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  حسن فرامرزي
چند وقت پيش همسرم گفت دس�ت كودكمان را بگيريم و به پارك 
ببريم و در فضاي آزاد، از كودكمان عكس بگيريم. دوربين را از خانه 
برداشتيم و به پارك رفتيم. كودك ما مي خواست بازيگوشي كند و 
ژست هاي دلخواه ما را نمي گرفت و حسابي ما را عصبي مي كرد. ما به 
دنبال آن بوديم كه بهترين ژست ها را از كودكمان بگيريم. حق ما اين 
نبود كه كودك ما اين خواست را اجرا نكند، بنابراين ما بعد از مدتي 
عصباني ش�ديم. مثاًل آنجا كه به كودك خود مي گفتيم سرش را باال 
بگيرد سرش را پايين مي انداخت يا وقتي مي گفتيم بخندد دهانش 
را به شكل دايره درمي آورد يا مدام تكان مي خورد و نمي خواست در 
آن جايي كه ما مي خواستيم و پس زمينه زيبايي داشت، بنشيند. من 
غرق عكاسي از كودكمان شده بودم. دو بادكنك هليومي هم خريده 
و حسابي به خرج افتاده بوديم تا اين بادكنك هاي هليومي در دست 
كودك ما تصويرهاي زيبايي خلق كند، اما در همان آغاز عكاسي با 
اينكه به كودكمان تأكيد ك�رده بوديم كه محكم روبان بادكنك ها را 
بچسبد و روبان را هم چند بار دور ُمچ او پيچانده بوديم، اما به خاطر 

وزش باد و تكان خوردن ها و باال و پايين پريدن ها دو بادكنك هليومي 
عزيز ما كه گران هم بودند پيش از ژس�ت هايي كه مي خواس�تيم از 
كودكمان بگيريم به آسمان رفتند و اوج گرفتند و ما هم مثل افرادي 
كه در اسكله ايستاده اند و دور شدن عزيزان خود را كه از روي عرشه 
كشتي به آنها دست تكان مي دهند مي بينند با عصبانيت به دور شدن 
دو بادكنك هليومي چش�م دوختيم تا آن قدر باال رفتند كه در افق 
ناپديد شدند اما در يك لحظه اتفاقي جالب افتاد. ما شروع كرديم به 
خنديدن و به بادكنك هايي كه ناپديد مي شدند نگاه كرديم و در يك 
لحظه دوباره به زندگي برگش�تيم و دوباره زندگي جريان پيدا كرد. 
زندگي در آن عكس ها نبود و ما بي جهت مي خواستيم زندگي را نگه 
داريم.  زندگي وقتي مي خواهيم و اصرار داريم نگهش داريم از دست 
ما مي رود. ما چرا اين همه رنج را بر خودمان هموار مي كنيم؟ به خاطر 
اين است كه مي خواهيم چيزهايي را نگه داريم و چون اصرار داريم 
كه نگه داريم تازگي زندگي را از دس�ت مي دهيم. كودك ما خوب و 
قبراق و سرحال جلوي ما نشسته يا ايستاده بود، اما ما نمي توانستيم 
آن س�رحالي را تاب بياوريم، چون مي خواس�تيم يك تصوير خوب 

از او بگيري�م. دقت مي كنيد؟ ك�ودك واقعي جلوي ما ب�ود و ما او را 
نمي ديديم و مي خواستيم او را با يك كودك تصويري معاوضه كنيم. 
اصل كودك جلوي ماس�ت اما ما او را نمي بينيم و مي خواهيم به يك 
تصوير از همان كودك برسيم.  موالنا در »فيه مافيه« داستان عاشقي 
را بيان مي كند كه نزد معش�وق خود سخن از هجران مي گويد و نامه 
پر از سوز و گداز خود را بر او مي خواند و حواسش نيست كه معشوق 
روبه روي او نشسته است. حواسش نيست كه به وصال رسيده است و 
معشوق را نزد خود دارد و ديگر سخن گفتن از هجران و بي تابي براي 
دوري بي معناس�ت.  ما هم در واقع اصل كودك خود را در برابر خود 
داشتيم اما او را نمي ديديم و مي خواستيم تصويري از او تهيه كنيم 
و چون كودك قواعد ما را براي تهيه آن تصوير رعايت نمي كرد رنج 
مي كشيديم و حتي سر او داد مي كش�يديم. اما آيا اين همان دادي 
نيست كه ما سر زندگي مي كشيم؟ آيا ما با زندگي هم همين رفتار را 
در پيش نمي گيريم؟ آيا نمي خواهيم زندگي همه تكان ها، شيطنت ها 
و جابه جا شدن هايش را كنار بگذارد و آرام بگيرد تا ما زندگي را تثبيت 

