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    مراقبه يعني خودت را رها نكن
چند وقت پيش اين عبارت كليدي را از استاد 
و حكي��م ارجمن��د دكتر ابراهيم��ي ديناني 
ش��نيدم كه مي گفتند: »راه احضار خود در 
محضر رب العالمين، تأمل در درون و مراقبه 
است. مراقبه هم يعني مواظب خودت باش. 
ول نكن خودت را، ب��ه درون خودت هم نگاه 
بينداز. ابن س��ينا هم تأمل در وج��ود را پايه 
برهان صديقين مي داند. تأمل در وجود يعني 
به ساحت وجود حضورا - با علم حضوري – 
بايد وارد شوي. وارد شدن در ساحت هستي، 
درك حضور حق اس��ت كه از هستي خودت 

آغاز مي شود.«
برخي تصور مي كنند كه مراقبه يعني مثاًل در 
يك ساعات خاص، لباس هايي خاص بپوشي يا 
در مكان هاي خاصي باشي و در حالت خاصي 
بنشيني و در آن ساعات يا دقايق سكوت كني و 
بعد هم از آن شرايط بيرون بيايي و بروي سراغ 
زندگ��ي ات، يعني به مراقبه ي��ك نگاه آييني 
دارند، در حالي ك��ه آنچه از خالل س��خنان 
حكماي اسالمي برمي آيد اين است كه مراقبه 
يعني اينك��ه هر آن مراق��ب و مواظب خودت 
باشي و اين مراقب بودن معطوف به يك زمان 
يا مكان خاص نيس��ت و به تعبير آقاي دكتر 
ديناني مراقبه يعني اينكه خودت را رها نكني. 
تعبيري كه اكهارت تله هم در بخشي از كتاب 
»س��كون س��خن مي گويد« دارد ناظر به اين 
معناست. اگر نگاه كنيد بسياري از رفتارهاي ما 
مبتني بر نوعي رهاشدگي است، چون مراقبه 
در آغاز بسيار سخت مي نمايد، اينكه من هر آن 
همراه با رفتار و گفته و انديشه خودم باشم و به 
عبارت ديگر هر آن مچ خودم را بگيرم، بسيار 

سخت تر از اين است كه من به ديگران بپردازم 
و بخواه��م از آنها مچ گيري كن��م، يعني براي 
نفس ما راحت تر و دلپذيرتر اين اس��ت كه به 
ديگران بپردازد و به عيوب ديگران توجه كند و 

يكي از اين رفتارها شكايت و ناليدن است. 
    هسته اغراق در بهمن گاليه

وقتي ما شكايت مي كنيم دست به چه عملي 
مي زني��م. وقتي ش��كايت مي كني��م در واقع 
مي گوييم مش��كل از ناحيه من نيس��ت و من 
ايرادي ندارم و اين ديگران هس��تند كه واجد 
عيب و ايراد هس��تند. در اين صورت من دارم 
مفهوم منيت را در خود فربه مي كنم. مثل اين 
است كه گلوله برف راهي از آن باال مي غلطانم و 
اين غلطاندن باعث مي شود كه آن گلوله بزرگ 
و بزرگ تر شود. ما وقتي دست به ناله و شكايت 
مي زنيم در حقيقت منيت را مي غلطانيم. آن 
غلطاندن اين است: »من در وضعيت درستي 
هس��تم و ديگران در وضعيت نادرست.« فرق 
نمي كند كه ما از چه شكايت مي كنيم. از هوا 
يا از آدم ها يا از وضعيت اقتصادي يا از وضعيت 
فرهنگي يا هر چيز ديگري. اگر دقت كنيم آنچه 
در زير اليه شكايت نهفته اين است كه هوا چرا 
اينقدر گرم است، اين يعني هوا بايد خودش را با 
من تطبيق دهد. وقتي من از رفتارهاي همسرم 
شكايت مي كنم در واقع مي گويم اين همسرم 
است كه بايد خود را با من تطبيق بدهد. وقتي 
از رفتارهاي رئيس��م ش��كايت و ناله مي كنم 

