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  مقدمه علی اکبر قزوینی

و موضوعش ــ تغییر و تحول فردي ــ را کـه   خوانی عنوان کتاب را که می

گـویی یکـی دیگـر از خیـل ایـن همـه        آوري، بـا خـودت مـی    در نظر مـی 

در این بازاري که حاال سکّه شده اسـت،  . هاي موفقیت و خودشناسی کتاب

نامی هم پیدا شـده کـه بـا ایـن عبـارت ظـاهراً       » محمود پیرحیاتی«یک 

کتابی نوشته تا نـامی بـراي خـود    ، آمده »فقط آویزان خودت شو«بازاريِ 

انـد مـدرس موفقیـت،     این همه آدم شده. دست و پا کند و هوادارانی بیابد

یعنـی چـه   » !آویزان خودت شو«چرا محمود پیرحیاتی یکی از آنها نشود؟ 

. یک جور بـازي بـا کلمـات   . رسد دار هم به نظر می اصالً؟ یک مقدار خنده

هـاي انگیزشـی از ایـن و آن،     تانالبد یک مشت جمالت قصار است و داس

هاي سطحی و صد من یک غاز قرار است بـه هـم    که با ضرب و زورِ توصیه

چسبانده شوند و حاصل، معجونی باشد که بیش از ایجاد تغییري اساسـی  

 . در نگرش و رفتار خواننده، شهرتی براي نویسنده دست و پا کند

آن چه » درون«تا ببینی در  کنیکتاب را باز می. روي فرا می» جلد«اما از 

اول، از همان نخستین جمله، کتاب  يناگاه از همان صفحه و به. خبر است

بـرد و   به معنـاي واقعـی کلمـه بـا خـودش مـی      . »برد می«تو را با خودش 

 . شوي به ساحتی دیگر وارد می. روي به یک سرزمین دیگر می

هاي دیگر  ابیابی که این کتاب، از جنس خیلی از کت بالفاصله درمی

حتی بر اساس تحقیقات بازار و نیازسنجیِ مخاطبان هم نوشته . نیست
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نشده؛ چیزي که امروزه از دید متخصصان بازاریابیِ کتاب، اشتباهی بزرگ 

شود که نوشتن کتاب از ابتدا تا انتها در خلوت و بعد  دانسته و عنوان می

دهد و  واب نمیچاپ آن به امید یافتن مخاطب و پرفروش شدن، دیگر ج

توان  که می ( هاي اجتماعی روشِ درستی در عصر اینترنت و شبکه

 )ترین رفتارهاي مخاطبانِ بالقوه را هم سنجید و اندازه گرفت کوچک

 . نیست
توانـد در فراینـدي    هاي دیگر نیست، چگونه مـی  اما کتابی که شبیه کتاب

. نیسـت شبیه آنهـا نوشـته شـود؟ ایـن کتـاب، یـک سـري دسـتورالعمل         

هاي مد روز نیست که معلوم نیست خود نویسنده بـه   اي از توصیه مجموعه

کـش  «شان کـرده، یـا اینکـه فقـط از ایـن و آن       آنها عامل است و زندگی

. این کتاب، از جنسِ زنـدگی اسـت؛ زنـدگیِ خـود نویسـنده     . است» رفته

کـه ایـن   ) دهـد  زند و گـواهی مـی   اش فریاد می و هر کلمه(مشخص است 

دردي، کـه   کتابی است که نه از سرِ بـی . اب، خود زندگیِ نویسنده استکت

آفـرین و شـفابخش    آن درد مقدس و زندگی. از روي درد نوشته شده است

 :فرماید که عطار می

 بینم به دردي مبتال گشتم که درمانش نمی

قصـار   ياش یـک جملـه   این کتاب آنقدر زیبا و پرمعناست کـه هـر جملـه   

و بعضــی . اش اصــالً یــک کتــاب اســت بــراي خــودش  هــر جملــه. اســت

هایش شبیه شعر است یا یک تابلوي هنري زیبـا؛ یـا شـاید عکسـی      جمله

هـا را   خوانی، آنقـدر جملـه   وقتی آن را می. دلپذیر يقشنگ از یک منظره

اش یادداشـت   کشـی و در حاشـیه   کنی و زیر کلمات خـط مـی   هایالت می

و با ایـن حـال،   . شود یکی و مدادي مینویسی که تقریباً تمامِ کتاب ماژ می
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. هـاي قصــار و کلمـات شـاعرانه نیســت    اي از جملـه  ایـن کتـاب مجموعــه  

اش،  خـوانی  است که وقتی می» جاندار«تنیده از کلمات   اي درهم مجموعه

گویم ایـن کتـاب    دلیل نیست که می بی. شوي تر می زنده. شوي می» زنده«

 . است» زندگی«از جنسِ 

جمالت این کتاب گُـر گـرفتم و اشـک، آن اشـک مقـدس، از       من بارها با

یک دور خواندنِ این کتاب را طی چند روز، در یکـی  . چشمانم سرازیر شد

در تورنتـو،  » یانـگ «، بـرِ خیابـانِ معـروف    »تیم هرتونز«هاي  شاپ از کافی

شـاپ، بـین ایـن همـه      خواست وسط این کافی و بارها دلم می. تمام کردم

هـا در چـه    آي آدم«: مختلف، بلنـد شـوم و فریـاد بـزنم     هاي آدم از ملیت

ایـن جمـعِ انسـانی     يبارها در میانه» ...ام کارید؟ من یک گنج کشف کرده

هایم ــ ناشی از تماسم با آتشِ کلمات این کتاب ـــ مـرا    سعی کردم اشک

دانـد   خودش است چه مـی » هواي«خُب دیگري که در . هق نیندازد به هق

 ... هستم »حالی«من در چه 

اینکـه کتـاب را   . خواهد شما این کتاب را بخوانید وجودم دلم می يهبا هم

شما با پاي خودتان . علت نیست اید، بی اید و تا اینجا خوانده دستتان گرفته

دهـم ایـن کتـاب را     قول می. »اید آورده شده«اید؛ به اینجا  به اینجا نیامده

تـان   هاي کتابخانـه  عزیزترین کتاب بارها و بارها خواهید خواند و به یکی از

کتابی است که دوست دارید مدام دم دستتان باشـد و  . تبدیل خواهد شد

را از » تحـول فـردي  «ایـن کتـابی اسـت کـه     . هاي نور از آن بخورید لقمه

توانـد   کتـابی اسـت کـه بالفاصـله مـی     . شناساند جنس دیگري به شما می

د؛ و با مداومت در خوانـدن و  یرِ نگرش ــ و رفتار ــ در شما شویموجب تغ

هاي آن، تغییراتی مثبت و پایـدار   عمل به مطالب آن و درونی کردن آموزه
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 . در شما پدیدار خواهد شد» از جنسی دیگر«

