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    محمد مهر
در فرهنگ ش�رق براي اينكه حكمت زندگي را به كس�ي بياموزند، 
اينكه آدمي چه نگاهي به چالش هاي زندگي داش�ته باش�د و چطور 
از دشواري ها عبور كند از استعاره قطره آب در برابر سنگ استفاده 
مي كنن�د. يك نرمي به يك س�ختي غلب�ه مي كند. ش�گفت انگيز 

نيست كه نرمي مي تواند به سختي چيره شود؟ در يك ديد كلي و در 
محاسبات كامالً مادي اينطور به نظر مي رسد كه اين سخت تر است كه 
مي تواند به سخت غلبه كند اما وقتي كسي از دريچه حكمت به جهان 
و دور و بر خود نگاه مي كند متوجه مي ش�ود نرم تر به سخت تر غلبه 
مي يابد. اين ش�گفت انگيز نيست؟ شگفت انگيز نيست خوشه هاي 

گندم در برابر بادهاي سهمگين نمي ش�كنند و يك قطره آب در اثر 
مداومت مي تواند سنگي را سوراخ كند. اما چطور؟ چطور مي شود كه 
بناهاي بزرگ در برابر طوفان ها ويران مي ش�وند، درخت هاي بزرگ 
مي شكنند، اما ساقه گندم در برابر باد نمي شكند و آب چنان نيرويي 

را مي يابد كه به جسمي سخت غلبه مي كند؟ 

  حسن فرامرزي
داستان پسربچه سه ساله اي كه ساعت 
دوازده و نيم نصف شب در ماشين بست 
نشسته، دست به اعتصاب زده است و با 
گريه و فرياد التماس مي كند او را دوباره 
به خانه آآج�ان در تبري�ز برگردانيم، از 
چش�مي ديگر داس�تان من است، حتي 
داستان شما، انگار ماهيار آينه اي گرفته 
تا من و ما خودمان را در آن آينه ببينيم. 

از خانه آآجان ماهيار در تبريز، 600 كيلومتر 
كوبيده ايم و حاال خسته و هالك به  خانه مان 
در تهران رسيده ايم ، اما اين وسط پسربچه اي 
سه س��اله با ايماني محض از من مي خواهد او 
را دوباره به خانه پدربزرگ��ش برگردانم و اين 
خواسته را چنان به گريه ، اشك و آه مي پيچد 
كه من هم وسوسه مي شوم با او همه محال ها 
را كنار بگذارم  هم نفسش ش��وم و براي چند 
لحظه در مغناطيس فضايي كه با معصوميت، 
درد، ايمان، اش��ك و آه مي آفريند ربوده شوم 
و با خودم بگويم لعنت به قواع��د اين دنيا كه 
پيوند مي دهد و مي گسلد، وصل مي دهد و جدا 
مي كند، لذت مي دهد و بالفاصله شرنگ غم را 

در كامت فرو مي ريزد. 
مثل كسي كه كنار كسي نشسته تا او چيزي را 
به دشواري ترك كند. كنار خيابان در صندلي 
عقب ماشين كنار ماهيار نشسته ام تا او تبريز را 
ترك كند. چه كسي مي داند چه كسي چقدر 
درد مي كش��د؟ در اين نصف ش��ب، من، پدر 
خسته ماهيار كنارش نشسته ام ولي حتي من 
هم نمي دانم حاال در قلب كوچك اين بچه چه 
مي گذرد، تنها كاري ك��ه مي توانم بكنم اين 
اس��ت كه او را از بيرون ببينم، مي بينمش كه 
اش��ك هايش چطور س��رازير مي شود، چطور 
خشم صادقانه اش در صورت و دست و پايش 
مي پيچد و بيرون مي آيد كه ب��ه چه حقي ما 
بي رحمانه خانه آآجان را از او گرفته ايم و چرا او 

حاال نمي تواند كنار آآجان و آنا باشد؟! 
دوباره ربوده مي ش��وم در مغناطيس فضايي 
كه ماهيار مي آفريند و از خود مي پرس��م چرا 
اين دنيا اينقدر محال و نشد و نمي شود دارد؟ 
چرا همين حاال س��لول هاي بدن من، چش��م 
ها، دست و پا ، كار و زندگي و قول و قرارهايم 
نمي توانند با م��ن همراهي كنند تا دوباره اين 
ماشين را روشن  و فرمان را كج كنم به جايي كه 