كنيم و به آن تصويري كه از زندگي مي خواهيم برسيم؟

 از رود زنده تا رود قاب شده بر ديوار
آيا وقتي عميق تر فكر مي كنيم ما با بسياري از شئون زندگي برخورد مشابهي 
نداريم؟ يعني ما به دنبال اين نيس��تيم كه زندگ��ي را در جايي و تصويري 
تصاحب كنيم و اين اطمينان خاطر را داشته باشيم كه زندگي براي ما خواهد 
ماند؟ حواس ما نيست وقتي براي داشتن يك تصوير خوب از زندگي حرص 
مي زنيم در واقع زندگي را از دس��ت مي دهيم. م��ن وقتي حرص مي زنم كه 
عكس خوبي از كودك خود بگيرم و اين حرص زدن به اندازه اي است كه خودم را عصبي 
مي كنم و حتي اشك فرزندم را درمي آورم، به راستي با خود و زندگي چه مي كنم؟ وقتي 
از خانه پايم را بيرون مي گذارم و تا به خانه برگردم همچنان درگير تصويرهاي مطلوب از 
زندگي هستم، حواسم نيست كه همزمان زندگي واقعي را از دست مي دهم، در صورتي 
كه اگر من به جريان زندگي بپيوندم با زندگي يكي خواهم شد و خود را بيگانه و دورمانده 
از زندگي نخواهم يافت. آنچه باعث مي شود زندگي براي من كهنه و تكراري به نظر برسد 

نه به خاطر ذات زندگي كه به خاطر تصويرهايي اس��ت كه من مي خواهم به عنوان نقاط 
مطلوب به آنها برسم. 

رود در ذات خود، سرزندگي، ش��ادي و جريان دارد، ولي وقتي من مي خواهم رود را به 
يك تصوير تبديل كنم و آن را قاب گرفته و به ديوار بزنم، رودي كه قاب گرفته ش��ده و 
به ديوار چسبيده ديگر آن رود سرزنده نيست، بلكه صرفاً يك تصوير است، يك پوست 
بي روح از يك رود است و معلوم است كه رنگ كهنگي به خود خواهد گرفت. وقتي من 
با آدم هاي اطراف خود به گونه اي مواجه مي ش��وم كه مدام تصويرهاي مطلوب خود را 
مي خواهم از آنها استخراج كنم، دقيقاً همان كاري را مي كنم كه كسي با گرفتن تصوير 
از يك رود مي كند. تصويري را قاب گرفته و به ديوار مي زند، اما معلوم اس��ت همچنان 
كه آن رود چسبيده به ديوار آن رود حقيقي و س��رزنده و بشاش نيست، مواجهه من با 
آدم ها، وقتي قاب ها و تصويرهاي ذهني ب��ر رابطه ام غلبه پيدا مي كند، آنها را از واقعيت 

خود تهي مي كند. 

 چطور مي توانم در تماس واقعي 
با زندگي باشم؟

 بي جهت نيس��ت كه اين 
كالم و نيايش نوراني از زبان 
معصوم)ع( به ما رس��يده 
اس��ت:»اللهم ارني االشيا 
كماه��ي/ خداي��ا از ت��و 
مي خواهم واقعيت را آنچنان كه هس��ت 
ببينم.« اين كالم و خواس��ته، خواس��ته 
دقي��ق و درس��تي اس��ت، چ��ون همه 
سوء تفاهم ها و زاويه هايي كه ما با زندگي 
داريم و همه رنج هايي كه از اين ناحيه بر 
خود تحميل مي كني��م به خاطر تمايل و 
خواس��ت ما براي نديدن واقعيت است. 
بپذيريم كه ما اغلب زمان ها با واقعيت در 
تماس نيستيم. ممكن است كسي بگويد 
من در تماس با واقعيت هس��تم. هر روز 
همسر و كودك خود را مي بينم. هر روز در 
خيابان و محل كار حضور دارم. هر روز سر 
كارم حاضر مي شوم و با آدم ها مراوده دارم. 

