
   کسري محمديان
وقتي خيلي جوان بودم و هن�وز در خانه پدري 
خود زندگي مي کردم در همسايگي ما خانواده اي 
زندگ�ي مي کردند ک�ه از وضعيت مال�ي خوبي 
برخوردار بودند. يک دختر و دو پس�ر داش�تند 
که من با پسرهاي اين خانواده دوست و صميمي 
بودم. يک روز از حرف هاي مادرم متوجه ش�دم 
ليال دختر همين خانواده قرار است ازدواج کند و 

به خانه بخت برود و... 
         

   خواستگاري جوان ندار از دختر دارا
 م��ادرم از خوبي ها و امتيازات آق��اي داماد مي گفت و 
برايشان آرزوي خوشبختي مي کرد. البته خانواده داماد 
از نظر مالي طبق گفته هاي مادرم در س��طح خانواده 
عروس نبودند به همين دليل يکسري از شرايط ازدواج 
مثل محل زندگي و جش��ن عروس��ي زي��اد باب ميل 
خانواده دختر نبود. م��ادرم در ميان صحبت هايش از 
محل زندگي عروس و داماد حرف زد که متوجه شدم 
قرار است در طبقه باالي منزل پدر داماد که يک واحد 
50 متري است زندگي کنند. مادرم از اين موضوع زياد 
راضي نبود و مي گفت: درسته که پسر خيلي خوبي است 
و خانواده دار و اصيل است ولي ليال تک دختر خانواده 
در اين خانه بزرگ و در رفاه کامل زندگي کرده و بزرگ 
شده است چرا بايد بعد از ازدواج با خانواده شوهرش يک 
جا زندگي کند؟ بهتر بود که آقاي داماد يک خانه جدا 
براي عروس اجاره مي کرد؟ من با اين قس��مت ازدواج 
مخالف هستم. حتي نظرم را هم به مادر ليال گفتم. اين 
بيچاره هم ناراضي است ولي مي گويد: پسر خوبي است 

و به خاطر خانه نمي توانم ردشان کنم. 
   زندگي مشترک دارا و ندار

خالصه اينکه دختر زيباي خانواده در يک مراس��م نه 
چندان پر زرق و برق به خانه بخت رفت و س��ال ها در 
کنار خانواده ش��وهر زندگي کرد و االن هم صاحب دو 
فرزند هس��تند و در خانه بزرگي که ب��ا همت و تالش 

خودشان آن را به دست آوردند، زندگي مي کنند. 
ليال از يک زندگي راحت و رف��اه کامل در خانه پدري 
وارد يک زندگي ش��د که تقريباً مي ت��وان گفت صفر 
بود. در واقع اين زوج زندگي مش��ترک خود را از هيچ 
ش��روع کردند ولي با هم تک تک خشت هاي زندگي 
مشترکشان را روي هم چيدند و خانه اي از مهر و صفا 
براي خودش��ان س��اختند. ليال هم مي توانست مثل 
خيلي از دختره��اي همان زمان خ��ودش، توقعات و 
خواس��ته هاي آنچناني داشته باش��د، ولي ترجيح داد 
همه چيز ساده باش��د و خودش با همراهي همسرش 
زندگي مشترکشان را بسازد اما اين ايده و نظر امروزه 
زياد طرفدار ندارد و همه دنبال تجمالت و زندگي هاي 
آنچناني هستند تا چشم ديگران را دربياورند. در حالي 
که متوجه نيس��تند اين طرز تفکر فقط چشم و چال 
خودش��ان را کور مي کند و نمي گ��ذارد واقعيت هاي 
زندگي را آنطور که هست ببينند و بعد از مدت کوتاهي 
تازه چشمانشان باز مي ش��ود و مي بينند که وسط چه 

