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  حسن فرامرزي
»بايدآفريني« يعني جدا ش�دن و دور افتادن از هس�تن و بودن. 
وقتي ش�ما در جايي از زندگي تان »بايد« خلق مي كنيد اين بايد 
كجا خلق مي ش�ود؟ اين يك پرس�ش اساسي اس�ت كه اين بايد 
را در كج�ا خلق مي كنيد؟ توج�ه به ماهيت بايد به نظر مي رس�د 
بحث را روش�ن مي كند. ماهيت بايد از نيستي است. وقتي كسي 

مي گويد من بايد فالن طور ش�وم، پيش فرض او اين اس�ت كه در 
حال حاضر نيس�ت، در حالي كه او خودش از جنس هست است. 
مثل اين مي ماند كه درخت گ�ردو در فضايي مه آل�ود خودش را 
نمي بيند و مي گويد من بايد به يك درخ�ت گردوي خوب تبديل 
شوم و هر روز در تالش اس�ت و مي رود پيش اين و آن و مي گويد 
چطور من مي توانم يك درخت گردو شوم. آنها هم بسته به ظن و 

گمان يا منافعي كه دارند راهكارها و نسخه هايي را مي پيچند، در 
حالي كه مشكل آن درخت گردو  اين نيست كه بايد به يك درخت 
گردو تبديل شود، بلكه مشكل او اين اس�ت كه خود را نمي بيند. 
منظور ما اين نيس�ت كه ما هم مانند درخت گردو هستيم كه در 
مثل مناقشه نيست، اما بايد هاي حس�رت بار و بي نتيجه جز درد 

براي ما به ارمغان نمي آورد. 

    مراقب�ت از تفك�ر چط�ور اتف�اق 
مي افتد؟

جهت تس��هيل در بيان مطل��ب، براي درك 
چيس��تي تفكر مراقبتي مي ت��وان از مفهوم 

مراقبت از تفكر بهره گرفت. 
حال پرسش اين است كه مراقبت از تفكر و به 

تبع آن از رفتار، چگونه صورت مي پذيرد؟
تاكنون تجارب بش��ري به اين نتايج رسيده 
است كه در صورتي مراقبت كم نقص خواهد 
بود كه تالش شود همه جانبه، جامع و فراگير 
باشد.به اين معني كه مراقبت و نگهباني، در 
برگيرنده مراقبت از جان، مال، اعتقاد، تفكر، 
نظر، احس��اس، ش��عور،گفتار، كردار، عقل، 
ش��خصيت، اعتبار و... خويش��تن و نيز ساير 
انسان ها باشد. مراقبتي مس��ئوالنه كه همه 

افراد از جمله خود را شامل شود. 
    گام هايي كه در گوش دادن به خود و 

ديگران طي مي كنيم
نخس��تين و اساس��ي ترين گام در آغ��از اين 
مراقبت »گ��وش دادن به س��ايرين« و نيز به 
خويش است. اين گام، آنچنان مهم است كه نه 
تنها تمامي قدم هاي بعدي به آن وابسته است، 
بلكه در گرو آن است تا هنگامي كه از طريق 
گ��وش دادن، درك صورت نپذي��رد، امكان 

مراقبت به هيچ طريق پديد نخواهد آمد. 
بر همين اس��اس گوش دادن به گفتار ديگر 
مردمان، »ب��دون هيچ پيش ف��رض و هيچ 
قضاوتي« بنيان اصلي گام نخست را تشكيل 

مي دهد. 
هنگامه گ��وش دادن، ناب تري��ن زمان براي 
پديدارس��ازي تفك��ر مراقبتي اس��ت.زماني 
مناسب براي آماده سازي درون، جهت درك 
واژه هاي در حال ورود است و اگر اين هنگامه 
با آماده س��ازي جمالتي جهت پاس��خگويي 
به فرد مقابل، همزمان گ��ردد، حياتي ترين 
بخش تفكر مراقبتي، دچار ايراد و نادرس��تي 

