
  حسن فرامرزي
فرض کنيد در فضاي ناخوشايندي گرفتار شده ايد. 
به اين اميد که از آن فضا رها شويد چشم هايتان را 
مي بنديد اما بستن چشم ها يا گوش ها، شما را از آن 
فضاي ناخوشايند بيرون نمي کشد. شما با اين کار 
فقط نخواسته ايد آن فضاي ناخوشايند را ببينيد اما 

همچنان در آن فضا حضور داريد. 
من در يک تونل تاريک گير افتاده ام، چش�م هايم 
را مي بندم به اين اميد که بس�تن چشم ها و ناديده 
گرفتن مسئله، آن را حل کند اما ناديده گرفتن تونل 
هيچ کمکي به من نمي کند که من از آن تونل بيرون 
بيايم. اين مثال را مي توانيد در تمام س�احت هاي 
فردي و اجتماعي دنبال کني�د. وضعيت و کيفيت 
هوا در کالنش�هرها نگران کننده است، چشم هايم 
را مي بندم تا ه�وا خوب ش�ود. يعني چ�ه؟ يعني 
مي خواهم گذر زمان مسئله مرا حل کند، مثاًل چند 
ماهي بگ�ذرد  و از آذر و دي، اوج ماه هاي وارونگي 
هوا بگذريم يا چشم مان به باد است که چه زمان باد 
درست و حسابي مي وزد که اين آلودگي ها و سموم 
را جارو کن�د و ما را از اين وضعيت مس�موم بيرون 
بکشد و مي بينيد که يک باد نيمه جان بيشتر از 20 
س�ازمان عريض و طويل که در اين باره مسئوليت 
دارند، کارآيي دارد يعني يک ب�اد نيمه جان که نه 
حقوقي مي گيرد و نه پاداش�ي و نه دنب�ال ارتقاي 
مقام به اين در و آن در مي زند احس�اس مسئوليت 
بيشتري دارد تا س�ازمان هايي که مطابق با قانون 
در اين باره مسئولند، اين يعني ما چشم هايمان را 
بسته ايم به اين اميد که بستن چشم ها بتواند مسئله 
ما را حل کند. اقتصاد ما وابسته به درآمدهاي نفتي 
است. در همه دولت ها و مجالس هم حرف اين بوده 
که ما بايد اتکاي بودجه کشور به درآمدهاي نفتي 
را کم کنيم اما وقتي بع�د از چندين دهه اتفاقي در 
اين عرصه نمي افت�د يعني که ما چش�م هايمان را 
بسته ايم و اميد داريم که با بستن چشم ها وضعيت 
معجزه آس�ايي پيش بيايد و دري به تخته بخورد و 
وضعيت ما عوض شود، بنابراين ما براي برون رفت 
از فضاهايي که ما را ناخرس�ند مي کنند متوس�ل 
به راهکارهاي�ي مي ش�ويم- بهتر اس�ت بگوييم 
شبه راهکار- که عماًل به طوالني تر ماندن ما در آن 
فضاها کم�ک مي کند يعني س�عي مي کنيم آنها را 

ناديده بينگاريم و چشم هايمان را ببنديم. 
      

   شرط عبور از وضعيت ناخوشايند 
اگ��ر مي خواهي��م از ي��ک وضعيتي عب��ور کني��م اتفاقاً 
چش��م هايمان را بايد بازتر نگ��ه داري��م و در گام بعد از 
خود بپرس��يم آيا آنچه من مي بينم واقعيت اس��ت يا نه 
پيش فرض ه��ا و پندارها باعث ش��ده اند م��ن آنچه را که 
مي بينم واقعيت بپندارم. اين يک نکته بس��يار کليدي و 

