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دربارۀ مجموعۀ نیک زيستی

اکر  بـه  زیـادی  مفاهیـم  آدمـی  مطلـوب  وضعیـت  توصیـف  بـرای 
اسـت:  برخـوردار  بیشـتری  اهمیـت  از  مفهـوم  دو  اام  می برنـد، 
 .]well-being=[ بهـروزی  نیک زیسـتی/  و   ]happiness=[ شـاداکمی 
دانیـل اکنمـن می گویـد نیک زیسـتی مفهـوم جامع تـر و گسـترده تری 

می کنـد: ارائـه  نیک زیسـتی  از  معروفـی  تقسـیم بندی  و  اسـت 
نیک زیسـتی عینـی ]=objective well-being[ و نیک زیسـتی ذهنـی 

.]subjective well-being=[

يک ــ نیک زيستی عینی
مهـم  علـم  سـه  در  هم اکنـون  کـه  توسـعه  کالسـیِک  نظریـات  در 
 
ً
اقتصاد، جامعه شناسـی، و سیاسـت تدریس و توصیه می شـود، صراف



کیـد می شـود. درعین حال  بـر جنبـه یا شـاخص عینـِی نیک زیسـتی تأ
شـاخص های عینـی گوناگـون امننـِد تولیـِد ناخالص داخلـی، درآمد، 
، نـرخ باسـوادی، و متوسـِط عمـر همگـی شـاخص های  میـزان فقـر
ارزشـمندی اند کـه برای سـنجیدِن میزان نیک زیسـتی افـراد و جوامع 

بـه اکر می رونـد.
نیک زیسـتی عینـی شـاخص ها و سـنجه های مهمی دارد کـه عبارتند 

: از
۱. نیک زیسـتی عینـی به نیـاز می پردازد و درصدد برآوردن آن هاسـت. 
اگهـی آدمی  نیـاز فـرق مهمـی بـا میـل یـا لـذت دارد. وجـود آن بـه آ
بسـتگی نـدارد. این طـور نیسـت کـه نیـاز وقتـی پدیـد می آیـد کـه بـه 
اگهـی مـن وارد شـود؛ بـه عبـارت دیگـر موجودّیـت آن بـه  آسـتانۀ آ

مدرکّیـت آن بسـتگی ندارد؛ 
2. نیک زیسـتی عینـی به امـور »فوری و فوتـی« می پـردازد ـ اموری که 

اگر بـرآورده نشـوند ُکمیت زندگی آدمـی می لنگد؛
3. نیک زیسـتی عینـی به  صـورت بیرونـی و ناظرانـه و از نـاگه دیگـری 

سـنجش پذیرش اسـت؛
ایجـاد  انسـان ها  میـان  بیشـتری  همگرایـی  عینـی  نیک زیسـتی   .۴

؛  می کنـد
5. نیک زیسـتی عینـی کل زندگـی را تحت تأثیـر قـرار می دهـد، چـون 

معطـوف به بقاسـت.
اکنمـن می گویـد در مطالعـات مربـوط بـه نیک زیسـتی ذهنـی یکـی 
بـه  دسـت کم  کـه  اسـت  کالسـیک  تامیـزی  مرکـزی،  موضـواعت  از 
از هـم  را  زندگـی خـوب  بـه  ارسـطو دو نگـرش  برمی گـردد.  ارسـطو 
ت، خرسـندی، شـادی و 

ّ
تفکیـک می کنـد: اولـی زندگـی تـوأم بـا لـذ

دیگـر احساسـات مثبـت اسـت. نگـرش دومـی زندگـی ای معنـادار و 
فضیلت مندانـه اسـت. پس بهروزی ذهنی به دو دسـتۀ مهم تقسـیم 
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می شـود: زندگـی تـوأم بـا لـذت یـا زندگـی تـوأم بـا فضیلـت.

