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 اگم کردن سه شکل دارد.سه وجه پیدا و نا پید

 ...اشیا_جهت اول_

 ...ادمها_جهت دوم_

 دخو_جهت سوم _

 .و این غریب ترین شکل گم کردن است.گم کردن خود نه در مکانی فیزیکی که در پهنه ی وجود

 

 «نغمه ثمینی»

 

ز من از دست ا. تکه ای بودصبح روز بعد که بیدار شدم، صبح پاییزی نودوسسه که برای همه شبیه روزهای قبل بود و برای من ن

دست آوردن آزادی، بشخصیتم از دست رفته بود. آن روز متوجه نبودم که هزینه رفته بود و شاید بهتر است بنویسم بزرگترین تکه ی 

 شدم. های خودم میها و انتخابو رفتارها و تصمیم متنهایی و مسئولیت است. حاال دیگر باید من مسئول خود

رجعی، هایم دنبال مو انتخاب هاکردم به درازا کشید. هنوز در تصمیمفهم این جمله خیلی سخت بود، و بیش از آنکه فکرش را می

 گشتم اما هیچ چیز نبود. رها بودم. رهای رها. و رهایی به معنی آسوده زیستن نیست. می معیاری ستونی،

ست که همه ی آنها چیزی ه ها میروم و البد درگفتم دنبال کتابهنوز متوجه نشده بودم چه اتفاقی برایم افتاده است. به خودم می

ها این راه را باید خودم بسازم. دنبال چراغ در کتاب یابم. نمیدانستم چراغِشود و من راه را میمن بفهمم. و بعد همه چیز روشن می

 گشتم. 

دانست چ کسی نمیاما هی را جست و جو کردم. بیگ بنگ و ادامه ی آن ،اول همان سر فیزیک را گرفتم و رفتم. رسیدم به نقطه آغاز

شد. از استادانم سوال ز آن چه بود. تنها فرضیه های پیش پا افتاده ای بود که به علت اهمیت نداشتن کم کم از دور خارج میقبل ا

که  شریف دانشگاهِ متواضعِ همان استادِ ،نتوم دکتر گلشنیهای فلسفه علم و فلسفه کوانرانیرسیدم. سخپرسیدم اما به جواب نمیمی

رسید. گویی برای کسی دیدم اما به نتیجه نمیهایش شده بودم را میمن شیفته کالسزد و با لهجه شیرین اصفهانی اش حرف می

کار  و چگونه چراببینم  مهم نبود که پیش از آن چه چیزی بوده و چه اتفاقی افتاده است. مهم االن بود و اینکه حاال که جهانی داریم

 کند. می

هایشان مرا به فکر فرو میبرد اما نتیجه نداشت. چند نفر را گیر آوردم که حرف. از فیزیک بیرون آمدم و رفتم به دنبال فلسفه و عرفان

فهمیدم. نمی فهمیدم و این بسیار آزار دهنده فهمیدم. سخنرانی های دکتر دینانی گوش میدادم اما نمیرفتم موالنا خواندم اما نمی

ه بتوانم کنقطه اتکایی  ص نبود. من به دنبال یک نقطه اتکا بودم.بود. انگار کسی نبود که بگوید حاال چه باید کرد. این یک راه مشخ

 کرد. سرگردانی و آشفتگی مرا تا مرز جنون نزدیک میخودم را به آن وصل کنم. اما نبود. 



ها و همه چیز را بیرون ها ملحفهها لباسها برگه. همه کتابنددر اتاق نبود آید یک روز چهارشنبه عصر هیچ کدام از دوستانمییادم م

 م. ی ام زار زار گریستزندگریختم ، و از فرط بیچارگی و درماندگی وسط 

 دانستم. افتاد. من آماده پذیرش نبودم. من ظرفیتش را نداشتم. من هیچ چیز نمینباید این اتفاق اکنون می

این تصمیم را  روی هیجان و احساسکردم از دانستم چه کار باید بکنم. فکر میبدترین اتفاقی که آن روزها افتاد ندانستن بود. نمی