 .»بخورید«لطفاً این کتاب را 

 
 اکبر قزوینی علی

 )1396تیر  25( 2017جوالي  16تورنتو، 
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  مقدمه نویسنده

این تغییر . کنیم مان تغییراتی را تجربه میما انسانها در زندگی  يهمه

  .گاه در جهت رشد، تعالی و شکوفایی ماست و گاه در جهت عکس آن

در تمام شئونات زندگی ما انسانها امـري تردیـد    تحول و تغییرنیاز به 

تحولی که گاه بنیادي و همه جانبه باید عرصه تفکـر و روح و  . ناپذیر است

این تحول قطعاً از رهگـذر ذهـن و فکـر    . زدروان و جسم ما را دگرگون سا

بـدین   تواند زمینه ساز انقالبـی در روح و روان باشـد و   انسان است که می

  .دیگري بیافریند  شکل از انسان شکل

وارد به جاي آنکه آویزانِ گفتار، رفتـار،  مدر بسیاري از و ما در اجتماع 

ایـن کتـاب   . شویم برنامه ریزي و اهداف خودمان شویم، آویزانِ دیگران می

دن مخاطب بـا  درگیر کربا ست که ا هایی ساده در پی آنه ذر آموزاز رهگ

یادآوري نماید که تا انسـان آویـزان رفتـار و گفتـار خـودش      خودش به او 

  .نشود راه به جایی نخواهد برد

کنـد یعنـی    پیام اصلی این کتاب که نام کتاب را نیز بر خود حمل می

اي است به این مضمون که تا از ذهـن،    کنایه» ویزان خودت شوآ«: عبارت

 فکر، رفتار و گفتار خودت مراقبت نکنی و تا در راه اصالح خودت گـام بـر  

  .نداري، موفقیت، ثروت و شادي حقیقی را درك نخواهی کرد

این کتاب داستانی است براي تبدیل شدن آدمی به انسـانی از جـنس   

  .زان خودش بشودانسانی که فقط آوی. شادي و رهایی ،نور

هـا و نیـز    و شرکت در دوره تحولِ فرديتغییر و  براي آشنایی با اصول

مراجعــه   com.olefarditahav.wwwدانلـود کتـاب رایگـان بـه سـایت      

 .   کنید



  )اولین دیدار(فقط آویزان خودت شو /  12

 

  

  

  

  »اولین دیدار«

سوار ماشین که شدم قبل از اسـتارت زدن لـوازم را از روي یادداشـت    

ي دوربـین، موبایـل،   پایـه، حافظـه   دوربـین، لنـز، سـه   . چک کـردم   روزانه

همه چیز سر جایش بـود،  ... . شارژرها، لوازم شخصی، کتاب، فلش، نقشه و

  !جز خودم

روشـن  . نگران نه، اما غمگین بودم. جودم رخت بربسته بودآرامش از و

از شهر که دور شدم، صنعتی شدن داشت جـایش  . افتادم "راه"  کردم و به

انـداختم و   گـاهی نـیم نگـاهی بـه نقشـه مـی      . و مسـیر  "راه"داد به  را می

اي که در روي صـندلی کنـارم پهـن شـده هـدایتم        دانستم این نقشه نمی

اي که در قلبم افتاده عنان ذهن و روحم را به دسـت    غهکند یا آن دغد می

  !گرفته

اي   آورد و من بی هیچ عجله هواي خنک اردیبهشت ماه حالم را جا می

کنـد جـایی    ام مـی  خنکاي هواي دم صبح وسوسـه . فشارمبر پدال گاز می

هـاي دور دسـت    هنوز سر انگشتان نور از پشت کوه. بایستم و عکاسی کنم

هـا   جـایی همـین نزدیکـی   : بـا خـود گفـتم   . ون نـزده بـود  سمت چپم، بیر

کنم و تصویري به ذخـایر غنـی دوربیـنم اضـافه      ایستم، گلویی تازه می می

  .کنم می

چند ساعت قبل که حرکت را آغاز کرده بودم قصدم تنها، تنهایی بـود  

دانم این مدنیت چه چیزي را برایمـان بـه ارمغـان    اصالً نمی. و فرار از شهر

براي . ایم رفته کنم هویتمان را در قبالش هدیه داده گاه حس می آورده که
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    من که معماري کویر مرکزي ایران، هوش از سرم بـرده، خـروج از مـدنیت

