صدایی در شب سرد سوهانک
رسيدن به بلوغ جسمى يا عاطفى
من فكر مىكنم بلوغ آدمها در فالن سن خاص ،يك قرارداد اجبارى ميان ماست كهه در آن فطهم منرورمهان بلهوغ
جسمى است .در واقع اگر بلوغ ،شرط انجام كار با اراده و تصميم خودمان باشد ،شايد بهتر بهود قهانونى بهراى بلهوغ
فكرى وضع مى شد .هر چند كه اين هم شدنى نيست و بايد به همان بلوغ جسمى بسنده كنيم ،چون هر كس شايد
در سن و سالى نامشخص به بلوغ فكرى و عاطفى برسد :يكى در سى سالگى ،يكى در پنجاه و يكى هم تا آخر عمهر
نمىرسد!
با اين زاويه نگاه ،كه كار را براى تعيين تكليف سنِ بلوغ سخت مىكند ،هر كس فطم آن زمان مهىتوانهد خهود را از
لحاظ فكرى و عاطفى بالغ بداند كه بر احساسات خود مسلم شده باشد و بداند كِى و به چه شكل و اندازه آن را بروز
دهد.
اين آدمِ بالغ مىداند كه به هيچكس  -چه خودش و چه ديگران  -با نگاه كامل و بىنطص نگاه نكند .اصالً آدمى را با
نطصهايش پذيرفته و مىداند هيچ عمل او بىعيب و كامل نيست و انترارى غير از اين ندارد.
شايد اينگونه ،ديگر از رفتار بد ديگران ناراحت نمىشود ،قضاوتهايشان او را آشفته نمىسازد و حتى به خاطر نرر
ديگران كل زندگى خود را تحت تاثير قرار نمىدهد .همچنين اين دوستِ بالغ چون به دنبال نگاه كمالگهرا نيسهت،
پس مىداند خوب و بد بودن آدمها هم مططعى است و در ظرف زمان تغيير مىكنهد .حتهى مهىتوانهد بهراى رفتهار
ديگران داليل منططى پيدا كند :گاهى آدمها هزار و يك كار ناخوشايند مىكنند فطم چون ترس دارند ،وحشت زده
و مضطرباند و حتى قدرتشان براى مطاومت كم است .آن وقت است كه كارهايشان كمى موجه شده و بهه يكبهاره
زير تيغ قضاوت ما محكوم نمىشوند و تمام اين رفتار آنها را ناشى از بدجنسى ،خباثت و رذالهت نمهىدانهيم .شهايد
همان آدمها اگر در موقعيت بهترى بودند و كسى آنها را مورد احترام و حمايت قرار مىداد تا اعتماد به نفس بيابند،
امروز رفتارى ناشى از ترس و به ضرر ديگران انجام نمىدادند.
فكرش را كه مى كنم رسيدن به مالك براى بلوغ فكرى و كنترل احساسات (چه مثبت و چهه منفهىك كهار سهادهاى
نيست .يعنى سخت است كه برايش قانونى تعيين كنيم .پس بهتر است به همان بلوغ تعريف شده در عُهرف بسهنده
كنيم و بگوئيم هر كس به سن قانونى رسيد ،بالغ شده و حق دارد هر كارى كه قانون معين كرده انجام دهد.
بگذريم .قصه امروز ما بيان روابم ميان افراد در خانوادهها ،چه دور و چه نزديك است .تاثير روابم مالى و اجتمهاعى
بر زندگى و رابطه بين آنها كه گاه معناى همان بلوغ فكرى را مىدهد .عكسالعملهايى كه بعضهى اوقهات نشهانى از
بلوغ ندارد و هر كس با يك رفتار احساسى ،فطم آن لحره را در نرر مىگيرد.
راوى داستان  -با سابطهاى كه از او داريد  -روابم را به زيبايى توصيف مىكند به گونهاى كه خواننده مهىتوانهد در
ميان آدمهاى قصه حركت و زندگى كند .گاهى از رفتارشان خرده بگيرد و گاهى نيز به آنها حق بدهد.
همراهش شويد و با شخصيتهايش به زندگى نگاه كنيد .مىدانم داستانش جذبتان خواهد كرد.
بهمن رحيمى
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