اشك هاي يك بچه در آنجا خشك مي شود. 
شروع مي كنم به حرف زدن و دلداري و وعده 
دادن. ماهيارك من! عشق بابا! عزيز دل بابا! االن 
بابا خسته است. االن نمي تونم دوباره رانندگي 
كنم بابا! اجازه بده بريم ي��ه كوچولو بخوابيم، 

چشم! دوباره ميريم تبريز. مثل يك قرباني كه 
آرام آرام خون از او مي رود اما در همان جريان 
خون رفتن نمي خواهد تسليم شود و دست و پا 
مي زند در جريان حرف هاي من، ماهيار چند 
باري باز بي قراري مي كند اما آرام آرام انگار كه 
واقعيت محتوم محدوديت هاي اين دنيا در او 
كارگر بيفتد داالني را باز مي كند و به واسطه آن 
داالن حرف هاي من به او مي رسد. اشك هايش 
را پاك مي كنم، اما همچنان س��ينه اش ناآرام 
است. هق هق مي كند. كبوتري در سينه اش 
مي خواهد بال بگشايد، اما مي خورد به قفسه 

سينه و برمي گردد. 
به محض اينكه به خانه مي رسيم سعي مي كنم 
با هر چيزي كه در اين خانه با او رفيق تر است 
دوباره آش��تي اش ده��م و او را ب��ه محاصره 
تعلق هايش دربياورم ت��ا تعلقي كه در او بيش 
از حد گرم شده سرد ش��ود. از چهارچرخش 
كه دوس��تش دارد، از عروس��ك جناب خان 
كه به تقلي��د از او به عمو حس��ينش در تبريز 
مي گفت ديوونه م كردي عمو حسين، از شير 
دريايي اش كه ماهيار ب��ه خاطر بزرگي  اش به 
او كاميون مي گوي��د، رفقايش را يكي يكي به 
او معرف��ي مي كنم، ما در حال س��ان ديدن از 
اس��باب بازي ها هس��تيم، چند ثانيه اي طول 
نمي كشد كه خودش پيشدس��تي مي كند و 
مي رود داشته هايش را كه مي تواند درد دوري 
و جدايي را سبك كند دورش جمع مي كند، با 
لحني كه اندوه از خود مي تراود مي گويد اين 
را هم دارم، با انگشت چيز ديگري را هم نشان 
مي دهد، دماغش را باال مي كش��د و مي گويد 
اين را هم دارم و من با ماس��ك ش��ادي اي كه 
به صورتم زده ام مي گويم آره بابا آره، مي بيني 
همه اينا منتظر تو بودن كه برگردي، همشون 

دارن به ماهيار من سالم ميدن. 
ساعت از يك و نيم گذش��ته است. پدر و پسر 
كنار هم خوابيده ايم اما ماهي��ار همچنان در 
حال هضم جدايي است. چشم هايش به سقف 

خيره مانده است. به چه فكر مي كند؟ 
- بابايي؟

- جانم
- غبلم كن )ماهيار به بغل مي گويد غبل( 

- چشم بابا
بغلش مي كنم، پش��تش را ماس��اژ مي دهم و 
عاقبت موج خواب مي آيد و ماهيار را با خودش 
مي برد. چه كسي مي داند چه كسي چقدر در 
زندگي درد مي كشد و آيا ماهيار، من و تو روزي 
از رؤياي يكي شدن با شكل ها دست برخواهيم 
داشت؟ روزي كه آدمي دردهايش را بتكاند و از 

رؤياي شكل ها بيدار شود. 

شايد روزي آدمي دردهايش را بتكاند و از رؤياي شكل ها بيدار شود

كنارماهيارنشستهام
تااوتبريزراترككند

نگاه

سبك ارتباط

سبك نگرش

حكي�م ب�ا واقعي�ت در تم�اس اس�ت، 
بنابراين نش�انه ها را درم�ي يابد، يعني 
همان چيزي كه ق�رآن ما را ب�ه ديدن و 
شنيدن آن دعوت مي كند. بارها در قرآن 
به ما يادآوري مي ش�ود كه چرا نشانه ها 
را نمي بيني�د. اين نش�انه ها در پيرامون 
ما وج�ود دارند كه مي توانن�د راه را به ما 
نش�ان دهند، ام�ا فقط كس�اني كه اهل 
حضور هس�تند و در واقعي�ت آن لحظه 
حضور دارند اي�ن نش�انه ها را مي بينند

وقتي »نرمي«  بر »سختي« غلبه مي كند

مثل خوشه گندم از طوفان بگذر!

