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  آيدين تبريزي
گاهي با خودم مي انديش�م چرا زخم هاي 
روان و درون من خوب نمي شود. چرا مثاًل 
من سال هاس�ت درگير بيم�اري قضاوت 
هستم و نمي توانم از محاصره اين بيماري 
بيرون بيايم. چرا من سال هاس�ت درگير 
بيماري منفي بافي هستم و وقتي اتفاقي 
مي افتد س�ريع ش�روع به فاجعه س�ازي 
مي كنم. چرا من سال هاست درگير بيماري 
»خيالبافي به جاي واقع بيني« هس�تم و 
ذهن من مثل يك ماشين سناريونويسي، 
از صبح ك�ه از خ�واب بيدار مي ش�وم تا 
شب مدام در حال س�اختن ديالوگ براي 
اين و آن اس�ت. مدام در حال پيش بيني 
وضعيت ه�اي مختل�ف اس�ت ك�ه اكثراً 
فاجعه بار هس�تند. اما چرا اين بيماري ها 
در من خوب نمي شود؟ شايد بشود ده ها 
پاس�خ براي اين س�ؤال ها ارائه كرد اما به 
نظر مي رس�د پاس�خ مبنايي، ريشه اي و 
اصلي اين است: »من بيماري خود را قبول 
ندارم، نمي خواهم قبول كنم كه يك بيمار 
هستم و بنابراين بيماري ها در من همچنان 

تداوم مي يابد.«
بگذاري�د ببينيم ك�ه وقتي م�ن بيماري 
خود را قبول نمي كنم چ�ه اتفاقي در من 
مي افتد. فرض كنيد شما روزي در خيابان 
راه مي رويد حواستان به چاله روبه رويي 
نيس�ت، در يك چاله مي افتي�د و پايتان 
مي ش�كند، اما ش�ما در برابر شكس�تن 
پايتان مقاومت نش�ان مي دهي�د، يعني 
قبول نداريد كه پايتان شكس�ته اس�ت. 
وقتي كسي قبول ندارد كه پايش شكسته 
است مجبور است كه با پاي شكسته راست 
راست راه برود تا ديگران درباره او قضاوت 
بدي نداشته باشند، اما اين راه رفتن درد 
بيشتري را به او تحميل مي كند و عاقبت 
ممكن اس�ت كه حتي پاي خ�ود را هم از 
دست بدهد، يعني كاري كه مي شد در يك 
ماه انجام داد و تمام كرد حتي ممكن است 

به قيمت از بين رفتن پا تمام شود. 
    

  گارد آدم ها در برابر بيماري هاي جسمي 
بازتر است

در بيماري هاي جس��مي عموم��اً آدم ها بدون 
مقاومت ب��ه مراكز درمان��ي مراجعه مي كنند. 
گرچ��ه در حيط��ه بيماري هاي جس��مي هم 
مقاومت وجود دارد و گاه افرادي را مي بينم كه 
با ظهور اولين نشانه هاي بيماري مي توانستند 
با مراجعه به يك مركز درماني به س��ادگي و با 
صرف زم��ان كم زمينه هاي بهب��ودي بيماري 
خود را فراهم كنند اما از ترس جراحي يا بستري 
شدن -باز دوباره اينجا هم قضاوت و منفي بافي 
حرف اول را مي زن��د- مراجعه به مركز درماني 
را ب��ه تعوي��ق مي اندازند. فرض كنيد كس��ي 
مدت هاس��ت كه با نش��انه هاي بيماري قلبي 
روبه رو ست. مثاًل مي بيند كه گاه دست چپ او 
تير مي كشد يا في المثل تپش قلب دارد يا هر 
نشانه اي كه ممكن است نشان دهنده بيماري 
قلبي باش��د اما او از مراجعه به پزش��ك امتناع 
مي كند و ممكن است همين امتناع در نهايت به 

قيمت از دست رفتن جان او منجر شود. 
اما اغلب آدم ها در برابر بيماري هاي جسمي خود 
با گارد بازتري عمل مي كنند. مثاًل وقتي پايشان 
مي شكند به راحتي به مركز درماني مي روند و 
اجازه نمي دهند كه بيماري شان عميق تر شود. 
وقتي دندانشان حساس مي شود، سريع مي روند 

