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سبك رفتار

  پسرك، مورچه اي را به آتش مي كشد
ما چ��را اين ق��در راحت ديگ��ران را نصيحت 
مي كنيم؟ احتم��االً به خاطر اينك��ه متوجه 
تناقض هاي رفتاري خودمان نيستيم، يا آنها 
را دست كم مي گيريم يا توجيه شان مي كنيم. 
س��ر پس��رك داد مي زن��م كه چ��ه مي كني. 
پس��رك در ايوان به صورت كنترل ش��ده در 
حال آتش درست كردن است. اما يك لحظه 
اتفاق دردناكي مي بينم. پسرك در حال آتش 
زدن يك مورچه اس��ت. مورچه مثل يك تكه 
پالستيك مچاله مي ش��ود و من به شدت سر 
پسرك داد مي زنم و او را توبيخ مي كنم. صدايم 
به ش��دت باال مي رود و از خدا پنهان نيست از 
شما چه پنهان براي لحظاتي موضوع مورچه را 
فراموش مي كنم و به خودم مي بالم كه تا اين 
حد نوع دوست هستم. سر پسرك داد مي زنم 
مي گويم چرا اين كار را ك��ردي؟ و حاال نوبت 
پسرك است كه مثل اسباب بازي اي كه بادش 
را خالي كرده باشند گوشه اي در ايوان در خود 
مچاله ش��ود. مگر چه آزاري به تو رسانده بود. 
جمالت مث��ل گلوله هاي مسلس��ل از دهانم 
شليك مي ش��ود و لذت مي برم از اينكه وكيل 
مدافع مورچه اي ش��ده ام كه قرار نيست حق 

الوكاله اي به من پرداخت كند. 
  نه ببين! مگس فرق مي كند 

نيم س��اعت بعد من وكيل مداف��ع مورچه با 
يك مگس ك��ش در به در دنب��ال مگس هايي 
راه افتاده ام كه به واس��طه باز كردن در ايوان 
وارد خانه ش��ده اند و در خانه پرسه مي زنند. 
مگس ها را يكي پس از ديگري شكار مي كنم. 
اول كمين، بعد تمركز و سرانجام فرود آوردن 
ضربه سهمگين. با خودم مي گويم يعني مگس 
اصاًل متوجه مي شود كه از كجا خورد؟ فكر كن 
براي خودت يك جايي نشس��ته اي و در يك 
لحظه پخش و پال مي شوي. چيزي اصاًل حس 
مي كند؟ بعد به طرز عجيبي متوجه شباهت 
كارم با كار پسرك مي ش��وم. پسرم مورچه را 
از بين برد، م��ن هم در حال ش��كار مگس ها 
هستم. او يكي را كش��ت و من در حال قتل و 
غارت مگس ها هس��تم. نه ن��ه! ببين مگس با 
مورچه فرق مي كند. مورچه تميز و زحمتكش 
است اما اين مگس ها كثيف اند، آدم چندشش 
مي شود، معلوم نيست اين مگسي كه االن روي 
لباس يا دست تو فرود آمده چند ثانيه يا دقيقه 
پيش كجا نشسته بوده، خوب كردم حق اين 
حشره هاي موذي را كف دست شان گذاشتم. 
اما بعد ي��اد خاطره اي مي افتم ك��ه عماًل اين 

استدالل را نقض مي كند. 

