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ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ
"ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺮﻣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ درک ﻣﻦ از ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻏﻨﯽ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
ﺷﻮد .ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر و ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻫﺎﯾﺶ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﻪ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ".

ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺮس از ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲ
ﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺳﻤﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ.
اﻣﺎ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در ﺗﺮس ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺎ روزﻫﺎی ﺷﺎد و ﺧﻮب ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و
دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﺎم »زﻧﺪﮔﯽ« و ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ اش ﻧﺎم »زﻧﺪه ﺑﻮدن« را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﯾﻢ.
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزه ای ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺑﺘﺪای آن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺘﻬﺎی آن را ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ و دﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،رﻣﺰ ﺗﻔﺎوت اﻧﮕﺎری ﺑﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﻮدن و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ .ﺗﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪت را ﺑﺪاﻧﯽ و ﻣﺮگ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ات ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺮوز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ رود .ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻋﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻮدن ﻣﻘﺼﺪ و داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻮل اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺮ ﯾﺎ زود در ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ ﻫﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ »ﺗﮑﺮاری« ﻣﯽ
ﺷﻮد .روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭼﺸﻢ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﯽ دوزﯾﻢ ،ﺷﺐ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن ﺻﺒﺤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در
آن ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺮوز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﺎص و
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪی ﮐﻪ از رﺳﯿﺪﻧﺶ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﺪارﯾﻢ »ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ« را
ﻫﻢ در ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ،ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ﺟﻠﻮی ﻗﻄﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺴﺘﺎدن و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻢ .واژﮔﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﯾﻢ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ
ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﮐﻮﺷﯿﺪه اﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ زﻣﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺴﺎن در دو دﺳﺘﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ »داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ« اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺳﺮﮐﻮﺑﺶ ﮐﺮده اﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺒﺶ ﮐﺸﯿﺪه اﯾﻢ،
در آﺗﺸﺶ اﻓﮑﻨﺪه اﯾﻢ ،ﺳﺮ از ﺗﻨﺶ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎره ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﮑﺮﯾﻤﺶ ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن و دﻟﺒﺴﺘﻦ و دﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺎی ﻣﺎ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ
درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎن دارد .ﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻞ ﺣﯿﺎت روی ﺳﯿﺎره ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .آری ،ﻧﯿﺎز.
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دو ﮔﺮوه ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎﻧﯽ »ﺣﺲ«
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﯿﺎز ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺟﺎﯾﯽ در درون ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﺮی.
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ﺗﺼﻮر ﮐﻦ روزی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق و ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ »زﻧﯽ« را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﻨﯽ .ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﺼﺪ و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ،
اﯾﻦ زن ﺑﺮاﯾﺖ ﯾﺎدآور روزﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داری ﺑﺎز ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﮐﻨﯽ .ﺑﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ
ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﺮاﯾﺖ زﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻮی آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮔﯿﺴﻮاﻧﺶ
و در ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ،از ﻟﺮزش ﭘﻠﮏ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻋﻤﻖ ﻧﮕﺎه ﻫﺎ و ﺻﺪای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن
ﻫﺎﯾﺶ ،از ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺘﺶ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ و ﻟﺤﻦ و ﺗُ ﻦ ﺻﺪاﯾﺶ ،در ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮت اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮی و ﭼﻪ ﻋﻤﯿﻖ دوﺳﺖ داری ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ زﻧﺪاﻧﯽ و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن و درک و ﻧﻔﺲ
ﮐﺸﯿﺪن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺷﻮی .ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ از ﭘﯿﺶ ﻧﺪاری و ﻧﺪاﺷﺘﻪ ای .ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪﯾﺪه ای.
ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻌﺪاد درک اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ.
ﺗﺼﻮر ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﻞ و ﮔﻨﺎه و زﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺎن
ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ای و ﻋﻨﺎن از
ﮐﻒ ﻧﺪاده ای ،ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﻮردش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮداری.
ﺣﺴﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﯿﻨﯽ در ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﭘﻨﺎه و اﻣﻨﯿﺖ .اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و
آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﯿﻖ .ﻫﻢ ﭼﻮن ﺧﻮاﺑﯽ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ دﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﺻﻼ از آن ﺑﯿﺪار ﺷﻮی .اﺣﺴﺎس ﺑﯽ وزﻧﯽ
وﻧﺒﻮدن در دﻧﯿﺎ و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺗﻦ ﮔﺮم زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮده ﺗﺎ دورش ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺰﻧﯽ .ﺗﻨﯽ
ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﺳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی را ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ :ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ :اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﺑﯽ ﻣﻘﺼﺪی و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ،در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻟﺬت
ﺑﺨﺶ ،ﭘﻨﺎه اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آراﻣﺶ ﺟﻨﯿﻦ در ﻣﺄﻣﻦ اﻣﻦ رﺣﻢ ﻣﺎدر ،آرام
ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺳﭙﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻫﻤﺂﻏﻮﺷﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﻤﺎن اﺳﺖ .ﺣﺴﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮد دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ذﻫﻦ و ﺧﺎﻃﺮاﺗﻤﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻦ و ﺑﺪﻧﻤﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﯽ را ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن دﯾﮕﺮی ،ﺗﻤﺎم ﺑﺪن در ﺧﻠﺴﻪ ای ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ ﻓﺮو ﻣﯽ رود .ﭼﻪ اﯾﻦ
ﺣﺲ دروﻧﯽ و اوﻟﯿﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ازﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
دﯾﮕﺮی و ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ »رﻣﺰ ﺣﯿﺎت« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ واﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ در ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از
وﻗﻮﻋﺶ ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮﻋﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﻢ و ﮐﯿﻔﺶ آﮔﺎه ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﭼﺎی داﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻋﻄﺶ و ﺳﺮدرد و ﮐﻼﻓﮕﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ آن ﻗﺪر ﺳﺮت از ُﻫﺮم آراﻣﺶ ﮔﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎرای ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪش را ﻧﺪاری؛ ﯾﺎ داری و
ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻗﺴﻤﺘﺶ ﮐﻨﯽ .آن ﻗﺪر دﻟﻨﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در ازای زﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﺶ ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ،ﻟﺬت داﺷﺘﻨﺶ ﺣﺘﯽ ذره ای ﮐﻢ ﺷﻮد.
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ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن و ﻧﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻢ :ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﭘﺪﯾﺪه
ﻫﺎﯾﯽ در دو ﺳﺮ ﻃﯿﻒ اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺗﻘﺒﯿﺢ و ﺗﻤﺠﯿﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ راه ﺑﺮاﯾﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺣﮑﻢ ﻣﯽ
ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .ﺳﺎل ﻫﺎی ﺳﺎل در ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ُ
دﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﺪﮐﯽ از آﺷﻔﺘﮕﯽ دروﻧﻤﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺣﮑﺎم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود در زﻣﺎﻧﻤﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ واﻗﻊ درون
ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻮدﻣﺎن را راﺿﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﯽ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ و داﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
اش ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ ﻓﻘﻂ »ﺗﻮﺟﯿﻪ« اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ از زﻣﺎن ﻣﻦ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎس ﻫﺎی ﺑﺸﺮی و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ وی
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎدت ﻧﺮود ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای را در ﯾﮑﯽ از دو ﺳﺮ ﻃﯿﻒ ﺑﺒﻨﯿﻢ.
ﻋﻤﺪه ﻣﺎ از ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻤﺰﻣﺎن واﻗﻌﯿﺖ در ﻫﺮ دو ﺳﺮ ﻃﯿﻒ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﮐﻪ از آن ﺷﺮم دارﯾﻢ .ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﮐﻪ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ در آن ﺳﺮ دﯾﮕﺮ ﻃﯿﻒ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺳﺮ ﻃﯿﻒ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎﯾﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن در درون ﻣﺤﺪود ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺼﺎر ذﻫﻨﯽ
اش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﻓﻬﻤﯿﺪه ای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﻄﻮر را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯽ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺷﮏ دارم ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل
ﭘﺲ از ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﯿﻖ از اﯾﻦ واژه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﺻﻼ ﭼﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ دﻗﯿﻘﺶ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﺶ؟ ﺑﮕﺬار ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮدش آن را درک ﮐﻨﺪ .زﯾﺒﺎﯾﯽ اش اﻣﺎ در درک ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه واﺣﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮش ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻦ
اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ،زﺷﺖ و ﺑﯽ روح و ُﻣﺮده ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ زﻧﺪه ﺑﺎد ﻧﺎداﻧﺴﺘﮕﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد اﺳﺎرت در ﭼﻨﮕﺎل اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﺴﺘﮕﯽ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ.
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