داس��تان »نگاه نرم« و »نگاه س��خت« 
داس��تان آگاه ش��دن يا همچن��ان در 
ناآگاه��ي ماندن اس��ت. همس��رم مرا 
مي رنجاند يا رنجانده و من نمي توانم او را 
ببخشم، اما اگر واقعاً همسر شما آگاه بود 
آيا با شما بدرفتاري مي كرد؟ پدر و مادرم را نمي توانم 
ببخشم چون وقتي كودك بودم با من بدرفتاري كردند. 
آنها از حق و حقوق من دفاع نكردند. پدرم بارها دست 
روي من بلند كرد يا مادرم... حتي اگر همه اين اتفاقات 
درست باشد باز پدر و مادر من متناسب با ظرف آگاهي 
خود عمل كرده اند. آيا اگر واقعاً پدر و مادر من آدم هاي 
آگاه تري بودند دس��ت به آن رفتارها مي زدند؟ توجه 
مي كنيد كه وقتي ش��ما از دريچه يك نگاه باز و نرم به 
گذشته و حال خود نگاه مي كنيد ديگر نمي توانيد براي 
خود و ديگران درد ايجاد كنيد. بس��ياري از فرزندان را 
ديده ام كه براي خود و پدر و مادرهايش��ان درد ايجاد 

مي كنند. چرا اين همه بچه به دنيا آورديد؟ وقتي شما 
نمي توانس��تيد و توان مالي و تربيتي اين همه بچه را 
نداشتيد چرا آنها را به دنيا آورديد؟ شما كه خرج ما را 
نداشتيد اين همه بچه پس انداختيد كه چه بشود؟ چرا 
وقتي من در نوجواني آن همه بحران روحي و چالش هاي 
ذهني بلوغ را داش��تم مرا پيش ي��ك متخصص و يك 
روانشناس نبرديد؟ چرا مرا به حال خودم رها كرديد؟ 
اگر شما آگاه بوديد و من دوره بلوغ خودم را خوب سپري 

كرده بودم االن وضعيت من اين بود؟
احتماالً شما هم سخناني از اين دس��ت را شنيده ايد. 
اما توجه كنيد كه ش��ما با اين حرف ها جز اينكه حال 
خود و پدر و مادر يا اطرافيان خ��ود را خراب كنيد چه 
دستاوردي خواهيد داشت؟ اين يك الگوي مهم براي 
عبور از حاشيه هاي گذش��ته است. هميشه از خودتان 
بپرس��يد اگر آن فرد آگاه تر بود چن��ان رفتاري با من 
داشت؟ نكته بس��يار مهم و كليدي اين است كه حتي 

اگر بپذيريم مثاًل فردي ادعا مي كند» اگر پدر و مادرش 
سرويس بهتري به او مي دادند حاال او در جاي ديگري 
بود« و مدام اين گذش��ته گرايي هاي منفي را نزد خود 
زنده مي كند، آيا چنين فردي باز هم زمان هاي ارزشمند 
خود را با همين منطق از دست نمي دهد؟ چنين فردي 
ادعا مي كند كه مث��اًل پدر و مادرش باعث ش��ده اند او 
زمان هاي خود را از دست دهد. مثاًل آن فرد امروز 30 
ساله است و مي گويد عبور موفقي از بلوغ نداشته است، 
اما بهترين س��ال هاي زندگي خود را با يدك كشيدن 
گذش��ته به هدر مي دهد. آيا اين همان كاري نيس��ت 
كه ما با نبخش��يدن خود يا ديگ��ران انجام مي دهيم؟ 
فكر مي كنيد وقتي احساس خستگي هاي بيش از حد 
مي كنيد، خستگي هايي كه حتي با استراحت و خوابيدن 
برطرف نمي شوند، فكر مي كنيد وقتي مالل ها و مچاله 
شدن هاي دروني رهايمان نمي كنند، اين خستگي ها،  

