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سپریبرایسالمتی

نانهادینگی ورزش

چند روایت دربارهیکیازفراموششدههای زندگیشهرزدهما؛ورزشکردن
چه کسی اســت که درباره فواید ورزش کردن چیزی نشنیده
باشد؟ همه ما از تأثیرات مثبت ورزش روی جسم و روحمان
باخبریــم .میدانیــم کــه ورزش ســپری بــرای ســامتیمان
است .آنقدر کارشــناس و استاد و دکتر و مربی ورزشی درباره
ایــن موضوع برایمــان صحبــت کردهاند که حــاال خودمان
شــدهایم یک پا کارشــناس .اما با وجود همه این اطالعات و

دانســتنها ،همیشــه و به هر دلیلی ســعی میکنیم از ورزش
کردن فــرار کنیــم .این طور نیســت؟ حاال همیشــه یکســری
اســتثنا هم وجود دارند ،همانهایی که هر روز صبح از پشت
شیشــه ماشــین و اتوبــوس میبینیم کــه در حــال دویدن در
پارکها هســتند .اما خب بیشــتر مــا میانه خوبــی با ورزش
نداریــم ،شــاید تصــور میکنیــم وقــت کافی بــرای ایــن کار

نداریم ،پولمان به ورزش کردن نمیرســد ،ورزشگاه نزدیک
محل کار یا خانهمان نیست یا راهنمای مناسبی برای ورزش
کــردن نداریــم .اما تــه همه اینهــا میدانیــم که داریــم بهانه
میآوریم .اینجا چند روایت متفاوت بخوانید درباره ورزش
کردن ،شاید شما هم به جرگه ورزشکاران بپیوندید ،شاید هم
نه.

محمد زینالی اُناری
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 -1ورزش کــردن را دیگــر تقریباً ترک کــردهام .البته هنگام
ترکش ،اعتراف میکنم که نه توی کمپ بســتری شــدم ،نه
یکدانــه خمیازه کشــیدم .فقط یاد دو نفــر افتادم که راحت
ترکــش کنــم .یکــی آسیدحســن رزاز کــه عاشــقش بــودم و
ورزش در ایــران فقط با او معنی داشــت که آنهم در ســال
 - 1320پیــش از زایــش من -مرده بود و مــن میگفتم در
مملکتی که یکدانه سیدحســن نداشــته باشــد همانا چایی
خوردن بهتر از سیگار کشیدن و ورزش کردن است .دیگری
آقــای شاهحســینی اولیــن رئیــس ورزش در دوران پیروزی
انقــاب کــه مــن آنقــدر پاکیزگــی درون و خوشمحضــری
و انصــاف و فیرپلیاش را دوســت داشــتم که فکــر کردم با
ایــن رؤســای بدریختــی کــه در هرمهــای مدیریتــی ورزش
ایــن دهههای اخیر نشســتهاند همانا ســیگار کشــیدن بهتر
از چایــی خــوردن و ورزش کردن اســت .عین این اســت که
آدم دوران اوج داریــوش رفیعــی و بنــان و ربابــه مراداُوای
بادکوبــهای و رشــید بهبــوداُف را ببینــد بعــد بگویــد چرا با
وجــود ســلطه تتلوهــا بایــد تــوی گرمابــه دیلینگدیلینگ
کنــد و گوش کاشــیهای حمــوم را ببرد؟ تأییــد میکنید که
مــن بــا ایــن افــکار شلمشــورباییام ،دیگر رســماً از دســت
رفتهام و نمیتوانم ورزشــکار موفقی باشم؟ خب چرا توی
امینآبــاد بســتریام نمیکنیــد کــه یــک تــوپ تخممرغی
پینگپنــگ بدهیــد دســتم ،بــا یک راکــت تنیس یــا چوب
بیســبال ،کــه بــا ســایهام بــازی کنــم و ســرانه ورزشــکاران

