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   حسن فرامرزي
پسر سه سال و سه ماهه مان را  دندانپزشكي برده ايم. از درد دندان 
ش�كايت دارد و حاال پزش�ك دندان ه�اي او را معاين�ه مي كند و از 
وس�عت خرابي ها مي گويد و در ادامه اين كه: كودكاني كه در دوران 
شيرخوارگي ش�ب ها زياد شير مي خورند اس�تعداد بيشتري براي 
خرابي دندان در اين س�ن دارند و ميان وعده هاي ش�يرين هم كار 
را خراب تر مي كند. از ما مي پرسد ش�ما دندان فرزندتان را مسواك 
مي زنيد و ما با س�ر تأييد مي كنيم اما دندانپزشك مسواك را كافي 

نمي داند و مي گويد نخ دندان هم بايد بزنيد. البته به ژنتيك و تنفس 
از بيني يا دهان هم ربط دارد. كودكاني كه از راه بيني تنفس مي كنند 
كمتر در معرض خرابي دندان ها هس�تند. بعد هم مي گويد من فكر 
مي كنم در اين س�ن كودك با ما براي درس�ت ك�ردن دندان هايش 
همكاري نكن�د. امتحان مي كن�د و مي گويد حاال جلس�ه بعد براي 
فلورايد تراپي بياوريد ببينيم ترس كودك مي ريزد يا نه وگرنه شايد 
مجبور شويم در بيمارس�تان بيهوش كنيم. البته جايزه فراموشتان 
نش�ود. مثاًل مي توانيد يك بس�تني بخريد تا من به عنوان جايزه به 

كودك بدهم.  و همان جا براي من جالب مي ش�ود كه دندانپزش�ك 
جايزه بستني براي كودك تجويز مي كند آن هم از جيب ما و جلوي 
كودكي كه بهتر از ما معناي اين حرف ه�ا را مي داند. اين نمونه اي از 
تناقض هاي جامعه اي است كه در برابر ماست. دندانپزشك مي گويد 
يكي از عوامل پوس�يدگي دندان كودك ما تنقالت ش�يرين اس�ت 
بعد همان خوراكي ش�يرين را به كودك ما تجويز مي كند و در ادامه 
معناي تازه اي از جايزه را هم رونمايي مي كند، ش�ما جايزه بخريد تا 

ما جايزه بدهيم. 

  با خودم گفتم چقدر س��همگين است پروانه اي 
- ناگفته پيداس��ت كه درباره پروانه بالقوه حرف 
مي زنيم - كه مي خواهد پيله ببندد اما مي خواهد 
اين كار را ب��ا پيله كردن به ديگ��ران انجام دهد 
و آيا اين همان كاري نيس��ت كه ما نمي كنيم؟ 
چرا من به جاي اينكه پروانه ش��وم ه��ر روز در 
ذهن خود نقش پروانه مي زن��م؟ به جاي اينكه 
رها شوم مثل زنداني اي كه درباره رهايي دست 
به تخيل مي زند هر روز خيال رهايي را در ذهنم 
مي پرورانم. هر طور با خ��ودم فكر كردم ديدم از 
اين موجود پروانه اي به وجود نخواهد آمد. چون 
پروانه وقتي پروانه مي ش��ود كه قبول كند دور 
خودش بتند و دور خودش پيله كند و ديدم اين 
همان كاري است كه ما مي كنيم، يعني به جاي 
اينكه اخالقي رفتار كنيم ترجيح مي دهيم درباره 
اخالق حرف بزني��م. به جاي اينك��ه قانون مدار 
باشيم ترجيح مي دهيم درباره قانون مداري حرف 
بزنيم. اين موقعيت را در ذهن مجسم كنيد. يكي 
گرسنه است و به جاي اينكه غذا بخورد درباره غذا 
سخنراني مي كند. مثالً مي گويد انسان براي اينكه 
از گرسنگي تلف نشود هر روز بايد غذا بخورد. او 
خيلي هم علمي و مستدل در اينباره حرف مي زند 
و اينكه چقدر خوب است آدم از همه گروه هاي 
غذايي در تغذيه روزانه اش باشد. اما اگر اين فرد 
يك ميليون ساعت درباره غذا سخنراني كند آيا 
به اندازه كسي كه يك لقمه غذا خورده است به 
سمت سير ش��دن حركت خواهد كرد؟ حقيقت 
آن اس��ت كس��ي كه يك لقمه خورده سيرتر از 
كسي اس��ت كه يك ميليون ساعت درباره لقمه 
سخنراني كرده، اما هنوز لقمه را نخورده است و 
آيا اين همان كاري نيست كه ما در گرفتاري هاي 
دروني خود انجام مي دهي��م؟ يعني براي اينكه 
آن گرس��نگي دروني، آن حرص ها،حس��دها و 
كينه ورزي ها را با لقم��ه اي لقماني درمان كنيم 
مدام در حال سخنراني كردن و تجويز نسخه براي 
اين و آن هستيم و اميد داريم با سخنراني كردن 
درباره اهميت غذا خوردن، گرس��نگي دروني ما 