مهم است. 
مثال مي زنم. ف��رض کنيد من از کار بيکار ش��ده ام. يک 
راه اين اس��ت که چش��م هايم را ببندم يعن��ي مثاًل براي 
اينکه اين وضعيت خاتمه پيدا کند ب��ه ماده هاي مخدر 
پناه بب��رم. مخدر در مفهوم وس��يع کلم��ه، يعني وقتي 
بي اختيار به س��مت چيزي کشيده مي شوم که سرگرمم 
کند و در لحظه به من خوشي اي بدهد که البته مي دانم 
چند لحظه بعد به درد تبديل خواهد شد. آنجا که حرکت 
من بوي تحريک مي دهد. آنجا که نمي توانم عادت خود 
را متوقف کنم، مي خواهد گوش��ي تلفن همراهم باش��د 
يا مواد مخدري که مي شناس��يم. مي خواهد مهماني اي 
براي وقت تلف کردن و تس��کين موقتي دردي باشد که 
مرا آزار مي دهد يا هر تخديرکنن��ده اي که درد را در من 
پنهان مي کند. اين رفتارها حکم چش��م بستن و ناديده 
گرفتن مسئله ام را دارد و در کوتاه مدت باعث مي شود من 
مسئله ام را نبينم اما مرا از آن وضعيت ناخوشايند بيرون 
نمي کشد، يعني اعتياد نمي تواند براي من کار پيدا کند 
يا فرض کنيد من کارم را از دست داده ام و شروع مي کنم 
به هر کس که جلويم سبز مي شود از خانواده تا دوستان 
پرخاش مي کنم، اين يعني مي خواهم چشم هايم را ببندم 
به اين اميد که اين پرخاشگري ها بتواند موقعيت مرا بهتر 
کند يا حتي ممکن است پرخاش نکنم اما وضعيت خودم 
را با وضعيت آنها مقايسه مي کنم يا مثاًل مي روم در الک 

افسردگي و خودم را يک قرباني فرض مي کنم بنابراين به 
هر کس که مي رسم ناله مي کنم و مي گويم ديديد کسي 
قدر مرا نفهميد؟ ديديد با من چه کردند؟ اين يعني من 
اميد دارم که با قرباني فرض ک��ردن و ناليدن هاي مکرر 
بتوانم صاحب کار شوم. در اينجا هم باز من چشم هايم را 
مي بندم و اميد دارم بستن چشم ها بتواند مرا صاحب کار 
کند يا ممکن است من دست به فرافکني هم بزنم. حتي 
فرافکني هايي که يک سر آن به بخشي از واقعيت مي رسد 
يعني مثاًل بگويم اگر اقتصاد کش��ور ت��ا اين حد کوچک 
نشده بود، اگر رکود در بازار کار حاکم نبود، اگر کشور در 
تحريم و تنگناهاي سرمايه گذاري نبود، اگر مديران بهتري 
داش��تيم حاال وضعيت و حال و روز من اين نبود اما نکته 
اينجاس��ت: تا زماني که من »همه واقعيت« را نديده ايم 
حتي مي توانم با توس��ل به »بخشي از واقعيت« دست به 
»فرافکني« بزنم و اين يعني من همچنان از ديدن تماميت 

واقعيت پرهيز دارم. 
  روايت جهان از اتاقي تاريک

شايد بهترين مثال در اين باره همان حکايت معروف فيل 
در اتاق تاريک مثنوي معنوي باشد. آنجا هم چالش اصلي 

اين است که فيل- واقعيت- در اتاق تاريک قرار گرفته است 
و کساني که مي خواهند با دست زدن به      فيل- توسل به 
حدس و گمان و نش��اندن آن به جاي مشاهده مستقيم- 
واقعيت را ببينن��د در ديدن فيل ن��اکام مي مانند، يعني 
همچنان که من مي گويم اگر تحريم نب��ود من کار پيدا 
مي کردم و به يک معنا راست مي گويم اما اشاره من صرفاً 
به گوشه اي از واقعيت است و اميد دارم لمس گوشه اي از 
واقعيت بتواند حکم مشت نمونه خروار را داشته باشد. مثل 
کسي که در اتاق تاريک، گوش فيل را لمس مي کند اما او 
بيرون نمي آيد و نمي گويد من گوش فيل را لمس کردم. او 
بيرون مي آيد و مي گويد: من بادبزن را لمس کردم، چرا؟ 
چون او نتوانسته اس��ت کليت فيل را ببيند. در صورتي او 
بيرون مي آمد و مي گفت: من گ��وش فيل را لمس کردم 
که اول از همه مي توانس��ت کليت فيل را ببيند آن وقت 
مي توانست آن جزئيات- گوش- را در ارتباط با يک کليت 
به نام فيل ببيند. ما نيز در حل مس��ائل زندگي مان ناکام 
مي مانيم چون مثل همان گزارشگراني هستيم که از اتاق 
تاريک بيرون مي آيند و گزارش مي دهند که بادبزن ديديم 
يا مار يا ستون اما در حقيقت هيچ کدام از اين گزارش ها در 
عين حال که به گوشه اي از واقعيت اشاره دارند نمي توانند 

