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  نجا  تنهاستیآدم ا
  ي تنهايي بيروني و تنهايي انفسي است  روايت تجربه» دورافتاده«

  
  ۱۳۹۱، اسفند ۶مجله انديشه پويا، شماره  :عبنم

  
شب ، لميف پس از اتمام . است ياد ماندنيو به  ييلم تماشايف نيدر اس تام هنک يت بردم؛ بازار لذيبس" دور افتاده  "لم يف ياز تماشا

  :کردم يمزمزمه ز حافظ را يدل انگ ر اشعر لب ايز  .داد يد و صورتم را نوازش ميوز يم يد خوشبا؛ زدم يقدم م ابانيهنگام در خ
  دگر با شاهد عهد شباب ياز سر مست

  کن طالق افتاده بوديخواستم ل يم يرجعت
  ريم سيقت هرکجا کرديدر مقامات طر

  فراق افتاده بود يت را با نظربازيعاف
  

، پس از سقوط ييهوا يک سفر کاريکند و در  يکار م" فدکس" است که در شرکت  يمهندس يتگر  زندگيروا" دورافتاده" لم يف
 يا ناشناخته ۀره دورافتاديبه جز ا او راين دريامواج  سهمگ .ماند يزنده م  يزيبه نحو معجزه آم ن، ير مسافرين رفتن سايو از ب مايهواپ

ن ابزار ها يتر ييشود ابتدا يمجبور مه  خود يرفع حاجات اول  يبرا »چاک نولند«  .کند  ينم يدر آن زندگ يانسانچ يرساند که  ه يم
حاکم  يرفته رفته با فضااو .  و  بخوردفراهم  کند ييرد  تا  غذايبگ يا ماهياز درن يهمچن بسازد تا بتواند شبها آتش درست کند و  را 

 يشرب يدر نبود همدم و  بن نولند. کند يودات و جانوران آن زندگموجدر کنار چگونه رد که  يگ يم ا ديو رد يگ يره انس ميبر جز
دا يپ ره رسانده، يا آنها را به ساحل جزيمانده از مسافران نگون بخت که امواج در يابر ج يان بارهايمکه  در  يتوپ يرو ره،يجز در

 کرده و يرا با  آن سپرشب و روز او و  است  يين برهوت تنهايدر ا نس چاکموتنها  که   يکند؛ عروسک يم ينقاش يعروسککرده،
در  يو زندگ يمتماد يپس از گذشت ماه ها . کند يش نجوا ميخواند و برا يم خود را به گوشش يو معضالت و آرزوها دغدغه ها

 شهرتمدن  و  بد و دوباره به ايب يبسپارد تا  بلکه مفرانوس ياق يبسازد و خود را به آبها يرد بلميگ يم ميتصمره، مسافر دورافتاده  يجز
  قيقا  ين روز رويچند او. کند يکند و عزم سفر م يفراهم م يسازد و آذوقه ا يم يبلمنولند نرو ياز ا .بازگرددش يخوو کاشانه  

مواجه شود و  يا گشت ساحلي يبا کشتمگر  تا شود  ين مييو باال و پا سازد يم يو مواج و  طوفان يآفتاب  يايو با  در کند يم يزندگ
ه داخل ب ، به او داشت  يقيعم  يساخته بود و دلبستگره يدر جز که به دست خود  يعروسک  ،ايدر يان تالطم هايدر م.  ابدينجات 
اندوه برد؛  يا با خود مانوس عروسک رياق  ،ماند و آب يجه مينت يگرفتن عروسک  ب يبرا نولند  چاک  اديزتالش  .تداف يآب م

عاقبت پس از چند روز . کند يم يتاب يو ب  ديگر يصورت م يهنادر فقدان عروسک به پند و ينش يم بر دل  چاک   ينيسنگ
شتابد  يم يکس يبه سوچاک  نولند  مشتاقانه  پس از آن، . گردد يش باز ميار خويدد و به يبا ينجات م، انوسياق يبر رو يسرگردان

 يم؛ اما درکرده يدگزن ره يدر جز او و عکس اد و خاطرهيبا   ييو تنها يدر روزگار غربت  و دورو  ار دوست دارد ياو را بس که 
 افته و از زنده ماندن و برگشتنشين از نولند يچ اثر و نشانيه فراوان، ي،به رغم جستجو زياو ن محبوب  که گذشته،  يانيسالن ياابد در ي