ها و خودروها و پناه بردن به دل کویر، غنیمتی بـس بـزرگ    آسمان خراش

تاب شده بودم که در خواب و بیـداري  راستش را بخواهید طوري بی. است

اش وانهادم بـراي   ي مظاهر فریبنده شهر را با همه. ي غربت داشتدلم هوا

ام  مـن گـاهی دیـده   . کننـد  آنان که به زندگی در شلوغی تمدن افتخار می

من . اند  شان افتخار کرده آدمهایی را که به اسم شهرها در گوشه شناسنامه

ام اشخاصی که جغرافیاي شهري از جغرافیـاي بـاطنی    بارها دیده

  .تر بوده است همبرایشان م

براي من اما لحظاتی در خاطرم مانـده کـه بـا هـیچ جغرافیـایی قابـل       

ات را تغییـر دادي و رفتـی    گیریم که با المثنی شناسـنامه . تعویض نیست

هاي شهر شدي، آن وقـت بـا تفـاخر    عضو آن میلیون تن آدم مدهوش برج

رم، ي فـالن شـه   ي پایتختم، من بچـه  بسیار هر جا رسیدي گفتی من بچه

خب که چه؟ من نفهمیدم مزه این تفاخر به جایی بودن آیـا تفهـیم اتهـام    

است به روستایی بودن من و امثالِ من؟ من نفهمیدم نگرانی ما از چیست 

  کنیم؟ که این همه ترس را پشت نقاب اسم و شناسنامه پنهان می

جاده تا انتهاي آینه خـالی  . کنم ي جلوي جیپ را کمی تنظیم می آینه

ي معمـاري را   برد به آن سالهایی که دانشـکده  کویر مرا می. و برهوتاست 

را  "سـهراب "سوتر، سالهایی که شـعرهاي   کردم و کمی شاید آن تجربه می

: ام را وارسـی کـنم   شود چهـره  نگاهی دوباره به آینه، باعث می. خواندم می

البته موهایم همچنان در گرو جوانی . ریش هایم کمی به سپیدي گراییده

یابم، خود را خوشـحال   خندم و به هر اندازه که شهر را دورتر میمی. است

ي  تواند باشد میان فاصـله  اي می راستی چه رابطه. کـنم  تر کشف می

به نظرم ترکیبی از فیزیک کوانتوم، روانشناسی  شهرها و شادکامی من؟
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ي سپهري و نیز کهـن الگوهـاي یونـگ     ابراهام مازلو، شعرهاي هایکو گونه

  !!!تواند این رابطه را کشف کند می

کمی جلوتر جاده در شانه سمت . خندم ام می دوباره به گفتگوي ذهنی

اي کوچـک منتهـی     اي را جدا کـرده کـه بـه تپـه      باریکه» راه«راست خود 

سـه پایـه دوربـین را بـر     . کنم به کنـار جـاده   جیپ را هدایت می. شود می

نـد دقیقـه پیـاده روي کـافی     چ. زنم گذارم و به خاکی جاده می دوشم می

کـنم و دوربـین را    سه پایه را تنظـیم مـی  . است که من به باالي تپه برسم

  .شوم ي تپه ماهورها خیره می به منظره. نصب

قوس و فرود . نور صبحگاهی، افقِ دید را تا توانایی چشمم روشن کرده

گـاهی   روي،گـاهی بـاال مـی   . اندازد ها مرا به یاد اوج و فرود زندگی میتپه

کنی یعنی چه؟ این باال و پایین ها چه  آیی و بعد با خود فکر می پایین می

  خواهد از جان من؟ اصالً چرا من؟ می

تصـویر  . شـوم ي روبرو خیره می ناکی صحنهي دوربین به فراخ از دریچه

تصـمیمم را  . شود، این حرکت دوار تپه هاي کـویري در عکـس   جذابی می

نگـاهی  . افتـد  ز صدم ثانیه به دام دوربین میگیرم و عکس در کسري ا می

بهایی هزاران سال گران "جعبه سیاه"گویم عجب  کنم و می به دوربین می

. ي یک عکـاس را در خـود جـاي داد    تاریخ طبیعی ایران و ذهنیت آشفته

من، جاده، طبیعت و خدا . کنم ام را باالي همان تپه پهن می سفره صبحانه

طـوري  . کـنم  در لیوان سفالی زرد رنگم خالی میچاي فالسک را . تنهائیم

ام  قسمتی از جیپ قرمز رنگم به همـراه خطـی طـوالنی از     که من نشسته

ي جـاده نگـاه    به انتهاي تـنِ کـش آمـده   . جاده باریک و آسفالته پیداست

پـا بـه آن   ! ي هوس انگیزي دارد ایـن تـن عریـانش    عجب وسوسه. کنم می

ـ  جاده اصالً اغـواگرترین انـدام را   . رويبدهی باید تا ته رسوایی جاده ب
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  .ي آنانی که اهل رفتن هستند، دارد براي همه

مـن و سـفره و   . تکـانم  خـورم، تنـی مـی   چاي و پنیر و گردو را که مـی 

، تنهـا همـراهم    "راه"ي  گردیم به سمت جیپ و بعـد ادامـه   دوربین برمی

ی دهـد و مـن بـا خیـال     را نشـان مـی   fullعقربه سـوخت کلمـه   . شود می

توانـد   یعنی آن عقربه چه چیزي دارد کـه مـی  . فشارم تر پدال را می راحت

هـا بـا مـا سـخت     عقربـه . بشود قوت قلبِ من؟ عقربه کُالً چیز خوبی است

-مثالً همین ساعت بنـد چرمـی دسـتم چـه چیـز را مـی      . اند عجین شده
ي  شناساند؟ زمان؟ غم دیروز؟ نگرانی فردا؟ یا خالقیـت زنـدگی در لحظـه   

گـزد و   گاهی مانند عقرب آدمی را می. ون را؟ عقربه عجب چیزي استاکن

عقربه گاهی اصالً خود عقرب است؛ یعنی نـه از راه  . زند ذهنت را نیش می

زند و تو را متورم دیـروز   کینه، بلکه با درایت و طمأنینه ذهنت را نیش می

  .کند و فردا می

رود یادت مـی . دهیافتد تا زمان را از دست بعقربه گویی به جانت می

  .که زندگی نه دیروزي داشت و نه فردایی

برد که اصالً زمانی اي مرا به هزار توي آن سالیانی می  حرکت هر عقربه

پرسم زمـانِ بـی زمـانی کجاسـت؟ آن     میمن گاهی از خود . وجود نداشت

کـردیم؟   اي براي تکه تکه کردن اوقاتمان نبود، ما چه مـی   هنگام که عقربه

. کننـد  کنم این عقربه ها، ذهن ما را هـم تکـه تکـه مـی     فکر می گاهی من

روم، روم، جلـو مـی  گیـرم، عقـب مـی    ها شکل می مثالً من با حرکت عقربه

این عقربـه عجـب توانمنـد    . ایستمشود و می ام تمام می حتی گاهی باتري

  !است

اي  کند و لحظه اي دارد که آدم را یک لحظه قوي میعقربه چه توانایی

. شود پـارادوکس خـودش   عقربه اصالً گاهی خود میر ضـعیف؟  دیگ
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ایسـتد گـویی   زند و بعد که مـی تواند زور می یعنی خودش تا جایی که می

ي بنزین خـودروام   حاال من خیره به عقربه. برد در خألهمه چیز را فرو می

اي که پر و خـالی شـدن را، دیـروز و     عقربه چگونه است: گویم با خودم می

توانـد در  کنـد، نمـی   ودن را، دیر و زود شـدن را بـه مـا تفهـیم مـی     فردا ب

تـرین عنصـر   مـن خـائن  : ي اکنون و اکنونیت لحظه بایستد و بگوید لحظه

  !!!ي دست بشرم؟ آفریده

ها، حتی اگر عقربی نباشند، مدام ذهن ما را درگیر چیـزي غیـر    عقربه

لیـق و  عقربـه هـا مـرا از رهاشـدگی ذهـن، از حـس تع      . کننـد  حقیقی می

یعنـی مـن   ! وار دویـدن  برند در اغماء، در گیجـی خلسـه  گشادگی روح می

کنم نکند دیر شود؟ چه کاري را دیـروز نکـردم؟ چـه     مدام به این فکر می

ترین محصـوالت  یکی از درخشان "افسوس"کاري باید فردا بکنم؟ 

ام در شـهر مردمـان تفـاخر     مـن حتـی گـاهی دیـده    . اي است  هر عقربه

مـن امـا   . تایم بودنشـان  ترین ساعتها و نیز به آنداشتن لوکسکنند به  می

اي اسـت بـین لـوکس     چه رابطـه : بار از یکی از این مفتخرین پرسیدمیک

هـا  توانم درك کـنم عقربـه   ها و جهت زندگی؟ گفتم چطور میبودن عقربه

چرخند یا زندگی من؟ نگاه هاج و واج و عاقل انـدر سـفیه مـرد    درست می

مرا متوجه کرد که بهتر است به روستایی بـودنم بپـردازم؛   لوکس به دست 

-در شهر چیزهایی هست که فقط یک عقربه به دسـت مـی  چـون  
  !فهمد

هاي کویري، خصوصاً آنهایی که فرم و محتـواي  حوالی ظهر، قهوه خانه

انـد، محـل مناسـبی هسـتند بـراي       اصیل معمـاري کـویر را حفـظ کـرده    

آنکه بدانم  رانم بی  ند به ادامه و من میک جاده اما مرا دعوت می. استراحت

خواهد کجا برود بدترین  اینکه آدم نداند که میراسـتی  . روم کجا می
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یعنی چقدر خوب بود که ما از همـان ابتـدا یـک     !درد بشري است، نه؟

شد و ما طبق یک برنامه، جدول و یـا تقـویم    اي برایمان طراحی می  برنامه

-مـی . شد و چه افتخار بزرگی نصیبمان می! رفتیم به سر منزل مقصودمی
دار، فقیـر، مهنـدس، دکتـر،    شدیم انسانهاي موفق، شکست خـورده، پـول  

شدیم یک عده افراد می... . رفتگر، صنعتگر، کارآفرین، شهري، روستایی و 

مگـر همـین االن هـم    .... خوب، بد، زشت، زیبا، خوش کردار، بد طینت و 

مـا  : ما الاقل آن وقت یـک تفـاوت داشـت   این گونه نیستیم؟ چرا هستیم، ا

انـداختیم گـردن آن کـه مـا را     ي تقصیر را مـی  دیگر مقصر نبودیم و همه

  !توانستیم مقصر بدانیم ما برنامه ریز را می! کوك کرده

. خواهد برود، نفی آن برنامه ریـزي نیسـت  البته اگر آدم بداند کجا می

تـوانیم پـس از تولـد کـه     یعنی اگر مـا ب . است فهم پیامکنم  بلکه فکر می

خواهـد   ي زندگی بپیوندیم، آیا خالق نمـی  عقربهاجباري بوده به جریان بی

پیامی را بفهماند؟ یعنی اینجاست کـه مـن تنهـا بـه قضـا و قـدر معتقـد        

اینجا همان جاست کـه فکـر، ذهـن، خالقیـت و اختیـار درگیـرم       . نیستم

ا در خالصـی  افتـد کـه گـاهی الزم اسـت آدم هـ     کند و بعد یـادم مـی   می

اي که تجارب روزگار برایشان دنده معکـوس    رفتارهایشان، در همان لحظه

زمانشـان را متوقـف   . برند، بایسـتند  کشد یا همان جاهایی که ترمز میمی

کنند و یادشان بیاورند کـه پیـام و حکمـت الهـی چیسـت؟ مـن در ایـن        

م یافـت  تـوان  ي آشفتگی چه پیامی جز درد، رنج و خود آزاري مـی  بحبوحه

مـا انسـانها گـاهی تعمـداً      !!!عجب درد عجیبی است ترك دركکنم؟ 

لذت شگرفی . کنیم درك عمیق و وسیع هدیه داده شده خدا را ترك می

  !!!هاي ذهنمان دارد گرماي زیر برف براي کبک

کنم چنـدان بـی هـدف     من اما در تمام چند ساعت این سفر حس می
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عنان از  !برندگویی مرا با خود می رانمیعنی همانطور که می. هم نیستم

