
88498471سبك زندگي
|| روزنامه جوان |  شماره 85543 | 10 ربیع الثان��ی 1440  سه   ش��نبه 27 آذر 1397 

 دو خواهر به دليل برخي اتفاقات دچار اختالف 
شده بودند و در قطع رابطه به سر مي بردند. هر 
دو از هم رنجيده خاطر بودند و حتي به چش��م 
خود ديدم كه يكي ديگري را نفرين مي كرد. در 
آن لحظه خواهر بزرگ تر با خشم و نفرت، نفرين 
را نثار خواهر كوچك تر مي كرد و مرتب پشت 
سر هم بدترين ها را براي او از خدا مي خواست. 
آن روز با ديدن آن منظره از خود مي پرسيدم: 
عشق كجاست؟ عشق بين اين دو خواهر كجا 
رفته است؟ اين دو از يك مادر و پدر به اين دنيا 
پا گذاش��ته اند؛ س��ال ها زير يك سقف زندگي 
كرده اند تا اينكه هر دو به خانه بخت و به دنبال 
اس��تقالل خويش رفته اند. اگر يك سهم هم از 
عشق خواهري از يكي ش��ان در ميان گذاشته 
شود، پس االن بايد دعوا تمام شود و دست كم 
نفرين سر نگيرد. دعوا و مش��اجره آن دو واقعاً 
برايم دردناك بود. خرد شدن عشق را زير پاي 
آنان مي شد ديد و شنيد. قلبم به درد آمده بود. 
آن مشاجره چند دقيقه بيشتر طول نكشيد. ولي 
همان چند دقيقه كافي بود تا هر دو خواهر عشق 
ديرين را به كلي لگدمال كنند. از آن روز قطع 
رابطه كردند. اين وضعيت چند ماه طول كشيد. 
يك روز خواهر كوچك تر با جعبه اي شيريني به 
خانه خواهر بزرگ تر رفت و روي او را بوس��يد. 
استداللش هم اين بود كه مي خواهد با گذشت 
و محبت جلوي كينه را بگيرد. قهر و كينه همان 
روز تمام شد. اينكه هر دوي آنها توانستند قلباً 
هم با يكديگر آشتي و گذشته را فراموش كنند. 
كسي نمي داند، ولي اين را همه ديدند كه عشق 

كار خودش را كرد. 
يك روز در مجلس اهل معرفتي بودم كه آرزوي 
عجيبي براي حاضران كرد. او آرزو كرد كه همه 
ما عاشق بشويم. آن روز نمي توانستم به درستي 
درك كنم كه منظور او از عاشق شدن چيست؟ 
ولي امروز كه به ماجراي دو خواهر فكر مي كنم، 
مي بينم كه آرزوي آن خداش��ناس، درس��ت 
و بجا بود. ش��ايد ام��روزه در حل و فصل كردن 
مش��كالت و ناآرامي هاي خانوادگي، شغلي و... 
در پيچيدگي ها گير كنيم و يادمان برود كه بايد 

مشكالت را بر اساس عشق حل كنيم. 
به نظ��ر مي رس��د، برخ��ي از روابط ب��ه دليل 
اختالفات عميق از هم پاره مي شود. چرايي آنها 
را هم نمي شود به درستي پيش بيني كرد، ولي 
ممكن است پس از مدتي از هم گسسته شود. 
مثاًل زن و مردي بر اثر اختالف شديد اعتقادي 
يا موارد ديگر پ��س از مدتي خود ب��ه خود در 
جريان جدايي و دوري روحي قرار بگيرند و در 
اين صورت ممكن است طالقي آرام و واقعي رخ 
دهد. يعني يك جور جدايي پيش بيايد كه بهتر 
بود پيش بيايد. انگار از ابتدا هر دو راهش��ان از 
يكديگر جدا بوده و بر اساس اتفاقاتي براي مدتي 
در كنار هم و زير يك سقف قرار گرفته بودند، و 
حاال بايد هر كدام برود به راه خود، كه راه درست 
زندگي اش اس��ت. اينكه دوباره در جايي از راه 
زندگي س��ر راه هم قرار خواهند گرفت يا نه را 
هم خدا مي داند. ولي گاهي گسس��تگي رابطه 
به خاطر عصبانيت، فراموش شدن و كنار زدن 
عش��ق پيش مي آيد. در اينجور مواقع احتمال 
اينكه يك روز عشق خودش را از زير گرد و خاك 

