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" فروغ فرخزاد"
چرا توقف کنم؟

مقدمه
سکانس اول:
سالھا پيش ،خودبنده در مطبم ،پشت ميز کارم نشسته ام ،امّا سرم روی گردنم نايستاده و) بداليلی که
لزومی ندارد در اين فيلنامه ذکر شود و امروز ھم ترسی از آن نيست که بوسيله ی بدخواھان احتمالی ام
به سوژه ای تبديل بشود( بر روی نسخه ی نوشته و مھر و امضا شده ای برای يک بيمار افتاده و از
دھانش صدای خر خر بلند می شود.
روبرو ،بيمار بينوای افغانی که چشمھايش گرد شده و دھانش از تعجّ ب نيمه باز مانده و رويش نمی
شود که دکتر را بيدار کند و نسخه اش را از او بگيرد و برود و اين صحنه به يک ابتکار نياز دارد که
ختم به خير بشود که حتما ً ھم می شود.
سکانس دوم:
يک ماه بعد ،ھمان دکتر ) که خوشحال است که رو کند که نگارنده ی ھمين مقاله باريشی کمتر سفيد
شده است( ،پشت ميز کارش در مطب نشسته ،سرش روی گردن ايستاده و دھانش از تعجّ ب نيمه باز
مانده است .چشمھايش گرد شده اند ،امّا خرسندی و حيرت توأما در آنھا موج می زنند.
روبرو ،ھمان بيمار امّا حداقل يک ماه جوانتر نشان می دھد ،دھانش تانيش باز است و غش غش می
خندد .از روانپزشکش تشکّر کرده است و به او گفته است که موقعی که يک ماه پيش خوابيدن ناگھانی
وی را در پايان ويزيتش ديده است ،بخوبی فھميده است که دکترش از پزشکان حاذقی است که آنقدر
سرش گرم مطالعه و کتاب است که از کوچکترين فرصتی ھم استفاده می کند که ثانيه ھا و يا دقايقی را
به خواب و استراحت اختصاص بدھد.
سکانس سوّ م:
ھمان بيمار در حال خارج شدن از مطب و مواظب است که نسخه ی پزشک محبوبش يک ذره ھم
تانخورد و مثل يک عکس يادگاری ارزشمند ،آنرا بدست گرفته و از ذھنش اين می گذرد که نکند
قدردانی اش از دکترنجاتبخشش کافی نبوده باشد.
اين طرف ،دکتری که خستگی اش ،يک آن از تنش خارج شده و به اين فکر می کند که يا کارش خيلی
درست شده است و يا اينکه کسی که بيمار را پيش او فرستاده ،پارتی ای بسی کلفت بوده است.

متن
حيف است که مقاله ای در خصوص رقابت ھای حرفه ای پزشکان نگاشته شود ،امّا اشاره ای به
فردريش نيچه نشود؛ کسی که از نفرت و جاه طلبی ھم فلسفه ای بی نظير ساخته و خود نيز از انسانھا ی
کوتوله بيزاری جسته است و ھمچون مولوی خودمان ،آرزوی ابر انسان در سر پرورانده است:
دی شيخ با چراغ ھمی گشت دور شھر
کز ديوودَد ملولم و انسانم آرزوست
و يادم نمی رود جوابی را که يک روز به ھمکاری دادم که از من پرسيده بود" :چرا ديگر در جمع ھا
و گردھمايی ھای ھمکاران شرکت نمی کنی؟" و من گفته بودم" :برای اينکه آنھا بتوانند بسادگی فراموشم
کنند ،يا اصالً فکر کنند که مُرده ام تا من را ھم وادار نکنند که با رقابت ھای سخيف ،از اين ھم که
ھستم ،کوچکتر شوم!"
امّا در دنيای مدرن امروزی ،بعيد است که انسانھا ی مشارکت گريز به حقوق مسلّم خود نيز دست يابند
و تمامی ان جی اُوھا ،با وجود اينکه از آدم ھايی تشکيل می شوند که الزمه ی پيشرفتشان ،رقابت با
ھمتايانشان است ،فلسفه ی تشکّلشان در اصل ،دفاع از حقوق تک تک ھمان آدمھاست.
