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سبكنگرش

نگاه

ما با مرداني در محلهمان بزرگ ش�دهايم
كه ش�ايد پولدار نباش�ند اما اسمش�ان
اعتب�ار يك محله اس�ت .همه روي س�ر
فالني قس�م ميخورند .نظرش را حجت
ميدانن�د .روي�ش را زمي�ن نميزنند و
امين همه هس�تند .ما به اي�ن ميگوييم
آب�رودار و اصي�ل .ن�ه كس�ي كه ب�ه او
پولي ميرس�د و يكه�و مثل ق�ارچ توي
ليس�ت بچ�ه پولداره�ا ظاهر ميش�ود.
معلوم نيس�ت چط�ور و با ك�دام قاعده
و قانون�ي پولدار ش�ده ،اما ح�اال او را به
واس�طه داش�تههايش تكري�م ميكنند

آيا در ارزشگذاري آدمها حرف و عملمان يكي است؟

اولويت با شماست جناب مستطاب پولدار!

مرضيه باميري
شما در اعتباربخشي به ديگران ،بها دادن به ديگران
و انتخاب آنان به چه چيزي اهميت ميدهيد .فرض
كنيد براي دخترتان خواستگار آمده است ،مالك
شما براي انتخاب چيست؟ اگر براي تحقيق محلي
برويد چه م�واردي را مالك ق�رار ميدهيد؟ اينكه
پس�ر كجا كار ميكند؟چقدر درآم�د دارد؟پدرش
چقدر دارايي و ملك دارد؟ يا همين كه اسم دكتر،
مهندس يا تاجر را يدك بكش�د كافي اس�ت؟ اين
روزها تفكيك اين دو مقوله كار دش�واري اس�ت و
اغلب افراد دنبال هر دوي اين ايدهآلها هس�تند.
يعني كسي كه اس�م و رس�مي دارد و البته نان در
سفرهاش نيز قابل توجه باش�د ولي قرار به انتخاب
باشد كدام در اولويت است؟ آيا همين كه يك پسر از
خانوادهاي اصيل باشد و به قول بزرگترها سر سفره
پدر و مادر بزرگ ش�ده باشد براي ش�روع زندگي
كافي اس�ت يا بايد پول هم در ب�دو زندگي به وفور
باشد؟ مثالهايي از اين دست فراوان است...
كدام را انتخاب ميكنيد ،پول يا اخالق؟
ش��ما رئيس بانك هس��تيد و قرار اس��ت با تع��دادي از
درخواستهاي وام موافقت كنيد .مالكتان براي انتخاب
چيست؟ فردي كه فرهنگي اس��ت ،نام نيك دارد و شهره
شهر است ،اما وضع مالي چندان مناسبي ندارد .تضميني
براي پرداخت اقس��اط ندارد .حتي ضامنها هم از صنف
خودش هستند ،محترم اما ...در مقابل يك مشتري داريد
كه پولدار است .نيازي به ضامن ندارد و پدرش بانك را روي
حساب پر و پيمان خودش ميچرخاند .يا منسوب به افراد
پولدار شهر است .شما به كدام يك وام ميدهيد؟ به ضامن
بازگشت س��رمايه بدون تماسهاي مكرر يا به اخالق كه
ضامن اصلي پرداخت اقساط است؟

