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   لیال جعفری
شلوغی ش�هر و ترافیک این روزها که به پایان سال و عید نزدیک 
مي شویم کالفه کننده مي شود، پس برای رفع و رجوع امور روزانه 
باید صبر بیشتری به خرج دهیم، اما افس�وس که خیلی ها در این 
روزها عجول تر مي ش�وند و حق�وق دیگران را زیر پ�ا مي گذارند. 
یک بار در یکی از خیابان های تهران س�وار تاکس�ی بودم. راننده 
از ترافیکی که در انتهای خیابان مطهری در یک س�ه راهی شلوغ 
برقرار بود، خسته ش�ده و به دنبال راه گریزی می گشت. به محض 
اینکه به یکی از خیابان های فرعی کناری رسید، وارد آن شد. پیدا 
بود که آن راه را از پیش می شناخته است. با اینکه آن مسیر را بارها 

در آن ساعت رفته بودم و ترافیک آنجا را تجربه کرده بودم، ولی این 
راه را بلد نبودم. تا اینکه آن روز واردش شدم. خیابان فرعی کوتاه 
و خلوت بود و به راحتی و خیلی س�ریع ما را به قسمتی از خیابان 
اصلی که ترافیک کمتری داشت رس�اند. درواقع راننده توانست 
ترافیک و نه تنه�ا ترافیک را ک�ه بقیه خودروها را ه�م دور بزند. 
احساس ناآرامي  و ناخوش�ایندی را در وجودم احساس می کردم. 
احساسی ش�بیه گرفتگی و بی تحرکی. احساسی که موقع گفتن 
دروغ به آدم دست می دهد، البته خیلی بدتر از آن. دلم می خواست 
به راننده بگویم که این کار را نکن. با این کار حق این همه ماش�ین 
دیگر را ضایع می کنی ولی من تنها مسافر تاکسی نبودم و از سوی 

دیگر دقیقاً نمی دانستم موضوع چیست تا به انتهای خیابان فرعی 
رسیدیم. شاید هم ترس از مالمت ش�دن باعث شد سکوت کنم و 
چیزی نگویم. جالب اینکه یکی دو مس�افر دیگ�ر از اینکه راننده 
توانست آنها را از قسمت سخت راه بندان بیرون بیاورد، سپاسگزار 
هم بودند. هنوز هم از یادآوری آن اتفاق احساس بدی پیدا می کنم. 
از اینکه س�کوت کردم و اعتراضی نکردم و نشس�تم و بیننده آن 
ماجرا بودم احس�اس ناخوش�ایندی دارم. مخصوصًا وقتی به یاد 
می آورم که وقتی وارد خیابان اصلی شدیم، آمبوالنسی پشت سر 
ما آژیر می کشید و نمی توانست از بین خودروها راهش را باز کند و 

به بیمارستان برسد.

صبور باش و به نتیجه هم فکرکن  آنان که صبر را موهبت می دانند

   هما ایرانی
ما آدم ها اغل�ب غر می زنیم و از وجود س�ختی ها 
و نامالیم�ات در زندگی مان گالیه داریم. ش�کوه 
می کنیم که چ�را وضعیت اقتصادی چنان اس�ت 
و چرا چیزها آن گونه که می خواهیم نیس�ت. چرا 
بچه نداریم، چرا پ�ول نداریم، چرا همس�ایه مان 
خوب نیس�ت، چرا دزدها در کمین خانه و کاشانه 
ما هس�تند و چرا... و خالصه دائم از چیزهایی که 
دوست داریم وجود داشته باشد و وجود ندارد، یا 
می خواهیم وجود نداشته باش�د ولی وجود دارد، 
ش�کوه می کنیم و غر می زنیم. بیش�تر ما به جای 
اینکه از خود بپرسیم که با آنها چه کار باید بکنیم 
مرتب می پرس�یم، چرا این ها وجود دارند؟ شاید 
یکی از چیزهایی که کار ما را سخت می کند همین 
باش�د. چون در این طرز فکر به نظر می رسد ما در 
جایی که باید بایس�تیم، نایس�تاده ایم. از منظری 
که باید به زندگی نگاه کنیم، ن�گاه نمی کنیم و در 
جایگاه درستی نیس�تیم. مانند کسی هستیم که 
راه را گم کرده و تنها از اینکه راه بس�یار دور است 
غر می زند، در حالی که اگر این شخص از راه درست 
حرکت می کرد حتمًا زودتر به مقصد می رس�ید و 
فکر نمی کرد که راه دور اس�ت.  توجه به نشانه ها 
و تابلوها مسیر را برای ما مشخص می کند. در راه 
صبوری هم به نظر می رسد که همین باشد، یعنی 
برای کوتاه  کردن مس�یرهای صبر در زندگی الزم 