  از نجات ج�ان يك مورچه تا كش�تار 
600 مورچه

ش��ايد هفت هشت س��ال پيش بود. روزي با 
همسرم سر سفره غذا نشسته بوديم كه ناگهان 
متوجه شدم يك مورچه با جثه ظريف تر از حد 
معمول – تو بگير جوجه مورچه – مش��غول 
گشت زني بي موقع در سفره است. احساسات 
نوع دوس��تانه من به غليان درآمد و دقايقي 
طول كشيد كه با رعايت پروتكل هاي ايمني، 
بي آن كه مورچه را له كرده باشم او را به بيرون 
از خانه هدايت كنم و با آرزوي سفري خوش 
براي او س��ر س��فره برگردم و از خ��دا پنهان 
نيس��ت از ش��ما چه پنهان كه به مقدار قابل 
توجهي به خ��ودم افتخار ك��ردم كه حاضر 
شدم غذايم سرد ش��ود، اما جان يك موجود 
زنده را نگرفت��م. غذاي مان را خورديم و چند 
دقيقه بعد داد و بيدار همس��رم ب��اال رفت. با 
وحشت سر صحنه جنايت ظاهر شدم و ديدم 
همس��رم گوش��ه فرش را باال زده و به لشكر 
مورچه هايي نگاه مي كند كه دور و بر يك حبه 
قند جمع ش��ده بودن��د. 500- 600 مورچه 
به ش��عاع چند س��انتي متري در حال پرسه 
زدن بودن��د البته هر چقدر ب��ه مركز تجمع 
يعني حبه قن��د نزديك تر مي ش��ديم تراكم 
مورچه ها بيشتر و بيش��تر مي شد. نفهميدم 
چطور ولي به 10 ثانيه نرسيد كه از آن همه 
مورچه جز يكي دو مورچه همگي به خطوط و 
نقطه هاي بي حركتي تبديل شدند. كف دست 
و انگشتانم انگار كه كيسه بوكسي را پيدا كرده 
باشند روي سر اين موجودات فرود مي آمدند 
و آنها را نقش زمين مي كردند. وقتي لش��كر 
مورچه ها ب��ه طور كامل تار و مار ش��د ذهنم 
به سرعت دو صحنه را به هم چسباند صحنه 
اول نجات جان س��رباز رايان يا همان مورچه 
سر سفره غذا كه بس��يار شاعرانه و احساسي 
بود و جا داش��ت فيلمبرداري و با يك تدوين 
هنرمندانه و موسيقي متن مناسب به يك اثر 
جهاني تبديل مي شد. اين صحنه را چسباندم 
به صحن��ه ديگري ك��ه در آن، ب��ه 10 ثانيه 
نكش��يد مورچه ها با ضربات مشت من ردي 
از نقاط س��ياه بي حركت روي سراميك هاي 
كف خانه ش��دند. مورچه همان مورچه بود و 
تو هم همان آدم، پس چ��را اين همه تفاوت 

رفتاري ظاهر شد؟
  اگر مي خواهم متعادل تر باشم متوجه 

تناقض هايم باشم
م��ا آدم بزرگ ها خيلي وقت ه��ا كودكان را 
به خاطر كنجكاوي هايي كه ممكن اس��ت 
درس��ت، بجا و قابل دفاع نباش��ند سرزنش 
مي كنيم، ام��ا نوبت خودمان كه مي رس��د 
از ق��درت ش��گفت توجي��ه اس��تفاده و 
رفتارهاي مان را توجيه مي كنيم. براي اينكه 
بتوانيم به رفتار متعادل تري برسيم چاره اي 
نداري��م كه متوج��ه تناقض ه��اي رفتاري 
خودمان باشيم و حس كنيم آن گونه هم كه 
تصور مي كنيم پايبند پروتكل هاي اخالقي 
نيستيم. آتش زدن يك مورچه بدتر است يا 
دروغ گفتن؟ احتماالً ه��ر دو به يك اندازه، 
پس هر وقت من مي خواه��م پيام اخالقي 
صادر كنم متوجه باش��م كه چق��در دروغ 
گفته ام و چقدر اصرار دارم اين دروغ ها را در 

دايره دروغ هاي مصلحتي بگنجانم. 

پيش شرط صدور پيام هاي اخالقي برای كودكان

 نجات سرباز رايان
 يا قتل عام مورچه ها؟!

