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ــن  ــه اخری ــرای اینک ــد ب ــکنجه ام کردن ــی ش ــه، کل ــد از آنک بع
اعتــراف را بگیرنــد نــوع شــکنجه را تغییــر دادنــد. چیــزی شــبیه 
ــد.  ــرار دادن ــرا در آن ق ــه م ــی اش، ک ــوع آهن ــه ن ــوت البت تاب
ــه  ــب را ب ــار اس ــبیه افس ــزی ش ــتبند و چی ــد، دس ــد، پابن کمربن
ــتم  ــه نمی توانس ــای ک ــتند تاج ــم بس ــم محک ــک و آروارهای ف
ــد  ــرق را خامــوش کردن ســرم را یــک ســانتیمتر تــکان دهــم. ب
و چشــم بنــدم را درآوردنــد ، جــاد بــا صــدای مهربانانــه وآرام 
گفــت: قطــره هــای آب را بشــمار. متوجــه منظــورش نشــدم، از 
ــزی کــه  ــرون رفــت وچراغهــا روشــن شــدند. تنهــا چی ــاق بی ات
ــاق  ــقف ات ــده در س ــب ش ــن نص ــک بال ــم ی ــتم ببین می توانس
درســت بــاالی ســرم کــه هــر دو الــی ســه ثانیــه قطــره آبــی رو 
ــق کــه حتــی نمی توانســتم ذره ای  ــاد. بســیار دقی پیشــانیم می افت

ــم. ــکان ده ســرم را ت
ابتــدا ماجــرا را یــک شــوخی تلقــی کــردم وتحمــل ایــن قطــره 
ــاعتی  ــم س ــدود نی ــه ح ــا اینک ــید ت ــر می رس ــه نظ ــان ب ــا آس ه
ــد.  ــارج ش ــرل خ ــم از کنت ــی اعصاب ــور باورنکردن ــت، بط گذش
هیــچ عضــوی از بدنــم کار نم یکــرد تنهــا چشــمهایم بــاز 
می شــد. اگــر چشــمهایم را هــم می بســتم ضربــه و صــدای 
ــه ناچــار  قطــرات آب برایــم وحشــتناکتر وســنگین تر می شــد، ب
ــم. ــته باش ــی داش ــا آمادگ ــم ت ــدی می دوخت ــره بع ــه قط ــم ب چش

فکــر  کنــم همینقــدر کافــی باشــد بــرای توضیــح و تشــریح یکــی 
ــدون ذره ای  ــا ب ــی دردنی ــای روان ــکنجه ه ــوع ش ــن ن از بدتری

آســیب جســمی.
ایــن شــکنجه بــی شــباهت بــه حــال ایــن روزهــای مــا نیســت. 
صداهایــی کــه از دور و نزدیــک بــه صــورت مــداوم به گوشــمان 
ــع  ــی در واق ــده نیســت ول ــی آســیب زنن ــه نظــر خیل می رســد ب

ــرار داده اســت. ــا را هــدف ق روان م
و  بدبختــی  و  ناامیــدی  طبــل  بــه  کــه  تمــام آن صداهایــی 

بیچارگی مــان می کوبــد. آمارهــا و پیام هایــی کــه از مــرگ، 
ویــروس، بیشــعوری و تلفــات بــرای هــم فــروارد می کنیــم. 
ــان از  ــروز اوضــاع کشــورمان خــوب نیســت؟ حــال مردمانم ام
مــرگ و ســیاهی و فقــر بــد اســت؟ خــب باشــد؛ اینهــا چیزایــی 
ــا تکــرار و  نیســت کــه کســی ندانــد! واقعایــت ایــن اســت کــه ب
ــوض  ــت ع ــت واقعی ــرار نیس ــا ق ــرف ه ــار و ح ــن اخب ــان ای بی

شــود.
در واقــع مــا همــان آدمــی هســتیم کــه مــورد حملــه ی مــداوم و 
ــا ایــن تفــاوت کــه  ــود ب پــی در پــی قطــرات آب قــرار گرفتــه ب
افســاری بــه فــک و آرواره هایمــان بســته نیســت. بیاییــد یــک 
بارهــم کــه شــده نشــنویم ایــن صداهــای ازار دهنــده را. بابــا دنیــا 
هنــوز زیبایــی هــای خــودش را دارد. دارم در مــورد تمــام حــس 
ــده  ــه نادی ــم ب ــرده ای ــادت ک ــه وجــود دارد و ع ــی ک ــای خوب ه

