنها برگردم! فکر 

ت یچوقکردن به چنین چیزی وحشت انگیز است! االن آنها دارند چکار می کنند؟! اگر ه

نتوانم برگردم چه اتفاقی می افتد؟! بدنم در آنجا شروع به پوسیدن می کند؟! نفسم در 
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آنجا بند می آید و قلبم از ضربان می ایستد؟! آنوقت جنازه ام را کنار خاکستر یک اجاق 

خاموش کنار یک رودخانه پیدا می کنند و برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی 

 منتقل می کنند؟! 

عد خانواده ام چه می کنند؟! فرزندانم... فرزندانم... بعد از من چه برایشان پیش می ب

آید؟!  آنقدر وحشتزده ام که یک لحظه می خواهم خودم را در دریاچه بیاندازم، به سمت 

دیوارۀ قایق خیز برمیدارم، ولی می ترسم، مثل همیشه از غرق شدن می ترسم، توان 

چه این دنیا یک تخیّل است اما همچنان از غرق شدن در آب پریدن در آب را ندارم، گر

می ترسم، نمی دانم اگر در اینجا بمیرم در آنجا از خلسه بیرون می آ یم یا در آنجا هم 

 می میرم!

نمی دانم. قبل از ورود به این جهان از شمن نپرسیدم، اصالً فکر نمی کردم اینقدر واقعی 

یالی است و هر وقت بخواهم چشمانم را باز می باشد، خیال می کردم مثل یک سفر خ

کنم، بلند می شوم، لباسم را تکان می دهم، آبی به سرو صورتم می زنم و به کار و زندگی 

ای برای بیرون آمدن از خلسه ندارم، در این تخیل  ام برمی گردم. ولی االن، انگار اراده

 کرده است.گیر کرده ام و این گیر کردن خلسه را تبدیل به کابوس 

هر چه هم که بال بال می زنم دخترک قایقران به همان ریتم سابق پارو می زند تا به 

می رسیم. طناب قایق را دور تیرک کلبه « کیم کی دوک»یکی از آن کلبه های شناور 

حلقه می کند، باالی سکو می رود و سبد در داری که کف قایق است را هم باالی سکو 

را به طرف من دراز می کند که من هم بروم روی جزیرۀ  می گذارد، آنوقت دستش

کوچک چوبی. چاره ای ندارم. نه می توانم زیر این سیل باران بمانم، نه جرأت دارم خود 

را در دریاچه بیاندازم! دستش را می گیرم و باال می روم. درب کشویی کلبه را باز می 

ی کلبه خیس می شود از ریزش کند و داخل کلبه می شود، من هم به دنبالش. کف چوب

آب لباس هایمان. بارانی اش را در نمی آورد ولی به من اشاره می کند که کاپشن خیسم 

را به جالباسی نصب شده بر باالی پنجرۀ کلبه آویزان کنم. وسط کلبه یک اجاق نفتی 
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کوچک قرار دارد. دخترک کبریت می کشد و فتیلۀ چراغ نفتی شعلۀ زردی به تن می 

با پیچ فتیله بازی می کند، فتیله باال و پایین می رود و در آخر شعله آبی می شود.  کند،

کتری دود زده ای را از کنار دیوار کلبه برمی دارد، دریچۀ کف کلبه را باز می کند، کتری 

را پر آب می کند، دریچه را می بندد و کتری را روی اجاق می گذارد. از درون سبد چند 

در می آورد. چایی، شکر، نان و سیب است، با یک لیوان و یک قاشق  کیسه پالستیک را

 داری میری؟»مرباخوری. بلند می شود که برود. بی اختیار می پرسم: 

مکث می کند، اما به طرف من برنمی گردد، پس معلوم است که « من اینجا چکار کنم؟ 

 یم نداشته باشد. میناشنوا نیست ولی بدیهی است که زبان مرا نداند و جوابی هم برا

رود. اینجا را می شناسم. در فیلم اینجا را دیده ام. باران که بند بیاید جای خیلی قشنگی 

است ولی نه برای کسی که اینجا گیر کرده است و تمام زندگی چهل و شش ساله اش 

را جایی دیگر گذاشته است! دخترک سوار قایقش می شود و حلقه طناب قایق را از 

ۀ چوبی شناور باز می کند. پاروهایش را برمی دارد و شروع به پارو زدن می تیرک جزیر

باز هم لحظه ای « نرو، من می ترسم!»کند. یک بار دیگر بی اختیار صدایش می زنم: 

 مکث می کند ولی رویش را بر نمی گرداند پارو می زند و دور می شود.

 ی بندم و به فضای کوچک کلبهمی ایستم و ناامیدانه نگاهش می کنم، درب کشویی را م

نگاه می کنم. چک چک آب از کاپشنم به کف کلبه ادامه دارد، آب از البالی تیرهای 

چوبی کف کلبه به دریاچه می ریزد. وسط کلبه کتری روی چراغ نفتی سوت آرامی می 

کشد، یک گوشۀ کلبه دو تا پتوی نازک لوله شده اند برای وقت خواب ، و دریچۀ چوبی 

به هم که باال برود توالت دریاچه آماده تحویل گرفتن فضوالت است. این تمام کف کل

زندگی من در این رؤیاست. تنها، در میان کلبه ای در ابعاد یک تختخواب یا اندکی 

بزرگتر، بدون هیچکس، بدون هیچ کاری، نه کتاب، نه موبایل، نه اینترنت، نه تلویزیون، 

 نه راهی برای خروج!
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ه می توانم تسلیم شوم نه می توانم تسلیم نشوم، گیج و منگ و وحشتزده می نشینم، ن