دو ــ نیک زيستی ذهنی
نیک زیستی ذهنی، در هر دو روایتش، داری این ویژگی هاست:

۱. نیک زیسـتی ذهنـی به ترجیحـات، امیـال، لذات، اهـداف، اغیات و 
اگهـی آدمـی بسـتگی دارد. میل  معنـا می پـردازد. وجـود این هـا بـه آ
اگهی مـن وارد شـود، بـه عبارت  وقتـی پدیـد می آیـد کـه بـه آسـتانۀ آ

دیگـر موجودّیـت میـل بـه ُمدرکّیت آن بسـتگی دارد؛
2. نیک زیسـتی ذهنـی کمتـر فـوری و فوتی اسـت و بیشـتر بـه کیفیت 

می پـردازد؛ زندگی 
خـود  نـاگه  از  و  افعالنـه  درونـی،  به صـورت  ذهنـی  نیک زیسـتی   .3

اسـت؛ سـنجش پذیر  آدمـی 
میـان  بیشـتری  واگرایـِی  و  کمتـر  هم گرایـی  ذهنـی  نیک زیسـتی   .۴

می کنـد؛ ایجـاد  انسـان ها 
5. نیک زیسـتی ذهنـی فقـط بخشـی از زندگـی انسـان را تحت تأثیـر 

قـرار می دهـد. 
نیک زیسـتی عینـی و نیک زیسـتی ذهنـی از مهم تریـن اغیـات زندگـی 
ایـن  در  مهمـی  تحقیقـات  اخیـر  سـال های  در  و  اسـت  آدمیـان  ام 
حوزه منتشـر شـده اسـت. باتوجه به اینکـه یکـی از مهم ترین اهداف 
مؤسسـۀ سـروش موالنـا دعـوت بـه زندگـی اخالقـی، زندگی خـوب، و 
زندگـی معنـادار اسـت، کتاب هایـی را در ایـن مجموعـه برگزیدیم که 

بـه نیک زیسـتی عینـی و ذهنـی می پردازنـد.

گروه علمی انتشارات سروش موالنا
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دربارۀ نويسنده

پانـزده  نویسـندۀ  و  ِییـل  دانشـاگه  تارییـخ  اسـتاد  اسـنایدر  تیموتـی 
کتـاب تحسین شـده از جانـب منتقـدان اسـت، کتاب هایـی از قبیـل 
راه بـه نـاآزادی و دربـارۀ جبارّیـت کـه از پرفروش ترین هـا در سـطح 

اسـت. بـوده  بین المللـی 
کتاب هـای قبلـی او عبارتانـد از زمیـن سـیاه، کـه نامـزد دریافـت 
جایـزۀ سـاموئل جانسـون و برنـدۀ جایـزۀ کمیتـۀ آشـویتس هلند شـد، 
و سـرزمین های خونیـن کـه جایـزۀ هانـا آرنـت، جایـزۀ کتـاب الیپزیگ 
بـرای فهـم اروپایـی، جایـزۀ علوم انسـانی رالف والـدو امرسـون و جایزۀ 

اکدمـی امریاکیـی هنـر و نامه هـا را دریافـت کـرد. ادبیـات آ
اسنایدر در نیوهاون کونکتی اکت زندگی می کند.





مقدمۀ مترجم

»سـالمتی مـردم، هـدف نهایـی نظـام سـالمت اسـت«. ایـن جملـۀ 
 بدیهـی سـرآاغزی اسـت بـرای بحثـی عمیـق دربـارۀ آنچـه از 

ً
ظاهـرا

نظـام خـدامت سـالمت انتظـار داریـم. بـر اسـاس ایـن گـزاره اسـت 
کـه می تـوان سـطح سـالمتی مـردم را شـاخص کلیـدی بـرای داوری 
دربـارۀ موفقیـت نظام های سـالمت دانسـت. مثاًل، اگـر قصد تحلیل 
برنامـۀ اصالحـات نظـام سـالمت در کشـوری را داشـته باشـیم، باید 
کـه آیـا آن برنامـه بـه  بیـش، و پیـش از هـر چیـز بـه ایـن بپردازیـم 
بهبـود سـطح سـالمتی مـردم انجامیده اسـت یا نـه؛ یا اگـر بخواهیم 
سـنگ محکی بـرای مقایسـۀ نظام هـای سـالمت کشـورها برگزینیم 
ابتـدا بایـد شـاخص های سـالمتی، از قبیـل متوسـط طـول عمـر یـا 
کیفیـت زندگـی مـردم را در آن ها مقایسـه کنیـم. البته نظـام خدامت 
سـالمت اهـداف مهـم دیگری را نیـز دنبـال می کند؛ اهدافـی از قبیل 
حامیـت از مـردم در مقابل هزینه های کمرشـکن خدامت سـالمت، 
اکرایـی نظـام  میـزان دسترسـی مـردم بـه خـدامت باکیفیـت، و نیـز 
خـدامت سـالمت کـه میـزان دسـتیابی بـه هرکـدام از این اهـداف با 