اد تض منقلب شده و ، يميقد يو آشناار يو اکنون با بازگشت  محبت بسته مان يپ  يگرياب او با شخص ديدر غ تا ينها وس شده ويمأ
  ..... در وجودش شعله ور شده يعاطف يها
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  يهابا عروسک   يدر  دوران کودکعموم انسانها .  است ين کره خاکيا يبر رو يقت  زندگياز حق يعروسک  نماد تکان دهنده ا
قک ها، عروسک ها را رها ت و گم شدنش در کوچه سنجايکنند و پس از رخت بر بستن دوران طفول يم يآنها بازبا و خود مشغولند 

؛ انگارند يو موجه م باور دارند بدان   يوکهنسال  يانساليشان در دوران مياز آنچه  ا يريکثن امر غافلند که ياز ا؛ اما عموماکنند  يم
تر از دل کندن از عروسک  آنها به مراتب سختاز که دل کندن  ست ا يازموده اينامنقح و ن يآموزه ها و  يذهن يدر زمره  بت ها

برساخته و خود  را که   يده و درست کرده دل بکند؛ عروسکيتراش که يتواند از عروسک ينم چاک نولند.  است يدوران بچگ  يها
ار سخت و يش بسين حال جدا شدن از او برايکطرفه  با او داشته؛  در عي ه ويکسوي يبا او به سر برده و رابطه ا يمتماد يماه ها

 ييوست انداختن و نو شدن و  رهاو پ يو عادات مألوف ذهن يعهد شباب فکر ياز شاهدها اق، دل کندنين سيبر هم . دردناک است
 يح ميترجان ياز آدم يرينرو کثياز ا. طلبد يم ياديت و  صداقت و شجاعت زيکه  حرست  سخت و سترگ يکار را تجربه کردن، 

وه يم«: نپردازند ش همت نگمارند ويخوروز يدستبر  يباورها   يو وارس يابيو به ارزسر کنند با عادات مألوف ده روند و يجر دهند
 ييو آشنا ييتنها روزگار بگذرانند و  يعهد شباب فکر يبا شاهدهاشان بر آنند که يا. »دم در خوابيجو يکال خدا را آن روز، م

اما  از مقومات  ب؛ ياست و غر  مان، دردناکيده زايکه البته بسان  پد ير و زبر شدن را تجربه نکنند؛ تجربه ايرت و زيو ح ييزدا
 يفرد به ارمغان م يرا برا يلذت بخش يرت و سرگشتگيو ح فراخ  يدارد و هاضمه ا يده ايو برکات عد ل است و آثارياص يزندگ
رامون  را حول يش به جهان  پيو  نگرش خو ستهينها زبا آ يديکه فرد مدت مد يمألوف  ذهن  يباورها و بازگشت به  رجعت. آورد

ا به همراه آورد؛ ام يش روانيساآيچند صباح است ممکنبرگرفته،  يرواز آن گوناگون يمعرفت ليبه دال ، اما اکنون دهيآن سامان بخش
ه از آن اشود و گ يده ميکش ين سويه از اابرد و گ يبه سر م يبرزخ تيل در وضعيلذا انسان اص ؛کند ينمراب يو س عقل اورا قانع 

ان انس. ب است، هم لذت بخشياست که هم هراس آور و مه يقيعم يوجود ييتنهاسر برآوردن ل  هم عنان با يستن اصيز .يسو
ن کردن يگزيو جا يذهن يو خانه تکان نيشيپ نامنقحِ يرهاباوبا سه طالقه کردنِ دارد و » دن يشياندجرئت «و » شجاعت بودن« ، لياص

نابِ  يوجود يدغدغه ها يکند و از پ يت ميکند و قصه خود را روا يم ن را رهان و آيت اي، حکامنقح و موجه  يآنها با باورها
  .شود يمش روان يخو

تنها و خود را ز يگردد،  اما  در آنجا ن يم ار مألوف بازياق به ديکرده، با اشتخو  ييمتروک با تنها يره ايکه سالها  در جز يمسافر
را  يزندگ سرشت سوگناکو   ييتنها ؛ سپرده يگري، دل به  دروزگار  يبش از قضاوند محبيب يم يوقتچاک نولند . ابدي يکس ميب

 ار و خانهيه د؛ با بازگشت ببه کرده را  تجر يرونيو ب يآفاق ييتنها ،دورافتاده رة ير جزد نولند  اگر. کند يمبا تمام وجود حس 
  : »ستيت جاريتا ابد يه نارونيسا«که بسان  يا يي؛ تنهاکند يان لمس ميرا به ع يانفسو  يوجود  ييش، تنهايخو

  
  »ن عصر خاموشيدر ابعاد ا«

  ک کوچه تنهاترميف در متن ادراک يمن از طعم تصن
  »من بزرگ است ييم چه اندازه تنهايت بگويبراا تا يب

  
  
  
 