مملکــت برود بــاال؟ همیــن کاری کــه ســردمداران ورزش
مــا در این دهههــا کردهاند و تمــام ترککننــدگان کمپها
را اضافــه کردهانــد بــه آمــار اَبرقهرمانهــا و کلــی هــم
سوســکه پیــدا کردهاند البته .من جیگرشــونو بخــورم الهی.
با طحالشون.
 -2وقتی مربی فوتبال دهداری باشــد و نویســندهاش آقای
مهــدی ُدّری و کشــتیگیرش غالمرضــا تختــی و مدیــرش
آقاجبــار و بوقچیاش ممدبوقی و عکاســش باقر زرافشــان
و تدارکاتچــیاش طفلکــی هژبــر و تماشــاگر سکونشــینش
ســهراب سپهری و ســاموئل خاچپکیان و هوشــنگ ابتهاج
و فرهــاد مهراد باشــند ،خب عمه عمله من هم ورزشــکار
میشــود دیگــر .اصــاً بگــو دویســت تا شــنا بروم مــیروم.
اصــاً بگو ســیصدبار حریفت را قفلقیصر کــن میکنم اما
وقتی تماشــاگرش این لیدرها باشــند و ورزشینویســیاش
در ایــن بچههــای امــروز خالصــه شــود اجــازه بدهیــد من
همچنــان زیرزیرکــی به گــور عمه عملهام بخنــدم و همان
چایــیام را هورتــی ســر بکشــم و پاپیــروسام را دود کنم و
توی خرپشتههای ســاکت جهان فقط بخوابم .چرا مزاحم
خوابم میشوید؟
 -3یک آقابیوک جدیکار نشانم دهید که شاه پای راستش
را قفــل کرده باشــد و او با کارگری در کارخانه چیتســازی،
نــان شــرافتش را بخورد و ظهرها با دوچرخه فکســتنیاش
از چیتســازی رکاب بزنــد تــا امجدیــه و بعــد از تمریــن

هــم یکســاعت خــودش تنهایــی توی خاموشــی ورزشــگاه
تمرینشــوت کنــد و هنگام بازیهــای تیم ملــی عیالش را
بفرســتد خانــه پدرخانمشاینها کــه تو یک مــاه از من دور
باش تا کامل تمرکز کنم در فوتبال و استراحت و اینچیزها
و ســربزنگاه جلــوی تماشــاگران شــرمنده نباشــم .شــما
یــک بیوکآقــا نشــان بدهید و مــن بگویم کــه ورزش برای
ی افندی
ســامتی ،مضر اســت یا مفید! شــما یک صدقیان 
نشــان بدهیــد .یــک عبــاس ســیاه .یــک آســیدمحمدعلی
تختحوضی که جوان را توی کوچه پیدا کند ببرد توی گود،
یکجــوری آدمش کند کــه آدم بگوید اگر مرشــد تویی ،پس
این مدرســهفوتبالها جالدند و شــمرند و خولیاند که روح
کودک را میکشند با پول بابایش.
 -4اگــر کشــتیگیر مرادعلــی شیرانیاســت کــه شــب دوم
خرداد  1361در حملهای برای بازپس گرفتن خرمشــهر در
خونش غلتید و االن  36ســال اســت سوار ویلچر است و در
نمازشبهایش برای پروین اعتصامی و بنان و اخوان ثالث
و شــریعتی و کیاک ،نماز هدیه میخواند ...اگر کشــتیگیر،
مراد اســت که آن شب حمله ،کف دست و صورتش را حنا
بسته بود که اگر شهید شد و دشمن باالی جنازهاش رسید،
رنگــش بــه رنــگ میــت و مهتابی نباشــد بلکه زیبا باشــد و
دشــمن بفهمد کــه او در عمرش هرگز از مرگ نهراســیده
اســت که مــن اینچنیــن و اکنــون از زندگی .مــن اینچنین و
اکنون از زندگی .من اینچنین و اکنون از زندگی.