هم عالج شود، اما زهي خيال باطل. 
اما پرسش اين اس��ت كه چرا آن پروانه بالقوه اي 
كه در درون من وج��ود دارد و مي تواند هم مرا و 
هم خود را رها كند ب��ه يك پروانه بالفعل تبديل 
نمي ش��ود؟ براي اينكه پيله بستن دور خود كار 
سختي است بنابراين سعي مي كنيم به ديگران 
پيله كنيم و به اصطالح آنه��ا را متهم كنيم. چرا 
پيله كردن دور خود سخت اس��ت؟ براي اينكه 
آدميزاد دوس��ت دارد ديگران را زير نظر بگيرد، 
اما نمي خواهد خودش را زير چشم داشته باشد. 
من چرا اين همه مشتاق س��ر و صدا هستم و از 
سكوت درون و بيرون فراري هستم؟ چرا به خانه 
كه مي رسم س��ريع تلويزيون را روشن مي كنم 
يا مي روم جاهاي ش��لوغ كه احساس كنم هنوز 
زنده ام. چرا نمي توانم در خانه بنشينم پنج،شش 
ساعت و در آن پنج، شش ساعت نه با كسي تماس 
بگيرم و نه شبكه هاي اجتماعي را چك كنم و نه 
تلويزيون نگاه كنم و اجازه بدهم كه آن پنج، شش 
ساعت در يك سير دروني و سكوت بگذرد؟ چرا 
اي��ن كار را نمي كنم؟ براي اينك��ه از پيله كردن 
واهمه دارم و نمي خواهم دور خود پيله كنم. چون 

فكر مي كنم سكوت مرا خفه خواهد كرد، در حالي 
كه مسئله كاماًل برعكس است اما من متوجه اين 
معكوس انگاري نيس��تم. در حقيقت شما و من 
گرسنه هستيم و مي خواهيم با لقمه گرفتن براي 
ديگران گرس��نگي خودمان را فرو بنش��انيم اما 

گرسنگي سر جاي خودش خواهد بود. 
اما آن روز من همه اين حرف هايي كه در ذهنم 
تردد مي ك��رد را پاك ك��ردم و ب��ه جايش اين 
ديالوگ ها را نوش��تم. اگرچه اين كلمات هم آن 
چيزي كه مي خواس��تم منتقل نك��رد. واقعيت 
آن است كه سكوت، چش��يدني است و ذهنيت 
ما نمي تواند به درس��تي توصيفش كند. سكوت 
را بايد چشيد نه آن سكوت بيروني بلكه آنجا كه 
انسان مي تواند همه پندارها و خيال ها را كناري 
بگذارد و هماهنگ ب��ا نفس هايش به آن فطرت 
دروني متصل شود، فطرتي كه مثل يك باغ دلگشا 
انسان را هر لحظه به سوي خود فرا مي خواند، اما 
افس��وس كه اين نور فط��ري زير ابره��ا و گرد و 
غبارهاي ذهنيت ها،كج انديش��ي ها و پندارها و 
خيال ها مسكوت مانده است و چيزي جز رسيدن 
به س��كوت دروني و گذر از ابرهاي خيال و پندار 

نمي تواند آن نور را بر انسان عيان كند. 
- كرم عزيز به نظ��رم وقتت را تلف مي كني. مگر 

نمي خواهي پروانه شوي؟
- خواستنش را كه مي خواهم ولي... 