دندانپزشكي و اجازه نمي دهند كه كار به عصب 
يا كشيدن دندان برسد اما واقعيت آن است كه 
گارد ما در برابر بيماري هاي اصلي و دروني مان 
عموماً بسته اس��ت و به خاطر همين است كه 
اين بيماري ها در ما ريشه دارتر مي شود، يعني 
مي بينيم كسي 40 يا 50 سال از عمرش گذشته 
و همچنان درگير بيماري مقايسه است، يعني 
همچنان خانه اش را با خانه ديگري، ماشينش 
را با ماشين ديگري، وسايل خانه اش را با وسايل 
خانه ديگري و فرزندانش را با فرزندان ديگري 

مقايسه مي كند. 
اما پرسش اين اس��ت كه چرا اين وضعيت در 
ما ش��كل مي گيرد؟ يك نكته اين اس��ت: من 
وقتي به صرافت درمان مي افتم كه اول از همه 
خود را بيمار بيابم. اگر من قبول نداشته باشم 
كه پايم شكس��ته امكان ندارد كه به يك مركز 
درماني بروم. كسي به يك متخصص ارتوپدي 
مراجعه مي كند كه واقعاً قبول داش��ته باش��د 
پايش شكسته است يا كس��ي به دندانپزشك 
مراجعه مي كند كه قبول داشته باشد دندانش 
شكسته يا سوراخ يا حساس شده است. اگر من 
قبول نداش��ته باشم بيمار هس��تم به درمانگر 
مراجعه نمي كنم و به عبارت درست تر، به درمان 

خود فكر نمي كنم. 
  ما بيماري مان را بزك مي كنيم

با اي��ن اوصاف ريش��ه طوالني ش��دن بيماري 
در من يك علت روش��ن دارد و آن اين اس��ت: 
»من قبول ندارم كه بيمار هستم.« مثاًل فرض 
كنيد من درگير بيماري مقايس��ه هس��تم، اما 
اس��م بيماري ام را مي گذارم »الگ��و گرفتن از 
موفقيت ه��اي ديگ��ران« يا هر اس��م ديگري. 
من در اعماق وجود خودم ريش��ه ن��دارم و به 
جاي آن ك��ه در خ��ودم جمع باش��م دائم در 
داش��ته هاي ديگران پراكنده شده ام و اسمش 
را هم مي گ��ذارم حواس جمع��ي. وقتي از فرد 
مي پرسي چرا دارد هر روز زندگي خودش را با 
ديگري مقايسه مي كند مي گويد اگر حواست 
به ديگران نباش��د در زندگي عق��ب مي ماني. 
نگاه مي كني مي بيني كه اين فرد كليت زندگي 
خود را در يك مسابقه مي بيند و هميشه نگران 
است كه مبادا از ديگران عقب بيفتد، بنابراين 
بيماري خود را با چيزهايي مي پوش��اند و هيچ 
وقت متوجه نمي شود تا چه اندازه حال وخيمي 
دارد. مثاًل نگاه مي كند مي بيند كه دامادش��ان 
مدرك دكتري گرفت يا فالن دوستش مدرك 
دكتري اش را گرفت، بنابراين به صرافت مي افتد 
كه برود مدرك دكت��ري اش را بگيرد و با هزار 
زحمت و تقال و ج��ان كندن و ارف��اق و تقلب 
باالخره موفق مي ش��ود مدرك دكتري اش را 
بگيرد، در حالي كه اگر فالني مدرك دكتري  اش 
را نمي گرفت اين فرد به صرافت گرفتن مدرك 
دكتري نمي افتاد، يعني گرفتن مدرك دكتري 
يك خواس��ته و باور عميق درون��ي در اين فرد 
نيست و از مقايسه هاي بيروني مي آيد، بنابراين 
همين مدرك دكتري پوششي براي يك بيماري 
مي ش��ود و هرچقدر اين عناوي��ن و اعتبارها و 
مدال ها سنگين و رنگين تر مي شود فرد بيشتر 
درگير اين توهم مي ش��ود كه او اتفاقاً يك فرد 
سالم و الگوست، چون جامعه و اطرافيان نيز با 
تحسين هايشان هر روز او را منحرف تر مي كنند. 
مثل اين است كه فرد پايش شكسته و به مركز 
درماني نمي رود اما مي آيد روي پاي شكس��ته 
خود نقاشي مي كشد، تتو مي كشد و آدم هايي 
هم دور و بر او جمع شده اند كه هر روز مي گويند 
به ب��ه! چه تتوه��اي زيبايي! چه نقاش��ي هاي 
شاهكاري روي پايت كشيده اي. خوش به حال 
تو! و فرد به جاي اينكه برود مشكل اصلي خود را 
حل كند درگير تحسين هاي ديگران مي شود. 
پس راهكار عالج بيماري ه��اي دروني ما اين 
اس��ت كه اول از همه قبول داش��ته باشيم اين 
بيماري ها در ما هس��ت، يعني چشم خود را به 
روي اين بيماري ها نبنديم. اما چطور مي شود 
به اين نقطه رسيد؟ زماني شما مي توانيد متوجه 
بيماري هاي خود باشيد كه هر روز جلوي چشم 
خودتان باش��يد. فرض كنيد يك وس��يله اي 
در خانه شما خراب ش��ده و نياز به تعمير دارد 
اگر هر روز آن وس��يله جلوي چشم شما باشد 
احتمال اينكه ش��ما متوجه خرابي آن وسيله 
شويد باالتر است تا اينكه وسيله را در يك جايي 
گم و گور كنيد. جلوي چشم خودتان باشيد و 
به الگوهاي تكرارش��ونده افكار و عادت هايتان 
نگاه كنيد بدون آن كه درگير تسلس��ل باطل 
س��رزنش و مالمت و خوددرگيري ش��ويد، در 
آن صورت اقبال بيش��تري ب��راي چاره جويي 