دانم که هر مسافرتی را مقصـدي اسـت    یعنی می! ام، اما امان نه دست داده

گر و نیـز سـخت دلـم     رسد، اما صبورم و نظاره که گاه بی پایان به نظر می

  .خواهد نقش خود را فعاالنه بازي کنممی

ابم کـه  توانم بی کدام سفر را میگاهی به این پرسش رسیده ام کـه  

اندازم و عقربـه مـرا   نگاهی به ساعت می پایانی براي آن متصور نباشم؟

یعنـی اینجـا بـاز    ! عمیقـی   ي عجب رابطه. اندازدبه یاد ضعف جسمانی می

عقربه گاهی مـرا مسـتقیم   . عقربه عجب چیز مهمی است. ها مهمند عقربه

ت ي جـالبی دارد بـا تنظیمـا    عقربـه رابطـه  . ي غـذا  برد بـه سـر سـفره    می

تواند به تنهایی ذهن مرا گُشنه کُند یا  عقربه خودش می. فیزیولوژیک بدن

  !!!تشنه

ي  تـابلویی در سـمت راسـت نشـانه    . کـنم  پیچ و خم جاده را طی مـی 

روي تـابلو  . دهد که البته چند صدمتر جلـوتر بایـد باشـد    غذاخوري را می

. شـوم یخانـه مـ   چند دقیقه بعد وارد قهوه. "لقمه سراي نور": نوشته شده

محاسـنی سـفید   . رسـد  چی،تنها، بی هیچ وردستی به مهمانانش مـی  قهوه

کند و  تعارف می. با دستمالی بر دوش؛ خوش برخورد و خندان است. دارد

بنـایی  . فضا قـبالً کـارکردي دیگـر داشـته    . نشینم می. گوید خوش آمد می

ه سطح قهوه خانه از جاده با چنـد پلـ  . گونه "یخچال"قدیمی با کارکردي 

هاي صورت گرفته بنا را سرپا و زنـده  اما مرمت. به سمت پایین، جدا شده

صداي پیرمرد مـرا از تجزیـه و تحلیـل معمـاري بنـا بـه       . نگه داشته است

بـوي عطـر   : خـوري؟ پاسـخ دادم   چـه مـی  ! مسـافر : دنیاي حال برگردانـد 

کنم غذاهایت سنتی است، نه؟  من فکر می. غذاهایت حکایت عجیبی دارد

آنچه اینجا را معطر سـاخته از غـذا نیسـت و    . مه نوع غذایی داریمه: گفت
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و مـن هـم    "دوختـه دهـان  "آورم بـه نـام   برایت غذایی می: ادامه داد

چند لحظه بعد سینی غذا با چند تکه نان محلی مـرا سـر   . استقبال کردم

بادمجانهـایی کـه   . "دوخته دهـان "نگاهی دقیق انداختم به . آورد ذوق می

  .شده از سبزیجات و با نخ شکافشان دوخته شده دهانشان پر

توانـد   اي می چه رابطه. دهانشان دوخته شـده ! عجب اسم بامسمایی

بـین دهـان و کـالم و شـکم چـه اشـتراکاتی        باشد بین کالم و شـکم؟ 

: پرسـیدم . مـن و پیرمـرد تنهـائیم   . خانه تقریباً خالی شـده پیداست؟ قهوه

ات را بشناسـی و تنهـا    لـه شود سمت قب مگر مینه، : تنهایی؟ گفت

ایـن  : پرسـیدم . دهـد  اش قلبم را تکانی مـی عرفانی -جواب فلسفی !باشی

چند کیلـومتر  : نزدیکم شد و گفت. خواهم حوالی جایی براي استراحت می

بینـی کـه   جلوتر، در سمت راست جاده، درخت تنومند و کهنسالی را مـی 

را دنبـال کنـی    "راه" باید از راه خاکی کنار آن عبور کرده، همان طور که

رسی که جاي مناسبی اسـت بـراي اسـتراحت، اقامـت و     به اقامتگاهی می

  .دیدار

است که چـاه را بـه تـو     "راه"این تنها . را دنبال کن "راه": و ادامه داد

نگـاهم بـه   . داردتنها جایی است که تو را وصل نگه می "راه". شناساندمی

. اب بـود، آشـفته تـر هـم شـد     تـ  دلـم غمگـین و بـی   . تر شدپیرمرد عمیق

دانی من دنبال چه هسـتم کـه وعـده راه، اقامـت و      تو از کجا می: پرسیدم

  .دهی؟ من شاید فقط جایی براي خواب خواسته باشم دیدار را می

مردمک چشمها . در اعماق هر چشمی پیامی نهفته اسـت : جواب داد

ه هایت با من سخن گفتنـد، نـ   مردمک .راستگوترین عضو بدن هستند

  .گوشت زبانت

تواند به تمـامی و کمـال صـداقت و پیـام را در     بدان هیچ چشمی نمی
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آدمهـا  . خود پنهان کند؛ مگر زمانی کـه دسـت از خیـره شـدن بـرداري     

، تـو خیـره بـه    شوند شوند که بدان خیره می عموماً شبیه چیزي می

اي که چشمانت حیراننـد؟ مـن نشـانی جـایی را دادم تـا بتـوانی          چه شده

. هیچ اسارتی باالتر از اسارت ذهن نیست! مسـافر . ت را آزاد کنیخود

اگـر بتـوانم   : اي، چگونه جایی است؟ جـواب داد   آنجا که نشانی داده: گفتم

  .تعریف و توصیفش کنم که دیگر جذابیتی ندارد، مسافر

ترسم با تعریف آنجا، به تحریـف ذهـن و زبـان نزدیـک      می: و ادامه داد

دانـیم کجاسـت،   ه گاهی کسی در جایی کـه مـا نمـی   برخیز و برو ک. شوم

  .منتظر ماست

مـن و  . ها را دریاب نشانههیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست، ! مسافر

ها را دنبال کـن تـا   نشانه. است "راه"اصل، . تو هم براي دیگران نشانه ایم

زنـد و  چـی تلنگـري بـه ذهـنم مـی     برق چشمان قهـوه . را طی کنی "راه"