- ولي چه؟
- نمي شود بدون بخش پيله بستن پروانه شد؟

- نه! پيله بستن چه عيب و ايرادي دارد؟
- چرا اينق��در كتابي ح��رف مي زنيم. مي ش��ه 

راحت تر حرف زد؟
- آره

- بابا احس��اس خفگي ب��ه آدم دس��ت مي ده، 
خداوكيلي شكل قبره. 
- تا حاال پيله بسته اي؟

- ن��ه نخورديم ن��ون گندم، ولي ديديم دس��ت 
مردم. 

- خب مي خواي چي كار كني؟ وقت داره تموم 
مي شه. 

- نمي شه بخش پيله ش��دن را يه جوري قيچي 
كرد؟ به جون مادرم فوبياي خفگي دارم. 

- نه. 
- دور ديگران پيله كنم چ��ي؟ هر چقدر بخواي 

دور ديگران پيله مي كنم، عين باقلوا. 
- مثل اين مي مونه كه گرس��نه باشي اما دهان 

ديگران لقمه بذاري. 
- بابا به قرآن من پيله بستن رو عين قبر مي بينم. 
خدا شاهده نفسم مي گيره. نمي خوام اصاًل پروانه 
بشم. دست از سرم بردار. همين كرم چه ايرادي 

داره مگه. همه كه قرار نيست پروانه بشن. 
- مي توني حرف نزني؟

- آره بيا.
- نه منظورم حرف زدن با من نيست. مي توني با 

خودت هم حرف نزني؟
- بذار امتحان كنم. 

- امتحان كن.
- وقتي توجه مي كنم  حرف نزنم آره. اين چيه به 

من چسبيده؟
- اون يه تار ابريشمي يه. 

- از كجا اومده؟
- از همون توجهي كه كردي. 

- ولي من  مي ترسم.
- مي ترسي چون حرف مي زني. 

- با كي؟
- با خودت. 

- چي كار كنم؟
- سكوت كن و نترس.

- تارها دارن زياد مي شن. 
- سيس، هيچي نگو!

نسخه اي براي تغيير، فارغ از بهانه تراشي

 هيچ كس با پيله كردن به ديگران 
پروانه نمي شود

سبك نگرش

پيله بستن دور خود كار سختي 
اس�ت بنابراين س�عي مي كنيم 
به ديگران پيل�ه كنيم. آدميزاد 
دوس�ت دارد ديگران را زير نظر 
بگيرد، ام�ا نمي خواهد خودش 
را زي�ر چش�م داش�ته باش�د

خانواده ايراني قرباني تناقض ها  
نمايش هاي دروغين و تبليغات بيمار است

 پفك و پاستيل
 خدايگان كنكور

و تابلو پارك ممنوع 
مقابل داروخانه!

     محمد مهر
چند روز پيش ايده اي به ذهنم رسيد درباره اينكه ما چرا معموالً در تغيير شخصيت به 
ناكامي مي رسيم. مثاًل مي بينيم چيزي در درون، ما را آزار مي دهد و مي خواهيم كه آن 
عامل را از درون خود بيرون بكشيم اما به جايي نمي رسيم. مثل دنداني كه پوسيده و 
دردناك است و هر روز هم ما را وقت و بي وقت آزار مي دهد و حتي وقتي خواب هستيم 
از خواب بيدارمان مي كند - نگاه كنيد كه گاهي اين گرداب هاي دروني هس�تند كه 
نصف شب، ما را در صورت كابوس ها از خواب بيدار مي كنند - اما در نهايت مي بينيم 
به جاي  آن كه بتوانيم درد خود را درمان كنيم به س�خنران خوبي درباره درد تبديل 
شده ايم. درباره اينكه چطور مي ش�ود اخالقي رفتار كرد مثل بلبل حرف مي زنيم اما 
وقتي قرار مي شود كه اخالقي رفتار كنيم لنگ مي زنيم. به ذهنم رسيد كه ايده پيله و 

پروانه مي تواند اين منظور را بهتر برساند. 

