
  نوشتن براي فراموشي 

  
  ۱۰/۹/۹۲: مورخ  روزنامه شرق، صفحه آخر، روز يكشنبه،: منبع

  

م و روز ها و شب ها را يمره اروز ير زندگيما  درگ.  »اد من و تو بروديست که لب طاقچه عادت از ين يزيچ يزندگ«

 عموم  انسانهاو  نشاند يم دل ةصفح يرورا غبار عادت  روزانه  ةدياشتغاالت عد .ميکن يگر دوره ميکدي ياز پبا شتاب 

 ياست برا ينوشتن  مجال . دارد يگذرد، باز م يرامون شان ميدوباره  در آنچه پ ستنِيکردن و نگر ييزدا ييرا از آشنا

خالف آمد عادت  ن درون و  در برابر خود نشستن ويگذرد و سفر به سرزم يگسستن  و رها شدن از آنچه در اطراف م

 ينوشتن برا«:گفت يم يعتيشرمرحوم جهت نبود که   يب. ان گذاشتنيگران در مير انفس را با ديس ةجيعمل کردن و نت

فارغدالنه نظاره و  کند ياز امور را فراموش م يريکث  سندهيهنگام نوشتن، نو  .»فراموش کردن است نه به خاطر آوردن

که با نوشتن  يتنها کسان. برد ين منظره لذت ميا ياز تماشاو است شيخو و قلمان ذهن يز ميدل انگ يگر همکار

که  ياميادم هست اي. ده انديچش را يق وجودين لذت عمي، اداشته  نوشتن ةتجرببارها خلوت و سکوت، نوسند و در مأ

 داشتم و  در آن احوال ياطراتنوشتم، دفترچه خ ينم يو روشنفکر يبودم و  هنوز مشق فلسف يداروساز ةرشت يدانشجو

در آن   آوردم؛ ير در ميبه رشته تحر داد، يحوشم رخ م را که حول و  يتانوشتم و اتفاق يرا م يشخص يدغه هاو دغ

حسرت و از  يزه ايمخواندم، آ يدوباره م نوشته ها ران آ  يسالها بعد، وقت.  اه کردميس چهار دفتر صد برگ سالها

و  يزها و تالطم ها و تلخيبا همه افت و خ شده که يحسرت به سبب روزگار سپر.  ه بودمرا  فرا گرفت قيعم يوجد

 يتکرار نمچوقت يه گر يدکه   ييدانشجو دوران خاطرِ  يها يها و آسودگفراغت  دوست داشتم؛ آنرا ، شيها ينيريش

ن ياز ا خرسند شدمن، يهمچن. برخوردار است» تينعمت محروم« ، انسان از يعتيشر يکوير نيکه به تعب يشود؛ دوران

فرا  يبه  روشن، نها نشسته بودآ ياز زمان بر رو ينيکه غبار سنگ راخود  اميآن ا يده ها و دغدغه هايبابت که توانستم ا

 آن دوران  يفضا دوردست سفر کنم و در ين هايسرزمسوار بر بال خاطرات شوم و به   يو ساعاتق  ياد آورم و  دقاي

به  ن فرصت را ي، اخود ده ها و احواليو مکتوب کردن انگاشتن .نميا را ببينفس بکشم و  تالش کنم از آن منظر دن

 نگارنده يوجود در تجاربِ يبه نحوو شوند  آشنا يبه خوبسنده ينو يده هايدغذغه هاو ابا   دهد تا يممخاطبان 

دست  م ويآ يبه وجد م،سندگانينو» ييتنها يگفتگوها«و  ها، خاطرات  رمان يبرخ خواندن شخصا از . مشارکت کنند

  .»د از صد خم شرابيآن کند که نا« : يبه قول سعدبرم که  يم يو معرفت يهنر حظ کنم و  آنقدر  يم را گم ميو پا

در ستون کنم و  يرا قلم خود يده ها و دغدغه هايا کباريز در رونامه شرق، بناست هر دو هفته يشنهاد دوستان عزيبه پ

کند،  يخوانندگا ن را خرم نمن نوشته ها خاطر يدوارم اگر ايام  .ز قرار دهميش چشم مخاطبان عزيپ" آب يآگاه يرو" 

 .اورديشان را فراهم نياسباب ماللت ادست کم 