خواهيد داشت.

وقتي درگير بيماري »خيالبافي به جاي واقع بيني« هستيم

مقابل بيماري روح خود   گارد نگيريم

سبك مراقبت

وقت�ي از ف�رد مي پرس�ي چ�را 
دارد ه�ر روز زندگ�ي خ�ودش 
را ب�ا ديگ�ري مقايس�ه مي كن�د 
مي گويد اگر حواس�ت به ديگران 
نباش�د در زندگي عقب مي ماني. 
ن�گاه مي كن�ي مي بيني ك�ه اين 
ف�رد كلي�ت زندگ�ي خ�ود را در 
يك مس�ابقه مي بيند و هميش�ه 
نگران اس�ت كه مبادا از ديگران 
عق�ب بيفت�د، بنابراي�ن بيماري 
خود را ب�ا چيزهايي مي پوش�اند 
و هي�چ وق�ت متوجه نمي ش�ود 
تا چه ان�دازه حال وخيم�ي دارد

سبك تعالي

چقدر از ظرفيت هاي معنايي شب براي پااليش درون خود استفاده مي كنيم؟

خود را در آينۀ بي زنگار شب بهتر ببینیم
 همه »ليالي« را مي توانيم »قدر« بدانيم

ما تصور مي كنيم كه شب را زنده 
نگ��ه داش��تن بهان��ه خاص��ي 
مي خواهد. خيل��ي خوب و عزيز 
اس��ت ك��ه در فرهن��گ م��ا 
مناسبت هاي خاصي براي شب 
زنده داري وجود دارد؛ فرصت هايي براي نيايش و 
شب هاي احيا و ليالي قدر و نظاير آن، اما واقعيت 
آن اس��ت كه نبايد اين فرصت ها را در يك شب 
خاص محدود كنيم. هر ش��ب مي تواند براي ما 
شبي براي قدر دانستن باش��د. اگر من در شبي 
برگردم ببينم كه اندازه هاي من كجاست و به آن 
اندازه ها برسم در حقيقت شب را قدر دانسته ام. 
شب قدر چيست؟ شبي كه من بدانم حقيقت و 
جوهر وجود من كجاست؟ شب قدر شبي است 
كه من ب��ه تعبي��ر حاف��ظ در برابر پرت��و ذاتم، 
»بي خود« شوم. آن شب قدر، شبي است كه من 
آرام آرام بدان��م آنچه به عنوان »م��ن« در خود 
گردآورده ام يك حجاب حائل براي درك حقيقت 
وجود من است؛ حجابي كه اجازه نمي دهد من 
اتصال دائم��ي ام با آن پرت��و ذات را دريابم و چه 