چنين انتظاري را مي آفرينم و اگر دقت كنيم، 
مي بينيم آنچه همه اين گاليه ها و شكوه ها را 
به هم وصل مي كند در نهايت مفهومي به نام 
»من« يا »مني��ت« اس��ت و اينگونه من يك 
جهان صف��ر و صدي براي خود مي س��ازم كه 
در آن ديگران در ط��رف صفر قرار مي گيرند و 
من به تنهايي در طرف صد. هوا در طرف صفر 
قرار مي گيرد و نمره قبول��ي از من نمي گيرد، 
چون بسيار گرم است يا بسيار سرد. اساساً من 
نمي انديشم كه گرم بودن يا سرد بودن هوا در 
نهايت در س��از و كار اين عالم به نفع من تمام 
مي شود، يعني اگر مثاًل هوا س��رد نباشد اين 
به آن مفهوم خواهد بود كه گياهان استراحت 
نكنند و اگر گياهان و درختان نخوابند نقصي 
در سيستم رش��د آنها پديد خواهد آمد و اين 
نقص ب��ا حلقه هاي واس��ط در نهاي��ت به من 
خواهد رسيد و حيات من به خطر خواهد افتاد، 
يا اگر تابستان هوا گرم نشود ميوه ها نمي رسند، 
يا صدها اتفاق ديگر ك��ه در نهايت به نفع من 
است كه هوا گرم باشد، اما چون من فقط به يك 
جز يا تكه از اين زنجيره مي چسبم در نهايت 
نمي توانم ديد درستي درباره موضوعات داشته 
باشم. وقتي از همسرم گاليه و ناله مي كنم باز 
خود را در طرف صد قرار مي دهم و همسرم را 
در طرف صفر، در هر گاليه و شكوه كردني يك 
هسته اغراق وجود دارد. امكان ندارد كه گاليه 
و شكوه بدون هسته اغراق درباره خصلت هاي 
منفي ديگران و پاك و موجه جلوه دادن خود 
وجود نداشته باشد، البته ممكن است ما وسط 
ش��كوه و ناله به صورت زباني س��عي كنيم به 
طرف مقابل حق بدهيم، اما اين موضوع براي 

ما چندان جدي نيست. 

    چطور از داالن تاريك شكايت بيرون 
بيايم؟

در هر شكايت و گله اي، عدم پذيرش وجود 
دارد و در هر عدم پذيرش��ي دردي ش��كل 
مي گيرد. وقتي من از هوا ش��كايت مي كنم 
يعني وجود هواي گرم يا سرد را نپذيرفته ام 
و وقتي آن هواي س��رد يا گرم وجود دارد در 
واقع من مي خواهم چيزي كه هست نباشد 
و اين يعني براي خود تناق��ض و درد ايجاد 
مي كنم. وقت��ي از وضعيت اقتص��اد يا رفتار 
رئيس يا هر چيز ديگري شكايت مي كنم، در 
حقيقت مي خواهم چيزي كه هست نباشد 
و اين يعني تناقض و تناق��ض يعني گرفتار 
شدن در درد. ش��ايد كسي بپرس��د پس به 
جاي ش��كايت يا گاليه چه كنيم؟ پاسخ اين 
اس��ت كه گاليه چه دس��تاوردي دارد؟ اگر 
دس��تاوردي جز درد دارد پس ادامه بدهيم، 
اما اگر مي بينيم شكايت و گاليه دستاوردي 
ندارد، مي توانيم از در پذيرش به مسئله وارد 
شويم. پذيرش اما زماني اتفاق مي افتد كه من 
حقيقتاً مسئله يا وضعيت را به درستي ببينم 
نه اينكه با ذهنيت به موضوع نگاه كنم. يعني 
آن قدر بتوانم واقع بينانه به مسئله ام نگاه كنم 
كه س��هم خودم را در اختالف با همس��رم يا 
پدر و مادرم يا هر كسي به عينه ببينم. وقتي 
همس��رم درباره اش��كال رفتاري من سخن 
مي گويد چن��ان گوش كنم كه ان��گار در آن 
لحظه كاري به جز گوش دادن در عالم ندارم، 
چنان گوش كن��م كه انگار دارم به مس��ئله 
ديگري گوش مي كنم، يعن��ي آن گاردهاي 
بس��ته و دفاعي را كنار بگذارم، بدون اينكه 
بخواهم پيش داوري كنم، بدون اينكه بخواهم 
از در توجيه وارد ش��وم، بدون اينكه بخواهم 
مغالطه كنم. در آن صورت است كه من سهم 
خود را در چالش هاي رفتاري خواهم ديد و 
از جهان صفر و صدي دروغيني كه براي خود 
ساخته ام، بيرون خواهم آمد. آن وقت است 
كه من مي توانم حقيقتاً در تماس با اشكاالت 