 ام! آب کتری جوش می آید. تنها اختیار فعلی من در این گزینه خالصه می شود:

چایی خوردن یا چایی نخوردن، همین! یک چایی کیسه ای از جعبه بیرون می کشم و 

ا از آبجوش پر می کنم و منتظر رنگ در لیوان می اندازم، لیوان فلزی دسته دار، لیوان ر

 گرفتن آبجوش می نشینم، همین!
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فردا قرار است مریم و فریدون به خانه ام بیایند. فریدون روان شناسی می خواند و  

دوست دارد درجلسات روان درمانی حضور داشته باشد تا فنون این کار را بیاموزد. مریم 

با حضور فریدون مشکلی نداشت، همان روز که قرار مالقات را فیکس کردیم قرار شد 

مریم ممکنه بخوای یه چیزایی رو بگی که با »رف کرد: فریدون هم باشد. فریدون تعا

من «. تو همۀ زندگی منو می دونی فریدون»، مریم جواب داد: «بودن من راحت نباشی

هم با بودن فریدون راحت ترم. شاید همانطور که مریم می گوید گاف بزرگی داده ام که 

اظر سوم تضمین می دیگر به خودم اعتماد ندارم، حضور یک عقل کمکی یا حتی یک ن

 کند که کمتر اشتباه کنم.

می خواهم  بیینم شمّ و شهودی برایم باقی مانده است یا  نه. برای همین تصمیم می 

گیرم یک روز پیش از جلسه تراپی با خودم تنها بنشینم و ببینم می توانم تخیل کنم 

می کنم اگر فردا مریم راجع به چه موضوعی از من کمک خواهد خواست. با خودم فکر 

، یک چیزی شبیه شّم و شهود نداشته باشد با « چشم سوّم»درمانگر یک چیزی شبیه 

چه ابزاری قرار است عمق آدم ها را ببیند. با عقل تحلیل گر؟! اگر به عقل تحلیل گر 

داده های غلط داده شود تحلیل غلط می کند. با مهارت مشاهدۀ زبان بدن؟! خوب، این 

  body languageراحت تر دروغ می گویند تا با  languageبا  شد یک حرفی، آدم ها

، امّا آدم ها همیشه آگاهانه دروغ نمی گویند، گاهی باورهای غلط دارند، یعنی پیشاپیش 

دم خروس و قسم حضرت »خودشان دروغی را باور کرده اند، در این حالت دیگر بین 

م حضرت عباس هماهنگ می شکاف نخواهد افتاد، دم خروس، خودش را با قس« عباس

 کند!

آن زمان که مردم باور داشتند که خورشید دور زمین می گردد، در حال صحبت کردن 

 در این زمینه حتما زبان بدن شان هم به صدق گفتارشان گواهی می داده است !
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پس مهارت خوانش زبان بدن هم نمی تواند ریسمان محکمی باشد که درمانگر خود را 

به آن بیاویزد. شاید شم و شهود هم معنایی روحی و ماوراء الطبیعی نداشته باشند، بلکه 

نام دیگر تجربه باشند، یک نوع قیاس. آنقدر به زندگی پشت پردۀ مردم سرک می کشی 

در رفتار ومناسبات مردم دستت می آید. « ی کلیالگوها»که یواش یواش یک سری 

می گذاری، همچون « دستگاه مختصات»آنگاه داده هایی که از مراجع می گیری در آن 

حل معادالت دو مجهولی. اگر چنین باشد درمانگر کم تجربه ) که هنوز به این الگوهای 

د می موهایش سپی کلی دست نیافته است( کلی اشتباه می کند تا آرام آرام همانطور که

شوند خطاهای ارزیابی اش کم شوند. و این به معنای این است که سال های سال  تحلیل 

 غلط کرده و تشخیص غلط داده و تجویز اشتباه کرده است تا سپید موی شده است! 

اگر اینچنین باشد پس هر کس دنبال رواندرمانگر می گردد باید دنبال رواندرمانگری 

تجربه و شم حرفه ای دست « حبل المتین»آزمون و خطا کرده تا به بگردد که سالها 

 یافته است. 

اگر همۀ مردم به سراغ درمانگر با تجربه بروند آنوقت بی تجربه ها روی چه کسی آزمون 

و خطا انجام بدهند تا به حبل المتین شم و شهود تجربی دست پیدا کنند؟! پس دچار 

 شد. یک تناقض )پارادوکس( عملی خواهیم

که در درس و کتاب روانپزشکان و روان شناسان « الگوهای کلی»ممکن است بگویید این 

 به آن دست پیدا کنند.« آزمون و خطا»آمده است، پس الزم نیست رواندرمانگران با 

وجود دارد « اجماع»می گویم مگر در درس وکتاب رواندرمانگران راجع به الگوهای کلی 

 ان نظریات درج شده در کتابهایشان بیاویزند؟! که آنان بتوانند به ریسم

عقدۀ اودیپ را الگوی کلی می دانست، همان دستگاه مختصات یا حبل المتینی « فروید»

این مقیاس « آدلر»که باید درمانگر داده های درمانجویش را با مقیاس آن قیاس کند. 

 هم همینطور!« یونگ»را کافی نمی دانست، 
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دستگاه مختصات اضافه کرد و یونگ عقدۀ الکترا را، فروید  آدلر عقدۀ حقارت را به

هیچکدام را نپذیرفت! نمی خواهم سرتان را با بحث های تئوریک درد بیاورم، به تدریج 

این حبل المتین ها آنقدر تعدادشان زیاد شد که درمانگر نمی داند خودش را به کدامیک 

رود یکی یونگی شد، یک لکانی! گویا و از آنها بیاویزد، یکی فرویدی شد، یکی آدلری شد،

درمانگر به یک مکتب و عالقه به یک نظریه می تواند درمانجورا با نظریۀ مورد وثوق 

 درمانگر وفق دهد:

 است!« شرط ارزشمندی»* من یک درمانگر راجرزی هستم پس مشکل شما 

 * من یک درمانگر الیسی هستم پس شما باورهای غیرمنطقی دارید!

