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  آيا پذيرش ايللن نكته كامللًا منطقي خيلي 
سخت اسللت؟ پذيرش اين نكته كه وقتي من 
ورشكسته مي شللوم آنچه باعث سكته و مرگ 
من مي شود واقعيت ورشكستگي نيست بلكه 
يك فكر است و يك فكر مرا مي كشد؛ تعبيري 
كه از ورشكستگي در ذهن من خلق شده است. 
به عبارت ديگر ورشكستگي مرا نمي كشد، بلكه 
اين فريب ذهن است كه مرا به سمت سكته و 
مرگ مي كشاند. در حقيقت آنچه مرا به هاكت 
مي رساند ورشكستگي يا آنچه در عالم بيرون 
روي مي دهد نيست بلكه من مغلوب فريب ها 
و پندارهاي ذهن خودم مي شوم. همچنان كه 
ممكن است يك ورشكسللتگي سنگين براي 
كسي روي دهد اما او به واسللطه اينكه ايمان 
قلبي محكمللي دارد و كار خللود را به خداوند 
تفويض كرده و به او اعتماد دارد دچار سللكته 
قلبي و مرگ نشللود، چون او مي داند هر كجا 
كه باشللد خداوند با اوسللت. مي خواهد در ته 
يك چاه باشللد يا در كاخ و به تعبير موالنا: تو 
مبين كه بر درختي يا به چللاه / تو مرا بين كه 
منم مفتاح راه. انسان مؤمن چنين مي انديشد 
كه موقعيت هاي زندگي نيست كه سرنوشت 
او را تعيين مي كنللد بنابراين نگاه نمي كند كه 
بر فراز اسللت يا فرود، نگاه نمي كنللد به اينكه 
در چاه است يا در كاخ، بلكه مي داند كه در هر 
صورت مفتاح و كليد در دست خداوند است و 
او مي تواند به طرفه العيني صحنه گرداني كند، 
يا حتي اگر صحنه گرداني نكند انسان مؤمن به 
واسطه ايمان قلبي خود چاه را هم راه مي كند. 
يعني از توقف در چاه براي خود راهي مي تراشد 
و مي انديشد كه قرار است حاال در اين چاه چه 
درسي بياموزد و چرا خداوند او را به چاه حواله 
كرده و به الخير في ماوقع هم ايمان دارد، يعني 
خير در آن چيزي است كه اتفاق مي افتد حتي 
اگر اين خير در چهره يك ورشكستگي سمت 
من آمده باشد، اما كسي كه اين درك و دريافت 
را ندارد جان خود را به خاطللر ترس هايي كه 
پندارهاي ذهنش براي او مي تراشللد از دست 
مي دهد و شگفت انگيز نيست كه كسي بازي را 
از خود ببازد و اين مصداق همان چيزي است 
كه پيامبللر)ص( مي فرمايند: »دشللمن ترين 
دشمنان تو نفس توست كه در ميان دو پهلويت 

قرار دارد.«
ممكن است كسللي بپرسللد باالخره شب آن 
ورشكسته صبح خواهد شد و طلبكارها سراغ 
او خواهند آمد. در اينجا بايد گفت بله شب آن 
ورشكسته صبح خواهد شد اما بسيار محتمل 
اسللت آن تصويرهايي كه در ذهللن فرد ايجاد 
شللده بود با واقعيللت روزهاي ورشكسللتگي 
بسيار متفاوت باشد. يعني مثًا فرد يك سال 