  حسن فرامرزي
كودكان زندگي مي كنند. آنها عاش��ق انبس��اط، ش��ور و 
پاشش اند، آنها كاماًل واقعي هس��تند و به زندگي از دريچه 
كنترل ن��گاه نمي كنن��د. ام��ا آدم بزرگ ها ان��گار به زور 
خودش��ان را به اين سو و آن س��و مي كش��ند. اين حجم از 
ش��كايت هاي ما در مقابل زندگي از كج��ا مي آيد؟ از آنجا 
كه ما مي خواهيم زندگي را كنترل كني��م و چون زندگي 
به كنترل م��ا در نمي آيد بنابراين زندگ��ي به يك موضوع 
دردناك تبديل مي ش��ود. ما در گذر از س��ال هاي كودكي 
به طرز نااميدكننده اي دس��ت از زندگي كردن برمي داريم 
و زندگي را فقط كنترل مي كنيم. س��ر و وضع خودمان را 
نگاه كنيم. اگر كس��ي صورت مرا نگاه كند متوجه مي شود 
كه در اين صورت، هيچ پاشش و ش��وري وجود ندارد. چرا 
اين گونه است؟ در اين چش��م ها هيچ پاششي از نور و اميد 
ديده نمي شود. در خطوط صورتم، بدنم، روان و ذهنم آثار 
انقباض و گرفتگي مشهود اس��ت. من سال هاست در حال 
متهم كردن بالش ها هستم و آنها را دايم به دادگاه مي كشانم 
كه يكي مرا از دست اين بالش ها بگيرد و رهايم كند. علت 
گردن دردهاي وحش��تناك من همين بالش ها هس��تند 
اما در واقع گردن دردهاي من به نبود پاش��ش و ش��ور در 
زندگي من برمي گردد، من پر از انقباض و گرفتگي هستم. 
ش��ما مي تواني رد اين انقباض و گرفتگي را حتي در نفس 
كشيدن هاي من ببيني، نفس هاي بريده و كوتاه مي كشم. 
اين نفس هاي بريده و كوتاه چه باليي س��ر من مي آورند؟ 
چرا نفس هاي بريده و كوتاه مي كشم؟ چون در حال كنترل 
زندگي هستم بنابراين خواه ناخواه نفس در سينه من حبس 
مي شود مثل راننده اي كه از همه ابزارها و اهرم هاي ماشين 
فقط ترمز را به رسميت مي شناس��د و از همه صحنه هاي 
رانندگي، كشيده شدن الس��تيك هاي داغ و آتش گرفته 
ماشين در كف آسفالت. وقتي من درست نفس نمي كشم 
بدن من خوب تغذيه نمي شود و در نهايت سريع انرژي بدن 
من تخليه مي شود. علت بي حوصلگي و خستگي مزمن ما در 
همين جاست: كنترل بيش از حد زندگي و منقبض بودن. 
ما صبح تا شب در حال مسابقه دادن هستيم و همين ما را 
منقبض مي كند. وقتي منقبض مي شوم ورودي هاي انرژي 
را مي بندم و س��ريع بي حوصله مي شوم، مثل اين است كه 
من هر روز با دست خود، خودم را مچاله مي كنم بنابراين، 
اين حالت مچاله شدگي اجازه نمي دهد بتوانم پا به پاي يك 
كودك بازي كنم. كودك پر از پاش��ش است. خدايا اين ها، 

اين همه انرژي را از كجا مي آورند؟ 
     

 چرا مي خواهي س�ريع اتاق ك�ودك را جمع 
كني؟

چرا ديدن اتاق كودك كه شبيه به انفجار يك بمب 
هيدروژني است تو را به وحشت مي اندازد. چرا من 
سريع مي خواهم اتاق كودك را جمع وجور كنم؟ 
چون ديدن اين همه بي نظمي و پاش��ش مرا به وحش��ت 
مي اندازد. چرا اين همه پاش��ش مرا به وحشت مي اندازد؟ 
چون درون من به اندازه كافي به هم ريختگي دارد بنابراين 
هر به هم ريختگي در بي��رون، آن به هم ريختگي دروني را 
تشديد مي كند، بنابراين من مي خواهم سريع اتاق كودك 
را جمع كنم يا از كودك بخواهم سريع اتاقش را جمع كند. 
طبيعي است توجيهات منطقي و اخالقي هم مي تراشم: تو 
بايد ياد بگيري در زندگي ات نظم داشته باشي. تو بايد ياد 
بگيري هر چيزي را سر جاي خودش بگذاري. اين طوري 

زندگي كني هيچ چيزي ياد نمي گيري. 