گره گشاي ما در عبور از آن وضعيت باشند. 
   وقتي گرفتار بازي هاي ذهني هستم 

نکته مهم و بسيار کليدي در عبور از هر وضعيت نابهنجار 
و ناخوشايندي اين اس��ت که اوالً از اين وهم بيرون بيايم 
که چشم بس��تن بر آن وضعيت مي تواند شعله هاي آن را 
خاموش کند و در گام بعدي چشم هايم را روي آن واقعيت 
باز نگه دارم و مطمئن شوم آن چيزي که مي بينم واقعيت 
است. توجه کنيم همه کساني که از آن اتاق تاريک بيرون 
مي آمدند و درب��اره آنچه  ديده بودند گ��زارش مي دادند 
مطمئن بوده اند که با يک بادبزن يا س��تون يا مار برخورد 
داشته اند، خواهش مي کنم نگوييد آنها يک مشت نادان 
و ابله بودند چون اين همان وضعيت تاريکي اس��ت که ما 
هم اغلب به آن دچار هس��تيم. يعني چه؟ يعني تا زماني 
که من ذهن آزادانديش و ش��فاف ندارم، تا زماني که من 
به ش��دت گرفتار تعصبات رنگارنگ هستم- چه تعصب 
مثبت و چه تعصب منفي، چه بي دليل و بي سند از کسي 
و ايده اي و ايسمي خوشم بيايد و چه بي دليل و بي سند از 

کسي ، ايده اي و ايس��مي بدم بيايد- يعني من نمي توانم 
واقعيت را ببينم. 

متأس��فانه اغلب ما درگير بازي هاي ذهني هستيم که 
اج��ازه نمي دهد ما وضعيت ه��ا را آن گونه که هس��ت 
ببينيم و اين بازي هاي ذهني م��ا را کرخت و بي حس 
مي کنند. چند وقت پيش در کتابي يک مثال عالي در 
اين باره ديدم که در عين سادگي، ناکامي ما را در عبور 
از وضعيت هاي ناخوشايند تشريح مي کند. نويسنده در 
اين کتاب گفته بود يکي از دوستانش کتابي خوانده بود 
و از او پرسيده بود کتابي که خوانده چطور کتابي است و 
نويسنده هم مثال جالبي برايش زده بود که روزي خان، 
آب خورده بود و به نوکرش گفته بود آبي که من خوردم 
خنک بود؟ و نوکرش هم جرئت کرده بود و به خان گفته 
بود: خان! آب را تو خورده اي! من بايد بگويم آب خنک 

بود؟ يعني اگر تو آب را خورده اي و موجود زنده هستي 
و حس هايت کار مي کند پس مي توان��ي درباره خنک 
بودن يا نبودن آب به ما گزارش بده��ي. به قول موالنا: 
» در دهان زنده خاشاکي جهد / آنگه آرامد که بيرونش 
نهد.« نش��انه زنده بودن اين اس��ت که اگر در دهان يا 
چشم تو يا ذهن تو يا افکار تو خاشاکي رفت آرام و قرار 
نمي گيري که باالخره آن خاش��اک را از فضاي دهان يا 
چش��م و ذهن خود دور کني، نمي شود هم ادعاي زنده 
بودن داشت و هم نتوان يک خاشاک را از دهان و زبان و 
ذهن دور کرد. نمي شود هم ادعاي زنده بودن کرد و هم 
اين همه احساس بدبختي و بداقبالي و احساس ناتواني 
و درماندگي را با خود حمل کرد. اين که من تا اين حد 
احساس درماندگي و ناتواني را در خود حمل مي کنم، 
نش��انه اين اس��ت که واقعاً خودم را زنده نمي دانم، اگر 
واقعاً احساس زندگي و س��رزندگي مي کردم کجا اين 
همه حس درماندگي و ناتواني و استيصال در من جان 
مي گرفت. اگر من واقعاً زنده ام پ��س مي توانم گزارش 
درباره خنکي يا گرمي آب ارائه کنم اما نکته تکان دهنده 
ماجرا اين است که اغلب ما به ظاهر زنده ايم. وقتي جرئت 
نداريم نظرمان را درباره فيلمي که ديده ايم يا کتابي که 
خوانده ايم مطرح کنيم يعني واقعاً زنده نيس��تيم. من 
منتظر مي مانم ببين��م فالن منتقد چه گفته اس��ت يا 
فالن تئوريسين چه موضعي گرفته تا من هم نظرم را با 
او هماهنگ کنم. من منتظر مي مانم که ببينم اگر همه 
گفتند آب خنک بود من هم از جمع تبعيت کنم و بگويم 
آب خنک بود چون با خودم مي گويم البد در آن فرهنگ 
به اين درجه از حرارت آب، خنکي گفته مي شود و من 