کدام مالط مھرطلبانه و شفقت جويانه ای الزم است که واحدھايی را که از کين و حسادت ھمديگر وزن
می گيرند ،در قالب يک تشکيالت و در واقع ،يک خانواده ،محکم نگھدارد؟
جواب :اخالق حرفه ای پزشکان!
بازھم سؤال :يعنی ھمان قواعد س ّنتی رفتار آدميان که احيانا ً در تعليمات مذاھب ،متجلّی شده اند؟
پاسخ" :اگر ولی نه فقط اگر"! باين معنی که اين ،بدنيست ولی شايد به تنھايی ،کافی نباشد و گاھی
جواب ھم ندھد.
ھمه ی ما بايد به اخالقيات مدرن و علمی مسلح شويم؛ مجموعه ی اخالقی ای که نه تنھا س ّد راھمان
نمی شود ،بلکه به پيشرفتمان ھم کمک می کند .اگر بخواھم اوّ لين قاعده ی اين مجموعه ی اخالقی جديد
را که زرتشت نيچه برايمان به ارمغان آورده است ،بازگويی کنم ،چنين شروع می کنم:
رقيبت را محترم شمار ،چرا که با کوچک ساختن و حقير کردن وی ،خودت ھم کوچک خواھی ماند و
توھم خود را باال خواھی کشيد!
ھر چه او بزرگتر شود ،الجرم برای برتری جويی از اوُ ،
امّا در حيطه ی وظايف کاری پزشکان ،موضوع به اين پيچيدگی ھا نمی رسد و چقدر ساده است توجيه
فلسفی ھمزمان )س ّنتی -مدرن( رقابت جويی در حوزه ای که اساس آن بر کمک به انسان ،استوار شده
است .يعنی ھر چه ما بيشتر در مسير علمی شدن گام برمی داريم ،انسانھا ی بيشتری را از درد و رنج
فارغ می کنيم و آنگاه ،معروفتر و قدرتمندتر و ثروتمندتر می شويم .اتفاقاً ،بر طبق اخالق مدرن و
علمی ،بی اعتنايی به پول و شھرت و قدرت ،کاری غير عقالنی محسوب می شود و اين بر خالف
عرفان رايج قديم است که در آن ،ھر چه راھرو به تمنيّات دنيوی بی اعتناتر می شد ،مقرّ ب تر بحساب
می آمد.

اين روزھا ،شاھد ظھور نسل جوان و جديدتری ھستيم که پا به عرصه ی حيات اجتماعی گذاشته و ھر
جا که بويی از اين بی اعتنايی به مشامش می رسد ،اخالق رياکارانه ی انتقالی  Transitionalبمانند
عصر ويکتوريايی اروپا و بريتانيا ،برايش تداعی می شود و اين منش را حمل برنبود کافی علم و توليد
فکری علمی می يابد که شايد در صد در صد موارد ھم ،چنين ھمبودی واقعيت نداشته باشد.
امّا ،آيا در مقابل اين روح شفاف و بی پرده ی قرن ،برازنده ھستند تالشھايی که از فرھنگ تبھکارانه
ی بی نام و نشانی که نه از س ّنت و نه از مدرنيته وام می گيرند و راه به ناکجا آباد می برند و آن ھم
برتارک گروه اجتماعی خاصی ھمچون پزشکان که به امانتداری ،صداقت و آزاد منشی معروف بوده
اند؟ اگر بخواھم نمونه ای از چنين تالشھای مجرمانه ای را بطور خالصه ذکر کنم ،چنين می شمارم:
ا -ا يجاد مافياھای ارجاع مريض با اھداف مالی و ارتقای شغلی که معموالً ھم عجين گشته با انحصار
طلبی دايره ھای بسته و محدود پزشکانی متحدالشکل تحت عنوان اعضای ھيئت ھای علمی دانشگاھھای
علوم پزشکی که در طرد انديشه ھای نوتر و صيانت از نظم ھای محافظه کارانه ی پيشين به منافع
مشترک رسيده اند و از ارجاع بيماران دردمند به اساتيد محبوبشان ،که معموالً ھم از دوران دستياری
شروع می شود ،بمثابه ابزاری برای مجيز و تملّق گويی از اسالف خود بھره می گيرند ،خود پله ھايی
برای ثروت اندوزی پيشکسوتان خود می شوند و بزرگانشان را ھم پلکانی برای دسترسی به مقام و
قدرت می کنند و پيمان موّ دت و ھمزيستی در غياب ذرّ ه ای علم و ارتقای فکری می بندند؛ علم و تفکّری
که توسعه ی آن بدون کوچکترين تمايلی به ساختار شکنی ،تا ھمين جا نيز ميسّر نمی شده است ،امّا
ظاھراً آنان ،کماکان در نظر دارند که اين دور تسلسل خود را به نفع کھتری و کم ھوشی الی االبد حفظ
کنند.