ما نمي توانيم صرفاً با راهكار سلبي »چه نخوريم« به نتيجه اي 
در اينباره برس��يم بلكه بايد »چه بخوريم« ها را هم در قفسه 
فروش��گاه ها به صورت عيني و نه به صورت شعاري ببينيم، 
وگرنه من هم مي توانم به عنوان يك كارشناس خيلي شيك در 
يك برنامه تلويزيوني بگويم پدر و مادرها مطلقاً از دادن تنقالت 
به كودكان خود پرهيز كنند و بعد مجري برنامه بگويد:»آقاي دكتر! ما يك 
ميان برنامه ببينيم« و دكتر خيلي شيك بگويد:»ببينيم« و آن ميان برنامه چه 
باشد؟ تبليغات پاستيل يا پفك نمكي و ما متوجه شويم كه هزينه سخنراني 

دكتر را هم متوليان پاستيل و پفك نمكي داده اند و اين تناقضي است كه ما 
گرفتارش شده ايم. با يك دست زخمي  و با آن دست ديگر دستمالي براي 

پارك كردن خون سر و صورت طرف مقابل تعارف مي كنيم. 
مثل اين مي ماند كه ش��ما كس��ي را تحريك مي كنيد و بعد در ادامه از او 
مي خواهيد تا حد امكان خويشتنداري كند و سالم بماند. آيا نبايد از كسي 
كه اشتهاي كودك مرا به آن مواد تحريك مي كند بپرسيم ما كدام يك از اين 
مواضع تو را قبول كنيم. آن پرهيزهاي كارشناسانه ات را يا آن همه رنگ و 

لعابي كه در تيزرهايت وجود دارد؟ 

از طرفي توجه كنيم كه ما فاقد فرهنگ صراحت در جامعه 
هستيم و چرا فاقد فرهنگ صراحت هستيم به دليل اينكه 
ياد نگرفته ايم با هم گفت وگو كنيم و گوش��ي براي شنيدن 
استدالل هاي همديگر داشته باشيم و چون اين امر را از قبل 
مي دانيم مي گوييم بي فايده اس��ت كه بخواهيم با آن فرد 
درباره اينكه نبايد بدون اجازه به كودكمان چيزي بدهد حرف بزنيم چون 
اولين اعتراض ما باعث دلشكس��تگي و جنجال خواهد شد. پس توجه 
مي كنيد كه وقتي به اليه هاي زيرين تر علت پوسيدگي دندان كودك من 
مي رويم مي بينيم كه داستان بُعد عميق تري به خود مي گيرد. مثاًل شما 
تا حاال ديده ايد كه كسي توليدكنندگان مواد غذايي را در اين باره متهم 
كند؟ انگشت اتهام به سمت پدر و مادرهاست. مي پذيرم من به عنوان پدر 
و مادر در اين باره كوتاهي هايي ك��رده ام - البته عوامل ژنتيك و تنفس 
دهاني كودك و... را كنار بگذاريم - اما آيا آن همه خوراكي هاي شيرين 
كه با قند تهيه مي شود و به وفور در دسترس كودكان قرار مي گيرد و حتي 
در تبليغات تلويزيوني هم ص��داي بلندي دارن��د از كارخانه من بيرون 
مي آيد؟ آيا من توزيع ، تبليغ، تحريك و تشويق به مصرف مي كنم؟ آيا 
دس��تگاه هاي متولي في المثل نبايد درباره ميزان قند ب��ه كار رفته در 
خوراكي هاي جذاب براي كودكان استانداردهاي خاصي داشته باشند؟ 
آيا مثاًل رسانه هاي ما يا دستگاه هاي عريض و طويل هيچ مسئوليتي در 

اينباره ندارند؟ 
چند سال پيش يك مقاله علمي در يكي از سايت ها مي خواندم. پژوهشي 
در انگليس روي دندان ك��ودكان صورت گرفته ب��ود و در كمال تعجب 
محققان به اين نتيجه رسيده بودند برخالف باورهاي قبلي كه كشمش 
مي تواند به پوسيدگي دنداني منجر شود،دانش آموزاني كه در جيره غذايي 

روزانه خود از قندهاي طبيعي مثل كشمش استفاده مي كنند به ميزان 
قابل توجهي از ابتال به پوسيدگي دنداني مصون مانده اند. 