هم به نظر جمع بايد احترام بگذارم. 
   خروج از بازي هاي ذهني براي حل مسئله

من اگر بيکار شده ام و مي خواهم از اين وضعيت بيرون 
بيايم بايد با واقعيت آنچه هس��ت روبه رو شوم و واقعيت 
عموماً آن چيزي نيس��ت ک��ه در بازي ه��اي ذهني ما 
مي گذرد مگر اينکه کس��ي به چنان تصفيه و شفافيت 
دروني رس��يده باش��د که ذهن او از بازي ه��اي مداوم 
خالي شده باش��د بازي هايي چون خودت را هر قدر که 
مي تواني بيشتر س��رزنش کن تا به کار برسي، خودت را 
تا مي تواني تحقير کن، ديگران را در وضعيتي که پيش 
آمده مقصر بدان و سر آنها داد بزن، با آنها درگير شو، هر 
قدر که مي تواني ناله و ش��کايت از وضعيت موجود کن، 
خودت را يک قرباني فرض کن تا زودتر س��ر کار بروي، 
بنش��ين خيال پردازي هاي مثبت ک��ن، رؤيابافي کن و 

مثبت انديشي را سرلوحه امور قرار بده... 
 بنابراين اگر من صبح تا شب خودم را سرزنش مي کنم در 
واقع نمي خواهم مسئله ام را ببينم- چون سرزنش کردن 
يعني من اميد دارم هر اندازه که بيشتر بتوانم بر سر خودم 
بکوبم آن کوبش هاي م��داوم و س��رکوفت زدن ها بتواند 
مسئله مرا حل کند- بازي هاي ذهني ديگر هم از چنين 

الگوي مشابهي تبعيت مي کنند. 
اگر مي خواهيم وضعيت هوا عوض شود بايد از بازي هاي 
ذهني خارج ش��ويم. اگر وضعيت هوا عوض نمي شود به 
خاطر اين است که ما به بازي هاي ذهني مان چسبيده ايم 
و نمي خواهيم از اين بازي ها دست برداريم. شما مي توانيد 
رد پاي اين بازي ها را در اس��تدالل دستگاه هاي مختلف 
کشور ببينيد، کمتر مدير و سازماني مي توانيد پيدا کنيد 
که بپذيرد س��همي در اين ماج��را دارد و عموماً مديران 
دس��تگاه ها بازي فرافکني را پيش مي برند يا با بازي هاي 
زباني، مغالطه و تردس��تي س��ؤال خ��ودت را به خودت 
برمي گردانند. مثاًل فرض کنيد خبرنگار مي پرسد: آقاي 
رئيس! چرا وضعيت هوا اين گونه شده است و آقاي رئيس 
مي گويد: ساده اس��ت ما بايد بگرديم ببينيم چه عواملي 
باعث آلودگي هوا ش��ده و آن عوامل را متوقف کنيم. در 
صورتي که اين جواب در واقع يک بازي زباني است. مثل 
اين اس��ت که از يک دانش آموز مي پرس��ي 3 + 2 چقدر 
مي ش��ود و آن فرد براي اينکه جواب را نمي داند و ضمناً 
مي خواهد جوابي هم به ش��ما داده باشد مي گويد: ساده 
است، ما بايد بگرديم ببينيم چه عواملي باعث تهيه جواب 
اين سؤال مي شود. اگر به آن عوامل دست پيدا کنيم خود 
به خود جواب هم ظاهر مي شود، مي بينيد که اگرچه در 
اليه اول جواب اين فرد به نظر منطقي مي رس��د اما اين 
جواب در واقع سوء اس��تفاده از منط��ق و مقدمات براي 