ممكن است همه ما اين سطوح تماس با 
واقعيت را واقعي بپنداريم در حالي كه اگر 
دقيق تر شويم خواهيم ديد كه در همه آن 
مراحل آنچه ب��ر ما حكمران��ي مي كند 
تصويره��اي ذهني اس��ت و در واقع ما از 
پش��ت انبوهي تصوي��ر ذهن��ي داريم با 
واقعيت روبه رو مي شويم و به عبارت بهتر، 
با واقعيت مواجه نمي شويم. وقتي من از 
همان آغاز رابط��ه مي خواهم تصويرهاي 
بي ج��ان ذهن خ��ود را به رابط��ه بياورم 
واقعيت رابطه را هم بي جان خواهم كرد. 
به تعبي��ر موالنا:»چون غ��رض آمد هنر 
پوشيده ش��د/ صد حجاب از دل به سوي 
ديده شد/ چون دهد قاضي به دل رشوت 

قرار/ كي شناسد ظالم از مظلوم زار«
موالنا دارد مي گويد وقتي من فيلتر خشم، 
كين ، غرض ورزي ، حسد ، خودكم بيني و 
خودبرتربيني را جلوي چشم دارم چطور 
مي توانم واقعيت را از پشت اين حجاب ها 
ببينم. امكان ندارد واقعيت وقتي اين همه 

حجاب وجود دارد روي و رخساره خود را 
به من بنمايد، بنابراين اگر من مي خواهم 
با واقعيت با آن كيفيت سرزنده زندگي در 
تماس باش��م و زندگي اي كه واجد جان 
اس��ت را به يك پوس��ته بي جان تبديل 
نكنم، اول از همه بايد اين سؤال را از خود 
بپرسم كه آيا اساساً رابطه  من با زندگي 
برقرار است؟ آيا من در خود كيفيتي دارم 
كه واقعيت و زندگي را آنگونه كه هس��ت 
ببينم يا نه، من به هر كجا كه نگاه مي كنم 
در واقع ذهنيت و قالب هاي ذهني و درون 

خودم را مي بينم نه واقعيت را. 
من در خيابان قدم مي زنم و يك ماشين 
گران و لوكس را مي بينم، اما به جاي اينكه 
با واقعيت آن ماشين با آن حجم آهني و 
چراغ ها و خمش ه��ا و زاويه ها و خطوط 
در ارتباط باش��م، مدام احساس حقارت 
مي كنم و از خودم مي پرسم چرا من اين 
ماش��ين را ندارم و درون من پر از خشم 
مي شود - بهتر است بگوييم درون من آن 
خشم وجود داشت و با ديدن ماشين فعال 
شد - يا شروع مي كنم به گفتن اينكه پول 
اين ماش��ين را از كجا آورده است، حتماً 
يك دزد است. نگاه كنيد كه آيا اين ارتباط 
با واقعيت اس��ت؟ يا نه آن ماش��ين آينه 

مي شود كه درون من باال بيايد؟
يك فرد تازه وارد و غريبه وارد جمع مي شود 
و من حس بدي دارم. چرا؟ به خاطر اينكه 
ذهن من يك ذهن شرطي شده است و به 
همه حتي غريبه ها برچسب مي چسباند و 
يك غريبه را خطرناك يا ناشناخته و مرموز 
مي يابد، بنابراين من به جاي اينكه واقعيت 
آن فرد را ببينم ذهن شرطي شده خودم را 
مي بينم و ارتباطي بين من و واقعيت برقرار 
نمي ش��ود. صبح از خواب بيدار مي شوم و 
اصاًل احساس تازگي و س��رزندگي ندارم. 
آيا روز سرزنده و تازه نيست يا نه من دارم 
با موجي از احساس هاي دلمردگي به روز 