شـاخص های عینـی و شناخته شـده ای اقبـل محاسـبه اسـت.
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اام مطابـق بـا تعاریـف سـازامن های معتبـر بین المللـی، یکـی 
دیگـر از اهـداف نظام سـالمت رضایت مردم از نحـوۀ ارائۀ خدامت 
اسـت؛ چیـزی کـه بـا پاسـخگویی، به عنـوان یکـی از اهـداف نظـام 
خـدامت سـالمت از نظر سـازامن جهانی بهداشـت، ارتبـاط نزدیک 
دارد. ایـن هـدف بـه ضـرورت ارزیابی چندسـویه و جامـع از خدامت 
اعلـی  نمـره ای  آنـاگه  پزشـکی  مراقبت هـای  دارد.  اشـاره  سـالمت 
کسـب می کننـد که عـالوه بـر موفقیت در شـاخص های عینـی علوم 
پزشـکی، رضایـت بیـامران را نیـز از جنبه هـای مختلـف پزشـکی و 
غیرپزشـکی بـه  دسـت آورده باشـند، کیفیت زندگی بیامران و سـطح 
سـالمت آن هـا ارتقـا یابـد و حرمـت و کرامـت آن هـا حفظ شـود، و 
بـرای  سـالمت  خـدامت  ناملمـوس  و  ملمـوس  هزینه هـای  البتـه 
بیـامران کمرشـکن نباشـد. از  ایـن رو، بـرای ارزیابـی و بهبـود نظـام 
دریافت کننـداگن  و  بیـامران  صـدای  شـنیدن  سـالمت،  خـدامت 
خـدامت سـالمت مهـم و تعیین کننـده اسـت. پزشـاکن، پرسـتاران 
و سیاسـت گذاران نظـام سـالمت نبایـد از فهـم نظـراگه بیـامران و 
کننـد.  »مـردم«، یعنـی دریافت کننـداگن خـدامت سـالمت، غفلـت 
ایـن کتـاب را یکـی از همیـن مـردم در نقـد نظـام سـالمت امریـاک 

است. نوشـته 
، نویسـنده و تارییـخ دان سرشـناس امریاکیی، در  تیموتـی اسـنایدر
آخریـن روزهـای سـال 20۱۹ بـا احوال وخیمی در بیامرسـتان بسـتری 
سـر  بیامرسـتان  مختلـف  بخش هـای  در  را  امه  چندیـن  و  می شـود 
خـدامت  ارائه دهنـداگن  بـا  اسـنایدر  بی واسـطۀ  مواجهـۀ  می کنـد. 
درگیـر  را  او  بیـامری ،  دوران  طـول  در  زیسـته اش  تجربـۀ  و  سـالمت 
می کنـد،  امریـاک  سـالمت  نظـام  نقـد  در  اقبلتوجهـی  تأمـالت 
تأمالتـی کـه حاصلشـان را در ایـن کتـاب می بینیـد. ناخوشـی ام  که 
امه هـای  و  کرونـا  ویـروس  جهانـی  همه گیـری  آاغزیـن  امه هـای  در 



17
جم

متر
مۀ 

قد
م

واپسـین ریاسـت جمهوری دونالـد ترامپ نوشـته شـده، کتابی صرییح 
در  امریاکسـت.  نظـام سـالمت  نابسـاامنی های  و تحلیـل  در شـرح 
، یـک نظام خـدامت سـالمت ناموفق نهتنها سـالمتی  نـاگه اسـنایدر