سبكرفتار

حامد جمالي
بيشك داستان چوپان دروغگو را شنيدهايد .شايد
برخي آسان از كنار اين داستان رد شده باشند اما
واقع ًا داستاني پندآموز است كه جا دارد انسان از آن
درس عبرت بگيرد .داستاني كه خالصه ميشود در
بياعتمادي انسان به آدمهاي دروغگو .فرد دروغگو
اعتبار خود را برده اس�ت و مردم حتي نزديكانش
نيز از او متنفر هس�تند .خيليها متأس�فانه حتي
براي پيشبرد كارشان قس�م دروغ ميگويند و بعد
مجبورند دهها دروغ ديگر را ضميمه آن كنند.
در دوران دبيرستان دوستي داشتم بسيار اهل چاخان! با
اينكه بارها دروغهايش را آشكار ميكرديم اما باز هم به كار
خود ادامه ميداد .انگار ناف اين آدم را با دروغ بريده بودند.
ما معتقد بوديم اين شخص زماني راست ميگويد كه دروغ
گيرش نيايد واال محال بود زبان به راس��ت بگشايد .با اين
اوصاف روابط اجتماعي خوبي هم داشت!
او يك روز من و رضا را براي شام به خانه خودشان دعوت
كرد .اولش نميخواس��تيم برويم اما به رضا گفتم برويم.
چون امش��ب ميخواهم چند تا از دروغهايش را رو كنم.
با رضا بعد از نماز از مس��جد حركت كرديم به سمت خانه
اين دوس��ت خالي بندمان آقا سامان! همين كه نشستيم
و احوالپرسيمان تمام شد ،س��امان رفت چاي بياورد .رو
به پدرش كردم كه خيلي هم مرد ش��ريفي است و گفتم:
«خب! به س�لامتي كي به خانه جديدتون اسبابكش��ي
ميكنيد؟» پدرش با تعجب پرسيد« :خانه جديد؟» اين
ادعاي آقا سامان ما با انكار پدرش مواجه شد .به رضا اشاره
كردم كه اين يكي فع ً
ال.
با سامان كه س��ه نفري تنها ش��ديم ،گفتم« :آقا سامان!
حكمهاي قهرمانيت تو رش��ته كاراته بود ،چ��ي بود اونا؟
نميبينمشون »...اولش كه يادش نبود چنين ادعايي كرده.
تا يادش آمد با روش خاص خودش قضيه را ماستمالي كرد
و بحث را پيچاند! به رضا اشاره كردم كه اين هم دوميش...

حق داريد گيج شويد پرسش دش��واري است ،زيرا اغلب
ما تمام عمر شعار ميدهيم كه اخالق باالتر از پول است،
اما وقتي پاي عمل ميرسد مردد ميشويم .ما هر روز در
زندگي گرفتار اين تصميم و انتخابها ميشويم و انتخاب
هم در اغلب موارد مشترك و قابل درك است.
اگر شما همزمان با يك فرد پولدار به عنوان راننده مواجه
شويد هر دو ماشين دربست بخواهند يكي استاد دانشگاه
و يكي تاجر كدام را انتخاب ميكنيد؟ اگر شما معلم باشيد
به شاگرد يك كارگر كه درسش خوب است اما كس و كاري
براي پيگيري اوضاع ندارد و كاري با مدرسه هم ندارد بها
ميدهيد يا يك ش��اگرد كه پدرش رئيس بانك اس��ت و
ميتواند به شما وام سفارشي بدهد؟
اگر يك غريبه از ش��ما نان خارج از نوب��ت بخواهد و يك
مرد پولدار براي كارگرهاي س��اختمانش به روال هر روز
نان بخواهد به كدام بها ميدهيد؟ اگر ش��ما يك دكتر يا
پرستار باشيد .در شرايط مشابه دو بيمار بياورند يكي اسم و
رسمدار ،پولدار و مشهور و ديگري بينشان اما شريف ،كدام
در اولويت است؟ به كدام بيمار رسيدگي بهتري ميكنيد
و سقف خدمات برايش ارائه مينماييد؟
شما يك تكنسين تأسيسات!اگر همزمان دو مشتري داشته
باشيد كه يكي پولدار باشد و بيچانه دستمزد بدهد و شايد
هم انعام و ديگري يك مرد محترم باشد كه كل محله روي
سرش قسم ميخورند اما همان دستمزد عرف را شايد با دو
روز تأخير بدهد شما به كدام بها ميدهيد؟
اگر قرار باشد اس��تعداديابي كنيد و از ميان دانشآموزان
يك مدرسه كساني را براي مسابقات انتخاب كنيد چقدر
مالكتان پول و نام والدين اس��ت و چند درصد نگاه بدون
تبعيض و فقط از سر استعداد برتر؟
باز هم سؤال قديمي علم بهتر است يا ثروت؟
اينها فقط تع��دادي از انتخابهاي ما آدمهاس��ت .ما كه
ش��عار ميدهيم اصالت مهمتر از پول اس��ت اما به وقت

