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جاروی توکل به زیرِفرش

گفتگو با اولیویا میشرلیچ شونهر ،ترجمه :محمد هادی

مقدمۀ مترجم  :کرونا به بازارِ تفکر و تفلسفففی نیر یفففرای و از هماا ابتدا ،به مقانر ،یففف ران ها و حت کتب نفوذ کرد.
گفتگوی پیشِ رو مربوط به حدود یه ماه اول فراگیری بحراا(در آلماا) ای  .اولیویا میشرلیچ شونهر به ارتباط بحراا کرونا
با چیری م پردازد که خود ،نامش را بحرااِ عدمِ قطعی م نهد .می شرلیچ ،هر چ د گذرا ،بر نکتۀ ح سا ی انگ ش م نهد؛
چه در پسِ نگاه محافظهکار و چه نگاه لیبرال ،تم ای جسففتجوی یک کالا روای ِ یففتبر و قطعی ب ش برای توضففی بحرااِ
آوردۀ پاندم موج میرند .اما نکته ای که شاید وزاِ فلسف بیشتری دارد ،تصورِ ما از قطعی و یقین ای  .باز یقراط از خانه
خارج و راه ِ پسکوچههای شهر م شود .یقراط بهیاریِ شیوۀ آیرونیک تفکرش ،دو وجه را مدام در مکالماتش نیرو م دهد:
با تاللوی برقآ یا طرفِ مقابلش را می کوب و بلکه مفتوا (پر ی ش ) م ک د و از یوی با شجاع به یوی نادان ستگ و
عدمقطعی راهش م برد .میشففرلیچ معتقدیفف افسففواِ عقلِ ابراری و علم که قراریفف نجاتماا دهد ،چشففم ما را به
قابلی های نهفته در مواجه با عدم قطعی کور کرده ای  .با آاکه مطم نظر متن پرداخت انتقادی در قالب الهیار ییای
به بحراا حالحاضر ای از آاجا که متن گفتگوی شفاه میاا مصاحبهک ده یا فیلسوف م باشد ماهیت التقاط به خود
گرفته ایفف  .وا ههای در متن هسفففت د که ط ین نوشفففتههای هایدگر را به ذهن تداع م ک د و یا از یفف

نو رواق و

برخایته از نوشتههای امثال پیر ادو 2م آی د.

***

اولیویا میشرلیچ شونهر ،انگش نقد بر درماندگ روح م نهد که از پ ِ بحراا کرونا دامااِ کلیساها را گرف  .او در
این گفتگو ع واا م دارد که اهتمام برای به دی دادا تفسیری مسیح از این بحراا شکل نگرفته ای و وق
آن س که کلی ساها تأمل و تحملِ عدمقطعی

را یرلوحۀ کار شاا قرار ده د .در انجمنهای مذهب بگومگوهای

بهگوش م ر ید .بدگمان های دو یویه :هر کس بهع واا یک م سیح از رهبری کلی سا در آلماا انتقاد م ک د،

“„Gottvertrauen wird unter den Tisch gekehrt
Pierre Hadot
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ب درنگ یک ب یادگرا محسوب م شود یا در ریتۀ افسانه یرایااِ تئوری توطئه پرتاب م شود .و بالعکس ،هر کس
لب تر ک د که ناقوسها برای دانشم داا و ویروسش ایاا بهصدا درآمده ای و ایماا را نم تواا فقط در اتاقهای
کلیسففا حبس کرد ،م الی آزادی مذهب قلمداد م گردد .گوشِ اولیویا میشففرلیچ از دو طرف این ج جال پُری ف .
میشرلیچ معتقد ای که بحرااِ روح ِ نهفته در پاندم ابداً جدی گرفته نشده ای .
اولیویا میشرلیچ -شونهر در یال  1۹۷۳متولد شد و پژوهش هابیلیتاییوا را بهپایاا ریانده ای  .وی نوۀ دکتر و
روانکاو م شهورِ آلماا ،الک ساندر می شرلیچ ۳ا ی و در دان شگاه کلی سای ی سوعیاا مونیخ ،4فل سفه و ان ساا ش ا ی
فلسف تدریس م ک د.