آن دردهای عضالنی مسخره؛ این شخصیتهای ضربتی مسخرهتر

عیسیمحمدی
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یکدفعــه یــک جرقــه ایجــاد میشــد .از کجــا میآمــد ایــن
جرقــه؟ نمیدانم؛ شــاید مثــاً عکس یک قهرمان ورزشــی
را میدیدیم .شــاید عکس یک بدنســاز عضالنی را مشاهده
میکردیم ،یا شــاید دوســت داشــتیم که باالخــره یک کاری
انجــام بدهیــم .دوســت داشــتیم قهرمانــی باشــیم بــرای
خودمــان ،یا با بچهها مینشســتیم و از ورزش و قهرمانان و
ایــن جــور چیزها صحبــت میکردیم .بعــدش ،جرقهای که
گفتــم ،در ذهنمــان ایجاد میشــد .چــرا مــا ورزش نکنیم؟
چرا ما پیش نرویم؟ چرا ما عضله نســازیم؟ چرا ما قهرمان
خودمــان و قهرمــان دیگران نباشــیم و کلی برایمان دســت
نزنند؟ همین میشــد که یکدفعه و به مفهوم واقعی کلمه
یکدفعــه ،تصمیم میگرفتیــم که ورزش کنیــم؛ آنهم چه
ورزشــی! از همینجــا بــود که شــخصیتمان هم مشــخص
میشــد؛ یــک شــخصیت جوشجوشــی و دمدمیمــزاج و
نامتعــادل .حــاال خــودم و رفقایم را میگویــم؛ که یک وقت
بــه شــما برنخورد .یعنــی یکدفعــه تصمیــم میگرفتیم که
همــه ورزش نکردنهای گذشــته را جبران کنیم؛ بعدش در
کمتریــن زمــان ممکن ،عضلههــا را بســازیم ،قهرمانیها را
بهدســت بیاوریم ،مدالها را به ســینه بیاویزیم و شــبیه آن.
یکدفعه شــروع میکردیم به ورزش کردن؛ دو ســاعت ،سه
ساعت .در آن جلسه اول ،توی خانه یا باشگاه ،چنان ورزش
میکردیــم که بیا و ببین .خودمــان را از نفس میانداختیم؛

خودمان را از کت و کول میانداختیم.
آخــر و عاقبش چه میشــد؟ همــان که گفتم؛ از کــت و کول
میافتادیــم و یــک درد عضالنی مســخره ،بازوها و عضالت
سرشــانه و پــا و ...را درگیــر خــودش میکــرد .یکهفتــهای
هم طول میکشــید تا خــوب خوب بشــود .در این یک هفته
هــم خبــری از ورزش نبود؛ بهانــهاش هم که جــور بود ،درد
عضالنــی ناشــی از ورزش ناگهانی و البتــه این درد عضالنی
ناگهانــی ،که حتی اجازه راحت راه رفتن و راحت نشســتن و
راحت اســتراحت کردن را هم به ما نمیداد ،برای همیشــه
ما را منصرف میکرد .با خودمان میگفتیم که ورزش کردن
بــه ما چه ربطی دارد؛ بماند برای بقیه و البته چند ماه بعد،
دوبــاره جرقهای دیگر و ورزش ناگهانی دیگر و باز هم همان
بهانههــا و البته چند ماه بعد ،دوباره جرقهای دیگر و ورزش
ناگهانی دیگر و باز هم همان بهانهها .و...
حاال که نگاه میکنم ،شاید نزدیک ربع قرن از زندگیام را با
همین ایدههای مســخره حرام کردهام و در هیچ ورزشــی به
نهایت نرسیدهام؛ چنان که خواجه احمد به بوسهل سوزنی،
در داستان حسنک وزیر ،خطاب کرده بود که «تو هیچ وقت
تمام نبودی ».شــاید ایــن حرف گزافی نباشــد اگر بگویم که
حــاال ،شــخصیتهای آدمهــا را با همین ورزش کردنشــان
بتــوان ســنجید .بعضیهــا آرام و پیوســته شــروع میکنند و
در یــک ورزش بــه نهایــت میرســند و به چپ و راســت هم