نفرت بيرون بكشد زياد است. درست مانند كوه 
آتشفش��اني كه گدازه ها را درون خودش جاي 
داده است؛ دير يا زود كوه مقاومتش را از دست 
مي دهد، پوسته باز مي ش��ود و گدازه ها بيرون 
مي ريزد، آن هم از باالترين نقطه كوه، تا همه جا 
را آغشته به سرخي خود كند. عشق هم باالخره 
كار خودش را خواهد ك��رد. از زير گرد و خاك 
نفرت راهش را باز مي كند و بيرون مي آيد و تمام 
رابطه را دربر مي گيرد. رابطه دو خواهر با تمام 
كينه اي كه به همراه داشت با تمام نفريني كه از 
خواهر بزرگ تر نثارش شد و با تمام دلخوري ها 
باز هم س��ر بيرون كرد و كينه ها را درون خود 

ذوب كرد. 
با مثال هايي كه گفته شد شايد بتوان اين نتيجه 
را گرفت كه آن استاد اهل معرفت و خداشناس 
دعاي دقيق و مناس��بي داش��ت. ما نياز داريم 
عاشق ش��ويم تا در تمام زندگي و تصميم هاي 
مختل��ف آن را از ي��اد نبريم. جايي كه عش��ق 
فراموش شود، نمي شود انتظار بهترين اتفاقات 
و پيش��امدها را داشت، عش��ق به همسر، پدر، 
مادر، فرزند، خواهر و برادر، عش��ق به ارزش ها 
و آنگونه كه س��عدي مي گويد عشق به هستي 
و خالق هستي؛ به جهان خرم از آنم كه جهان 
خرم ازوست/ عاشقم بر همه عالم كه همه عالم 

ازوست... 
شايد خيلي از ما درك درستي از اين واژه نداشته 
باشيم يا حتي از گفتن يا شنيدن آن بترسيم، 
ولي اين ترس ممكن است مقاومتي باشد كه در 
برابر از بين رفتن افكار منفي در ما هست. اين 
مقاومت ناآگاهانه در وجود ما هست و بي آنكه به 
آن واقف باشيم در حال انجام دادن كار خودش 
است. اگر به آن حواسمان نباش��د، روز به روز 
بيش��تر بروز كرده و ما را دچار مشكل مي كند. 
شايد يكي از داليلي كه بزرگان و انديشمندان 
بسياري از عش��ق گفته اند و درباره اش شعرها 

سروده و سخن ها گفته اند، همين باشد. 
ما بي آنك��ه بدانيم با پ��ر و بال دادن به عش��ق 
مي توانيم از ج��ذب موارد منف��ي پيرامونمان 
جلوگيري كنيم. انگار عشق در معناي فراگير 
آن مانند ي��ك پادزهر عم��ل مي كند. چون نه 
تنها به جلوگيري از گسس��تگي روابط كمك 
مي كند كه ممكن است در صورت پارگي روابط 
به جوش خوردن دوباره آنها كمك كند. بنابراين 
شايد بهتر باش��د به روابط خود نگاهي داشته 
باشيم. عش��ق را در آنها محك بزنيم. چنانچه 
رابطه از هم گسس��ته اي داريم عشق را در آن 
نظاره كنيم. ببينيم كجاي كار هستيم. ببينيم 
گدازه اي در كار هست يا نه. شايد چيزي نمانده 
باشد تا پوسته بشكافد و گدازه ها بيرون بريزد. 
شايد الزم باشد به باز شدن پوسته كمك كنيم. 
وقتي از خواهر كوچك تري كه پيشتر درباره اش 
گفتم، پرس��يدم كه چطور توانست نفرين هاي 
خواهرش را فراموش كند و جعبه ش��يريني به 
دس��ت بگيرد و برود به خانه او، گفت: »به ياد 
مهرباني هاي خواه��رم افت��ادم و از اولش هم 
نتوانس��تم باور كنم كه آن نفرين ها را از قلبش 
گفته باشد. احساس مي كردم كه كينه  در بين 
ما خوشحالي مي كند و از اين بابت حالم بد شد. 
دوست داشتم كينه را زودتر از خانواده ام پاك 
كنم. معني اش اين نيست كه از دست او ناراحت 
نيستم، ولي خوش��حالم كه كينه نتوانست در 