عمل برعكس عمل ميكنيم .ما كه تمام عمر توي گوش
فرزندانمان ميخوانيم علم بهتر از ثروت اس��ت حتي اگر
خودم��ان مخالف اين نظريه باش��يم ولي پ��اي عمل كه
ميرس��د در زندگي ثروت مالك انتخابمان ميشود .ما
براي تحصيل فرزندانمان سرمايه بزرگي خرج ميكنيم،
كنكور و دانشگاه را پش��ت س��ر ميگذاريم تا به مرحله
مهم كاريابي و اشتغال ميرسيم .اينجاست كه در اغلب
موارد مدرك تحصيلي خيلي ب��ه كار نميآيد .چيزي كه
مهم است داشتن يك اسم (پارتي) پشت اسم فرزندتان
است .بايد گوشي را برداريم و به هر مدير با هر رتبهاي كه
ميشناسيم التماس براي استخدام كنيم  ،هر چند موقت
سفارش كند .تنها چيزي كه مهم نيست مدرك است كه
در آخرين مرحله استخدام مورد ارزيابي و راستي آزمايي
قرار ميگيرد آن هم در حد تشريفات اداري .حاال اصالت
مهم است يا نام ،شهرت و پول؟
اگر كسي پولدار باشد و به قول امروزيها همه چيز تمام
كسي نميپرسد اينهمه ثروت را از كجا و از كدام راه به
دست آورده ،كسي از اصالت خانوادهاش نميپرسد .تعداد
دفعات زندان رفتن برادرش مهم نيست ،طالق خواهرش
مهم نيس��ت .همين كه پول دارد كافي اس��ت .حتي اگر
اختالس كرده باش��د .كافي اس��ت تا او را از تمام خطاها
مبرا كنيم .به او احترام ميگذاريم و حتي اشتباهاتش را
كه ديديم به روي خودمان نميآوريم .همين كه عموي
فالني آدم اسم و رسمداري اس��ت بس است .اينكه تمام
ارث خانوادهاش يك روز به او ميرس��د كافياست .پاي
اصالت را وقتي وسط ميكش��يم كه پول در ميان نباشد.
پسرها وقتي عاشق ميشوند به دو صورت او را به خانواده
معرفي ميكنند .بعضي ميگوين��د خانوادهاش آدمهاي
خوبي هس��تند يا ميگويند خيلي پولدار است .يعني ما
انس��انيت و اصالت را در حد داشتن يك زندگي الكچري
تنزل دادهايم.

اصالتي كه ياد ما دادهاند با اينها فرق ميكند .ما با مرداني
در محلهمان بزرگ شدهايم كه ش��ايد پولدار نباشند اما
اسمش��ان اعتبار يك محله اس��ت .همه روي سر فالني
قس��م ميخورند .نظرش را حجت ميدانن��د .رويش را
زمين نميزنند و امين همه هستند .ما به اين ميگوييم
آبرودار و اصيل .نه كس��ي كه به او پولي ميرسد و يكهو
مثل قارچ توي ليست بچه پولدارها ظاهر ميشود .معلوم
نيس��ت چطور و با كدام قاعده و قانوني پولدار ش��ده ،اما
حاال او را به واسطه داشتههايش تكريم ميكنند .طبيعي
است در چنين جامعهاي هرگز شايستهساالري به معناي
واقعي رخ ندهد.
ما به اسمهايي احترام ميگذاريم كه اصيل نيستند و فقط
پش��ت عناوين حقوقي خود و پدرانش��ان پنهان شدهاند.
ما ميگوييم پس��ر فالن وزير يا دختر ف�لان نماينده .ما
اصالتش را با عنوان فعلي ميشناسيم .اين آدمها نه از روي
شايستهساالري بلكه از روي ابهت ديپلماتيك پدرانشان
شناخته ميشوند .براي خودشان هويت ندارند .كسي به
درستي اسم و رسمش��ان را نميداند اما مردم ميگويند
آقازاده! ما خودمان پول را بر اخالق ارجح دانس��تهايم .ما
خودمان كار معلمان و پرستاران را معمولي جلوه دادهايم.
خردهاي نيس��ت وقتي خودمان مقصريم .وقتي خودمان
شايس��تگي را در اس��م و پول ميدانيم .وقتي آدمها را با
موقعيتهايشان خطكشي ميكنيم و نه با داشتهها و علم
و تواناييهايشان.
ايران پر اس��ت از تواناييهاي سرش��ار ،از جوانهاي
خالق و با اخالق كه اتفاقاً اصيلند اما استعدادش��ان را
باید جدی گرفت و پرورش داد و گرنه مهندس ميشود
آبدارچي ،ديپلمه با پارتي ميش��ود مدير ،ليسانس��ه
و فوق ليس��انس بيپشتوانه ميش��ود راننده آژانس و
گارسون رستوران و علم را در سيني دو دستي تقديم
صاحبان پول و شهرت ميكند!

