
 روی مرز باریک انتخاب

رود؟ همیشه مان در آینده به کدام سمت و سو میتوان فهمید مسیر زندگیشود آینده یک شخص را پیش بینی کرد؟ آیا میآیا می

نیم، اگر سبک کردم پاسخ این سوال منفی است. اما اکنون گمانم این است که بله اگر روزهای زندگی یک شخص را دنبال کفکر می

 . حدس و گمان تا حدودی درست زد شودن فرد را بدانیم، بله میهای آو دغدغهزندگی 

دانم کند. نمیگویند در زندگی هر کس نقطه ای از زمان و مکان وجود دارد که زندگی فرد را به قبل از آن و بعد از آن تقسیم میمی

توان شان یک مسیر ممتد است. و البته نمیها زندگیدمکنم خیلی از آاین حرف کلی تا چه اندازه درست است اما راستش فکر می

 به آسانی گفت این خوب است یا بد. 

 دانم. ای که من آغاز زندگی و و تولدم را از آنجا میای وجود داشت. نقطهاما در زندگی من چنین نقطه

 بود.   زندگی منز زمان و مکانِآن نقطه ا. دانشکده فیزیک ،ساعت شش بعدازظهرحوالی . ۹۳چهارشنبه دوازدهم آذرماه 

شد. چادری که دیگر در دستانم نبود. همزمان حس ده میها کشیآمدم و چادرم روی پلهن میهای دانشکده فیزیک پاییوقتی از پله

به  که از جواب دادن های استادم، مرد مهربانیداده است. صحبت کشیدم رویها پیش انتظارش را میکردم آن اتفاقی که مدتمی

اش چرخید. خودم از او خواسته بودم در اتاق کوچک دفتر همیشگیرود مدام توی سرم میشود و طفره نمیها خسته نمیسوال

 که جرئت نداشتم به خودم بگویم و باور کنم بر زبان بیاورد.  را روبرویم بنشیند و آن چیزی

های اضافی رو در نظر ده باشه، یک فرض اضافیه و معموال فرضهمین که چیزی اون بیرون باشه که همه این جهان رو بوجود آور»

 «گیریم. البته این بستگی داره به خودت که بخوای قبول کنی یا نه، یک قضیه هم هست به اسم تیغ اُکام...نمی

ها را خیلی حرفتوانستم هایش خیره شوم و التماس گونه از او بخواهم ادامه ندهد. میهمین یک جمله کافی بود که من به چشم

توانستم بگویم اصال مگر قرار است چیزی آن بیرون باشد؟ یا پای علیت و چه و چه را وسط بکشم که البته کشیدم. جواب بزنم. می

توانستم انکارش م داد. جوابش اما یادم نیست. مهم نبود. در هر حال فرد معتمدی روبرویم نشسته بود و حرفی را زده بود که نمیه

 کنم.

بود به دانشجویی که شناخت اندکی از او دارد در میان بگذارد. بعدها  آمد که استاد تصمیم گرفتهزمان راز بزرگی پیش چشمم می آن

 و به قولم پایبند ماندم. درک می کردم.از من قول گرفت که فرد دیگری از آن خبر نداشته باشد. محدودیت های استادی اش را 

 ها.پایین آمدن من از پلهی فلش بک بزنیم به صحنه

ترجیح دادم از آسانسور استفاده نکنم. شاید می خواستم فروپاشی دنیای خودم را با بندبند وجود حس کنم. هرپله که پایین تر  

 شد.بیشتر ویران میآمدم همه چیز پشت سرم می

دیدم که خوابگاه حرکت می کردم در خودم می دانشگاه قرار داشت و فاصله چندانی با آن نداشت. وقتی به سمت خوابگاه ما داخل

ها به یکباره جلوی چشمانم شعله ور شد و آتش گرفت. ها و مستحبها و نافلهشب ها و دعاها و تضرع ِآن همه سال عبادت و نماز

تردید کنم. زمانی ن سوخت و سوخت و من هیچ کاری نمی توانستم بکنم. این انتخابی نبود که اکنون بخواهم برسر ماندن یا نماندن آ

 ای. دود سیاه غلیظی از آن آتش بلند شد و اشک هایم دانه دانه ریخت. چرا من؟انتخابت را کردهکشد که شک در وجود آدم زبانه می

 های بی پاسخ از آن آتش به جاماند. چرا حاال؟ چرا رفتم؟ و هزار چرا و چرا و پرسش



هن و نی و مکانی را فراموش کنم و از ذدم این اتفاق افتاده است. خواستم آن نقطه زماخوابگاه که رسیدم، غروب شده بود. باور نکر

 شود. طالب آن نعمت شده بودم. ام پاک کنم. فراموشی گاهی نعمت میخاطره

زبان اذان گفت، نماز اول وقتم را مثل همیشه خواندم. اما دیگر آن کلمات آن چیزی نبودند که چندساعت پیش وقت نماز ظهر به 

 خالی شده بودم.  توانستم نبودنش را نادیده بگیرم. خالیِکردم دیگر هیچ چیز نیست. هیچ چیز. چیزی که نمیوردم. حس میآمی

مانم. دلم گرفته بود از این دنیا. از این دنیایی که دیگر هیچ صاحبی گیرد و ساکت میهایی که دلم میساکت ماندم. مثل همه وقت

زور خوردم. با خنده. کنار بچه ها نشستم و گپ و گفت کردیم و شوخی و بعد هم هرکسی رفت سراغ کارهای نداشت. شام هم به 

 تواند چشم های من را بخواند؟کردم و از خودم می پرسیدم کسی میخندیدم و به بچه ها نگاه میخودش. اما شام زهر بود. می