 رمانگر یونگی هستم پس شما دچار یک مشکل مذهبی هستید!* من یک د

 * من........... پس شما ..............!

خالصه کنم من فکر می کنم درمانگری نیاز به یک سری عناصر شخصی و ویژگی های 

شخصیتی دارد که با درس و کتاب و استاد قابل اکتساب نیستند. نه این که درس و 

انگری حذف کنیم، اصالً چنین منظوری ندارم ، همانطور که برای کتاب و استاد را از درم

قهرمان بسکتبال شدن قامت بلند ضروری است در حالی که مربی و تمرین هم ضروری 

ضروری است و همانطور « عطیه»است من فکر می کنم برای درمانگر شدن داشتن یک 

دون آن عطیه درمانگر که قرمه سبزی بدون لوبیا قرمه سبزی نمی شود، درمانگر هم ب

نمی شود. حاال می خواهم از خودم تست بگیرم ببینم من چیزکی از آن عطیه دارم یا 

 نه!

یونگ می گوید هر کسی یک راز شخصی دارد که برای گفتن آن راز به نزد درمانگر می 

آید، شبیه اعتراف کاتولیک ها نزد کشیش! یونگ می گوید کار درمانگر این است که 

جاد کند که درمانجو آنقدر احساس امنیت کند که رازش را برمال سازد. ولی فضایی ای

وقتی خاطرات خود یونگ را می خوانیم می بینیم خیلی وقت ها درمانجو نبوده که به 
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ون بیر»بلکه این یونگ بوده که راز شخصی درمانجو را « اعتراف کرده»راز شخصی اش 

مک نگاه نافذ و شکافنده ای که به عمق زندگی ، نه با ایجاد فضای امن بلکه با ک«کشیده

درمانجو نفوذ می کرده و از خالل عالئم و نشانه ها و واژه ها و رویاهای درمانجو تصویری 

ین ا« کشیش زاده»را دیده که برای خود درمانجو نیز غیرمنتظره بوده است. آیا یونگ 

 را بطور وراثتی دارا بوده است؟!« عطیه»

اده فاقد عطیۀ یونگ هستم و اگر اعتقاددارم که برای روان درمانگری اگر من غیرکشیش ز

داشتن چنین عطیه ای ضروری است، پس علی القاعده باید به اعتقاداتم وفادار باشم و 

 بزرگی نداده باشم! « گاف»دست از کار روان درمانگری بشویم حتی اگر به قول مریم 

ر بار تحلیلی که مریم در مورد من ارائه کرد شاید هم همۀ این حرف ها را بافتم تا از زی

نشانه خالی کنم! شایدواقعا یک جایی گاف بزرگی داده ام یا به جایش خیلی جاها گاف 

های نه چندان بزرگی داده ام و در نتیجه اعتمادی به خودم ندارم اما در عین حال نمی 

« دلیل تراشی»دفاعی خواهم به این موضوع اعتراف کنم، پس ترجیح می دهم از مکانیزم 

( استفاده کنم و کلی دالیل منطقی ببافم تا اثبات rationalization« )منطق بافی»یا 

کنم که بنا به دالیل فنی و فلسفی حاضر نیستم به کار روان درمانگری ادامه دهم، کاری 

 که زمانی عاشقش بودم! 
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سرم می بینم. فوری یادم می آید از خواب بیدار می شوم.  سقف کلبۀ شناور را باالی 

که کجا هستم، هیچوقت در زندگی قبلی زیر چنین زیرسقفی نبوده ام. صدای باران نمی 

 آید.

 حرف های شمن را مرور می کنم:

به یکی از خیاالتت پرتاب می شوی. به جایی می روی که قبال زندگی در آنجا را تجسم »

. در آن تخیل گیر می کنی. به آنجا پرتاب و تخیل کرده ای اما هیچگاه آنجا نبوده ای

می شوی و آنجا گیر می کنی. شاید یک سال آنجا بمانی، شاید ده سال! تو در آنجا می 

 «مانی. آنقدر می مانی تا قصه ات تمام شود!

دوباره هراس به جانم می افتد ، بلند می شوم و می نشینم. کمی فکر می کنم، دیروز را 

من هیچ تأثیری در روند وقایع نداشت، هر چه خودم را به در و  مرور می کنم. بی تابی

دیوار بکوبم از این خواب بیدار نمی شوم، این خواب اکنون تنها واقعیت در دسترس 

زندگی من است. یکباره به فکر می افتم که ببینم دیشب چه خواب هایی دیده ام. شاید 

آن ارائه دهند. به ذهنم فشار می  خواب هایم کلیدی از آن زندگی من و راه بازگشت به

آورم. چیزی به خاطر نمی آورم، هیچ چیز! باز به خودم فشار می آورم، شاید چیزکی از 

خواب دیشبم را به خاطر آورم، ولی هیچ! بلند می شوم، درب کشویی کلبۀ شناور را باز 

 لطیفیمی کنم و بیرون می روم. مه غلیظی سطح دریاچه را پوشانده است. هوا شرجی 

است. صدای قورباغه ها فضا را پر کرده است. مه غلیظ تر از آن است که ساحل دریاچه، 

اسکله و کلبۀ دخترک قایقران معلوم شود. تنها یکی دو تا از کلبه های شناور که نزدیک 

کیم  isleترند دیده می شوند، سایه وار! فضا زیباست، خیلی زیبا. شاید وقتی که فیلم 

م آرزو کردم که چند روزی را در اینجا بگذرانم، آرزوی نه غیر ممکن کی دوک را دید

ولی غیرمحتمل، اکنون در آرزویم قرار داشتم ولی حال خوبی نداشتم چون در آرزویم 

 حبس شده بودم، بدون راهی مشخص برای آزادی!
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اعاتی دقایقی یا حداکثر س« اینجا» نگران زندگی واقعی ام بودم، با این که شمن گفته بود 