دروغهايي ضميمه شده به قسمهاي دروغ

عزيزم! بگو بابا خونه نيست!

! همين طور تا آخر ش��ب چهار ،پنج ت��ا از دروغهايش را
بيرون كش��يدم .هرچند بعد از مهماني خ��ودم ناراحت
بودم اما ميخواستم ديگر دس��ت از دروغ گفتنش بردارد
اما نشد كه نشد.
اين سخن براي 10سال پيش بود اما همين يك مدت قبل
دوباره بعد از حدود هشت سال او را ديدم .هيچ تغييري در
او به وجود نيامده بود .بعد از احوالپرسي شروع كرد به پز
دادن و دروغ گفتن .باور كنيد يك ساعت نبود كه كنارش
بودم اما تعداد دروغهايش از دس��تم در رفت ...اين گونه
افراد اعتبار خود را با دروغهايشان بر باد ميدهند .مدتي
با اينها كه باشي اگر در وس��ط روز بگويند االن روز است،
باور نخواه��ي كرد و خودت بيش��ك در موردش تحقيق
ميكني...
در بي��ن رذائل اخالق��ي ،صفت��ي زش��تتر و زنندهتر از
دروغگويي پيدا نخواهيد كرد .برخي از صفات هستند كه

اگر ترك شوند بسياري از صفات زشت از انسان برداشته
ميشود .به اصطالح اين صفات را صفات كليدي مينامند.
دروغ از جمله صفات كليدي است كه آميخته با بسياري
از گناهان و رذائل زشت و ناپسند اخالقي شده است .امام
صادق (ع) تعبير بس��يار جالبي درباره دروغ دارند .ايشان
ميفرمايند« :اگر تمام گناهان در اتاقي جمع باشد ،كليد
اين اتاق دروغ است ».واقعاً همين گونه است .تصور كنيد
اگر دروغ نباشد ،تهمتي نيست ،دزدي نميشود ،اختالس
جايي ن��دارد ،قدرتطلبي كنار م��يرود ،ظلم امكانپذير
نميشود و خالصه فساد كاهش مييابد ،جامعه رنگ و بوي
انسانيت به خود ميگيرد و همه پاك زندگي ميكنند.
جامعه امروز بدجور با دروغ آميخته شده است و متأسفانه
در ميان مردم اين گناه بزرگ بسيار ناچيز شمرده ميشود.
پس به راحتي مرتكب آن ميش��وند .وقتي سري به ميان
بازاريها ميزني هنگام خريد و فروش چقدر رايج اس��ت

