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  آیدین تبریزی
چند وقت پی�ش بود که از زب�ان یکی از 
فالسفه ش�نیدم: »انس�ان به حکم این 
که آزاد اس�ت هر لحظه مي تواند شروع 
دوباره ای داشته باشد.« یعنی هر لحظه 
مي تواند قالب های فکری خود را بشکند 
و از آن قالب ها بیرون بیاید. یعنی آنچه 
که جامع�ه و تاریخ و س�نت و خانواده و 
رس�انه و... به او تحمیل کرده اند و اصرار 
داش�ته اند که تو همین ها هس�تی، این 
قالب ها را فروبریزد و از پوسته عادت های 
خود بیرون بیاید و وجود خود را مهمان 
هوای تازه ای کند، اما پرس�ش این است 
که چرا انس�ان نمي تواند عموم�ًا به این 
هوای تازه برسد. به دور و بر خودمان نگاه 
کنیم. چند درصد از انس�ان ها هس�تند 
که بتوانند ه�ر لحظه ش�روع دوباره ای 
داش�ته باش�ند، یعنی هر لحظه بتوانند 
رجعت کنند به اصل وج�ود خود و از آن 
موهومات و خیال ها که در س�ر دارند به 
اصل و جوهر حقیقت خود برگردند. آیا ما 
این گونه زندگی مي کنیم؟ اگر این گونه 
زندگی مي کنیم ک�ه خوش به حال ما که 
چنین تازه و بکر و زیبا زندگی مي کنیم، 
اما اگر این گونه نیستیم و روزهای ما در 
م�الل و بی حوصلگی و تک�رار مي گذرد 
سؤال این است که ریش�ه و چرایی این 
رویداد کجاس�ت؟ چرا ما نمي توانیم هر 
لحظه ش�روع دوباره ای داش�ته باشیم 
و زندگی و خ�ود را پدیده های ن�و به نو 
بیابیم؟ چرا عمومًا ما ن�ه تنها زندگی را 
نو به نو نمي بینیم بلک�ه در زندگی حس 
بد و ناخوش�ایندی را تجرب�ه مي کنیم و 
بیش�تر زندگی کمبودهای خودش را به 
رخ ما مي کش�د؟ یعنی م�ا چیزهایی از 
زندگی مي خواهیم، در حالی که زندگی 
در این باره خس�ت به خ�رج مي دهد و 
آن چیزهایی که م�ا مي خواهیم را به ما 
نمي ده�د، بنابراین ما عموم�ًا زندگی را 
دردآور مي یابیم و نه یک پدیده نو به نو.

      
به جمله باال برگردیم: »انسان به حکم این که 
آزاد است هر لحظه مي تواند شروع دوباره ای 
داشته باش��د.« اگر این جمله را قبول داشته 
باش��یم، احتماالً مي پذیریم که پس اگر من 
نمي توانم هر لحظه ش��روع دوباره ای داشته 
باش��م به خاطر آن اس��ت ک��ه خ��ود را آزاد 
نمي یاب��م، یعنی در زندگ��ی و در وجود خود 

احساس آزادی نمي کنم.
به نوع زندگی م��ان توجه کنی��د. صبح که از 
خ��واب بیدار مي ش��ویم احس��اس مي کنیم 
در متن روابطی ق��رار گرفته ایم که خودمان 
برای خودم��ان نخواس��ته ایم. یعنی مثاًل من 
مي خواهم 10 صبح از خواب بیدار ش��وم اما 
ضرورت زندگی به من مي گوید باید ساعت 6 
صبح از خواب بیدار شوی. یا من مي خواهم که 
به فالن جا که اداره من باشد نروم اما ضرورت 
زندگی ایجاب مي کند که من به آنجا بروم. من 
مجبورم که با اتوبوس به سر کار بروم در حالی 
که دوست دارم ماشین شخصی داشته باشم. 
وقتی کسی زندگی خود را در محاصره اجبارها 
مي بیند چطور مي تواند عمیقاً احساس آزادی 
کند. گفته ش��د کس��ی مي تواند زندگی را نو 
به نو ببین��د که خود را موج��ودی انتخابگر و 
آزاد بیابد، اما وقتی کس��ی به گونه ای زندگی 
مي کند که انگار همیشه وادار و مجبور است، 
چط��ور مي تواند زندگی را پدی��ده ای نو به نو 

ببیند.

