
 زندگی معجون غریبی است

  
قدر به سفر آن نیکردم ا یروزها بود که تهران را به مقصد لندن ترك کردم، آن موقع تصور نم نیهم شیشش سال پ

دانم  ینم قتایحق سم،ینو یسطور را م نیشوم. اکنون هم که ا نینش یشمال يکایآمر يمتماد یانیسال يو برا انجامدیدرازا ب
  ....ابمی یرا م زیمجال بازگشت به وطن عز یک

 اریبس يو تالطم ها يو بلند یاست ، پست یبیمعجون غر یزندگ». مرغ مهاجر دارد کیاست که  یبیحس غر یزندگ«
اما  ؛يآن آماده نکرده بود يو خود را برا يخواسته ا یخورد، آنگونه که نم یتو رقم م لیاز امور، به رغم م یلیدارد؛ خ

 یم لیشوند و خود را بر تو تحم یکه سر راهت سبز م یصلب و سخت اتیاز واقع يریو گز زیتوان کرد که گر یچه م
 یند تلخ و نخواستنهر چ ،یو سامان ببخش یکن میات را متناسب با آنها تنظ یزندگ ةنحو يکه مجبور یاتیواقع ست؛یکنند ن
  باشند.

متحمل شدم، رفته رفته  يهجرت اجبار نیا يکه خصوصا در ابتدا ياریبس ماتیها، رنج ها و نامال یرغم تلخ به
 نیا ریرا موهبت بدانم و شاکرانه از آنها لذت ببرم و در غ یلحظات خوب زندگ ز،یعز نیتگنشتایو يام به اقتفا دهیکوش

  ، وابسته نباشم:ییرهگشا يبه معنا ،یالمقدور در برابر زندگ یحالت، حت
 یب یحالت، در برابر زندگ نیا ریموهبت دانست و شاکرانه از آنها لذت برد و، در غ دیرا با یخوب زندگ يساعت ها«

  .»یترسبدهد  یم ياز آنچه در آن رو ستیآن وقت الزم ن ؛یوابسته نباش رونیاست به جهان ب یتفاوت بود...فقط کاف
متنوع  يکرده، جهانم را فراخ کرده، با انسانها یغن یام را بس ستهیز ۀساله در کانادا و دانشگاه تورنتو، تجرب 5,5 یزندگ

را  ين به امورروبرو نشده بودم؛ مجال پرداخت نیاز ا شیمواجهم ساخته که تا پ یگوناگون یتیو ترب یمعرفت يها نهیشیبا پ
 ةبه من آموخته که هر چند از کوشش و تالش دربار ن،یانجام آنها بوده ام. عالوه بر ا یفراهم ساخته که مدتها در پ میبرا

 يامور در برابر »دیبا«حال  نیفرو گذار کنم؛ در ع یکوشش چیاز ه دیکه قدرت دخل و تصرف در آنها را دارم، نبا يامور
، را شیرا ندارم، درون خو رشانییتغ قدرتکرده اند؛ حال که  لیمن تحم رقم خورده و خود را بر ارمیکه خارج از اخت

کنم و  شهیپ »یتفاوت یب«و در برابرش  میایگذرد در درون خود کنار ب یمن م رونیدهم و با آنچه در ب رییالمقدور تغ یحت
ه فرد از آن ک یزانیال، به مح نیدرع ار؛یبس یدرون ةامر، انصافا سخت است و محتاج ورز نیبدان وابسته نباشم. تحقق ا

 کند. یخود تجربه م ریرا در ضم ییو شکوفا نهیشود، آرامش و طمان یبرخوردارم