مي گردد. 
در صورتي كه گام نخست به درستي پي ريزي 
شود و سامان يابد، قدم بعدي »يافتن حالت 
و احساس پذيرش گفتار« خواهد بود؛بدين 
معني كه چه سخن درست باشد چه نادرست، 
به هيچ وجه آن را با واژه هاي متداول، تأييد 
و رد ننماييم، بلكه با همه وجود بپذيريم كه 
اين گفته متعلق به فردي اس��ت كه وي نيز 
همانند ما انسان اس��ت و حق سخن گفتن و 
ابراز عقي��ده دارد و فرد مقابل، مختار اس��ت 
با رعايت احترام، نظر دهد درست مانند حق 
حضور با هر چهره اي كه براي ما رقم زده شده 
است كه چه زيبا باشيم و چه نازيبا ديگران به 
آن معترض نخواهند شد و ما را با هر چهره اي 

خواهند پذيرفت. 

چنانچ��ه گام پذيرش بي چون و چ��را نيز به 
درس��تي به اجرا در آيد، نوبت ب��ه گام ديگر 
يعني گام »بررس��ي س��خن ش��نيده شده« 
خواهد رسيد كه ما يا با داليلي كه شنيده ايم 
پي به درس��تي گفت��ار برده ايم يا ب��ا داليلي 
كه مي آوريم، نظر خود را اب��راز مي نماييم تا 
نادرستي گفتار فرد مقابل، خود به خود روشن 
و واضح گردد، چراكه اگر داليل منطقي، قابل 
استناد و جامع باشد و به سليقه افراد، ارتباط 
نداشته باشد، آنقدر درخشان و پر تأللو است 
كه تنها جمالتي كه دليل را مطرح مي نمايد، 
دفاعي اس��ت ب��ر رد گفتار نادرس��ت مطرح 
ش��ده و به هيچ روي، نيازي به دفاع يا جدال 

نخواهد بود. 
    حرف حق خود به خود درخش�ان و 

روشنگر است
»حرف درست )حق( خود به خود، درخشان، 
تابان، فروزنده و روش��نگر اس��ت و نيازي به 

چاشني هاي ديگر ندارد.«
اگر به فرض، ما تالشي فوق العاده مي نماييم 
تا تأييديه نظري را از سايرين نسبت به گفتار 
خود بگيريم ولي همچنان موفق نمي شويم، 
احتم��االً داليلي قوي، منطقي، همه پس��ند 
و جهانش��مول نداريم يا نظرمان س��ليقه اي 
و ش��خصي اس��ت و قابليت پذيرش از طرف 
همگان را ن��دارد، بنابراين قاعدتاً نيازمند آن 
هس��تيم كه ابتدا داليل خودمان را واكاوي 
نماييم و پ��س از اطمينان حاص��ل كردن از 
اس��تحكام داليل خود، به وارسي گفتار فرد 

مقابل بپردازيم. 
   در همه حال در قبال خود و ديگران 

كاماًل مسئول هستيم
در همه گام هاي بيان شده باال مراقبت از جان، 
مال، اعتقاد،تفكر، نظر، احساس، شعور، گفتار، 
كردار، عقل، شخصيت، اعتبار و... خويشتن و 
س��اير انس��ان ها چه افراد مقابلمان چه افراد 
غايب بر عهده طرفين گفت وگو اس��ت. تفكر 
مراقبت��ي بر اين باور اس��ت ك��ه از لحظه اي 
كه »ف��رد در اجتم��اع« حض��ور مي يابد، در 
مورد خود و تمامي سايرين مسئول و حافظ 
همه جانبه اس��ت و اين حفاظت در صورتي 
امكان ظهور مي يابد كه فرد به گفتار، عقايد، 
افكار، كردار، احس��اس، اموال و حتي جان و 
حيات افراد ديگر به هر ش��كل و شيوه اي كه 
باش��د، احترام بگذارد و پذيراي اين جنبه ها 
با هر ش��كل و طريقي باش��د و اگر مايل بود 
غيرموافق ب��ودن خود را در ه��ر زمينه اي به 
فرد مقابل اعالم نمايد، تنها از راه استدالل و 
دليل آوري و منطق چنين كند تا از جان، مال، 
اعتقاد، تفكر، نظر، احس��اس، شعور، گفتار، 
كردار، عقل، ش��خصيت، اعتب��ار فرد مقابل، 