اي که داده به  و جیپ را به سمت نشانه خیزم برمی. بر جانم کالمش آتشی

اما درختی . چند کیلومتر جلوتر انتظار دیدن درخت را دارم. رانمپیش می

یادم رفتـه  . ساعتم نیست. اندازمنگاهی به ساعت مچی ام می. پیدا نیست

  .از روي میز قهوه خانه بردارمش

ي جـذابی   چه خلسـه . من در یک لحظه بی عقربه و بی زمان شدم

کمـی کـه   . شـوي لحظه مییک لحظه بی! دارد این عدم تعلق به زمان

اي   آیـا رابطـه  . شودو نوري در دلـم روشـن   رانم، از دور درختی پیدا میمی

توانـد مـرا    هست بین درخت و دل انسان؟ یعنی درخت به خودي خود می

ام امیدوار کند؟ این چه حس عجیبی است بین درخـت و روشـنایی؟ کـد   

تواند تبیین کند که اعماق یک انسان با دیـدن درخـت چگونـه     فلسفه می

  !شود؟ روشن می
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. ام با دیدن درخت، یک لحظه احساس کردم به بلنداي آن پرواز کـرده 

  !ي تنومند چه حس نورانیِ سبزي است این پیکره

جیـپ در حـال اعـالم    . زندچند متري مانده به درخت، موتور ریپ می

وضعیت خـوب اسـت، بنـزین    . کنم عقربه ها را نگاه می. نپیامی است به م

فهمـم  نمی. اما خودرو در حال ایستادن است. که دارم و اوضاع مرتب است

چه توقـف  . ایسـتد درست روبروي درخت، جیپ قرمز رنگم می. چه شده

  !معنا داري

امـا او اسـتوار   . شـوم چند ساعتی در گرماي کویر، با جیپ سرگرم مـی 

دارم آورم چه شده؟ کوله پشتی ام را بر مـی سر در نمی. هسرجایش ایستاد

گـردم   قبل از دور شدن بر می. دهمو مسیر را بی خودرو و ساعت ادامه می

گـاه کـویر   کران در این جلـوه این عظمت بی. نگرمو درخت با شکوه را می

تواند دوانده باشد تا برسد به آب و چه اوجـی   اي می  کند؟ چه ریشه چه می

ه است تا نور؟ راستی درخت پا در آب دارد و دست در نور و ناگهـان  گرفت

یابم که نکند آن حس روشنایی دلـم در هنگـام دیـدن درخـت بـه      در می

اي کـه از پشـت     باریکـه  "راه". دهـم  ادامه می "راه"خاطر همین بوده؟ به 

اي تنهـا در   یابد و من مانند نقطـه   درخت آغاز شده، در دل کویر ادامه می

ناي فراخ کویر روي آن جاده خاکی که تن کـویر را خراشـیده، گـام بـه     په

  .رومگام به جلو می

گرمـاي کـویر   . ساعتی گذشته و هنوز خبري از آبادي و آبادانی نیست

. ي ناتوانی جسمی در کویر است تشنگی اولین هدیه. دهد کم کم آزارم می

. کـنم  م را بـاز مـی  ا نشـینم و کولـه   همان جا می. نوردد نگاهم افق را در می

اي مسافرتی داشتم که اکنون   قمقمه. یابم گردم ظرف آب را نمی هرچه می

. دهـم  شـوم و راه را ادامـه مـی    بلند می. آغاز کالفگی است. همراهم نیست
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لبـانم  . کنم که از ناحیه سرم گُر گرفتگی دارم یک ساعت بعد احساس می

آیا بین تشنگی و نم داآورد و نمی تشنگی فشار می. و گلویم خشک شده

ام سوزشـی احسـاس    ؟ در تنگنـاي سـینه  اي هست سینه سوزي رابطه

نشینم و نگاهی بر باالي  روي دو زانو می. رود چشمانم سیاهی می. کنم می

تـو مـرا    !اي نـور  : زنم کنم و آفتاب را با چشمانی نیمه باز صدا می سرم می

سـوزي   ر و سـینه دانم شاید بین نـور، آب، تشـنگی، کـوی    نمی! سیراب کن

  .شوم شود و نقش بر زمین می و بعد چشمانم بسته می!!! اي هست رابطه

. شـود  با صداهایی نامفهوم و گنگ و در هوایی خنک چشمانم بـاز مـی  

  :گویم اینجا کجاست؟ با خودم می

  ام؟  من در کدام باغ ملکوت چشم باز کرده

ط و اندامی پیرمردي خوشرو با قدي متوس. آورد صدایی مرا به خود می

حالـت چطـور اسـت؟ دیگـر     ! مسافر: زند الغر و با لباسی سفید صدایم می

! شک ندارم که اینجا بـاغ بهشـت اسـت و ایـن یکـی از مالئـک پروردگـار       

اي باشـد بـین    تواند رابطـه  یعنی می. کـنم  تشنگی در خود حس نمی

پس چرا برخی انسانها پس از رسـیدن و  ! رسیدن و سیراب شدن

  شوند؟ تر میگیرد و هر لحظه تشنه ان آتش میوصل تازه جانش

سـعی کـردم   . ام مـن روي تختـی دراز افتـاده   . پیرمرد باالي سرم آمـد 

بـا ظرفـی   . با اشاره پیرمرد همان طور درازکش مانـدم . خودم را جمع کنم

تو را بدین جا کشانده و مـن تـو را در حـالی     "راه": کنارم نشست و گفت

در یک لحظه یادم آمد اتفاقـات گذشـته و   . که نایی در بدن نداشتی یافتم

ایـن داروي  : پیرمـرد فنجـانی در دسـت داشـت و گفـت     . بیهوش شدنم را

تو مهمـان  . گیاهی است و اینجا باغی است که امانت به دستم سپرده شده

بعد کمکم کرد تا دارو را . مانی تا هر وقت که دلت خواست اینجا می. مایی
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اي  آیـا همیشـه رابطـه   . قـورت دادم  به زحمت. چقدر تلخ است. بخورم

-کـامی هاي تلخ، شـیرین  آیا چشیدن مزههست بین تلخی و سالمتی؟ 
آنکه حرفی زده باشم سـوال   آورد؟ پیرمرد بی هایی را برایمان به ارمغان می