زندگي اي افتاده اند. 
   مثل آب خوردن طالق مي گيرند

البته آرزوي هر دختر و پسري است که يک جشن خوب 
و يک ازدواج خوب داشته باشند و اين اصاًل بد نيست. 
خيلي هم عالي و خوب اس��ت، ولي وقت��ي کورکورانه 
و متوقعانه باشد مي ش��ود همين که اکنون جامعه ما 
گرفتار آن است. ازدواج هايي که عمر کوتاهي دارند و 
باال رفتن آمار طالق جامعه را دچار مشکل کرده است. 
يکي از دوس��تان تعريف مي کرد دختر و پسري با هم 
آشنا مي شوند و بعد از مدتي تصميم مي گيرند ازدواج 
کنند. هم خانواده دختر از نظر مالي در وضعيت بدي 
نبودند و هم خانواده پسر. به قول قديمي ها دستشان به 
دهنشان مي رسيد. مهريه اين دختر خانم سکه به تاريخ 
تولدش بود و حق طالق هم داشت. بعد از گذشت چند 
ماه از عروسي نامه اي از دادگاه به دست داماد مي رسد 
که مشخص کرده بود عروس خانم مهريه خود را مطالبه 
کرده و چون حق طالق داشت به راحتي و بدون هيچ 

دردسري از داماد جدا مي ش��د. داماد بيچاره حيران و 
متعجب از اين نامه درخواس��ت فقط مي پرسيد: چرا؟ 
مگر چي  ش��ده؟ من چه کار کردم که باي��د زنم از من 
جدا ش��ود. تنها دليل اين خانم اين بود که همسرم به 
من اجازه نمي دهد تنهايي با دوستانم سفر بروم و من 
هم حوصله ام از اين زندگي سر رفته و ديگر نمي خواهم 
با او زندگي کنم و به همين مسخرگي و خنده داري از 

هم جدا شدند. 
   بادآورده را باد مي برد

از قديم گفته اند ب��اد آورده را باد مي ب��رد. وقتي براي 
چيزي که داريد زحمت نکش��يده باشيد و بدون هيچ 
زحمتي به دستتان رس��يده باشد قدرش را نمي دانيد 
و خيلي راحت آن را کنار مي گذاريد ولي وقتي از صفر 
شروع مي کنيد و براي رسيدن به هدف تالش مي کنيد 
و زحمت مي کش��يد قدر آن را خيلي خوب مي دانيد 
چون دس��ترنج ت��الش و همت و صبوري شماس��ت. 
قديمي ها ازدواج را مثل امروزي ها سخت نمي گرفتند. 
ازدواج ها خيلي آسان و بدون تشريفات بود. دختر و پسر 
در يک مراسم س��اده به خانه بخت مي رفتند و زندگي 
خود را از صفر شروع مي کردند. براي همين هم تا دري 
به تخته اي مي خورد بناي ناسازگاري و قهر و طالق را 
پيش نمي کشيدند و زندگي مشترک را صبورانه ادامه 

مي دادند ولي اکنون بسياري از ازدواج ها با تشريفات و 
بريز و بپاش هاي بسياري انجام مي شود و عروس و داماد 
هم وارد زندگي راحتي مي ش��وند که خانواده هايشان 
برايشان فراهم کرده اند. براي همين چون نمي دانند اين 
زندگي چه جوري درست شده است و خودشان در بنا 
کردن آن نقشي نداشته اند قدرش را هم نمي دانند و سر 
موضوعات بي اهميت مي زنند زير تمام کاسه و کوزه هاي 