رفتاري خودم باشم. 

به جاي شكايت از ديگران مراقب خودت باش  

نور پذيرش در داالن تاريك گاليه

سبك مراقبت

وقتي ما شكايت مي كنيم دست به 
چه عملي مي زنيم. وقتي شكايت 
مي كنيم در واقع مي گوييم مشكل 
از ناحيه من نيس�ت و م�ن ايرادي 
ندارم و اي�ن ديگران هس�تند كه 
واج�د عي�ب و اي�راد هس�تند

سبك نگرش

چطور يك مقاومت موهوم ذهني، كام ما را در زندگي تلخ مي كند؟

هرجا كه هستيم نمي خواهيم آنجا باشيم

در خان�ه نشس�ته ام، مي گوي�م اي�ن 
چهارديواري مرا خفه كرد، مي روم سفر 
و گرما يا س�رمايي به صورتم مي خورد، 
فيل من دوباره ياد هندوستان مي كند و 
آرزو مي كنم كاش در خانه نشسته بودم. 
دوباره كه به خانه مي رس�يم مي گوييم 
هيچ كجا خان�ه خود آدم نمي ش�ود. به 
چند روز نرسيده باز مي گوييم اين خانه 
دارد ما را خفه مي كند. به راس�تي واقعًا 
مشكل ما مكان است؟ يا حتي مشكل ما 

زمان است؟

   محمد مهر
»ما مشتاق گذشته يا آينده اي آرماني هستيم كه هرگز وجود نداشته 
است و نمي توانيم ديروز را در امروز زندگي كنيم. به جاي حضور در 

زمان حال، ما در انتظار چيزي هستيم كه آرزوي حضورش را داشتيم. 
تصور مي كنيم كه اگر در زمان و مكان ديگري زندگي مي كرديم به سر 
منزل آرامش و رضايت مي رسيديم. ميل ش�ديد به »من نه، االن نه، 

اينجا نه« ما را بي خانمان نگه مي دارد. مي كوشيم از لحظه حال فرار 
كنيم، اما لحظه حال يگانه خانه اي است كه هميشه خواهيم داشت.« 

)دروغ هايي كه به خود مي گوييم/ جان فردريكسون)

اكهارت تله، در كتاب ارزشمند »سكون س�خن مي گويد« مي نويسد: »شكايت 
كردن و واكنش پذيري الگوهاي مورد عالقه ذهن هس�تند و منيت خودش را از 
طريق آنها تقويت مي كند. بخش بزرگي از فعاليت ذهني– عاطفي مردم بسياري 
را شكايت كردن و واكنش نشان دادن به اين يا آن رويداد تشكيل مي دهد. با اين 
كار اشخاص يا اوضاع را نادرست و خود را درست قلمداد مي كني. آنگاه با درست 
بودن احساس برتري مي كني و از طريق احس�اس برتري مفهومي را كه از خود 
داري تقويت مي كني، اما در حقيقت تو فق�ط توهم منيت را تقويت كرده اي. آيا 
مي تواني اين الگوها را در خودت ببيني و صداي نارضايتي موجود در س�رت را 