 !ترین آنهاسـت  ترین داروها، شفا دهنده تلخ: ذهن مرا خواند و گفـت 

در . هـاي تلـخ آن را بنوشـیم   گاهی نیاز است براي درك پیام زنـدگی دارو 

. تـر بـوده   تر است، نشانه آن است که زخـمِ دل کـاري   واقع هر چه دارو تلخ

آدمـی تنهـا در عبـور از    ! گاهی نیاز است تلخی را بخوري تا شیرین شوي

نـه تلـخ،   . آموزد تلخی و شیرینی هر دو یکـی هسـتند   هاست که میتلخی

یابـد آن دارو یـا    در مـی آنچه حواس بشـري  . تلخ است، نه شیرین، شیرین

  .کند واقعه را تلخ و شیرین تعبیر می

ي  اگر تلخی و شیرینی وجود ندارد پـس چـرا مـن در لحظـه    : پرسیدم

  کنم؟ خوردن این دارو این چنین تلخ بودنش را درك می

فردا صبح چنانچـه بتـوانی، بـا    . کمی استراحت کن: پیرمرد جواب داد

  .نشینیمهم به گفتگو می

پـر طـراوت تـا چشـمانم     . من در باغی هستم. م و نشستمنیم خیز شد

  .کند، درخت و سرسبزي است همراهی می

بینم کـه پیـر در آنجـا     اي را می  شب ما را احاطه کرده و من تنها کلبه

  .یابم آورد و من تا پایان شب او را نمی غذایی برایم می. کند رفت و آمد می

-دلچسـبش بلنـد مـی    صبح با طلوع آفتاب، صداي پرندگان و خنکاي
ادامه . جوابش را دادم. پشت سرم ایستاده! سالم مسافر: پیرمرد گفت. شوم

بـا آب زالل کنـار کلبـه دسـت و     . براي صرف صبحانه به کلبه من بیا: داد

کلبـه اش اتـاقکی اسـت خشـتی بـا یـک       . روي خود را بشوي و داخل شو

  .ندک بخاري باغی قدیمی که ظاهراً هیزم در زمستان روشنش می
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: پرسـیدم . گلیمی در کف اتـاق و دو تشـکچه آنجـا را مفـروش کـرده     

: همیشه منتظر آمدن کسی هستید که جاي دو نفر آماده است؟ پیر گفت

اینجا پلـی  . اینجا جاي ماندن دائم نیسـت . اینجا محل گذر است، مسافر

مـن  . رونـد  گیرند و مـی  آیند و پیامی را می دیگران می .است براي عبور

  .نشانه ام براي هدایت و روشنگريتنها یک 

اسـمت چیسـت؟ خندیــد آن گونـه کـه دنـدانهاي ســفید و      : پرسـیدم 

گفت من هم اسم توام و من در دلم گفـتم او چطـور   . زیبایش بیرون افتاد

من هم : دانی؟ و جواب داد شما چطور اسم مرا می: داند؟ گفتم اسم مرا می

ور، سکوت و هـم نـام همـه    اسم تو، هم اسم باغ، کوه، جنگل، کویر، شب، ن

  .انسانهاي دیگرم

اسم، عنوانی جعلی و . معتقدم "رسم"تنها به من . من اسمی ندارم

به هر کـه رسـیدي   . دروغین است تا ما را از خود حقیقی مان جدا کند

  !بچسب "رسمش"اسمش را رها کن و به

صـبحانه  . اي پهـن کـرد   دو فنجان دمنـوش گیـاهی ریخـت و سـفره     

: ین نوشیدن دمنوش به یاد شب گذشته افتادم و پرسـیدم خوردیم و در ح

  .قضیه تلخی و شیرینی هنوز ناتمام مانده

هاي حسی و حواس اي حتی همین دارو براساس تجربه  هر واقعه: گفت

اگر روزي ایـن حـواس از تـو گرفتـه شـود، چـه       . شود گانه ما درك میپنج

  یابی؟ خود میکنی و چه حسی در برخورد با دنیاي پیرامونت در  می

نداشتن حواس انسـانی یعنـی   . کمی سخت است. دانمخب نمی: گفتم

  .ناتوانی مطلق در درك دنیاي اطرافت

خب حاال اگر در همان حال دارو را بخوري، چـه حسـی بـه تـو     : گفت

  .کند دارو تلخ باشد یا شیرین طبعاً دیگر فرقی نمی: دهد؟ گفتم دست می
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رانـد،   دارد بر ذهنت فرمان مـی پس این حواس مادي توست که : گفت

نگاه تـو، زبـان تـو،    . اي   تو تنها در لذائذ غرق شده. نه حقایق عمیق زندگی

تمام اعضا و اندامت جزیی از زندگی شده و این یعنی آنچه بـر تـو فرمـان    

اي و در جریـان   تـو شـرطی شـده    ! راند، زندانی است به نام ذهن می

  .زندگی قرار نداري

-را از این مرتبه باالتر ببـرد کـه دیگـر حـواسِ پـنج     حاال اگر حسی تو 
کنی، احسـاس نکنـی و تـو     ات را این گونه که در روي زمین حس می گانه