اول اینکه زندگی مدرن ،کالً چون با ماشین و ابزارهای راحتکننده کار و زندگی سر و کار دارد ،باعث ایجاد یک
فقر حرکتی گسترده شده است؛ در همه جای جهان و از جمله ایران .در گذشته ،نیازی به ورزش نبود ،چرا که
تحرک و حرکت کردن ،در دل زندگیهای سنتی وجود داشت .اما حاال ،نیاز به چنین کاری حس میشود .دوم
اینکه،ایناتفاقدرشهرهایبزرگیاهمانابرشهرها،بیشترمیافتد؛جاییمثلتهران.سوماینکههواهمکه
سرد میشود ،دیگر همه ما میدانیم که حتی بیرون آمدن از جای گرم و نرم و سر کار رفتن هم چقدر سخت
است ،چه برسد به برخاستن از جای گرم و نرم و رفتن به باشگاه یا بوستانها برای ورزش کردن؛ خاصه اگر
این کار ،صبحها هم اتفاق بیفتد .خاصه اینکه بیشتر ما هم در آپارتمان زندگی میکنیم و امکان ورزش در
خانه هم به سختی برایمان فراهم است.
اینها را گفتم که بگویم «ورزش» برای همه یعنی ســامتی و تحرک و حفظ تناســب اندام و شــاداب بودن و
این جور چیزها ،اما ورزش برای من بیشتر مساوی است با «کمی هیجان» .بله هیجان! چرا که نه؟ چرا فکر
میکنیم هیجان ،چیز چندان خوبی نیست؟ چرا تعریفمان از هیجان چیزهای عجیب و غریب است؟ چرا
وقتی که نام هیجان را میشــنویم ،بیشــتر یاد جوانهایی میافتیم که بهطور لجامگســیختهای سوار موتور و
ن میشوند و خیابانهای شهر را ،میهمان ویراژها و سرعتها و هیجانهای ناسالم خودشان میکنند.
ماشی 
اگر تعریفمان را عوض کنیم ،اتفاقاً «هیجان» چیزی است که ما شهرزدهها در این روزگار بشدت به آن نیاز
داریم .گام اول هم به نظرم به رســمیت شــناختن احساس هیجان در انسان است؛ احساسی که تا نامش را
میشــنویم ،بعضی از ماها ،واکنشهایی نشــان میدهیم و فکر میکنیم که اینقدر کار جدی داریم که اصالً
وقت فکر کردن به این جور چیزها را نداریم .اما تبعات نپرداختن به چنین احساساتی را ،باید در خیابانها و
سطح شهر و آسیبهای اجتماعی و حادثهای ناشی از تلنبار شدن آنها پرداخت کنیم.
خب بهترین ارمغان ورزش کردن برای ما میتواند همین «هیجان» باشــد ،به شــرط اینکه اساســاً آن را به
رسمیت بشناسیم و بهعنوان یک واقعیت مورد نیاز در جامعه قبول کنیم ،وگرنه غیر از این اگر باشد ،هر چه
بگوییم و بنویسیم ،باد هواست و دیگر هیچ.
فکر کنم از گفتن این واقعیت هم که بخش زیادی از جمعیت کشور و تهران ما را جوانان تشکیل میدهند،
حال خوبی به شــما دســت ندهد؛ چون پیش ما ،هزاران بار این واقعیت ،مورد تأکید و تمجید و تحســین و
چیزهایی از این قبیل قرار گرفته است.
هیجان،برایماالزماست؛چراکهبخشیازسالمتروانیماشهروندانکالنشهرهاراتشکیلمیدهد،چراکه
رفتارهای اجتماعی ،فرهنگی و فردی و جمعی ما را تحت تأثیر خودش قرار میدهد .اگر هیجان الزم است
و همیشه جوانها دنبال هیجان هستند ،جزو واقعیتهای انکارناپذیر زندگی ما باشد ،پس چرا با آنها سر و
کله بزنیم و وقتی که با آنها روبهرو شدیم ،خودمان را به آن راه بزنیم؟ چرا به آن بیتوجهی کنیم؟ چرا هیچ
برنامهایبرایشنداشتهباشیم؟
اگر الزم است ،پس مدیریتش کنیم ،اینطوری بهتر نیست؟ از روزگاران قدیم ،گفتهاند که انرژیهای انسان،
خنثی هستند؛ این ما هستیم که تکلیف خوب و بد بودنشان را روشن میکنیم .به نظر شما ،نمیتوانیم در
مقابل هیجان منفی ،که قســمتهایی از آن را در ســطح شهر و میان شهروندان مشاهده میکنیم ،هیجان
سالم را ترویج کنیم؟ هیجانی سالمی که ورزش کردن میتواند یک گزینه مناسب و دم دستی برای رسیدن
به آن باشد.