به كودك مي گوي�ي كار خس�ته ات كرده اما 
واقعيت چيز ديگري است

ما بزرگ ترها اغلب ديگران را متهم مي كنيم، 
در اين متهم كردن ها س��عي مي كنيم منشأ 
مس��ئله مان را نه به درون كه به بيرون از خود 
وصل كنيم. من كه به كودك نمي گويم وقتي اتاق تو به هم 
ريخته است من عذاب مي كش��م چون من به اندازه كافي 
آش��فتگي هاي دروني ام را دارم و اين به هم ريختگي ها آن 
آشفتگي هاي دروني مرا بازتاب مي دهد. من كه به كودك 
نمي گويم علت اينكه درخواست او را براي بازي رد مي كنم 

واقعاً به خاطر كار كردن و خس��ته ش��دن نيست. كودك 
مي گويد چرا نمي تواني بازي كن��ي؟ و من مي گويم چون 
بابا از صبح كار كرده و خس��ته شده است. كودك مي گويد 
خب! كار نكن و من هم كه استاد شعبده بازي هستم سريع 
مي چس��بم به نقطه ضعف ك��ودك: اگ��ر كار نكنم چطور 
مي خواهيم بستني بخريم؟ و غم سراسر چشم هاي كودك 
را در مي نوردد. اما به كودك نمي گويم كه در حقيقت اين 
كار نيست كه مرا خسته مي كند. در واقع اين موقعيت ها و 
آدم ها نيست كه مرا خس��ته مي كند بلكه ناآگاهي عميقي 
كه در من النه كرده مرا خسته، بي انرژي و عصبي مي كند. 
مثاًل اگر در طول روز و شب- در ش��ب هم همان ناآگاهي 
عميق دست از سر من برنمي دارد و در خواب ها هم انرژي 
مرا خالي مي كند- آگاه باشم و خودم را با ديگران مقايسه 
نكنم، آگاه باشم و گفت وگوي دروني نداشته باشم- خودم 
با خودم حرف نزنم- آگاه باشم و مدام در حال داوري كردن 

نباشم، آگاه باش��م و خودم را با مشتي تصوير كه از گذشته 
حمل مي كنم برابر نكنم، آگاه باش��م و انتظار تحس��ين از 
جانب ديگران را نداشته باشم، آن وقت اين همه درماندگي 
و خستگي هم متوقف مي ش��ود. وقتي من در طول روز به 
اندازه حتي پنج دقيقه خشم شديدي را تجربه مي كنم چند 
دقيقه بعد سردرد شديدي به سراغ من مي آيد. شب كودك 
به من مي گويد بابا! بابا! بازي! بازي! و من چه مي گويم؟ بابا 
من سردرد دارم. راست هم مي گويي. سردرد داري و فقط 
اس��تراحت و خواب عميق مي تواند اين س��موم را از سرت 
تخليه كند. االن اين بدن حال و حوصله خودش را هم ندارد. 
به قدري مچاله است كه شايد فقط يك خواب عميق بتواند 

كمي از تاشدگي ها و مچاله شدگي هايش را باز كند. 

 سردرد من از نظام معيوب تفسيري من مي آيد
اين بدن در يك حال��ت انقباض و گرفتگي 
عميقي قرار دارد. كاش م��ن هم بدن تو را 
داشتم آن وقت مي توانس��تيم ساعت ها با 
هم بازي كني��م. اما به ك��ودك نمي گويي 
كه اين س��ردرد كه تمام ان��رژي بدن تو را 
تخليه كرده و مثل جنازه تو را در گوش��ه اي از خانه ويران 
انداخته از كجا مي آيد؟ اين سردرد از كجا مي آيد؟ از آن به 
هم ريختگي شديد دروني و خشمي كه مثل بمب در ذهن 
و بدن تو منفجر شده است و حاال دود باروت هاي آن خشم 
در تك تك مويرگ هاي سرت مي پيچد. آيا واقعاً الزم بوده 
است كه آن همه به هم بريزي؟ آن خشم واقعاً از اتفاقات و 
روابط مي آيد يا نظام معيوب ارزشي و تفسيري ما؟ تقاضاي 
وام داده ام و تقاضاي وام من رد شده است. حاال شب شده و 
من سرم در حال تركيدن است. آيا واقعاً دنيا به آخر رسيده 
است؟ بله! براي من با اين نظام معيوب ارزشي و تفسيري، 
دنيا به آخر رسيده اس��ت. البته كه نمازم را هم خوانده ام، 
گرچه در نماز هزار جا رفت��ه ام و از جمله در نماز دعوايم با 