است به آنچه کوتاهشان می کند، توجه کنیم.
می گویند میوه صبر شیرین است. داس��تان ها، روایت ها 
و س��خن های زیادی درباره صبر گفته شده است. شعرها 
و پندهای حکیمانه بسیاری درباره اش گفته اند. شاید نه 
تنها آدم ها که تمام خالیق و تمام هستی به نوعی صبر را 
تجربه می کنند. غوره ای که قرار است به گفته شاعر، با صبر 
به حلوا تبدیل شود، مجموعه ای از باکتری ها، موجودات 

زنده و ملکول های مختلف است که قرار است با صبر ماده 
تازه ای خلق کند. بنابراین صبر در تمام هستی جاری است؛ 
گاهی آگاهانه و گاهی ناآگاهانه. این جاری بودن شاید پیام 
بزرگی برای ما داشته باشد؛ اینکه: صبر با ماست، در زندگی 
ما وجود دارد، پس بهتر است آن را پذیرفته و با احترام با 
آن برخورد کنیم. صبر حتماً برای این هس��تی الزم بوده 
که خداوند هم آن را آفریده اس��ت. پس بهتر است بیشتر 
به آن فکر کنیم تا ببینیم صبر در زندگی ما به راستی چه 
جایگاهی دارد و برخورد ما با آن چگونه است. باالخره هر 
چیزی که در زندگی ما وجود دارد جایی هم در زندگی ما 
دارد؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم این جایگاه در زندگی ما 
به وجود می آید. صبر کردن برای ما س��خت است. صبور 
بودن و نشستن و برای به دست آوردن و یا از دست دادن 
چیزی و کاری صبر کردن سخت است، برای همین شاید 
دلمان نخواهد به صبر فکر کنیم. دلمان نخواهد جایگاهی 

برای آن درنظر بگیریم تا بلکه زیاد هم س��ر و کله اش در 
زندگی ما پیدا نشود. انگار بیش��تر ما دلمان می خواهد با 
انکار وجود صبر در زندگی به نوعی از زندگی مان بیرونش 
کنیم یا به زندگی مان راهش ندهیم. انگار خیلی از ما حتی 
به طور ناخودآگاه در حال مبارزه با صبر هستیم. انگار به 

دنبال راهی هستیم تا آن را از زندگی مان بیرون کنیم.
خیلی وقت ها مستقیم یا غیرمستقیم صبر را چیز پلید و 
اضافه ای می دانیم که می آید و گریبان ما را می گیرد، و ما 
هم چاره ای نداریم جز کنار آمدن با آن. دلمان نمی خواهد 
دربرابر صبر تسلیم شویم ولی انگار چاره ای جز این نداریم 
و بی آنکه آن را بپذیریم در برابرش شکست می خوریم. این 
شکست و تسلیم، بارها در زندگی ما تکرار می شود. ممکن 
است هربار پس از مبارزه نفسی از سر آسودگی بکشیم و 
شاید هنوز نفس راحت مان تمام نشده، دوباره به شکلی 
دیگر و در جایی دیگر خودش را به ما نشان بدهد. چون 