گرفتنشــان صحبــت میکنــم.
روی صحبتــم بــا آنهایــی اســت کــه هنــوز میتوانند صــدای خنده 
پــدر و مــادر را بشــنوند. بــه قــول چهــرازی نگا ســمنو هــا رو.. . 
یــادت باشــد ایــن فقــط خودتــی کــه می توانــی حــال خــودت را 
خــوب کنــی و قهرمــان خــودت باشــی. بهــار می توانــد شــروع 
قشــنگی باشــد بــرای هــر تغییــری. بهــار از هــر فردایــی فــردا تره 
و از هــر شــنبه ای شــنبه تــر. لبخنــد زدن رو امتحــان کنیــد، قــول 

می دهــم نتیجــه بــدی نخواهیــد گرفــت.
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 آدمــی چیســت،که گاهــی البــه الی ترس هایش،خــودش را بــه 
ــان  ــه م ــام دغدغ ــی، تم ــت؟ گاه ــی چیس ــزد؟ میدان دار می آوی
شــده اســت گــرِد تــرس هایمــان را گرفتــن؛ یکــی نیســت بگویــد 
ــد و  ــاک بخورن ــال ها خ ــت س ــذاری ترس های ــر بگ ــر اگ ،آخ
ــزی از  ــا را ورق نزنی،چی ــان،هرروز آن ه ــن گردش ــرای گرفت ب

ــر؟! ــود مگ ــم می ش ــته ات ک ــانیت نداش انس
ــرس  ــا هــم از ت ــد و م ســه ســال را گوشــه ی گلوهایمــان چپاندن
،صدایمــان در نیامــد تــا آخــر ببینیــم چــه خوابــی برایمــان دیــده 
اند؛کــه قــرار اســت ،اســم دکتــر را پشــت اســم مان یــدک بکشــیم 

یــا مهنــدس را.
 از روزهــای دکتر-مهندســی مان کــه گذشــت، دانشــگاه را بهانــه 
ــتیم  ــی چمیدانس ــر ،ول ــای بهت ــه روزه ــیدن ب ــرای رس ــم ب کردی
ــای  ــرار ،دو پ ــرای ف ــه دارد ب ــت ک ــی س ــر همین ــای بهت روزه
ــان در  ــی هایم ــتیم خوش ــرض می گیرد!چمیدانس ــم ق ــر ه دیگ
ــا  ــودش ج ــای بیخ ــان ترس ه ــه و هم ــای مدرس ــان روزه هم

ــم. ــده بودی ــا ندی ــد و م ــرده بودن ــوش ک خ
 جلــوی در دانشــگاه کــه رســیدیم،قوِل دوســتی های چندیــن و 
ــی نمی دانســتیم دوســتی هایی  ــه خــود دادیــم، ول چندســاله را ب
ــِت  ــای رفاق ــاختن برج ه ــرای س ــت ب ــج اس ــان ک ــه پایه هایش ک
تــوی ســرمان مناســب نیســتند! اصــا نمی دانســتیم یــک ِرفیــق 
ــج و  ــتی های ک ــه دوس ــی ارزد ب ــار م ــزار ب ــخت ه ــای س روزه

معــوج روزهــاِی خوشــی.
ــود  ــازه می ش ــم، ت ــه بگذری ــش ک ــا و رفاقت های ــتی ه   از دوس

خــود را بــا تــرس هــای دیگــری ســرگرم کــرد؛
هنوز اول راه است.

  اولیــن ترســی کــه ِخِرمــان را می چســبد همینی ســت کــه 
ــه و  ــاد رفت ــر ب ــای ب ــام ترس ه ــط تم ــر وس ــا اگ ــد: اص می گوی
ــده، یادم آمــد مــن ایــن رشــته را دوســت نداشــته ام  برجــای مان

ــت؟! ــته اس ــه کار از کار گذش ــم ک ــه کن ــا چ ــه!؟ آنج چ

حــال می گوییــم اصــا همــه عاشــق رشــته شــان هســتند و غمــی 
ــا  ــر کرون ــی ،دیگ ــه خوش ــن هم ــط ای ــو وس ــی بگ ــم، ول نداری
چــه بــود کــه بایــد بــه خوردمــان می دادنــد؟! می گوینــد از ایــن 
ــورد و  ــر خ ــر کنگ ــال اگ ــر دارد؛ ح ــه واگی ــت ک ویروس هاییس
لنگــر انداخــت چــه؟! اگــر فکــر رفتــن بــه ســرش نــزد ،آنوقــت 