رئيس بانك را هم بازسازي كرده ام، حرف هايي كه دوست 
داشتم به رئيس بانك بزنم اما يادم رفته بوده سر نماز به او 
مي زنم و حس��ابي از خجالت رئيس بانك درمي آيم، گرچه 
س��ر نماز، رئيس بانك هم حرف هاي ديگري مي زند يعني 
من در دهان او مي گذارم تا بتوانم حرصم را بيش��تر سر او 

خالي كنم. 
متوجه هستيد من گرفتار چه بازي هاي احمقانه و مضحكي 
شده ام؟ حاال چه كسي بزرگ منشانه رفتار مي كند؟ كودكي 
كه واقعي است و زندگي مي كند يا من كه وسط نماز رفته ام 
بانك بسته را باز كرده ام و رئيس بانك را از خانه اش بيرون 
كش��يده ام و آورده ام بانك تا حرصم را س��ر او خالي كنم و 
ببينيد نماز من در چه حفره رواني تاريكي بلعيده مي شود؟ 
آن وقت با خودم مي پرس��م چرا پس اين نماز آرامش��ي به 
من نمي دهد؟ چرا پرواز نمي كنم؟ چرا اين نماز مرا جايي 
نمي برد؟ وقتي س��الم هاي نماز را مي دهم قاعدتاً بايد تازه 

و سرحال ش��ده باش��م اما اين اتفاق نمي افتد. مي روم سر 
سفره شام مي نشينم. فكر مي كنيد آن جا چه خبر خواهد 
بود؟ دوب��اره در حال اجراي بخش ديگ��ري از صحنه هاي 
نمايش��نامه وام هس��تم با بازي رئيس بانك و خودم و آن 
احساس ويراني كه به واس��طه ناكامي در گرفتن وام سراغ 
من آمده است و حاال وقتي كودك مي آيد و تقاضاي بازي 
مي كند سر او داد مي زنم. دس��ت او را محكم مي گيرم و به 
اتاقش مي كشم. زود باش! ياال! اتاقت را مرتب كن. ياد بگير 
در زندگي نظم داشته باش��ي. انگار در اتاقت بمب تركيده 
است. اما احتماالً خودت هم مي داني كه اين دعوت به نظم 
و جمع كردن به خاطر به هم ريختگي درون خودت است. 
در واقع چ��ون نمي تواني خودت را جم��ع كني، چون اين 
ذهن پرآشوب لعنتي حاضر نيست جمع شود، پس زورت 

به بچه رسيده است. 

اگر پاش�ش نباش�د چ�ه چي�زي را 
مي خواهي جمع كني؟

دعوت به نظم و جمع كردن خوب است، اما بايد 
ديد پشت اين دعوت به نظم چه عواملي وجود 
دارد كه ماس��ك نظم را زده اند. پس اولين كاري كه مي توانم 
انجام دهم ماس��ك ها را بردارم و ببينم آي��ا واقعاً دغدغه من 
همان چيزي است كه مي گويم؟ وقتي من مطلبي مي نويسم 
جز اين است كه اول بايد پاش��ش كلمات اتفاق بيفتد؟ اول 
ايده هايم را بي آن كه ترتيبي داشته باشد روي كاغذ بياورم و 
بعد نوبت ويرايش، تصحيح و جرح و تعديل برسد. به هر كسي 
بگوييد يكي مي خواهد از هم��ان گام اول با ويرايش و اصالح 
ش��روع كند خنده اش مي گيرد. مگر مي شود؟ ويراستار چه 
چيزي را جمع كند؟ اول بايد پاششي باشد كه او بتواند جمع 
كند. اول بايد انبساطي اتفاق بيفتد كه آن انقباض، معنايي به 
خود بگيرد. من اگر هيچ گاه به كودك اجازه تجربه كردن ندهم 
حاال مي خواهد به هر عنواني كه باشد آن انقباض و دعوت به 

نظم هم بي معنا خواهد بود. 