نگاه مي كنم؟

   چط�ور ب�ه خواس�تگاري خودم�ان 
برويم؟

يكي از انديش��مندان معنوي به ن��ام اكهارت 
تُله در كتاب »نيروي حال« در ش��رحي كه بر 
تحول روحي خود مي نويسد مي گويد من در 
30 سالگي، شبي ناگهان دچار يك تحول شدم. 
آن شب هم مثل خيلي از ش��ب ها با كابوسي 
وحشتناك از خواب پريدم و در اوج استيصال 
اين پرسش را از خودم مطرح كردم كه من چرا 
نمي توانم با خودم زندگي كن��م؟ در واقع در 
من دو نفر بود: يكي كه مي خواست با ديگري 
زندگي كند و آن ديگري كه نمي خواست با آن 
يكي زندگي كند. بعد به س��رعت اين پرسش 
را از خودم مط��رح كردم: ولي آي��ا من دو نفر 
هستم؟ و پاس��خ اين بود:»من يك نفر بيشتر 
نيس��تم« و در ادامه، اين نتيجه گيري بود كه 
پس يكي از اين دو بايد جعلي باش��د. ش��هود 
ناش��ي از اين نتيجه گي��ري، آن تحول بزرگ 
را براي اين معل��م و انديش��مند معنوي رقم 
زد. اگر به جاي اينكه يك نفر باش��ي احساس 
مي كني دو نفر يا سه نفر يا دهها نفر هستي كه 
تو را هر لحظه هر جايي مي كشانند، يك جايي 
مي تواني بايستي و بپرسي آيا من دو نفر، سه 
نفر يا دهها نفر هس��تم؟ يا نه، اگر من يك نفر 
بيشتر نيستم كدام يك از اين من ها اصل است 

و كدام بدل؟
  ما خواستگار من هاي تقلبي شده ايم

واقعيت آن اس��ت كه ما فقط يك نفر هستيم. 
احتماالً كس��ي در اين باره ترديدي به خود راه 
ندهد كه يك نفر بيشتر نيس��ت، پس چرا اين 
همه سر و صدا در س��ِر ما وجود دارد؟ اين همه 
انباشِت سر و صدا از كجا مي آيد؟ از آن من هاي 
تقلبي كه در ما وجود دارد. واقعيت آن است كه 
ما به جاي اينكه به خواستگاري خودمان برويم 
سراغ خواستگاري من هاي تقلبي مي رويم و اين 
همه سر و صدا كه در سر ما موج مي زند ماحصل 
خواستگاري هاي نافرجام ما از آن من هاي تقلبي 
درون ماست، در حالي كه اگر ما به خواستگاري 
آن من واقعي مي رفتيم اين همه سر و صدا هم 
نبود، چون مِن واقعي ما پذيرنده اس��ت و ما را 
مي پذيرد، اما چطور مي شود يك من تقلبي كه در 
حقيقت يك شبح است شما را بپذيرد، بنابراين 
اگر من مي خواهم به پذيرش من حقيقي خود 
برسم، راه اين است كه من هاي تقلبي درونم را 
بشناسم. مثاًل بدانم مِن قاضي و قضاوت كننده 
يك من تقلبي در من اس��ت. بپذي��رم كه من 
فاجعه ساز يك من تقلبي در من است. من فاجعه 
ساز وانمود مي كند كه من است در حالي كه من 
نيست. من مقايسه گر يك من تقبلي در من است. 
مني كه خود را همواره يك قرباني تصور مي كند 
يك من تقلبي ديگر در من است. من بي حوصله و 
گريزان نيز همين طور.  چه زماني خواستگاري 

از من هاي تقلبي تمام مي شود؟

اگر آن من هاي تقلبي را زير نظر بگيرم يعني 
كه روند خواستگاري رفتن به سمت من هاي 
تقلبي را مس��دود كرده ام. وقتي من حواسم 
هس��ت اين لحظه رفته ام س��مت من تقلبي 
مقايس��ه گر يا من تقلبي قرباني ش��ده يا مِن 
قاضي در آن صورت گامي به سمت اتصال با آن 