بعد دو سللال بعد يا چند سللال بعد درست به 
همان نقطه اي برگردد كه پيشللتر بوده است. 
ممكن است بتواند با طلبكارهايش كنار بيايد. 
زندگي اش را كوچك تر كند، امللا همچنان از 
زندگي لذت ببرد يا درست تر بگويم همچنان 
از زندگي درسي بگيرد و چشم هاي درون خود 
را به سمت زيبايي و اميد و عشق باز نگه دارد. 
ممكن است كسي بگويد نه ممكن است دقيقاً 
همان ذهنيتي اتفاق بيفتد كه در انتظارش بوده 
است يعني طلبكارها او را به زندان بيندازند و 
زندگي اش را از دست دهد. پاسخ اين است كه 
حتي اگر فرد به زندان بيفتد در حال تجربه يك 
واقعيت است و چه بسللا همان زندان در رشد 
دروني او بسيار مؤثر واقع شود. در حقيقت آنچه 
باعث مي شللود ما از زندان حس ناخوشاندي 
داشته باشيم واقعيت آن نيست، بلكه تعبير و 
تفسيري است كه از آن داريم. يعني من تصور 
مي كنم كه زنداني شدن يعني ساقط شدن از 
هستي، در حالي كه بزرگان بسياري به زندان 
افتاده اند. آيا ائمه ما و معصومين)ع( ما به زندان 
نيفتادند؟ آيا انسللان هاي پاكباخته به زندان 
نيفتادند؟ آيا حضرت يوسف به زندان نيفتاد؟ آيا 
زندان توانست روشنايي درون آن ها را خاموش 
كند، يا نه آن روشنايي چنان فروغ و درخششي 
داشت كه زندان را به باغي دلگشا براي خود و 
ديگران تبديل كرد و مگر نه اين است كه اصل، 
آن نور درون اسللت و باقي همه فرع بر اين نور 
و اگر كسللي آن نور درون را نداشللته باشد در 
باغ دلگشللا هم كه قدم بزند احساس مي كند 
زنجيرهايي در درون او را به اسللارت گرفته اند 
و برعكس اگر كسي با آن نور الهي درون خود 
در پيوند باشد در زندان هم كه باشد زندان او را 

نخواهد توانست به حصار بكشد. 
واقعيت آن اسللت كه هسللته و درون مايه هر 
قضاوتي در سللطح ذهن -يعني آنجا كه هنوز 
تماسللي با واقعيت برقرار نشللده است- يك 
توهم است و اين هسته و درون مايه ما را دچار 
وهم دوگانگي در زندگي مي كند و اين همان 
سرچشللمه اي اسللت كه ما را به زندگي من و 
ديگران مي رسللاند. واقعيت اين است كه شما 
يك نفر هسللتيد و مگر مي توانيللد دو زندگي 
را تجربه كنيد. اگر شللما يك زندگي را تجربه 
مي كنيد پس هميشلله يك زندگللي داريد و 
نمي توانيد زندگي را بلله زندگي من و ديگران 
تقسيم كنيد و هر جا كه احسللاس كرديد دو 
زندگي را حس مي كنيللد بدانيد كه فقط يكي 
از آنهللا واقعي اسللت و ديگري پنللدار، خيال، 
قضاوت و مقايسلله اي كه در ذهن شللما پديد 
آمده اسللت. اما چرا دچار اين وهم مي شويد و 
زندگي را كه يك زندگي بيشللتر نيست و آن 
هم زندگي شماسللت به زندگي من و ديگران 
تقسلليم مي كنيد، چون ذهن، شللما را دچار 
توهم مي كند. شللما خيال مي كنيللد كه جز 
زندگي شما زندگي ديگري هم وجود دارد. اين 
توهم از كجا مي آيد؟ از الگوهاي تكرارشللونده 
ذهني كه شللما را گرفتار مي كند. ذهن عادت 
كرده است كه مدام در حال مقايسه و قضاوت 
باشللد، بنابراين همانگونه كه در مثال مطلب 
اصلي صفحه درباره ملوان آمد وسللط طوفان 
دارد خيال مي كند كساني در يك گوشه اي از 
عالم در حال گرفتن حمام آفتاب هستند، اما 
اين صرفاً يك خيال است و نه واقعيت، اما ذهن 
چنان براي شما جلوه مي دهد كه اين خيال را 
واقعيت مي پنداريد. درواقع شما داريد به يك 
شللعبده بازي نگاه مي كنيد، اما اين تردستي 
چنان واقعي مي نمايد كه احساس مي كنيد در 

حال تماس با واقعيت هستيد.