زندگي شان و آن را به راحتي از هم مي پاشند. 
   تا ابد جور زندگي بچه ها را نکشيد

در اين زمينه بي ترديد پدرها و مادرها هم مقصر هستند. 
بچه هايي تربيت مي کنند که در بزرگسالي بلد نيستند 
چگونه زندگي کنند. خوب وقتي به بچه شيوه زندگي 
کردن را ياد نداده باشيم معلوم است که بايد تا ابد جور 
زندگي او را هم بکشيم. معموالً هم اين دست از والدين 
فکر مي کنند آسمان باز شده و دردانه فرزندشان از آن 
باال به زمين افتاده اس��ت و تمام کائنات و هستي بايد 
در برابر فرزند آنها کرنش کنند! چون آنها توانسته اند 
فرزنداني پرتوقع و ناتوان تحويل جامعه بدهند. همين 
والدين ازدواج ها را سخت مي کنند و تمام صحبتشان 
هم اين است که نمي خواهيم س��ختي هايي که ما در 
زندگي کشيديم را فرزندانمان بکشند. مي گويند آنها 
بايد در بهترين ش��رايط ازدواج و زندگي خود را شروع 
کنند. دقيقاً مش��کل زندگي هاي مش��ترک امروزي 
که زياد دوام ندارند در همينجاس��ت که والدين اجازه 
نمي دهند فرزندانشان سختي بکشند و آجرهاي زندگي 
خودشان را با زحمت و تالش خودشان روي هم بچينند 

و زندگي مشترک را خودشان بسازند. 
ش��ما والدين وقت��ي فکر مي کني��د تا ابد باي��د براي 
فرزندانتان تصميم بگيريد مطمئن باشيد فرزندانتان 
هيچ وقت راه زندگي خود را پيدا نمي کنند. با توقعات 
بي جاي خود مانعي براي ازدواج آنها نش��ويد. شرايط 
ازدواج را آسان بگيريد و بگذاريد فرزندانتان سختي هاي 
ساختن زندگي مشترک را بکشند و لذت زندگي را که 

برايش سختي کشيده اند، بچشند. 
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جامعه امروزي ما دچار تحوالت و تغييراتي 
در سبک نگرش و رفتار ش��ده است که اين 
تغييرات براي سالمت جامعه اصاًل خوشايند 
نيس��ت. تغييراتي که در سبک زندگي افراد 
جامعه رخ داده باعث تغيي��ر مالک  ارزيابي 
آدم ها از يکديگر شده است. متأسفانه امروزه 
براي بسياري از افراد چندان مهم نيست که 
شما چقدر انسان درستي هستيد، چه ميزان 
س��واد و ش��ناخت داريد، چه هنري داريد. 
مهم اين است که ش��ما چه خودرويي سوار 
مي شويد، چه لباسي مي پوشيد و چه خانه اي 
داريد. چه ميزان پول داشته باشيد مشخص 
مي کند شما در چه طبقه اجتماعي و در چه 
رده اي از دسته بندي انسان ها قرار مي گيريد. 
پول در زندگي امروز ما نقش بس��يار پررنگ 
و مهمي را ب��ازي مي کند. اگر ه��زاران هزار 
هنر و معرفت داشته باشيد ولي پول نداشته 
باش��يد نگاه اکثريت جامعه به شما متفاوت 

خواهد بود. 
روزگار جامعه امروز ما مصداق معکوس و طنز 
شده اين مصرع از شعر سعدي است که: تن 
آدمي شريف است به جان آدميت، نه...  همين 
لباس زيباست نشان آدميت! شما لباس زيبا 
و فاخر از فالن برند مطرح بپوشيد و آن وقت 
ببينيد نگاه افراد چه جوري نس��بت به شما 
تغيير مي کند. همين تغيير نگاه و به تبع آن 
تغيير سبک زندگي باعث شده است افرادي 
در جامعه مطرح شوند که هيچ چيزي براي 
ارائه نداشته باش��ند. فقط کافيست افراد از 
لباس هاي برند و ساعت فالن مارک و ماشين 
فالن مدل اس��تفاده کنند و تصاويرشان به 
عنوان بچه پولدارهاي اينستاگرامي منتشر 
ش��ود. آن وقت آدم با کالس و متش��خصي 
مي شوند که در دنيا لنگه ندارند! حال همين 
آدم هاي به ظاهر متش��خص فقط کافيست 
دهانشان را باز کنند و کمي از خودشان و هنر 
نداشته شان صحبت کنند. آن وقت مشخص 