آندریاس ماین :خانم میشرلیچ -شونهر ،قبل از این که نگاه دقیق به م اقشار در کلیساها بی دازیم ،باید به گذشته
نگاه ک یم .شما پیشاپیش به من گفتید که چ دین مرحله از واک ش کلیساها به بحراا کرونا قابلِ ش ایای ای .
به نظر شما ،ویژگ مرحلۀ یک چیس ؟
اولیویا میشرلیچ -شونهر :دری ای  .به عقیدۀ من ،راح م تواا بین یه مرحله تفاور قائل شد .ویژگ برجستۀ
مرحلۀ اول این بود که ما چیری نشففف یدیم جر یفففکوت یففف گین .ه وز به یاد دارم که (در ماه های اول بحراا)
صففدراعظم (مرکل) اعالم کرد که عید پاک ،که بهطور ی ف ت یک جش ف واره خانوادگ ای ف  ،باید امسففال بهدلیل
شرایط لغو گردد ،و من هیچ بیانیهای از یوی کلی سا مب

Alexander Mitscherlich

بر اینکه آیا عید پاک واقعاً یک ج شن خانوادگ ا ی ،

۳

از برجسته ترین روان ش ایاا یده بیستم در آلماا بود که در پیوند با مکتب فرانکفورر موجد نگاه جدید در پ نگاه فرویدی در آلماا
شد .الکساندر به همراه همسر خود مارگارر میشرلیچ کتاب نافذ ناتوان مویه کردا را در یال  1۹۶۷چاپ کردند که تاثیر عمیق بر
خوانش انتقادی پس از ج گ داش .
Hochschule der Jesuiten
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ندیدم .نه اعترا ض  ،نه م الفت  .همچ ین بحث عمدهای در مورد چالش پر درد یر تریا  5وجود دا ش و آاجا نیر
چیری از کلی سا ش یده ن شد .من مرحلۀ اول را اینگونه تو صیی م ک م ،مرحلهای که در آا کلی سا به کل رأی
نداش .
به نظر من ،این امر زمان تغییر کرد که م سلماناا در آ یتانۀ ماه رم ضاا به دادگاه قانوا ا یا ی فدرال متو یل
شدند و به این واقعی که هیچ مرا یم دی ای قابل برگراری نی س  ،اعتراض نمودند .یپس دادگاه قانوا ا یا ی
فدرال ،بهطرز حیررانگیری ،رأی نمای دگاا مسففلماناا را دری ف تش ف ید داد و ادعا نمود :بله ،مم وعی کل و
فراگیر مل امورِ عبادی دیگر برجا نی س  .خدمار عبادی باید با توجه به شرایط و برر ی ِ موردیِ نمونههای فردی
برگرار شود .یپس اتفاق جدیدی افتاد.
ماین :خوب آا فاز اول بود ،هماا یکور بل د .مایکل ولفسوا ۶مورخ یهودی نیر روز دو ش به در این برنامه حضور
دا ش و همین نکته را ت ش ید داد .اما مهمتر از همه ،انتقاد ولف سوا این بود که پاندم بهطرزی جدی به ع واا
یک چالش الهیات پذیرفته نشده ای  .آیا ممکن ای این واک ش اولیه ،این یکور بل د ،که مشاهده نمودهاید را
بیشتر توضی دهید؟
اولیویا میشفففرلیچ -شفففونهر :من مرحلۀ اول را تجلّ درماندگ  ۷م بی م  -درماندگ ای که ارتباط زیادی با این
واقعی دارد که انگارۀ ی ت ای که بتواا با آا از پاندم خوانش تولو یک نمود دیگر پای گو نیس ( :هماا انگارۀ