مغلوب فريب ها و پندارهاي ذهني نشويم

 وقتي در ذهن يك آدم ورشكسته
زندگي تمام مي شود

نگاه 

فرض كنيد كه من ورشكسته شده ام. اينجا يك واقعيت ورشكستگي وجود دارد كه 
دردآور نيست، ممكن است كس�ي بگويد كه مگر ممكن است ورشكستگي دردآور 
نباشد؟ بله در حقيقت آنچه دردآور است ورشكستگي نيست بلكه تعبير و تفسير و 
خياالت و نتيجه گيري هايي است كه از ورشكستگي در ذهن ما ايجاد مي شود. وقتي 
من ورشكسته مي شوم خود ورشكس�تگي يك واقعيت اس�ت كه روي داده است و 
مي بينيم كه ورشكستگي من همسايه ام را آزار نمي دهد يا يك رهگذر را آزار نمي دهد 
اما چرا همان ورشكس�تگي باعث سكته قلبي و مرگ من مي ش�ود. چون من درباره 
ورشكستگي تعبيري دارم كه ربطي به واقعيت آن ندارد بلكه به واسطه ورشكستگي، 
خيال ها و پندارها و ذهنيتي در من آفريده مي شود كه من چنين و چنان خواهم شد و 
به زندان خواهم افتاد و از دست طلبكارها كجا خواهم رفت، در حالي كه هيچ كدام از 
آن فكرها واقعي نيستند؛ به عبارت ديگر هيچ كدام از آن فكرها آنچنان كه در ذهن 

من واقعي مي نمايند واقعي نيستند، بلكه تنها يك فكر در سر من هستند. 

   محمد مهر
ملواني را در نظر بگيريد كه چوبي به دست گرفته و مي خواهد موج ها 
را ادب كند. او س�ر موج ها داد مي زند كه آرام و ق�رار بگيرند و او و 
س�اكنان كش�تي را به زحمت نيندازند. يا مي بينيد كه سر باد دارد 
داد مي زند كه به چه حقي باد مخالف است و هم مسير با مقصد مورد 
نظر ملوان و كشتي و سرنشينانش نيست. رفتار اين ملوان چقدر در 
چشم ما منطقي است؟ چقدر مضحك است؟ وقتي ما چنين وصفي 
از چنين كسي داريم ش�ما به عنوان مخاطب نمي گوييد اساسًا اين 
فرد نمي تواند ملوان باشد؟ احتماالً اغلب آدم ها خواهند گفت آقاي 
ملوان كه ملوان هم نيستي، اين كارهاي عجيب و غريب و مضحك 
تو تناس�بي با وظايف ذاتي ات ندارد. اصاًل كار تو اين نيست كه سر 
موج ها داد بزني يا متر بگذاري سر موج ها و بگويي موج ها حق ندارند 

از اين ميزان و اندازه بيشتر باشند يا در حيطه وظايف تو نيست كه 
براي باد سرعت و جهت تعيين كني كه باد از كجا بوزد و چه سرعتي 
داشته باشد، يا وظيفه تو نيست كه براي هوا تعيين تكليف كني. تو 
نمي تواني براي آسمان و دريا تعيين تكليف كني، كار تو اين است كه 
در چنين شرايطي سكان را محكم تري بگيري، توجه و تمركز بااليي 
داشته باش�ي و نيروهاي داخل كش�تي و تحت امرت را به گونه اي 
مديريت كني كه بتواني به س�المت از چنين ش�رايطي عبور كني. 
كار تو اين است كه اجازه ندهي وسايل و ابزارهايت بر اثر تالطم هاي 
كش�تي به داخل آب بيفتد و از دسترس�ت خارج ش�ود. اما آيا اگر 
صادقانه به وضعيت ذهنيت خود در برابر زندگي نگاه كنيم اغلب ما 
همان ملواني نيستيم كه دست به رفتارهاي مضحك مي زند؟ آيا ما 
مثل همان ملوان س�ر زندگي داد نمي كشيم و مدام نمي گوييم آخر 