ماهها یا سال ها می گذرد. پس همه چیز اکنون « آنجا»بیشتر نمی گذرد در حالی که 

)همان اینجای سابق!( سرجایش بود و من نباید نگران آنجا باشم . تا اینجا که « آنجا»در 

حرفهای شمن درست از آب درآمده بودند پس علی القاعده حرف های دیگرش هم باید 

آنجا همه چیز تقریبا ساکن مانده، چون به »خودم تکرار کردم: درست باشند. باز برای 

ازای هر سالی که اینجا بگذرد آنجا یک ساعت می گذرد. پس از دیشت تا حاال که اینجا 

ساعت گذشته آنجا چند دقیقه بیشتر نگذشته است. در چشم کسانی که خارج  12-10

من چشمانم را بسته ام و در  از مراسم شمنی هستند ما چند نفر دور آتش نشسته ایم و

خلسه فرو رفته ام. از نظر آنها هیچ اتفاق غیرعادی رخ نداده است، من با همان حالت 

نشسته ام، چشمانم را بسته ام و در خلسه فرو رفته ام. شمن هم هر از چندگاهی زنگوله 

گردن شتر را تکان می دهد و دستیارش هم مشغول دف زدن است. خوب، پس آنجا 

چیز روی روال قبلی است، هیچ اتفاقی نیفتاده و جایی برای نگرانی نیست. شاید همه 

اگر آنجا محرک دردناکی بدنم را به درد آورد، مثال ماری مچ پایم را نیش بزند از خلسه 

خارج شوم، مثل پریدن از خواب از خلسه می پرم و می بینم که سرجایم هستم و نفس 

ی شود، همین. من دارم خواب می بینم ولی می عمیقی می کشم و همه چیز تمام م

قاعدتاً این « دانم که دارم خواب می بینم چرا این ماجرا اینقدر مرا ترسانده است؟!

گفتگوی درونی باید مرا آرام کند ولی آرام نمی شوم. شاید ترسم ناشی از این است که 

م. یاچه گیر کرده ااینجا بر هیچ چیز کنترل ندارم. در جزیره خیلی کوچکی وسط یک در

من است صبحانۀ مختصری « اختیار»شنا بلد نیستم و قایقی هم ندارم. تمام آنچه در 

است که دخترک قایقران برایم گذاشته است. به سراغ اجاق نفتی می روم، کبریت می 

کشم و روشنش می کنم. فتیله اش را تنظیم می کنم، کتری را آب می کنم و رویش 

ه پالستیک حاوی چای کیسه ای، شکر، نان و سیب می اندازم، می گذارم و نگاهی ب

چیزی یادم می آید: داروهایم! همیشه از خواب که بیدار می شوم قندم را اندازه می 

گرفتم، دارو می خوردم، انسولین تزریق می کردم. در پالستیکی که دخترک برایم 

نگی، خوب، منطقی هم گذاشته نه دارویی هست، نه گلوکومتری، نه انسولینی، نه سر
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هست، اینجا یک خیال است، بدن اصلی من آنجاست، خوراکی که اینجا می خورم تأثیری 

بر بدنم در آنجا ندارد، پس اینجا راحتم، می توانم غذا بخورم و انسولین نزنم! اینجا، این 

 من دیابت ندارد!« کالبد اثیری»

نشینم و نان و چایی شیرین  پس چایی ام را با شکر شیرین می کنم، جلوی کلبه می

لذت ببرم. چای داغ شیرین، نان خوش طعم محلّی، « اینجا»می خورم. سعی می کنم از 

دریاچۀ آرام، مه صبحگاهی، خلوت و تنهایی... همه چیز عالی است، از همه بهتر این بدن 

ال ح سالم اثیری که نیاز به گلوکومتر و انسولین و قرص و پرهیز غذایی ندارد!  با این

 نمی توانم آرام و راحت و خوشحال باشم!

 برای خودم جالب است، مرور می کنم:

دست نخورده، دقایقی بیشتر نگذشته، « تقریبا»همه چیز سر جایش است، « آنجا»

بدنت سالم است، طبیعت فوق العاده زیباست، جایی هستی که آرزو داشتی به « اینجا»

یط و پرواز و پول داشته باشی پرت شدی به آن سفر کنی، بی آن که دردسر ویزا و بل

درون یکی از آرزوهایت، صبح  مه آلود خوشایندی در میان یک دریاچۀ آرام، لیوان چای 

داغ شیرین در یک دستت است ونان در دست دیگرت! یک دست جام باده و یکدست 

 خوشحال باشم، خیلی زیاد ولی« باید»خوشحال باشی درست است، « باید»زلف یار! 

احساس خوشحالی نمی کنم، یک جای کار می لنگد! هیچوقت در خیاالت خودم گیر 

نبودند مگر در خواب، که آنوقت « ملموس»نکرده بودم، یعنی هیچوقت خیاالتم اینقدر 

هم آگاه نبودم به این که دارم خواب می بینم. این یک وضعیت کامال جدید و ناشناخته 

 است.