شناسايي كني؟«

 آيا زمان و مكان
ريشه تقالهاي ذهني ماست؟

پس تا حدي مس��ئله دارد ب��راي ما واضح 
مي شود و آن اين است كه ريشه بي قراري ما 
در زمان و مكان به خاطر خود وجود زمان و 
مكان نيست، بلكه به خاطر اين است كه ما در 
حقيقت زمان و مكان را با برچسب هايي به 
خوب و بد تقسيم بندي مي كنيم. پس روشن مي شود كه 
كليد ماج��را در اين تقس��يم بندي ها و در اين برچس��ب 
زدن هاست. مثاًل اگر من با خودم منطقي فكر كنم و بگويم: 
»بسيار خب! من االن بيمار هستم و مجبورم چند روزي در 
بيمارستان باشم، پس بگذار با بيماري خودم و با آن مكان و 
با آن زمان بيماري كلنجار نروم، بلكه بپذيرم من اكنون در 
اين مكان هستم، در آن صورت آيا آن همه رنج توليد خواهد 
شد؟« توجه كنيد كه بيمارستان رنج توليد نمي كند، بلكه 
مقاومت ذهني من در برابر بيمارستان است كه رنج توليد 
مي كند. بيمارستان از يك سري اشياء مثل تخت، دستگاه ها 
و... تشكيل شده است، اما من به آن اشيا برچسب مي زنم و 
توليد مقاومت مي كنم، همه اين اتفاقات در ذهن من روي 
مي دهد نه در مكاني به نام بيمارستان. مي بينيد داستان 
چقدر روشن است؟ من اگر بپذيرم بسيار خب من االن در 
بيمارستان هستم و در حال حاضر نمي توانم جايي جز اينجا 
باشم در آن صورت از درد بيرون مي آيم. من اگر بپذيرم من 
اكنون در محل كار هستم و نمي توانم جايي جز اينجا باشم 

– فرض كنيد من گزينه تغيير محل كار را در اختيار ندارم 
به خاطر شرايط اشتغال نمي توانم به راحتي كار پيدا كنم، 
بنابراين با وجود مزاحمت هايي كه در محل كار وجود دارد 
به كار ادامه مي دهم - بنابراين اين موضوع را مي پذيرم. در 
آن صورت چه اتفاقي براي من خواهد افتاد؟ توجه كنيد كه 
من مثاًل وقتي بيمار هستم و در بيمارستان بستري شده ام 
و اين بس��تري ش��دن در بيمارس��تان را به لحاظ ذهني 
پذيرفته ام، بسيار فرق مي كنم با بيماري كه در بيمارستان 
بستري شده، اما هنوز بستري شدن خود را نپذيرفته است. 
درست است ما هر دو لباس بيمارستان را پوشيده ايم، اما 

وضعيت ما اساساً با همديگر يكسان نيست.
 آن بيماري كه بيماري خود و بستري شدنش در بيمارستان 
و خود بيمارستان را نپذيرفته، با وجود اينكه در بيمارستان 
اس��ت، با وجود اينكه بيمار اس��ت، با وج��ود اينكه لباس 
بيمارستان را پوشيده، اما نمي خواهد اين را قبول كند و اين 
يعني رنج، رنج و رنج، اما وقتي من پذيرفتم تمام رنج هاي 
من از ميان برمي خيزد و فقط مي ماند يك بيماري جسمي 
كه باز آنجا هم من خود را با درد يكي نمي دانم، بلكه بيماري 
را در خود تش��خيص مي دهم و همين فاصله گيري با درد 
حتي شدت درد جسمي را هم كم مي كند، اما اغلب ما در 
برابر واقعيت مقاومت نشان مي دهيم؛ يعني درست است كه 
رئيس من در اداره موجبات آزار مرا فراهم مي كند، اما من 
در حقيقت دو رنج را مي كشم، يك رنج فرعي و كوچك تر 
كه آزار رئيس است و يك رنج بزرگ و اصلي كه نمي خواهم 

در آنجا باشم!