پيشبرد يک بازي زباني و مغالطه است. 
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شفافيت بيرون ما بسته به زاللي درون ماست
مؤمن هر جا برود حکم آب را دارد

نگاه

   محمد مهر
ذره اي تردي�د به خ�ود راه ندهيد. اگر 
ما مي خواهي�م به ش�فافيت در بيرون 
برس�يم- ک�ه ظاه�راً همه دس�ت و پا 
زدن هاي مداوم ما به خاطر اين اس�ت 
که ما به آن شفافيت برسيم- راهش اين 
است که اين ش�فافيت پيش از همه در 
درون ما ظاهر شود. به مثال هايي که در 

ادامه مي آيد، دقت کنيد. 
         

   گل ها بي بو شده اند يا من بويايي ام را 
از دست داده ام؟

من مي گويم گل ها بي بو ش��ده اند، اما شايد 
واقعاً گل ها بي بو نشده اند و اين من هستم که 
حس بويايي ام را از دست داده ام. شما ببينيد 
وقتي فرض من اين اس��ت ک��ه گل ها بي بو 
شده اند آن وقت چه مقدمات و مؤخره هايي 
چيده مي شود و چقدر وقت، انرژي، پژوهش و 
شبه پژوهش صرف اين موضوع مي شود که ما 
به اين نتيجه برسيم که گل ها بي بو شده اند. 

   مشکل از ثانيه هاست يا از من؟
من مي گويم چرا زمان مثل برق مي گذرد؟ 
اما شايد واقعاً س��رعت گذر زمان نسبت به 
کودکي هايم بيشتر نش��ده و ثانيه هاي حاال 
همان ثانيه هاي کودکي هستند اما خاطرات 
ديگر در حافظه من ثبت نمي ش��ود يا بهتر 
بگوييم آن قدر اس��ترس در وجود من حاکم 
ش��ده که وقتي براي توليد خاطره نمي ماند 

چ��ون من هي��چ وق��ت در اکن��ون زندگي 
نمي کنم و خاطره کجا توليد مي ش��ود؟ در 
اکنون! درس��ت اس��ت که ما خاطرات را از 
گذش��ته به ياد مي آوريم اما خود خاطرات 
زماني به وج��ود مي آيند که م��ا در اکنون 
زندگي مي کنيم و چ��ون در کودکي، هنوز 
آدم ها ذهن و ج��ان و حافظه خ��ود را انبار 
نگراني و اس��ترس نکرده اند بنابراين خاطره 
فرصت توليد مي يابد اما همين کودک وقتي 
به بزرگسالي مي رسد و سال تمام مي شود از 
خود مي پرسد يعني واقعاً سال تمام شد؟ پناه 
بر خدا، ما که نفهمي��دم چطور آمد و چطور 
گذش��ت، بچگي هايمان اصاًل اين طور نبود، 
يعني تقريباً به حس��اب االن 20 سال طول 
مي کشد که يک سال تمام شود و نمي گويد 

من حتي يک بيستم حاال نگران نبودم. 
   آنچ�ه هس�ت و آنچ�ه م�ن تصور 

مي کنم
ش��ما مي توانيد همچنان به اين تشکيک ها 
ادامه دهيد، اما واقعيت آن است که شايد آن 
روز تونل آن قدرها هم تاريک نبود و من حين 
رانندگي حواسم نبوده با عينک دودي غليظ 
وارد تونل شده ام و موجب تصادف شده است، 

ش��ايد يک روز ابري آن قدره��ا هم غمگين 
نباش��د بلکه فض��اي ابري درون من اس��ت 
که خود را در قالب ي��ک روز ابري بازنمايي 
مي کند. شايد همه قيافه ها در پياده رويي که 
من راه مي روم عصباني نيستند، اما عصبانيت 
انباش��ته درون من ناگهان قيافه هاي ديگر 
را فيلتر مي کند و باعث مي ش��ود من فقط 
قيافه هاي عصباني را ببين��م. پس مي تواند 
فاصله بسيار باشد ميان آنچه واقعاً هست و 