پس اگر مي خواهیم زندگی را ن��و به نو ببینم 
و به تبع آن هر لحظه ش��روع دوباره ای داشته 
باشیم با حس »من مجبور به زندگی هستم« 
نمي توانید به این درک و دریافت برسید. کسی 
که رابطه اش با زندگی رابطه »قربانی شونده« 
و  »قربانی کننده است« چطور مي تواند حس 
صمیمي ای نسبت به زندگی داشته باشد. من 
خودم را قربانی زندگی مي یابم طبیعتاً به دنبال 
آن خواهم بود که زندگی را زشت و کهنه و پر از 
رنج ببینم، چطور مي توانم زندگی خودم را نو 
به نو ببینم و متعاقب آن به شروع دوباره برسم. 
ممکن است کسی بگوید آنچه تو مي گویی، در 
دل این زندگی ماشینی و برنامه ریزی شده قابل 
اجرا نیست. به عبارت دیگر در این نوع زندگی 
این دیگران هس��تند که زندگی م��را تعیین 
مي کنند، بنابراین من هم��واره حس اجبار به 
زیستن دارم. شاید در نگاه اول این گونه به نظر 
برسد، اما وقتی عمیقاً با زندگی مواجه مي شوی 
مي بینی این پوس��ته ای از آن چیزی است که 

حقیقتاً وجود دارد.
فرض کنید کارمندی از ساعت 6 بعد از ظهر 
که به خانه مي رس��د تا 12 ش��ب، 6 س��اعت 
زمان دارد. آیا این 6 ساعت وقت آزاد برای آن 
کارمند محسوب نمي شود؟ اما چرا آن کارمند 
حت��ی در آن 6 س��اعت هم احس��اس آزادی 
نمي کند؟ برای این که او کام��اًل منفعالنه با 
زمان های خود برخورد مي کند. یعنی هنوز به 
خانه نرسیده طبق عادت، تلویزیون را روشن 
مي کند. توجه کنید به کلمه »طبق عادت«. 
در صورتی که آن فرد مي تواند از خود بپرسد: 
آیا من در این لحظه به تلویزیون نیاز دارم؟ آن 
فرد از 6 عصر که به خانه مي رسد تا 12 شب به 
طور متوسط 30 بار گوشی تلفن همراه خود 
را چک مي کند. اما آن ف��رد مي تواند از خود 
بپرس��د که آیا من واقعاً به 30 بار چک کردن 
تلفن همراه یا همیشه آنالین بودن نیاز دارم؟ 
یا فرض کنید من و همس��رم عادت کرده ایم 
که عصرها بی ه��دف فقط به خاط��ر این که 
دل مان مي گی��رد در خیابان ها چرخ مي زنیم 
و بخش زی��ادی از زمان های م��ا در ترافیک 
هدر مي رود، اما فرد مي تواند از خود بپرس��د 
که آیا واقع��اً نیاز به این پرس��ه زدن ها دارد؟ 
من در محل کارم 5 س��اعت کار مي کنم و 3 
ساعت زمان آزاد دارم اما آن زمان های آزاد را 
هدر مي دهم. در اتوبوس نشسته ام 40 دقیقه 
وقت دارم و مي توانم در آن 40 دقیقه بخشی 
از یک کتاب خوب را بخوان��م اما از این زمان 
استفاده نمي کنم. مي توانم شب ها به گونه ای 
برنامه ریزی کن��م که کمي  زودت��ر بخوابم تا 
صبح یک ساعت زمان آزاد برای خودم داشته 

باشم اما این کار را نمي کنم.
چرا من زندگی ام را کهنه مي بینم؟ به خاطر 
این که موقعیت خود را در زندگی موقعیت یک 
موجود مجبور مي بینم. من هر لحظه خودم را 
در موقعیت کسی مي یابم که او را از این جا به 
آن جا مي کشانند و آن قدر به این وضعیت خو 
گرفته ام و عادت کرده ام ک��ه اصاًل نمي توانم 