 وقتي فريب دهنده و فريب خورنده يكي است
اگر به شما بگويند همه آن تمناهايي كه شما در طول سربازي، 
بارداري، زنداني شدن، بيماري يا هر موقعيتي كه ممكن است 
براي كسي ناگوار باشد، ايجاد مي كنيد بر پايه فريب است چه 
خواهيد گفت؟ اگر كسي بگويد فريب دهنده و فريب خورنده 
يكي اس��ت چه خواهيد گفت؟ چه خواهيد گفت اگر كسي 
بگويد آنكه فريب مي دهد، همان كسي است كه فريب مي خورد، يا بهتر است 
بگوييم فريب دهنده يك پديده وهمي در درون فريب خورنده اس��ت. دقت 

كنيد كه چه اتفاقي مي افتد. من در يك مكان قرار دارم. نام اين مكان مي تواند 
بيمارستان باشد يا پادگان يا زندان يا محل كار يا هر جايي كه من پيشتر به 
آن مكان يك برچسب زده ام. يعني من از قبل تكليف خودم را با بيمارستان 
يا زندان يا محل كار روشن كرده ام و يك برچسب »نمي خواهم آنجا باشم« 
به آن مكان چس��بانده ام. حال اما مي بينم درس��ت همانجايي هس��تم كه 
نمي خواهم آنجا باش��م و اين براي م��ن درد ايجاد مي كن��د. از يك طرف 
نمي خواهم آنجا باشم و از يك طرف آنجا هستم، بنابراين دچار كشمكش، 
تناقض و تضاد مي شوم. اين اتفاق درباره زمان هم، همزمان مي افتد، يعني 

اگر برچسب زني درباره مكان صورت مي گيرد و من مي گويم »من اين مكان 
را نمي خواهم«، خواسته يا ناخواسته »من اين زمان را نمي خواهم« هم در 
آن مس��تتر اس��ت. من اين زمان را نمي خواهم، نمي خواهم امروز كه مثاًل 
سه شنبه است در اينجا باشم، اما از طرفي االن سه شنبه است و چطور مي شود 
هم سه شنبه باشد و هم نباش��د و اين براي من درد ايجاد مي كند. از طرفي 
مي بينم سه  شنبه را نمي خواهم، از طرف ديگر مي بينم نمي توانم اين سه شنبه 
را به چيز ديگري جز سه شنبه تبديل كنم و اين آغاز دردهاي عميقي است 

كه بسياري از ما در زندگي تجربه مي كنيم. 

