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کد جزا و تنگناهای نسبت فقه و قانون

ــــــــــسرمقاله

همصدایی

در برابر تروریسم
				

محمد هدایت

داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه حکومت وحدت ملی که در
مراسم بیست و دومین سالیاد شــهید مزاری ،رهبر فقید حزب
وحدت اسالمی افغانســتان در کابل گفت که برخی از کشورهای
منطقه در پی اســتفاده ابزاری از تروریســم هستند و به همین
منظور آن ها را به تروریســم خوب و تروریســم بد تفکیک می
کنند .عین همین ســخنان از ســوی رییس جمهور غنی هفته
گذشته در کنفرانس مونیخ نیز گفته شد.
پرســش این است که همصدایی رهبران حکومت وحدت ملی در
برابر تروریســم چه معنایی می تواند داشته باشد؟ در پاسخ به
پرسش فوق باید به چند نکته اشاره کرد:
 -1از روزی که تروریسم بین المللی حمالت یازدهم سپتامبر سال
 2001بــر برج های تجارت جهانی در آمریکا را ســامان داد و در
قامت القاعده چهره خود را آشــکار کرد ،منازعه بر سر مفهوم
تروریسم و مصادیق آن نیز به وجود آمد .این نزاع نشان می داد
که منافع ملی کشــورها با مفهوم و حتی با مصداق تروریسم گره
خورده است .موضع پاکســتان در برابر دولت افغانستان پس از
حمله تروریستی هفته گذشــته در زیارتگاه لعل شهباز قلندر و
تقاضای آن کشــور مبنی بر تحویل دهی  76تروریست از سوی
افغانستان به پاکستان نشانه تداوم نزاع بر سر مفهوم تروریسم و
هم چنین تعیین مصداق تروریسم است .تداوم سیاست مبهم در
برابر تروریسم نشانه آشکار از پیچیدگی وضعیت امنیتی منطقه
و فقدان اراده جدی در راستای مبارزه با تروریسم از سوی برخی
کشورهای حامی تروریسم است.
 -2واقعیت این اســت که چه از ســوی مقامات رسمی این پیام
به پاکســتان فرستاده شــود و یا نشــود ،یکی ازعوامل رشد
تروریســم و افراط گرایی درمنطقه و به خصوص افغانســتان و
پاکســتان ،سیاســت های کج دارومریز در برابر آن بوده است.
گرچه دولت پاکســتان در پی حمله تروریستی هفته گذشته به
لحاظ دیپلماتیک خواســتار تحویل دهی  76نفر تروریســت از
سوی دولت افغانستان شد و خواست که به منظور اقناع وجدان
عمومی در داخل پاکستان و فرافکنی ،تقصیرات را به گردن دولت
افغانســتان بیندازد و در همین راستا مرز تورخم با افغانستان را
نیز بســت و ارتباط ترانســپورت زمینی میان دو کشور مدتی
مســدود ماند .اما همه می دانند که چنین سیاست هایی هرگز
مســیر مبارزه با تروریسم را عوض نمی کند و باعث جلوگیری از
حمالت تروریستی در پاکســتان نمی گردد .این آتشی است که
سال ها است روشن شده و هنوز اراده جدی در مبارزه با خاموش
کردن آن در آن سوی مرز دیده نمی شود.
 -3موضع گیری هماهنگ ســران حکومت وحدت ملی در برابر
تروریسم و پاکستان و تاکید بر عدم تمایز میان تروریست ها ،به
لحاظ داخلی نیز نشانه روشن بر تغییر سیاست دولت افغانستان
در برابر تروریسم است .تا آن جا که مربوط به سال های گذشته
می شود ،دولت افغانستان به بهانه پروسه صلح ،سیاست مبهمی
در برابر تروریســم و همسایه جنوبی داشت است .ولی اکنون به
نظر می رســد که دولت افغانستان به نتیجه مهمی در برابر گروه
های افراطی و تروریست ها رســیده است .این هم صدایی تنها
میان رهبران افغانستان نیست بلکه تداعی کننده صدای واحدی
از سوی مردم و دولت افغانستان در برابر تروریسم است .به همین
خاطر امیدواری ها برای مردم افغانســتان در مبارزه با تروریسم
افزایش یافته است .این هم صدایی میان مردم و سران حکومت
در آستانه ســال  1396و گمانه زنی ها مبنی بر رشد گروه های
افراطی و به خصوص گروه داعش در افغانستان ،از هر زمان دیگر
ضروری به نظر می رسد .امروز در افغانستان خوش بختانه نوعی
نفرت همگانی علیه گروه های تروریســتی افزایش یافته و این
همصدایی مردم را در مبارزه با تروریسم مصمم تر ساخته است.
مردم افغانستان تا کنون عالوه بر پرداخت هزینه های سنگین در
راســتای مبارزه با تروریسم و دادن قربانی های زیاد در این راه،
بارها و به گونــه های مختلف صدای خود را در مورد لزوم مبارزه
جدی با تروریسم رسانده اســت .به نظر می رسد که اکنون این
صدا شنیده می شود و این گامی بزرگ در امر مبارزه با تروریسم
است.