مي شود کي هستند و چي نيستند! 
يادم هست من و 119 نفر ديگر ورودي هاي 
سال 1363 دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران بودي��م. خاط��رات آن دوران را که در 
ذهنم مرور مي کنم جز چند نفر از دانشجوها 
که دنبال پ��ول و تيپ بودن��د- و به دليل در 
اقليت ب��ودن از ديگ��ران طرد مي ش��دند- 
اکثريت در پي مطالع��ه و مباحثه، معنويت 
و معرف��ت، هنر و ادبي��ات و خالصه هر چيز 
متعالي جز پول و ماديات بودند. با خود فکر 
مي کنم از کجا به کجا رسيده ايم؟ چه کساني 
مقصر اصلي ب��ه وجود آم��دن اين وضعيت 
هس��تند؟ آيا ماهيت انقالب ما اساس��اً يک 
ماهيت فرهنگي نيست. آيا قرار نيست سبک 
زندگي ايراني- اس��المي را ب��ه دنيا معرفي 
کنيم و آن را در س��طح دني��ا ترويج دهيم؟ 
حاال چه شده اس��ت؟ آيا غير از اين است که 
به يک جامعه مصرف گرا تبديل شده ايم؟ در 
اين ميان بايد از دولتمردان اين س��ال ها نيز 
گاليه کرد که به س��هم خود در تغيير سبک 

زندگي اف��راد جامعه مقص��ر بوده اند. تبديل 
شده ايم به افرادي مادي گرا و مصرف کننده. 
افرادي که فقط به فکر خريد و مسابقه دادن 
در تجمالت و عقب نماندن از زندگي مادي 
هس��تيم. بايد ب��ه بس��ياري از دولتمردان و 
مسئوالن هم گفت وقتي شما دنبال تجمالت 
و تشريفات هس��تيد توقع داريد مردم طور 
ديگري باشند؟ وقتي آقازاده ها از خوشي هاي 
شبانه و س��فرهاي اروپايي خود در همه جا، 
جار مي زنند اين يعني بسياري از مسئوالن 
و برنامه ريزان و متوليان فرهنگي جامعه در 

خواب غفلت هستند. 
بي ترديد مته��م ديگر اي��ن وضعيت جامعه 
رسانه ها هستند. به ويژه رسانه هاي تصويري 
و در رأس آنها رس��انه ملي ک��ه در برنامه ها 
و تبليعات خ��ود ب��ا تروي��ج تجملگرايي و 
مصرف گرايي مس��بب تغيير سبک زندگي 
در جامعه مي شوند. سازمان عريض و طويل 
صدا و سيما با تبليغات آنچناني و برنامه هاي 
تلويزيوني و فيلم و سريال هايي که همگي به 
نوعي مصرف گرايي را نشان مي دهد بيشترين 
سهم را در بيمار ش��دن جامعه داشته است. 
چه دليل��ي دارد تجمالت و پ��ول و ثروت و 
زندگي هاي آنچنان��ي در قال��ب تبليغات و 
فيلم و س��ريال مرتب به خورد افراد جامعه 
داده شود. از يک طرف صدا و سيما در طول 
شبانه روز مرتب اينها را نشان مي دهد از طرف 
ديگر شبکه اجتماعي از جمله اينستاگرام به 
اين وضعيت دامن مي زند. آدم هايي با ظاهري 
ش��يک و مدرن مطرح مي ش��وند و به شاخ 
اينستا تبديل مي شوند که کالً تمام معيارهاي 
انساني را زير سؤال مي برند. مي پرسيم چرا 
اين آدم به شاخ اينس��تا معروف شده است؟ 
چه چيز خ��وب و مطرح��ي دارد که اينطور 
معروف اس��ت؟ جواب واضح است، اين آدم 
هيچ چيز مهم و خوبي ب��راي ارائه ندارد ولي 
در عوض پول و ثروت پدر و تيپ دارد، هيکل 
پفکي و تيپ  و سر و وضع غربي دارد و کلي هم 
طرفدار و فالوور دارد. ديگر قرار است چه چيز 

ديگري داشته باشد؟!
جاي مرش��د چلويي ه��ا و حاج اس��ماعيل 
دوالبي ها و شيخ رجبعلي خياط ها در جامعه 
امروزمان خيلي خالي اس��ت و بهتر اس��ت 
بگوييم امث��ال آن خوب��ان روزگار هنوز هم 
هستند، اما کسي آنان را نمي شناسد و چون 
مالک ها تغيير کرده است فضايي براي معرفي 