چــه کنیــم؟!
  7 ماه قرنطینه را از ســر گذراندیم و تا 12 ماه راه کم اســت؛ولی 
کســی چــه می دانــد کــه حســرت ندیــدن یکدیگــر، چندین ســال 
ــه دیگــر نیســتند  ــی ک ــه آنهای ــار کرد؛ک ــانه هایمان تلنب ــر ش را، ب
ــار آخــر درســت می دیدیم،شــاید آخریــن وداعشــان  را اگــر ،ب
در روزهــای قرنطینــه را اینقــدر بــه خــود نمی پیچیدیــم. کــه بــه 
انــدازه ی تمــام ســال هایی کــه در کنارشــان بودیــم و خــود را از 

آنــان دریــغ کردیــم ،حســرت نمی خوردیــم! 
بــا خــود فکــر کــرده ای چگونــه چنیــن موجــود    اصــا 
ــن، از  ــاورد؟ از ای ــا در بی ــان را از پ ــری ای توانســت همه م نانومت
پــادر آوردن هــای جســمی را نمیگویــم، دیــدی اصــا چقــدر از 

ــدیم؟ ــکار ش ــود بده ــه خ ــالها ب ــی س ــاظ روح لح
دل هایمــان  در  چگونــه  نمی دانیــم  را  تــرس  همــه  ایــن   
ــت، چقــدر  ــم. اصــا از خــودت پرســیده ای مگــر دل جا داده ای
ــی؟ آخــر هــم  ــش بچپان ــن همــه تــرس را درون ــه ای جــا دارد ک
ــی  ــا خونســردی ای کــه نمی دان ــو بپرســند ب ــر از ت ــن را اگ ــه ای ک
از کجــا آورده ای می گویی:مــن مگــر اصــا ترســی هــم دارم؟! 
ــت  ــن ترس های ــام همی ــه، از تم ــد ک ــت بگوی ــی نیس ــی یک ول
هــم، تــرس داری؛ تــرس داری از اینکــه نــور آفتــاب بزنــد بــه 
همــه شــان و برمایشــان کنــد، کــه نفهمــی ِکــی بــا تمــام تــرس 

ــی. ــب فرورفت ــق ش ــورده ات، در عم ــور خ ــه ن ــای ب ه
ــن  ــت ای ــه دس ــم ب ــا را ه ــر کل دنی ــت؟ اگ ــا چیس ــی اص  میدان
ترســو هــا بدهنــد و بگوینــد بیــا ایــن قلــم، خــودت برنامه هایــت 
را بنویــس و پایــش را امضــا بزن،آخــر از تــرِس اینکــه نتواننــد 

منا طالیی

اندر احواالت ترس هایم
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ــان  ــای نوشته هایش ــد پیش ببرند،پ ــه می گفتن ــور ک ــان را همانط برنامه هایش
ــد. ــا نمی کنن را امض

ــت را  ــداری، ترس های ــا َگهُگ ــم بی ــم؟ می گوی ــه می گوی ــن چ ــی م  میدان
بگــذار گوشــه طاقچــه ســاعت هــا خــاک بخوردند؛مگــر چــه می شــود!؟ 
بــا اینــکار ،قــرار اســت چــه چیــزی وصلــه ی ناجــور در بیایــد مگــر؟! باور 
ــد.  ــه می کن ــا اضاف ــه بس ــم نخواهد کرد،چ ــت ک ــزی از ارزش های ــن چی ک
ــت را  ــار دل ــن ب ــت چندی ــوده ای و در اولین های ــه ب ــدازت ک ــادت می ان ی
بــدون تــرس بــه دریــا زده ای. بــه یــادت مــی آورد کــه یــک »مــن« بــود 
ــم چــرا پایــت در  ــی حــال نمی دان کــه از تمــام ترس هایــش گذشــت ؛ول
ــت  ــرای حرک ــرا ب ــه چ ــت، ک ــده اس ــا مان ــا ج ــته ی دنی ــای ننوش ترس ه
کمــی از تــرس روی شــانه هایت را کــم نمیکنی،کــه شــاید ســبک شــوی 

و بشــود از ایــن باتــاق دربیایــی؟
 اصــا شــده از خــودت بپرســی کابوس هــای شــبانه ات را چــرا هرشــب بــا 
یــک لیــوان قــرص فــرو می دهــی تــا بــه اعمــاق مغــزت برونــد؟ کــه چــرا 