من واقعي برداشته ام. 
ما مي توانيم به بي حاصلي و بيهودگي من هاي 
تقلبي در وجودمان نگاه كنيم و ببينيم وقتي 
خواهان و خواستگار آن »مِن قرباني« مي شوم 
دس��تاورد اين مِن قرباني براي من چيس��ت. 
وقتي خود را در زندگي ي��ك قرباني مي يابم 
چه افكار و احساساتي در من متولد مي شود. 
طبيعي است مِن قرباني، خش��م زيادي را در 
من ايجاد مي كند و انگشت مرا به يك انگشت 
اتهام زننده و نه دستي مهربان و پذيرنده بدل 
مي كند. من از پ��در و مادر، آدم ه��ا، جامعه، 
جهان و... شاكي خواهم شد و آنها را به چشم 
قرباني كننده خواه��م يافت، بنابراين طبيعي 
است كه مس��ئوليت خود را نخواهم پذيرفت. 
چطور مي ش��ود در عين حال كه كس��ي ادعا 
مي كند يك قرباني اس��ت بپذيرد كه يك من 
و يك خود انتخابگر را هم داش��ته است. البته 
اين به آن معنا نيست كه ما در زندگي سمت 
محكوم كردن خودمان برويم. قرار اين اس��ت 
كه ما به جلسه خواس��تگاري خودمان برويم 
و معلوم است كه اگر جلسه خواستگاري برود 
به سمت جلسه محاكمه، اين جلسه در همان 
آغاز شكست خواهد خورد. ما قرار است از اين 
من هاي تقلبي عبور كني��م و من عميقاً بدانم 
كه في المثل يك قرباني نيس��تيم و مي توانيم 
در زندگي دست به انتخاب بزنيم و مسئوليت 

رفتار خود را بپذيريم. 
  تو مي خواهي زندگي كني، در حالي كه 

تو زندگي مي كني
هر خواستني به »من مي خواهم زندگي كنم« 
ختم مي شود، در حالي كه آن لحظه اي كه آن 
خواس��ته را داري در حقيقت تو داري زندگي 
مي كني. تو زندگي مي كن��ي و در عين حال 
مي گوي��ي من مي خواه��م زندگي كن��م. آيا 
كس��ي جلوي تو را گرفته اس��ت ك��ه زندگي 
نكني؟ اين فشار، تناقضي است كه ما دچارش 
هستيم و اجازه نمي دهد زندگي را آنچنان كه 
هس��ت تجربه كنيم. آيا مي توان��ي به خودت 
اجازه ده��ي كه ب��دوِن فش��ار »مي خواهم« 
زندگ��ي كن��ي؟ آي��ا مي توان��ي لحظه هايي 
را تجربه كني كه آن فش��ار فرس��وده كننده 
 خواستن از پشت چش��مانت وقتي مي نگري، 

برداشته شود؟
وقتي من به خواستگاري  آن لحظه اي كه در آن 
قرار دارم نمي روم و آن را نمي خواهم، در واقع 
خواستگار لحظه اي هستم كه وجود ندارد و اين 
عامل و منشأ رنج هاي من است. همه »من هاي 
تقلبي« م��را در واقع به خواس��تگاري چيزي 
مي فرس��تند كه وجود ندارد. وقتي مِن قاضي 
مرا وادار مي كند ك��ه مدام در قضاوت ديگران 
باش��م، در واقع مرا از واقعي��ت آن لحظه دور 
مي كند و مرا به خواستگاري هيچ مي فرستد. 
وقتي م��ِن منفي باف م��را وادار مي كند مدام 
در منفي بافي باش��م يعني مرا از واقعيت دور 
مي كند و مرا به خواستگاري هيچ مي فرستد، 
يعني م��ن در تماس ب��ا امر واقعي نيس��تم، 
بنابراين من اگر مي خواهم به حقيقت زندگي 
برس��م بايد متوجه باش��م هر لحظه از طرف 
چه كسي به خواستگاري چه چيزي مي روم. 
اگر مِن حقيقي ام هس��تم هر لحظه خواستار 
واقعيت هس��تم، حتي اگر ظاهراً آن واقعيت 
خوشايند من نباش��د، اما اگر به خواستگاري 
چيزي جز واقعيت مي روم، اگر به خواستگاري 
موهومات و حدس و گمان ه��ا مي روم، بدانم 
كه خود حقيقي ام مرا به اين خواس��تگاري ها 

نمي فرستد. 

