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  محمد مهر
احتماالً تا ح�اال تصاوي�ر آدم هاي�ي را ديده ايد ك�ه در ترافيك جاده 
ش�مال حاضر ش�ده اند كف جاده چادر بزنند، يعني كه جاده شمال به 
يك پاركينگ تبديل ش�ده اس�ت. ديده ايد آدم هايي كه وسط جاده 
نشسته اند و سفره انداخته اند، انگار نه انگار كه اين جاده كاركردهاي 
ديگري دارد. اين كار به يك معنا خش�ونت ورزي و شكنجه دادن خود 
است. اين چه شمال رفتني است؟ با اين حال بياييد نه از زاويه تحليل 
ذهني كه از يك رويكرد همدالنه به اين داس�تان نگاه كنيم، از چشم 

آدم هايي كه يك راه دو سه ساعته را 15 ساعته و بيشتر رفته اند، اين 
يعني آدم هايي با وجود اينكه احتمال مي دادند در ترافيك خواهند ماند 
اما ترجيح داده اند كه به طبيعت بروند. مي شود اينجا اين سؤال را مطرح 
كرد كه چرا با وجود اين همه خش�ونت ورزي با خود، طبيعت اين همه 
خواستگار دارد؟ البد چيزي در اين طبيعت وجود دارد، چون مطابق با 
اصل سود و زيان انسان در محاس�بات خود اين موازنه را وارد مي كند. 
درست است كه ما مي توانيم بگوييم كس�اني كه با اين همه مشقت به 
شمال مي روند كس�اني هس�تند كه عماًل درگير چالش هاي زندگي از 

جمله زيستن در فضاهاي تنگ آپارتمان ها هستند، مي توانيم موضوع را 
به فقدان امكانات نشاط اجتماعي در شهر ربط بدهيم. حتي اگر همه اين 
موارد هم درست باشد باز سؤال است كه البد در طبيعت چيزي وجود 
دارد كه اين افراد حاضر مي شوند با همه زحمات و حاشيه هايي كه در 
رفتن به سمت طبيعت با آن مواجه هستند همه آن حواشي را به جان 
بخرند. به عبارت ديگر اگر ما بدانيم كه در طبيعت چه چيزي وجود دارد 
كه ما را به آرامش مي رساند شايد بتوانيم فضاي درون خود را به گونه اي 

مديريت كنيم كه ما نيز به آن درجه از آرامش برسيم. 

 در طبيعت مثل بيماري باشيد كه خود را 
به دست پزشك مي سپارد

حال پرسش اين است كه من اين همه 
هزينه مي كنم و وق��ت مي گذارم به 
طبيعت بروم تا به آرامش برسم چطور 
مي توانم بهره ام را از طبيعت باال ببرم؟ 
مثل اين است كه شما راه مي افتيد و 
كلي راه مي رويد و رنج سفر را به خود هموار مي كنيد 
تا به محضر يك عزيز يا اس��تادي در ش��هري ديگر 
برسيد، اما به محض اينكه به آنجا مي رسيد خوابتان 
مي گيرد، يا حواستان به جاي آن كه پيش آن عزيز يا 
استاد باشد مي رود سراغ چيزهايي ديگر. يا خواب و 
بيدار هستيد و مثاًل به جاي آن كه از استاد بهره مند 
ش��ويد به گچبري هاي خان��ه او ن��گاه مي كنيد، يا 
حواستان به اين است كه فرش خانه او چند گره دارد. 
اگر در طبيعت حضور مي يابيد تا آنجا كه مي توانيد 
هشيار بمانيد. يعني اگر پذيرفته ايد كه دو روز يا سه 
روز ب��ه دل طبيعت س��فر كنيد اج��ازه ندهيد كه 
مشغوليات شهر دوباره شما را از طبيعت دور كند. 
برخي فقط جسمش��ان را به س��فر مي برن��د و در 
دس��ترس بودن و در تماس و آنالين ب��ودن باعث 
مي شود كه آنها چيزي از حضور در طبيعت نفهمند. 
پس كس��ي كه همچنان در جنگل و كنار دريا و در 
دشت در حال كار كردن است و با اينجا و آنجا تماس 