هرشــب را پــر تاطــم بــه ســر می بــری؟
 تــه تهــش کــه قــرار اســت از چشــم هــای مــرگ بیفتیم؛تــو را نمی دانــم 
ولــی می خواهــم ترس هــای خــودم را قرنطینــه کنــم؛ روز و مــاه و ســالش 

برایــم مهــم نیســت، فقــط می خــوام دیگــر اثــری از آن هــا نباشــد.
ــه دوش  ــم را ب ــد ترس های ــم چقــدر می توانن   آخــر مگــر اصــا رویاهای
ــه ی  ــن چرخ ــد ای ــر بای ــا دیگ ــک ج ــود؟ ی ــم نش ــان خ ــند و کمرش بکش
ــم  ــته اند  را بده ــه ارث گذاش ــان ب ــان برایم ــرس هایم ــه ت نابســامانی ای ک

بــاد ببــرد.
 تــو را نمی دانــم ولــی مــن اینبــار می خواهــم چمــداِن ترس هایــم 
ــط  ــک بلی ــم؛ ی ــان کن ــه ش ــار بدرق ــتگاه قط ــا ایس ــان و ت ــم دستش را بده

یکطرفــه بــه ســوی جهنــم. بی خداحافظــی، بی بازگشــت! 
 میدانی چیست؟! دیگر طاقت دیدن از دست رفتن رؤیاهایم را ندارم.

تو را نمیدانم عزیِز جان ولی به قول شاعر:
کاری بکن! که دستت می رسد   ای 
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ــاط و  ــت و در ارتب ــی اس ــود اجتماع ــک موج ــوال ی ــی اص آدم
تعامــل بــا اجتمــاع اســت کــه پیشــرفت یــا پســرفت می کنــد. ولــی 
آیــا می تــوان منکــر نقــش خــود فــرد در رشــد یــا ســقوطش شــد؟

ــراد  ــن اف ــک از ای ــود و هری ــکیل می ش ــراد تش ــاع از اف اجتم
بــا رفتــار و اعمــال خــاص خــود در پیشــروی ایــن اجتمــاع بــه 
ســمت ســعادت یــا بــه هــر ســمت دیگــری نقــش دارنــد. بــرای 
ــه اجتمــاع  صحبــت در مــورد رســالت و وظایــف مــا نســبت ب
نیــازی بــه زدن مثــال هــای پیچیــده نیســت. مثــا اگــر یــک فــرد 
ــه ســوار تاکســی  ــی ک ــه در مســیر کار خــود در حال ــر روز ک ه
ــه راننــده ســام کنــد قطعــا مســافران دیگــر تاکســی  می شــود ب
ــد روز  ــس از چن هــم حواسشــان جمــع می شــود و چــه بســا پ
شــنیدن کلمــه ســام از مســافرینی کــه تــازه می خواهنــد ســوار 
شــوند، خودشــان نیــز از ایــن بــه بعــد بــه راننــده ســام کننــد. 
همانطــور کــه دیدیــد یــک ســام کــردن روزانــه می  توانــد یــک 
عــادت پســندیده را حداقــل در ســه یــا چهــار نفــر کــه هــر روز 
صبــح بــا شــما هــم مســیر هســتند نهادینــه کنــد و درســت ماننــد 
ــر  ــار نف ــا چه ــه ی ــن س ــدام از ای ــر ک ــی ه ــودار هرم ــک نم ی

ــذار باشــند.  ــد نفــر دیگــر تاثیرگ ــار چن ــد در رفت می توانن
می شــویم،  عصبانــی  راحــت  چقــدر  کــه  کردیــد  دقــت 
ــا  ــه ب ــی ک ــران را وقت ــاده دیگ ــدر س ــه چق ــت ک ــتان هس حواس
غــم حاصــل از یــک اشتباهشــان بــه مــا پنــاه میاورنــد، ســرزنش 
می کنیــم، تــا حــاال شــده بــه خودتــان بگوییــد کــه: »مــن کــه بــه 
ــم هــم  ــش می کن ــه حــاال هــم قضاوت ــودم ک ــرد نب جــای اون ف
ســرزنش«؟! واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بــه ظاهــر در اجتمــاع 

زندگــی می کنیــم امــا عــادات منفــی زیــادی را در همیــن 
ــتیم!  ــردار نیس ــا خب ــی اص ــم و گوی ــق می کنی ــاع تزری اجتم