به مدت بیش از یک سال است که قانون
کد جزا در کمیته قوانیــن کابینه دولت
افغانستان تحت بررسی است .تا هنوز این
قانون مراحل اصلی تصویب را طی نکرده
است و هم چنان در دفاتر وزارت عدلیه،
دفتر معاون دوم رییــس جمهور و دیگر
اعضای کمیته قوانین سرگردان است .این
که چرا این قانون هم چنان بالتکلیف باقی
مانده است و مراحل تصویب را طی نکرده
اســت ،دالیل متعددی می تواند داشته
باشــد .ولی مهم ترین دلیل به یک بحث
بنیادی بــر می گردد که می توان از آن به
عنوان ابهام تاریخی در نسبت شریعت و
قانون یاد کرد.
این گفتار تنها طرح بابی اســت در باره
یک «مساله /مشــکل»Problematic /
بنیادی و چالش زا ،با رویکرد اندیشــه ای
و تا حدودی غیر حقوقی .این موضوع برای
امروز افغانستان از آن جهت اهمیت دارد
که هنوز متاســفانه ادبیات کافی در این
زمینه تولید نشده و این مشکل خود را هر
از چندگاهی و به گونه ای خاص نشان می
دهد .اگر به یاد داشــته باشیم این مساله
یک بــار در زمان تدوین قانون اساســی
جدید افغانســتان خود را نشان داد ،اما
هیچگاه به طور مستوفات مورد واکاوی و
گفتگو قرار نگرفت و نه تنها اجماع نسبی
به وجود نیامد بلکه مسیر الزم برای یک
گفتگوی ســازنده و علمی در رسانه ها و
مراکز علمی نیز گشوده نشد .این مساله
بعدا خود را در فرایند تصویب قانون منع
خشــونت علیه زنان نیز نشان داد .اما باز
هم مورد توجه مراکز علمی و رسانه ها قرار
نگرفت .اکنون این موضوع یک بار دیگر در
آستانه تصویب قانون کد جزا مطرح شده
است و خوب اســت که مورد توجه اهل ا
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ندیشه و مراکز علمی به خصوص حقوقدانان
قرار گیرد .بنابراین این مقاله تنها فتح بابی
در همین زمینه است و مباحث کاربردی تر و
اصلی را به اهلش می سپارد.
مشکل کجاست؟
همان گونه که در حین تدوین قانون اساسی
مطرح شد و هم چنان که در مورد قانون منع
خشــونت علیه زنان پیش آمد و سرانجام
در مورد قانون کد جزا ،اولین پرســش این
است که مشکل کجاســت؟ چرا هر بار که
قوانینی که به نحوی با سرنوشــت امروزین
جامعه پیوند خورده است در مرحله تدوین
و تصویب می رسد با مشکالت اجتماعی و
حتی گاهی سیاسی مواجه می گردد؟ دومین
پرســش که به نحوی مهم ترین پرسش نیز
هست ،این اســت که چه نسبتی میان فقه
و قانون وجــود دارد که گاهی در مباینت با