خودم را موجودی انتخابگر مجسم کنم.
الزم نیست حتماً کوه دماوند را جابجا کنید 
تا بدانید چه اندازه موجود انتخابگر و آزادی 
هستید. فرض کنید شما هر روز عادت دارید 
برای خود اس��ترس ایجاد کنی��د. یک روز 
انتخاب کنید که آن روز را برای خود استرس 
تولید نکنید ببینید آن روز چطور مي گذرد. 
فرض شما این اس��ت که اگر استرس تولید 
نکنید آن روز نمي گذرد اما خواهید دید که 
چطور آن روز گذش��ت. یک روز بعد از ظهر 
خودتان را مهمان یک چای یا یک دمنوش 
در یک کافی ش��اپ کنید. دس��ت به جیب 
شوید و یک چیزی برای خودتان بخرید. اگر 
عادت کرده اید همیشه فیلم ها یا سریال هایی 
که تلویزیون برای ش��ما انتخاب مي کند را 
ببینید این عادت را در یک عصر بش��کنید. 
بروید ب��ه ی��ک کتابفروش��ی و آن کتابی را 
بخرید که نامش مدت هاس��ت در ذهن تان 
مي چرخد. خودتان را مهمان این حس کنید: 
من مي توانم انتخاب کنم و آرام آرام که این 
انتخاب ها در زندگی تان پررنگ شد مي بینید 
که متن زندگی شما پر از نقطه های انتخاب 
شده اس��ت. من هس��تم که دارم زندگی ام 
را آرام آرام انتخاب مي کنم. من هس��تم که 
انتخاب مي کنم فعاًل در این محل کار بمانم 
نه این ک��ه من مجبور هس��تم در این محل 
کار بمانم. من هس��تم ک��ه انتخاب مي کنم 

استرسی برای خود و دیگران ایجاد نکنم.

چطور مي توانم پیراهنی نو بر تن زندگی بپوشانم؟

عادت هایت را بشکن تا دوباره متولد شوی

نگاه

چ�را م�ن زندگ�ی ام را کهن�ه 
مي بینم؟ به خاطر این که موقعیت 
خود را در زندگ�ی موقعیت یک 
موج�ود مجب�ور مي بین�م. م�ن 
هر لحظ�ه خ�ودم را در موقعیت 
کس�ی مي یابم ک�ه او را از این جا 
به آن جا مي کشانند و آن قدر به 
این وضعیت خو گرفته ام و عادت 
کرده ام که اصاًل نمي توانم خودم 
را موجودی انتخابگر مجسم کنم

سبک نگرش

اگر ه�ر کس به ه�ر آنچ�ه مي داند عمل 
کند دیگر هر روز در وس�واس نس�خه ها 
فرونخواهد رف�ت. آیا ت�و مي خواهی به 
یک مخ�زن و انب�ار راهکار بدل ش�وی 
ب�دون آن ک�ه آن راهکاره�ا در ت�و کار 
کند؟ آیا ت�و راضی هس�تی ک�ه به یک 
کم�د و بایگان�ی راهکارها بدل ش�وی؟ 
مثل این مي ماند که یک تشته ای به یک 
انبار و بایگانی آب بدل ش�ده اس�ت، اما 
یک قط�ره آب را از خود دری�غ مي کند

چرا با این همه کتاب خواندن و کارگاه روانشناسی رفتن، همچنان در ایستگاه اول ایستاده ایم؟ 

دانستههایمانرازندگینميکنیمفورواردميکنیم!
  محمد مهر

آدم های�ی هس�تند ک�ه از ای�ن کارگاه 
روانشناس�ی ب�ه آن کارگاه روانشناس�ی 
مي روند، از این جلسه اخالق به دنبال آن 
جلس�ه اخالق و از این کتاب ب�ه دنبال آن 
کتاب، از این نسخه تحول و تغییر به دنبال 
آن نس�خه تحول و تغییر، از این اس�تاد و 
مراد به دنبال آن استاد و مراد مي روند، اما 
آخر سر مي بینند همان خانه اول هستند و 
جز پریشانی چیزی نصیب شان نمي شود 
اما چرا این اتفاق مي افتد. چرا برخی از ما 
گمان مي کنیم در بازی مار و پله هستیم و 
به جای پله های رشد مدام چاله ها و مارها 
زیر پای ما دهان باز کرده اند تا آن تغییری 