 5تریا ا صطالح پر شک ا ی که بهویژه در ج گ و زلرله و غیره بهکار ب سته م شود .تریا بدین مع ا ی که به یبب ا ضطراریبودا
شرایط م تواا بیماراا را اولوی ب دی کرد .این تقسیمب دی معمونً یه تای ای  - :درمااناپذیر  -صعبالعالج  -زود درماا و متضمن
دادا ارجحی به دیتۀ یوم ای .
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Michael Wolffsohn

۶

Hilflosigkeit

۷

یفف ت ِ) عذاب اله  .8من فکر م ک م عموم مردم دیگر متقاعد شففدهاند که از طریق این انگاره نم تواا پاندم را
توضی داد .من (حت ) فکر م ک م خود نمای دگاا کلیسا نیر (این ب کفایت ) را پذیرفتهاند .حت به نظرم محافل
محافظهکار هم از این گفتماا فاصفففله گرفتهاند .یفففپس پاندم ما را فراگرف و دیگر کالاروای عذاب اله نیر
وجود نداش و نمحاله یکور کردیم.
ماین  :اما این درماندگ قابلدرک ای  ،چه همۀ ما درمانده بودیم.
اولیویا میشففرلیچ -شففونهر :بله دریفف ایفف  .نقدِ من به درماندگ نیسفف  .برعکس ،من فکر م ک م :درماندگ
قابلفهم ای  ،پاندم همۀ ما را در معرض فرآی دهای قرار داد که تواا ک ترلشاا را نداریم؛ که نم توانیم آاها را
نادیده بگیریم  -حت آاها را بهدریت نم فهمیم  -و همزماا اصالً و ابداً برای رفاه ما تره خورد نم ک د.
آاچه تجربه م ک یم ای س که (با وجود پاندم ) رفاه فردی ما ،چه زنده بمانیم و چه نمانیم ،خواه شغل و پی شۀ
ما به بادِ ف ا برود یا نه ،اصفففالً اهمیت ندارد ،و من این درماندگ را درک م ک م .نقدِ من بر رویکرد قالب به این
ا یتی صال ا ی و من این واک ش را م سئلهدار م دانم؛ نگرش کلی ساها  -از هر دو طرف ،چه از یوی لیبرالها و
چه از طرف محافظهکاراا .من فکر م ک م در مرحلۀ دوم این مسئله بهخوب روی پذیر م شود.
ماین :مش صۀ این مرحله کدام ای ؟
اولیویا میشرلیچ -شونهر :وقت مم وعی خدمار مذهب در یرایر کشور برداشته شد ،هر دو جریاا کلیسا بهزباا
آمدند :از یک یو ،موضع لیبرال که وا داد و هرگونه تحلیل بحراا و نیر چگونگ مقابله با بحراا را به ایتانداردهای
واک ش در برابر آا ،علوم طبیع  ،پرشففک و ف اوری یففپرد و مدع شففد :ما اک وا و در این شففرایط م خواهیم

der Strafe Gottes
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خدمار مذهب را با توجه به این ایفففتانداردها بهپا داریم ،اک وا وقتش ریفففیده که خدمار کلیسفففا را به گونهای
یازماا دهیم  -در یک فا صله معقول ،با تعداد محدودی شرک ک ده و غیره  -تا این امکاا وجود دا شته با شد و
دیتورار علوم طبیع و پرشک را رعای ک یم...
ماین :اما مگر کاری جر این هم ممکن بود؟
اولیویا میشفففرلیچ -شفففونهر :بله من هم قبول دارم .من هم همینطور م بی م و حت م گویم که (رویکرد) طیی
لیبرال-عملگرا ۹خیل هم موجه ای  -مهمترین مساله همین توجیه ای که م تواا مرایم کلیسا را دوباره به
اینترتیب یفففر و یفففاماا داد بدوا اینکه مردم را در معرض خطر قرار گیرند ،بدوا افرایش نقاط خطر کرونا در
مرایففم کلیسففا .مهمترین پیام جبهۀ لیبرال ای س ف که آاها مراقب تکتک افراد هسفت د ،از افراد نیازم د مراقب
م ک د ،و در نی