حفاظت و نگهباني كرده باشد.  
    تفك�ر مراقبت�ي همان انديش�يدن 

مسئوالنه است
تفكر مراقبتي، انديش��يدن مسئوالنه است. 
انديش��يدن درباره ك��ردار ، گفت��ار و رفتار 
مسئوالنه. تفكر مراقبتي در واقع شيوه زيستن 

مسئوالنه را پديدار مي نمايد. 
آنچه ام��روز در پيرامون خويش، به ش��كل 
كمبود، احس��اس مي نماييم تفكر مراقبتي 
است؛چراكه اغلب به مسائلمان، سليقه اي و 
جزئي مي نگريم، حال آنكه فراموش كرده ايم 
ما جزئي از كل جهان هستي هستيم و نيازمند 
معاشرت مهرورزانه و صلح جويانه با آن و هر 
آنچه در آن حضور دارد و چه بس��ا مهم ترين 
جزء جهان هستي هستيم همراه با نيازمندي 
جدي به اج��زاي ديگر آن به منظ��ور گذر و 

ردپايي درخشان. 

چطور تفكر مراقبتي را به باغ وجودمان بياوريم؟

منفكرميكنم
پسمراقبفكركردنمباش�م

نگاه سبك نگرش

بايدهاي بي شمار و حسرت باري كه ما مي سازيم كانون هاي توليد درد هستند

»بايدآفريني«ميكنيموازهستنوبودنغافلميشويم
    نازي ايزدي

زندگي بدون انديشيدن،سطحي است و شايد هرگز در آن خرسندي فراهم نمي آيد. 
انديشيدن نيز بدون مراقبت،نوعي ديگر از سطحي بودن است. همچنين انديشيدن، 
زماني غني، قوي و توانگرانه اس�ت كه از انديش�ه، حفاظت و مراقبت ش�ود؛ در پي 
مراقبت از انديشه، خودبه خود به شيوه اي منطقي از رفتارها نيز محافظت و مراقبت 
خواهد شد؛ از سوي ديگر، مراقبت از رفتار نيز بسيار مهم است؛چراكه اغلب، رفتار 
انسان هم ميوه و ثمره عملي تفكر است و هم نمود و نماي طرز تفكر هر فرد در جامعه 

است. اما مراقبت از تفكر و تفكر مراقبتي را چگونه به باغ وجودمان بياوريم؟

تفكر مراقبتي بر اين باور است كه 
از لحظه اي كه »فرد در اجتماع« 
حضور مي يابد، در م�ورد خود و 
تمامي س�ايرين مسئول و حافظ 
همه جانبه است و اين حفاظت در 
صورتي ام�كان ظهور مي يابد كه 
فرد به افراد ديگر به هر ش�كل و 
شيوه اي كه باشد، احترام بگذارد

همه بايدهايي كه در زندگي بر س�ر خود 
مي ريزيد و به واس�طه اين بايدها از گرما 
و زيبايي و عشق به زندگي جدا مي شويد 
فهرست كنيدو حال س�ؤال اين است:آيا 
مي ش�ود اي�ن بايده�ا را بدون فش�ار و 
بدون منقبض ش�دن و ب�دون درد تصور 
كرد؟ آيا يك »باي�د« در زندگي مي توان 
تص�ور كرد ك�ه آدم احس�اس كن�د اين 
بايد بدون درد و انقباض و فش�ار اس�ت؟