زماني من مي توانم در ش��ب ب��ه درك اين قدر 
برس��م؟ موالنا مي گويد: »چ  ند شب ها خواب را 
گ  شت  ي اسي  ر / يك شب  ي بي  دار ش  و دول  ت بگي  ر« و 
اين دولت همان اس��ت كه حافظ در غزل زيباي 
خود به آن اشاره دارد. اين دولت چيزي جز مواجه 
شدن با پرتو وجود خود نيست.  امروز در رسانه ها 
و اين سو و آن سو مي بينيم كه عده اي به دنبال آن 
هستند كه ش��ب را زنده نگه دارند، اما با تعريف 
خاصي كه خود از زنده نگه داش��تن ش��ب ارائه 
مي كنند. اينكه مثالً تا پاسي از شب غذافروشي ها 
و سوپرماركت ها يا مراكز خريد باز و داير باشند. 
البته اين هم نوعي از زنده نگه داشتن شب است، 
اما دوباره به هياهو و شلوغي، يعني دوباره ادامه 
روز و دوباره از دست دادن فرصت خلوت و روبه رو 
ش��دن با خود. در واقع اين افراد مي خواهند در 
بستر شب همچنان روز را و دلمشغولي هاي روز را 
ادامه بدهند. شب براي اين است كه ديگر خوردن 
و گشتن در ما متوقف و فضايي اصيل تر و معنايي تر 
در وجود ما گشوده شود، اما وقتي اين معناي شب 
تحريف مي شود مسلماً  آن كاركردهاي اصيل نيز 

از دست مي رود. 

 »احياي شب« را به جاي »شب خوري« قرار دهيم
اول از همه متوجه باشيم چه كساني يا چه چيزهايي يا كدام پديده هايي، 
شب هاي ما را مي خورند و تفاله مي كنند. اجازه بدهيد كه »شب خوري« 
را در جلوي »شب زنده داري« قرار دهيم. منظورم از شب زنده داري اين 
است كه ما شب را زنده كنيم. اجازه ندهيم به واسطه مشغول شدن به 
اموري كه شب را در غفلتي تمام نشدني محاصره مي كند شب در ما جان 
دهد و بميرد. امروزه با ظهور فناوري هاي جديد، شب خورها هم هيئتي تازه به خود 
گرفته اند. شب خورها يعني همه آن ابزارها و مشغوليت ها و افكار و پندارهايي كه 
ش��ب ما را مي خورند و آن را به تفاله اي كم قدر بدل مي كنند. ببينيد كه شب شما 
چقدر در محاصره اين شب خورهاي خوش رنگ و لعاب قرار گرفته است. چطور شهد 

شب از سوي شب خورها مكيده مي شود. 
متوجه باشيم و ش��ب را راحت در اختيار ش��ب خورها قرار ندهيم. ساعت استفاده از 
فناوري هاي ارتباطي را در شب محدود كنيد. از فرصت شب استفاده كنيد تا برخي از 
عادت هايي كه در طول روز براي ما ايجاد مي شود در طول شب عميق تر نشود. مثاًل ما 
در طول روز به خاطر ارتباط هايي كه ب��ا ديگران برقرار مي كنيم يا حتي ضرورت هاي 
شغلي مدام تلفن همراه خود را چك مي كنيم و اين مدام چك كردن آرام آرام به عادت، 
وسواس و اعتيادي در ما تبديل مي شود. حال از فرصت شب استفاده كنيد تا مراجعه 
به اين ابزارها محدود شود. شايد در آغاز اِعمال اين محدوديت ها دشوار به نظر برسد به 
خاطر اينكه خصلت اين ابزارها اين است كه خود را مهم جلوه دهند، اما آرام آرام خواهيد 
ديد كه چند ساعت، گذشته و شما تلفن همراهتان را نديده ايد يا تلويزيون خاموش بوده 

و شما همچنان زنده ايد و هيچ اتفاق بدي هم برايتان روي نداده است. 