شاا یک تعهد فوقالعاده خیرخواهانه وجود دارد .همۀ این تالشها قابلتوجه ه ست د .کارهای

زیادی کردند و من همه را به اعتبار طرف لیبرال م گذارم.
ماین  :و حان "اما"؟
اولیویا می شرلیچ  -شونهر :بهنظر من" ،اما" در این واقعی نهفته ا ی که این ا یتی صال ،درماندگ عمل نی س ،
درماندگ خیرخواهانه هم نیسففف  ،بلکه یک درماندگ مع وی 10ایف ف  .با یفففپردا خود به مدیری علم -ف
بحراا ،11این واقعی

را پ هاا م ک یم که ت ش های در مدیری

ف -علم بحراا با اموری مان د ایماا و توکل

به خدا وجود دارد .این م سائل را بهراحت به زیر فرش جارو م ک یم .هیچ تال ش برای تف سیری م سیح یا تعبیر

liberal-pragmatische Seite

۹

spirituelle Hilflosigkeit

10

wissenschaftlich-technischen Krisenbewältigung
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مع وی از این بحراا وجود ندارد .این یوانر پر ییده نم شوند و بهراحت به فرامو ش یپرده م شوند .من فکر
م ک م این مسئله که م توانید بهمع ای خاص بگویید :ما کالاروای

ی ت عذاب اله را داشتیم ،و دیگر به آا

اعتقادی نداریم بسیار مشکل آفرین ای .
ماین :مگر شما دارید؟
اولیویا میشرلیچ -شونهر :من هم ندارم .آاچه اک وا در جبهۀ لیبرال اتفاق م افتد در واقع همچ اا جهد در یافتن
یک کالاروای  12ایففف  .اما جای کالاروای ِ عذاب اله را ،کالاروای موفقی علم -ف  1۳گرفته ایففف  :ما
م توانیم این بحراا را بهلحاظ علم و ف

مدیری ک یم ،م توانیم آارا ک ترل ک یم :ما اک وا از هوش مص وع

برخورداریم که م تواند دقیقاً به ما بگوید که همهگیری چگونه ظاهر م شود و یوانت از این دی .
ماین :آیا دارید جانب کسان را م گیرید که در واتیکاا کالههای کاردی ال به یر م نه د؟ هماا پیر و پاتالهای
که خودتاا آاها را م ش ف ایففید ،مثالً کاردی ال مولر14؟ م ظورم کسففان ای ف که صففراحتاً از تئوریهای توطئه
نگفت د تا مبادا برچ سب ضدآمریکای  ،ضد یهود یا ضد یرمایهداری ن ورند ،اما م ش صاً پ شت شاا به تئوریهای
توطئه 15گرمس  .آیا شما با ای اا همدلید؟
اولیویا میشفففرلیچ -شفففونهر :اتفاقاً من هم م گویم که گروه دوم پارلمان در این مرحله دوم ،همین محافظهکاراا
هسفت د .در مورد محافظهکاراا جالب این ایف که آاها نیر دیگر به روای عذاب اله اعتماد ندارند  -اما بهنوع
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Groß-Erzählung
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Wissenschaftlich-Technischer Erfolg

1۳

Kardinal Müller
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Weltverschwörungstheorie
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ه وز هم در جستجوی کالاروایت د .آاها عذاب اله را برنم تاب د بلکه با جمبل و جادو  -یک تئوری توطئه را با
شعبده از کاله شاا بیروا م آورند و م گوی د :در اینجا برخ از نیروهای تاریک شر وجود دارند که موجودی
ما را به خطر م اندازند .تهدیدی ما را دربر گرفته ا ی و این تهدید نا ش از نیروهای تاریک ا ی که در صورر
بروز شففک و تردید بحراا کرونا را یففبب شففدهاند و همین نیروها پاندم را برای تسففلیمشففدا مردم به جانشففاا
انداختهاند.
این البته به هماااندازه فاجعهبار ایفف  :در اینجا نیر (احسففاس) ناام