همدیگر قرار دارند.
بنابراین مشــکل اصلی نسبت میان قانون
موضوعه و فقه اســت .تبیین درســت و
منطقی میان فقه بــه عنوان دانش مقتدر
در میان نظام های دانایی اسالمی و قانون
به عنوان یک سیستم ضروری در زندگی
امروز انســان ،از ضرورت های اساسی ما
اســت .باید قبول کرد کــه فقه به عنوان
مهم ترین دانش عملــی و تنظیم کننده
رفتار مسلمانان در جامعه و هم چنین مهم
ترین دانشی که از عمق شریعت برآمده و
به حیات عینی آدم ها نظم می داده است،
هنوز از اعتبــار و حیثیت کافی حداقل در
زندگی مسلمانان برخوردار است .به همین
خاطر متولیان فقه و پاسبانان شریعت هم
چنان نگران زدودن و یا کمرنگ شدن آن
در زندگی مسلمانان هستند و هر از گاهی

در برابر پدیده هــای جدید و به خصوص
قوانین موضوعه می ایستند.
چیســتی قانون و نخســتین چالشهای
فراروی آن
یکی از مهم تریــن مباحث در این جا این
است که قانون و مختصات آن چیست که
گاهی در تعارض با شریعت و به خصوص با
فقه قرار می گیرد؟ پاسخ به این پرسش می
تواند در حــل تعارضات احتمالی و نگاه به
رابطه فقه و قانون کمک شایانی کند.
قانون ( ،)Kanoonمهم ترین اصطالح در
حقوق است که از زبان یونانی وارد فرهنگ
و تمدن مسلمانان شده است و برای اولین
بار در زمان عثمانــی ها و در حین تدوین
المجله به کار برده شــد .مراد از قانون در
آغاز نیز به مواردی گفتــه اطالق گردید
که مســایل فقهی از حالت احکام شرعی