مالل ها و حس مچاله شدن ها از كجا مي آيد؟
   آيدين تبريزي

هر كس با لحن خاص خودش س��الم مي دهد. به قول موالنا بوي هر كس در سالم او مي پيچد. در 
سالم هر كس مي تواني رد و نشان زندگي او را پيدا كني و زندگي خودت را در سالمي كه به خودت 
و ديگران مي دهي. اگر آدمي را كتاب مقدسي بدانيم، خالصه و عصاره اين كتاب مي شود يك سالم. 
نه اين سين ، الم ، الف و ميمي كه لفظ مشترك همه سالم هاست نه! سالم آن لحني است كه از جان 
تو برمي خيزد و در ظرف كلمه ريخته مي ش��ود. آن لحن كه اثر امضاي روح هر كسي است از كجا 
مي آيد؟ جلوي آينه نگاه كن با چه لحني به خودت سالم مي دهي؟ آنجا مي ايستي و نگاه مي كني 
به چشم هايت و به خودت سالم مي دهي؟ببين گرما و مهرباني درون تو آن سين ، الم ، الف و ميم را 
محاصره مي كند و مثل آبي زالل آن آسياب را به گردش درمي آورد يا نه، آن حروف همه در سرما و 
خشونت آن لحظه  تو لرز مي كنند و قنديل مي بندند؟ موالنا در فيه مافيه مي گويد:» بعضي باشند 
كه سالم دهند و از سالم ايشان بوي دود آيد و بعضي باش��ند كه سالم دهند و از سالم ايشان بوي 
مشك  آيد. اين كسي دريابد كه او را مشامي باش��د.« اگر مشامي داري بو بكش كه از سالم تو بوي 

دود مي آيد يا بوي ُمشك؟

از سالم تو بوي دود مي آيد يا بوي ُمشك؟
سالمكنبهخودت،گرمومهربان

 نشانه هاي مهم زندگي را ببينيم
حكيمان براي آم��وزش زندگي از مش��اهدات زندگي س��ود مي برند، 
مشاهداتي كه ديگران يا نمي بينند يا توجه ژرف و عميقي به آن ندارند. 
يك فرد عادي وقتي به چشمه اي مي رسد كه آبي از فرازي به روي سنگي 
مي ريزد به آنچه روي مي دهد توجه كلي و يكپارچه ندارد چون او در خود 
پراكنده است و اين نگاه پراكنده را به بيرون از خود هم انتقال مي دهد، 
يعني او وقتي به چشمه مي رسد اساساً با يك ديد يكپارچه نگر چشمه را نمي بيند، 
بنابراين با واقعيت در تماس نيست، اما حكيم با واقعيت در تماس است، بنابراين 
نش��انه ها را درمي يابد، يعني همان چيزي كه قرآن ما را به ديدن و شنيدن آن 
دعوت مي كند. بارها در قرآن به ما يادآوري مي شود كه چرا نشانه ها را نمي بينيد. 

اين نش��انه ها در پيرامون ما وجود دارند كه مي توانند راه را به ما نشان دهند، اما 
فقط كس��اني كه اهل حضور هس��تند و در واقعيت آن لحظه حضور دارند اين 
نشانه ها را مي بينند و مي يابند.  اما چطور ما نشانه هاي مهم زندگي را ببينيم؟ اگر 
مي خواهيم به حكمت زندگي برسيم بدون ديدن نش��انه ها امكانپذير نخواهد بود. 
واقعيت اين است كه اگر ما مي خواهيم بدون رنج زندگي كنيم و نه خودمان و نه دور 
و بر خودمان را آزار ندهيم راهي نداريم جز اينكه به »نگاه نرم« برسيم و البته اين به 
معناي وادادن در برابر سختي ها و دشواري ها نيست. اما چطور مي شود به نگاه نرم 
رسيد؟ مثال قطره آب را به ياد داريد؟ آيا مي توانيد كيفيت دروني يك قطره آب را به 
نگاه تان بياوريد؟ آيا مي توانيد آن زاللي و شفافيت و جاري بودن در خود را به نگاه تان 

بياوريد و با همان كيفيت دروني موجود در قطره آب به دنيا نگاه كنيد؟

آنچه از يك عالم بزرگ درباره بخشش آموختم
بسياري از ما ممكن است حتي آدم هاي مذهبي باشيم و خود را يك 
فرد دين��دار بدانيم، اما با نبخش��يدن خود نس��بت به خ��ود كاماًل 
بي رحمانه رفتار كنيم.»بس��م اهلل الرحمن الرحيم« يعني خداي تو 
مي بخشد پس چرا تو خودت را نمي بخشي؟ قبل از اينكه هر كسي را 
در زندگي ببخشيد اول شروع به بخشيدن خود كنيد كه آغاز همه 
بخشش ها از اين نقطه است. دست از سر خودتان برداريد و تصور نكنيد كه اگر هر 
روز خودتان را شماتت و سرزنش نكنيد به خودتان خيانت كرده ايد. يك بار از يك 
عالم بزرگي چيزي خواندم كه همچنان در گوش من است. آن عالم گفته بود كسي 
كه تصور مي كند كاري كرده اس��ت كه خدا او را نمي بخشد در واقع غيرمستقيم 