مي گيرد يا اگر هم تماس نگيرد نگران كسب و كار 
است از خود بايد بپرسد كه پس براي چه به طبيعت 
آمده است. پس وقتي به طبيعت مي رويد تا آنجا كه 
مي توانيد آنجا باش��يد، مثل بيماري كه نزد پزشك 
رفته است خودتان را به دست هاي آن پزشك حاذق 
يا جراح بسپاريد تا درد و بيماري شما مرتفع شود. 
مثل بنا يا طرح ساختماني كه خود را براي ساخت يا 
مرمت دست يك معمار هنرمند سپرده است خودتان 
را به دست طبيعت بس��پاريد، آنجا باشيد و آگاهانه 
حضور داشته باشيد تا آن مرمت ها و جراحي ها روي 
روان شما صورت گيرد. تا آنجا كه مي توانيد از حواس 
خود كمك بگيريد تا ذهن، شما را جاي ديگري نبرد. 
مثاًل وقتي كنار دريا مي رويد بر حس شنوايي خود 
مي توانيد تمركز يابيد، ص��داي موج هايي كه جلو 
مي آين��د و در ادامه مي ش��كنند مي تواند ش��ما را 
همچنان در اتصال با طبيعت نگ��ه دارد. از حواس 
المسه خود بهره ببريد و بدون كفش روي ماسه هاي 
نرم ساحل راه برويد، از بينايي تان بهره ببريد و نگاه 
كنيد كه اگرچه همه موج ها شبيه به هم هستند، اما 
در واقع هيچ موجي دقيقاً شبيه موج ديگري نيست 
و هر لحظه دريا امضاي تازه اي روي موج ها مي گذارد، 
همچنان كه درخت روي هر برگ خود امضايي تازه 
و متفاوت گذاشته است. درك عميق اين تازگي در 

تازه شدن حال انسان هم اثرگذار است. 

 تجرب�ه زندگي بدون ه�راس از تغيير 
شكل ها

در جنگل متوجه مي شوم كه زندگي و 
مرگ كن��ار هم چقدر مس��المت آميز 
همسايگي مي كنند، بدون اينكه ترس، 
واهمه و اضطرابي در ميان باشد. درخت 
پير خش��ك مي شود، مي ش��كند و به 
زمين مي افتد و آرام آرام ش��روع مي كند به تجزيه 
ش��دن و دوباره به همان خاكي برمي گردد كه از آن 
برخاسته است. مي بينيم كه در جنگل، تغيير شكل ها 
رانده نمي شود، بلكه به آغوش كشيده مي شود. در 
جنگل هراس��ي از تغيير ش��كل وجود ندارد، چون 
موجودات ه��ر آن با آن چيزي كه هس��تند زندگي 
مي كنند، اگر كودكند با كودكي شان هستند و اگر 
جوان هستند با جواني شان هستند و اگر كهنسالند 
با آن پيري و فرتوتي هستند و در برابر اين تغييرات 
مقاومت نمي كنن��د. نه درخت پي��ر تالش مي كند 
دوباره به جواني برگردد و نه درخت جوان مي هراسد 
كه يك روز پير مي شود، چون اين ترس آنها را از آن 

بودن حقيقي جدا مي سازد. 