خود فرد ،ماهی مشففکوک وضففعی  ،امر

روحان  ،تجل  ،1۶تجربهای که اک وا از یفففر م گذرانیم  -لگدمال م شفففود .ما توطئۀ نیروهای تاریک را داریم.
عدمقطعی دقیقاً همااگونه فراموش م شفففود که وقت نگرۀ ف -علم را با تمام وجود م پذیریم و م گوییم:
علم کارش را بلد ای  .مع ایش این ای که در هر دو مورد عدماطمی اا باد هوا شده ای .
ماین :ب ابراین ،بهع واا یک فیلسففوف ،توصففیه م ک ید که به ناام  ،تجل -شففما خود این کلمه کلیدی را ذکر
کردید -اجازۀ بروز دهیم و نه به ایدئولو یهای مان د این -شفففما احتمانً آارا ایدئولو ی م نامید چوا کارشفففاا
پسراندا ای ؟
اولیویا می شرلیچ  -شونهر :بله ،دقیقاً .صادقانه بگویم ،عدماطمی اا در ی

یهود-م سیح همی شه مرا شگف زده

کرده ایففف  ،عدماطمی اا حت در یفففط ِ جلوگیری از اشفففتباهار خود( ،و نتیجتاً) تأمل در آاها و بردباری در
برابرشففاا .به عهد عتیق فکر ک ید :همیشففه گفته م شففود که یهودیاا فقط خرابکاری بهبار م آورند .این (نگاه)
عالیس .

Entbergung

www.thesis11.com

1۶

در عهد جدید عیسفف خودش را فقط دلمشففغول بازندهها ،مجرماا و افرادی از این دیفف م ک د و (رفتاری که)
همیشه یتوده شده ای  :ما یرشار از ترلرل و ناام

هستیم ،ما دقیقاً نم دانیم که کل کار چگونه باید انجام شود

و در این تاریک به دیوار د ی م یاییم .و این همااچیری ا ی که منرا جذب این ی

ها م ک د .این مایۀ

تأ یی ای که هر دو جبهۀ لیبرال و محافظهکار ،این (پتانسیل) را پس م زن د .بهجای اینکه این ی

را بکاوند

و بگوی د :ببی ید ما ی ت داریم که ما را قادر به اندی شیدا به عدمقطعی م ک د و حت م توانیم عدمقطعی را
تاب آوریم( .در این یفف

) ما همچ ین چیری برای ارائه به جامعۀ یففکونر داریم .خوشبی

حد ا ی  ،اعتماد بیش از حد به تف سیر علم داریم .در این ی

تک یک ماا بیش از

ها ما چیری برای ارائه داریم ،با اتکا بدین ی ن

م توانیم یفففوانت بپریفففیم و حت م توانیم به درد دیگری آگاه یابیم ،اما اینهمه ت ها وقت فرصفف تحقق
م یابد که ما روش گریِ کور را ک ار نهیم.
به نظر من مرحلۀ یوم در حالحا ضر در حال رخدادا ا ی  :مثالً وقت م بی م که مردم در خیاباا ن ش ستهاند و
مراقبۀ یفیایف م ک د :هرچ د این اشفکال ه وز خام هسفت د .من از آاها فاصفله دارم ،اما با عالقه آارا تماشفا
م ک م زیرا بهنظر م رید دارند چیری را نشاا م ده د؛ و از پس آا مالحظات به ذهن آدم م رید :مثالً اینکه
آیا این ک شها اشکال از رهای را در بر دارند ،یا اینکه آیا کلیساها از نظر ییستم به کل محل از اعراب دارند؟
و چرا همیشه و برای همهچیر پای