 در آينه ش�ب به خود بنگريد تا چهره 
خود را بي زنگار ببينيد

يكي از ظرفيت ه��اي زيباي 
ش��ب اين اس��ت ك��ه حالت 
آينه واري دارد و مثل يك آينه 
بي زن��گار مي تواند آدمي را به 
خود نش��ان دهد. چرا ش��ب 
حالت آين��ه وار دارد؟ به خاطر اينكه در روز 
انس��ان مي تواند از دِر نمايش و تظاهر و ريا 
وارد ش��ود. در روز مي تواند نقش بازي كند 
چون روز اين فرصت را در هياهوي زندگي 
جمعي به آدم مي دهد تا براي ديگران نقش 
بازي كن��د. مثاًل به كس��ي كه اص��اًل از او 
خوشش نمي آيد مرتب بگويد ارادت داريم 
يا مخلص شما هستيم يا مدام براي ديگران 
سخنراني كند و مواعظ اخالقي صادر كند 
در حالي كه در درون از اين مواعظ تهي است 
اما اگر فردي شب را به سكوت درون نزديك 
كند و وارد گفت وگوهاي دروني نشود همه 
آن نقش ها و بازي ها در او باال مي آيد. مثل 
اين است كه ذهن با فش��ار در طول روز آن 
نقش ها و بازي ها و نفاق ها و دورويي ها را در 
آن زير پنه��ان مي كند، اما وقتي ش��ب فرا 

برسد و كسي در كسوت درون به خود بنگرد، 
انگار كه آن فشار ذهن برداشته شده، همه 
آن چيزهايي كه با فش��ار در آن پايين نگه 
داش��ته ش��ده بود در فرد ظاهر مي ش��ود. 
احتماالً هم��ه ما اين وجه ش��ب را در خود 
يافته ايم كه چطور آنچه در روز و در هياهو 
متوجه نش��ده بوديم، آن تناقض��ي كه در 
شلوغي شب در ما گم شده بود، در سكوت 
شب، وقتي به آن خصلت آينه وار شب وصل 

شده ايم، در ما باال آمده است. 
مي خواهيد خودتان را بشناس��يد؟ از آينه 
ش��ب بهره ببريد و در آينه شب به خودتان 
نگاه كنيد. همچنان كه اش��اره ش��د شب 
خصلت آينه وار دارد. موالنا در فيه مافيه در 
م:  الاَ لاَيِه السَّ اين باره مي گويد: »قالاَ النَّبُّي عاَ
ارُمْضُي  ناَاِمك واَالنَّهاَ ْرُه بِماَ ويٌل فاَالاَ تُقاَصِّ اَللَّيُل طاَ ا
فاَالاَ تُكِدْرُه بِآثاِمك - شب دراز است، آن را با 
خواب كوتاه مكن؛ و روز روش��ن است، آن 
را با گناهان خود تيره مگردان - ش��ب دراز 
اس��ت از بهر راز گفتن و حاجات خواستن، 
بي تش��ويش خلق و بي زحمت دوس��تان و 
دشمنان. خلوتي و سلوتي حاصل شده و حق 
تعالي پرده فروكشيده تا عمل ها از ريا مصون 

و محروس باشد خالص باشد هلل تعالي. و در 
ش��ب تيره مرد ريايي از مخلص پيدا شود؛ 
ريايي رس��وا شود. در ش��ب همه چيزها به 
شب مستور شوند و به روز رسوا شوند؛ مرد 
ريايي به شب رسوا شود. گويد: چون كسي 
نمي بيند، از بهر كي كنم؟ مي گويندش كه: 
كسي مي بيند، ولي تو كسي نيستي تا كسي 
را ببيني. آن كس مي بيند كه همه كسان در 
قبضه قدرت وي اند، و به وقت درماندگي او 

را خوانند همه.«
مي بينيد چق��در زيبا و عمي��ق به خصلت 
آينه وار شب توجه كرده اس��ت؟ اينكه اگر 
ريا و تظاهري در ما باش��د چطور در ش��ب 
باال مي آيد. چط��ور مرد رياي��ي و متظاهر 
در تاريكي ش��ب نزد خود رسوا مي شود. او 
مي گويد حاال كه كسي نيست عبادت هاي 
مرا ببيند براي چه عبادت و راز و نياز كنم يا 
اينكه وقتي مي خواهد راز و نياز كند در ذهن 
خود مدام تصويري از خود مي سازد كه در 
ميان ديگ��ران در حال عب��ادت و راز و نياز 
است و تحس��ين ديگران را برمي انگيزد كه 
چطور مثاًل عاشقانه راز و نياز مي كند و اشك 

از چشمانش جاري مي شود. 