خانواده ام جوالن بدهد.«
مي ش��ود گفت ي��ادآوري مهرباني هاي خواهر 
بزرگ تر بهانه اي بود براي احياي عشق ديرين. 
خواه��ر كوچك تر درواقع فرصت رش��د موارد 
منفي را از بين برد. او با اين كار به عشق اعتماد 
كرد و فرصت دوباره اي به رابطه  با خواهرش داد. 
تا جايي كه مي دانم خواه��ر بزرگ تر هر بار كه 
به ياد نفرين هايش مي افتد خجالت مي كشد. 
اين بدان معناس��ت كه عش��ق كار خودش را 

كرده است.

روايت قهر و آشتي 2 خواهر در سايه عشق

گذشتومحبتكينههاراپاكميكند

سبك رابطه

   هما ايراني
يكي از زيباترين چيزهايي كه در دنيا وجود دارد بازس�ازي رابطه اي است كه تا چند 
وقت پيش تيره و تار بود. نفرت و كينه اي كه رخت برمي بندد و جايش را به احياي دوباره 
رابطه اي مي دهد، از دلنشين ترين اتفاقات طبيعت انساني است. عشقي كه دوباره بروز 
مي كند و رابطه سرد پيشين را به فرآيندي گرم و سازنده تبديل مي كند از معجزه هاي 
هستي به شمار مي رود. جانشيني عشق به جاي نفرت از بي نظيرترين رويدادهاست. 
شما هم تا به حال تجربياتي از اين دست داشته ايد؟ به جوش خوردن دوباره يك رابطه 
نگاه كرده ايد؟ ديده ايد كه عشق از دست رفته در خانواده مي تواند دوباره زنده شود؟ 
اين زندگي دوباره را شايد در زندگي خود يا اطرافيان تجربه كرده باشيد. خود من يكي 

از نمونه هاي واقعي آن را در رابطه از هم گسسته شده  دو خواهر ديده ام. 
   ليال جعفري

گسستگي و بازس�ازي روابط در دنياي كنوني اهميتش زيادتر از 
گذشته شده است. گسستگي در برخي روابطي كه مي شناسيم، 
رخ داده يا در حال رخ دادن است. زن ها و مردهاي بسياري از پديده 
جدايي رنج مي برند يا بسياري از روابط خانوادگي، كاري، اجتماعي، 
همسايگي و... از هم پاشيده شده يا در حال از هم پاشيدن است. 
اين جدايي كه شايد سياه و نازيبا به نظر برسد در بسياري از موارد 
دوباره ترميم ش�ده و پيوند مي خورد. از اين رو نه تنها گسستگي 

روابط مهم اس�ت كه بازس�ازي آنها هم از موضوعات مهم زندگي 
شده است. 

 دادگاه خانواده ي�ا دادگاه هاي كيفري و... از مكان هايي هس�تند كه 
شاهد برهم خوردن بسياري از روابط بوده اند. دادگاه ها و مراكز قضايي 
بيشتر از هر انساني ناظر گسسته شدن روابطي هستند كه يك روز به 
گرم ترين و بهترين روابط زبانزد بوده اند. پاره شدن بسياري از روابط 
مادر و فرزندي، خواهر و برادري، دوستي، همسري و... زير اين سقف ها 
نمايان شده است. چشم هاي بسياري زير اين سقف ها به گريه افتاده 

و گلوهاي بسياري به بغض نشسته است. تا به حال گذرتان به اينجور 
جاها افتاده است؟ شايد به اين مكان ها پا نگذاشته باشيد، ولي ممكن 
است دست كم يك بار از كنار در ورودي آنها رد شده باشيد. به افرادي 
كه با نگاه هاي پريشان و نگران و گاهي اشك آلود به آنجا رفت و آمد 
دارند، توجه كرده ايد؟ به پريشاني كه در بيشتر اوقات وجودشان را 
دربر گرفته است، دقت كرده ايد؟ تا به حال با آنها همكالم شده ايد و 
درد دلشان را گوش داده ايد؟ با خودتان فكر كرده ايد كه اين پريشاني 