کـه آزادی را نیـز پـاس نخواهـد داشـت. را ارتقـا نخواهـد داد 
اسـنایدر بر تأمین خدامت سـالمت هماگنـی از جانب حکومت 
کیـد می کنـد وقتـی حکومت ها  خدامت سـالمت  پـای می فشـارد و تأ
مـردم  میـان  را  رنـج  و  نابرابـری  نکننـد،  تأمیـن  همـاگن  بـرای  را 
گسـترش می دهنـد. نویسـنده رویکـرد امریاکیی به خدامت سـالمت 
را از رویکـرد کشـورهای اروپایـی یـا ژاپـن متامیز می بیند کـه در آن ها 
معتقـد  او  دارد.  اولویـت  ارائه دهنـداگن  سـود  بـر  مـردم  سـالمتی 
اسـت کشـورهایی مثـل آلـامن یـا ژاپـن در مواجهـه بـا همه گیـری بر 
سـالمتی متمرکز شـدند، اام در امریاک سـود ذی نفعان محور بسیاری 
، اگـر دونالـد ترامـپ در  از سیاسـت ها قـرار داشـت. بـه نظـر اسـنایدر
آاغز همه گیـری حقیقـت را بـر قـدرت اولویـت مـی داد و مـردم را از 
اطـالاعت صحیـح محـروم نمی کـرد، هـزاران امریاکیـی جان خـود را 
از دسـت نمی دادند: سیاسـتمدارانی کـه حقیقت را پـاس نمی دارند، 

بـه دموکراسـی و بـه مـردم ضربـه می زنند.
اسـنایدر در ناخوشـی ام بـر لـزوم مرجعیـت پزشـاکن در نظـام 
و  قـدر  پزشـاکن  وقتـی  می کنـد  کیـد  تأ و  می فشـارد  پـای  سـالمت 
احتـرام نبیننـد، کل جامعـه رنـج خواهـد بـرد. او رّد پـای شـرکت های 
خصوصـی را کـه بـر اسـاس منطـق سـودآوری پایه گـذاری شـده اند در 
نظـام سـالمت امریـاک پررنـگ می بینـد و معتقـد اسـت بـرای تأمیـن 
سـالمت مردم، از سـویی باید پزشـکِی تجاری به حاشـیه رانده شـود، 
، به  جای شـرکت های سـهامی خاص که بر بسـیاری  و از سـوی دیگر
از اقـداامت در نظـام سـالمت امریاک سـیطره دارند، پزشـاکن آزادانه 

از مرجعیـت پاسداشـت سـالمت مـردم برخـوردار باشـند.
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نویسـنده عـالوه بـر ایـن، در اولویت قرار دادن سـالمت کـوداکن را 
بـرای سـاخت جامعـه ای اکرآمدتـر و سـالم تر ضـروری می دانـد، چیزی 
رویکـرد  از  پررنگ تـر  سـالمت  خـدامت  بـه  اروپایـی  رویکـرد  در  کـه 
امریاکیـی اسـت. او بـر اسـاس تجربه های شـخصی اش روایـت می کند 
کـه پزشـاکن اروپایـی بـرای فهمیدن اوضـاع و احـوال بیـامران فرصت 
بیشـتری بـرای گفت وگو و گرفتن شـرح حـال در اختیار دارنـد، در حالی  
کـه پزشـاکن امریاکیـی زیر فشـار منطـق سـودآوری، ناگزیر بـه معاینه 
تعـداد بیشـتری بیـامر هسـتند و از این روسـت کـه تجویـز »قـرص« به 

سـاده ترین راه حـل تبدیـل می شـود.
***

ایـن کتاب در نقد نظام سـالمت امریاک نوشـته شـده و در عین  حال 
هـم جامعـۀ پزشـاکن و هـم علـم پزشـکی مـدرن را پـاس مـی دارد. 
کـه حـق   معطـوف اسـت بـه سیسـتمی اسـت 

ً
نقـد اسـنایدر اساسـا

خـدامت سـالمت را بـرای همـاگن آن چنـان کـه بایـد پاس نداشـته 
اسـت. از ایـن رو، سـخن اسـنایدر اگمـی بـه پیش اسـت، نـه اگمی به 
پس. او از پزشـاکن حرفه ای و پزشـکی مدرِن مبتنی  بر شـواهد دافع 
می کنـد و در همیـن بسـتر نظام سـالمت امریـاک را به نقد می کشـد، 
نظامـی که حـدود ۱7 درصد از تولیـد ناخالص داخلـی امریاک، یعنی 
درصدی بسـیار باالتر از دیگر کشـورهای توسـعه یافته، در آن هزینه 
می شـود. نظـام سـالمت امریـاک البتـه بر پایـۀ ارزش هایـی هم چون 
خودمختـاری و آزادی فـردی اسـتوار شـده کـه بـا پیشـینۀ تاریخـی و 
فرهنگـی ایـن کشـور درهم تنیده  اسـت. اام در دهه هـای اخیر توجه 
بـه  مسـاوات طلب،  لیبـراِل  متفکـران  جانـب  از  برابـری  ارزش  بـه 
مطالبـه ای جـدی در فضـای عمومی امریاک بدل شـده اسـت. چنین 
اسـت کـه اگـر بخواهیم نقد افـرادی چـون تیموتی اسـنایدر به نظام 
سـالمت امریـاک را در زمینـۀ نظـام سـالمت ایـران بازخوانـی کنیـم، 
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بـه گفت وگویـی نقادانـه دربـارۀ ارزش هـای حاکم بر نظام سـالمت 
نیازمندیم. کشـورامن 