در دوره دبســتان می گفتنــد هــر شــب قبــل از خــواب کارهــای 
خــوب و کارهــای بــدی کــه در آن روز انجــام دادیــد یادداشــت 
ــک  ــب؟ ی ــک ش ــدت؟ ی ــه م ــم؟ چ ــت کردی ــد. یادداش کنی
ــه  ــد. اآلن ک ــوش ش ــور؟ فرام ــدش چط ــاه؟ بع ــک م ــه؟ ی هفت
در دهــه دوم زندگــی خــود هســتیم جرئــت می کنیــم کــه آخــر 
شــب و قبــل از خــواب دســت بــه قلــم بشــویم و بــرای کاس 
ــر  ــت؟ اگ ــا از چیس ــرس م ــم؟ ت ــدان کنی ــان و ب ــان خوب اعمالم
ــرا آن  ــت، چ ــان اس ــرای خودم ــان ب ــردن اعمالم ــو ک از بازگ
ــبت  ــران نس ــش دیگ ــر از واکن ــم، اگ ــام می دهی ــا را انج کاره
بــه کارنامــه خــود می ترســیم، پــس چــرا بــه وظیفــه و رســالت 
خــود در قبالشــان عمــل نمی کنیــم؟ مــا هــم از قضــاوت شــدن 
نفــرت داریــم. درســت  از ســرزنش شــدن  می ترســیم و 
همــان حســی کــه کســانی کــه بــه هنــگام درماندگــی بــه مــا پنــاه 

ــد. ــد دارن میاورن
تقریبا از اوایل اسـفند ماه سـال گذشـته بود که مهمانی ناخوانده 
قـدم بـه ایـن کـره خاکی گذاشـت. اآلن که حـدود 7 مـاه از همه 
گیـری حضرتشـان می گـذرد مـا از نظـر انجـام وظایـف خـود 
نسـبت بـه اجتماعمـان کجا هسـتیم؟ گفتیـم که آدمـی موجودی 
اجتماعـی اسـت پـس خـواه ناخـواه بـرای سـالم ماندن نیـاز به 
اجتمـاع سـالم دارد. امـا آیـا  اجتمـاع فقـط دیگـران هسـتند؟ 
بـا دیگـران واکنـش  قطعـا خیـر. رفتـار و عمـل مـا در تعامـل 
اجتمـاع را بـه گرفتـاری هـای ما شـکل می دهد. نگران سـامتی 

اگر وظیفه شناس هستید پس نیازی به خواندن این چند سطر ندارید

علی قنوات
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خـود هسـتید؟ ماسـک بزنید و بـه اجتماع خـود بگویید که ماسـک بزنند. 
مطمئنـا سـکوت و ماسـک نـزدن مـا آن ها را بـه حفظ و صیانت سـامت 
مـا سـوق نمی دهد. پس همانطور که سـام کـردن روزانه تبدیـل به عادت 
چنـد نفـر می شـود ماسـک زدن شـما و تذکـر به دیگـران برای اسـتفاده از 

آن نیـز عادت می شـود. 
وجــدان، حــق النــاس، رســالت اجتماعــی و ... . هرچــه کــه می خواهیــد 
اســمش را بگذاریــد. ایــن فقــط یــک اســم اســت. مهــم عمــل بــه آن 
ــه آن ســطح از شــعور و آگاهــی  ــه انســان ب ــن اســت ک ــم ای اســت. مه
ــا مــردم  رســیده باشــد کــه بخاطــر اعصــاب خــراب و حــال بــد خــود ب
ــاه  ــه او پن ــن ب ــه غمگی ــتی ک ــد، دوس ــاری نکن ــان بدرفت ــه و خیاب کوچ
ــد،  ــرار نده ــرزنش ق ــورد س ــد و او را م ــاوت نکن ــورا قض ــاورد را ف می
روزانــه ســام کنــد، ماســک بزنــد و بــه دیگــران هــم در خصــوص آن 
تذکــر و آگاهــی بدهــد. وقتــی ایــن هــا و هــزاران هــزار کار مثبــت دیگــر 
ــه اســمش را چــی  ــد ک ــی می کن را در روز انجــام دهــد دیگــر چــه فرق
بگــذارد و دنبــال فلســفه پشــتش باشــد؟ او در راه داشــتن اجتماعی ســالم 
بــرای پیشــرفت خــود و دیگــران قــدم نهــاده و همیــن مقــدار کــه تاثیــر 
مثبــت رفتــار و عملــش را در روزمــره خــود ببینــد برایــش کافــی اســت.

حاال بگویید، آیا شما وظیفه شناسید؟ 
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