هایم ملموس است ولی بر عکس خواب هایم به خیالی  خیالی است که به اندازۀ خواب

بودن این جهان آگاه هستم، هیچوقت در چنین وضعیتی نبوده ام! طبیعی است که از 

این وضعیت کامال ناشناخته و تعریف نشده بترسم و ترس بزرگترین مانع در برابر 
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ست که خوشحالی است. ترس و خوشحالی در یک زمان در یک ذهن نمی گنجند، این ا

 خوشحال نیستم علیرغم این که علی القاعده باید خوشحال باشم!

قصه ات تمام شود به « آنجا»دوباره به حرف های شمن فکر می کنم. گفت که هر وقت 

 اینجا برمی گردی. چطوری باید اینجا قصه ام تمام شود؟!

 تمام می شود مثال اگر در دریاچه بپرم و غرق شوم و اینجا بمیرم آنوقت قصه ام این جا

وبه آنجا بر می گردم؟! یا بر عکس اگر کالبد اثیری ام اینجا بمیرد کالبد مادی ام هم 

 آنجا خواهد مرد وسط خلسه، کنار آتش، نزدیک روخانه در میانۀ یک مراسم شمنی؟!

نمی دانم... به سطح دریاچه نگاه می کنم و به پریدن فکر می کنم، یک لحظه شهامت 

بعد همه چیز به سرعت تمام می شود، چند دقیقه دست و پا می زنی، الزم است: پرش! 

آب می خوری، عُق می زنی، احساس خفگی می کنی، بعدش... نمی دانم دقیقا چه تجربه 

ای خواهد بود تجربۀ غرق شدن ولی فکر نمی کنم بیش از چند دقیقه اش آگاهانه باشد. 

زمان و مکان و خودت را گم می پس از چند دقیقه ای گیج و منگ و کرخت می شوی، 

 کنی و تمام!

مردد به سطح دریاچه خیره می مانم، چای سرد شده ، دستم خشک شده، بدنم یخ کرده 

 و منجمد شده، فقط به اندازۀ یک پریدن به شهامت نیاز دارم!
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تالشم برای آزمودن قوۀ کشف و شهود به نتیجه ای نرسید. حدس زدم که مشکل مریم 

در ارتباط با یک رابطۀ عاطفی در زندگیش است، ولی این حدس ارتباطی با کشف و 

شهود و الهام و اشراق نداشت، نوعی استنباط عقلی بود. مریم زن جوانی بود و اغلب 

هنگی اجتماعی او وقتی با من مشورت می کردند زنانی در سن و سال مریم و در طبقۀ فر

ده در ذهنم چی« کبرای منطقی -صغری »موضوع شان یک ارتباط عاطفی بود بنابراین 

 شد:

 مریم یک زن جوان طبقه متوسط شهری است. -1

اغلب زنان جوان طبقه متوسط شهری به دلیل مشکل در روابط عاطفی شان از  -2

 من مشاوره گرفته اند.

 مریم هم در حوزۀ روابط عاطفی اش دچار مشکل است.پس احتماال  -3

این استنباط عقلی، نیاز به هیچ کشف و شهود، چشم سوم یا چشم برزخی ندارد. پس 

درمانگر می تواند با دانستن اصول تفکر صحیح حدس ها و نتیجه گیری های درستی 

مانجو د به درداشته باشد اما مسأله این است که این اصول تفکر صحیح تا کجا می توان

کمک کند. باید رفت و دید! پس ادامه می دهم: مریم و فریدون می آیند. در خانه ام می 

ا روانپزشک آمریکایی در فونیکس آریزون« میلتون اریکسون»پذیرم شان. این کار را قبال 

انجام داده است، بنابراین پذیرش مراجع در منزل چندان ساختار شکنی و چارچوب 

می شود، البته از نگاه من، ولی شاید )بیشتر از شاید( بسیاری از گسلی محسوب ن

در « میلتون اریکسون»محسوب کنند. « تخلف از اصول»همکاران این کار را نوعی 

رواندرمانی یک وزنه است، پایه گذار انجمن هیپنوتیزم بالینی و اولین سردبیر ژورنال 

نام او در درسنامۀ «. تراتژیکدرمان اس»آمریکایی هیپنوتیزم پزشکی بود و مبدع 

روانپزشکی کاپالن و سادوک )کامپرنسیو( که مرجع رسمی تحصیالت تخصصی 

روانپزشکی است آمده است و درمان های او در فصل درمان استراتژیک شرح داده شده 
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اند. افراد بسیاری همچون سیدنی روزن، جی هی لی، ریچارد بندلر و جان گریندر هم 

استنادکرده اند. بنابراین به نظر خودم پذیرش مراجع در خانه ام یک  به او و کارهایش

ساختار شکنی محسوب نمی شود. از زمانی که طبابت و مطب رفتن را کنار گذاشته ام 

بگیرند را در محل کالس « بله»تک و توک مراجعینی که به گونه ای می توانند از من 

 عرفی هم در بین نباشد بعضی -فرهنگیهایم یا در کافی شاپ می بینم و اگر محدودیت 

از آنها در خانه می بینم. از آنجا که قرار شده بود مریم همراه فریدون به جلسات تراپی 

تعارضی نداشت. فریدون سال « إحذرو مواضع التّهم» بیاید آمدنش به خانه ام با اصل 

اولین بار مریم را گذشته برای مهمانی به خانه ام آمده بود و من نیز در ویالی فریدون 

دیده بودم بنابراین مالقات های درمانی در منزل از نظر من با ساختارهای درمانی تعارضی 

نداشت، آینده نشان خواهد داد که  آیا استدالل های من درست هستند یا روزی به این 

که  «گاف بزرگی»مقید می شدم. آیا « قراردادها»نتیجه خواهم رسید که باید بیشتر به 

ریم در اولین مالقات در بارۀ من فرض کرده بود محصول همین بی احتیاطی ها نبود؟! م

باید گاف های بزرگ زندگی ام را فهرست کنم و ببینم کدام عنصر در شخصیت یا کدام 

الگوی تکراری در رفتارم این گاف ها را شکل داده اند. آیا اکنون هم در حال تکرار این 

 الگوهای پر هزینه هستم؟!