از كجا به زندگي شان آمده است؟ 

سبك رفتار

آشتي با خود، گام نخست بازسازي روابط 

يكسره خودمان و ديگران را دادگاهي نكنيم

شايد همين روزهاي اخير خود شما براي 
حل مش�كلتان به يكي از دادگاه ها رفته 
باش�يد، و اكنون درك كنيد ك�ه در آنجا 
پريشاني و ناامني عجيبي به دلتان راه پيدا 
كرده كه شديداً ناآرام كننده است. حتي 
ممكن است دادگاه هايي كه بارها درونش 
رفته اي�م تنه�ا در ذهن خودم�ان وجود 
داشته باشد و پرونده روابط كه قابل اصالح 
نبوده اند را در آنها حل و فصل كرده باشيم

عش�ق در معن�اي فراگي�ر آن 
مانند يك پادزهر عمل مي كند. 
چ�ون ن�ه تنه�ا ب�ه جلوگيري 
از گسس�تگي رواب�ط كم�ك 
مي كن�د ك�ه ممك�ن اس�ت در 
ص�ورت پارگي رواب�ط به جوش 
خوردن دوباره آنه�ا كمك كند

 روابط مخدوش خود را بازسازي كنيم
هيچ ك��س جداي��ي را دوس��ت ن��دارد حتي در 
روايت هاي ديني گفته مي ش��ود كه با هر طالق، 
عرش خدا مي لرزد. مشكالت مختلفي كه در دنياي 
امروز وجود دارد جدايي ها را بيشتر هم كرده است. 
مشكالت اقتصادي و شغلي، پيچيدگي هاي روابط 
اجتماعي، عدم تناسب رشد وس��ايل ارتباط جمعي با فرهنگ 
عمومي مردم، برخي وابستگي هاي فرهنگي، قومي و... برخي از 
اين مشكالت است. شايد حواسمان نباش��د اكنون كه در حال 
خواندن اين نوشته هستيم تا چه اندازه در خطر ابتال به يكي از 
اين مش��كالت هس��تيم. هدف از بيان اين جمله ايجاد ترس و 
نگراني نيست، بلكه ايجاد آگاهي است. آگاهي از اينكه مقاومت 
خودمان را ب��اال ببريم. در برابر باكتري ه��ا و عوامل بيماري زا تا 
مي توانيم خودمان را مقاوم مي كنيم، واكس��ن مي زنيم، با افراد 
آلوده حرف نمي زنيم و خالصه اينكه براي مبتال نشدن به بيماري 
تا جايي كه مي توانيم تالش مي كنيم؛ ولي آيا براي اينكه مبتال به 
مشكالتي كه در دنياي امروز وجود دارد مانند پيامدهاي بيكاري، 
مشكالت ناشي از طالق، اعتياد به مواد مخدر، اعتياد به دنياي 
مجازي و... نشويم، نيز تالش مي كنيم؟ بيشتر وقت ها تنها كاري 
كه در اين باره انجام مي دهيم اين اس��ت كه غر مي زنيم كه چرا 
اينگونه اس��ت و چرا آنگونه نيس��ت، ولي فكر كارآمدي به حال 
خودمان نمي كنيم! براي رهايي از اس��ترس نارضايتي هايمان، 
خودمان را با چيزي س��رگرم مي كنيم. مي نشينيم پاي سريال 
تلويزيوني و پشت سر هم برنامه هاي مختلف را زير و رو مي كنيم. 
شايد برويم توي آشپزخانه و تا مي توانيم بسابيم و بشوييم و شايد 
هم اضافه كار گرفته تا بيش��تر وقت خود را در محيط بسته كار 
بگذرانيم يا اينكه كركره مغ��ازه را تا ديروقت ب��اال نگه داريم و 
آخرين نفري باش��يم كه در خيابان آن را پايين مي كش��د و به 
خانه اش م��ي رود. ما در اين ف��رار به دنبال چيزي هس��تيم كه 
آراممان كند در حالي كه بايد با خودمان آشتي كنيم. مشكالت 
امروزي در يك قدمي روابط ما قرار دارد و به جاي فرار از آنها شايد 
بهتر باشد آگاهي مان را باال ببريم. به جاي حاشيه رفتن بهتر است 
به پيشگيري و درمان فكر كنيم. خيلي از روابطي كه در زندگي 
ما از هم گسسته است، ممكن است به طور حقيقي و درست اتفاق 
افتاده باشد و جاي هيچ پشيماني هم نداشته باشد. ممكن است 
همسايه خالفكاري در واحد كناري آپارتمانمان زندگي كند و 
بنابر داليلي اين همسايه روابط دوس��تانه اش را با ما به هم زده 
باشد، اين قطع رابطه، شايد به نفع ما بوده و تأثير مثبتش بيشتر 
از تأثير منفي آن باشد، يا روابطي از اين قبيل كه نبودنش بهتر از 
بودنش اس��ت. در اين صورت رابطه به خودي خود قطع شده و 
درواقع كار درس��تي اتفاق افتاده اس��ت، ولي در غير اينصورت 
بازس��ازي يك رابطه ش��ب و روز فكرمان را مشغول به خودش 
خواهد كرد. اين دلمشغولي ش��ايد لبخند خداست كه در روي 
ديگر زندگي خودش را به ما نشان مي دهد. راه عاقالنه اين است 