به نظر می رسد این صبر وظیفه دارد در زندگی ما باشد. 
اینکه چرا پروردگار این وظیفه را در قالب سختی برای ما 
درنظر می گیرد را نمی دانم ولی می دانم که حتماً به این 
شکل الزم بوده است. پس حتماً بهتر است آن را بپذیریم؛ 
هرچند پذیرفتن آن کار س��ختی است. هرچه باشد قرار 
است چیزی را بپذیریم که دلمان می خواهد عاملی برای 
به وجود آمدن آن در زندگی ما ش��کل نگی��رد، مجبور 
نباش��یم آن را تحمل کنیم و پا به پای��ش حرکت کنیم. 
اگر هم عامل خوش��ایند برای وجود صب��ر داریم دلمان 
می خواهد زود به نتیجه برسد. زنی که باردار است و قرار 
است پایان صبرش نوزادی سالم و زیبا باشد، دوست دارد 
زودتر نتیجه صبرش را ببیند، جوانی که در انتظار نتیجه 
آزمون کنکور نشسته است دوست دارد هرچه زودتر نام 
خود را در بین پذیرفته شدگان کنکور ببیند و صبرش به 
خوبی پایان گیرد. پس صبر ممکن است نتیجه خوبی در 
پی داشته باش��د، که تحمل آن را آسان تر می کند. برای 
اینکه بتوانیم به درستی صبر را بپذیریم شاید باید برویم 
به سراغ راهکارهایی که به ما کمک کند. مثاًل همین فکر 
کردن به نتیجه، کار ما را راحت تر و آسان تر خواهد کرد. 
همین آسانی به تحمل شرایط کمک می کند و چه بسا که 
شرایط را آسان تر هم کند. پس با آسان تر گرفتن شرایط، 

صبوری هم برای ما آسان تر خواهد شد. 
فکر کردن ب��ه اینکه این صب��ر در حال حاض��ر با تمام 
س��ختی هایش یکی از موهبت های زندگی مان به شمار 
می رود می تواند یکی از راهکارهای دیگر تحمل مشکالت 
باش��د. اگر این توانایی در ما ایجاد شود که از بودن صبر 
سپاسگزار باشیم، کمک بزرگی به خودمان می کنیم. به 
راس��تی پذیرفتن این مقوله و انجام خالصانه آن کار هر 
کسی نیست. شاید عده معدودی از آدم ها به این درجه از 
وارستگی رسیده باشند که بتوانند صبر را به دید موهبت 
الهی در نظر بگیرند و به راستی سپاسگزار وجود آن در 

زندگی شان باشند.

سبک نگرش

    قول دادن یعنی چه؟
قول دادن مس��ئولیت بسیار س��نگینی است. 
چون اگر به آنچه گفته ای��د عمل نکنید، فقط 
بدقولی نکرده اید، بلکه دروغ هم گفته اید و دلی 
را هم شکس��ته اید. پس اگر گامي  برمي دارید، 
بسیار مراقب باشید که جایی محکم پا بگذارید. 
حواس پ��رت و اراده ضعی��ف در عمل به قول 
و وفا مانند زمینی سس��ت و گل آلود است که 
پای اعتبار شما را مي لرزاند. اگر یک بار بدقول 
شوید، پس تا ابد شما را به چشم همان اشتباه 
نگاه مي کنند. وقتی قول مي دهید اعتماد یک 
نفر را مال خود مي کنید و آن شخص به حرف 
شما تکیه مي کند، پس با بدقولی پشت اعتماد 
او را خالی و خود را بی اعتبار نکنید .قول دادن 
یعنی حساب و کتاب روزها را فراموش نکنیم 
و روز وفای به عهد را مث��ل روز موعود مقدس 
بدانیم. ق��ول دادن یعنی کار ام��روز را به فردا 
واگذار نکنیم. کار امروز باید امروز انجام ش��ود 