 »هيچ فشاري« در طبيعت براي »شدن« 
وجود ندارد

وقت��ي در طبيعت دقيق ن��گاه كنيد 
مي بيني��د كه »هي��چ فش��اري« در 
طبيعت براي »ش��دن« وجود ندارد 
چون هم��ه چيز ب��ر »م��دار بودن« 
مي چرخد. البته رشد وجود دارد، غوره 
رشد مي كند و از ترشي به شيريني مي رسد. درخت 
رشد مي كند و از يك نهال كوچك و ظريف به يك 
درخت پهناور تبديل مي شود اما رشد يك چيز است 
و فشار براي بزرگ بودن چيزي ديگر. گل كوچك كه 
در گوشه اي از جنگل روييده همان قدر اهميت دارد 
كه ي��ك درخت بس��يار بزرگ و كس��ي به كس��ي 
فخرفروشي نمي كند. هيچ وقت آن گل كوچك در 
مقام مقايسه با درختان پهناور برنمي آيد وگرنه آن 
گل كوچك را افس��رده حال مي ديدي��م. وقتي در 
طبيعت درنگ مي كنيد مي بينيد يك رهاشدگي در 
اجزاي طبيعت در جريان است. هر كسي آمده است 
كار خ��ود را بكند. باد نمي گويد من جنگل باش��م، 
مي آيد و از س��ر درختان عبور مي كن��د و مي رود. 
جنگل هم فكر نمي كند ك��ه مثاًل كاش به جاي باد 
بودم. در واقع شما در طبيعت چيزي به نام »كاش/ 
حسرت« را نمي بينيد، بنابراين غمي هم وجود ندارد. 
غم كجا زاده مي ش��ود؟ كاش اينطور نمي ش��د. اما 
طبيعت نمي گوي��د »كاش«، طبيع��ت آنچه را كه 

هست زندگي مي كند. 
از طرف ديگر طبيعت به ما ي��اد مي دهد كه چطور 
مي تواند هر چيزي در جاي خود به كار گرفته شود. 
چطور مي شود يك كار تيمي بي نقص را به ثمر رساند. 
در طبيعت اگر دقت كنيم مي بينيم كه يك مجموعه 
پروژه اي را پيش مي برد و پروژه رشد يك پروژه تيمي 
است نه فردي، مثاًل درست است كه يك درخت رشد 
مي كند يا ميوه اي مي رسد، اما آن درخت يا آن ميوه 
ماحصل همكاري مجموعه اي به نام نور، هوا، گرما، 
س��رما، خاك و آب و... اس��ت. درواقع طبيعت به ما 
مي گويد حال خوب در يك شكل وسيع تر بستگي به 
درك و همكاري متقابل دارد، اتفاقي كه گاه به ندرت 
در جوامع انساني روي مي دهد، از اين روست كه ما 

تمايل به گريز از اين روابط داريم.

 كالردشتی كه ويالدشت شد
حدود 10 سال پيش بود. ما تعريف كالردشت 
را بسيار ش��نيده بوديم و مي گفتند كه چنين و 
چنان اس��ت. يك روز دل مان را به دريا زديم و 
رفتيم كالردشت را ببينيم اما كالردشت آن قدر 
بزرگ ش��ده بود كه اجازه نمي داد كالردشت را 
ببينيم. يعنی اولين بار كالردش��ت فرض كنيد 
چند خانه روستايی بوده است. روستاييانی در 
آنجا زندگی مي كردند و هر آنچه بود طبيعت و 
درخت و جنگل و مناظر طبيعی مسحوركننده 
بود. يك آدم شهری بلند ش��ده بود و رفته بود 
كالردشت و ديده بود كه چقدر اين كالردشت 
زيباس��ت. اين آدم ش��هری به اندازه كافی پول 
و نف��وذ و امكانات هم داش��ته اس��ت. رفته بود 
50 درخت را قطع كرده و ي��ك ويالی زيبا در 
اين كالردش��ت س��اخته بود. هفته بعد افتتاح 
اين ويال اين آدم بانفوذ و پول��دار رفقايش را به 
وياليش دعوت كرده بود و رفقايش هم به ويال 
آمده و از ديدن مناظر طبيعی كالردشت حيرت 
كرده بودند و به آن آدم بانفوذ گفته بودند ما هم 
هس��تيم. يعنی ما هم مي خواهيم. خالصه آنها 
هم بسته به نفوذشان هر كدام 50 تا 100 درخت 
ديگر را هم قطع كرده بودند و ويالهايش��ان را 
ساخته بودند. يك س��ال بعد وقتی مي رفتی به 
كالردش��ت مي ديدی كه كالردشت تبديل به 
ويالدشت شده است و ويالدش��تی ها به دنبال 
اين هستند كه چه زمانی يك آخر هفته گيرشان 
مي آيد تا بروند يك جای دور طبيعت را ببينند. 
حاال همان ويالدش��تی هايی كه نف��وذ باالتری 
دارند اين بار در يك جای ديگر همين پروژه را 
جلو مي برند. يعنی يك جای بك��ر ديگر را پيدا 
مي كنند و ويالهای ديگری در آنجا مي سازند. 
بعد روز افتتاح ويال، رفقا و دوست هايش��ان هم 
مي آيند و مناظر بكر آنج��ا را مي بينند و چون 
آنها هم دل دارند دل ش��ان مي خواهد آنها هم 
ويال داشته باش��ند و به اين ترتيب اين تسلسل 
ادامه پيدا مي كند. تا كی؟ تا زمانی كه طبيعت 