كه اين لبخند را درك كنيم. 

 از دوراهي هاي زندگي فرصت بسازيم
سال ها پيش وقتي درگير مشكالت بس��ياري بودم، دقيقاً در مسيري قرار   
داشتم كه مرتب من را به روي ناخوش زندگي مي رساند. اين ناخوشي درمان 
ساده ولي پرزحمتي داش��ت كه من تا س��ال ها از آن غافل بودم. آن روزها 
سخت و پرفشار بود. در كتابي چيزي خوانده بودم كه مضمون كلي اش اين 
بود: وقتي مشكلي پيش مي آيد مشكالت ديگر هم به خاطر امواج منفي كه 
به خاطر آن، از خود پراكنده كرده ايم رخ مي دهد. مثاًل وقتي به خاطر مشكلي كه در محل 
كار پيش آمده عصباني هس��تيم، زمانی كه  به خانه مي آييم و با به  هم ريختگي خانه به 
دست فرزندمان روبه رو مي شويم سر او داد مي كشيم. ممكن است در ميان به هم ريختگي 
خانه پايمان گير كند به گلداني كه خيلي براي ما عزيز است و آن شيء كه سال ها مراقبش 
بوديم، در يك آن بش��كند. يعني با بروز يك اختالف كاري، نيروهاي منفي اطراف ما را 
مي گيرد و ما ناآگاهانه با همراهي آنها موارد ناخوشايند بيشتري به زندگي خود مي آوريم. 
آن روزهاي زندگي من هم كه با ناخوشي هاي مختلف خانوادگي، مالي، كاري و... همراه 
بود مي شود گفت از همين فرمول ساده پيروي مي كرد. شايد اگر آن مشكالت خودش را 

در زندگي من نشان نمي داد هرگز نمي توانستم اين نوشته را بنويسم كه شما تا همين 
سطر از آن در حال خواندنش هستيد. بنابراين ما در جايگاهي نيستيم كه بتوانيم به طور 
دقيقي تشخيص بدهيم چرا مشكالت پيش مي آيند و چه كار كنيم كه پيش نيايند، چون 
از تمام عوامل علمي و معنوي كه بگذريم، برخي اتفاقات در زندگي ما الزم است. شايد با 
اين اتفاقات روحمان جايگاه خودش را پيدا مي كند و معلوم مي شود كه باالخره ما واقعاً 
كه هس��تيم و بايد چه كاري انجام بدهيم. يك فيلمنامه نويس ايراني در يك مصاحبه 
چيزي گفت كه در اينجا يادم آمد. اين جمله او بارها در زندگي برايم راهگشا بوده است. 
او در يك مصاحبه تلويزيوني به مجري برنامه كه درباره شخصيت پردازي از او مي پرسيد 
گفت: اگر مي خواهيم شخصيتي را به بيننده نشان بدهيم بايد او را در دوراهي بگذاريم. 
وقتي شخصيت فيلم سر دوراهي قرار مي گيرد، مي توانيم او را بشناسيم. تصميمي كه او 
مي گيرد و راهي كه انتخاب مي كند، باعث مي شود تا به بيننده معرفي شود كه به راستي 
كيست. مضمون آن مصاحبه، مي شود گفت براي زندگي عادي و طبيعي ما هم كاربرد 
دارد. ش��ايد پروردگار با دوراهي هايي كه در زندگي ما قرار داده است ما را مي آزمايد تا 

شخصيت واقعي خودمان را نشان بدهيم. 