در آیتین داشتهاند و اینکه آیا بهتر نیس که در عوض یع ک د مجال

برای طرح یوال فراچ گ آرند .هم اینجا ی که باید یقراط را بهخاطر آورد :یقراط در واقع الگوی برای نحوۀ
عملکرد م ا یب در شرایطی س که قطعیت وجود ندارد .هماا یقراط که مدعی س م داند که چیری نم داند.
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او از دو تصفففویر برای توصفففیی آاچه که انجام م دهد بهره م برد :از یک طرف ،پرتوی الکتریک  1۷و از یفففوی
دیگرتصففویرِ ماما .بدینترتیب که همچوا پرتوی الکتریک  ،ش ف ص ف را که برای مدر کوتاه او را لمس م ک د
ب حس م ک د و در نتیجه این فرص را به او م دهد که کم عقب ب شی د و پایخهای خیل یاده را به پریش
بگیرد .اما این شیوه در مورد خاص ما م تواند به این مع

با شد :معتقدین بهع واا ا شعههای الکتریک م توان د

بپریففف د :در مورد بحراا کرونا چطور؟ آیا واقعاً فقط م توانیم این بحراا را از نظر علم توضفففی دهیم؟ آیا پای
چیرهای کامالً متفاوت ویط کشیده نم شود؟
آیا پای اقت صاد جهان  ،روش نگهداری حیوانار ،شکل ف اوری جدید و یط ک شیده نم شود؟ همۀ اینها به تعدیل
بحراا کمک م ک د تا این بحراا به شفففکل ک ون ِ آا گسفففترش یابد ،آاهم در تمام دنیا و در زمان ناچیر .این
امکاا ،پیش از این جهان یففازی شففدید اقتصففادی وجود نداش ف  .حت بدوا ف اوری دیجیتال نیر نم توانسففتیم
بحراا را از این طریق تحلیل ک یم.
حا صلش این م شود :معتقدین به ع واا پرتوهای الکتریک م توان د یوانت را مطرح ک د .این (اتفاق) در واقع
چی س ؟ آیا ما بحراا را بهدر یت تحلیل م ک یم؟ یا فقط یک فاجعۀ طبیع ا ی -آیا این همزماا چیر دیگری
نیس ؟ و اگر متفاور باشد ،اگر ج بههای م تلف داشته باشد ،عدمقطعی م تواند در ابتدا حت بیشتر شود زیرا
ما دیگر نم دانیم .پس ما دیگر یک ییستم توضی واضحار نداریم ،بلکه در ییستمهای م تلی توضیح دی

دریا ای  .در متن از وا ۀ نارکه (که ریشۀ اصطالحات چوا
 1۷در ریاله م و در وصی یقراط چ ین م آید که او مان د ماه ا دری ت
نارکوتیک ای و مع ای م گ دارد) ایتفاده م شود .تو گوی هر کس که به او نردیک شود ب حس م گردد :مثل پرتوی الکتریک .
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و پا م زنیم ،و م توانیم با پریش از خود روبرو شویم :ما انسااها چه کسان هستیم؟ در حالحاضر با چه واقعیت
روبرو هستیم؟
ماین :اما قبل از اینکه اک وا با جهان یازی در پش ویروس کرونا مبارزه ک م ،برای مقابله کمّ با آا و همچ ین
دادا وکال