اين چه باليي بود كه سر من آمد. آخر اين چه اتفاقي بود كه براي من 
افتاد. در آنجا هم ملوان مي گفت اين چه هواي طوفاني اس�ت و اين 
چه موج هاي بلندی  اس�ت و اين چه باد مخالفي است و ما هم اينجا 
مي گوييم اين چه شرايطي است كه زندگي من در آن گير كرده است. 
همانطور كه در آنجا ملوان در برابر ش�رايط زندگي مقاومت دروني 
دارد و مدام با گاليه و ناله مي خواهد از آن شرايط جدا شود ما هم اگر 
صادقانه به خود و زندگي مان نگاه كنيم مي بينيم كمتر لحظاتي است 
كه عميقاً از زندگي خود خرسند باشيم. مدام در حال مقاومت دروني 
در برابر زندگي هستيم و چوب بزرگي دستمان گرفته ايم كه زندگي 
را ادب كنيم و بر سر زندگي داد مي زنيم. همانطور كه ملوان مي گويد 
من اين هواي طوفاني را نمي خواهم ما هم اظهارات مشابهي داريم: 

من اين زندگي را نمي خواهم. 

آيا بدون خيال زيستن به معناي بي خيالي است؟
برخي ممكن است بگويند پس وظيفه اجتماعي ما چه مي شود؟ آيا ما اجازه دهيم كه همينطور شكاف طبقاتي در جامعه 
بيشتر و بيشتر شود؟ پاسخ اين است كه آيا اگر در آن موقعيت شما خودتان را در حد خودكشي آزار دهيد شكاف طبقاتي 
پايين مي آيد؟ اصًا آيا رفتار شما تناسبي با آنچه مي خواهيد دنبال كنيد دارد؟ بله نهادهاي نظارتي و مديران و برنامه ريزان 
يك جامعه بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند كه منابع ثروت روشن باشد. بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه دسترسي به 
ثروت به واسطه رانت قطع شود، اما حاال فرض كنيد كه شما در جامعه اي زندگي مي كنيد كه عدالت اقتصادي و اجتماعي 
در آن حاكم نيست. آيا من با كشتن خودم به عدالت مي رسم يا نه مي توانم دست كم وجود خود را از حاشيه هاي اين نابساماني ها پاك 
نگه دارم و اگر توانستم بايد به اصاح نابساماني ها دست بزنم و اگر نمي توانم دست كم از حاشيه هايش بركنار بمانم. مثل اين است كه 

شما در يك هواي ويروسي و آلوده ماسك نمي زنيد اما به هوا فحش مي دهيد، آيا اين رفتار مي تواند براي شما مصونيت ايجاد كند؟

 توهم ها و خيال ها ما را دچار دوگانگي ها مي كند
من در ترافيك ايسللتاده ام و جلوي من خودرويي 
است كه يك و نيم ميليارد مي ارزد. خودروي من 
اما بيشتر از 20 ميليون نمي ارزد. وقتي چشم من 
اين صحنه را مي بيند، اينجا يك واقعيت وجود دارد 
يا چند واقعيت؟ يك واقعيت بيشتر وجود ندارد. دو 
ماشين كنار هم قرار گرفته اند، همين! اما چرا من در اينجا يك نوع 
دودستگي در خودم حس مي كنم، چون دست به مقايسه مي زنم. 
مثًا ماشللين حسللاب را برمي دارم و مي گويم يك و نيم ميليارد 
تقسيم بر 20 ميليون به عبارتي مي شود: 75 و بعد مي گويم يعني 
اين ماشين 75 برابر ماشين من مي ارزد، بعد مي گويم اينها از چه 
راهي اين پول هللا را به دسللت مي آورند؟ و بعللد مي گويم حتماً 
آدم هاي خوشللبختي هستند. وقتي كسي ماشللينش يك و نيم 
ميليارد مي ارزد حتماً خانه اش هم 10 ميليارد كمتر كه نمي ارزد، 
شايد هم بيشتر، خوش به حالشللان. حتماً اين فرد هر سال پنج، 
شللش بار هم سللفرهاي خارجي مي رود، حاال ما يك كيش هم 
نمي توانيم برويم. دقت كنيد كه در طول زماني كه اين پندارها و 
خيال ها در ذهن شما شكل مي گيرد شللما كامًا با  آن خيال ها و 
پندارها يكي مي شويد و آن را كامًا واقعي مي انگاريد. درواقع مثل 
وقتي اسللت كه شللما جلوي تلويزيون نشسللته ايد و خيال هاي 
نويسنده و كارگردان را كامًا واقعي مي انگاريد و تسليم آن خيال ها 
مي شويد -چون مي خواهيد سرگرم شويد- اينجا هم دقيقاً ذهن، 
يك فيلم مي سازد و جلوي چشم شما مي گستراند، در حالي كه 
شللما آن را كامًا واقعي مي انگاريد. در اينجا چه اتفاقي مي افتد؟ 
شما براي چند دقيقه يا حتي ساعت كامًا از واقعيت جدا مي شويد 
و به سمت خيال و پندار مي رويد. از سويي اين پندارها اوقات شما 
را تلخ و تيره مي كنند. احساس مي كنيد كه نياز داريد يك جايي 
بنشينيد و يك دل سللير گريه كنيد. احساس فشردگي و اندوه و 
گرفتگي داريد. احسللاس مي كنيد بدبخت ترين آدم روي زمين 
هستيد و هيچ چيزي نداريد و به هيچ چيزي در زندگي نرسيده ايد 
و زندگي خيلي بي رحم است و هيچ عدالتي در اين زندگي وجود 