دردهايي كه از فشاِر خواستن مي كشيم

اول به خواستگاري خودمان برويم!

سبك شناخت

آيا مي تواني به خودت اجازه دهي 
كه بدوِن فشار »مي خواهم« زندگي 
كني؟ آي�ا مي تواني لحظه هايي را 
تجربه كني كه آن فشار خواستن 
از پش�ت چش�مانت  برداش�ته 
ش�ود؟ وقتي من به خواستگاري 
 آن لحظه اي كه در آن ق�رار دارم 
نم�ي روم و آن را نمي خواه�م، در 
واقع خواس�تگار لحظه اي هستم 
كه وجود ندارد و اين عامل و منشأ 
رنج هاي من است. همه »من هاي 
تقلبي« مرا در واقع به خواستگاري 
چيزي مي فرستند كه وجود ندارد

سبك نگرش

ريشه هاي روزمرگي و كهنه ديدن وقايع كجاست؟

چشم هاي من سمساري است يا زندگي تكراري است؟!

  محمد مهر
ما قبل از آنكه به خواستگاري اين و آن برويم اول بايد به خواستگاري خودمان برويم. 
ما چرا در زندگي و در رابطه با خواستن هايمان به جايي نمي رسيم و روابطمان مخدوش 
مي شود؟ به خاطر اينكه به خواس�تگاري خودمان نرفته ايم و چون اين خواستگاري 
انجام نش�ده و ما در واقع خودمان را به آغ�وش نگرفته ايم، به خودم�ان خوب نگاه 
نكرده ايم، به خودمان مهر نورزيده ايم، نهايتاً ديگران را هم نمي توانيم خوب نگاه كنيم 

و به آنها مهر بورزيم. اما چطور به خواستگاري خودمان برويم؟

چرا زندگي من تكراري و خس�ته كننده 
و تقطي�ع ش�ده و كهنه اس�ت؟ ي�ك بار 
بايد انگش�ت اته�ام را از س�مت زندگي 
به مت�ن خ�ود بچرخانم و به ج�اي اينكه 
بيرون را متهم كنم ب�ه درون خود توجه 
كنم كه نكند اين من هس�تم كه تكراري، 
خسته كننده، تقطيع شده و كهنه مي بينم. 
يعني اش�كال نه در »ديده ش�ده« كه در 
»بيننده« و »فرآيند دي�دن« وجود دارد

تصاوير م�رده را به ج�اي زندگي 
ننشانيم

منشأ رنج هايي كه ما در زندگي مي كشيم 
در همين نقطه است. ما نمي خواهيم به 
زندگي برسيم، ما مي خواهيم به تصويري 
از زندگي برسيم و چون زندگي مثل يك 
كودك پرجن��ب و جوش به م��ا اجازه 
نمي دهد آن تصويرهايي كه مي خواهيم را از او 
ثبت كنيم شروع مي كنيم به بي قراري، بي تابي و 
داد كش��يدن بر س��ر زندگي. ما مي خواهيم در 
لحظه اي ب��ا آن مختصاتي كه مدنظر ماس��ت 
زندگي لبخند بزند، اما زندگي آن لحظه در كاري 
ديگر است و ما رنج مي بريم، در صورتي كه اگر در 
آن روز من و همسرم اصرار نداشتيم كه از زندگي 
يك تصوير بسته و مرده تهيه كنيم هيچ رنجي 
هم در كار نبود. آيا قرار است كه زندگي در يك 
قاب و چارچوبي كه ما مي خواهيم به دام بيفتد؟ 
وقتي اين اصرار وجود ندارد تو اجازه مي دهي كه 
كودكت هر طور كه دوست دارد بخندد، هر طور 
كه دوست دارد دست و پايش را تكان دهد، هر 
طور كه دوست دارد بدود يا بايستد، اما به محض 
اينكه پاي تثبيت زندگي و تهيه تصوير دلخواه و 
مطلوب از آن به ميان مي آيد همه آن رونق ها از 
بين مي رود. كودك بايد آن طور كه ما مي خواهيم 
دس��ت و پايش را ت��كان دهد، آن ط��ور كه ما 
مي خواهيم بخندد يا آن طور كه ما مي خواهيم 