 خوشامد می گویم. تابلوی بزرگ«. مرسی»مریم و فریدون می رسند با یک بسته شکالت 

که به دیوار خانه زده ام مریم را ذوق زده می کند و با تابلو عکس یادگاری می « چگوارا»

گیرد. می دانستم که مریم هم مثل من عاشق سبک زندگی چگواراست، سبک زندگی 

انی شدن برای آزادی، آزادی  از زنجیر نهادها و چریکی، جنگیدن برای عدالت و قرب

قدرت های نامشروع. از منظر آرکه تایپی من و مریم هر دو در چارچوب آرکه تایپهای 

قرار داریم به همین دلیل عاشق سبک زندگی چگوارا هستیم و « شهید»و « جنگجو»

بر این که آرزو می کنیم که ای کاش زندگی ما هم به سان چگوارا می گذشت. عالوه 

منظره ای از مریم را در اختیار من می گذارد، چشم اندازی از « عشق مشترک»این 

 فضای درمانی مان را هم ترسیم می کند:
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شباهت من و مریم باعث می شود ارتباط برقرار کردن با مریم برای من سخت  -1

نباشد، همدیگر را زود می فهمیم پس برای فهماندن مطالب به هم الزم نیست 

 «آنچه ما می دانیم اومی بیند، آنچه ما می بینیم او می داند!»ر بزنیم: زو

مریم را نبینم ، چرا که نقطه « پاشنه آشیل»شباهت من و مریم باعث می شود  -2

کور مریم نقطۀ کور من هم هست! ممکن است فرایند درمان تبدیل شود به 

آفرین می دهم تأیید دادن متقابل من و مریم به همدیگر. من به او کارت صد

و او به من ،آن هم برای چیزی که از نظر یک ناظر خارجی که همچون من و 

 مریم گرفتار آرکه تایپ چگوارا نباشد یک اشتباه فاحش تکرار شونده است!

شاید این آگاهی بتواند کمک کند که به جای این که اشتباهات مریم را بخاطر شباهت 

اشتباهات خودم را به خاطر شباهت شان به  شان به اشتباهات خودم نادیده بگیرم،

اشتباهات مریم شفاف تر و پررنگ تر ببینم. شاید این نمونه ای باشد از آنچه کارل 

 گوستاو یونگ می گوید:

 « در هر درمان دو نفر به چالش کشیده می شوند: درمانگر و درمانجو»

ی دو درمان شویم شایدیکشاید فرایند تراپی مریم فرایند تراپی خود من باشد. شاید هر 

از ما درمان شود، شاید هیچکدام درمان نشویم و شاید حال هر دوی ما بدتر شود، انواع 

 سناریوهای احتمالی را مرور می کنم!

 من قهوه می خورم، مریم چای می خورد، فریدون چای سبز.

ز ا شروع می کنیم: مریم سناریوی رابطۀ عاطفی اش را مرور می کند، سالها پیش پس

یک مالقات کوتاه تصادفی با مهرداد عاشقش می شود و همان روز به او تلفن می زند و 

کسی حضور »وچون «  آیا در زندگی عاطفی شما کسی حضور ندارد ؟!»می پرسد: 

پس رابطه مریم و مهرداد شروع می شود، رابطه ای پر از تنش و فشار چرا که « ندارد

پدر ومادرش را از دست داده و اکنون منزوی و در مهرداد در نوجوانی درحوادث تلخی 
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خود فرورفته زندگی می کند و درگیر زخم ها و آسیب های جدی است. سالها تالش 

مریم برای بیرون آوردن مهرداد از پناهگاه کپک زده اش بی نتیجه می ماند تا جایی که 

ین برای یک مریم ومهرداد بارها به خودکشی همزمان فکر می کنند، یک پایان خون

 رکعتان فی العشق، الیصحّ وضوءها»عشق آشوبناک، تطهیر و تعمیدی برای یک اشتباه! 

 «إلّا بالدّم

در سناریوی عشق مریم هم خود را نشان داده است. عشق « شهید -جنگجو»الگوی 

بوده است و اکنون در پایان جنگی که فتحی در پی « دویدن در میدان مین»مریم 

 شهادت است که می تواند یک پیروزی معنوی را برای مریم رقم بزند!نداشته است تنها 

اما ناگهان سناریو وض می شود. پیشنهاد ازدواج مریم به مهرداد )شاید به عنوان آخرین 

ه بیرون بیاید و ب« پناهگاه کپک زدۀ روان پریشانه»برگ مریم( باعث می شود مهرداد از 

سرشار از  شعف و « معجزه»ریم باید از این برگردد. اکنون، در حالی که م« زندگی»

شادی باشد مردّد شده است که آیا به قول ازدواج پایبند بماند یا قرار ازدواج را برهم 

بزند!. چند ماه است که دارد آئین های ازدواج را عقب می اندازد. می ترسد از این که بر 

هگاه کپک زده اش بکشاند و هم زدن قرار ازدواج مهرداد را به جایی خطرناک تر از پنا

از طرفی هم نگران است از این که نکند با مهرداد ازدواج کند و روزی که دیگر شور 

شود، یعنی درکنار مهرداد باشد و به « خیانت فکری»عشق فروکش کرده است دچار 

 کس دیگری فکر کند! 