فراتر از جسم بـا روح و روانـت ارتبـاط عمیقـی پیـدا کنـی، آیـا تلخـی و         

  یابد؟ شیرینی معنا می

توانم حواسـم را   نه، اما نمیتوانم بفهمم یعنی چه؟ من چطور می: گفتم

ي دیگري به جز این حواس وجود دارد که بـه مـن    رتقا ببخشم؟ آیا مرتبها

  شود؟ حواس دیگري اعطا می

جلـو  . و حاال اگر آماده هستی با هم گشـت و گـذاري کنـیم   . بله: گفت

پـس از عبـور از میـان بـاغ بـه      . رفت و مـن پشـت سـر او حرکـت کـردم     

کـرد و  میسراشیبی رسیدیم که ما را به سمت تپه هاي سرسبزي هدایت 

این جا کجاي کویر است؟ کویر یعنی خشکی و : گفتممن مدام در دلم می

تازه این پیـر چـرا تنهاسـت؟ اینجـا چـه      ... برهوت، نه سرسبزي و خنکی 

  کند؟ زن و فرزندانش کجایند؟ چرا اینجا هیچ کس دیگري نیست؟ می

و  ي جسمانی، اصـول  براي فراروي از مرحله: پیر این گونه ادامه داد که

قواعدي هست که باید آن را شناخت، درك کرد و بـه آنهـا عمـل نمـود و     

من خـودم  ! بله: جواب دادم! شناسییقیناً تو مردمان شهرها را می: پرسید

هـاي  گاهی در سر چهارراه، خیابان و میدان: گفت! ام از دل همان جا آمده

شـاهده  اي و حجم رفت و آمـد و گفتگوهـا و ارتباطـات را م     شلوغ ایستاده
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  :ادامه داد. بله: اي؟ گفتم  کرده

کنی آیا مردم در زندگی روزمره شان فرصت بازیـابی بـه خـود     فکر می

  دهند؟ می

آیا نوع ارتباط مردم خارج از آنچه تا آن لحظه هستند بـدانها آموختـه   

  شده هست یا خیر؟

  کنند؟ آیا مردم براي یادگیري و آموزش خود هزینه می

ورند یا در سازندگی؟ مردم با درون خـود چـه    مردم در روزمرگی غوطه

رفتاري دارند؟ آیا کسی به فکر خویشتنِ خویش هسـت؟ آیـا مـا تنهـا بـه      

  ایم؟ ویژگیهاي مادي و جسمی خود و ارضاي آنان نچسبیده

آیــا مــردم جــز شــغل، پــول، خــوردن و خوابیــدن و تــأمین نیازهــاي  

  کنند؟ ي دیگري را جستجو می جسمانی، دغدغه

. یــابم بـه نـدرت در ایـن زمانــه کسـی را ایـن گونـه مـی       : مجـواب داد 

  .گویم نیستند، اما بسیار نادرند نمی

براي فراتر رفتن از نیازهاي جسـمی و نیـل بـه سـوي عـالم      : پیر گفت

معنا، راهی جز درك و شناخت خودت به عنوان یک موجود متعالی وجود 

  .کند بیشتر میاي است که عمق انسان را   در واقع شناخت، مسأله. ندارد

توانم این قواعد و اصول را بیاموزم؟ یا بهتـر بگـویم    چگونه می: پرسیدم

  آموزي؟ این اصول را به من می

. وقتی تو را یافتم، بدنی بی جان روي کویر تف دیـده بـودي  : پیر گفت

. بلـه : آوري؟ گفـتم  آیا حس تشنگی قبل از بیهوش شدنت را بـه یـاد مـی   

  ضیح بده چگونه بودي؟لطفاً برایم تو: ادامه داد

رمـق   چشـمانم بـی  . نه تنها گلویم، بلکه سینه و قلبم تشنه بـود : گفتم

در آن لحظـه تنهـا بـه یـک چیـز      . شده بود و پاهایم نـاي رفـتن نداشـت   
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: اما در آخرین لحظات سؤالی از خودم پرسیدم! اي آب  جرعه: اندیشیدم می

  اي هست میان تشنگی و سینه سوزي؟ چه رابطه

  اي هست؟ و تو دریافتی چه رابطه: را قطع کرد و پرسید پیر حرفم

تشـنگی تـو را   ! دقیقاً: اي هست؟ پیر ادامه داد آیا واقعاً رابطه: گفتم

اي، من    کنی به پاي خودت آمده تو خود فکر می !بدین جا آورده، نه آب

ات سـینه   تشنگی. ات تو را بدین جا کشانده تشنگی! اند معتقدم تو را آورده

اگر تشـنه باشـی، آب   حاال . سوخته از تو ساخته که اکنون اینجاییاي  

به  "راه"آنچه ! مسافر. کند و تو را سیراب می شود خود به خود پیدا می

دهد، امانتی الهی است که به راحتـی بـه دسـت نیامـده و تـو بایـد        تو می

خـواهی  اگـر مـی  . هایی همراه است همواره با نشانه "راه". نگهدار آن باشی

ادبگیري که متغیرهاي جهان، تغییري در تو ایجاد نکنند و بـا هـر بـادي    ی

بر خود نلـرزي و طوفانهـاي سـهمگینِ زنـدگی، بنیـادت را برنکنـد، بایـد        

تر را تجربه خواهی کرد  تر باشی، آموختنی عمیق بیاموزي که هر چه تشنه

 :گفـتم . و قواعدي براي خودسازي و فراروي از مرحله جسمانی وجود دارد

  کنیم؟ از کی شروع می! آماده ام و تشنه تر از همیشه

هـا را   نشـانه . خیلی وقت است آموزش تو آغـاز شـده  ! مسافر: پیر گفت

  اي؟  فراموش کرده

  :و من ناگهان مرور کردم

تابی و غمگینی آغاز سفر، درگیـري ذهـنم بـا عقربـه و زمـان، جـا       بی

ابـی ناگهـانی   چی، درخت کهنسـال و خر  گذاشتن ساعت، دیدن مرد قهوه

  آیا همه نشانه بودند؟ خصوصاً آن حالت تشنگی و بیهوشی؟. جیپ قرمزم

ي اصلی هدایت شـدي و بـر    ها به جادهي نشانه تو به واسطه: ادامه داد

  .ي اصلی نیست آن جاده آسفالته، جادهکردي، خالف آنچه فکر می



سپاسگزاریم که کتاب را تا اینجا مطالعه کردید.

آنچه خواندید، بخشی از کتاب «فقط آویزان خودت شو» نوشتٔه

«محمود پیرحیاتی» بود.

برای تهیٔه نسخٔه کامل این کتاب، لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید:

h"ps://www.tahavolefardi.com/faks

یا کد زیر را با گوشی موبایل خود اسکن کنید:

https://www.tahavolefardi.com/faks