صلح چیست؟

صلح و آشتی را باید در زندگی هرروزه پیدا کرد ،در شهری که پذیرای غریبههای آشفتهحال است.
واقعی
اگر صلح (که براســاس شکل عادی و
ِ
جهان اجتماعی تعریف شــده) چنین چیزی
ِ
باشــد ،چگونه یک اجتماع صلحطلب را با
دیدنش خواهیم شناخت؟
البته ،فقدان خشونت شروع مناسبی است.
ایــن پژوهش میخواهد صلــح را بهصورت
سلبی تعریف کند ،چیزی مانند تعریفکردن
ســامتی از منظر نبود بیماری و نه در قالب
مجموعۀ درخشانی از نظامهایی که از شادابی
ِ
طراوت زندگی محافظت میکنند .بااینهمه،
و
این تعریف کارآمد و ســودمند است .برخی
از پژوهشهای اخیری که دربارۀ شبکههای
اجتماعی صورت گرفته گویا نشان میدهند
که اگر میان اجتماعات روابط عمیق و همگانی
وجود داشته باشــد ،احتمال وقوع خشونت
پایین میآید .چنیــن مطالعهای قابلیت آن
را دارد که نوک پیکان را بهســوی مناطقی با
ِ
خشونت کمتر نشانه بگیرد و حتی به ما کمک
کند که بپرسیم چه نوع رابطهای ،بیشازهمه،
از میزان خشونت خواهد کاست .بنابراین ،اگر
مث ً
ال در جامعه بخواهید از میزان دردسر کم
مصرفی خود را از
کنید ،آیا باید ســبزیجات
ِ
دینی دیگر بخرید؟
مردم گروههای قومی یا
ِ
ِ
آیا باید با آنها به مدرســه بروید؟ آیا باید
به خانه دعوتشــان کنید و با آنها همسفره
شوید؟
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فراوان ()n
گوهرهای دیگری از نمونههــای
ِ
جوامــع صلحطلب نیز وجــود دارند .برای
مثال ،به نظر میرسد جوامعی که دخترانش
تحصیلکرده هســتند تمایــل کمتری به
رفتارهای خشــونتآمیز دارند .این کشف
درخشــانی است .ســپس بهطور اتفاقی به
آثار یران کاتوناریج دربارۀ «ســرزمینهای
محصور صلح» برخوردم ،یعنی چند شهر در
یوگسالوی سابق که ،هم در طول جنگ جهانی
ِ
دوم و هم در جنگهای دهۀ نود یوگسالوی ،از
خشونت اجتناب میکردند .این روستاها چه
ویژگیهای مشترکی داشــتند؟ چرا وقتی
جنگ در همهجا بیداد میکرد ،این مجموعۀ
تهی از خشونت دست به مقاومت میزد ،آن
ِ
هم نه یک بار بلکه دو بار؟ گویی باز هم بحث
شبکهها مطرح میشود؛ همچنین داستانهای
مشــترکی دربارۀ نیکی و مهربانی غریبهها
[بیان میشــود] که صادقانه دهانبهدهان
نقل شــدهاند .مجموعهدادههای گستردهای
که روند اکیدا ً نزولی خشونت ،و شاید روزی
تا حد صفر ،را نشــان میدهند شروع بسیار
مناسبی هستند.
اما بــاز هم ،از نظر مــن ،خوبنگاهکردن به
چشمان اشــکآلود دیگران کاری ضروری
اســت .انبوه دادهها برای سیاســتگذاری
مناســباند ،اما خود صلح چه؛ صلح رودررو
چیست؟ صلح چیســت ،وقتی جنگ بیداد
میکند؟ هنوز درســت نمیدانــم؛ اما تازه
فهمیدهام که کجا در پی آن باشم :در اینکه
چگونه یک جامعه حتی مشکالت کوچک خود
را حل میکند؛ چگونه نابرابری و سهمبردن
را مدیریت میکند؛ چگونــه غریبهها را در
آستانهها و ورودیهای متعددش اداره میکند؛
چگونه تنوعات و گوناگونیها را تعریف میکند
و با آنها مواجه میشود؛ چگونه این عادت را
به وجود میآورد که در شرایط دشوار از افراد
آسیبپذیر محافظت کند؛ و ،درنتیجه ،چگونه
برخــی رفتارها در بســتر آن به رفتارهایی
باورنکردنی بدل میشوند .همۀ این رفتارها
سازی
را میتوان مورد مشاهده قرار داد .پیاده
ِ
هیچیک نیازمند تصویرســازیهای شادمانه
نیست .بهتعبیردیگر ،صلح امری قابلشناخت
است .کمی بعد از آنکه تصمیم گرفتم مطالعۀ
جنگ را کنار بگذارم ،داســتان لو شومبون
سو لینیو و پلتو ویوقه لینیو نظرم را به خود
جلب کرد .سالها پیش ،عمهام کتابی برایم
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فرستاده بود بهنام مبادا خون بیگناه ریخته
شود؛ داستان روستای لو شومبون و اینکه
چگونه نیکی و مهربانی در آنجا اتفاق افتاد.
این کتاب توضیــح میدهد که چگونه چند
سنترال [توده کوه
روستا در منطقۀ ماسیف
ِ
مرکزی] فرانسه به هزاران یهودی در طول
جنگ جهانی دوم پنــاه دادند و نهایت ًا جان
آنها را نجات دادند .کتاب که بهقلم فیلیپ
پل هالی در سال  ۱۹۷۹نوشته شده در قفسۀ
کتابخانهام خاک میخــورد اما ،اکنون و در
جستوجوی صلح ،آن را در دست گرفتهام.
هالی فیلســوف بود ،اما به چنین داستانی
برخورد و تا جایی که میتوانست با بسیاری
از اهالی منطقه مصاحبه کرد .این کار سختی
بود :مردم ،چنانکه امــروز نیز میبینیم،
مشــتاق نبودند که دربارۀ اتفاقات گذشته
صحبت کنند .بااینهمه هالی ،در نوشــتا ِر
خود ،شیفته و مســحور ماجرا شده است.
کتاب هالی پرمداهنه است (فرشتگان آواز
میخواننــد!) و اثر تاریخدانــی کارآزموده
نیســت .بااینهمه ،او در پی ترسیم چیزی
ارزش شــناختن را داشته و
بود که عمیق ًا
ِ
دارد .آنها چه کسانی بودند و چه در ذهن
داشــتند ،آن روســتاییانی که دیگران را
بهقیمت بهخطرانداختــن جان خود نجات
میدادند؟ آن مردمــی که محبت و احترام
متعارف در آنها به محبتی نادر و فوق العاده
بدل شــده بود؟ آنها با آتشســوزیهای
وحشــتناک امتحان خود را پس دادند و در
منتهاالیه آن منحنی زنگولهای ،که نمایندۀ
«انتخاب عقالنی» است ،جای گرفتند .آنان
خطرانداختن خود از دیگران محافظت
با به
ِ
کردند .آنها که بودنــد؟ از چه چیزی آگاه
بودند که دیگران نمیدانستند؟
میدانستم که من نیز تا اینجا مسحور ماجرا
بودهام ،اما این را هم میدانستم که اهمیت
این داستان از حیطۀ احساس و عاطفه فراتر
میرود .اینجا مکانی بود که میتوانستم به
آنجا بروم و شروع کنم به دیدن و شنیدن،
کما اینکه چندین بار در گذشته رفته بودم.
میتوانستم با همۀ جزییات ببینم که در آنجا
چگونه مردم بــا غریبهها زندگی میکنند.
میتوانســتم ببینم که چگونــه نابرابری
و تنــوع را مدیریت میکردنــد و چگونه
تصمیماتی میگرفتند .همچنین ،همانطور
که در همۀ پژوهشهای دیگر در نظر داشتم،