آنچه من واقعيت تصور مي کنم. 
   اگر آن حجم ش�فاف درون نباش�د 

لجن مال خواهيم شد
خاطره ش��گفتي از کودکي هايم دارم که به 
گمانم مناسب اين بحث است. کودکي هاي 
ما بيش��تر در کوچ��ه و بازي ه��اي کودکي 
مي گذشت و تيله بازي يکي از آن بازي هايي 
بود که ما انجام مي داديم و يادم مي آيد گاهي 
تيله هاي رنگ��ي ما که هر کدامش��ان حکم 
قطعه الماسي را براي ما داشتند در جوي هاي 
کثيف خيابان مي افتادند، جوي هاي بدبوي 
و پر از لج��ن و گل و الي که اجازه نمي دادند 
ما با آن تيله ها تماس چشمي برقرار کنيم و 
بيابيم شان. نمي دانم اين ترفند چه کسي بود 
و از که ياد گرفته بوديم که در اين موقعيت ها 
س��ريع مي دويديم خانه و يک کيسه فريزر 
را پر از آب مي کرديم و دهانه کيس��ه را گره 
مي زديم و آن کيسه آب را  روي گل و الي آن 
جوي مي گردانديم و مي توانيد حدس بزنيد 
که اين کيسه پر از آب شفاف هر جا که سرک 
مي کشيد و مي رفت شفافيت را با خود به آنجا 
مي برد چون به اندازه حجمي که داش��ت به 
جاي حجم آن گل و الي مي نشست و اجازه 
مي داد ما در يک فضاي شفاف، تيله هايمان 
را پي��دا کنيم و من ح��اال بع��د از چندين و 
چند س��ال وقتي به اين خاطره نگاه مي کنم 
احساس مي کنم داس��تان همه ما يک چيز 
اس��ت و آن اينکه اگر در بيرون چيزي را گم 
کرده ايم اول از همه باي��د بتوانيم حجمي از 
ش��فافيت را در درون خود پيدا کنيم چون 
اگر آن حجم از ش��فافيت در درون ما پديدار 
نشود ما بي جهت فقط در گل و الي غوطه ور 
خواهيم ش��د، خ��ود و ديگ��ران را لجن مال 
خواهيم کرد و آخر س��ر هم به آن گمش��ده 
نخواهيم رس��يد چون ابزار ما براي رسيدن 
به آن گمش��ده ابزار درس��تي نيست، چون 
از قضاوت ها، مقايس��ه ها، حدس و گمان ها، 
خودتحقيرکني ها، ديگرتحقيرکني ها و نظاير 
آن استفاده کرده ايم، بنابراين گمشده ما پيدا 

نخواهد شد. 
   حاصل جمع بادبزن، مار و ستون چه 

مي شود؟
ما بر اس��اس داس��تان موالنا در زندگي مان 
فيل را گم کرده ايم و بايد فيل را پيدا کنيم، 
پس منطقي نيس��ت به جاي في��ل، بادبزن 
پيدا کنيم اما چون در اتاق تاريک ذهن مان 
پرسه مي زنيم. در نهايت يک بادبزن را پيدا 
مي کنيم يا يک ستون يا مار در حالي که همه 
اين اشيايي که ما در اتاق تاريک ذهن مان پيدا 
مي کنيم توهمات درون ما هستند و واقعيت 
ندارند و خواهش مي کنم کس��ي نگويد اگر 
بادبزن، مار و ستون را کنار هم بگذاريم فيل 
درست مي شود. با جمع حدسيات و توهمات، 
ما ب��ه چيزي جز حاصل جمع حدس��يات و 
اوهام خودمان نمي رسيم و جمع بادبزن و مار 
و ستون مي شود بادبزن+ مار+ ستون، اما اين 