نابود شود.
 در جهنم را چه كسانی باز مي كنند؟

حاال اجازه بدهيد اين داستان را به اول برگردانيم. 
به آنجا كه يك آدم شهری مي رود به كالردشت 
و به آن همه منظره طبيعی ن��گاه مي كند و به 
وجد مي آيد. پول و منابع هم دارد ولی به صورت 
نوه خودش نگاه مي كند. انگار كه دارد آينده را 
مي بيند. زبانه ای در درون او شعله ور مي شود كه 
اينجا اگر بش��ود آدم يك ويال بسازد نمي ميرد 
ولی آن من عاقل او مي گويد خ��ودت را فريب 
ن��ده، آدم اينجا هم مي مي��رد. وانگهی تو امروز 
اينجا يك ويال بس��ازی پس��ر عم��ه ات خبردار 
شود از تو صاحب نفوذتر و پولدارتر است. او هم 

مي آيد اين جا ويال مي س��ازد. فالنی هم كه ما 
دس��ت در دماغ مان كنيم انگار كه دوربين های 
مداربسته اش همه جا نصب ش��ده زود خبردار 
مي شود و او هم دوست دارد اين جا صاحب ويال 
شود. آن مرد ش��هری به آن درختان و به آوای 
پرندگان نگاه مي كند، به آن نس��يم خنكی كه 
از سرش��اخه های درختان عبور مي كند، به آن 
مه زيبا خيره مي شود، به آن صدای خروس كه 
اول صبح در روس��تا پيچيده است و با خودش 
مي گويد لعنت به من اگ��ر دِر جهنم را به روی 

اينجا باز كنم.
اجازه بدهيد به آدم هايی فكر كنيم كه خريدنی 
نيستند. آدم های اصيلی كه رشوه پذير نيستند، 
آدم هايی ك��ه در ادارات مختلف ب��ا پول اندك 
كار مي كنند، اما اجازه دست اندازی به طبيعت 
را نمي دهند. ف��رض كنيم در هم��ه ادارات ما 
آدم هايی باشند كه نش��ود تحت هيچ شرايطی 
آنها را خريد، نه ش��عاری و منافق گونه كه واقعاً 
اخالق مدار باشند، به منافع جمعی و منافع ملی 
فكر كنند، به حق الناس نگاه كنند، آنها به اين كه 
طبيعت حق نسل های فرداست نگاه كنند. اجازه 
بدهيد كه فكر كنيم آن آدم ش��هری ذی نفوذ و 
ثروتمند دِر جهنم را به روی خودش باز مي كند 
اما ادارات و سازمان و نهادهای ما به هيچ عنوان 
اجازه نمي دهند ك��ه او طبيعت را تصرف كند و 
به خاطر وياليش درختان را قطع كند. آن آدم 
ذی نفوذ از اين اداره ب��ه آن اداره مي رود تا اين 
رئيس يا معاون را بخرد و وسوسه ش��ان كند اما 
آن آدم ها خريدنی نيستند، بنابراين طبيعت هم 