ایمان زیسته چشم بدوزم :نه
میتوانستم به
ِ
مردم مذهبی ادعا میکنند به
به چیزی که
ِ
آن وفادارند ،بلکه به این مسئله که چگونه
آنها مرتب ًا انتخاب اخالقی را ،با هر ابزاری
که در توانشانباشد ،جهت میدهند .در این
اجتماع ،چه فرشــتگان آواز بخوانند و چه
نه ،میتوانســتم به عملکردهای مقاومت
(مقاومت دربرابر خشونت بیرونی) و سماجت
(سماجت در محافظت از غریبهها) بیندیشم.
میتوانســتم ببینیــم که آیــا این نجات
ُحسناتفاقی باشــکوه بود یا چیزی که در
رفتارهای اجتماعی ماندگار نقش بسته بود.
بنابراین ،از پلتو ویوقه لینیو دیدن کردم و
داســتان مذکور کنجکاوی بیشتری در من
ایجاد کرد .نخســت اینکه در ابتدا متوجه
شدم مردم این منطقه ،از چندین قرن پیش،
از غریبههای آسیبپذیر محافظت میکردند.
در اینجا حقیقتی تجربی وجود داشــت که
اگر هــم علت این کار را روشــن نمیکرد،
یقین ًا ،دربارۀ فرمهــای اجتماعی ماندگار و
مستحکم ،حرفی برای گفتن داشت.
مردم این منطقه عمدت ًا
جزئیات مهم بودند:
ِ
پروتســتان بودند کــه در طول جنگهای
مذهبی ،کــه در قرن هفدهم آغاز شــده
بود ،مورد ظلم و ســتم قرار گرفته بودند.
از آن زمان بهبعد ،ماجراها شــروع شــد.
آنها پروتســتانهایی را که سعی داشتند
از فرانســه فرار کنند پنهان کردند .بعد از
انقالب فرانسه نیز به کشیشان کاتولیک پناه
کودکان نیازمند را
دادند .در قــرن نوزدهم،
ِ
صنعتی بزرگ به روستا آوردند
از شهرهای
ِ
و سپس کودکان الجزایری را .بعد ،در طول
کودکان
جنگ داخلی اســپانیا ،به مادران و
ِ
اسپانیایی جا دادند و باالخره در طول جنگ
جهانی دوم به یهودیــان و (اکثرا ً کودکان
یهودی) پناه دادند .البته افراد دیگری هم به
آنجا میگریختند :از کمونیستها تا سربازان
آلمانی و شمار زیادی از طردشدگان سیاسی.
پــس از جنــگ جهانــی دوم ،مردمی از
مجارســتان ،شــیلی و تبت به این روستا
میآمدند .آنهــا دانشآموزانی بودند که از
کشــورهایی در آفریقا ،اروپا و خاورمیانه به
روزی محلی میآمدند .امروزه،
مدارس شبانه
ِ
در این «پلتو» (فالت) ،مرکزی مســکونی
برای پناهجویان وجود دارد که ساکنان آن
از اروپای شــرقی ،آفریقای مرکزی و قفقاز