ادعاي الوهيت و خدايي مي كند چون ناخواسته اين موضوع را مطرح مي كند كه 
خطاي او بزرگ تر از دايره بخشش خداست و به عبارت ديگر آنچه او انجام داده به 
قدري بزرگ و فجيع است كه حتي بخشش خدا را هم مغلوب مي كند و خداوند 
نمي تواند گناه او را بپوشاند و آن خطا را ببخش��د. مي بينيد كه اگر كسي با خود 
صادق باشد هيچ مفري براي نبخشيدن خود پيدا نخواهد كرد، بنابراين در يك نگاه 
نرم به هستي و خودمان، اولين و مهم ترين كار اين است كه خودت را ببخشي. همه 
اينها را گفتيم و همچنان داستان سر يك جمله است: آيا خودت را خواهي بخشيد؟ 
آيا همه اين تيرگي هايي كه در ما هست به خاطر اين نيست كه ما در واقع خودمان 
را نبخشيده ايم و جز اين است كه اگر كسي خود را ببخشد، حسابش با زندگي و 

زيبايي صاف مي شود؟

 در نهايت ببخشيم تا بتوانيم عبور كنيم
نگاه نرم به زندگي يعني من هر لحظه ببخشم، تذكر و درسي بدهم و عبور كنم چون مي دانم اگر نهايتاً نبخشم دردهايي عاطفي در من انبار خواهد شد. مثل 
كسي كه خانه اش را تميز نمي كند و هر چيزي كه دستش مي رسد زير فرش پنهان مي كند ولي آيا روزي نخواهد رسيد كه ديگر فرش گنجايش همه آن 
چيزهايي كه زيرش پنهان مي كنيم را نخواهد داشت؟ آيا ما با درون خود نيز چنين معامله اي نمي كنيم؟ در واقع وقتي شما مي بخشيد جارو مي كنيد و آن 
پسماندها و زباله ها را در خود نگه نمي داريد، اما وقتي عبور نمي كنيد همه چيز زير فرش وجود شما خالي مي شود، در حالي كه در شب تبديل به خواب هاي 

آشفته مي شود و در روز بخشي از جريان آشفته ذهن و خيال پردازي هاي مكرر كه اجازه بودن در اينجا و اكنوني كه شما زندگي مي كنيد را نمي دهد. 

 دست به گذشته سازي فاجعه بار نزنيم
تفاوت »نگاه نرم« با »نگاه سخت« به زندگي اين است 
كه در نگاه نرم فاجعه سازي روي نمي دهد، در حالي 
كه در نگاه سخت، فاجعه سازي اتفاق مي افتد. در نگاه 
نرم فرد به راحتي مي تواند خود و ديگران را ببخشد و 
عبور كند، اما در نگاه سخت فرد نمي تواند ديگران را 
ببخشد و عبور كند، بنابراين يك سد مي سازد و همه گذشته خود 
و ديگران را پشت آن سد آبگيري مي كند و نگه مي دارد، بنابراين به 
 pain قول برخي انديشمندان مثل اكهارت تله وجود او سراسر
body يا تنديس درد مي شود. در واقع او مي خواهد تكان بخورد 
ولي تنديس درد اجازه نمي دهد كه بتوان��د كاري از پيش ببرد. 
تنديس درد در واقع همه آن انباشته هاي دردي است كه از گذشته 
در وجود فرد تلنبار شده اس��ت. كسي در جايي سخني گفته كه 
برداشت فرد از آن تحقير كردن بود ، بنابراين او درد حقارت را از 
كالم آن فرد در درون خود انباشته كرده  است و هر وقت كه آن فرد 