 دائم خودمان را دادگاهي نكنيم
شايد همين روزهاي اخير خود شما براي حل 
مش��كلتان به يكي از دادگاه ها رفته باشيد، و 
اكنون درك كني��د كه در آنجا پريش��اني و 
ناامني عجيب��ي به دلتان راه پي��دا كرده كه 
شديداً ناآرام كننده است. حتي ممكن است 
دادگاه هايي كه بارها درون��ش رفته ايم تنها در ذهن 
خودمان وجود داشته باش��د و پرونده روابط كه قابل 
اصالح نبوده اند را در آنها حل و فصل كرده باشيم و در 
اين صورت هم پريش��اني به زندگي مان آمده باشد. 
ش��ايد دلتان مي خواس��ت از ش��ر اين احساس هاي 
ناخوشايند كه مانند بختك روحتان را آزار مي داد، رها 
شويد ولي حتي نمي دانستيد چطور به سراغتان آمده 
است. ش��ايد كمي كه از مراجعه شما به آنجا گذشته 
باشد آرام تر شده و كم كم به روح و روان خود مسلط تر 
شده باشيد، ولي پريش��اني از پيامدهاي رابطه از هم 
گسسته اي كه برايتان پيش آمده است، آزارتان دهد. 
در اين لحظه هر كس��ي هم كه جاي شما بود دلش 
مي خواس��ت روانش را بازس��ازي كند ي��ا با خودش 
مي گف��ت: كاش اي��ن رابط��ه آزاردهن��ده اي كه در 
زندگي ام شكل گرفته اس��ت، دوباره درست مي شد. 
چطور كارم به اينجا رس��يد؟! كاش هرگز آن دزدي 
كه به خاطرش من را با پسرخاله ام دشمن كرد يا آن 
طالق كه زندگي ام را سياه كرد يا آن دعواي همسايگي 
كه باعث شد از همسايه ام برنجم و امنيت از زندگي ام 
برود و... هرگز پيش نمي آمد. دلم مي خواس��ت همه 
چيز مثل روز نخس��ت، خوش و خرم بود. كاش هيچ 
رابطه اي خراب نمي شد و هيچ دش��مني و كدورتي 

پيش نمي آمد و... .
ممكن است نه يك بار كه بارها با اين حرف ها و فكرها 
خودمان را آزار بدهيم تا جايي كه كارمان به پزشك 
و درمان برس��د. تازه ببينيم درگي��ر ماجراي تازه اي 
ش��ده ايم كه در دل گسس��تگي روابط براي ما ايجاد 
شده است. اين ماجراي درمان ش��ايد خيلي بيشتر 
از مراح��ل اداري دادگاهي كه ب��ه آن مراجعه كرده 
بوديم، زمان، پول و انرژي و... م��ا را بگيرد. در اينجا 
باز ممكن اس��ت به خودمان بگوييم كجاي كار ايراد 
داش��ت؟ چطور درگير اين ماجرا شدم؟ من كه براي 
حل كردن مشكالتم فالن كار دادگاهي را انجام دادم 
و ديگر خبري از آن مشكل يا رابطه بد نيست، چطور 
است كه هنوز هم آرام نشده ام و دلم مي خواهد از ته 
دل فرياد بزنم؟ چرا نمي توانم خوشحال باشم؟! چرا 
مشكالت تمامي ندارد؟ چرا خدا صدايم را نمي شنود 
كه اين همه صدايش مي زنم؟ چرا رابطه ام اينجور شد 
و آن جور شد و... و باز هم زندگي ام درست نمي شود؟ 
و خالصه پشت سر هم چراها را از هم بپرسيم و باز به 

اين فكر كنيم كه زندگي چقدر بي رحم است. 
واقعيت هم همين اس��ت كه براي اي��ن آدم زندگي 
بي رحم اس��ت، چ��ون اين ف��رد روي خ��وش آن را 
نمي بيند. دست كم فعاًل نديده يا نمي بيند. معني اش 
اين نيس��ت كه زندگي روي خوش��ش را از او پنهان 
كرده است و روي ناخوش��ش را به او نشان مي دهد، 
بلكه بيشتر مي شود گفت اين فرد با پيچيدگي هاي 
روحي و معنوي و عاطفي كه با دس��ت و فكر خودش 
به زندگي اش آورده اس��ت، خود را وارد روي ناخوش 
زندگي كرده است. درست مانند كسي كه مي خواهد 
به جايي برود و براي رفتن آنجا مي خواهد يك مسير 
را انتخاب كند. بس��تگي دارد كه او از كدام راه برود، 
بهترين راه خس��تگي و رن��ج زيادي براي��ش ندارد، 
وقتش را نمي گي��رد و پول كمتري ه��م براي كرايه 

راه مي پردازد. 