اما چقدر دس��تگاه هاي ما روي اين مس��ائل تكيه دارند. م��ا با يك نوع 
رهاشدگي در اين زمينه روبه رو هستيم و آيا درست است كه همه كاسه 
كوزه ها سر والدين شكسته شود؟ شما اگر بخواهيد دندان هاي كودكتان 
سالم بماند عماًل نبايد او را به هيچ مركز خريد يا فروشگاه يا سوپرماركتي 
ببريد. بايد چشم هاي او را ببنديد و تقريباً همه حواس او را از كار بيندازيد 
چون همه آنچه در اين فروش��گاه ها براي كودكان عرضه مي شود بدون 
استثنا براي كودكان مضر است. شما يك نمونه مثال بياوريد كه از ميان 
اين همه شكالت،پاس��تيل ، آدامس و آبنبات، بس��تني و چه و چه يك 
خوراكي وجود دارد كه شما مي توانيد با اطمينان خاطر براي كودك خود 
تهيه كنيد، حتي آنهايي كه ظاهراً ضرري ندارند، يعني مثاًل چيز شگفتي 
است كه من انتظار داشته باشم در سوپرماركت ها يا هايپرماركت ها يك 
قفسه به عنوان تغذيه سالم در دسترس پدر و مادرها قرار گيرد كه بتوانند 
دست كم دو سه نمونه تغذيه س��الم قابل خريد داشته باشند؟ مثاًل چه؟ 
مثاًل بسته هاي ميوه خشك آن هم نه با قيمت هاي نجومي 10برابر قيمت 
يك بسته پفك و چرا اين رابطه قيمت مثل برخي كشورها كه ماليات هاي 
سنگيني روي مواد غذايي مضر و پرنمك مي بندند برعكس نباشد؟ يعني 
خوراكي هاي طبيعي كه پايه شيميايي و مصنوعي ندارند قيمت كمتري 
داشته باشند و نه برعكس. مسئله اين است كه من نمي توانم كودك خود 
را در خانه زنداني كنم كه اگر حتي اين اتفاق هم بيفتد تلويزيون با تبليغات 
پاس��تيل و پفك نمكي كودك مرا تحريك خواهدكرد، بنابراين راه حل 
اينجاست كه ما دست پدر و مادرها را در انتخاب مواد غذايي سالم و تهيه 

آن از مراكز خريد باز بگذاريم، اما چگونه؟

 تلويزيون 
جعبه تناقضات است

تلويزيون را روشن مي كنيد 
و حالتان از آن همه تبليغات 
مؤسس��ات كنك��ور ب��د 
مي ش��ود. رتبه هاي ممتاز 
كنكور را هم اينجا و آنجا در 
بيلبورده��ا و... مي آورند كه بگويند اين 
نوابغ از زايشگاه كه متولد شدند قبل از 
اينكه ي��اد بگيرن��د ش��ير بخورند اول 
كتاب هاي تس��ت زني اين مؤسسات را 
مي خواندن��د و چه بس��ا اص��اًل از دوره 
جنيني هم با اين مؤسسات از طريق بند 
ناف در ارتباط بودند. اين حجم از دروغ 
در جامعه ما به اس��م رواج علم و دانش 
وجود دارد و كسي هم كاري نمي كند. 
عل��ت را از ص��دا و س��يما بپرس��يد 
مي گويد:»من كسري بودجه دارم و بايد 
ش��كم كارمندان خ��ودم را س��ير كنم. 
مجبورم اينها را تبليغ كنم. دولت اگر به 
من پول بدهد من حتي يك آگهي از اين 
مؤسسات نمي روم. من كه خودم مي دانم 
اينها چه استرس��ي به والدي��ن بيچاره 
دانش آموزان تحميل مي كنند و جيب 
آنها را در اين اوضاع بد اقتصادي خالي 
مي كنند. من كه مي دانم اين مؤسسات 
چه هيوالهايي شده اند و به نام علم چه 
دكان هايي باز كرده اند اما من مجبورم.« 
دولت هم مي گويد:»من بيش��تر از اين 
پولي ندارم چون خودم هم عيالوارم و 3 
ميليون عائل��ه و كارمن��د دارم وانگهي 
همين پ��ول يارانه ه��ا را هم ب��ه زور به 
حساب مردم واريز مي كنم.« آموزش و 
پرورش هم مي گويد:»مؤسس��ات نفوذ 
باالي��ي دارند و حت��ي به ما ه��م اجازه 
نمي دهند ك��ه ما اي��ن رون��د را تغيير 
دهيم.« نهايتاً چه اتفاق��ي مي افتد؟ ما 
مثل ماهياني هستيم كه در بركه اي قرار 
داريم و هر روز اين بركه با لوله فاضالبي 
جديد آلوده مي ش��ود. سراغ هر لوله اي 
هم كه مي رويد وجود خ��ودش را بنا به 
داليل��ي توجي��ه مي كن��د و مي گويد 
نمي تواند سر اين لوله را به جاي ديگري 
ببرد، اما در نهايت چه كس��ي قرار است 
اين همه سموم را پذيرا باشد؟ در نهايت 
همه م��ا مس��موم و درگي��ر تناقض ها 
خواهيم ش��د، چه آن دندانپزشكي كه 
مي خواه��د از جيب من ب��راي بچه من 
جايزه بدهد و متوجه اين تناقض نيست 
و تناقض دوم اينكه به من مي گويد يك 
عامل خرابي زودرس دندان كودك شما 
به خاطر تغذيه اوست و در ادامه مي گويد 
مي توانيد براي كودك به عنوان جايزه 
يك بستني بگيريد تا ما به او بدهيم و چه 
آن داروخانه ش��بانه روزي كه جلويش 
تابلوي حمل با جرثقيل كاشته اند و چه 
مؤسس��اتي ك��ه مي خواهن��د بگويند 
هدفشان بسط دانش در جامعه است اما 
جز استرس آفريني و خالي كردن جيب 