نفس مي كشد.
 فكر مي كنيم تخم دوزرده هستيم

ما چرا طبيعت را از نفس انداخته ايم؟ به خاطر 
اين كه فكر مي كنيم ما تخم دوزرده و متفاوت 
هس��تيم. به خاطر اين كه فك��ر مي كنيم چون 
پول داريم مي توانيم صاحب همه چيز باش��يم، 
اما گمان نمي كنيم كه اي��ن حس تخم دوزرده 
بودن ماس��ت كه اين همه ويرانی را به بار آورده 
است. فكر نمي كنيم كه كار ما در ساختن ويال 
در مناطق بكر ب��ا كار بچه ای كه وقتی ش��اخه 
گلی را مي بيند مي خواهد از ريش��ه بكند هيچ 
فرقی ن��دارد. اگر آن كار بچگانه اس��ت اين كار 
بچگانه تر است. چطور مي ش��ود كه ما بچه مان 
در يك مهمانی گل ميزبان را از ريش��ه بكند و 
بياورد جلوی ما، سرخ و سفيد مي شويم و كلی 
احساس ش��رمندگی مي كنيم و از ميزبان عذر 
مي خواهيم و بچه م��ان را دعوا مي كنيم كه چرا 
اين كار احمقانه را انجام داده است، اما وقتی ما 
اين همه درخت را از ريشه برمي كنيم احمقانه 
نيس��ت؟ جلوی ميزبان خجالت نمي كشيم كه 

اين همه درخت را از ريشه برمي كنيم.
اگر كمي  منص��ف بوديم مي ديديم كه افس��ار 
نفس ما پاره شده اس��ت، چه آن كسی كه پول 
و نف��وذ دارد و طبيعت را وي��ران مي كند و چه 
آن كه خريدنی و به راحتی قابل خريد و فروش 
اس��ت و هر دو در كنار هم قرار مي گيرند تا اين 
همه ويرانی در طبيعت ش��كل بگيرد. اگر كمي  
تأمل مي كرديم، مي ديديم همه ما مصداق آن 
ابيات س��عدی هس��تيم كه: »يكی بر سر شاخ، 
بن می بريد/ داوند بستان نگه كرد و ديد/ بگفتا 
گر اين مرد بد می كند/ نه با من كه با نفس خود 
می كند« اگر دقت كنيم خواهي��م ديد كه اين 
ريشه درختان نيس��ت كه ما از جا برمي كنيم. 
ما در واقع داريم ريش��ه خودمان را مي كنيم. ما 
طبيعت را عريان نمي كنيم، ما خودمان را از همه 
فضايل اخالقی و انس��انی عريان مي كنيم، اين 
جانداران نيستند كه در طبيعت مجبور به كوچ 
مي شوند يا جان مي دهند، اين ما هستيم كه از 
نور به ظلمات كوچ مي كنيم و روح انسانی است 

كه در ما جان مي دهد و به ميرايی مي رود.

طبيعت از تخم دوزرده بودن ما به ستوه آمده است!

کالردشت هایی که با خودخواهی ما 
ویالدشت مي شود

سبك رفتار

م�ا چ�را طبيع�ت را از نف�س 
انداخته ايم؟ به خاطر اين كه فكر 
مي كنيم ما تخم دوزرده و متفاوت 
هس�تيم. به خاط�ر اين ك�ه فكر 
مي كنيم چون پول داريم مي توانيم 
صاحب همه چيز باشيم، اما گمان 
نمي كنيم كه اين حس تخم دوزرده 
بودن ماست كه اين همه ويرانی را 
به بار آورده اس�ت. فكر نمي كنيم 
ك�ه كار م�ا در س�اختن وي�ال در 
مناطق بكر با كار بچه ای كه وقتی 
ش�اخه گلی را مي بيند مي خواهد 
از ريش�ه بكند هيچ فرق�ی ندارد

سبك فراغت

تماس واقعي با عناصر طبيعت مي تواند انرژي حيات را دوباره به جان ما برگرداند

»طبيعت« حال ما را خوب مي كند چون نقاب ندارد

 آيدين تبريزی
در خيابان قدم مي زنم و به آثار هنری كه شهرداری از درختان خشكيده آفريده است 
نگاه مي كنم. ظاهراً زيبا هس�تند. اين درختان بی بار و برگ و شاخه در واقع تنه های 
درختانی هستند كه خشكيده اند. حاال شهرداری آنها را رنگ كرده است و تكه های 
كوچك كاشی را به تنه آنها چس�بانده و منجوق دوزی شان كرده و باالی سرشان هم 
برای اين كه ما از ديدن س�ر بی كاله مانده درخت غمگين نشويم النه مثلثی پرنده را 
چسبانده است تا ما متوجه نش�ويم كه يك درخت ديگر هم در اين شهر غيب شده 
است. در واقع ما از عناصر زيبايی برای پوشاندن يك زشتی استفاده كرده ايم. اما سؤال 
اين است كه آيا اين كار و رفتار قابل دفاع است؟ ما به جای اين كه اجازه ندهيم درختان 
خشك شوند مي آييم درختان خشك شده را تزئين مي كنيم. مثل قبايل كشوری كه 
مي آيند در يك روز خاص اسكلت مرده هايشان را از قبر بيرون مي كشند، كت و شلوار 