و روی زمین ماندن آن یعن��ی عقب افتادگی. 
کارمندی که پشت میز مي نشیند، باید کار را در 
همان لحظه انجام دهد، چون قرارداد کاری هم 
یک نوع قول دوطرفه است و کارفرما هم باید به 
موقع حقوق او را بدهد .قول دادن یعنی معلمي  
که تمام جان و توان خود را برای ش��اگردانش 
مي گذارد، چراکه نسبت به تعلیم و تربیت آنها 
متعهد است و به آنها قول داده است. قول دادن 
یعنی پزشکی که بند به بند سوگندنامه خود را 
از آب و هوا برای خود حیاتی تر مي داند. انسان 
به طور فطری، اجتماعی آفریده ش��ده اس��ت 
و زندگی اجتماع��ی پر از قول ه��ا و عهدهای 
متفاوت اس��ت. پس تا انسان، انسان است باید 
پای عهد خود بماند و هنگام وفا کردن دس��ت 

و پای او نلرزد.

   جلوه ای از زیباترین وفای به عهد
ازدواج، زیباتری��ن نوع عهد و پیمان بس��تن 
اس��ت. عهدنامه ازدواج یعنی قول مي دهم در 
بیماری و س��المتی، فقر و رفاه، درد و شادی، 
سختی و آسانی در کنار زوج خود بمانم و این 
تنها مرگ اس��ت که مي تواند ما را از هم جدا 
کند. اما امروزه، متأسفانه بسیاری از ما کلمه ها 
را مثل باد هوا از دهان خود جاری مي کنیم و 
نمي دانیم که چه مي گوییم. وقتی سختی به 
ما رو مي کند، ما هم به ش��ریک زندگی خود 
پشت مي کنیم و فراموش مي کنیم که خوشی 
فقط برای س��ال اول ازدواج است و رفته رفته 
مشکالت بیشتر هم مي شود اما وفای به عهد 
و پای هم ماندن اس��ت که کمر س��ختی های 
زندگی را مي ش��کند و عشق پش��ت و پناه ما 
مي ماند. زندگی با تمام تلخی ها و شیرینی ها 
است که مزه پیدا مي کند و تا تلخی نباشد هیچ 
شیرینی لذت بخش نخواهد بود. اگر اسم خود 
را مي گذاریم ش��ریک زندگی و ش��ریک یک 
پیمان دوطرفه، پس باید شیرین و فرهاد باشیم 
و تلخی ها را خودمان شیرین کنیم و بیستون ها 
را با هم از جا برداریم. اصاَلً برای همین اس��ت 
که به زوج ها مي گوییم شریک زندگی در یک 
پیمان مش��ترک مقدس با یکدیگر ش��راکت 
دارند. ش��راکت و پیمان بس��تن و عهد کردن 
هم یعنی سود و ضرر باید برابر باشد و شانه به 

شانه، بار را از دوش هم برداریم.
   پایبندی ب�ه عهد و پیم�ان، همچون 

سرباز
سرباز بودن فقط مخصوص دوران سربازی و 
یک امر مردانه نیست، بلکه زن ها نیز قوی ترین 
سربازهای جهان هستند. سرباز عهد و پیمان 
خود بودن یکی از آن کارهایی است که زن های 
ما زیباتر از مردها آن را بلد هس��تند. ما از این 
نوع وفای به عهدها زی��اد دیده ایم. هیچ کس 
هشت سال پشت به پشت مرد خود جنگیدن 
را فراموش نمي کند، چراکه آن زن عهد بسته 
ب��ود و زنانه پای عه��د خود مان��د .هیچ کس 
هشت سالی که 80 س��ال گذشت را فراموش 
نمي کند. هیچ کس م��ادری که فرزند خود را 
راهی راه ش��هادت کرد را فراموش نمي کند، 
چراکه آن مادر عهد بسته بود تا دنیا، دنیاست 
پای عهد و پیمان خود با بانوی دو عالم بماند. 
این گونه اس��ت که بای��د گفت »ق��ول زنانه 
مي دهم و تا ته خط پای قول خود هس��تم.« 
قول دادن مس��ئولیت پذیری مي خواهد. اگر 
مسئولیت پذیر نیستیم، پس قول هم ندهیم. 
هر قولی که مي دهیم ب��اری را به دوش خود 
اضاف��ه مي کنیم. اگر کمر ت��اب آوری و عمل 
کردن به وف��ای ما ضعیف اس��ت، پس نباید 
بار خود را سنگین کنیم و مسئولیت کاری را 
بر عهده بگیریم که از محدوده توان ما خارج 
است. ما باید بتوانیم به هم تکیه کنیم. زندگی 
با خالی کردن زیر پای یکدیگر پیش نمي رود و 
بدقولی، بدترین شکل این کار است .هیچ کس 
نمي داند فردا چگونه است و چه پیش مي آید. 
پس اگر قولی مي دهیم، باید وفا کردن به آن 
را هم یاد بگیریم. باید یکدیگر را داشته باشیم 
که در فردایی نامعلوم، تنها و بی کس نباشیم. 
ایمان یعنی باور کردن بی قید و شرط. پس اگر 
کسی به حرف و قول ما ایمان مي آورد، نباید 
با بدقولی او را به هر ق��ول و به هر آدمي  کافر 
کنیم. ما نسبت به هم رسالتی داریم و آن هم 