پدر و مادرها هنر ديگري ندارند. 

    به نام محبت
 دخالت نكنيم

فرض كنيد ما به عن��وان پدر و 
م��ادر ك��ودك در زمينه هاي��ي 
كوتاه��ي كرده ايم. مث��اًل از نخ 
دندان ب��راي كودك اس��تفاده 
نكرده اي��م يا در برابر خواس��ت 
كودك تس��ليم ش��ده  و او را در معرض 
تنقالت ش��يرين ق��رار داده اي��م، اما آيا 
مسئله صرفاً يك ناآگاهي فردي است يا 
نه، يك ناآگاهي بزرگ و جمعي در اين 
ميان نيز نقش بازي مي كند كه حتي به 
يك معنا مي شود گفت ناآگاهي فردي ما 
به عنوان پدر و مادر بخشي از آن ناآگاهي 

جمعي است. 
ما پ��ارك يا مهمان��ي رفته اي��م. در آن 
مهماني يك خانم مس��ن يا آقاي مسن 
دست در جيبش مي كند و يك آبنبات 
كه دو ساعت طول مي كشد تا در دهان 
كودك آب شود به عنوان ابراز محبت به 
كودك ما تقديم مي كند، تقديم با عشق. 
ما هم طبق عرف نه تنها هيچ اعتراضي 
براي اين كار نمي كني��م و حق اعتراض 
نداريم بلكه باي��د ق��دردان آن خانم يا 
آقايي باش��يم كه به كودك م��ا آبنباتي 
داده كه حتي با يك قدرت فك خيلي باال 
در حد فك يك كروكوديل، دو س��اعت 
طول مي كش��د تا آن آبنبات آب ش��ود. 
حاال فرض كنيد آيا ع��رف اجتماعي ما 
برمي تابد ما به آن ف��رد بگوييم كه لطفاً 
الگوي جاي��زه دادن خودت را تغيير بده 
يا مثاًل وقتي آن آبنبات را به كودك داد 
آن آبنبات را از دست كودك بگيريم؟ نه 
تنها در مهماني ها كه گاه افراد غريبه در 
پارك از سر محبت به كودك تو آبنبات 
مي دهن��د و گاه��ي خودش��ان لفافه و 
بس��ته بندي آن آبنبات را با دست هاي 
مبارك خ��ود در مي آورند و بدون اينكه 
زحم��ت كوچك ترين دخالت��ي را به تو 
به عنوان پ��در و مادر يا ك��ودك بدهند 
آن را در دهان كودك مي گذارند. ديگر 
چه چيزي از اين بهتر؟ تو هم بايد مثل 
آدم ه��اي متمدن لبخند بر لب داش��ته 
باشي و حس قدرداني خود را از اين عمل 
انسان دوستانه ابراز كني در حالي كه در 
درون، خون خونت را مي خورد كه شما 
به چه حقي با كودك آدم چنين رفتاري 
مي كنيد. آيا نياز نيست كه اول از پدر و 
مادر بپرس��يم من اجازه چنين كاري را 
دارم يا نه؟ ما گاهي به ظريف ترين شكل 
ممكن در امور ديگران دخالت مي كنيم. 
مثل اي��ن مي ماند كه در ب��اغ وحش يا 
پارك صد بار از بازديدكنندگان خواهش 
مي كنند كه لطفاً به حيوانات غذا ندهيد 
چون آن چيزي كه شما آن را خوشمزه 
يافته اي��د و به حي��وان مي دهيد ممكن 
اس��ت براي او يك ماده مسموم كننده 
باشد اما ما تصور مي كنيم هر چيزي كه 
براي ما خوشايند است براي ديگران هم 