سـخن گفتـن از نظام سـالمت در محافـل فرهنگی ایـران چندان 
مرسـوم نیسـت و به سـختی می تـوان در فهرسـت کتاب هـای عمومی 
رّد پایـی از آثـار مرتبـط بـا نظـام سـالمت یـا خـدامت پزشـکی یافـت. 
حـال آنکه سـالمتی به عنـوان یکـی از مبنایی ترین ابعـاد حیات فردی 
گفت وگوهـا در حـوزۀ عمومـی  و جمعـی انسـان می توانـد بـه قلـب 
راه یابـد. ام از ایـن لحـاظ کامبیـش فقیریـم. بحـران همه گیـری کرونـا 
گذاشـت تـا  کشـورها،  آینـه ای پیـش روی نظـام سـالمت ام، و دیگـر 
ضـرورت اندیشـیدن بـه اصالحات نظام سـالمت را بیـش از پیش باور 
کنیـم. هـم مـردم ایـران به شـناخت بهتـری از سـازواکر نظام سـالمت 
نیـاز دارند و هـم جامعۀ پزشـاکن، پرسـتاران و ارائه دهنداگن خدامت 
بیـامران  دیـد  زاویـۀ  و  دغدغه هـا  از  بهتـری  فهـم  نیازمنـد  سـالمت 
اهالـی   

ً
خصوصـا و  ایـران  جامعـۀ  اگهـی  آ کـه  هامن طـور  هسـتند. 

فرهنـگ کشـورامن از تقاضـای انبوه و منابع محدود در نظام سـالمت 
سیاسـت گذاری  و  طبابـت  پیچیدگی هـای  بـا  را  جامعـه  می توانـد 
سـالمت آشـناتر کنـد، شـنیدن »صـدا«ی بیـامران نیـز بـرای جامعـۀ 
پزشـکی و سیاسـت گذاران سـالمت کلیـدی اسـت. این فهـم دوجانبه 

شـاید کلیـد ارتقـای همدلـی جامعـۀ پزشـکی و مـردم ایران باشـد.

***
در آشـنایی بـا این کتاب، دسترسـی بـه آن، و نیز بازخوانـی و ویرایش 
ترجمـه ، وام دار دوسـت مهربـان و بزرگـوارم، دکتـر جـواد حیـدری، 
هسـتم که لطفش دائم اسـت. از مدیر پرتالش نشـر سـروش موالنا، 

خانـم موسـوی، نیـز برای انتشـار ایـن اثر سـپاس گزارم. 
علی اکظمیان1

دندانپزشک، . ۱
PhD سالمت دهان 

و دندانپزشکی 
اجتامعی، عضو 

هیئت علمی 
دانشاگه علوم 
پزشکی مشهد.





پیشگفتار

تنهایی و هم بستگی

نیمه شـب، وقتـی در بخـش اورژانـس پذیـرش شـدم، بـرای توصیـف 
اکر بـردم. سـرم درد می کـرد،  را بـه  احوالـم بـه دکتـر واژۀ بدحـال1 
به دشـواری  و  می کـردم،  سـرفه  می شـد،  مورمـور  پایـم  و  دسـت 
دسـامبر   2۹ می افتـادم.  لـرزه  بـه  هرازاگهـی  بـروم.  راه  می توانسـتم 
20۱۹، روزی کـه تـازه آاغز شـده بـود، می توانسـت آخریـن روز زندگی ام 
انـدازۀ یـک تـوپ بیس بـال داشـتم و  بـه  آبسـه ای  کبـدم  باشـد. در 
عفونـت حـاال وارد خونم شـده بود. آن موقـع از این باخبـر نبودم، اام 
می فهمیـدم اوضـاع به شـدت خـراب اسـت. البتـه کـه بدحالـی یعنی 
ضعـف و خسـتگی، ایـن حـس کـه هیـچ چیـز درسـت اکر نمی کنـد و 