 -٢ايرانی ھا ،مکانيسم دفاعی شايعی دارند به اسم :ھمانند سازی فرافکنانه projective
 identificationکه اتفاقا ً مسئول بسياری از مشکالت سياسی و بين المللی آنھا نيز شده است .برطبق
اين مکانيزم دفاعی ،آنان از ھمانندی اندک و لرزان در ھويت ،با يک شريک ،ناخودآگاه آگاھند و از بد
گويی در مورد فرد غايب و دشمنی با شخص ثالث برای نزديکی به دوّ م شخص )مخاطب( استفاده می
کنند .آنچه موجب گرديده است که غيبت کردن در کشورما ،بطرز وحشتناکی ھمگانی شود ،از اين
واکنش دفاعی مايه می گيرد.
پزشکانی که نمی دانند که ھمکار يا بيماری که اوالً بخاطر اعتماد به نفس پائين خود و ثانيا ً بخاطر
آگاھی از اين نکته که اکثراً پزشکان ،چشم ديدن ھمتايان خود را ندارند ،از غيبت يک ھمکار در
خصوص پزشک حاضر دم زده است ،درک ھم نمی کنند که ھمين بدگويان ،گزارش ھمين پشت سر
گويی را -البته با سانسور کردن اظھارات خودشان -به ھمان سوّ م شخص يا به آدم ھای ديگر خواھند
برد .اين پزشکان ،خصوصا ً در ويزيت ھای چنين بيمارانی اغلب به اين تله می افتند و متعاقبا ً نمی توانند
بفھمند که چرا اينقدر مراقبت ويژه ای را نثار ھمان گزارشگر کرده اند.
 -٣برخی از پزشکان اکثراً جراح که بعلّت عجله زدگی در انباشتن ثروت ،با وجود استعداد ،علم و
برند شده ی خود،
مھارت کافی که اندوخته اند ،ترجيح داده اند که به عنوان کلونی يکی از اسالف َ

گردوی جمع شوند و در سايه ی شھرت او ،به سرعت به مکنت و برکت برسند .از اين رو بسياری از
بيمارانی که فکر می کنند که عمل جراحی شان را فالن پروفسور کرده است ،حتی بوسيله ايشان لمس ھم
نشده اند .در اينجا مايلم عبارتی نزديک به " چنين گفت زرتشت" را دوباره بخوانم:
اگر پزشکی ھستی که به قابليت ھای خودت اطمينان داری ،کمی ھم صبر کن که عالوه بر دارايی ھايت،
روزی ازخودکفايی خودت ھم ل ّذت ببری!
 -۴راديو تلويزيون رسمی کشورمان ،اتاق فکری دارد که حتی از برنامه ھای خود در مورد مجاری
ادراری ،بدنبال اھداف خاص خود و سوژه ھای قالبی می گردد .اگر روزی ،پزشکی ھوس کند که از
صدا و سيما برای تبليغ خود استفاده کند ،بايد يادش باشد که معيارھايی را بايد بپذيرد که مصاديق
معيارھای سنجش در سرزمين قد کوتاھان ھستند.