برامده و تبدیل به قانون می شده است .به
گفته عربها مراد از تدوین المجله «تقنین
الشریعهاالســامیه» بوده است .در مفهوم
قانون امروزه چنــدان ابهامی وجود ندارد.
در کل مــراد از قانون به معناى عام مجموع
قواعد الزامآوری اســت که توسط مقامات
صالحيتدار تصویب شــده و شامل قانون
اساسی ،قوانین مدنی ،نظامنامه ها ،نامهها،
آيين نامههــا ،نظامنامهها ،مقررات اداری و
كليه مســائلى مىشود كه به منظور تنظیم
امور زندگی انسانها وضع میگردد.
بعــد از تدویــن المجله یــا تحریر مجله
العدل ،مرحوم کاشــف الغطا از علمای اهل
تشــیع مقیم نجف کتابی تحــت عنوان
«تحریرالمجله» نوشــت که با هدف جبران
کاستیهای المجله به نگارش درآمد .برای
نخستین بار مرحوم کاشف الغطا سه مساله
مهم را در مقدمه این کتاب بیان کرد که به
نحوی در برگیرنده همان مشــکالتی است
که تا کنون فقــه و حقوق وجود دارد .او در
مقدمه کتاب پنج جلدی تحریرالملجه سه
پرســش مهم زیر را مورد بحث قرار داده
است:
 .1جایگاه شریعت و قانون دینی در زندگی
انسان چیست؟
 .2آیا معامالت و عقود در فقه اســامی بر
اعتباریات عقالیی اســتوار است یا دالیل
نقلی؟
 .3علم فقه و اقســام احکام شرعیه ،اعم از
احکام وضعیه و احکام تکلیفیه چیســت و
چگونه تعریف می شود؟
سه پرســش فوق نشــانه طرح نخستین
چالشها فــراروی فقه و پروســه «تقنین
الشریعهاالسالمیه» اســت که تا کنون نیز
ادامه دارد و هنوز این پرسشها ،پاسخهای
مناسب خود را نیافته اند.