خيلي خوب و عزيز است كه در فرهنگ ما 
مناسبت هاي خاصي براي شب زنده داري 
وج�ود دارد؛ فرصت هايي ب�راي نيايش و 
شب هاي احيا و ليالي قدر و نظاير آن، اما 
واقعيت آن است كه نبايد اين فرصت ها را 
در يك شب خاص محدود كنيم. هر شب 
مي تواند براي ما شبي براي قدر دانستن 
باشد. اگر من در ش�بي برگردم ببينم كه 
اندازه هاي من كجاس�ت و به آن اندازه ها 
برسم در حقيقت ش�ب را قدر دانسته ام

   محمد مهر
ما از ش�ب چه مي خواهيم؟ شب براي 
آن است كه ما به آرامش برسيم، يعني 
مهم ترين كاركرد شب براي اين است 
كه آدم�ي را بعد از ي�ك روز پرهياهو 
به آرامش برساند. در روز آدم ها گرم 
و مشغول مي ش�وند و شايد گريزي از 
اين كار نباش�د چون ما نياز داريم كه 
براي دنياي خود كار كنيم و كار كردن 
يعني خواستن و تمنا و گرم شدن، اما 
از آن سو ما فقط براي خواستن و تمنا و 
گرم شدن به اين دنيا نيامده ايم. بودن 
ما در اين دنيا فلسفه عميق تري دارد. 
پس همچن�ان كه ما ني�از داريم براي 
رف�ع نيازهاي خود در ط�ول روز گرم 
شويم از آن سو نياز داريم كه در شب 
اين گرما را از دست بدهيم، يعني ديگر 
به آن تمناها و خواس�ت ها نچسبيم و 
اج�ازه دهيم آن وج�ه و بُعد عميق تر 
در وجود ما فضاي رش�د خود را پيدا 
كند. درست مثل زمين كه اگر قرار بود 
هميشه در روز و گرما باشد به جهنمي 
تحمل  ناش�دني تبدي�ل مي ش�د، اما 
همين زمين پذيراي شب و سرمايش 
هم مي شود تا همه چيز در گرماي روز 
نابود نشود. ما نيز به ش�ب نياز داريم 
براي اينكه امي�ال ما براي به دس�ت 
آوردن دوباره تعديل شود و قلبي كه با 
ياد دنيا گرم شده بود دوباره سرد شود. 
يادمان بيفت�د كه ما براي چ�ه به اين 
دنيا آمده اي�م. نيامده ايم كه تصاحب 
كنيم. نيامده ايم كه فقط منتفع شويم. 
بزرگ ترين كاركرد ش�ب اين اس�ت 
كه »انس�ان را در خلوتي هشيارانه با 
خود قرار ده�د و غفلت هاي روز را در 

چشمه هاي خود بشويد و ببرد.« 
  

  آنان كه ش�يران روز و پارسايان شب 
بودند

اوليا، ب��زرگان و مؤمنان با ش��ب 
چنين معامله اي مي كردند. آنها از 
ش��ب ب��راي هش��ياري س��ود 
مي جس��تند. اصط��الح معروف 
»شيران روز و پارسايان شب« به 
خاط��ر اي��ن اس��ت. در ط��ول روز حتي 
پرهي��زگاران و اوليا هم مس��ئوليت هاي 
اجتماعي خود را دارن��د و با هياهوي روز 
پيش مي روند، گرچه در آنجا هم پارسايان 
از ديگر افراد ممتاز هستند، يعني پارسا از 
روز و از ش��لوغي روز هم ب��راي خدمت و 
دستگيري استفاده مي كند، اما به هر حال 
قاب��ل ان��كار نيس��ت ك��ه در روز نوعي 
دلمش��غولي وج��ود دارد كه هم��ه را در 
برمي گيرد، به خاطر همين است كه اوليا و 
پرهي��زگاران و مؤمن��ان، ق��در ش��ب را 
مي دانستند. »ليله القدر« استعاره زيبايي 
در اي��ن باره اس��ت. چ��را يوم الق��در نه و 
ليله القدر و چرا حاف��ظ مي گويد: »دوش 
وقت سحر از غصه نجاتم دادند/ واندر آن 
ظلمت شب آب حياتم دادند / چه مبارك 
سحري بود و چه فرخنده شبي/ آن شب 
قدر كه اين تازه براتم دادند.« در شب چه 
خاصيتي است كه انسان مي تواند تازه برات 
و حكم رهايي خ��ود را در آن امضا كند و 
بگيرد؟ و پرس��ش مهم اين است كه ما با 
شب چه رفتاري كنيم كه ما را به آرامش 
برس��اند؟ يا به عبارت ديگر چه كنيم كه 
ش��ب م��ا را ب��ه آرامش برس��اند ي��ا چه 
خاصيت ها و كيفيت هايي را در شب زنده 
كنيم و ش��ب را از چ��ه آلودگي هايي باز 