روند و دیگر هیچ چیز پیدا نیست. سکوت شب. همان ه در تاریکی فرو میشب رسید. همان زمان مورد عالقه من. همان زمانی که هم

 شود، همیشه فراتر از آن چه که بتوانم به کالم بیاورم آرامش بخش بوده برایم.انگیز که در ژرفای تاریکی نواخته میموسیقی دل

جواب نوجوانی. به کتاب های پرسش های بیفکر کردم به همه چیزها. به آینده مبهمی که پیش رویم قرار داشت. به گذشته. به 

رویم ته و تویش را دربیاوریم. به ها همیشه لقلقه زبان بوده، و انقدر تنبل هستیم که نمیدینی، به مذهبی که برای ما ایرانی

تنها رضایتش از بنده ام به خدایی که کردند. به عشق و عالقهدین گرویدگان میتازه به به  ها اطرافیانمیی که در آن سالهاحسادت

 گنهکارش همیشه مد نظرم بود. 

کردم که آیا زود نبود؟ ظرفیتش را دارم؟ ظرفیت پذیرش این حقیقت را؟ به اینکه چه قدر شیفته فهمیدن بودم و اصال به این فکر می

بی حد و حصری که در عین ها فیزیک را خواندم؟ همین عالقه به طبیعت و جهان، به نظم مگر همین نشد که من علی رغم مخالفت

ها را بفهمم؟ و مگر اکنون به آن چیزی که خواسته بودم نرسیدم؟ این خواستم همه ایننظمی در جهان حاکم است؟ مگر نمیبی

 چیزی بود که خواسته بودم؟

دخترکی را رها کرده باشند  تفاوتی غم انگیز. انگار کهتفاوتی. یک بیبه نمازی که خوانده بودم فکر کردم. به احساسی که داشتم. بی

 راه خودت را برو. فهمیدی؟ حاال در یک دنیای بزرگ خالی و به او گفته باشند: پری

هایش را اش و انتخابآن دخترک مغمومی که تمام تالشش را برای جلب رضایت خدای حاکم بر ذهنش کرده بود، آنکه همه زندگی

 ر در امتحانی رد شده باشد، انگار نپذیرفته باشندش، انگار طرد شده باشد. بر اساس این رضایت انجام داده بود و حال انگا

نامش رویش است. حساب کتاب ندارد. که االن دقیقا باید چه حسی سراغ آدم بیاید یا  سها نباید نگاه کرد. احسامنطقی به احساس

 نه. 

ر بودم هیچ کدام به یاری ام نرسید. ها و دعاهایی که از بَو زیارت هاها، از آن دعاها، از آن تضرعکردم هیچ کدام از آن نماز شبفکر می

 کردم همه چیز فرریخت. تر از چیزی که فکرش را میخیلی آسان

پرسیدم میدرون شب فرو رفتم و فکر کردم و فکر کردم. از زمانی که اذان صبح را گفتند تا زمانی که خورشید درآمد، از خودم 

هایم واهی پا بگذاری در این مسیر؟ در این مسیر ناشناخته؟ جرئتش را داری؟ پشیمان نمی شوی؟ آخرین تالشنه؟ می خ خوانی یامی

شود همه چیز را فراموش کرد. از خودم می پرسیدم می خواهی دیگر نماز کردم برای انتخاب کردن، برای اینکه بگویم نه میرا می

ها، آن خلوص و آرامش و همه آن چیزی که مترین مساله برای من نماز بود. آن توکلنخوانی؟ می توانی؟ خنده دار باشد شاید اما مه



آورد. همه آن چیزهایی که کردم. قرآن خواندن دیگر آن آرامش سابق را برایم به همراه نمیگرفتم را باید رها مینماز خواندن میدر 

 داشت، همه را باید رها می کردم. ها مرا امیدوار نگه مینشد ها و اذیتدر دوران سخت کودکی و نوجوانی، در همه تحقیرشدن

 کردم؟رها می

. خودم را گول بزنمتوانستم به خودم که امدم دیدم هرچه قدر که تالش کنم باز فراموشی معنایی ندارد. احمق که نبودم. نمی

 شده در ژرفای وجودم را سر بریده بود. آن حقیقت انکار ممکن ترین شکلتوانستم نبینم. حاال یک نفر بود که به واضحنمی

به سخره  دانستم برای هر کسی که تعریف کنم سریعاًزی وجود نداشت. من فیزیک خوانده بودم و این را می فهمیدم. میدیگر چی

دلیلی برای آرامش خودمان است و حقیقت ندارد تنها اضافی که  هایتوانستم با فرضبودم. من نمی گیرد. اما من فیزیک خواندهمی

 زندگی کنم. 

پذیرند و دیگرانی نمی پذیرند. اما من یک انتخاب است. افرادی آن را می هیچ دلیلی برای رد یا اثبات این مساله وجود ندارد. تماماً 

کرد. واقعا سخت بود. سر بریدن و هم جدا می آن زمان روی مرز بودم. روی مرز انتخاب. روی مرز باریکی که دو دسته و دو دنیا را از

ترین کار دنیاست. عبور کردن و گذشتن از گذشته، از خود قبلی ات، جداشدن از پوسته پوسیده درونت سخت است. رها کردن سخت

 توان به کالم آورد. بیشتر از آنچه که می

و گفتم: این طرف مرز یا آن طرف؟ کسی با حالت غم و اندوه نزدیک درآمدن آفتاب بود. شب به پایان رسیده بود. چشمانم را بستم 

 سنگینی درونم پاسخ داد: آن طرف مرز.

 صبح که بیدار شدم آزادی و تنهایی را هر دو باهم حس کردم. ملغمه ای از شعف و اندوه.
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