ندارد. نياز داريد كه بر سر زندگي داد بكشيد. در ذهنتان مي رويد 
و خودتان را در حال محاكمه كردن مسئوالن مي بينيد، در حال 
سخنراني در صدا و سيما مي بينيد كه ميزگردي ترتيب داده شده 
و شما گل سرسبد آن ميزگرد هسللتيد و همه مسئوالن را گوشه 
رينگ قرار داده ايد و آنها پاسللخ قانع كننده اي دربللاره اين همه 
اختاف طبقاتي ندارند. مي بينيد چه اتفاقي مي افتد؟ فشار خون 
شما آشكارا باال رفته است، نبض و ضربان شما تغيير يافته است، 
آرامشتان را از دست داده ايد، داريد مي لرزيد و اتفاقاتي در بدن شما 
روي مي دهد، دهانتان خشك شده است. و همه اينها به خاطر چه؟ 
به خاطر يك بازي ذهن كه واقعي انگاشللته ايد. آخر اين زندگي 
است كه يكي ماشينش 75 برابر ماشين ديگري بيرزد؟ لعنت به 
اين زندگي. احساس مي كنيد كه وجودتان پر از خشم شده است. 
حاال فرض كنيم كه اصًا همه داستاني كه ذهن براي شما تعريف 
مي كند مو به مو درست باشد، چه چيزي عايد شما مي شود؟ حاال 
واقعيت شايد اين باشد كه آن كسي كه پشت آن ماشين نشسته، 
دارد مي رود كه ماشللين خود را به خاطر ورشكسللتگي بفروشد. 
مي رود كه زنش را طاق دهد. شايد اصاً آن كسي كه پشت ماشين 
نشسته صاحب ماشين نيست شاگرد صاحب كارش است و دارد 
ماشين را مي برد كارواش كه بشويد. اصًاً فرض كنيم آن كسي كه 
پشت ماشين نشسته مالك آن ماشللين است و خيلي هم حالش 
خوب است و لذت زندگي خودش را مي برد و يك زندگي خوب و 
معنادار را تجربه مي كند. پرسش اين است: از اين مقايسه و قضاوت 
چه به من و تو مي رسللد؟ فقط يك حال بد. غير از اين است؟ اما 
سؤال مهم اين است: آيا حقيقتاً آن ماشين و آن فرد حال مرا خراب 
كرد؟ نه! من خودم حال خودم را خراب كردم. پس چرا آن كودكي 
كه در ماشين من نشسته بود همچنان دارد زندگي مي كند و دارد 
به روي زندگي مي خندد يا آن پيرمردي كه در اين فكرها نيست يا 
آن زن يا دختر وارسللته اي كه زندگي خود را در طناب مقايسلله 
نپيچيده است حال خوبي دارند. پس معلوم مي شود كه آن ماشين 
حال مرا خراب نكرد، بلكه محركللي بود كه آن ذهنيت از عمق به 

سطح بيايد و حال مرا خراب كند. 