و الگو سازي چنين افرادي وجود ندارد. 
وقتي ماش��ين مدل باال نش��ان خوب بودن 
صاحبش مي شود، وقتي آنهايي که پول ندارند 
حسرت زندگي افراد پولدار را مي خورند، وقتي 
خيلي  ها براي رسيدن به پول و ثروت دست به 
هر کاري مي زنند، به راحتي دروغ مي گويند 
و س��ر ديگران کاله مي گذارن��د، ديگران را 
پله هاي صع��ود خود مي کنند ت��ا به اهداف 
مادي شان برس��ند، در چنين شرايطي بايد 
به شدت نگران سرطان تغيير سبک زندگي 

باشيم و فکري براي درمان آن بکنيم. 

 روايت الگوسازي
از مرشدچلويي تا بچه پولدارهاي اينستاگرامي 

آن مرد با ماشين شاسي بلند آمد

سبک نگرش سبک ازدواج

ازدواج هايي که اولش سخت است و بعد آسان مي شود

زندگي مشترک را با هم بسازيم تا همه چيز را نبازيم

   حسين گل محمدي
حتمًا خيلي از شماها داستان مرشد چلويي را مي دانيد و براي ديگران نقل کرده ايد. 
يکي از خوبي هاي شبکه هاي اجتماعي اين است که ماجراهاي آموزنده در آنها دست 
به دست مي چرخد و خوانده مي ش�ود. حکايت مرشد چلويي هم از آن دست مطالب 

خواندني و پرفوروارد شبکه هاي اجتماعي است. 
حکايت از اين قرار است که در ضلع شرقي مسجد جامع بازار تهران، دکان غذاخوري 
بود که باالي پيشخوان آن نوشته بود: نسيه و پول نقد داده مي شود بقدر قوه. . . صاحب 
دکان هر وقت کودکاني براي بردن غذاي صاحبکارانش�ان مي آمدند لقمه اي چرب و 
لذيذ از گوشت و کباب و ته ديگ زعفراني درست مي کرد و خود با دستانش بر دهان 
آنها مي گذاش�ت که مبادا صاحبکارش به او از اين غذا ندهد و او چشمش به اين غذا 
بماند و من شرمنده خدا شوم. اين کاس�ب نمونه حاج ميرزا عابد نهاوندي معروف به 
مرشد چلويي بود، پيرمردي بلند قامت با چهره اي بسيار نوراني و خوش رو و با محاسني 
سفيد از آن دست مردان نيک روزگار که نعمت زندگي خود و ديگران بودند. هميشه 
از قديم بزرگترها به ما مي گفتند هيچ چيزي در دنيا نمي ماند به غير از نام و رفتار نيک. 
از همان ايام گذشته هميشه مالک برتري افراد رفتار نيکشان و گفتار حسنه آنها بود 
و هميشه وقتي از کسي ياد مي کردند از خصلت نيکي که داشته يا کار برجسته اي که 
انجام داده بود ياد مي کردند. در واقع از آدم هاي خوب قديم اينطور ياد مي کردند که 
چه انسان شريفي بود، چه آدم فهميده و با کماالتي بود، چه مرد هنرمندي بود، چه زن 
باسواد و با معلوماتي بود. ميزان هنر و کمال، سواد و ادب، معرفت و انسانيت افراد مالک 
برتري آنها به حساب مي آمد. ارزش و اعتبار اين ويژگي ها بعد از انقالب و در دهه 60 به 
قدري پررنگ شد که همه در خوب و انسان بودن از هم سبقت مي گرفتند، ولي به مرور 

برخي از اين خصال نکو کمرنگ شد و امروز دود آن به چشم همه رفته است. 