زاويه سرش را تنظيم كند. 
نگاه كنم به خودم و زندگي و ببينم كه موضع 
من با زندگي چيست؟ آيا زندگي را يك جريان 
پيوس��ته و متصل به هم مي بينم، ي��ا نه، مدام 
مي خواهم در اين باره دس��ت به تقطيع و برش 
بزنم. كيفيت رابطه بس��ياري از م��ا با زندگي 
كيفيت عكاس��ي به جاي فيلمبرداري اس��ت. 
عكس��برداري يعني هر لحظه با ي��ك تصوير 
خاص مشغول باش��ي، مي بيني كه زندگي در 
جريان است اما تو به يك تصوير مشغول شده اي 
و انبوهي از تصاوير و نقش ها را از دست داده اي. 
كسي چيزي به تو گفته است و تو به يك كلمه 
چنان چس��بيده اي كه حركت و جان بخشي 
زندگ��ي را در اط��راف خود، در درخت��ان و در 
آدم ها و در هياهو و در آفتاب و باران نمي بيني 
يا آنچنان درگير خواس��ته ات هستي- و كدام 
خواسته است كه به شكل تصوير در ذهن ظاهر 
نش��ود - كه عماًل از زندگي هيچ نمي بيني جز 
آن خواسته. زندگي را يك رود مي تواني فرض 
كني كه هر لحظه در جريان است. در واقع مدام 
تصويرها كنار هم قرار مي گيرد تا آن رود قوام 
خود را داشته باشد، آبي كه مي آيد و مي رود و 
آبي ديگر جايگزين مي شود، اما وقتي ما صرفاً 
به يك تصوي��ر از اين ميان بس��نده مي كنيم و 
دوس��ت داريم كه آن را قاب كني��م، زندگي از 

تازگي مي افتد. 

نكند من س�رزندگي و 
زيبايي را فيلتر مي كنم!

چ��را زندگي من 
ت����ك���راري و 
خس��ته كننده و 
تقطي��ع ش��ده و 
كهنه است؟ يك 
بار بايد انگشت اتهام را از سمت 
زندگي به متن خود بچرخانم و 
به جاي اينكه بيرون را متهم كنم 
به درون خود توجه كنم كه نكند 
اين من هس��تم كه تك��راري، 
خس��ته كننده، تقطيع ش��ده و 
كهنه مي بينم. يعني اشكال نه در 
»ديده شده« كه در »بيننده« و 
»فرآيند ديدن« وجود دارد. نكند 
من زندگي را كهنه مي بينم. نه 
ذات من كه ذات و درونمايه من 
هميشه تازه و نو به نو و سرزنده 
است، بلكه آن »من كاذب« كه 
در ذه��ن براي خود س��اخته ام 
زندگي را اينگونه راكد و روزمره 
مي كن��د. نكند م��ن دارم همه 
رنگ ه��اي زندگ��ي را مث��ل 
دوربين هاي سياه و سفيد فيلتر 
مي كنم و همه آن زرد و آبي ها، 
همه آن قرمز و اناري ها ، سبزها و 
زرشكي ها و نارنجي ها و بنفش ها 
را در رنگ ه��اي خاكس��تري و 
بي روح خالصه مي كنم. من اگر 
اندكي با خود صادق باش��م اين 
پرسش مهم را بايد از خود بپرسم 
كه نكند بيرون زندگي سرزنده و 
زيباس��ت، اما من دارم آن همه 
س��رزندگي و زيباي��ي را فيلتر 
مي كنم، درست مثل دوربيني 
سياه و سفيد كه رنگ هاي بشاش 

و سرزنده را فيلتر مي كند.
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