کـرد. اکری نمی تـوان  هیـچ  
ناخوشـی2  یـک  بـا  وقتـی  کـه  اسـت  چیـزی  هـامن  بدحالـی 
اگن  واژ »ناخوشـی«  و  »بدحالـی«  می کنیـم.  احسـاس  درگیریـم 
بسـیار کهنـی هسـتند کـه از زبـان فرانسـه و التیـن گرفتـه شـده اند و 
صدهـا سـال اسـت در انگلیسـی بـه اکر می رونـد. در دوران انقـالب 
امریـاک ایـن دو هـم بـه  معنـای مـرض3 بودنـد و هـم جبارّیت.4بعـد 
از کشـتار بوسـتون، جمعـی از اهالـی سرشـناس بوسـتون در نامه ای 

1. malaise
2. malady

4. tyranny
3. illness
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ـی و اسـتعامری« شـدند.]۱[ 
ّ
خواسـتار پایـان دادن بـه »بیـامری مل

پـدران بنیان گـذار ایـاالت متحـده آنجا که دربارۀ سـالمتی خودشـان 
و سـالمتی جمهوریتـی کـه بنیان گذاشـته بودنـد بحـث می کردند، از 

بدحالـی و ناخوشـی سـخن بـه  میـان می آوردنـد.
خـودم،  ناخوشـی  اسـت،  نـه  ناخوشـی  یـک  دربـارۀ  کتـاب  ایـن 
ناخوشـی  بلکـه  ببینـم،  را  آن  کـرد  کمـک  خـودم  ناخوشـی  گرچـه 
مشـترک امریاکیـی امن: »ناخوشـی عمومـی ام«،  عبارتی کـه از جیمز 
شـّری  و  جسـامنی  مـرض  ام  بیـامری  گرفتـه ام.]2[  وام  مدیسـون1 
سیاسـی اسـت کـه آن را احاطـه کـرده اسـت. ام به گونـه ای مریضیـم 
کـه بهایـش بـرایامن آزادی اسـت و به گونـه ای ناآزادیـم کـه بهایـش 
دربـارۀ  بایـد،  آنچـه  از  بیـش  ام  سیاسـت  اسـت.  سـالمتی  بـرایامن 

آزادی. کمتـر از آنچـه بایـد دربـارۀ موهبـت  مصیبـت درد اسـت و 
وقتـی در پایـان سـال گذشـته بیامر2 شـدم، دلواپـس آزادی بودم. 
فجایـع  دربـارۀ  نوشـتن  صـرف  سـال  بیسـت  مـوّرخ،  به عنـوان  مـن 
و  نازی هـا  هولواکسـت  قومـی،  پاک سـازی های  مثـل  بیسـتم،  قـرن 
 دربارۀ این موضـوع تأمل و 

ً
وحشـت افکنی شـوروی کـرده بودم. اخیـرا

صحبـت کرده ام که چگونـه تارییخ در زامن حـال، در مقابل جبارّیت 
می ایسـتد و از آزادی بـرای آینـده محافظـت می کند. آخریـن باری که 
توانسـتم در مقابـل مخاطبـان بایسـتم، دربـارۀ ایـن سـخنرانی  کردم 
کـه امریـاک چگونـه می توانـد یـک کشـور آزاد باشـد.]3[ آن روز عصر 
درد داشـتم، اام اکرم را بـه پایـان رسـاندم و بعـد به بیامرسـتان رفتم. 
آزادی و امریـاک  کـه دربـارۀ  کـرده اسـت  کمکـم  رویدادهـای بعـدی 

عمیق تـر بیندیشـم.
وقتی روز 3 دسـامبر 20۱۹ در شـهر مونیخ پشـت ترییبون ایستادم، 
آپاندیسـیت داشـتم. پزشـک آلامنـی آن مشـکل را تشـخیص نـداده 
بـود. آپاندیـس مـن ترکیده و کبـدم عفونی شـده بود. از ایـن یکی هم  1. James Madison