 

 

 



190 
 

6- 

گردم. چرا فکر کردم با برمی « آنجا»تمام شود به « اینجا»شمن گفت هر وقت داستانم 

پریدن در آّب داستانم تمام می شود؟! شاید منظورش این بود که هر وقت درسی که 

ات برمی گردی. باید ببینم این سفر ذهنی الزم داری از این تجربه آموختی از سفر درونی

برایم چه درسی داردو چرا به این خیال پرتاب شده ام. شاید بهترین راه این باشد که 

ست، آموخته ا« تفسیر رویا»ن خیال را به همان روشی تحلیل کنم که فروید در کتاب ای

راجع به هر جزء آن ، تا « تداعی آزاد»یعنی پاره پاره کردن رویا به اجزاء سازنده اش و 

میدان هایی از تداعی ایجاد شود. پس از آن باید ارتباط بین این میدان های تداعی برقرار 

ا خود را نشان بدهد. از این ایده خوشم می آید. کاغذ و قلم ندارم پس شود تا معنای روی

 -باید این کار را ذهنی انجام بدهم. اجزای این خیال را در ذهن مرور می کنم: دریاچه

 – isleفیلم سینمایی  -کلبه ها –پارو  -قایق -قایقران -دختر -چتر -باران شدید

 -یمه  غلیظ صبحگاه –تنهایی  –شکر  -سیب -نان -چای -کتری -اجاق نفتی -تنهایی

 ترس از غرق شدن.

ر عناص»فکر می کنم عناصر اصلی را مشخص کردم. حاال باید ببینم هر کدام از این 

حاوی چه مضامین شخصی ناخودآگاهی برای من هستند. بنابراین به تداعی آزاد « بصری

 روی هر کدام از این عناصر می پردازم:

  دایره. –عمق  -خنکی -آرامش  -شنا –سکوت  –دریاچه: زنانگی 

 یوکوهاما. -زمین  -آسمان -خشم –غسل  -تعمید -باران شدید: شستشو 

 نجات  -دریا -باران -آفتاب -استتار -پنهان -چتر: حفاظت 

 نگاه -همسر –خواهر  -آنیما -سکس -زنانگی -دختر قایقران: سکوت 

  کرۀ زمین –شناوری  -غرق شدن -سرنگون شدن -آویزان –قایق: تعلیق 

  پیش رفتن. -فرورفتن -پارگی -خنجر -شمشیر –پارو: فالوس 

 تمدد اعصاب -آسایشگاه -خستگی -خواب -سرپناه -کلبه ها: پناهگاه 
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  فیلم سینماییisle بهار تابستان پاییز زمستان  -کیم کی دوک -: ذن بودیسم

 تناسخ -مراقبه –ژاپن  -کُره -و دوباره بهار

 آگاهی از ذهن -آرمیدگی –شناخت  -درون نگری -تنهایی: سکوت 

 پرومته -کبریت–نفت  -نور -آشپزی -غذا -حرارت -اجاق نفتی: آتش 

 امنیت -جوشش -جوش آمدن -نوشیدن -کتری: پخت و پز 

 مهمان -پذیرایی -سماور -پدر بزرگ -آرامش -چای: عادت 

  )تبعیض  -فقر -مارکس –خداوند  –نان: نان امروز ما را به ما ده )دعا 

 باغ عدن -میوۀ ممنوعه-آفرودیت -سهراب -سیب: عشق 

 ناتوانی -نوروپاتی -پرهیز -بیماری -انسولین -شکر: دیابت 

 با فیل سفر -کنگره روانپزشکی تایلند -مه غلیظ صبح گاهی: شهر چیانگ مای- 

 اوج لمس آب  -بهشت -طبیعیت –زیبایی 

 خالی  -موج  -دریای خزر -ی از مادرجدای -مرگ -ترس از غرق شدن: کودکی

 خفگی  -شدن زیر پا

حاال باید تالش کنم این واژه ها را همچون قطعات پازل کنار هم بگذارم تا به یک تصویر 

 مرکب ومنسجم برسم، کمی که این تداعی ها را را مرور می کنم به این تصویر می رسم:

نی پذیرش( برقرار شود. یع -یگانگی -در این سفر قرار است ارتباط من با آنیما )معنویت

 -سرعت -باید با زنانگی درونم به یگانگی و صلح برسم. من دچار افراط در نرینگی )عجله

ناتوانی( واکنش بدن من در مقابل  -نوروپاتی -کنترل( شده ام و بیماری )دیابت -حرکت

م چای ن مراساین نرینگی افراطی است. من باید به مراقبه بنشینم، نیایش کنم و همچو

 ژاپنی کارها را با آهستگی و آگاهی لحظه به لحظه انجام دهم.

ناگهان از خواب/ خلسه/ خیال بیرون می آیم. دور آتش نشسته ایم. شب شده است. 

