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چيست راز اين ايام که بر ما می گذرد و زندگی می نامندش؟ واژه ای که شايد ژرفای معنای آن به وسعت 

آدميان هيچ يک آغازين . شايد هيچ واژه ای را نتوان يافت که بدين حد آدمی را در بر گيرد. بی کرانها باشد

 شد؛ شايد اين تنها گريه کودک است که به مزاق آنگاه که با دم گريه گون ما آغاز. گاه آن را به ياد نميارند

دمی سرآغاز . مادر مضطرب رها يافته از زايمان خوش می آيد، مادری که توان ديدن درد طفل خويش را ندارد

 آن در اين یکه هيچ کس را توان يادآوردداستانی پر فراز و نشيب که بازدمی آن را به پايان می برد، بازدمی 

يکی ژرفترين . به تعداد انسانهايي که آمدند و رفتند و خواهند آمد، زندگی معنا دارد.  بودسرای فانی نخواهد

برای يکی سپری شدن روزهای طاليي است، برای ديگری . معنا ها را بدان می دهد و ديگری پست ترين

م آن را می يکی آن را عاشقانه دوست می دارد، ديگری در اوج تنفر فرجا. کشتن اوقات محکوميتی نامعلوم

بعضی . عرضه نمی کندبعضی آن را بازار مکاره می دانند که هر چه داری از تو می ستاند و هيچ به تو . پويد

آن را صحنه نمايشی پر زرق و برق می دانند که هر کس يا بازيگر نقش خويش است يا سياهی لشکر 

  براستی چيست وسعت معنای اين واژه آشنای غريب؟ . نقش ديگران

بعضی حتی بدون . ی برزخيست ما بين دم و بازدمی که هر کس آن را به ذم خويش معنا می کندزندگ

اما اين کوچک واژه گسترده را هر چه معنا کنيم، اين ايام . دستيابی به معنای آن رهسپار ابديت می گردند

و غم، زخم و راهی سرشار از شادی . را هر گونه به پايان بريم، برای همه ما راهی بی بازگشت است

معنای آن هر چه می خواهد باشد، به ذم ما، به ذم سياهی های منقوش بر . مرهم، دشمن و همدم

سپيدی برگ های انديشمندان، به ذم او که ما را رهسپارش نمود، همگی واژه های يکسان بسياری را در 

ويش چند صباحی ره به همه دل می بنديم، دلشده معشوق خ.  آن، تجربه می کنيمبامعناهايي گوناگون 

همه زخم می خوريم و . دريای بی کرانه عشق می سپاريم، ساکن ديوانه سرای دلشدگان می گرديم

همه  .سالها مرهم التيام بر زخم خويش می نهيم، همه زخم می زنيم و زخم زدگانمان را از ياد می بريم

همه گرفتار چنبره اندوه ناسزاگوی . شاد می شويم و در محفل شادی خويش مسبب آن را فرا نمی خوانيم

همه می . همه می آموزيم و آنگاه که آموخته هايمان به کار می آيد از ياد می بريم. عالم و آدم می گرديم

همه آنها آفريدگار آن را می ستاييم، لعنش می کنيم و هزاران هزار واژه کتاب زندگی که . خنديم، می گرييم

  . را با پوست و گوشت و خون خويش لمسشان می کنيم

پر هياهو ترين صحنه دنيا که ما را در هياهوی خود گم . براستی زندگی پر زرق و برق ترين معرکه دنياست

 زندگی و آدمهايش که سهل. آنقدر گم می شويم که لحظه ای توان شناخت خود را می بازيم. می کند

آنگاه است که تمامی هياهوی دنيا به يکباره در سکوتی مرگبار خاموش .  می يابيماست، خويشتن را غريب

  .می گردد



 .همه ما از ويرانه سراهای بی اهميت بسياری گذر کرده ايم، بيقوله هايي که در آوازه تاريخ سهمی ندارند

 يي کهخشت ها.  هيچ کس راز نهفته در پس آن ديوارهای خسته از روزگار را نمی دانداز اين روست که

زمان در داستانهايي که به مدد . حافظ داستانهای ناگفته بسيار. شاهدان انسانهايي همچون ما بوده اند

آيا دمی با خويش انديشيده ايم که راز نهفته در پس اين خشت ها چيست؟ آيا هر . گذر ايام محو شده اند

 اهميتی در اين واژه که زندگی اش می آنچه به مدد زمان و تساهل ما ساکن فرموشخانه ها می گردد،

ناميم ندارد؟ آيا در اين سکوت خويش تاکنون به آنان که آمدند و رفتند انديشيده ايم؟ آيا تا بحال سراغ يکی 

  از اين بازيگران داستان زندگی خويش را گرفته ايم؟ کجايند؟ چه می کنند؟ 

چه شبها که فراموش . ما سپری نمی گرددايامی که می گذرد و ما زندگی می ناميمش، تنها به همت 

چه روزها که در جوار از ياد رفتگان بسياری به انتها . شدگان بسياری ما را تا سپيده دمان همراهی کردند

  آيا تا بحال از خود پرسيده ايم که کجايند؟ . رسيد

بد نيست که . به ای دارددير خرابات کلی آب حياتم داد و از خاطرم رفت، جايي در اين ه اآن رهگذری که جرع

زندگی هر مرامی داشته . کلون در آن را به صدا درآريم، حتی اگر کلبه اش دری سنگی به نام گور دارد

کنی، را ياد اگر از ياد رفته ای . باشد، آيينه خوبی است، هر آنچه بدان بسپاری همان به تو باز می دهد

  . دديگری هم که از ياد برده است تو را، يادت می کن

. وانيمهی فصول سپری شده را دوباره باز خکتاب زندگی را هر گونه ورق می زنيم، بد نيست هر از گا

  . سطور ناخوانده بسيار دارند
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