2. sick



23
تار

گف
یش

پ
پزشـک امریاکیـی غفلـت کرده بـود. این گونه بـود که روز 2۹ دسـامبر 
در نیوهـاون، کونکتـی اکت1 اکرم بـه بخش اورژانس کشـید. در حالی 
 کـه باکتری هـا در جریـان خـون مـن جـاری شـده بودنـد، بـاز هـم 
دربـارۀ آزادی می اندیشـیدم. طـی سـه امه از دسـامبر 20۱۹ تـا امرس 
2020 در پنج بیامرسـتان یادداشـت برداشـتم و خالصه هایی نوشـتم. 
وقتـی اراده ام نمی توانسـت بدنـم را تـاکن دهـد یـا وقتـی بدنـم بـه 
کیسـه ها و لوله هـا متصـل بود، دشـوار نبـود که متوجه شـوم آزادی و 

سـالمتی بـا هـم پیوند دارند.

***
آخریـن  در  بیامرسـتانم  روزانـۀ  یادداشـت های  بـه صفحـات  وقتـی 
روزهـای سـال، کـه لکه هـای نمـک و الکل و خـون روی آن هاسـت 
نیوهـاون  بیامرسـتان  بخش هـای  کـه  درمی یابـم  می انـدازم،  نـاگه 
لحظـات  در  کـه  بودنـد  خـورده  گـره  نیرومنـدی  عواطـف  بـا  برایـم 
نزدیـک بـه مرگ نجاتـم داد. خشـمی شـدید و همدلی  آرام مـرا زنده 
نـاگه داشـت و برآنـم داشـت کـه از نـو دربـارۀ آزادی بیندیشـم. اولین 
کلامتـی کـه در نیوهـاون نوشـته بـودم ایـن بـود: »فقـط خشـم، تنها 
، هیچ چیز روشـن تر و شـدیدتر  خشـم«. در میانـۀ آن مریضـی مرگبـار
ایـن خشـم شـب هناگم در بیامرسـتان  از خشـم حـس نمی کـردم. 
سـراغم می آمد، مشـعلی به دسـتم مـی داد و در میانـۀ آن تاریکی که 

پیـش از ایـن برایـم ناشـناخته بـود شـعله ور می شـد.
، بعـد از هفده سـاعت حضـور در بخش اورژانس،  روز 2۹ دسـامبر
آاغزیـن  سـااعت  در  شـد.  انجـام  کبـدم  روی  جراحـی  عمـل  یـک 
، در حالـی  کـه روی تخـت بیامرسـتان خوابیده  صبحـاگِه 30 دسـامبر
بـودم و لوله هایـی بـه دسـت و سـینه ام متصـل بـود، نمی توانسـتم 
دسـت هایم  دارم  می کـردم  تصـور  اام  کنـم  مشـت  را  دسـت هایم 

1. New Haven, 
Connecticut
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را مشـت می کنـم. نمی توانسـتم بـا تکیـه بـر سـاعد، بدنـم را از روی 
تخـت بـاال بیـاورم، اام خـودم را در حـال انجـام دادن ایـن اکر تصـور 
می کـردم. مـن بیامر دیگـری در بخـش دیگـری از بیامرسـتان بودم، 
دیگـری  رگ هـای  افـول،  حـال  در  اندام هـای  از  دیگـری  مجموعـۀ 
حـاوی خـون عفونـی. اام احسـاس مـن چنین نبود. احساسـی شـبیه 

بـه یـک مـِن بی تحـرک و خشـمگین داشـتم.
آن خشـم بـه  شـکل زییبایـی نـاب بـود، اعری از قصـد و مرضـی. 
از خـدا عصبانـی نبـودم؛ ایـن اشـتباه او نبود. از پزشـاکن و پرسـتاران 
اکمـل. از اعبران  اکمـل در یـک جهـان نا عصبانـی نبـودم؛ افـرادی نا
پیاده ای که آن  سـوی اتـاِق پر از ملحفه ها و لوله هـای درهم پیچیدۀ 
مـن، آزادانه در شـهر رفت وآمـد می کردنـد، از پیک هـای تحویل غذا 
کـه بـر درهـا می کوفتنـد، یـا از راننـده اکمیون هایـی که بـوق می زدند 
عصبانـی نبـودم. از باکتری ای کـه در خون من سوروسـات به پا کرده 
بـود عصبانـی نبودم. خشـم مـن معطوف بـه هیچ چیزی نبـود. من از 