ليال از ي�ک زندگي راح�ت و رفاه کامل 
در خانه پدري وارد يک زندگي ش�د که 
تقريباً صفر بود. ليال هم مي توانست مثل 
خيلي از دخترها، توقعات و خواسته هاي 
آنچناني داشته باش�د، ولي ترجيح داد 
همه چيز ساده باشد و خودش با همراهي 
همسرش زندگي مشترکشان را بسازد

ساده که باشي بوي ناب انسانيت مي دهي قدر آدم هاي بي شيله پيله 
زندگي مان را بدانيم

  مريم ترابي
تا به حال آدم هاي دور و بر خود را با دقت نگاه کرده ايد؟ 
چه جور افرادي هس��تند؟ آدم هاي��ي زرنگ که از آب 
کره مي گيرند؟ يا آدم هايي که در زيرآب زني حرفه اي 
هس��تند و از ديگ��ران نردباني براي پيش��رفت خود 
اس��تفاده مي کنند؟ آدم هاي دوروي��ي که هيچ وقت 
نمي فهميد با ش��ما چند چند هس��تند يا انسان هاي 
س��اده و مهرباني که بدون هيچ کلکي و يکرو با ش��ما 
رفت��ار مي کنند؟ اي��ن روزها حال جامع��ه ما چندان 
خوب نيست و پر شده است از آدم هايي که با نقاب هاي 
مختلف، در موقعيت هاي مختلف ظاهر مي شوند و هر 
لحظه ما را بازي مي دهند. به مهماني دوره اي دوستانم 
دعوت مي ش��وم ولي بهانه هاي مختلف براي خودم و 
دوستانم مي آورم تا به اين مهماني نروم، ولي نمي شود 
و در نهايت مجبور به رفتن مي شوم. وارد خانه دوستم 
که مي شوم فضا دوستانه است و پر از لطف و محبتي 
که نثارم مي کنند. ولي اصاًل راحت نيس��تم و ترجيح 
مي دهم تا زودتر آن فضا را ترک کنم. دوس��تاني که 
قدمت آشنايي شان به 20 سال مي رسد ولي با آگاهي 
کامل مي دانم که هر کدام نقابي به چهره زده  و در اين 
مهماني شرکت کرده اند اما در ميان آدم هايي که دور 
هم جمع شده اند يک نفر هست که هميشه پر از انرژي 
مثبت و به دنبال منفعت رس��اندن به ديگران اس��ت 
بدون آنکه توقعي داشته باشد. آدمي دوست داشتني 
که صحبت کردن با او به آدم دلگرمي  مي دهد. آدمي 
که دوست داش��تنش خالص و بي رياس��ت. خالصه 
اينکه امشب به قصد ديدن و بودن در کنار همين آدم 
دوست داش��تني تن به آمدن داده ام و بس. مهمان ها 
يکي پس از ديگري وارد مهماني مي ش��وند و تقريباً 
بعد از گذشت يک ساعت همه مهمان ها آمده اند. هر 
کسي از خودش و کارش صحبت مي کند و به نوعي از 
داشته هايش تعريف مي کند. در سکوت نظاره گر اين 

جمع هستم و هر از گاهي سؤالي که از من مي شود را 
پاسخ مي دهم. يکي از دوستان سر صحبت را با من باز 
مي کند و از هر دري سخني مي گويد و به تصور خودش 
با زيرکي مي خواهد آمار کار و زندگي مرا دربياورد و من 
هم در کمال صداقت جوابش را مي دهم چون چيزي 
براي مخفي کردن ندارم و معتقد هس��تم دليل ندارد 
دروغ بگويم. تا جايي که حس کنجکاوي او را برطرف 
کند جواب مي دهم نه بيشتر. اينطوري نه دروغ گفته ام 

و نه پنهان کاري کرده ام. 
در کنار دوست صادق و دوست داشتني خودم مي نشينم 
و تمام تالش��م را مي کنم از بودن در کنار او لذت ببرم. 
همه ما قطعاً از اين دس��ت آدم ه��ا در اطرافمان داريم. 
آدم هايي که بلد نيستند نيش و کنايه بزنند. آدم هايي که 
محبتشان بي رياست. آدم هايي که وقتي دست رفاقت به 
سمتت دراز مي کنند صادقانه رفاقت مي کنند. آدم هايي 
که بدي کردن به ديگران را باور ندارند. همان هايي که 