طرف ب��راي اينكه دروغ��ش را باور كنند چند قس��م هم
ضميمه آن ميكند! واقعاً به دس��ت آوردن مقداري سود
بيشتر ارزش اين را دارد كه زبان به دروغ گفتن بگشايي؟
ريشه بسياري از اختالفهاي زوجين ناشي از دروغ است.
زن و مردي كه به راحتي به يكديگر دروغ ميگويند ابتدا
اعتمادشان نسبت به يكديگر س��اقط ميشود ،بعد از هم
متنفر ميشوند و نهايتاً پاي زندگيشان به دادگاه خانواده
و طالق كشيده ميشود .آيا ارزش دارد به خاطر صداقت
نداشتن كانون خانوادهاي از هم متالشي شود؟ طرف دائماً
به بچهاش گوش��زد ميكند كه دروغ بد اس��ت ،دروغگو
دش��من خداس��ت و ...اما وقتي تلفن زن��گ ميخورد به
فرزندش ميگويد« :عزيزم! بگو بابا خونه نيست!» بيشك
اين بچه دچار تناقض شخصيتي ميشود .چه شد؟ باالخره
دروغ خوب است يا بد؟ اگر بد است چرا من بايد االن دروغ
بگويم؟ ديگر حرف بس است .كم شعار بدهيم ،كجاست
عمل؟ كجاست شخصي كه ميداند اگر راست بگويد ضرر
ميكند اما اين ضرر را به جان ميخرد؟
امروزه در ادارهها راستگويي چه جايگاهي دارد؟ مديران
ما ،كارمندان ما و ...ت��ا چه حدي راس��ت ميگويند؟ آيا
راستگويي آنها تا وقتي است كه منافعشان به خطر نيفتد؟
واقعاً آن مسئولي كه ارباب رجوع را به خاطر بيحوصلگي با
يك دروغ رد ميكند ،در زندگياش خير ميبيند؟ به عينه
ديدهام در برخي از ادارهها فالن كارمند چون امروز حال
خوشي نداشته ،به دروغ گفته است« :پدر جان! سيستم
قطعه ،برو فردا بيا».
فقط يك لحظه تصور كنيد جامع��هاي را كه بدون دروغ
چقدر زيباس��ت .چقدر زندگي با معنا ميشود در چنين
جامعهاي .براي س��اختن جامعهاي بدون دروغ بايد همه
ما دست به كار شويم .هركس از خودش شروع كند و بعد
از آن سعي كنيم دروغ را از ميان خانوادههايمان ريشهكن
كنيم .آن وقت وقتي همه اهل عمل بوديم شاهد جامعهاي
پاك خواهيم بود.