مثل پراید وقتی در سرباالیی به نفسنفس میافتد

مرتضی کاردر
روزنامهنگار

منحــرف نمیشــوند .اما بعضیهــای دیگر ،مــدام منحرف
میشوند و رشته عوض میکنند و میخواهند که در کمترین
زمــان ممکــن ،همــه قهرمانیهــای نداشــته و مدالهــای
نداشته و پیشرفتهای نداشته و ...را بهدست بیاورند.
میدانیــد ،حــاال که حرف به اینجا رســید بگذارید یک حقیقت
درگوشــی هــم با شــما در میــان بگــذارم؛ اصــاً یکــی از دالیل
عقبماندگــی ایرانیــان را هــم همین مــورد دانســتهاند .اینکه
مــا دمدمــی مزاجیــم و اهل قدم به قــدم و گام بــه گام رفتن و
فرآینــدی کار کردن نیســتیم؛ میخواهیم ضربتــی به همه جا
برســیم .شــاید ضربتی زندگی کــردن ،توصیف حــال و روز این
روزهایمان باشــد .اصــاً میدانید چرا ما ورزشــکاران حرفهای
را دوســت میداریــم؟ به خاطــر همین ضربتــی بودنهایمان
اســت .میگویند عشــق یک مرض است؛ وقتی ناقص هستید،
عاشــق کســانی یا چیزهایی میشــوید که این نقصهای شــما
را میپوشــانند .وقتی که عاشــق ورزشــکاران حرفهای هستیم،
انــگار کــه ضعفــی و خألیــی در درون مــا هســت؛ مــن یکی که
احســاس میکنــم ایــن ضعــف و خــأ ،همــان دمدمــی مزاج
بودنهای ماســت؛ اینکه نمیتوانیم یک راه را ،آرام و پیوســته
و بــدون انحــراف بــه چــپ و راســت ،تــا بــه نهایــت بیاییــم؛ یا
همــان که خواجــه احمد گفت؛ هیــچ گاه کامــل نبودهایم؛ چرا
کــه آن دردهــای عضالنــی مســخره ،آن خســته شــدنها و آن
ج بودنهــا ،نمیگذاشــت کــه کامــل باشــیم و بها
دمدمیمــزا 
پرداخت کنیم؛ بیآنکه بهانهای بیاوریم....

