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 کسانی که در جست و جوی خوشبخت بودن هستند از درون تالش را شروع کنند

در یک رستوران ،یک سوسک ناگهان از جایی
پر میزند و بر روی خانمی مینشیند .آن خانم از
روی ترس شروع به فریاد میکند .او وحشتزده
بلند میشود و سعیمیکند با پریدن و تکان دادن
دستهایش سوس��ک را از خود دور کند .واکنش
او مس��ری بود و افراد دیگری هم که س��ر همان
می��ز بودند وحش��تزده میش��وند .باالخره آن
خانم موفق میش��ود سوسک را از خود دور کند.
سوس��ک پر میزند و روی خانم دیگری نزدیکی
او مینش��یند .این بار نوب��ت او و افراد نزدیکش
میشود که همین حرکتها را تکرار کنند!
پیش��خدمت به س��مت آنها میدود تا کمک
کند.
در اثر واکنشهای خانم دوم ،این بار سوسک پر
میزند و روی پیشخدمت مینشیند.
پیش��خدمتمحک��ممیایس��تدوب��هرفتار
سوس��ک بر روی لباسش نگاه میکند.زمانی که
مطمئن میشود ،سوسک را با انگشتانش میگیرد
و به خارج رستوران پرت میکند.
در حالیکه قهوهام را مزه مزه میکردم ،شاهد
این جریان بودم و ذهنم درگیر این موضوع ش��د.
آیا سوس��ک باعث این رفتار هیس��تریک ش��ده
بود؟اگر اینطور بود ،چرا پیش��خدمت دچار این
رفتار نشد؟
چرا او تقریبًا به ش��کل ایدهآلی این مس��ئله را
حل کرد ،بدون اینکه آشفتگی ایجاد کند؟
من فهمیدم این فریاد پدرم ،همسرم یا مدیرم
بر سر من نیست که موجب ناراحتی من میشود،
بلکه ناتوانی من در برخورد با این مس��ائل اس��ت
که من را ناراحت میکند.
این ترافیک بزرگراه نیست که من را ناراحت
میکن��د ،این ناتوانی من در برخورد با این پدیده
ناگزیراست که موجب ناراحتیام میشود.
٭ من فهمیدم در زندگی نباید واکنش نشان
داد ،بلکه باید پاسخ داد.
٭ آن خانم به اتفاق رخداده واکنش نشان داد،
در حالیکه پیشخدمت به آن پاسخ داد.
٭واکنشهاهمیشهغریزیهستنددرحالیکه
پاسخها همراه با تف ّکرند.
٭ ای��ن مفهوم مهمی در فهم زندگی اس��ت.
آدمی که خوش��حال است به این خاطر نیست که
همهچیزدرزندگیاشدرس��تاس��ت.اوبهاین
خاطرخوش��حالاس��تکهدیدگاهشنسبتبه
مسائل درست است.

دكتر علی شریعتی

هم��كار س��ابقش ׳׳تام كامبرلند׳׳ افت��اد كه با مردان
قورباغهاي همكاري داشت .او برايش تعريف كرده
بود كه چگونه ناوگان ششم ،درست سه هفته قبل ،در
تنگه ׳׳تارانتو׳׳ از دريافت عاليم مشكوكي كامال گيج
و مبهوت شده بود! ماهي سرخ رنگي كه ׳׳تانيا׳׳ از آن
سخن ميگفت ،يك زيردريايي روسي بود كه درست
در زير اين كشتي تفريحي پناه گرفته بود و ׳׳تانيوس׳׳
با ش��وخ طبعي ذاتي خود آن را به اين شكل توصيف
ك��رده بود! همان گونه ك��ه ׳׳وندا׳׳ گفته بود ،هيوالي
درون ׳׳تاني��وس׳׳ هر لحظه بزرگ و بزرگتر ميش��د
تا س��رانجام ،مانند بادكنكي منفجر شود .او با تكميل
اختراع خود ،نقشه انهدام دنيا را در سر داشت!
׳׳تانيا׳׳ در حاليكه به ماه چش��م دوخته بود با لحن
كودكانهاي پرس��يد :׳׳النك׳׳ آيا توي كره ماه ،زني به
خوبي من پيدا ميشود؟
׳׳النك׳׳ پاس��خ داد:يقينًا نه! ت��و روي كره زمين
ه��م جزء زنان نمونه هس��تي ׳׳تانيا׳׳!! س��پس بهانه
آورد :پ��وزش ميخواهم .انگار بيش از اندازه ماه زده
شدهام...سرم گيج ميرود .بهتر است به داخل برويم.
فكر ميكنم مربوط به عطري باشد كه به خود زدهاي.
من به بوي عطر ،حساسيت دارم!
׳׳تانيا׳׳ شتابزده گفت :قول بده روي اين كشتي در
كنار ׳׳تانيوس׳׳ بماني و با هم به سفر تفريحي برويم .او
براي جلب توجه جهانيان به كشتي تفريحي خودش،
به شخصي مثل تو كه شبيه يك بازيگر مشهور است
نياز دارد .همگي اين مردان و زنان زيبا را نيز به همين
منظور روي عرشه كشتي خود جمع كرده است .اگر
قبول كني ،قول ميدهم ديگر عطر مصرف نكنم.
׳׳النك׳׳در دل ،به سادگي اين زن خنديد:
ـ متاس��فم ׳׳تاني��ا׳׳ .من نميتوانم به اين كش��تي
تفريحي بيايم ،چون مرخصي من رو به پايان است .اما
در عوض،؛ ׳׳ايگور ون بالن׳׳ همراه شما خواهد آمد!
׳׳تانيا׳׳وحشتزده،صداييازحلقومخوددرآورد:
چ��ي گفت��ي؟ آيا اين مرد ش��يطان صفت ميخواهد
همراه ما به اين سفر تفريحي بيايد؟
׳׳النك׳׳ به چهره وحش��ت زده او چشم دوخت و
پرسيد :چرا او را با اين الفاظ مينامي؟ فقط براي آنكه
پول شوهر مرحومت را از چنگش بيرون كشيده؟
ـ نميدان��م .كل��ًا از او بيزارم .او موجود بيرحمي
اس��ت كه گمان ميكنم ميتواند هر كس را در كمال
خونسردي به قتل برساند.
׳׳النك׳׳ لحظهاي مكث كرد ،سپس گفت :׳׳تانيا׳׳
درباره آن اختراع ،به ׳׳ايگور׳׳ حرفي نزن!
ـ چرا؟
ـ احساسم به من اين طور ميگويد!
دلشبراياينزنبيچارهميسوخت،امابهاونگفت
كه اين مرد س��نگدل ،وقت��ي دريابد كه آن زن از همه
اسرار اطالع دارد ،به آساني او راخواهد كشت!׳׳تانيا׳׳
آهي كشيد و گفت:من اصلًا او را نخواهم ديد ،چون در
نظر دارم فردا براي هميش��ه از اين كشتي بروم .ديگر
خسته شدهام .نميتوانم حضور اين مرد بدجنس را در