جنگيدن با بيحوصلگي فايده ندارد

مالل را مجالي براي لذت بردن از زندگي كنيم
وقتي چند ماه انتظار كشيدهايد تا تعطيالت فرا برسد و راهي سفر شويد ،كافي است
اتفاقي بيفتد و بهخاطر آن معطل ش�ويد يا ك ً
ال قيد سفر رفتن را بزنيد .چه حسي پيدا
ميكنيد؟ به اين س�رخوردگي دقيق ًا ميگويند «مالل» .انگيزهاي درونتان هست ،اما
پاسخ درخوري به آن داده نميش�ود .همه از اين احساس فرارياند .صنعت سرگرمي
كه راهي است براي فرار از مالل ،ساالنه 2/6تريليون دالر هزينه ميتراشد .نيل برتن
ميگويد :اين كارها بيفايده است .بهجاي مبارزه با مالل ،بايد خودمان را در آن غرق
كنيم .نيل برتن كه روانپزش�ك و فيلسوف اس�ت مقالهاي در اينباره در وبسايت ايان
منتشر و وبسايت ترجمان نيز آن را با ترجمه نجمه رمضاني منتشر كرده است .در ادامه
خالصهاي از اين مقاله را ميخوانيد.
م�لال دقيقاً به چه معناس��ت ؟ م�لال وضعيت
عميقاً نامطلوبي اس��ت براي انگيزشي كه ارضا
نشده است .در وضعيتي كه بهجاي نوميدشدن
برانگيخته ميش��ويم ،اما بنا به ه��ر دليلي اين
برانگيختگي ما بيپاس��خ ميماند و جهتي پيدا
نميكند .اين دليل شايد دروني باشد (اغلب نبود
تخيل ،انگيزه يا تمركز) يا بيرون��ي :مثل اينكه
فرصت يا انگيزهه��اي محيطي وجود نداش��ته
باشد .دوست داريم كاري دلنشين انجام دهيم
اما ميبينيم نميتوانيم و مهمتر اينكه با افزايش
آگاهي از اين ناتواني سرخورده ميشويم.
التفات يا آگاهي كليد اين پرسش است و شايد
به همين علت باشد كه حيوانات ،اگر هم ملول
شوند ،باز آستانه تحمل باالتري دارند .به گفته
ي «بيشتر
كلين ويلسون ،نويس��نده بريتانياي 
حيوانات مالل را دوس��ت ندارند اما انسانها،
وقتي ملول ميشوند ،شكنجه ميشوند» در
انسان و حيوان هر دو ،نداشتن قدرت كنترل يا
آزادي است كه مالل را ايجاد يا تشديد ميكند
و به همين دلي��ل مالل در مي��ان كودكان و
نوجوانان بسيار رايج است ،كساني كه اگرچه با
ميل آنها همراهي ميشود ،اما تجهيزات ذهني
الزم (منابع ،تجربيات و نظم) را براي تخفيف
مالل ندارند.
بياييد آناتومي مالل را دقيقتر بررس��ي كنيم.
چرا اينقدر اعصابمان خرد ميشود اگر پروازمان
دير كند و در سالن انتظار بنش��ينيم؟ چون در
وضعيت انگيزش ش��ديد هس��تيم و منتظريم
بهزودي به محيطي جديد و جذاب وارد ش��ويم.
درست است ،اطراف سالن انتظار پر است از مغازه
و صفحه نمايش و مجله ،اما واقعاً هيچ كدامشان
ما را جذب نميكنند و تنها با ايجاد حواسپرتي
در ما سبب تشديد مالل ميش��وند .چيزي كه
اوضاع را بدتر ميكند اين اس��ت كه كنترلي بر
اوضاع نداريم ،شرايط ناگزير و پيشبينيناپذير
است (شايد تأخير بيشتر باشد و حتي پرواز لغو
شود) .بارها و بارها ،صفحهنمايش گوشي را چك
ميكنيم و كمكم آگاهي ما از اين مسائل بيشتر
ميشود و اين دردناك است .اين شرايطي است
كه در آن گي��ر افتادهاي��م ،در وضعيت انگيزش
شديدي كه نه ميتوانيم در آن دخيل باشيم و نه
ميتوانيم از آن دوري كنيم.
اگر واقعاً بايد به پرواز برسيم ،چون مث ً
ال زندگي
به آن وابسته است ،كمتر احساس مالل ميكنيم
(هرچند بيشتر مضطرب و آزرده ميشويم) .ولي
اگر حق انتخاب داش��تيم كه در خانه بمانيم يا
به س��فر برويم ،ماللمان بيش��تر ميشود .بدين
ترتيب ،مالل نتيجه عكس نياز يا ضرورتي است
كه درك شده است .ش��ايد در ختم يكي از اقوام
دور احساس مالل كنيم ،ولي در ختم پدر و مادر
يا فرزندمان نه.
افرادي ك��ه از مالل مزمن رنج ميبرند ،بيش��تر
در مع��رض ابتال به مش��كالت روانش��ناختي
پيشرونده مثل افسردگي ،پرخوري و مخدرند.
تحقيقي نشان داد كه بسياري از افراد ،وقتي در
فضاي آزمايش��گاهي با مالل مواجه ميش��وند،
ترجيح ميدهند شوكهاي الكتريكي نامطلوبي
به خود بدهند تا توجه خود را از افكار نامطلوب يا
نبود افكار ،منحرف كنند .در جهان واقعي بيرون،
ما مناب��ع قابلتوجهي را صرف مب��ارزه با مالل
ميكنيم .ارزش بازار جهاني رس��انه و سرگرمي

مالل ش�ايد روش�ي باشد تا
ب�ه خ�ود بگويي�م زمانم�ان
را آنط�ور ك�ه باي�د خ�وب
نميگذراني�م ،باي�د كاري
لذتبخشت�ر انج�ام دهي�م