نارنجی زیبایی بعضی هیزم  -آخرین زبانه های آتش در حال فرو خفتن اند. رنگ سرخ

 خته و خاموش شده اند.ها را فراگرفته در حالی که بقیه هیزم ها سو
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دستیار شمن همچنان گاه به گاه بر دف می کوبد. شمن اما زنگوله را به زمین گذاشته 

وچای می ریزد. اولین جرعه چای گلویم را می سوزاند مطمئن می شوم که از سفر درونی 

 بازگشته ام.« همینجا»به 
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باعث شد که من هم از رویکرد قصه محور برای این که مریم اهل هنر و ادبیات بود 

درمانش استفاده کنم. هر جلسه از او می خواستم نقش شخصیتی غیر از خودش را بازی 

کند که برای درمان به روانپزشک مراجعه کرده و راجع به زندگیش با روانپزشکش حرف 

ان صحبت می را دور بزنم. وقتی آدم ها راجع به خودش« مقاومت»می زند. می خواستم 

کنند نگران قضاوت مخاطب می شوند، حتی اگر آن مخاطب درمانگرشان باشد آنوقت 

شروع می کنند به دست بردن و جرح و تعدیل آنچه که در دل دارند. ولی وقتی قرار 

است قصه ببافند یا نقش کسی دیگری را بازی کنند ماجرا متفاوت است. آنها بار 

بر دوششان احساس نمی کنند، در نتیجه آزادانه تر مسئولیت زندگی قهرمان قصه را 

 حرف می زنند و الگوهای تفکرشان راحت تر کشف می شوند.

در یکی از قصه ها مریم نقش زنی جنوب شهری را بازی کرد. زنی با سه پسر نوجوان و 

سرتق که از صبح تا شب مشغول رفت و روب و آشپزی و خانه داری و شوهرداری و بچه 

و دردهایش ناشی از خستگی و کالفگی و فشار زندگی ست. زنی که از داری است،

کتک میخورد ولی عاشق شوهرش است.  -که تعمیرکار موتور سیکلت است –شوهرش 

مریم با این قصه به محله هایی سفر کرد که روزی روزگاری در آن محله ها ساکن بوده 

است. این قصه سر درد دل مریم را راجع به آن سالها بازکرد. راجع به زندگی در میان 

رکان روزمرگی شان را تشکیل می دهند. مردمی صحبت کرد که فقر و اعتیاد و فحشاء ا

دختر نوجوانی که در چنین محله هایی بزرگ می شود بارها کتک خوردن و مزاحمت 

 جنسی را تجربه است.

در قصه دیگر مریم به سرزمین آرزوهایش رفت: پاریس. این بار مریم همان زندگی ای 

 شده بود. مریم فلسفه را داشت که اگر جهان بر پایۀ لطف و مهر می چرخید نصیب مریم

و موسیقی خوانده بود، با همسری فرهیخته و دانشمند ازدواج کرده بود و فضای زندگیش 
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در تئاترها و کنسرت ها و آکادمی های فلسفۀ پاریس می گذشت. این قصه، پرده از روی 

 حسرت ها و  آه های مریم فروکشید.

افتاد  الی قصه های مریم فرومیبا کنار هم گذاشتن زخم ها و حسرت هایی که از البه 

قطعات پازل را می چیدم و می فهمیدم که چرا مریم گرچه در زندگی امروزیش از 

امکانات و شرایط مناسبی برخوردار است سرشار از خشم و اضطراب است. مگر می توان 

 به زخم ها و آه ها گفت:

 ؟!« خموش، گذشته ها گذشته!»

ده باعث نش« یک گاف بزرگ»ات مان به من نسبت داد برخالف آنچه مریم در اولین مالق

که خود را شایستۀ درمانگری ندانم، بلکه آنچه باعث شده من از درمانگری انصراف دهم 

از مراجع « حرفه ای»روحیۀ حساس و شاعرانۀ من است. هرگز نتوانستم همچون یک 

و حسرت مردمی که به او نگاه کنم. من در غم و خشم و آه « عینیت»فاصله بگیرم و با 

( sympathyمی کنم )« همدردی»، با آنها « غرق می شوم»به من مراجعه می کنند 

 و بیمار می شوم.

و حفظ فاصله یک مطلوِب ممکن است یا یک آرمانشهر دست « حرفه ای بودن»آیا 

نیافتنی؟! آیا می توان در ساحل ماند و گرفتار امواجی که غریق در آنها دست و پا می 

 شد؟!زند ن

کجا دانند حال ما سبکباالن   شب تاریک و بیم موج وگردابی چنین هایل 

 ساحل ها؟!

سالگی به زندان سیاسی برده شده اند،  14-15وقتی درمانجویانی را می بینم که در 

سال سایۀ آن وحشت  30شکنجه های جسمی و روحی را متحمل شده اند و هنوز پس از 

ن سنگینی می کند چگونه می توانم با پایان ساعت کار و عذاب غیرعادالنه بر زندگی شا

 به زندگی روزمرّه ام برگردم؟!
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آیا می توانم بنشینم و گوش دهم که بدن نحیف نوجوانانۀ تو چگونه عذاب تجاوزجنسی 

و سقط جنین متعاقب آن را تحمل کرد و سپس به ساعتم نگاه کنم و اعالم کنم که 

 ز؟!وقت جلسه مان تمام است مریم عزی

به یکباره به یاد مراسم شمنی و سفر خلسه ای کنار آتش می افتم، یافتم، یافتم، 

Eureka, Eureka! 

 حبل المتین گمشده ی من این است: صبر و سکوت!

 باید به مراقبه بنشینم ، باید صبر و سکوت بیاموزم، کلید معمّا در معبد سکوت است.

اچه ای آرام بنشینم و سنگینی سکوت و اگر بتوانم در کلبه ای شناور ، در میان دری

 وجود» سکون روزها را تاب بیاورم می توانم از نقطه ای خارج از زندگی شلوغ روزانه به 

 بنگرم شایسته ی درمانگری خواهم شد.« 

 

 

 

 

 

 

 

 