 -۵استفاده از تکنولوژی ھای غير علمی ،نيم بند علمی يا روش ھای بحث انگيز ،controversial
نسخه کردن داروھای تأييد نشده و يا خارج شده از ليست داروھای ژنريک با سفارش شرکت ھای خاص
و  ...که در اينجا فقط به ذکر عناوينش بسنده می کنم و از ھمکاران عزيزی که در اين مبحث مھم احاطه
ای دارند ،تقاضا می کنم مطالب کامل و مستقلی را در اين زمينه به انتشار برسانند.
 -۶اجازه بدھيد که بعضی حرف ھا را فقط در قالب داستان بزنم :يادم نمی رود که در خوابگاه تخت
طاووس توصيه ام به يکی از ھم اتاقی ھايم که بعدھا متخصّص کودکان شد  ،اين بود که برخی از ھم
خوابگاھی ھای کم ھوشمان را دست کم نگيرد ،چرا که با رؤسا و ھيئت ھای علمی آينده طرف است و
بعدا مجبور خواھد بود که تا ابد در مقابل آنھا مبادی آداب باشد .چندی پيش آن دوست و ھم اتاقی به ديدنم
آمده بود و به من گفت" :عجب پيشگويی بودی تو!"
 -٧تصاحب کرسی ھای کميسيون ھايی ھمچون تأمين اجتماعی ،پزشکی قانونی و ...برای ھدف ھای
سودجويانه و آن ھم نه در جريان رقابت ھای کاری علمی ،بلکه بر اساس ميزان قرابت به مراکز قدرت
و تصميم گيری.
 -٨يک صحنه ی مسخره ی ديگر:
در يک دستم نسخه ی مريض و در دست ديگرم داروھای گرانقيمتی که داروخانه ی ھمسايه مان به آن
مريض انداخته است و اينجانب بسيار برافروخته که با قدم ھای بلندی گام برمی دارم ،بطوريکه بنده خدا
بيمار مجبور شده است بدنبالم بدود و باالخره به داروخانه می رسيم .می گويم" :اين اوّ لين بار نيست آقای
دکتر! داروھايی که قيمتشان فرياد مريض را در آورده و اصالً چيزی ھم که بنده نسخه کرده ام نيست!"
صاحب داروخانه امّا بسيار خوش اخالق می نمايد و با برخوردی گرم به اطالع من می رساند که ستونی
که در کنار خيابان برای تبليغات داروخانه اش ترتيب داده است ،چند تا جای خالی برای چند ھمسايه ی
خوش اخالق دارد و اسم اينجانب ھم زينت بخش آن ستون است .آنچه به آن اصالً اشاره نمی کند،
موضوع داروھا ی بيمار است .مثل آب سردی که به تن تب کرده می ريزند.

 -٩چندين باور ريشه دار فرھنگی در اجتماعمان وجود دارند که در مواردی ،محملی برای سؤاستفاده می
شوند .چنين مواردی که يکی شان را در مقدمه ی اين مقاله در قالب داستان ذکر کردم از اين قبيل نيز
ھستند :معروف است که دکترھای خيلی خوب بداخالق ھم ھستند ،يا دکتری که از تھران می آيد ،کلّی
فرق دارد ،يا دکتری که از آن طرف آبھا بيايد بيشتر حالی اش است .يا طبق يک ضرب المثل ترکی؛
شوربای گوشت ارزان بدرد نمی خورد ،که در واقع بيمارانی را که خرج زيادی روی دستشان گذاشته
می شود ،اميدوارتر می کند و...
دوستان و ھمکاران!
ما نخبگان اين ملّت ھستيم .بياييد به مسؤليت ھای خطير اجتماعی مان ھم بيانديشيم .يادمان باشد که ما نه
در حاشيه که در متن کشورمان می درخشيم و توده ی مردم رفتارھای ما را بعنوان الگو خواھند پذيرفت.
اگر رفتارھايی که در اين چند صفحه برشمردم ھم قابل تقليد باشند که ھستند ،وای که چه بر سر اين
کشور و ملّت خواھد آمد که آمده است.
 ٩٠/١٢/١۶کرج