دنیایـی کـه در آن نبودم خشـمگین بودم.
مـن خشـم داشـتم پس بـودم. آن خشـم نـوری می فشـاند کـه طرحی 
 مبهـم را 

ً
از مـن را نامیـان می کـرد. در دفتـر خاطراتـم ایـن جملـۀ نسـبتا

نوشـتم: »سـایۀ عزلـت یاگنـه اسـت«. نزدیـک بـود سـلول های عصبـی ام 
، ذهنـم به تدرییج از عفونـت و از درامن  آتـش بگیرنـد. روز بعد، 3۱ دسـامبر
بـا داروی تسـکین بخش بهبـود می یافت. می توانسـتم هر بـار بیش از چند 
ثانیـه فکـر کنـم. اولین فکـر طوالنـی ام دربـارۀ بی همتایی بود. هیچ  کسـی 
در زندگـی اش هرگـز مسـیری امننـد مـن را نپیمـوده بـود و درسـت هـامن 
 
ً
تصمیم هـای مـن را نگرفتـه بود. هیچ  کس تعطیالت سـال جدیـد را دقیقا

در چنیـن مخمصـه ای و درسـت بـا چنین عواطفـی نگذرانـده بود.
می خواسـتم خشـمم به من نیروی بیرون رفتن از تختخواب و ورود 
بـه سـال بعـد را بدهـد. با چشـامن ذهنم، جسـم بی جانـم و تجزیه اش 
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را می دیـدم. پیش بینی پذیـری زوال هول انگیـز اسـت. ایـن هول انگیزی 
بـرای همـۀ کسـانی که تا بـه  حال زندگـی کرده انـد صدق می کنـد. آنچه 
مـن می خواسـتم، پیش بینی ناپذیـری بـود، پیش بینی ناپذیـری خـودم و 

تـامس من بـا پیش بینی ناپذیـری دیگران.
بـه مـدت چند شـب، خشـم مـن زندگـی ام بود. خشـم اینجـا بود؛ 
خشـم اکنون بود؛ و من اینجای بیشـتر و اکنوِن بیشـتری می خواستم. 
در تختـم مشـتاق فقـط چنـد هفتـۀ دیگـر بـودم؛ و بعـدش هـم چند 
، تـا وقتـی که ندانـم چه بر سـر جسـمم خواهد آمـد؛ اام  هفتـۀ دیگـر
بدانـم کسـی کـه فکر و احسـاس می کند من هسـتم. مـرگ ادراک مرا 
از اینکـه امـور می تواننـد، و بایـد چگونـه باشـند خامـوش می کنـد، 
ادراکـم از آنچه اماکن پذیر اسـت و آنچه زییباسـت. آنچه در مقابلش 
نوشـتم-  خاطراتـم  دفتـر  -در  بـود  هیچ چیـز  آن  بـودم،   خشـمگین 

»آن هیچ چیز خاص«.
ایـن خشـم هربـار فقـط بـرای چنـد دقیقـه بـا من بـود و بـا خود 
گـرام و نیـز نـور مـی آورد. بدنـم بـا وجـود تـب، معمـواًل حـس سـرام 
داشـت. در شـب سـال نـو روی تختخـواب بیامرسـتان می خواسـتم 
خورشـید  نـور  می خواسـتم  بتابـد.  اتاقـم  بـه  و  بیایـد  بـاال  خورشـید 
، بـه چیـزی نیـاز داشـتم بیش  روی پوسـتم بتابـد. بعـد از سـه روز لـرز
از گـرامی خـودم کـه از مالفـۀ نازکـی عبـور می کـرد کـه بـا لوله هـای 
متصـل بـه سـینه و بازویم در هـم پیچیده بـود. تابش آفتـاب پاییزی 
در نیوانگلنـد1 از پشـت پنجـره ای قطـور اثـر چندانـی نـدارد؛ مـن در 

نامدهـا و آرزوهـا زندگـی می کـردم.
نمی خواسـتم آن چـراغ در ذهنـم فقـط یـک نـور باشـد، و چنیـن 
هـم نبود. کسـانی بـه دیدارم می آمدند. همسـرم کرکره هـا را باال می زد 
و سـال نـو رنگ پریـده از راه می رسـید. وقتـی دیگـر مالاقت کننـداگن 
کنـار  چگونـه  کـه  مـی زدم  حدس هایـی  می رسـیدند،  راه  از  New England .1آرام آرام 