خیلی چیزها ،از جمله ورزش در ایران نهادینه نشــدهاند .نهادینه شــدن یک امر موجب همگانی شدن
و عمومیت یافتن آن است .اما نهادینه شدن در زندگی ،نیازمند شکل گرفتن هر فعلیتی در بستر چهار
مقوله زمان ،مکان ،فردیت و عاملیت میباشــد .در واقع اگر ورزش نهادینه شــده بود ،از نقطه نظر این
چهار مقوله اساسی مفهوم میشد ،اما این نشده است و ورزش در حد تماشا و سرگرمی و با سختیهای
بســیار برای ما میســر است .البته تماشــای ورزش یک اتفاق یا رخداد عادی زندگی نیست و یک رخداد
روی پردهها یا میدانها ،یک فیلم اســت که در نگاه و تخیل اتفاق میافتد و تنها موجب لذت یا تجربه
ذهنی تماشاگران است.
ورزش نهادینــه نیســت ،به ایــن معنا که مانند خــوردن ناهار و خوابیــدن ،یک امر روزمره جــا افتاده در
زندگی عامه مردم ایران در زمان و مکان مشخص نبوده و این اتفاق نامناسبی است .بیماریهای بسیار،
کرختیها و نافرم بودن بدنها ناشــی از همین نانهادینگی اســت .اما اگر این مدیران متعرض بودجه و
مطالبه گر که تنها به بعد مادی توجه دارند ،اشــکال نگیرند ،باید گفته شــود که نهادینگی ورزش نیاز به
فرهنگ ورزش دارد .در واقع باید همچنان که برای خوردن گرسنه میشویم و عاملیت میجوئیم ،برای
ورزش نیز گرسنه شویم .یعنی اگر تصور آدمی که احتماالً غذا نمیخورد سخت هست ،باید تصور فردی
که ورزش نمیکند هم سخت باشد ،اما نیست!
آن اجبار بیرونی که برای خوردن ،پوشیدن ،خانواده و تحصیل هست ،برای ورزش وجود ندارد .یعنی ما
در مکان ،زمان و عاملیتمان درباره فعالیت ورزشی کم گذاشتهایم .ورزش در ایران پستتر از پفک و
کمپوتی است که در هر شهرکی به وفور یافت میشوند ،پستتر از فلکه و خیابان است .ورزش که مایه
ســامتی اســت ،از جامعه ما طرد شده و فقط در بخشی از میادین بهصورت نمادین و برای ورزشکاران
قهرمانــی هویــت و وجــود دارد .هــم زمان دارد ،هــم مکان و هم به این افراد ورزشــکار گفته میشــود تا
برایشان هویت آفریده شود .اما آدمهای عادی ،نسبتی این چنین با ورزش ندارند؛ هیچ زمان خاصی
برای ورزش در شــهرکها و نقاط مختلف وجود ندارد ،مکان خاصی وجود ندارد ،اگرچه شهرداریها و
مؤسسات تالش میکنند برخی پارکها را در شهرکها آراسته به لوازم بدنسازی بکنند ،اما آنچه برای
ورزش باید ایجاد شــود ،در ذهنیت و فرهنگ عمومی مردم شــهرکها و نواحی اســت .بعد از آنکه این
تصور و تخیل و اجبار بیرونی درونی شده خلق شد ،حتی در پیاده روها هم ورزش شکل میگیرد ،زمانها
هم برای ورزش کردن بخوبی ساماندهی میشوند.
اما چرا این اتفاق نمیافتد ،ورزش درونی نمیشــود ،تصویر ذهنی آن شــکل نمیگیرد و زمان و مکان
آن در هنگام تحقق فعلیت آن شــکل نمیگیرند؟ چرا ورزش همگانی در ذهن و ضمیر مردم رســوب
نمیکنــد و آنهــا را به این عمل وادار و عادی نمیکند؟ جواب این ســؤالها روشــن اســت .در جامعه ما
نظام تقســیم کار وجود ندارد .پزشکان امور پزشکی را خودشــان مدیریت میکنن ،ورزشکاران ورزش را
خودشان و مهندسان هم خودشان ،هر صنفی امور عمومی مردم را به موضوعی خودمانی تبدیل کرده
و اجازه بهرهوری و استفاده بهینه عموم از آن را نمیدهد .چه کنیم!