وفای به عهد است.

اندر حکایت قول های آبکی و حرف های هوایی این روزها
سرباز عهد و پیمان خود باشیم

نگاه سبک رفتار

دور زدن صبر، ما را به مقصد نمي رساند 

وقتیحقوقدیگرانرابیصبرانهپایمالميکنیم

   نگین خلج سرشکی
پدرم با حسرت از روزگاری تعریف مي کرد که س�ر آدم مي رفت اما قول او نمي رفت. 
زمین و زمان هم نمي توانستند یک نفر را از وفای به عهد بازدارند اما االن جور دیگري 
شده است. خیلی از حرف ها باد هوا هستند و خیلی از قول ها آب روان. حرف ها مثل 
آب روان درون جوی از دهان برخی آدم ها جاری مي شود و هیچ کس اهمیت نمي دهد 
که کلمات مسئولیت آور هستند. دهان، قول بیجا مي دهد و گوش هم بیجا مي شنود! 
نه این جدی مي گیرد و نه آن. هیچ مقصد و هدفی ندارند و برای همین است که بیجا 
هستند. انگار آدم ها فراموش کرده اند که قول دادن فقط جاری ساختن چند کلمه از 
چشمه همیشه جوشان مغز نیست. سهراب س�پهری راست گفت که »دهان گلخانه 
فکر اس�ت«. پس وقتی حرفی مي زنیم و قولی مي دهیم، باید از قبل مغز خود را برای 
عمل کردن به آن آماده کنیم. این روزها، آدم ها از س�ر بزرگ گویی و خودنمایی و در 
جو قرار گرفتن، ناگهان چیزهایی مي گویند که بعدها در آن گیر مي افتند و نه راه پس 
دارند و نه راه پیش. برای همین است که مي گویند قبل از قول دادن و حرف زدن کمي  
کلمه ها و گامي  که مي خواهید بردارید را در دهان خود مزمزه کنید .ببینید این قولی 
که مي دهید شور است یا شیرین! بسنجید که بعدها به مزاج اعمال و رفتار شما خوش 

مي آید یا نه. دقت کنید که بعدها میل به پذیرفتن قول خود دارید یا نه. 

    تضییع حقوق دیگران با دور زدن صبر
خیلی وقت ها صبرکردن برای ما آن قدر سخت است که 
می خواهیم یک جوری از دس��ت آن خالص شویم. فکر 
می کنیم مشکلی که در آن قرار گرفته ایم یا مسئله دیگری 
که مجبوریم به خاطرش صبر کنیم، آن قدر دست و پای 
ما را گرفته است که باید س��رانجام از خود دورش کنیم. 
اینجور وقت ها ممکن اس��ت بخواهیم صبر را بپیچانیم. 
مثاًل ممکن اس��ت دس��ت به تخلفاتی بزنیم تا زودتر به 
نتیجه دلخواه مان برسیم یا کاری کنیم که صبر را از دور 
خارج کنیم. این جور وقت ها ممکن اس��ت دور زدن ها و 
تخلفات کوچک و بزرگی از ما س��ر بزند که خودمان هم 