هميشه هستند و براي همه هستند. آدم هايي که به رغم 
تمام بدي هايي که مي بينند گذشت مي کنند. آدم هاي 
مهرباني ک��ه ضربه ها و سوءاس��تفاده هايي را که از آنها 
مي شود، مي فهمند ولي گذش��ت مي کنند چون قلب 
زيبايي دارن��د. در روزگاري که از نظر خيلي ها مهرباني 

کردن و دل رحمي به نوعي س��اده لوحي تعبير مي شود 
و همگان تصور مي کنند مي توان به راحتي از اين گونه 
آدم هاي دوست داشتني سوءاستفاده کنند )در حالي که 
اينگونه نيست( وجود اين آدم ها را بايد غنيمت شمرد. 
پس لطفاً اين آدم ها را س��اده لوح خط��اب نکنيم. اين 
افراد با س��ادگي و صداقتي که دارند رنگ هاي زيبايي 
به زندگي مي بخشند که ما با تعابير مختلف آنها را فقط 
تار و کدر مي کنيم. ساده بودن زيباترين حس دنياست. 
در دنيايي که پ��ر از آدم هايي دورو و رنگارنگ اس��ت، 
وجود آدم هاي س��اده زندگي خود را غنيمت بشماريم 

و قدرشان را بدانيم. 
از درکنار او بودن حالم خوب مي شود و احساس مي کنم 
سبکبال ش��ده ام. انرژي که از بودن در کنار او مي گيرم 
ش��ارژم مي کند. بعد از گذش��ت مدتي ب��ه بهانه اي از 
دوس��تان خداحافظي مي کنم و کالفه و خسته از آنجا 
بيرون مي زنم ولي مي دانم به محض آنکه از آنجا بيرون 
آمدم فرصت خوبي براي غيبت کردن از خودم را برايشان 
فراهم کرده ام ولي من بي توجه به تمام اين حرف ها به 
راه خودم ادامه مي ده��م و زندگي خ��ودم را به دور از 
هياهو و دخالت ديگران مي گذرانم. دلم مي خواهد ساده 
باشم و س��ادگي کنم. وقتي که س��اده باشي همه چيز 
خوب مي شود. غصه هايت، مش��کالتت، هواي شهرت، 
اطرافيانت، همه خوب مي شوند. وقتي که ساده باشيم 
تجمالت و بريز و بپاش ها برايمان معني ندارند. ماشين 
فالن مدل و لباس فالن مارک مفهوم��ي ندارند. وقتي 
ساده باش��يم غذا خوردن در فالن رس��توران در فالن 
خيابان باالشهر برايمان علي السويه نيست. وقتي ساده 
باشيم هميشه بر لبمان لبخند است و حل مشکالت را 
براي خودمان راحت و س��اده مي کنيم. ساده که باشيم 
نامهرباني ديگران را هم که ببينيم گذش��ت مي کنيم، 
چون مي دانيم دنيا ارزشش را ندارد. ساده که باشيم بوي 
ناب انسانيت مي دهيم. قدر آدم هاي ساده و بي شيله پيله 

زندگي مان را بدانيم. 

سبک رفتار

وقتي ساده باش�يم هميش�ه بر لبمان 
لبخند اس�ت و حل مش�کالت را براي 
خودم�ان راح�ت و س�اده مي کني�م. 
س�اده که باش�يم نامهربان�ي ديگران 
را ه�م ک�ه ببيني�م گذش�ت مي کنيم

وقتي ب�ه بچ�ه ش�يوه زندگي ک�ردن را 
ياد نداده باش�يم معلوم اس�ت ک�ه بايد 
ت�ا اب�د ج�ور زندگ�ي او را هم بکش�يم. 
اي�ن دس�ت از والدي�ن فک�ر مي کنن�د 
آس�مان باز ش�ده و دردانه فرزندش�ان 
از آن ب�اال ب�ه زمي�ن افت�اده اس�ت