 از خودم�ان بپرس�يم ب�ا زندگ�ي 
چندچنديم

اگر قرار باش��د همه چيز هميشه 
خوب و عالي باشد، ديگر تصميم ها 
معني واقعي خودشان را از دست 
مي دهن��د. اينكه در ي��ك رابطه 
چگونه عم��ل مي كنيم و وظايف 
خودمان را انجام مي دهيم يا نه و اينكه عملكرد 
ما درباره بودن يا نبودن آن چگونه اس��ت، شايد 
چيزهايي باش��د كه س��ر راه ما قرار مي گيرد تا 
دست كم ببينيم با خودمان و زندگي اي كه در 
اختيار ما قرار داده ش��ده اس��ت، چندچنديم؟ 
خودمان و زندگي مان را محك بزنيم تا خودمان 
را پيدا كنيم. اين يكي از بزرگ ترين موهبت هايي 
اس��ت كه خداوند و اين هس��تي مي تواند به ما 
بده��د. همانط��ور كه امام نخس��ت ش��يعيان 
مي فرماي��د: »من عرف نفس��ه فقد ع��رف ربه؛ 
هركسي كه خودش را بشناسد، تحقيقاً خداي 
خودش را مي شناس��د.« بنابراين بهتر است به 
جاي رنج��ش از اوض��اع پيش آم��ده كمي هم 
خوشحال باشيم و از اين ديد نگاه كنيم كه خيلي 
هم اتفاق بدي پيش نيامده اس��ت و با اين ديد، 
بگذاريم مشكالت بيايند و رسالتي را كه به عهده 
دارند انجام دهند. هرچند اگر مشكالت هم نبود 
راه ديگري براي اينكه اين شناخت برايمان پيش 
مي آمد وجود نداش��ت و از اي��ن آزمون گريزي 
نيس��ت. حاال كه كمي سختي مش��كالت را با 
لطافت بيش��تري نگاه مي كنيم و ب��ه آنها نگاه 

نفرت آلود نداريم، ش��ايد ببينيم وقتش رسيده 
است كه برخي از روابط را احيا كنيم. شايد برخي 
از آنها نياز به بازسازي و شكل گيري دوباره داشته 
باشند. شايد مشكالت رسالتشان را انجام داده اند 
و حاال وقتش رس��يده اس��ت كه رواب��ط از هم 
گسيخته دوباره از سر گرفته ش��ود. مادر كه تا 
ديروز تصميمي به تقسيم مساوي و عادالنه اموال 
بين فرزندانش نداش��ت و باعث به هم خوردن 
روابط��ش با آن��ان و دلخوري ش��ان ش��ده بود، 
هم اكنون متوجه بي عدالتي خود شده و آنها را به 
يك چشم مي بيند. پس خود به خود رابطه مادر 
و فرزندانش احيا شده و عشق قبلي به رابطه آنان 
برمي گردد. انگار مشكلي كه در روابط آن خانواده 
پيش آمده ب��ود، كارش را انج��ام داده و رخت 
بربسته است. مردي كه تا ديروز به دليل برخي 
بدرفتاري هاي همس��رش تصميم ب��ه جدايي 
داش��ت، امروز با تغيير رفتار او دوباره به زندگي 
دلگرم و از طالق منصرف شده است. همكاري كه 
از روي حسادت پاپوشي براي همكار اتاق كناري 
درس��ت كرده بود، به دليل برخ��ي تغييرات از 
حسادت خود آگاه شده و دست از رقابت برداشته 

است و... 
اينكه چگون��ه مي توانيم از مش��كالتي كه براي 
ما پيش آمده و مشكالتي كه در به هم ريختگي 
روابط براي ما پيش مي آيد چشمپوش��ي كنيم 
مدنظر اين نوشته نيست، ولي اينكه با گذشتن از 
آنها به بازسازي آنها بپردازيم شيرين ترين كالمي 

است كه در اين نوشته مي گنجد. 