سبك نگرش

چرا رابطه ما با زندگي مان عموماً تيره است و اين تيرگي از كجا مي آيد؟

كاممانتلخاستچونتوهمراواقعيتميپنداريم

م�ن در ترافيك ايس�تاده ام و جلوي من 
خودرويي اس�ت كه يك و ني�م ميليارد 
مي ارزد. خ�ودروي من اما بيش�تر از 20 
ميليون نم�ي ارزد. وقتي چش�م من اين 
صحن�ه را مي بين�د، اينجا ي�ك واقعيت 
وجود دارد يا چند واقعيت؟ يك واقعيت 
بيش�تر وجود ندارد. دو ماشين كنار هم 
ق�رار گرفته اند، همي�ن! اما چ�را من در 
اينجا يك نوع دودستگي در خودم حس 
مي كنم، چون دس�ت به مقايسه مي زنم

به تعبي�ر موالنا: ت�و مبين كه بر 
درختي يا ب�ه چاه / ت�و مرا بين 
ك�ه من�م مفت�اح راه. انس�ان 
مؤم�ن چني�ن مي انديش�د كه 
موقعيت هاي زندگي نيس�ت كه 
سرنوش�ت او را تعيي�ن مي كند 
بنابراين نگاه نمي كند كه بر فراز 
اس�ت يا فرود، نگاه نمي كند به 
اينكه در چاه است يا در كاخ، بلكه 
مي داند كه در هر صورت مفتاح 
و كليد در دس�ت خداوند است

 يك دريا داريم و چندين نگاه و تعبير
اما چرا رفتار ملوان براي ما مضحك 
است. چون رفتارش زيبا و متناسب 
نيست، ضمن اينكه ما اين رفتارها را 
عبث و بيهللوده مي بينيللم. يعني 
مي گوييم مرد حسللابي تللو با داد 
كشيدن سر موج مي خواهي به كجا برسي؟ 
اين يعني اينجا نلله كاري زيبا و نه كار مؤثر 
روي نداده اسللت. از سللويي بلله آن ملوان 
مي گوييم مرد حسابي! تو وقتي سر دريا داد 
مي كشللي اتفاقي براي دريا نمي افتد فقط 
حنجره خودت آسلليب مي بينللد، تمركز و 
توجه و وقللار و زيبايي خودت را از دسللت 
مي دهللي، وجللودت پللر از خشللم، كين و 
احساس هاي منفي مي شود. خودت را داري 
خراب مي كنللي، گزنللدي به دامللان دريا 
نمي رسد و اين همه انرژي و تواني كه صرف 
ناله و فريللاد و آه و حسللرت مي كني راه به 

جايي نمي برد. 
ملوان سللر موج ها داد مي زند و براي خود 
درد مي تراشد، اما آيا همين دردتراشي به 

شكلي ديگر در زندگي ما كه نمي خواهيم 
اجازه دهيم زندگي آنگونه كه هست تداوم 
داشته باشد، جريان ندارد؟ در حقيقت اين 
طوفان نيست كه باعث ايجاد درد مي شود، 
بلكه تعبير آن اسللت كلله درد را مي زايد. 
همچنان كه وقتي كسللاني از ساحل امن 
به دريايللي طوفاني نگاه مي كننللد از آن 
لذت هم مي برند و موج هللاي دريا را زيبا 
مي بينند، يللا وقتي به آسللمان طوفاني و 
ابري نگاه مي كنند درباره شللاعرانه بودن 
آسمان سللخن مي گويند، اما وقتي كسي 
وسط آن موج ها قرار مي گيرد كامًا تلقي 
ديگري دارد. سخن اين است كه دريا پديده 
واحدي است، اگر دريا في ذاته ترسناك و 
زشت بود بايد براي كسللي كه در ساحل 
ايسللتاده هم به همان ميزان ترسللناك و 
رعب آور و زشت جلوه مي نمود، پس آنچه 
باعث مي شود كه ما يك پديده واحد را از 
دو منظر خوشايند يا ناخوشايند بدانيم، در 
تعبيري اسللت كه از آن پديده در ذهن ما 

شكل مي گيرد. 