روز، در هر مکانی، حتی  شروحی و روانی، در هر وقت شد. اما در منطقی ترین حالتِگرفتم و باید برگردم. این راه به جایی ختم نمی

دادم حل کردم. به خودم دلداری میکردم بازهم همین انتخاب را میهای دانشگاهم وقتی همه چیز را از ابتدا مرور میدر میان کالس

 ها بود. تر و سنگالخ تر و صعب العبور تر از این حرفشود. اما این راه طوالنیود فقط چند ماه سخت است. درست میشمی

 دادم اما درونم که فروریخته بود. کدام درون؟!راهی که من انتخاب کرده بودم هیچ تابلو راهنمایی نداشت. تنها باید به درون گوش می

ست چیست. ها فکر می کردم. نمیدانستم غلط و درترین کار ممکن بود. برای هر تصمیم ساعت  آن دوران سخت در تصمیم گیری

ترسیدم نکند اشتباه باشد؟ نکند دارم دور خواستم تصمیم بگیرم و انتخابی کنم، بیش از حد میمعیار و خط کشی نبود. وقتی می

بود و هم بد. نمیدانستم بر چه اساسی باید انتخاب کنم و  خوب توانستم خوب و بد را تشخیص بدهم. همه چیز همشوم؟ نمیمی

 کردم. هایم بودم. این مسئولیت را مانند یک بار سنگین روی شانه ام احساس میمهمتر از هر چیز دیگر حاال من مسئول انتخاب

شد. آسان ر نتیجه ای هم نصیبم نمیخرفت و دست آو انرژی ام تحلیل می کردمدرباره هر نکته ای هر سوالی هر انتخابی باید فکر می

تئیست بود. باید کلمات را از تمام بایدها حذف کردم و به تمام نباید ها چسباندم. حاال دیگر نامم یک آ ”نون“ترین کار این بود که 

 ن کار را کردم. کردم. باید نوع پوششم را تغییر میدادم. و هزاران باید دیگر. خنده دار بود. اما ایرا از دایره لغاتم حذف می

پرسیدند و من با خنده کرد . گاهی به کنایه از من می انم آزرده ام میشد. نگاه های دوستان و اطرافیبه وضوح تغییر در من دیده می

گذاشتم کسی شدند و دیگرانی هم بودند که سمج بودند. اما نمیدادند و متوقف میها اهمیت نمیکردم. بعضییک جوابی سرهم می

اد کردم و تنها واکنشش تنها به یکی از دوستانم اعتمرد این دایره بشود. به هیچ وجه حاضر نبودم با کسی در این مورد حرف بزنم. وا

 گونه زندگی کنم. برو و خودت راه را پیدا کن. این بود که مرا نگاه کرد و شانه باال انداخت و گفت من دوست ندارم این

ها شدم البد در بین دوستان اشتند. فکر کردند به عنوان یک دختر ساده که از شهرستان وارد شهر گرگخانواده ام واکنش شدیدتری د

خصصان حوزه بفرستند شدند که مرا می خواستند پیش مت ها هم چیزی نگفتم. اگر متوجه میناباب گیر افتادم و فریب خورده ام. به آن

خواستم به که می هم احساس متعلق بودن به آن نداشتم. یادم است اولین روزی و البد ... بگذریم. شهرم را دوست نداشتم. قبلتر

به طرق مختلف سعی  خوشحال بودم. بعد از آن مادرم ولی من گریستخوابگاه بروم و وسایلم را جمع کردم، پدرم نگران بود و مادرم 

کرد. البد به خاطر همان ترس ن نبود و حاال احساس خطر میکرد در من نفوذ کند اما من به او اجازه ندادم. هیج وقت در زندگی م

است.   منمیدانستم نگرانِبرادرم اما فرق داشت. تزریق شده بود.  های شبکه های ملی به اوهایی که شبانه روز از طریق فیلم و سریال

 ه حذف شد. او هم از این دایر ها را بفهمد. بنابرایناما کوچکتر از آن بود که بخواهد این حرف