تن شان مي كنند تا مرده هايشان هم در آن روز در كنارشان باشند!

وقتي در طبيعت دقيق نگاه كنيد مي بينيد 
ك�ه »هي�چ فش�اري« در طبيع�ت براي 
»ش�دن« وجود ندارد چون هم�ه چيز بر 
»مدار بودن« مي چرخد. البته رشد وجود 
دارد، غوره رش�د مي كند و از ترش�ي به 
شيريني مي رسد. درخت رشد مي كند و 
از يك نهال كوچك و ظريف به يك درخت 
پهناور تبديل مي ش�ود اما رشد يك چيز 
است و فشار براي بزرگ بودن چيزي ديگر

 چرا طبيعت ما را آرام مي كند؟
حتي اگر ما آگاه نباشيم و به ش��كل يك عادت حضور در طبيعت را تجربه كنيم 
يعني واقعاً آن گونه كه بايد و شايد آن حالت رازگونگي طبيعت را لمس نكنيم و 
مثاًل از حضور در جنگل فقط جوجه كباب و آتش روشن كردن و بگو و بخندها و 
صداي موزيك ماشين براي ما برجسته شود و در شكوه يك درخت يا حتي يك 
برگ يا حشره حيران نشويم و در زيبايي يك طلوع يا غروب از پشت دريا مبهوت 

نمانيم، اما در طبيعت چيزي وجود دارد كه ما را آرام مي كند. بي قرارترين و ناخوش ترين 
آدم ها هم وقتي به دريا نگاه مي كنند انگار دلشان آرام مي شود. وقتي در زيبايي باشكوه 
جنگل در بازي مه با سرشاخه هاي درختان خيره مي شوند، وقتي به غروب و طلوع آفتاب 
نگاه مي كنند، حتي اگر در آن نگاه كردن صداي ذهن و محاسبات شهر هم تداخل هاي 
بسياري را انجام دهد بي بهره نمي مانند و هماني نيستند كه در يك چارديواري هستند. با 