را مي بيند تنديس درد او فعال مي شود. 
وقتي كسي تمام گذشته خود و ديگران را حمل مي كند مثل كسي 
است كه از پشت خود هزاران طناب آويزان كرده و در سر هر طنابي 
يك اتفاق دردناك در گذشته را حمل مي كند. كسي به شما توهين 
مي كند، اما وقتي شما در خود حاضر هستيد و آگاهيد و شفاف و 
از پشت آن قطره آب كه كيفيت هايي چون زاللي و جريان يافتن 
و شفافي را با خود حمل مي كند، ش��ايد آن فرد را تأديب كنيد، 
اما اساس��اً آن توهين ها را به خودتان نمي گيريد. چرا؟چون شما 
مجموعه اي از منيت هاي سنگين نيستيد كه ايجاد برخورندگي 
كند. من درون خود وقتي شفاف هستم كه طيف ها را از خود به 
راحتي عبور مي دهم. فرض كنيد كسي مي آيد و به من مي گويد 
احمق! من در خودم مي گردم و مي بينم كه چرا آن حرف را به من 
زده  و آيا رفتار حماقت باري از من سر زده است؟ اگر بگردم و چيزي 
پيدا نكنم عبور مي كنم چون مي دانم آن كلمه، اشتباهي به من 
چسبيده است و اگر پيدا كنم و ببينم كه رفتار حماقت باري از من 
سر زده است درصدد جبران برمي آيم و عذر مي خواهم. مي بينيد كه 
در هر دو صورت من عبور مي كنم و اجازه نمي دهم در من كينه اي 
ايجاد شود. البته اين به معناي گذشتن از حقوق فردي نيست و در 

قبال توهين ديگران عرف و قانون تعريف خاص خود را دارد. 
تفاوت نگاه نرم و س��خت در اين است كه ش��ما دست به گذشته 
سازي هاي فاجعه بار نمي زنيد. فرض كنيد شما شريكي داشته ايد 
و آن شريك به شما خيانت كرده و سرتان كاله گذاشته است. حاال 
هر وقت قيافه آن شريك را مجسم مي كنيد يا جايي او را مي بينيد 
حالتان بد مي ش��ود. چرا؟ به خاطر اينكه شما همچنان دست به 
گذشته سازي مي زنيد. براي اينكه همچنان در برابر آنچه روي داده 
مقاومت ذهني نشان مي دهيد، انگار كه مي خواهيد دوباره زمان به 
عقب برگردد تا شما آن شراكت را به هم بزنيد يا آنقدر به عقب برگردد 
كه شما حتي مداخله كنيد و اجازه ندهيد پدر و مادر آن شريك با 
هم ازدواج كنند تا شريك شما اساس��اً متولد نشود و پا روي زمين 
نگذارد. مي بينيد كه ما در ذهن خود درگير چه داستان پردازي هاي 
فانتزي اي مي شويم؟ داستان پردازي هاي مبتني بر كاش و حسرت 
كه حال ما را خراب مي كند، اما كسي كه در درون خود شفاف است 
مي داند هر كس متناسب با ظرف آگاهي و ظرفيت هاي وجودي خود 
عمل مي كند. آيا اگر به راستي شريك شما آگاهي وسيعي داشت 
سر شما كاله مي گذاشت؟ كسي كه آگاه نيست رفتار ناآگاهانه اي 
هم پديد مي آورد، بنابراين انتظار رفتار آگاهانه از فرد ناآگاه انتظار 

سوزانندگي از آب يا خاموش كردن از آتش است. 
شما از همسرتان جدا شده ايد اما همچنان در حال مقاومت هستيد، 
يعني رفته ايد محضر و امضا كرده ايد و از همسرتان طالق گرفته ايد 
ولي همچنان در حال مقاومت ذهني هس��تيد و گذشته سازي 
مي كنيد. مدام درگير حسرت ها و غصه ها هستيد. بله اگر كسي به 
گذشته خود مراجعه كند و از آن درس بگيرد و ببيند كه چه كرد 
و چه شد و سهم او در آن اتفاق چه بود؟ اين معناي درس گرفتن 
از گذشته اس��ت، اما وقتي يك فرد تمام رخت و لباس و زندگي 
و موجوديت خود را بار مي كند و مي آورد گذش��ته و در گذشته، 
خود را دفن مي كند اين ديگر درس گرفتن از گذش��ته نيس��ت، 
بلكه يكي ش��دن با ناآگاهي و عبور نكردن و توقف در تصويرهاي 

ذهني است. 

مالل ها و خستگي هاي مزمن از كجا مي آيند؟