ريش�ه رد كردن تقاضاي كودك براي 
بازي چيست؟

كودك تقاضاي بازي مي كند در حالي كه ذهن 
و بدن تو اين تقاضاها را رد مي كند: بابا! بگذار 
براي پنج شنبه. كودك مي پرسد يعني چند بار بايد بخوابم 
و بيدار شوم كه پنج شنبه شود. سه بار! كودك اخم مي كند 
و دوباره تقاضاي بازي مي كند. بابا! من االن غذا خورده ام، 
بايد منتظر باشيم غذا هضم شود. چقدر طول مي كشد غذا 
هضم شود. چهار ساعت بعد. چهار ساعت بعد بچه خوابيده 
است چون نمي تواند تا دو نصف ش��ب صبر كند كه غذاي 
تو هضم شود. اما واقعاً داستان هضم غذاي تو موجه است؟ 
واقعاً نياز است كه دو بشقاب غذا بخوري و اين همه سنگين 
شوي؟ پرخوري من ريشه در حفره هاي رواني من دارد. در 
درونم احس��اس ناامني مي كنم، در بدنم حضور ندارم، سر 
سفره مدام در حال تردد در تصاوير ذهني هستم. در حال 
مسابقه دادن با اين و آن و مقايسه كردن و حسرت خوردن 
هس��تم. غذا را تند تن��د مي خورم چون احس��اس آرامش 
ن��دارم، انگار گرگ ها تعقيب��م كرده ان��د – در واقعيت هم 
همين است. من دقيقاً چنين حس��ي در درونم دارم. انگار 
واقعاً گرگ ها تعقيبم كرده اند- و اين ناامني دروني و توكل 
نكردن عميق و پر از نگراني بودن در نهايت به اضافه وزن، 
سنگيني، خستگي تن و حالت فشار و مچالگي مي انجامد. 
كودك آماده پرواز اس��ت و تو را هم دعوت به پرواز مي كند 
اما تو فقط آماده خواب هستي. چرا؟ شايد خواب كمي از آن 

مچالگي ها را باز كند. 

هيچ پيشنهادي براي پاشش نمي دهي
نشسته ام گوش��ه مبل و مثل يك فرستنده از 
كار افت��اده كه دايم يك عب��ارت را تكرار كند 
مي گويم اين همه با گوشي بازي نكن. اصالً اين 
گوشي من است يا تو؟ گردنت كج شد از بس 
بازي كردي. مفصل هايت كج مي شود فردا همه 
مسخره ات مي كنند. انگشتانت چنگ مي شود- انگشت هايم 
را به حالت چنگ درمي آورم يعني انگشت هايم را از تاي دوم 
كج مي كنم به حالت اغراق شده مثل انگشت هاي جادوگرها و 
سعي مي كنم او را از ادامه بازي متوقف كنم- اما كودك اعتنايي 
به من نمي كند. چرا؟ چون تو هيچ پيشنهادي براي پاشش ارائه 
نمي دهي فقط در پي جمع كردن و انقباض هستي. نمي گويي 
بسيار خب! اين گوشي را كنار گذاشت چه كند. دوست دارد 
بازي كند، تو هم كه دعوت او را براي بازي رد مي كني، مجبور 
است به گوشي پناه ببرد و مدام به اين و آن تيراندازي كند. در 
حقيقت من خودم خشك و منقبض شده ام، بنابراين انتظار 
دارم ديگران هم مثل من رفتار كنند. انتظار دارم كودك مثل 
پرنده هاي تاكسيدرمي و خشك شده رفتار كند. دوست دارم 
كودك خشك شده و سر جاي خودش بماند. من او را به اين 
دنيا كشانده ام كه اداي پرنده هاي تاكس��يدرمي را درآورد؟ 
پرنده هاي خشك شده اي كه نه آوازي دارند نه يك بال زدن 
واقعي. آنها گوشه اي از ديوار يا بخشي از دكوراسيون خانه اند با 

بال هايي كه باز شده اند، اما دريغ از ذره اي پرواز. 