  »من بايد متشخص شوم« از كجا مي آيد؟
به بحث »من بايد متشخص باشم« برگرديم و ببينيم 
كه اين بايد از كجا مي آيد. نگاه كنيد به اينكه چرا من 
مي خواهم متشخص و بزرگ ش��وم؟ آيا به خاطر اين 
است كه در درون، احساس حقارت و كوچكي مي كنم؟ 
من چرا مي خواهم بزرگ ش��وم؟ آيا چون احس��اس 
مي كنم كوچك هستم؟ حال به حالتي فكر كنيد كه 
ش��ما در درون احس��اس كوچكي نكنيد، يعني با آن 
چيزي كه هستيد راحت باشيد. آيا نيازي به تشخص 
خواهيد داشت؟ مسلماً هيچ نيازي به تشخص نخواهيد 
داشت، چون احساس نياز به تش��خص زماني آفريده 

مي شود كه شما در درون احساس حقارت مي كنيد. 
شما چه زماني به دنبال ش��هرت مي رويد و يك بايد 
به نام »من بايد مشهور ش��وم« براي خود مي سازيد. 
ممكن اس��ت ظاهراً چنين چيزي را هم نفي كنيد و 
مثاًل به همه بگوييد من خاك پاي ش��ما هستم، شما 
بزرگ ما هستيد و من از همه شما كوچك ترم و از اين 
تعارف ها. ممكن اس��ت حتي من در ضرروت تواضع و 
فروتني سخنراني هاي خوبي هم انجام دهم، اما همان 
سخنراني هايي كه درباره ضرورت تواضع انجام مي دهم 
به خاطر اين باش��د كه من مشهور ش��وم،يعني من از 
فروتني حرف مي زنم، اما هدف، رس��يدن به شهرت 
است، اينجا من س��خن گفتن از فروتني را وسيله اي 
براي رس��يدن به ش��هرت قرار داده ام. ظاه��راً درباره 
مضرات ش��هرت مي گويم، اما در باطن مي خواهم به 

واسطه اين حرف ها به شهرت برسم. 
پرس��ش را بار ديگر مطرح مي كنيم:من چه زماني به 
خودم - صراحتاً يا غيرصريح و در لفافه - خواهم گفت 
كه من بايد مشهور شوم؟ زماني كه از گمنامي بترسم. 
چرا از گمنامي مي ترسم؟ براي اينكه اگر ديده نشوم 
احس��اس خواهم كرد كه من وجود ن��دارم، اگر ديده 
نشوم احس��اس خواهم كرد كه من نيس��تم و از بين 
رفته ام. انگار نياز دارم هر روز دهها، صدها و هزاران نفر 
به من بگويند »حسن... حسن آقا... حسن جان« تا من 
احساس كنم كه همچنان حسن هستم و همچنان اين 
حسن وجود دارد. چرا من مي خواهم به شهرت و آوازه 
برسم؟ چون نياز به تأييد ديگران دارم. حال به اين فكر 
كنيد كه شما نياز به تأييد ديگران نداشته باشيد و از 
اينكه ديگران شما را تأييد نكنند دچار وحشت نشويد، 
آيا در اين حالت باز دنبال ش��هرت خواهيد رفت؟ نه، 
مسئله شما حل خواهد شد. البته ممكن است شما در 
بيرون به شهرت هم برسيد و آوازه اي هم به هم بزنيد، 
اما شما نه براي به دست آوردن آن شهرت و آوازه انرژي 
صرف كرده ايد و نه از اينكه روزي آن شهرت و آوازه را 

از دست بدهيد دچار وحشت مي شويد. 
  آيا مي توان »بايد« را بدون فش�ار احس�اس 

كرد؟
همه بايدهايي كه در زندگي بر سر خود مي ريزيد و به 
واس��طه اين بايدها از گرما و زيبايي و عشق به زندگي 
جدا مي شويد فهرست كنيد. من بايد از فالني جلو بزنم، 
من بايد انتقام خودم را از فالني بگيرم، من بايد امسال 
در فالن آزمون قبول شوم، من بايد به يك شخصيت 
علمي برجس��ته تبديل ش��وم، من بايد در انتخابات 
مجلس رأي بياورم، من بايد به پول زيادي برسم، من 
بايد با آن دختر ازدواج كنم، من بايد اين خانه را بخرم، 
من بايد از اين كشور مهاجرات كنم، من بايد اين پروژه 

