آراﻣﺶ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺑﺮگ
ﻣﺮدﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺮ آب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻏﻤﮕﻴﻦ و اﻓﺴﺮده ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب
زل زده ﺑﻮد
ﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده اي از آﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﺬﺷﺖ .او را دﻳﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎل
ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﺶ ﺷﺪو ﻛﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺖ

ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﮔﻔﺖ :ﻋﺠﻴﺐ آﺷﻔﺘﻪ ام و ﻫﻤﻪ
ﭼﻴﺰ در زﻧﺪﮔﻲ ام ﺑﻪ ﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آراﻣﺶ
ﻫﺴﺘﻢ و
ﻧﻤﻲ داﻧﻢ اﻳﻦ آراﻣﺶ را ﻛﺠﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ؟
ﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺮﮔﻲ از درﺧﺘﻲ ﻛﻨﺪ و آن را داﺧﻞ ﻧﻬﺮ آب اﻧﺪاﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ:ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮگ ﻧﮕﺎه ﻛﻦ وﻗﺘﻲ داﺧﻞ آب ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺟﺮﻳﺎن آب
ﻣﻲ ﺳﭙﺎرد وﺑﺎ آن ﻣﻲ رود

ﺳﭙﺲ ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺰرگ را از ﻛﻨﺎر ﺟﻮي آب ﺑﺮداﺷﺖ
و داﺧﻞ ﻧﻬﺮ اﻧﺪاﺧﺖ  .ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اش داﺧﻞ ﻧﻬﺮ ﻓﺮو
رﻓﺖ و در ﻋﻤﻖ
آب ﻛﻨﺎر ﺑﻘﻴﻪ ي ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺳﻨﮓ را ﻫﻢ ﻛﻪ دﻳﺪي .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ
اش ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮ ﻧﻴﺮوي ﺟﺮﻳﺎن آب ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ و درﻋﻤﻖ ﻧﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﻣﺎ اﻣﻮاﺟﻲ را روي آب اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺣﺎل ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ آﻳﺎ آراﻣﺶ ﺳﻨﮓ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﻳﺎ آراﻣﺶ ﺑﺮگ را
ﻣﺮد ﺟﻮان ﻣﺎت و ﻣﺘﺤﻴﺮ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ ﺑﺮگ ﻛﻪ آرام
ﻧﻴﺴﺖ
او ﺑﺎ ﻫﺮ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰ آب ﻧﻬﺮ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ رود و اﻻن ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺠﺎﺳﺖ!؟
ﻻاﻗﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﺠﺎ اﻳﺴﺘﺎده و ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ و اﻃﺮاﻓﺶ
آب ﺟﺮﻳﺎن

دارد اﻣﺎ ﻣﺤﻜﻢ اﻳﺴﺘﺎده و ﺗﻜﺎن ﻧﻤﻲ ﺧﻮرد .ﻣﻦ آراﻣﺶ ﺳﻨﮓ را ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﻣﻲ دﻫﻢ
ﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻟﺒﺨﻨﺪي زد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺧﻮدت اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﺮدي
ﭼﺮا از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﺟﺎري
زﻧﺪﮔﻲ ات ﻣﻲ ﻧﺎﻟﻲ؟
اﮔﺮ آراﻣﺶ ﺳﻨﮓ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اي ﭘﺲ ﺗﺎب ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت را ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﻣﺤﻜﻢ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ ...آرام و ﻗﺮار ﺧﻮد را از
دﺳﺖ ﻣﺪه
در ﻋﻮض از ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن زﻧﺪﮔﻲ داري ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎش
ﻣﺮد ﺟﻮان ﻛﻪ آرام ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪ و از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و
از ﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺟﺎي ﻣﻦ ﺑﻮدﻳﺪ آراﻣﺶ ﺳﻨﮓ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ ﻳﺎ آراﻣﺶ ﺑﺮگ را؟
ﭘﻴﺮﻣﺮدﻟﺒﺨﻨﺪي زد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﻲ ام ﺧﻮدم را ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻖ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﺳﭙﺮده ام

و ﭼﻮن ﻣﻲ داﻧﻢ در آﻏﻮش رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ذرات آن
ﻧﺸﺎن از ﺣﻀﻮر ﻳﺎر دارد
از اﻓﺖ و ﺧﻴﺰﻫﺎﻳﺶ ﻫﺮﮔﺰ دل آﺷﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮم
ﻣﻦ آراﻣﺶ ﺑﺮگ را ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪم

وﻟﻲ ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ را
داده اﺳﺖ
و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰﻫﺎي ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

دوﺳﺖ ﻣﻦ ....ﺑﺮگ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻮدن
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ

