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تا با همسرت قهر مي کني به رابطه هاي مجازي پناه مي بري 

 وابستگي به لذت هاي فوري
 در عصر فست فود و فناوري

نگاه 
سبک ارتباط

ورود شما به دنياي فناوري ارتباطي تا چه اندازه آگاهانه و انتخاب گرايانه است؟

   محمد مهر
ب�ه تصوير اين نوش�ته ن�گاه کني�د. زنداني هايي 
ب�ه س�بک زنداني�ان گوانتانام�و را مي بينيد که 
دست هايشان به دستبند گوشي ها و فناوري هاي 
نمايش مجازي بسته شده است. شايد اگر با دقت به 
اين تصوير نگاه کنيم بتوانيم حتي چهره خودمان را 
هم در ميان اين زندانيان شناسايي کنيم. آيا يکي از 

اين زندانيان من نيستم؟
چندي پيش در رس�انه ها خبري منتش�ر شد که 
فاصله زمان�ي دو رجوع به گوش�ي تلف�ن همراه 
به کمتر از 15 دقيقه رس�يده اس�ت. البت�ه به نظر 
مي رسد که اين آمار خوشبينانه است و کساني که 
وابستگي بيشتري به اين ابزار پيدا کرده اند، رکورد 
به مراتب پايين تري دارن�د يعني حرف از دقيقه و 

گاهي ثانيه است. 
اما چ�ه عواملي در اي�ن زمينه تأثيرگذار اس�ت؟ 
کافي اس�ت روزي به يکي از بوس�تان ها مراجعه 
کنيد و با چشم خودتان ببينيد آدم ها چطور مسخ 
شده اند. شايد به کار بردن اين واژه نزد افراد زيادي 
خوش�ايند نباش�د اما کافي اس�ت برويد پارک و 
ببينيد اکثر آدم ها- چرا خودمان را استثنا کنيم، ما 
هم اغلب اين گونه ايم- از وقتي که به پارک مي آيند 
تا زماني که از پ�ارک مي روند مرتب سرش�ان در 
گوشي هايشان است. يعني محيط و ارتباط با محيط 

و موجوداتش کاماًل ناديده گرفته مي شود. 
         

 اگر جعب�ه ابزار، ي�ک جمه�وري خودمختار 
شود... 

ام��ا چ��را در آن تصوير ادعا ش��ده اس��ت که ما 
استفاده کنندگان از ابزارهاي فناوري در هيئت 
زنداني ه��ا درآمده ايم؟ مگر فن��اوري چيز بدي 
است؟ فناوري مي تواند آدم ها را به هم وصل کند. 
فناوري مي تواند صداي مادري را به دخترش در 
هزاران کيلومتر آن س��وي اين زمين برس��اند، فناوري 
مي تواند آدم ها را از نگراني بيرون بياورد، در صورتي که 
اين رويدادها در 100سال گذشته بيشتر صورت يک رؤيا 
را داش��تند. از طرفي فن��اوري مي تواند مناب��ع دانش را 
س��ريع تر در اختيار آدم ها قرار دهد، اما چ��را ما اينگونه 
بدبينانه ب��ه فناوري ن��گاه مي کنيم و اين ادع��ا را طرح 
مي کنيم که فناوري در حقيقت ما را در يک فضاي کوچک 

محصور و زنداني کرده است؟ 
واقعيت آن اس��ت که فناوري به عنوان يک ابزار، ايرادي 
ندارد اما به شرط اينکه در جايگاه ابزاري خود بماند. مثل 
اين است که من يک جعبه ابزار دارم که به کارم مي آيد، در 
اين جعبه ابزار از پيچ گوشتي تا پتک و آچارهاي مختلف 
وجود دارد و تا زماني که من آنها را احضار نکنم، از جايشان 
تکان نمي خورند. من هستم که تعيين مي کنم آنها چه 
زماني از غالف و روپوش و جعبه خود بيرون بيايند، من 
تعيين مي کنم که چه نيرويي را بر اجس��ام وارد کنند و 
جهت آن نيرو چه باش��د. حاال فرض کنيد که اين جعبه 
ابزار حالت خودمختاري به خ��ود بگيرد، يعني هر زمان 
خواست ابزارهايش را از جعبه بيرون بياورد و هر نيرو در 
هر جهتي که خواست به اجس��ام يا اشيا وارد کند. آيا در 
اين صورت اين جعبه ابزار به يک پديده خطرناک تبديل 
نخواهد شد و در اين صورت آيا من احساس امنيت خواهم 
کرد؟ فرض کنيد من جعبه ابزارم را به خانه ام آورده ام، در 
حالي که به اتفاق همسر و فرزندانم در اين خانه زندگي 
مي کنيم. حال چ��ه تضميني وج��ود دارد که اين جعبه 
ابزار خودمختار شب هنگام يا حتي روز وقتي حواسمان 
نيست به من و اعضاي خانواده ام آسيب نرساند؟ به صورت 
خالصه مي توان گفت فناوري خوب اس��ت تا زماني که 
»ما« از فناوري اس��تفاده مي کني��م. در حقيقت اين ما 
هستيم که حد و مرز و چارچوب هاي حضور فناوري در 
زندگي مان را روشن مي کنيم، اما به محض اينکه فناوري 
از ما اس��تفاده مي کند و او حد و مرز و دفعات رجوع ما را 
تعيين مي کند، در حقيقت اين ما هستيم که به ابزار دست 
فناوري تبديل شده ايم، بنابراين بيراه نخواهد بود که ما 
ادعا کنيم امروز بس��ياري از ما در حقيقت زنداني ابزارها 
شده ايم. در حقيقت اتفاقي که اين وسط افتاده اين است 

که جاي »عامل و کاربر« با »ابزار« عوض شده است. البته 
در فناوري هايي که پيچيدگي کمتري دارند، امکان اينکه 
جاي ابزار و عامل يا کاربر عوض ش��ود اندک است، مگر 
اينکه وابستگي ذهني شديد باشد. يک خودروي قديمي 
که هنوز به پيچيدگي هاي فناوري آغش��ته نشده کاماًل 
متکي به فرمان هاي کاربر است، بنابراين به راحتي خود را 
در اختيار کاربر قرار مي دهد و حتي اگر بخواهد نمي تواند 
از يک »فرمان پذير« به يک »فرمان دهنده« تبديل شود، 
اما هر اندازه که فناوري ها رشد مي کنند خطر سيطره آنها 

بر زندگي انسان بيشتر و بيشتر مي شود. 

 شورش فناوري عليه انسان از تخيل تا واقعيت
فيلم اُديسه فضايي نمونه اي از فيلم هايي است 
که در اين باره ساخته ش��ده اند يا بخشي از 
فيلم به اين خطري که امروز بيش از هر زمان 
ديگري بيخ گوش بشر حس مي شود، اشاره 
دارد. در اين فيلم که به ماجراي سفر و کوچ 
انسان به فضا اختصاص دارد، آن هوش مصنوعي و رايانه 
مرکزي س��فينه که قرار اس��ت در خدم��ت دو فضانورد 
بيدار- مابق��ي فضان��وردان در خواب مغناطيس��ي فرو 
رفته اند- باشند دست به طغيان مي زند و به دنبال آن است 

که انسان هاي درون سفينه را از بين ببرد. 
به مثال خودرو برگرديم. خودروهاي س��اده اي که کاماًل 
مطيع و فرمان پذير هستند و فناوري پيچيده اي در آنها به 
کار نرفته و خودروهايي که روز به روز به سمت پيچيدگي 
بيشتر حرکت مي کنند و خودروسازها امروز از توليد نسلي 
از »خودروهاي خودران« سخن مي گويند، خودروهايي 
که درب��اره دهه��ا و صدها عام��ل مي توانن��د به صورت 
خودمختار تصميم بگيرند و به عبارت ساده تر راننده در 
اين خودروها عامل تعيين کننده اي نخواهد بود. س��ؤال 
اين است که مرز اين فناوري ها و هوش مصنوعي به کار 
رفته در آنها تا کجاست؟ امروز يکي از بحث برانگيزترين 
فناوري ها در ارتباط با هوش مصنوعي اس��ت، سخن از 
توليد موجودي است که بتواند راساً بينديشد و تصميم 
بگيرد. اين جهت گيري ها ممکن است کاماًل جاه طلبانه 
به نظر برس��د و براي بسياري جذابيت داش��ته باشد اما 
همچنان که در فيلم ه��اي علمي- تخيل��ي پيش بيني 
مي شود، اگر اين موجودات عليه انسان ها شورش کنند و 

از کنترل خارج شوند، تکليف چه خواهد بود؟

 وقتي جان شما تغذيه سالم نمي شود
اما يکي از نشانه هاي شورش فناوري عليه 
انس��ان- حتي اگر اين شورش را پررنگ و 
پيچيده به حساب نياوريم– را مي توان در 
وابستگي بيمارگونه و اعتيادآور به ابزارهاي 
ارتباطي مش��اهد کرد. اغراق نيس��ت اگر 
بگوييم وسايل ارتباطي امروز اگرچه ظاهر ارتباطي دارند 
اما در بسياري مواقع کاماًل در برابر ارتباط قرار مي گيرند و 

وجه ضدارتباطي خود را معلوم مي کنند. 
کافي است ما به معناي عميق تر ارتباط يا دانش توجه 

کنيم. امروز در همين گروه هاي مجازي مطالبي به نام 
دانش به اشتراک گذاشته مي شود که در بهترين حالت 
»شبه دانش« و در حقيقت نوعي »خرافه هاي مدرن« 
هس��تند و از عمق و کيفيت الزم برخوردار نيس��تند، 
اما ما که از اين مطالب جعل��ي و کم مايه بهره مي بريم 
عموماً دچار اين توهم هس��تيم که از دان��ش و علم يا 
روانشناسي و نظاير آن تغذيه ش��ده ايم و به اطالعاتي 
که مي خواستيم دسترسي پيدا کرده ايم و توجه کنيم 
همين مطالب جعلي پايه بسياري از تحليل هاي بعدي 
قرار مي گيرد و معلوم اس��ت ما از مقدمات نادرست يا 
س��طحي به چه نتايجي خواهيم رس��يد. از طرفي اين 
مطالب کوتاه باعث مي شود اشتهاي افراد در اتصال به 
منابع واقعي دانش کور ش��ود. مثل اين است که کسي 
خودش را با ريزه خواري سير مي کند، مثل اين مي ماند 
که شما به جاي اينکه غذاي واقعي و سالم بخوريد هر 
روز با چيپس، پفک و نوشابه خودتان را تغذيه مي کنيد 
و احساس سيري هم به شما دست مي دهد و خوشحال 
هستيد که در اس��رع وقت خودتان را تغذيه کرده ايد، 
ام��ا در حقيقت نمي داني��د چه خيانتي ب��ه بدن خود 
مي کنيد چون اگرچه اين مواد غذايي کالري بدن شما 
را تأمين مي کنند، ام��ا کيفيت و ارزش غذايي چنداني 
ندارند و در درازمدت بدن ش��ما را به سمت فرسايش، 
بيماري و خس��تگي مي کش��انند، اين اتفاقي است که 
امروز در فضاي مجازي و تغذيه فکري و معرفتي روي 
مي دهد. افراد زيادي به صورت شبانه روزي در جريان 
محتواهاي  کم مايه و مطالب شبه علمي– معرفتي- ادبي 
و خرافه هاي شيک قرار مي گيرند و تصور مي کنند آنچه 
به آن نياز دارند در قالب مطالب کوتاه به آن دسترسي 
يافته اند، اما در حقيقت ذهن و جان آنها به واسطه همين 

مطالب از تغذيه سالم دور مي ماند. 

 مجمع الجزايري به نام خانه
نکته ديگر اينکه وقتي ابزارهاي ارتباطي در 
زندگي انسان ها به شکل افسارگسيخته و 
ناآگاهانه حضور پيدا مي کنند به س��رعت 
خصل��ت ارتباط��ي خ��ود را ب��ه کارکرد 
ضدارتباطي بدل مي س��ازند. در واقع اين 
ابزارها دس��ت ب��ه اشتهاس��ازي کاذب در زمينه ارتباط 
مي زنند، بنابراين شما در فقدان چتر آگاهي مجبوريد به 
صورت دائمي در جريان ارتباط هايي قرار بگيريد که اصوالً 
نه تنها چيزي به کيفيت ارتباط هاي واقعي شما نمي افزايد 
بلکه کيفيت ارتباطي واقعي شما را از بين مي برد، مثل اين 
مي ماند که زن در خانه با گوشي خود سرگرم است مرد نيز 
با گوشي خود سرگرم ش��ده و فرزند هم در گوشي خود 
غرق است. در حقيقت اين خانه به سه جزيره تقسيم شده 
و هر کس��ي در جزيره خود به تنهايي زندگي مي کند. به 
عبارت ديگر هر اندازه که رابطه م��ا از ارتباط من و تو به 
رابطه من و گوشي ام، رابطه تو و گوش��ي ات و رابطه او و 
گوشي اش س��وق مي يابد، فضاي خانه به سمت سردي 

عاطفي کشيده مي شود. 

 پراکن�دن بذره�اي ارتباطي در ش�بکه هاي 
اجتماعي

البته گاهي ما متوجه اين س��ردي عاطفي 
نيس��تيم و هم��ه چي��ز را کام��اًل طبيعي 
مي پنداريم. از اينکه مي بينيم در خانه مان 
آرامش برقرار اس��ت و هر کسي در کسوت 
خود مشغول است حتي ممکن است به خود 
افتخار کنيم و بباليم که چه خانه بي دردسري داريم، اما 
اين سکوت بيشتر شبيه آرامش قبل از توفان است. من 
وقتي ب��ه لحاظ عاطفي ب��ا ارتباط هاي مج��ازي علقه و 
وابستگي پيدا کنم به هر ميزان که اين ارتباط ها تشديد 
شود از سرمايه ارتباط هاي واقعي من کاسته خواهد شد. 
ما در واقع يک سرمايه محدود زماني و عاطفي داريم. شما 
وقتي گوشي به دست مي گيريد و در گروه ها و کانال هاي 
مجازي مي چرخيد زمان يا عاطفه بيشتري در اختيار شما 
قرار نمي گيرد، بنابراين اگر من روزي پنج شش ساعت از 
زمان هاي خود را صرف شبکه هاي اجتماعي مي کنم اين 
زمان را بايد از زمان هايي که در اختيار دارم به اين شبکه ها 
اختصاص دهم. وقتي تمام انرژي ام را براي گفت وگو در 
شبکه هاي اجتماعي تخليه کرده ام ديگر نايي و تواني براي 
گفت وگوهاي چهره به چهره به ويژه ب��ا افراد خانواده ام 
نخواهم داش��ت، چون آن انرژي پيش��تر در جايي ديگر 
تخليه شده است. جدا از اينکه گاه حاشيه هاي عاطفي و 
حتي روابط خارج از ازدواج در همين شبکه هاي اجتماعي 
به وجود مي آيد که قابل پيش بيني است، به خاطر اينکه 
وقتي فردي در جايي ديگر سرمايه گذاري زيادي مي کند 
- م��ن پن��ج ش��ش س��اعت در ش��بکه هاي اجتماعي 
سرمايه گذاري مي کنم در حالي که سرمايه گذاري من در 
خانه اندک اس��ت- معل��وم اس��ت از هم��ان جايي که 
سرمايه گذاري کرده ام انتظار و توقع خواهم داشت. من 
وقتي بذرهاي ارتباطي خود را در ش��بکه هاي اجتماعي 
مي پاشم و پراکنده مي کنم نمي توانم انتظار داشته باشم 
اين بذرها در خانه واقعي من برويد، بنابراين حاشيه هاي 

ارتباطي و عاطفي ام گريزناپذير خواهد بود. 

 آيا وقت نقد جدي فناوري فرا نرسيده است؟
چرا امروز وس��ايل ارتباطي مدرن به ويژه 
گوشي هاي تلفن همراه، ما را به زنداني هايي 
در جزيره هاي کوچک تبديل کرده اند؟ براي 
اينکه فناوري امروز در چشم ما- يعني اغلب 
آدم هاي��ي که در اين جه��ان فعلي زندگي 
مي کنند- فق��ط يک منظر دارد و آن تحس��ين اس��ت. 
متأس��فانه اين ابزارها چنان هوش از سر آدميان در همه 
جاي دنيا برده اند که کسي فرصتي براي نقد آنها را نيافته 
اس��ت و نقدهاي محدودي هم که ص��ورت مي گيرد در 
فرهنگ و روابط اجتماعي ما نفوذ چنداني ندارد يا سريع 
انگ متحجر، ضد علم و عقب مانده بودن به ناقدان فناوري 
زده مي شود، اما اگر روزي انس��ان ها به همه داشته هاي 
خود از جمله ابزارهاي فناوري نگاه نقادانه اي داشته باشند 
در آن صورت رابطه آنها با ابزارها آگاهانه و هش��يارانه تر 
خواهد شد. فراموش نکنيم پيچيده ترين ابزارها از سوي 
انسان ساخته مي ش��ود، اما نکته اينجاست که در فقدان 
يک چتر آگاهي وس��يع، اين ابزاره��ا پيش بيني ناپذير 
مي ش��وند. مثل اين مي ماند که شما چندين توپ به هم 
چسبيده را روي ميز قرار مي دهيد و ضربه اي به اين توپ ها 
مي زنيد، اما پيش بيني اينکه نيروي منتقل شده به توپ ها 
آنها را در چه مسيري قرار خواهد داد بسيار دشوار است. 
رابطه امروزي ما با ابزارهاي فناوري از جمله فناوري هاي 
نوظهور ارتباطي اينچنين است. چندين ميليون و ميليارد 
از اين ابزارها هر کدام در گوش��ه اي، رابطه اي را ش��کل 
مي دهند و اين رابطه ها مدام با رابطه ه��اي ديگر به هم 
مي پيوندد يا رابطه ه��ا را دچار گسس��ت مي کند. هنوز 
رابطه اي شکل نگرفته دچار گسست مي شود، براي اينکه 
در گوشه اي ديگر ضربه اي ديگر به توپ ها وارد مي شود و 
توجه کنيم که اين توپ ه��اي ارتباطي اغلب فاعليتي از 
خود ندارند، بلکه جهت گيري آنها به واس��طه ضربه هاي 
نواخته شده تعيين مي شود، بنابراين اگر کسي مي خواهد 
از اين دايره بيرون بيايد راهي ندارد که ببيند تا چه اندازه 

ورود و خروج آگاهانه اي به دنياي فناوري دارد. 

    زندگ�ي اي که منط�ق انتظ�ار را کنار 
مي زند

اگر ص��در و ذيل زندگ��ي امروز را ن��گاه کنيم 
مي بينيم که فناوري ما را ب��ه دامان لذت هاي 
فوري پرتاب کرده اس��ت، بنابراي��ن ما منتظر 
شدن را امري مذموم مي دانيم. چند دهه پيش 
براي خوردن ت��وت فرنگي يا هندوان��ه بايد تا 
تابس��تان صبر مي کرديد اما حاال نيازي نيست 
که تا تابس��تان صب��ر کنيد، کافي اس��ت چله 
زمس��تان اراده کنيد تا توت فرنگي در خانه تان 
باشد. همينطور درباره اکثر ميوه هاي تابستاني 
وضعيت اينگونه اس��ت. ما تا چند س��ال پيش 
براي درس��ت کردن يک چاي پروس��ه قريب 
به نيم ساعت تا يک س��اعت را طي مي کرديم 
همچنان که مي بينيم در کشورهاي شرق آسيا، 
چاي خوردن متصل به يک مراس��م و آيين بود 
اما امروز به مدد چاي کيسه اي و دستگاه هايي 
که زير يک دقيق��ه آب را به ج��وش مي آورند 
مي توان در يکي دو دقيقه يک چاي فوري تهيه 
کرد. در رستوران هاي سنتي مجبور بوديم نيم 
س��اعت براي آماده ش��دن غذا صبر کنيم، اما 
فست فودي ها اين زمان را کمتر و کمتر کرده اند، 
بنابراين وقتي به رستوران سنتي مي رويم دائماً 
با انگش��تانمان روي مي��ز رژه مي رويم، چون 
احساس مي کنيم غذا را دير مي آورند. پدران ما 
100 سال پيش سفر زيارتي به مشهد را پروژه 
يک ماهه براي خود قرار مي دادند، اما شما امروز 
مي توانيد صبح خانه تان باش��يد، ظهر مش��هد 
و عصر دوباره ب��ه خانه تان برگردي��د، بنابراين 
مجموعه اين اتفاقات باعث شده تا منتظر شدن 
و منطقي که پش��ت آن وجود دارد آرام آرام از 
جلوي چش��م ما کنار برود. در حقيقت فناوري 
اين وهم را ايجاد کرده که منتظر ش��دن معنا و 
ضرورتي ندارد و لزومي ندارد ما منتظر شويم. 
فناوري اين وهم را ايجاد کرده که مي توان بدون 
منتظر شدن هم زندگي کرد، بنابراين هر چيزي 
که در آن انتظاري وجود داشته باشد به چشم ما 

اندوه بار و ناخوشايند مي آيد. 
   وقتي فناوري، روح انتظار را مي ُکشد

از طرفي توجه کنيم کسي که عادت کرده است 
زود به خواسته اش برسد و انتظار براي رسيدن 
به خواسته را غير منطقي مي يابد چنين انساني 
در معرض لذت هاي فوري، اما ويران کننده قرار 
مي گيرد. من با همسرم در رابطه ام به اختالف 
برخورده ايم و چون احس��اس مي کنم که رفع 
اين اختالف يا کاستن از اين اختالفات مستلزم 
انتظار کش��يدن و منتظر ماندن اس��ت، به اين 
معنا که من بايد پروسه اي را طي کنم تا دوباره 
رابطه ام ترميم ش��ود، اما از آنجا که حوصله اين 
منتظر ماندن را ن��دارم از امکانات��ي که دنياي 
فناوري در ايجاد يک رابطه جديد در اختيار من 
قرار مي دهد اس��تفاده مي کنم. شما تا يکي دو 
دهه پيش نمي توانستيد تصور کنيد که گوشي 
تلفن همراه بسياري از آدم ها مثل آب خوردن 
امکان ايجاد يک رابطه جدي��د را به آنها بدهد، 

اما از يک سو هم فناوري فهرست متنوع تري از 
ايجاد رابطه هاي جديد را در اختيار آدم ها قرار 
مي دهد و از س��ويي ديگر فناوري روح انتظار را 
هم در زندگي مي ُکشد و از بين مي برد. يعني ما 
با آدم هايي طرف هستيم که مي خواهند سريع 
به خواسته شان برسند و از سويي امکان رسيدن 
سريع به خواسته ها هم به مدد فناوري برايشان 

فراهم شده است. 
   وابس�ته ش�دن ب�ه ايده آليس�م هاي 

فريبنده
اما يکي از داليل ديگري که لذت هاي فوري را در 
روابط آدم ها با همديگر به اوج مي رساند وابسته 
شدن به نوعي ايده آليسم فريبنده است. زن ها، 
دخترها و حتي مردها معموالً بهترين فيگور و 
حالت چهره شان را تبديل به عکس مي کنند و 
در پروفايل هايش��ان مي گذارند، از سويي ما در 
آغاز رابطه با يک فضاي ناشناخته و بکر روبه رو 
هس��تيم، هنوز هيچ خاطره اي شکل نگرفته و 
همه چيز رؤيايي به نظر مي رسد، بنابراين اين 
ايده آل گرايي فريبن��ده نوعي لذت فوري ايجاد 
مي کند، در حالي که همسر ش��ما از آن شکل 
ايده آلي به يک موجود واقعي تقليل يافته است و 
از  آنجا که بسياري از آدم ها، نه در واقعيت که در 
رؤياها زندگي مي کنند و عموماً از واقعيت فراري 
هس��تند در رؤياي ايده آل ها غرق مي ش��وند و 
نتيجه آن ورود به روابطي است که نوعي لذت 

فوري را تقديم فرد مي کند. 
اما موضوع اينجاست که حتي اگر فرد اين لذت 
فوري، فريبنده و ايده آل را بپذيرد، چه آن فرد، 
مرد باش��د و چه زن- گرچه در ه��ر رابطه اين 
شکلي ما به يک زن و يک مرد نياز داريم- رابطه 
بعد از شروع به س��رعت رنگ و بوي واقعيت به 
خود مي گيرد. در آغاز ممکن اس��ت مرد و زن 
تصور کنند وارد منطقه بکر و کاماًل ش��ورانگيز 
شده اند اما در واقع اين رابطه ظاهراً شورانگيز بر 
بستر رابطه اي ويران شده يا متشنج و بالتکليف 
بنا شده است. تکليف رابطه اي که از يک رابطه 
بالتکليف يا متش��نج و وي��ران تغذيه مي کند، 
چيس��ت؟ آن مرد ي��ا زن رابطه قبل��ي خود را 
بالتکليف گذاش��ته اند، به اين اميد که ورود به 
رابطه اي ديگر مي تواند تکليف آنها را روشن کند 

و آيا اين تناقض نيست؟ 
   منتظ�ر ش�دن، تمريني ب�راي ادراک 

عميق تر زندگي
فکر مي کنم وقت آن رسيده است که ما انتظار 
را به عنوان قانوني طبيعي و الزم به زندگي مان 
بياوريم. وقت آن رسيده است که منتظر شدن 
را به عنوان تمريني براي ادراک عميق تر زندگي 
بپذيريم. اين تمرين مي تواند با هر سرمايه گذاري 
زمان دار و مبتني بر انتظار صورت گيرد. تا آنجا 
که مي توانيم فوري خواهي ه��ا را از زندگي مان 
حذف يا کمرنگ کنيم. اگر ضرورت هاي خاص 
وجود ندارد به جاي چاي کيس��ه اي، چاي دم 
کنيم، به جاي اينکه از بيرون گل بخريم گاهي 
خودمان گل پرورش بدهيم تا انتظار براي رشد را 
بياموزيم. تفويض اغلب کارها به بيرون گاهي ما 
را به دامان فوري خواهي هاي بي حد و حصر سوق 
مي دهد. انگار هميشه کسي در بيرون وجود دارد 
که مي تواند آنچ��ه را که ما مي خواهيم فوري تر 
در اختيار ما قرار دهد. فرق نمي کند آن چيزي 
که مي خواهيم چيست؟ از سبزه عيد بگيريد تا 
َگردگيري خانه، از رستوران رفتن هاي افراطي 
تا زيارت هاي مجازي و صدها و هزاران عادت ريز 
و درشت ديگر که رسيدن به لذت فوري و حذف 
انتظار در آنها حرف اول و آخر را مي زند و خصلت 

حسنه صبر را در ما از بين مي برد. 

چرا ما اين همه وابسته به لذت هاي فوري شده ايم؟ فرض کن با همسرت سر موضوعي 
به اختالف برخورده اي و شب قبل دعواي مفصلي را تجربه کرده اي و دست بر قضا امروز 
در يک موقعيت از جنس » لذت فوري« قرار گرفته اي. زني روبه روي تو قرار گرفته که 
با نرمي و مالطفت با تو حرف مي زند، مثل آدم هايي که تو را خوب درک مي کنند. يک 
لذت فوري روبه روي توس�ت. اين زن مي تواند همکار تازه تو در محل کار باشد يا در 
يکي از گروه هاي مجازي در يک گروه قرار گرفته باشيد و حاال تو هرچه مي گويي آن 
زن تصديق مي کند. ممکن است آن چيزي که تو به عنوان اغواگري در آن زن تفسير 
مي کني يا تصوري که درباره تصديق او داري يک تفس�ير ذهني کاماًل اشتباه باشد، 
يعني در بهترين حالت آن زن ايده و حرف تو را تأييد کرده، اما تو آن را مربوط کرده اي 
به تصديق ش�خصيت و اينکه اين زن مرا مي فهمد يا نه، ممکن است حتي يک زن در 
برابر تو قرار گرفته که او هم حفره هاي رواني و ذهني خود را دارد و با اينکه مي داند تو 
يک متأهل هستي احس�اس مي کند از ابزارهاي زنانگي اش مي تواند استفاده کند تا 

لحظاتي با يک مرد خوش باشد، چون او هم به يک لذت فوري فکر مي کند. 

اگر صدر و ذي�ل زندگي ام�روز را 
نگاه کنيم مي بينيم که فناوري ما 
را به دامان لذت هاي فوري پرتاب 
ک�رده اس�ت، بنابراين م�ا منتظر 
ش�دن را امري مذم�وم مي دانيم

ما زندانيان گوانتاناموي مجازي هستيم