فکرش را نمی کردیم. 
این دور زدن ها را ش��ما هم در گوش��ه و کنار و س��طوح 
مختلف جامعه دیده ای��د. دور زدن هایی که از بی صبری 
ماست و تا جایی پیش می رود که راضی می شویم حقوق 
دیگران را ضایع کنیم. با ضایع کردن آنها ممکن اس��ت 
کارمان همان طور پیش برود که انتظارش را داریم، ولی 
حواسمان نیست که قرار است بابتش تاوان بدهیم. این 
یک نظر شخصی نیست، می ش��ود گفت در تمام دنیا به 
اثبات رسیده است. ضرب المثلی هست که می گوید با هر 
دستی که بدهی با همان دست پس می گیری، پس دور 
زدن های ما در جایی به ما بازگردانده خواهد شد. درواقع 

در جایی دورمان خواهند زد. نتیجه این دور زدن های صبر 
را در تمام جوامع می توانی��م ببینیم. در این  باره می توان 
از مثال های ساده ای که در اطرافمان هست سود ببریم. 
مثاًل جوانی را در نظر بگیرید که از مشکالت اقتصادی رنج 
می برد. از سوی دیگر ظرفیت روحی و معنوی خود را هم 
به دلیل برخی از مشکالت از دست داده یا به سطح پایینی 
رسانده است، با این شرایط این جوان چندان حوصله صبر 
کردن برای پایان گرفتن مشکالتش را ندارد. )این شخص 
ممکن اس��ت با تمرکز بر حل برخی مش��کالت درونی و 
محیطی خود بتواند بر مش��کل چیره شود و این مبحث 
مدنظر این نوشته نیست، از سوی دیگر این تمرکز نیز به 
خودی خود به صبر نیازمند است.( روی هم رفته این جوان 
در برابر صبری که الزم است تا مشکالتش حل شود ممکن 
است احساس ناتوانی کرده و دست به اقداماتی بزند. مثاًل 
ممکن است به سراغ کارهایی برود که به او کمک کرده 
تا ش��رایط بهتری پیدا کند و در کارش گشایشی پیش 
آید، مانند جادو و دعانویس��ی. ممکن است این جوان با 
نیروهایی که از این کار به دست می آورد سرعت بیشتری 
به حل مشکالتش بدهد و به عبارت بهتر بدون صبوری 
کارش را پیش ببرد، ولی  آیا این دور زدن بی تاوان خواهد 
بود؟ کسانی را می شناسم که با بهره گیری از این ترفندها 
تاوان های زیادی را متحمل شده اند. یکی از این تاوان ها 

ممکن است از دست رفتن نیروهای حیاتی و وجودی افراد 
باشد که با بهره گیری از این ترفندها که معموالً غیرخدایی 
هستند رخ می دهد. بگذریم از حق و ناحق هایی که ممکن 
است در پی درست شدن کارهای مان با این روش ها برای 
دیگران پیش بیاید.   ضایع ک��ردن حقوق دیگران با دور 
زدن صبر، جمالتی از فلورانس اسکاول شین را یادآوری 
می کند. او  در کتاب چهار اث��ر تأکید می کند هر چیزی 
را که می خواهید به دس��ت آورید یا برایتان پیش بیاید، 
تأکید کنید که از راه عالی پیش بیاید. در این نوشته واژه 
درست را هم به آن اضافه می کنم. اکنون باید دید که این 
دور زدن ها که بسیاری از ما به آن آلوده شده ایم درست، 

عالی و خدایی است؟
   رسیدن به مقصد با احترام به صبر

توجه به صبر شاید به ما بیاموزد که بیننده و ناظر باشیم 
و کمتر دس��ت به دور زدن ببریم. این چیز کمي  نیس��ت 
که بتوانیم بنشینیم و نظاره گر باش��یم. با احترام به صبر 
تالشمان را در زمینه ای که مدنظرمان است انجام بدهیم. 
حواس��مان به کارمان باش��د ول��ی از روی بی حوصلگی 
خودمان را از ش��ر زمانی که باید صرف کار مورد نظرمان 
کنیم، خالص نکنیم. آیا ممکن است بدون گذشت زمان 
و صبری که برای سپری شدن آن الزم است، درختی که 
در باغ کاشته است شده ثمر دهد؟ این درخت چند سالی 