را بگيرم و...  
و حال سؤال اين اس��ت:آيا مي شود اين بايدها را بدون 
فشار و بدون منقبض ش��دن و بدون درد تصور كرد؟ 
آيا يك »بايد« در زندگي مي ت��وان تصور كرد كه آدم 
احس��اس كند اين بايد ب��دون درد و انقباض و فش��ار 
است؟ مس��ئله اين نيس��ت كه تو نبايد يك شخصيت 
علمي شوي، مسئله اين نيست كه تو نبايد پول زيادي 
داشته باشي، مسئله اين نيست كه تو نبايد خانه بخري 
يا مهاجرت كني يا در فالن آزمون قبول شوي، مسئله 
در واقع اين است كه چرا به همه اينها از چشم بايد نگاه 
مي كني؟ چرا به همه آنها از پش��ت زور و فشار و اجبار 

مي نگري؟
  درخت زردآلو زندگي مي كن�د، براي نتيجه 

نمي جنگد
آيا درخ��ت زردآلو به خ��ودش مي گويد من امس��ال 
بايد دقيقا 500 كيلو زردآلو بدهم وگرنه هرگز خودم 
را  نخواهم بخش��يد؟ آيا درخت زردآلو، ميوه دادن را 
تبديل به يك فشار و ش��كنجه مضاعف مي كند يا نه 
خيلي راحت و در صلح كامل با خ��ودش اين ميوه ها 
را مي دهد. ممكن است آن س��ال اصاًل درخت زردآلو 
نتواند ميوه بدهد. مثاًل تگرگ، ش��كوفه هاي درخت 
زردآلو را بتكاند و از بين بب��رد يا ناگهان هوا يخ بزند و 
همه ش��كوفه ها و بارهاي درخت زردآلو بر اثر سرما از 
بين برود. آيا درخت زردآلو زانوي غم بغل مي گيرد و 
دچار افسردگي مي شود و يك بار براي هميشه زردآلو 
دادن را مي بوسد و كنار مي گذارد؟ آيا مثاًل باغداري را 
ديده ايد كه مجبور باشد چون درختان زردآلويش بر اثر 
سرما بار خود را از دست داده اند آنها را نزد روانشناس 
يا مش��اور ببرد تا آنها با روانكاوي و مشاوره بتوانند از 
آن فضاي افسردگي و مالل بيرون بيايند؟ يا نه، چون 
درخت زردآل��و، زردآلو دادن را به يك فش��ار و اجبار 
تبديل نكرده است بسيار راحت با موضوع خشكسالي 

يا آفت يا تگرگ و سرمازدگي كنار مي آيد و سال بعد 
دوباره زردآلوهايش را مي دهد، ام��ا آيا ما هم اينگونه 
هستيم؟ مي بينيد كه زيس��تن در زير چتر »بايد« در 
واقع زيستن در »فش��ار بي رحمانه نتيجه« است. اگر 
كسي در نتيجه زندگي نكند مسلماً از زير فشار بايدها 

و رنج ها بيرون خواهد آمد. 
  نياز واقعي از جنس »است« است، نه از جنس 

»بايد«
شما وقتي گرسنه ات مي شود آيا به خودت مي گويي 
من بايد غذا بخورم؟ آيا چند ساعت قبل از غذا خوردن 
ش��روع مي كني به گفتن اينكه من بايد غذا بخورم و 
مرتب اين را تكرار مي كني؟ و وقتي هم كه داري غذا 
مي خوري به خودت مي گويي من به غذا خوردن خودم 
بايد ادامه بدهم و در طول غذا خوردن مرتب با خودت 
تكرار مي كني كه من بايد به غذا خوردن خودم ادامه 
بدهم؟ و وقتي ك��ه غذا را خوردي و تمام ش��د مرتب 
به خودت مي گويي من بايد به هض��م كردن اين غذا 
بپردازم؟ و بعد چند ساعت مرتب به خودت مي گويي 
من بايد پسماند اين غذا را دفع كنم؟ آيا واقعاً اينگونه 
اس��ت؟ يا نه، اجازه مي دهي همه اي��ن كارها در روال 
طبيعي خودش ص��ورت بگيرد. پس چ��را به زندگي 
چنين اجازه اي نمي ده��ي؟ اصاًل تو يك روز مي تواني 
اين طور غذا بخوري؟ اين نوع زندگي، چه ش��ادي اي 
مي تواند داشته باشد؟ معلوم است كه وقتي يك نياز، 
واقعي است تو به سمت آن نياز مي روي، ممكن است 
غذا پيدا نكني و احساس گرس��نگي داشته باشي، اما 
آن احساس گرس��نگي از جنس بايد نيست از جنس 
»هست« اس��ت، آن گرس��نگي هس��ت نه اينكه آن 