دوست نداشتم به قم بروم. فضای انجا برایم غیر قابل تحمل شده . زدم. این یک مورد را خیلی خوب یاد گرفته بودممن حرف نمی

پرسد. از نظر من همه چیز دروغ خوردم که چرا کسی از خودش نمیخوردم و هم خشم خودم را فرو میبود. چه اینکه هم حسرت می

شدند خودشان از همان فرض هایی که برای اثبات! به کار بسته میکردیم. راهبود. دروغ هایی که به خودمان گفته بودیم و باور می

 شدند. اولیه تغذیه می



ی بلد باشد و آن را برایم بود. نیاز بود کس ثقیلکردم یا آنهایی که می یافتم خیلی همچنان دنبال کتاب بودم  اما چیزی پیدا نمی

. من اعتمادم را نسبت به همه چیز از دست داده بودم. دوست نداشتم کتاب بخوانم. از نظرم کم کم اتفاق دیگری افتادتوضیح بدهد. 

ها هیچ فایده ای برای من نداشت. مشکلی که من به آن گرفتار شده بودم کلیدی نداشت. من فیلسوف یا عارف نبودم. من کتاب

 شد.و نمیشد. دم. باید از این راه دری باز میزیک پیشه بوفی

کرد. این موضوع برایم کشیدم پیش استادم بروم. او شکل خاص خودش را داشت. مدل خودش زندگی میاز طرفی هم خجالت می

پرسیدی. اید شفاف میت بود. بسوال پرسیدن از او سخخیلی ستودنی بود اما اینکه چه گونه به مدل خودش رسیده بود برایم سوال بود. 

 های من کلی بودند و درهم و برهم و آشفته. های من شفاف نبودند. سوالاما سوال

کردند. لبخند از چهره ام محو شده بود. تمام واژه هایی بودند که مرا آن زمان توصیف می و بی قراری بدخلقی و رگردانیآشفتگی و س

. اما کاری از کسی ساخته دانستم که ناراحتندکافی بود اتفاق کوچکی بیافتد تا اشک بر چهره ام روانه شود. دوستانم ناراحت بودند. می

 ت را بر لبانم زده بودم. نبود. من اندوهگین بودم و مهر سکو

رفتارها  و هاها، کتابهایت نسبت به آدمن و بودن کسی که ناخوداگاهت به تو بگوید در بین تمام بی اعتمادیدشدر این میان پیدا 

این  زودتر از من به میتوانی به او اعتماد کنی، ارزشمند ترین هدیه ممکن بود. بله اولین کسی که شبیه خودم بود و از نظر زمانی

کرد و می فهمید و درک همه خوبی ها را با هم داشت. حمایتگر بود و گوش میدیدم و دیدنش یک معجزه بود. او  نقطه رسیده بود را

اقی بماند اما یک روز گفت مرا به خاطر خودم و تنها دوست داشتم همیشه رابطه ام با او همینگونه بکرد و انگار همین کافی بود. می

د. دو احساس شرد. و همین جمله همه چیز را هم ساخت و هم فرو ریخت. هم اندوه مرا گرفت و هم در دلم قند آب خودم دوست دا

تجربه کردم. و  متضاد و جدال درون و بیرون، درست و نادرست، اشک و خنده، ترس و امنیت، نزدیکی و جدایی، همه چیز را با هم

آنجا بود که فهمیدم روی داشتم؟ داشتم؟ طورِ خاصی دوست مییا باید او را دوست میتردید برای دومین بار در دلم جا خوش کرد. آ

 ولین نشانه اش بود.انتخاب. من هرگز سمتی را انتخاب نکرده بودم و این ا احساس، روی مرزِ م. روی مرزِروزندگی راه می مرزِ

اسمم را  ساداتِ د و مرا که نه بلکه پسوندِ را به خاطر قدیسه بودنم دوست داشتنم هاسالکردم در بین تمام آدمهایی که فکرمی 

 و مگر این چیز کمی بود؟ خودم را دوست داشت. تنها و او تنها نامم را  ،پرستندمی

 

 پریسا حسینی

 

 

 

 