بداريم تا شب ما را به پيراستگي برساند. 

 خالصه كردن زندگ�ي در تقال 
يعني تحريف معناي زندگي

تحريف معنايي زندگي 
آنجاست كه ما گمان 
مي كني��م زمان��ي به 
درك معناي زندگي 
خواهي��م رس��يد كه 
بيشتر تقال كنيم. اين شايد يكي از 
بزرگ ترين تحريف هاي عصر ماست 
كه گمان مي كنيم هر اندازه بيشتر 
دست و پا بزنيم بيشتر به كاميابي 
نزديك خواهيم شد، در حالي كه به 
نظر مي رسد اين فهم و درك عميق 
سكوت مستتر در همه پديده هاي 
عالم اس��ت كه مي تواند ما را به اين 
درك نزديك كند. منظور از سكوت 
صرفاً يك سكوت ظاهري و فيزيكي 
نيست بلكه بستري است كه از آن 
همه اتفاقات و رخدادها و هس��ت 
شدن ها بيرون مي آيد و پاس داشتن 
ش��ب مي تواند به ما در فهم معناي 

زندگي و بودن ما كمك كند.

 چه كنيم كه در هياهوي روز گم نشويم؟
ما در زندگي امروز كه به ويژه س��اختارهاي اقتصادي ما 
تضعيف شده بيشتر به سكوت درون احتياج داريم. افراد 
بس��ياري دور و بر خودم مي شناس��م كه اين روزها را در 
حسرت و غم سپري مي كنند. درس��ت است كه دولت و 
دستگاه هاي ديگر در اين باره وظايفي دارند كه متأسفانه 
آن طور كه بايد و شايد به مس��ئوليت هاي خود عمل نكرده اند، درست 
است كه همه ما، وراي دستگاه و نهاد خاص، در اين باره مسئوليت هايي 
داريم، اما نكته اين جاس��ت كه من متوجه باش��م معن��اي زندگي من 
عميق تر از اين است كه هر روز حسرت بخورم كه چرا وقتي دالر 3000 
تومان بود نخريدم تا امروز كه في المثل دالر چهار برابر يا بيش��تر شده 
بفروشم و سود هنگفتي به جيب بزنم. امروز بسياري از افراد را مي بينم 
كه به شدت نگران آينده شان هستند. به يك معنا هم حق دارند، اما ما چه 
زماني متوجه مي شويم: »زندگي ما معناي عميق تري از خريد و فروش 
دالر دارد؟« درست اس��ت كه اگر كس��ي حتي با ديد اقتصادي هم به 
داستان نگاه كند متوجه مي شود كه در نهايت حتي كسي هم كه امروز 
دالر را مي تواند به س��ه چهار برابر قيمت بفروش��د او هم در آينده ضرر 
خواهد كرد چون مجب��ور خواهد بود في المثل ميوه را س��ه چهار برابر 
قيمت فعلي بخرد و تورم باال همان پول را به تدري��ج از جيب او بيرون 
خواهد كش��يد و او نيز متضرر خواهد شد، اما داس��تان عميق تر از اين 
حرف هاست. شما براي اينكه متوجه ش��ويد معناي زندگي و زيستن و 
بودن شما عميق تر از اين اس��ت كه در هياهوي خريد و فروش دالر گم 
شويد به سكوت نياز داريد و شب اين سكوت دروني را به شما مي دهد به 
شرط اينكه شما بتوانيد ش��ب را پاس بداريد و آن را از چنگال همه آن 

چيزهايي كه تفاله اش مي كنند بيرون بكشيد. 