 ما گرفتار طوفان دريا هستيم يا طوفان 
درون؟

چرا ملوان سللر دريا يا همان 
زندگي وقتي طوفاني شده داد 
مي زند. به خاطر اينكه با خود 
مي انديشد كه االن در آن سوي 
اين دريا كشتي هايي هستند 
كه هواي آفتابي را تجربه مي كنند و لنگر 
انداخته اند و سرنشللينان كشتي به همراه 
ملوان در حال گرفتن حمام آفتاب هستند 
در حالي كه مللن اينجا در ايللن مخمصه 
گرفتار شللده ام. به فرض كلله اين فرضيه 
درست باشد يعني ما حمام آفتاب گرفتن را 
به عنللوان يك واقعيللت محتللوم در نظر 
بگيريم، در صورتي كه اگر عميق نگاه كنيم 
مي بينيم حتللي حمام آفتاب هم وسللط 
طوفان و گرداب هاي زندگي تعريف شده 
است، يعني هيچ تضميني نيست كه همان 
حمام آفتاب هم بللا تاطم هوا يللا دريا يا 
تاطم سرنشينان كشللتي تمام نشود، اما 
حتي اگر بپذيريم كه عده اي مدام در حال 
خوشللگذراني هسللتند و عده اي در حال 
ناخوشگذراني، اين فرضيه به ملوان در عبور 
از تاطم ها و گرداب ها و طوفان دريا كمكي 
نخواهد كرد، بلكه ايللن پندارها او را دچار 
خشم و مال و افسردگي خواهد كرد. نكته 
دوم اينكه اگر ملوان در درون خود دست به 
يك جابه جايي بزند و »معنللا« را به جاي 
»لذت« بنشاند يعني سبك و سنگين كند 
كه باالخره او براي لذت مي زيد يا براي معنا 
و اگر قرار باشد بين لذت هايي كه مي گذرند 
و تمام مي شللوند يا معنايي كه با انسللان 
مي ماند كدام را انتخاب كند دست به چه 
انتخابي مي زند، در آن صورت ملوان بيشتر 
از آن كه به لذت فكر كنللد به معنا خواهد 
انديشللد كه معناي اين زندگي چيست؟ 

حمام آفتاب؟ آن هم حمام آفتابي كه يك 
تصوير ذهني است و نه يك واقعيت. حتي 
اگر عده اي در همين زندگي صبح تا شب در 
حال لذت بردن هسللتند باز ملوان با خود 
خواهد گفت ثم ماذا؟ خب كه چه؟ من اگر 
ميان لذت و معنا دسللت به انتخاب زده ام 
پس تكليف من در زندگي روشللن است و 
مي دانم كه به چه سللمت و سويي خواهم 
رفت. آيا من به دنيا آمده ام كه حمام آفتاب 
بگيرم؟ آيا انسللان آمده است كه در سطح 
خوشي ها متوقف شللود و بعد هم بميرد و 
برود؟ اگر حتي از كسي كه صبح تا شب به 
لذت هللا مشللغول اسللت، از خوردني ها و 
پوشيدني ها و گشللتني ها و... بپرسيد آيا 
انسللان براي خوردني ها و نوشلليدني ها و 
پوشيدني ها و گشتن ها به دنيا آمده است او 
احتماالً تصديق خواهد كرد كه نه! چون به 
چشم خود مي بيند كه مي خورد و مي نوشد 
و مي گردد و مي پوشد، اما هنوز چيزي در 
درونش گم اسللت كه از اين خوردني ها و 
پوشيدني ها و گشللتني ها خوراك خود را 
نمي يابد. با اين وجود چرا ملوان ما وسللط 
طوفان به كسللاني مي انديشد كه در حال 
خوشللگذراني هسللتند و حمللام آفتاب 
مي گيرند، چون ملوان ما هنوز بين معنا و 
لذت نتوانسللته دسللت به انتخاب بزند و 
درواقع طوفاني كه ملوان در آن گير كرده 
طوفان دريا نيسللت، طوفان درون اوست، 
طوفللان باتكليفللي بللا زندگي اسللت و 
موج هايي كه سمت او مي آيند در حقيقت 
موج هاي اين باتكليفي هستند چون ملوان 
ما همچنان در مقايسلله زندگي مي كند، 
يعني مدام مي گويللد زندگي من و زندگي 
ديگران. اما اگر او عميقاً با خود خلوت كند 
خواهد ديد كه او يك نفر است و نمي تواند 

بيشتر از يك زندگي را تجربه كند. 