گرسنگي بايد باشد. 
  اگر »هستن« را زندگي كنيد دردي هم در كار 

نخواهد بود
اگر ما با زندگي از زاويه »هستن« و »است« برخورد كنيم 
در آن صورت دردي هم در كار نخواهد بود. نگاه كنيد كه 
چطور دردها در ما زاييده مي ش��ود: اين اتفاق »نبايد« 
صورت مي گرفت. م��ن »نبايد« اين تص��ادف را تجربه 
مي كردم. من »بايد« فرد بهتري براي زندگي مشترك 
خود انتخاب مي كردم. من »بايد« خيل��ي قبل از اينها 
ادامه تحصيل مي دادم. من »نبايد« اين شغل را انتخاب 
مي كردم. من »بايد« حواس��م را جم��ع مي كردم. من 
»نبايد« به آن رستوران مي رفتم. من »بايد« اقتصادي 

هزينه مي كردم. من »نبايد« به فالني قرض مي دادم. 
آيا ش��ما تص��ور مي كنيد كس��ي ك��ه اي��ن جمله ها 
را مي گوي��د مي تواند درد نكش��د؟ آي��ا مي تواني در 
حالي كه مي خندي - نه خنده عصب��ي - بگويي من 
بايد فرد بهتري براي زندگي مش��ترك خود انتخاب 
مي كردم يا من نبايد اين ش��غل را انتخاب مي كردم؟ 
حال مي خواهيم بيهودگي »بايد« را جلوي چشمان 
خودمان مجس��م كنيم. وقتي مي گوييد من بايد فرد 
بهتري براي زندگي مش��ترك انتخ��اب مي كردم چه 
چيزي از درون اين جمل��ه و دريافتي كه در آن وجود 
دارد زاييده مي شود؟ هيچ چيزي جز درد و اندوه از آن 
بيرون نمي آيد. ش��ما فكر مي كنيد كه بايد مي تواند 
فرد بهتري براي زندگي مشترك شما تدارك ببيند؟ 
هيچ بايدي نمي تواند اين كار را كند چون اساساً بايد از 
جنس نيستي است و نيستي يعني وجود ندارد و وقتي 
چيزي وجود ندارد چطور مي تواند ب��ه وجود بيايد و 
دردي كه من با گفتن بايد مي كشم به خاطر اين است 
كه من از يك نيس��تي آويخت��ه ام و درد من به خاطر 

آويخته شدن من از نيستي است. 
گفتن اينكه »من بايد شغل بهتري انتخاب مي كردم« 
آيا مي تواند براي شما شغل بهتري شود؟ مسلماً نه! پس 