اين كشتي تحمل كنم!در همين هنگام ،ديگر مهمانان
هم بر روي عرشه آمدند .׳׳تانيا׳׳ گفت:بهتر است براي
رعايت نزاكت ،نزد آنها برويم.
׳׳النك׳׳ احس��اس كرد كه تم��ام اين آدمها رادر
خواب ميبيند! روش��نايي مهت��اب روي جواهرات
گرانبهايي كه بر گردن زنان آويخته بود ،درخش��ش
خاصي داشت .دريا آرام بود و نواي گيتار ،از رستوران
ساحلي به گوش ميرسيد.
׳׳تاني��وس׳׳ از مهمان��ان جدا ش��ده و ت��ك و تنها به
نرده كش��تي تكيه كرده بود...چندان خوش��حال به نظر
نميرس��يد .׳׳النك׳׳ كوش��يد خود را به ׳׳فرانچس��كا׳׳
برساند اما صداي ׳׳وندا׳׳ را در كنار خود شنيد كه آهسته
در گوش او زمزمه كرد:امشب ׳׳ايگور׳׳ پاك ديوانه شده
است .با ׳׳تانيوس׳׳ چنان بيادبانه رفتار كرد كه حال او را
گرفت! ما براي آنكه موضوع بحث را عوض كنيم ،روي
عرشه آمديم .او نميداند ما جسد ׳׳ماريا׳׳ را در صندوق
عق��ب پيدا كردهايم يا نه؟ اين موضوع دارد او را ديوانه
ميكند!از اين ميترسم كه باليي بر سر من بياورد.
׳׳النك׳׳همانطوركهنگاهجستجوگرشبهدنبال
׳׳فرانچسكا׳׳ميگشتگفت:׳׳وندا׳׳زيادسختنگير!
او نميتواند در اينجا به تو آزاري برساند.
׳׳وندا׳׳ كه ميدانس��ت ׳׳النك׳׳ از دسيسه ايگور،
براي كش��تن او در دستش��ويي رس��توران بياطالع
اس��ت ،ماجرا را به اختصار برايش ش��رح داد و گفت
كه اگر بازرس ׳׳الواندين׳׳ به موقع به ياري او نشتافته
بود حاال به سرنوشت ׳׳ماريا׳׳ دچار شده بود.
׳׳النك׳׳ به فكر فرو رفت و پس از لحظاتي سكوت
پرس��يد :آيا علت ناراحتي ׳׳ايگور׳׳ در سالن ،به خاطر
آن بود كه آدمكش اجير ش��ده از طرف او نتوانس��ته
بود تو را روانه آن دنيا كند؟
׳׳وندا׳׳ پاس��خ داد:نه ،فك��ر ميكنم بدخلقي او به
خاطر ׳׳فرانچسكا׳׳ بود!
ـ ׳׳فرانچسكا׳׳؟
ـ آري ،گمان ميكنم حس حس��ادتش به خاطر
كنتس برانگيخته ش��ده بود .او مايل بود تمام مدت
خودش با ׳׳فرانچس��كا׳׳ صحبت كند ،اما ׳׳تانيوس׳׳
اين فرصت را از او گرفته بود.
׳׳وندا׳׳ نگاهي به اطراف انداخت و ادامه داد:
ـ ׳׳تانيوس׳׳ مايل است افراد سرشناس با كشتي
او در ارتباط باشند .از اين رو ،به ׳׳فرانچسكا׳׳ پيشنهاد
ك��رد كه به كش��تي تفريحي او بپيون��دد .همين طور
شنيدم كه از تو نام برد و گفت :׳׳خيلي مايل بودم آقاي
׳׳مال��ون׳׳ هم همراه ما به اين س��فر تفريحي ميآمد
تا روزنامهها مينوش��تند ׳׳كلينت ايستوود׳׳ با ملكه
׳׳آندورمينا׳׳ همسفر شده است.
׳׳وندا׳׳پسازلحظهايمكث،زيرلبگفت:׳׳ايگور׳׳
آدم حس��ود و انتقامجويي است ،اما احساسات خود
را آش��كار نميكند .امش��ب براي نخستين بار ديدم
كه كنترل خود را از دس��ت داد .او س��خت به كنتس
عالقهمند اس��ت و من از اين ميترس��م كه آتش اين
حسادت دامن تو را هم بگيرد.
ادامه دارد

به قلم خوانندگان