  چند واقعيت آشناي بي قراري
اما اين ايراد رفتاري از كجا مي آيد؟ به هر حال من اگر مي خواهم 
از اين وضعيت خارج شوم اين پرسش جدي را بايد با خود مطرح 
كنم كه چرا به اين وضعيت دچار ش��ده ام؟ در خانه نشسته ام، 
مي گويم اين چهارديواري مرا خفه كرد، مي روم س��فر و گرما يا 
سرمايي به صورتم مي خورد، يا در يك دست اندازي مي افتم يا باد 
مخالفي مي آيد و فيل من دوباره ياد هندوستان مي كند و آرزو مي كنم كاش 
در خانه نشسته بودم. دوباره كه به خانه مي رسيم مي گوييم هيچ كجا خانه 
خود آدم نمي شود. به چند روز نرسيده باز مي گوييم اين خانه دارد ما را خفه 
مي كند. به راستي واقعاً مشكل ما مكان است؟ يا حتي مشكل ما زمان است؟ 
چون دقيقاً همين اتفاق براي زمان هم مي افتد، مثاًل گاهي ما فالن زمان را 
هم نمي خواهيم و دوست داريم كه از فالن زمان زودتر عبور كنيم. مثاًل من 
مريض شده ام، دوست دارم هرچه سريع تر خوب شوم، اين يعني چه؟ يعني 
مثاًل من اين دو، سه روز مريضي را نمي خواهم و دوست دارم از روي اين دو، 
سه روز بپرم يا مثاًل در يك آزمون شركت كرده ام و نتايج آزمون را چند ماه 
بعد مي دهند و من دوست دارم اين چند ماه زود بگذرد، اين يعني من اين 
چند ماه را نمي خواهم، يا فرض كنيد زني باردار شده است و دوره بارداري 
سختي را مي گذراند و دوست دارد آن چند ماه زود سپري شود، يا كسي را در 
يك جايي زنداني كرده اند، دوست دارد مدت زمان زندان زودتر تمام شود، يا 
مثاًل جواني به سربازي رفته است و هر روز روزها را مي شمارد يا به عبارت بهتر 
روزهايش را نمي خواهد و دوست دارد آن دو سال زودتر بگذرد، اما وقتي مثاًل 
همان سرباز دو سال سربازي را تمام مي كند، آن شيريني كه تصور مي كرد 
بعد از سربازي خواهد چش��يد، مي بيند نيست؛ يعني فقط يك تصور و يك 
تصوير بود كه مثاًل اگر لباس سربازي را از تن بيرون كند يا فرماندهي باالي 
سرش نباش��د يا مجبور نباش��د 5 صبح از خواب بيدار شود، زندگي برايش 
بهشت خواهد شد. مي بينيد كه س��ربازي آن فرد تمام شده است و او ديگر 
مجبور نيست 5 صبح بيدار شود، يا مجبور نيست از يك سري افراد دستور 
بگيرد، يا لباس خاصي بپوشد و از ديسيپلين ديكته شده پيروي كند، اما حال 

او خوب نيس��ت، مثاًل دچ��ار بي حوصلگي و مالل مفرطي ش��ده و حقيقتاً 
نمي داند كه با زمان هايش چه كار كند. يا زنداني اي كه از زندان آزاد مي شود 
تصور مي كرد اگر تاريخ موعود آزادي فرا برسد از شادي بال درخواهد آورد و 
چنين و چنان خواهد شد، اما مي بينيد در روزهاي بعد از آزادي به سرعت 
شادي او رنگ مي بازد و همه چيز عادي مي شود، يا مثالً من روزهاي بيماري ام 
را دوست نداشتم و مي خواستم به سرعت از روزهاي بيماري عبور كنم و به 
آن سو بپرم، آن سو كه سالمتي خواهد بود. تصور مي كردم اگر به سالمتي 
برسم ديگر هيچ مسئله اي نخواهم داشت و خيلي خوب خواهد شد، اگر اين 
بيماري از من جدا ش��ود. به ياد مي آورم كه چند بار پشت سر هم در خودم 
مي گفتم خدايا من ديگر چيزي از تو نمي خواهم، فقط اين بيماري برود، چون 
اگر اين بيماري كه عامل رنج من اس��ت، برود من ديگ��ر هيچ كمبودي در 
زندگي نخواهم داشت، سراسر زندگي من آرامش و رضايت خواهد بود و با 
همه چيز به راحتي خواهم ساخت و شادي زيادي به زندگي من خواهد آمد، 
اما حاال مي بينيد فرد بيماري اش خوب شده، اما حال خوبي پيدا نكرده است، 
بلكه او سوژه ديگري پيدا كرده و حاال به آن س��وژه فكر مي كند كه اگر اين 
سوژه از زندگي من برود حال من خوب مي شود يا اگر اين موضوع وارد زندگي 
من ش��ود من زندگي خوبي را تجربه خواهم كرد. ف��رض كنيد من در يك 
بيمارستان بستري بودم، آرزو مي كردم كه هرچه سريع تر حالم خوب شود و 
از آن بيمارستان جدا شوم، فكر مي كردم روزي كه از بيمارستان بروم بهترين 
روز زندگي من خواهد بود، اما حاال با اينكه حالم خوب شده و از بيمارستان 
مرخص شده ام، اما عاشق پرس��تاري در همان بيمارستان شده ام و حاال به 
خودم مي گويم اگر اين پرستار به خواستگاري من جواب مثبت بدهد اين بار 
ديگر ح��ال من واقع��اً خوب خواهد ش��د. متوجه هس��تيد كه م��ا در چه 
گرفتاري هاي عظيم��ي ب��ه دام افتاده ايم؟ و ب��ر فرض كه آن پرس��تار به 
خواستگاري من جواب مثبت بدهد آيا واقعاً حال من خوب خواهد شد؟ آيا 
بعد از مدتي من سراغ سوژه ديگري نخواهم رفت و حال خوب من وابسته به 
برآورده شدن آن موضوع نخواهد بود؟ سؤال اين است كه چرا اين گونه ايم؟ 