اين همه باز سؤال اين است كه در طبيعت چه چيزي وجود دارد كه ما را آرام مي كند؟

 طبيعت ماسك نمي زند و نقش بازي نمي كند
نس��بت ها، قواعد و قانون هايي كه در طبيعت 
وجود دارد اعتماد ما را به طبيعت جلب مي كند، 
نسبت هايي كه شما مي توانيد روي آنها حساب 
باز كني��د، در حالي كه اين تناس��ب ها گاه در 
روابط انساني وجود ندارد و حال آدم ها را خراب 
مي كند. مثاًل ش��ما مي خواهيد برويد خري��د اما مطمئن 
نيستيد كه بازار رفتار منصفانه اي با شما خواهد داشت يا نه. 
آيا در بازار كاالي اصل را به ش��ما خواهند فروخت يا به نام 
اصل جنس تقلبي نصيبتان خواهد ش��د؟ اين ترديدها در 
روابط ما با ديگران وجود ندارد؟ مي خواهيد با خواستگارتان 
روبه رو ش��ويد، اما اطمين��ان خاطر نداريد ك��ه آيا او خود 
واقعي اش را نشان خواهد داد، يا نه، با ده ها و صدها ماسك 
جلو خواهد آمد. مي خواهيد يك شيشه عسل به قيمت 100 
هزار تومان بخريد و فروش��نده قس��م مي خورد كه عسل 
طبيعي اس��ت اما نمي دانيد واقعاً به آن قس��م و برچسب 
مي توانيد اعتم��اد كنيد يا نه. مي خواهيد با يك ش��ركتي 
قرارداد ببنديد اما نمي دانيد كه شركت مقابل در نهايت به 
تعهدات خود پايبند خواهد بود يا نه. اين نگراني ها در روابط 
انس��اني از كجا مي آي��د؟ از اين جا ك��ه ما باره��ا و بارها با 
انسان هايي مواجه شده ايم كه آنچه نشان مي دهند نيستند 
يا حتي خودمان در زمره همين انسان ها هستيم. در واقع 
بس��ياري از آدم ها به جاي اينكه يك من باش��ند بسته به 
موقعيت هاي مختلف ده ها و صدها و هزاران من هستند و 
مي توانند به راحتي نقش بازي كنند، مثل بازيگري كه در 
كمد لباس هايش انواع ماسك ها را دارد و مي تواند به راحتي 
در قالب آن ماسك ها فرو برود، اما ما عميقاً در طبيعت حس 
مي كنيم كه با يك پديده بدون ماسك مواجه هستيم. يعني 
اگر چيزي زبر است مي دانيم كه با لمس ما نرم نخواهد شد 
و اگر چيزي نرم اس��ت با لمس ما زبر نخواهد شد. اگر يك 
مولتي ميلياردر در برابر دريا بايستد دريا با او همان خواهد 
بود كه با كسي كه يك اسكناس هزار توماني هم در جيب 
ندارد. سلطان و گدا براي او فرق نمي كند. اينطور نيست كه 
دريا ب��راي آن مولتي ميلي��اردر فرش قرمز په��ن كند يا 
موج هاي ويژه و صداهاي خاص را براي او كنار بگذارد و مثاًل 
به آن آدم بيچاره كه مي رسد موج هايش را جمع كند يا گدا 
را بيرون كند. جنگل هم اينگونه است و دشت هم اينگونه 
است. شما عميقاً حس مي كنيد كه هيچ كدام از اين پديده ها 
ماسك بر چهره نمي زنند. اين است كه شما وقتي به طبيعت 
مي رويد مي توانيد خودتان را رها كنيد و نيازي نداريد كه 
براي دريا نقش بازي كنيد در حالي كه در روابط شهري ما 
اغلب در حال نقش بازي كردن هس��تيم و خود واقعي مان 
نيس��تيم. يعني جلوي رئيس��مان كه هس��تيم يك طور 
مي نش��ينيم و رفتار مي كنيم كه با نشس��ت و برخاست با 
همكارمان فرق مي كند و اگر بدانيم رئيسمان عزل شده و 
ديگر كاره اي نيست رفتارمان با او دوباره عوض مي شود، اما 
طبيعت اينگونه نيست، براي اينكه به تجربه براي ما ثابت 
ش��ده كه طبيعت نقش بازي نمي كند، يعني اگر رود است 
فقط رود است و صدايش و قواره هايش و اندازه اش به همان 
رود مي خورد و اگر دريا اس��ت فقط درياست و صدايش و 

اندازه اش و قواره هايش به يك رود مي خورد. 

وقتي در جنگل حضور پيدا مي كنيد نگاه كنيد كه چگونه برگ ها 
در پيوس��تگي با هم مجموعه اي بزرگ را ش��كل داده اند. يك 
جنگل در واقع يك برگ است چون يك برگ در درون خود يك 
جنگل را دارد و يك جنگل به آن بزرگي در واقع يك برگ بيشتر 
نيس��ت، چون اگر همين يك برگ از موجوديت جنگل گرفته 
شود و برگ نباشد جنگل هم نخواهد بود. وقتي من متوجه شوم كه جنگل به 
آن بزرگي در واقع يك برگ است احتماالً به اين نتيجه مهم در زندگي خواهم 
رسيد كه من يك گام بيشتر نيستم و زندگي يك لحظه بيشتر نيست، آن هم 
همين گام و همين لحظه است، چون اگر دقيق نگاه كنيم متوجه مي شويم كه 
زندگي هميشه در اين گام و در اين اكنون وجود دارد و اگر اين گام و اين اكنون 

و اين لحظه نباشد در واقع زندگي اي هم وجود ندارد. 

تمرين تنيدگي 
كثرت و وحدت 
در طبيعت