شمالی و جنوبی هستند و همگی برای نجات
جان خود از کشورشان گریختهاند .هنوز هم
ماجراهای خشونتآمیز در این مناطق به چشم
میخورد ،البته از جنســی متفاوت .اکنون،
برای پدر چچنی یا مادر گینهای ،درست مانند
کودک یهودی جنگ جهانی دوم ،امکان رشد
و شکوفاشدن در آینده وجود دارد .این پدران
و مادران و انبوه فرزندانشان داستانهایی را
ممکن صلح و آرامش از پلتو
دربارۀ جهانهای
ِ
نقل خواهند کرد.
بنابراین ،حاال دارم متوجه موضوعی میشوم
که قب ً
ال هرگز بــه آن آگاه نبودم :اینکه چه
معنایی دارد که از میــان جنگلها از کنگو
به آنگــوال و نامیبیا بروید و برگردید .دارم از
مردی با دســتان زخمخورده و سیاهچشم
میآموزم که چگونــه وقتی در این جنگلها
وارد روستایی میشوید سخاوتمندانه یک بغل
میــوه و رختخوابی در خانۀ رئیس تقدیمتان
میشــود .دارم در این باره میآموزم که چه
احساسی دارد وقتی مسلسلی عموی کسی را
در قفقاز نقش بر زمین میکند یا پای کسی
در انفجار بمب از بین میرود و اینکه آن کس
را تماشا کنید که اکنون با یک پا با فرزندانش
ســر میکند و آنها را روی دامن بیپایش با
خرسندی میبوسد ،درحالیکه هنوز بر جهان
فریاد میزند .دارم یاد میگیرم که چه حس
خوبی دارد که در صلــح و صفا به این فالت
آرام بیایید ،اما ترس از آینده همچنان دائمی
و آزاردهنده باشد .دارم میفهمم که پلتو از
مردم واقعی ساخته شده که اغلب بسیار متین
و با وقارند ،کسانی که شاید کام ً
ال به ضرورت
گوشت «حالل» عادت نکرده باشند یا شاید
کمی یکــه بخورند که پناهجویان درســت
نمیدانند در فروشگاه یا مطب دندانپزشکی
چگونه رفتار کنند ،یا شاید محلیها چندان
راحت نباشند که دستان غریبههای سیاهمو از
روی تشکر دور گردنشان حلقه میشود .من
همواره شگفتزده میشوم و اغلب تحت تأثیر
قرار میگیرم که میبینم پناهجویان چگونه
از یکدیگــر مراقبت میکننــد و ،درنتیجه،
خودشــان به نجاتدهندگان یکدیگر بدل
میشوند .همچنین دارم متوجه میشوم که
داســتان این فالت [پلتو]
جذابترین جنبۀ
ِ
اغلب از ســکوت ناشی میشــود :یعنی نه
حرفهایی کــه دربارۀ نیکی و مهربانی گفته
شــده ،بلکه آنچه در زمانۀ آتش نشان داده
میشود.
داستان غنی و جذابی است .هنوز نمیدانم
این
ِ
با آن به کجا راه بردهام ،اما حدسهایی میزنم.
ولی ،گذشته از ویژگیهای خاص مورد پلتو،
این چیزی است که میخواهم بگویم .صلح (با
جزئیاتی باشکوه و ناتمام) ،تا سطح عادات و
انتخابهای روزمره ،امری قابلشناخت است.
این انتخابها چه هستند؟ پاسخ این است:
قدمزدن در خیابان همراه با چهرههای ناآشنا
رویی همیشگیمان؛
و حفظ
ِ
کردن گشــاده ِ
خریدن سبدهای میوه از کسی که لهجهاش
به شما تعلق ندارد؛ مجالدادن به کودکان تا
با اشک و شادی بفهمند چگونه با تازهواردان
بازکردن د ِر خانهتان،
مدرسهشان بازی کنند؛
ِ
حتی وقتی توفان از بیرون شــما را تهدید
میکند؛ گوشسپردن به ماجرای شفاف رنج
دیگران ،حتی اگر بر قلب ما ســنگینی کند؛
دعوتکردن دیگران به خانه ،به همسفرهشدن
و باهمبودن .به داخل خانه میآیند ،با چهرهای
چشم
گشوده؛ بدینترتیب ،این عادتها ،که
ِ
آنها تشــخیص میدهد ،با گذشت زمان به
عادتهایی ثابت (و قابل شــناخت) و یقینی
بدل میشوند.
صلحافروزی چگونه است؟ رودرروشدن.
منبع :سایت ترجمان
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