مي تواند باشد. 

 فقط نگوييم چه نخوريم، بگوييم چه بخوريم 

تحريك كنندگان اشتهاي هله هوله خوري مدعي مي شوند

سبك رفتار

واقعيت آن اس��ت كه گاه��ي آدم هاي جامع��ه ما درگير 
تناقض هاي اجتماعي هس��تند و در اينباره درد زيادي به 
آنها تحميل مي ش��ود. چند وقت پيش براي تهيه دارو با 
ترس و لرز جلوي يك داروخانه شبانه روزي پارك كردم كه 
يك تابلوي توقف ممنوع و حمل با جرثقيل صاف جلوي 
داروخانه كاشته شده بود. مجبور بودم آن وقت شب آن دارو را تهيه كنم. 
اين داروخانه شبانه روزي در حاشيه بزرگراه بود و من هر چند ثانيه يك 
بار در داروخانه به خودرويم نگاه مي كردم كه نكند االن پليس از راه برسد 
و جريمه ام كند يا حتي بخواهند خودروي مرا به جرثقيل ببندند و ببرند. 
حق هم با پليس است چون پليس به من مي گويد كور كه نبودي. تابلوي به 
آن بزرگي را براي  تو زده ايم. حتي اگر خودروي مرا به جرثقيل مي بستند و 
مي بردند مثل يك آدم متمدن قانون پذير بايد رفتار مي كردم. اما پرسش 
من آن روز اين بود: اگر اين داروخانه ش��بانه روزي اينجاست چرا جلوي 
اين داروخانه بايد تابلوي »ايستادن مطلقا ممنوع« و »حمل با جرثقيل« 
كاشته شود؟ يعني كسي كه اين تابلو را اينجا كاش��ته و رفته، تابلو زياد 
آورده بوده و مثل تبليغاتچي هايي كه برگه زياد مي آورند و برگه ها را همين 
طور فله اي اين سو و آن سو مي پاشند اين تابلو را هم اينجا پاشيده است؟ 
يعني اين فرد با خود نگفته است آن بيچاره اي كه وقت و بي وقت مي خواهد 
از اين داروخانه ش��بانه روزي دارو تهيه كند پس كجا ماشينش را پارك 
كند و اگر اينجا جاي پارك خودرو نيست پس فلسفه وجود آن داروخانه 
شبانه روزي در اين نقطه چيس��ت؟ و توجه كنيد به صدها مراكز خريد و 

پاتوق هايي كه خودروها را مجبور مي كنند دوبله و سوبله پارك و مزاحمت 
براي ديگران ايجاد كنند، اما نبايد پرسيد اگر آن مراكز خريد يا تفريح در 
آن نقطه حضور دارند نبايد فكري به حال محل پارك خودرو ها مي شد و 
حاال پليس چه كسي را مي بيند؟ بي شك فقط حلقه آخر را مي بيند. اما 
آيا فقط حلقه آخر در اين ماجرا حضور دارد؟ و بقيه چه؟ آيا آنها جريمه 

مي شوند؟ آيا با آنها برخوردي صورت مي گيرد؟

وقتي فقط حلقه آخر جريمه مي شود