شیطاا ،ترجی م دهم گفتگوهای الک ساندر

ککوله18

و کری ستین در یتن 1۹را گوش ک م و خودم را

برای این آماده ک م که چگونه م تواا از مبتالشدا به ویروس در مرحلۀ بعدیِ همهگیری جلوگیری کرد .ب ابراین:
آیا این یک اتصال کوتاه بیولو یک دور و بر من ای ؟ یا که صرفاً رو ش م طق دفاع در مقابل یک پدیده ای ؟
اولیویا می شرلیچ  -شونهر :بله ،صادقانه بگویم ،من نم خواهم این دو را به جاا هم بی دازم .من فکر م ک م بحث و
جدل علیه علم هیچ حا صل ن واهد دا ش  ،و خبط خواهد بود .ما م توانیم از علوم طبیع بهخاطر د یتاوردهای
که با توجه به امکاا ابتال به ویروس به ما م دهد ،و همچ ین به خاطر ام یت که حاصل کردهایم یپایگرار باشیم.
من (فقط) اینرا م گویم که اگر علوم طبیع را ت ها رایرا ییا ی ماا قرار دهیم ،ب سیار خطرناک ا ی  ،زیرا در
این صورر انگار نه انگار م سئله وجوه دیگری هم دارد؛ و در پایخ به یوال شما :البته که خوب ای که خودماا را
در برابر اشفففکال م تلی عفون محافظ

ک یم ،مهم ایففف

که بدانیم چگونه م توانیم خود را در برابر عفون

محافظ ک یم .وا ض ا ی که این م ساله اهمی بانی دارد .اما اگر تمام هم و غمماا حفظ بقا با شد هرگر وجوه
دیگر مساله را ن واهیم دید( .مثالً) پریش از زندگ نیک .اینجای که مسئله کم پیچیده م شود.
چ اا چه دغدغه ماا فقط و فقط بقا باشفففد برآوردی از دیگر هری ه ها ن واهیم داشففف ( .مثالً) در نظر بگیرید در
خانوادهای تک یرپری (در شرایط همهگیری)  ،پدر یا مادری را که ناگهاا در آپارتماا دو اتاقهاش با یه فرزندش

www.thesis11.com

Alexander Kekulé

18

Christian Drosten

1۹

ت ها مانده ای ف و نه م داند چگونه باید زندگ ک د و نه م داند چگونه م تواند به خوب از فرزنداا خود مراقب
ک د :این دی پریشها برای مدت طونن نادیده گرفته شدهاند.
ما بهویژه رنج گروههای بها صطالح آ ییبپذیر را که بهطور ناگهان خانهن شین شدند و هفتهها ک س را نم دیدند،
بهفرامو ش یپردیم -مادرم  80یالگ خود را بهت های ج شن گرف  .من دو یت را م ش ا یم که مادر شوهرش
در ت های مرد .اگر دغدغۀ ما صرف بقا باشد ،هرگر زبان برای بیاا این رنجها ن واهیم داش .
ماین :خانههای یالم دان که اک وا فقط دو روز در هفته مجاز به گ شایش ه ست د؛ و مدیراا باید آاچه را که از
وزارت انهها م آید  -به م ظور محافظ

از مردم  -اجرا ک د.

اولیویا میشرلیچ -شونهر :بله .دقیقاً.
ماین :البته احتما ًن هدف شاا حفاظ از جاا مردم ا ی  ( .ش ص ًا معتقدم) حل این تعار ضار چ داا یاده هم
نیس .
اولیویا میشفففرلیچ -شفففونهر :نه ،دقیقاً! منهم به دنبال ایجاد نراع میاا بقا و زندگ نیک نیسفففتم .اما از طرف
برعکسش را هم نم خواهم .یع

نم خواهم با فداکردا زندگ نیک دو دیت به بقا بچسبم .چوا م دانم بعدش

چه مصیبت م شود .چشم باز م ک یم و هراراا وجه را م بی یم که مورد غفل واقع شدهاند؛ و یپس درم مانیم.
ما نم توانیم با نادیدهگرفتن برخ از ج به ها ،خود را به کوری برنیم و در عین حال ب واهیم در مقابل رنج که
متحمل م شفففویم مصفففوا بمانیم و با این درماندگ مقابله ک یم؛ و همین مرا به نکته دوم م ریفففاند :من گفتم
یففقراط یک پرتوی الکتریک و یک ماما ایفف  .و من فکر م ک م این ج بۀ دوم یع