زمان الزم دارد تا از دانه ای ریز به نهال و از نهال به درختی 
تنومند و پس از آن به درختی میوه دار تبدیل شود. اگر ما 
بیاموزیم که به صبر احترام بگذاریم خیلی از مشکالتمان 
نیز از بین خواهد رفت. در این صورت راننده راه آمبوالنسی 
را در راه بندان نمی بن��دد، نانی خارج از نوبت به دس��ت 
خریداری نمی رسد و درختان ثمر بهتر و مفیدتری خواهند 
داد. شاید پذیرفتن عواملی که صبر برایشان الزم است و 
کنار آمدن با آنها به جای ایس��تادگی در برابر آنها یکی از 
نشانه های راه درس��ت در صبوری باشد. خیلی ها اینجور 
وقت   ها دس��ت به گریز می زنند. درواقع با انتخاب راه ها یا 
انجام کارهایی می خواهند صبر را دور بزنند و راحت تر به 
نتیجه برسند. مانند کسی که به جای ایستادن پشت چراغ 
قرمز به خیابان فرعی کناری که ترافیک کمتری دارد وارد 
می شود تا از وس��ط خیابان اصلی بیرون بیاید. با این کار 
به خیال خودش ترافی��ک را دور زده و از بقیه اتومبیل ها 
جلو زده اس��ت. اتفاقاً فکر این راننده درس��ت اس��ت، او 
توانسته از بخشی از ترافیک رها شود، ولی نتیجه چطور، 
آیا چیز خوبی خواهد بود؟ ش��اید الزم است به صبر نگاه 
تازه ای داشته باشیم. اگر تا به حال آن را سخت و مزاحم 
می دانستیم از هم اکنون آن را به چش��م موجود زنده ای 
ببینیم که مانند همراه یا آموزگاری در کنار ماست و مانند 

خود ما کار و وظیفه اش را انجام می دهد.

اگ�ر م�ا بیاموزیم که ب�ه صب�ر احترام 
بگذاریم خیل�ی از مش�کالتمان نیز از 
بین خواهد رفت. در این صورت راننده 
راه آمبوالنسی را در راه بندان نمی بندد، 
نانی خارج از نوبت به دس�ت خریداری 
نمی رسد و درختان ثمر بهتر و مفیدتری 
خواهن�د داد. خیلی ها دس�ت به گریز 
می زنن�د. درواقع ب�ا انتخ�اب راه ها یا 
انج�ام کارهای�ی می خواهن�د صبر را 
دور بزنن�د و راحت تر به نتیجه برس�ند

ق�ول دادن یعنی معلم�ي  که تمام 
جان و توان خود را برای شاگردانش 
مي گ�ذارد، چراک�ه نس�بت ب�ه 
تعلیم و تربیت آنها متعهد اس�ت 
و ب�ه آنه�ا ق�ول داده اس�ت. قول 
دادن یعن�ی پزش�کی ک�ه بند به 
بند س�وگندنامه خ�ود را از آب و 
هوا برای خود حیاتی ت�ر مي داند. 
انس�ان به طور فط�ری، اجتماعی 
آفری�ده ش�ده اس�ت و زندگ�ی 
اجتماعی پ�ر از قول ها و عهدهای 
متفاوت است. پس تا انسان، انسان 
اس�ت باید پ�ای عهد خ�ود بماند

ق�ول دادن مس�ئولیت بس�یار 
س�نگینی اس�ت. چ�ون اگ�ر به 
آنچه گفته اید عم�ل نکنید، فقط 
بدقولی نکرده اید، بلکه دروغ هم 
گفته اید و دلی را هم شکس�ته اید

ان
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