چرا واقعاً ما رها نمي شويم؟ چرا حلقوم ما هر بار در جايي گير مي كند؟

 ناگهان مي بينم نمي خواهم آنجا باشم
برادرم صبح زود با من تماس گرفته است، به خيال اينكه مي توانم 
راهنمايي اش كنم. مي گويد مزاحم نيس��تم؟ كار نداري؟ و من 
مي گويم نه! راحت حرفت را بزن. از خانه تا محل كار را پياده راه 
مي رويم و وقتي تلفن را قطع مي كنم، مي بينم 45 دقيقه با هم 
حرف زده ايم. داس��تان او با داس��تان من چندان فرقي ندارد و 
خيالش را راحت مي كنم كه آنچه او را رنج مي دهد، مرا هم رنج مي دهد 
و نه تنها مرا كه ميلياردها آدم را روي اين سياره آبي رنج مي دهد. رنج او 
اين است: »فرض كن با دوستانم هستم و يكجا با هم نشسته ايم. ناگهان 
مي بينم نمي خواهم آنجا باشم، دوس��ت دارم در خانه باشم. از دوستانم 
خداحافظي مي كنم و مي آيم خانه، اما مي بينم چند دقيقه اي نگذشته 
مادر چيزي مي گويد كه ناراحت و عصباني ام مي كند و نمي خواهم خانه 
باشم. مي خواهم بروم قدم بزنم، اما قدم زدن هم حالم را خوب نمي كند، 
چون نمي خواهم در حال قدم زدن هم باش��م. زندگي من ش��ده است 
نخواستن جاهايي كه در آنجا هستم.« و آيا اين چالش جدي دنياي برادر 
من چالش همه يا اغلب ما نيست؟ آيا اغلب ما زندگي مان در اين حالت 
نمي گذرد؟ نخواس��تن جايي كه در آن قرار داريم. مث��اًل من يك بچه 
كوچك دارم. در اداره كه هستم به او فكر مي كنم، يعني يك تصوير خيلي 
آرماني و زيبا از خانه براي خود درست مي كنم. بعد كه از اداره رها مي شوم 
و مي روم خانه مي بينم به چند دقيقه نرس��يده مي خواهم خانه نباشم، 
يعني همان كودكي كه آن تصويرهاي رؤيايي را از او ساخته بودم حاال 
دارد گريه مي كند و من نمي توانم صداي گريه او را بند بياورم؛ بنابراين 
احساس عجز و استيصال مي كنم، گوش هايم را مي گيرم يا داد مي زنم يا 
كودك چيزي از من مي خواهد ك��ه نمي توانم برايش بگيرم، آنقدر پول 
ندارم كه آن اسباب بازي اي را كه مي خواهد براي او تهيه كنم، يا نه، پولش 
را هم دارم، اما آن چيزي كه مي خواهد مناسب سن او نيست، اما كودك 

اصرار دارد و داد مي زند و من حاال مي خواهم خانه نباشم. 