چرا مي گوييد؟ چرا درد براي خود ايجاد مي كنيد؟

  بايدهاي بي شمار ما در زندگي كانون هاي 
درد هستند

بايدهاي بي ش��ماري كه ما در زندگي براي خود 
مي س��ازيم كان��ون درد و غم هاي ما را تش��كيل 
مي دهند. وقتي شما مي گوييد من بايد فالن طور 
ش��وم نمي توانيد ديگر درد نكش��يد چون فرض 
شما اين است كه شما آن طور نيستيد. مثاًل شما 
مي گوييد ك��ه من مي خواهم تبدي��ل به يك آدم 
مشهور و متشخص شوم، همه مرا تحويل بگيرند، 
بشناس��ند و هر جا كه م��ي روم مرا با انگش��ت به 
همديگر نشان بدهند يا از من امضا بگيرند، بنابراين 
مي روم بگردم ببينم چط��ور مي توانم به يك آدم 
متشخص تبديل شوم. مي روم از اين و آن مي پرسم 
و راهكارهاي مختلفي را در نظر مي گيرم و عاقبت يا 
به آن آدم متشخص و معروف كه همه براي گرفتن 
امضا از او دست و پا مي شكنند مي رسم يا نمي رسم. 
اگر به آدم متشخصي كه همه تحويلش مي گيرند 
تبديل نش��وم معلوم اس��ت كه چقدر رنج خواهم 
كش��يد. من ماه ها و س��ال ها برنامه ريزي مي كنم 
طوري نشس��ت و برخاس��ت كنم كه اي��ن اتفاق 
بيفتد و چقدر همه جوانب زندگي خود را از دست 
مي دهم، چقدر خودم و ديگران را قرباني مي كنم 
و اصاًل زندگي را آن طور كه هست لمس نمي كنم 
و در نهايت به شهرت چش��مگيري هم نمي رسم. 
مثاًل مي خواس��تم يك نويس��نده معروف يا يك 
سياستمدار يا يك شخصيت علمي معروف شوم، 
ولي بيشتر از 10، 20 نفر كه آنها هم دور و بري هاي 
من هستند مرا نمي شناسند. اين چقدر مي تواند 
براي كسي كه در اين زمينه سرمايه گذاري كرده 
است دردناك و گزنده باش��د. حاال فرض بگيريد 
كه اصاًل من به آن چيزي كه مي خواستم رسيدم، 
يعني بعد از رنج و بايدها و تقالهاي فراوان باالخره 
به يك نويس��نده معروف يا يك سياس��تمدار يا 
شخصيت علمي معروف بدل شدم، آيا من اينگونه 
تشخص و بزرگي خودم را دست اين و آن نداده ام؟ 
وقتي من در دنياي اطراف خود دنبال تش��خص 
مي گردم اين تش��خيص فق��ط در حضور ديگران 
مي تواند معنا داشته باشد. به هر حال من مجبور 
هستم اين تشخص و ممتازي و متفاوت بودن را به 
كساني نشان دهم. معلوم است اگر كساني نباشند 
كه براي من سوت و كف بزنند تشخص من جلوه اي 
نخواهد داش��ت، بنابراين كانون بزرگي من دست 
خودم نيست، دست دوستان و در و همسايه است و 
هر روز بايد از آنها خواهش كنم كه بزرگي مرا تأييد 
كنند. خواهش كنم كه بزرگي مرا تأييد كنيد وگرنه 
من به هم مي ريزم. حتماً از من با پيشوند دكتر ياد 
كنيد يا اگر هم بنا به مالحظاتي خواهش نكنم كه 
به من دكتر بگويند هر بار كه مي شنوم كسي پيش 
از اسم من نام دكتر را نياورده يا مرا در جمع حاجي 
يا آقا يا به نام كوچك ص��دا مي زند رنجيده خاطر 

مي شوم يا عصبانيت وجود مرا فرا مي گيرد. 
اين كه يك زن جوان وقتي مي ش��نود كسي به او 
مي گويد »مادر« به هم مي ريزد، اين از كجا مي آيد؟ 
آن زن اين پيش فرض را با خود دارد كه نبايد به من 
مادر گفته ش��ود. چرا نبايد به تو مادر گفته شود؟ 
چون من آزرده خاطر مي شوم. چرا؟ چون سن مرا 
خيلي باالتر نش��ان مي دهد. چرا وقتي سن تو را 
خيلي باالتر نشان مي دهد به هم مي ريزي؟ چون 
ياد پيري مي افتم. چرا وقتي ياد پيري مي افتي به 

هم مي ريزي، چون من نبايد پير شوم. 