حاصل جمع، فيل نمي شود. 
   مؤمن هر جا برود حکم آب را دارد

ظاهراً روايتي وجود دارد که مي گويد مؤمن هر 
جا که برود حکم آب را دارد و مي تواند آتش 
آنجا را خاموش کند. چرا؟ چون با خود حجمي 
از زالل بودن و ش��فافيت را به آنجا مي برد و 
برعکس آدم هاي منافق، حکم آتش را دارند. 
هر جا ک��ه بروند آنجا را به آتش مي کش��ند، 
چون با خود حجمي از آت��ش و حرارت را به 
آنجا مي برند. وقتي من بتوانم آن محتواي آب 
زالل کيسه فريزر کودکي را به درونم بکشم 
يعني آن سر و صداهاي مداوم ذهني در من 
فروکش کند و آن گل و الي ها ته نشين شود و 
من شفاف باشم. آن وقت اين شفافيت هم مرا 
نجات مي دهد و هم اجازه مي دهد که جامعه 
من از اين شفافيت در جهت بهتر ديدن خود 
استفاده کند و چه کسي است که روي نُشسته 

خودش را ببيند و نشويدش. 

ش�ايد همه قيافه ها در پياده رويي 
ک�ه م�ن راه م�ي روم عصبان�ي 
نيس�تند، اما عصبانيت انباش�ته 
درون من ناگه�ان قيافه هاي ديگر 
را فيلتر مي کند و باعث مي ش�ود 
م�ن فق�ط قيافه ه�اي عصباني را 
ببينم. پس مي تواند فاصله بسيار 
باش�د ميان آنچ�ه واقعًا هس�ت و 
آنچه م�ن واقعيت تص�ور مي کنم

روايتي وج�ود دارد ک�ه مي گويد 
مؤمن ه�ر جا ک�ه ب�رود حکم آب 
را دارد و مي توان�د آت�ش آنج�ا را 
خاموش کن�د. چرا؟ چ�ون با خود 
حجمي از زالل بودن و شفافيت را 
به آنجا مي برد و برعکس آدم هاي 
مناف�ق، حک�م آت�ش را دارن�د. 
هر ج�ا که برون�د آنج�ا را به آتش 
مي کش�ند، چون با خود حجمي از 
آتش و حرارت را ب�ه آنجا مي برند

سبک نگرش

تا زماني که من به ش�دت گرفتار تعصبات 
رنگارنگ هس�تم، چه بي دليل و بي سند 
از کس�ي و اي�ده اي و ايس�مي خوش�م 
بيايد و چه بي دليل و بي س�ند از کس�ي ، 
ايده اي و ايس�مي بدم بياي�د- يعني من 
نمي توان�م واقعي�ت را ببينم. متأس�فانه 
اغلب ما درگير بازي هاي ذهني هس�تيم 
که اج�ازه نمي دهد م�ا وضعيت ه�ا را آن 
گون�ه که هس�ت ببينيم و اي�ن بازي هاي 
ذهن�ي ما را کرخ�ت و بي ح�س مي کنند

تا زماني که چشم هايمان را به روي واقعيت بسته ايم نمي توانيم تغييري ايجاد کنيم

گزارشگرانيکهدراتاقتاريک،جهانراروايتميکنند

عموماً مديران دستگاه ها بازي فرافکني 
را پي�ش مي برند ي�ا با بازي ه�اي زباني، 
مغالطه و تردس�تي س�ؤال خودت را به 
خودت برمي گردانند. مث�الً فرض کنيد 
خبرنگار مي پرس�د: آقاي رئي�س! چرا 
وضعيت هوا اين گونه شده است و آقاي 
رئيس مي گويد: ساده است ما بايد بگرديم 
ببينيم چه عواملي باعث آلودگي هوا شده 
و آن عوامل را متوقف کنيم. در صورتي که 
اين جواب در واقع يک بازي زباني است

من در يک تون�ل تاريک گير افتاده ام، 
چش�م هايم را مي بندم به اين اميد که 
بستن چشم ها و ناديده گرفتن مسئله، 
آن را حل کند ام�ا ناديده گرفتن تونل 
هيچ کمک�ي به م�ن نمي کن�د که من 
از آن تونل بي�رون بيايم. اي�ن مثال را 
مي توانيد در تمام س�احت هاي فردي 
و اجتماع�ي دنب�ال کني�د. وضعيت و 
کيفيت هوا در کالنشهرها نگران کننده 
اس�ت، چش�م هايم را مي بن�دم تا هوا 
خوب شود. يعني چه؟ يعني مي خواهم 
گ�ذر زم�ان مس�ئله م�را ح�ل کن�د