ماما بودا نیر بسففیار مهم

ایففف  .من معتقدم معتقداا (مسفففیح ) ت ها آاگاه م توان د به مع ای یفففقراط کلمه مامای ک د که در پ
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پایفففخ های خیل عجوننهبودا و حمای از زندگ با پرداخ هری ه های یفففهمگین را به چالش بگیرند .چ ین
فعالیت برای یففقراط مع ای جر (حصففول) قابلی قضففاور ندارد .بدینمع ا که نه ت ها یکجانبهنگری را ک اری
م نهد بلکه به دیدگاه ب سیط و ق ضاوت هو شم دانه از یک و ضعی  ،با همۀ بان و پایینهایش و در همۀ وجوهش
نایل م آید.
شففاید فقط با ک ارگذاشففتن پایففخهای عجوننه ای ف که م توانیم تجارب مع وی نیر حاصففل ک یم .حان چه این
تجارب تجربۀ نیست باشد چه تجربۀ مکاشفه .اما در هر حال م توان د راه را برای تجارب کامالً غیرم تظرۀ روحان
باز ک د .به نظر خیل ها شاید این تجربه خیل کوچک و پیشپا افتاده بیاید که ما صب روی بالکن م ای ستیم و
ناگهاا صدای پرندگاا آوازخوان را م ش ویم که مدتهای آا را نم ش یدیم (اما اینطور نیس ) .م توانیم خود
را نسب به این موضوع حساس ک یم و دوباره باز شویم .شما نم توانید این تجارب را آگاهانه از یر بگیرید ،آاها
(فقط) ممکن ای برای شما اتفاق بیفتد.
ماین :ما دوی داریم ویتامینها را از داروخانهها یا فروشگاه های آنالین خریداری ک یم تا ییستم ایم

بدا خود

را تقوی ک یم ،با اینحال م دانیم که دانش (ناقد) ک ون ما به ما م گوید این کار ممکن ایففف هیچ فایدهای
ندا شته با شد .در ی

های دی

چه چیرهای وجود دارد که بتواند دفاع ما را تقوی ک د و به ایمن یازی کمک

ک د؟ البته (واقفم که) این یک ابراریاز ی بسیار وخیم (از دین) ای ...
اولیویا می شرلیچ  -شونهر :من فکر م ک م این یک یوال جالب ا ی  :آیا چیری بهع واا کمک مع وی به یی ستم
ایم

بدا وجود دارد؟ اگر ب ا را براین بگذاریم که این بحراا فقط یک بحراا بیولو یک نیسف  ،بلکه در واقع یک

نگرش کل ایفف  ،یع

اگر بپذیریم که نه ت ها از نظر جسففم  ،بلکه از نظر روح و مع وی نیر با مشففکل روبرو

هسففتیم ،پس باید در همۀ ابعاد در برابر این بحراا مقاوم ک یم.شففاید تمری ار مع وی بتواند به ما کمک ک د تا
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کسب آرامش 20ک یم ،و ترسهای را از ک ار برنیم ،نه آاکه همیشه فقط تاریک را ببی یم ،ترس را ببی یم؛ و شاید
آاوق چیرهای جدیدی هم کشی کردیم .ما ممکن ای این تجربه را داشته باشیم که حت دیگر نم خواهیم به
آا زندگ

یابق برگردیم که اینقدر ما را فلج کرده ا ی  ،زیرا ناگهاا متوجه شدیم که :خوب ،ما یالها یگدو

زدیم ،فقط تالش کردیم .برای چ ؟ برای هیچ و پوچ.
ب ابراین من فکر م ک م که چ ین اشفففکال از هوشفففیاری ،21گوشیفففپردا ،همچ ین گوشدادا به خودماا،
گوشدادا به دیگری راهگ شا ه ست د .من معتقدم که م توانیم دفاع ش ص ای ب سازیم که فقط ماهی فیریک
ندارد .اما دلیل نم بی م آا را در معاندر با امور فیریک قرار دهم.
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