ساعتها پشت میز کار نشستن و خبرها را مرور کردن و نوشتن ،ساعتها در کافه قهوه نوشیدن و سیگار
کشیدن و حرف زدن ،ساعتها در خانه ولو شدن و کتاب خواندن و تماشا کردن تلویزیون و فیلم دیدن
مجالی برای راه رفتن باقی نمیگذارد .تاکسی های اینترنتی به کمک آمدهاند تا همان چند دقیقه قدم
زدن تا رســیدن به ایســتگاه یا سر کوچه هم به صفر برسد .چنین میشود که شمار قدم زدنها در روز به
کمترین میزان خود میرسد و گاهی که گامشمار گوشیات را چک میکنی میبینی که در بیست و چهار
ساعت گذشته حتی صد قدم هم برنداشتهای.
میانســالی عددی میان ســی و چهل ســالگی نیست ،همان ســاعت و روز و ماهی است که میبینی پنج
دقیقه ایســتادن در انتظار خســتهات میکند و با چشــمهایت بهدنبال اولین صندلی خالی میگردی و
اگر از بد حادثه آسانسور خراب شود و مجبور شوی از پله بروی مثل پراید در سرباالییها به نفسنفس
میافتــی .یــادت نمیآید آخرین بار که نیم ســاعت بیوقفه راه رفتی یا آخرین بــار که ورزش کردی کی
بوده است .یادت نمیآید چون آدمی که سیگار میکشد و راه نمیرود کمکم آنقدر کند میشود که راه
رفتن برایش شبیه کوه کندن میشود و حجم ریههایش آنقدر کم میشود که نیازی به هوای تازه و نفس
عمیق پیدا نمیکند .سبک زندگیاش را بهگونهای تنظیم میکند که به کمترین زمان ایستادن و راه رفتن
نیاز داشته باشد .برای مسیرهای کوتاه کوتاه تاکسی میگیرد ،برای مسیرهای نیم ه بلند به سراغ اسنپ
میرود و دعوای راه رفتن و نرفتن و جیب خالی و پول را همیشه به نفع تنبلی تمام میکند و به خودش
میآید میبیند که چند سالی است از فرط نشستن و راه نرفتن وزنش از  100کیلو بیشتر شده است.
نمیخواهم مثل انشاهای دبستان نتیجهگیری اخالقی بکنم ،اما چند وقت پیش بود که به خودم نهیب
زدم ،وقتی دیدم که نمیتوانم راه بروم و گامهایم را تندتر میکنم که زودتر به خانه برسم و آنقدر سیگار
میکشــم که برای یک نفس عمیق باید چند بار ریههایم را پر و خالی کنم و پنج شــش بار تمرین کنم
تا یک نفس عمیق بکشــم .یک ماهی اســت که شبها شــال و کاله میکنم و در هوای خوب پاییزی راه
س زنان میروم تا به زمین صاف برســم .موقع برگشــتن از ســرپایینیها
س نف 
میروم .ســر باالیی را نف 
شتابم را زیاد میکنم تا دویده باشم .تالش میکنم که در آن یک ساعت سیگار نکشم تا نفسم باز شود و
خون به رگهایم برسد و قلبم درستتر بزند .میدانم که با آدمهایی که صبح زود میروند پارک الله که
ورزش کنند یا آدمهایی که میروند باشگاه تا وزنه بزنند ،یا کسانی که صبح روزهای تعطیل بلندیهای
تهران را باال میروند تا خودشان را به گالبدره و کلکچال و توچال برسانند خیلی فرق دارم و کارم در
مقابل آنها بیشــتر به شــوخی شبیه اســت اما در حد خودم تالش میکنم و هرشب سعی میکنم حتی
اگر شده چند قدم بیشتر راه بروم ،میدانم که روزی موفق میشوم و رکوردهای ناچیز خودم را خواهم
شکست.