تا  ۲۰۲۳ب��ه حدود  2/6تريليون دالر ميرس��د
و قهرمانه��ا و افراد س��رگرمكننده از س��طوح
باالي پرداختي و ش��أن اجتماعي برخوردارند.
پيش��رفتهاي فناورانه سالهاي اخير مجموعه
بينهايتي از سرگرمي را زير انگشتانمان قرار داده،
اما اوضاع بدتر شده است؛ تا حدي كه ما را بيش
از پيش از اينجا و اكنون جدا كرده است .بهجاي
اينكه احساس رضايت كنيم ،بيتفاوت شدهايم و
به شبيهسازي بيشتر و بيشتري نيازمنديم :جنگ
بيشتر ،كشتار بيشتر و بيپردگي بيشتر.
خبر خ��وش اينكه م�لال ميتوان��د جنبههاي
مثبت هم داشته باش��د .مالل شايد روشي باشد
تا به خود بگوييم زمانمان را آنطور كه بايد خوب
نميگذراني��م ،باي��د كاري لذتبخشتر انجام
دهيم ،كاري مفيدتر ي��ا رضايتبخشتر .از اين
ديدگاه ،مالل عامل تغيير و پيش��رفت اس��ت،
عاملي انگيزشي كه افراد را به مراتع سرسبزتر و
بزرگتر ميرساند.
اما اگر ما از معدود افرادي هستيم كه احساس
رضايت دارند ،ارزشش را دارد كه كمي احساس
مالل را (آنقدر كه پيششرطهاي الزم را براي
فرورفتن در اعماقمان فراهم ميكند) در خود
پرورش دهيم ،با نواي طبيعت همراه ش��ويم و
كارهاي طوالني و دشواري را به انجام برسانيم
كه تمركز باال ني��از دارند .آنطور كه فيلس��وف
بريتانيايي ،برتراند راس��ل در «فتح ش��ادي»
( )۱۹۳۰بيان ميكند« :نسلي كه تاب مالل را
ندارد نس��ل مردان كوچك خواهد بود ،مرداني
كه بيشاز حد از رونده��اي آرام طبيعت جدا
ش��دهاند ،مرداني كه هر نشانه حياتي در وجود
آنها بهآرامي تباه ميش��ود ،ت��و گويي گلهاي
بريده از شاخهاي در گلدانند».
در  ،۱۹۱۸راسل بهخاطر «تبليغات صلحطلبانه»
چهار ماه و نيم در زندان بريكستون بود ،اما اين
شرايط محدود را براي خالقيت مستعد و مناسب
يافت :از بس��ياري جهات زندان را جاي مطلوبي
يافتم ...درگيرياي نداش��تم ،نيازي نبود درباره
چيزي تصميم��ي بگيرم ،نگران اف��رادي نبودم
كه بنا بود با من تماس بگيرند ،كس��ي در كارم
وقفه ايجاد نميك��رد .مدام مطالع��ه ميكردم.
كتاب «مقدمهاي بر فلسفه رياضي» را نوشتم...
و كار روي كتاب «تحليل ذهن» را آغاز كردم...
يكبار كه داش��تم «ويكتورينه��اي واالمقام»
جان اس��تراچي را ميخواندم ،ش��روع كردم به
قهقههزدن .زندانب��ان آمد و به م��ن تذكر داد و
گفت نبايد فراموش كن��م كه زندان محلي براي
مجازات است.
البته ،همه كه برتراند راس��ل نيستند .ما چطور
ميتوانيم با مالل كنار بياييم؟ اگر ،آنطور كه گفته
شد ،مالل آگاهي از انگيزش��ي بدون ارضاست،
ميتوان با اين كارها مالل را به حداقل رس��اند:
دوري از موقعيتهايي كه كنترل چنداني بر آنها
نداريم ،حذف عوامل حواسپرتي ،انگيزهدادن به
خود ،كمكردن انتظارها ،اصالح ديدگاهها درباره
امور (فهميدن اينكه واقعاً چقدر خوشش��انس
هستيم) و از اين دست چيزها.
اما راحتتر و ثمربخشتر آن اس��ت كه بهجاي
مبارزه شبانهروز با مالل ،حقيقتاً آن را در آغوش
بگيريم .اگر مالل پنجرهاي اس��ت رو به طبيعت
اصيل حقيقت و در واقع همان وضعيت بشر است،
پس مبارزه با مالل همان كشيدن دوباره پردهها
روي حقيقت است .بله ،ش��ب تاريك و ظلماني
است ،اما به همين خاطر اس��ت كه ستارهها در
شب آنطور ميدرخش��ند .پس بهجاي مبارزه با
مالل با آن كنار بياييد ،از آن لذت ببريد ،چيزي
از آن به دست آوريد .خالصه آنكه خودتان كمتر
ماللانگيز باشيد .ش��وپنهاور ميگفت« :مالل
چيزي نيست جز نقطه مقابل فريبندگي ،زيرا هر
دو به بيرونبودن از يك موقعيت وابستهاند و نه به
بودن درون آن و هر يك به ديگري ميانجامد».
تلخيص :مريم ترابي