م�ا بزرگ ترها اغل�ب ديگ�ران را متهم 
مي كني�م، در اين متهم كردن ها س�عي 
مي كنيم منشأ مسئله مان را نه به درون 
كه به بيرون از خود وص�ل كنيم. من كه 
به كودك نمي گويم وقت�ي اتاق تو به هم 
ريخته است من عذاب مي كشم چون من 
به اندازه كافي آش�فتگي هاي دروني ام 
را دارم و اي�ن ب�ه ه�م ريختگي ه�ا آن 
آشفتگي هاي دروني مرا بازتاب مي دهد. 
من كه به كودك نمي گوي�م علت اينكه 
درخواست او را براي بازي رد مي كنم واقعًا 
به خاطر كار كردن و خسته شدن نيست

كودك تقاضاي بازي مي كن�د در حالي كه 
ذهن و بدن تو اين تقاضاه�ا را رد مي كند: 
بابا! بگذار براي پنج شنبه. كودك مي پرسد 
يعني چن�د بار باي�د بخوابم و بيدار ش�وم 
كه پنج شنبه ش�ود. س�ه بار! كودك اخم 
مي كند و دوب�اره تقاضاي ب�ازي مي كند. 
بابا! م�ن االن غ�ذا خ�ورده ام، بايد منتظر 
باشيم غذا هضم شود. چقدر طول مي كشد 
غذا هضم ش�ود. چهار س�اعت بعد. چهار 
س�اعت بعد بچ�ه خوابي�ده اس�ت چون 
نمي تواند تا دو نصف ش�ب صب�ر كند كه 
غذاي تو هضم شود. اما واقعاً داستان هضم 
غذاي تو موجه اس�ت؟ واقعًا نياز است كه 
دو بشقاب غذا بخوري و اين همه سنگين 
ش�وي؟ پرخوري من ريش�ه در حفره هاي 
رواني من دارد. در درونم احس�اس ناامني 
مي كنم، در بدنم حضور ندارم، س�ر سفره 
مدام در حال تردد در تصاوير ذهني هستم

احتماالً يكي از راحت ترين كارها براي بش�ر در همه زمان ها صادر كردن نصيحت هاي 
اخالقي به ديگران و همزمان فراموش كردن خود بوده اس�ت. چرا؟ شايد به اين خاطر 
كه آدمي براي ديدن صورت ديگران نيازي به آينه ندارد. احساس مي كند بي واسطه با 
اشكاالت صورت ديگران روبه رو شده، اما براي ديدن صورت خودش محتاج آينه است 
و طبيعي است كه اين جا كار، سخت تر مي شود، مگر كسي كه حواسش را جمع كند و 
بيش از آن كه درگير و مشغول بيرون باشد به خودش بپردازد. من نيز گاهي وقت ها به 
شدت درگير اين دام مي شوم: نصيحت ديگران و فراموش كردن خود. اين دام به ويژه 
زير پاي نويسنده جماعت، كارشناسان حوزه هاي مختلف، روزنامه نگاران، موعظه گران 
و روحانيون پهن اس�ت: لم تقولون ماال تفعلون. اين آيه قرآن است و تكليف همه ما را 
روشن كرده است. پيام آيه واضح است: پيش از آن كه كسي را دعوت به يك ويژگي قابل 
دفاع كني اول نگاه كن ببين خودت عامل به آن چيزي هستي كه ديگري را به آن دعوت 
مي كني يا نه. اين به آن معناست كه اگر من كسي را به مراعات انصاف دعوت مي كنم اول 
بايد بارها و بارها با خود ارزيابي كنم كه اين خصيصه در من هست؟ و اگر پاي من در اين 

خصيصه لنگ مي زند چه فايده اي دارد درباره انصاف حرف بزنم. 

چرا توان بازي كردن پا به پاي كودكان را نداريم؟ 

كودكان خودِ زندگي هستند
ولي ما مي خواهيم زندگي را كنترل كنيم

سبك نگرش

م�ا آدم بزرگ ه�ا خيل�ي وقت ها 
كودكان را به خاطر كنجكاوي هايي 
كه ممكن است درست، بجا و قابل 
دفاع نباشند س�رزنش مي كنيم، 
اما نوبت خودمان كه مي رس�د از 
قدرت ش�گفت توجيه استفاده و 
رفتارهاي م�ان را توجيه مي كنيم