که به دنبالش مي گردیم را ببلعند؟
  

  میلیون ها توم�ان ب�رای کارگاه هایی که 
تغییر نمي دهند

یکی از دوستانم تعریف مي کند حاضر 
ش��ده اس��ت ب��ه ف��ردی ک��ه ادعای 
روان درمانی داشته برای یک جلسه به 
همراه چند قلم داروی تجویزی گیاهی، 
600 هزار تومان پرداخت کند در حالی 
که مسئله اش نه تنها حل نشده بلکه تشدید هم 
شده است. کسی دیگر مي گوید یکی از دوستانم 
هر ماه از سال دنبال کارگاه های موفقیت و حال 
خوب و روان کاوی مي رود اما خودش هم اعتراف 
مي کند با این که این همه کالس رفته اما تغییر 

محسوسی در وضعیتش پدید نیامده است.
اینها افرادی هستند که حاضرند برای یک دوره 
و کارگاه، گاهی میلیون ها تومان پرداخت کنند 
اما در نهایت چیزی دستگیرش��ان نمي ش��ود. 
چرا؟ یک زاویه این است که بگوییم کسانی که 
برگزارکننده این نوع کارگاه ها هستند افرادی 
فاقد صالحیت الزم هستند که البته این زاویه 
هم قابل اعتناست. به عبارت دیگر بگوییم افرادی 
صرفاً به نیت درآمدزایی، کارگاه ها و جلساتی را 
برگزار مي کنند و در نهایت کسانی را معتاد این 
نوع کارگاه ها و جلسات مي کنند. فرد وقتی در 
فضا و جو این کارگاه ها قرار مي گیرد با توجه به 
القائاتی که به ویژه از طرف ش��رکت کنندگان 
صورت مي گی��رد حال خوبی پی��دا مي کند اما 
به محض این ک��ه وارد جامعه و مناس��بات آن 
مي ش��ود دوباره همان آدم همیش��گی است و 
نمي تواند تغییر محسوسی در اخالق و منش و 
رفتار خود به وجود آورد. در نتیجه دنبال کارگاه 
و نشست و س��خنرانی و دوره بعدی مي رود تا 
دوباره به آن حال خوب دست پیدا کند و همین 
چرخه ادامه پیدا مي کند، درست مثل معتادی 
که به م��واد تخدیری خود نیاز پی��دا مي کند و 
حتماً باید آن م��واد را به بدن خود برس��اند تا 
به ص��ورت موقت، از درد خالص��ی یابد. برخی 
از افرادی که به این نوع کارگاه ه��ا اعتیاد پیدا 
مي کنند وضعیتی مشابه را در پیش مي گیرند، 
در حالی که این نشست ها بیشتر جنبه تخدیری 

دارد و مسئله فرد را حل نمي کند. 

تو آیا به آن دو پند قبلی عمل کردی که پند سوم را بگویم؟
اما زاویه دیگری هم در این ب��اره وجود دارد. فرض بگیریم این نشس��ت ها، 
جلسات و کارگاه ها اتفاقاً خوب طراحی شده اند. بگذریم از این که در این اوضاع 
آشفته بازار، دکان بازی و دکان داری هم سکه رایج شده و بدلیجات فروشی های 
ذهنی و روان��ی متاع خ��ود را عرضه مي کنن��د. افرادی که مدعی هس��تند 
خوشبختی را در چند دقیقه یا نهایتاً تا پایان هفته مي توانند به فرد مورد نظر 
هدیه دهند، یا روش هایی مثل هماهنگی با کائن��ات و قانون جذب و امثالهم. با این حال 
فرض بگیرید که نقص در آن سخنران یا کارگاه یا نشست اخالقی نباشد، پس چرا بسیاری 

در این باره ناکام مي مانند؟
موالنا در مثنوی معنوی حکای��ت کوتاه و عجیبی را روایت مي کن��د. حکایت از این قرار 
است: پرنده ای در دام مردی مي افتد. آن پرنده مي گوید اگر مرا رها کنی سه پند خوب و 
کاربردی به تو مي دهم. دو پند اول را قبل از رهایی مي گویم و پند سوم را مي گذارم برای 

بعد از رهایی. مرد قبول مي کند. دو پند اول پرنده این است: هرگز در حسرت گذشته نباش 
و پند دوم این که امر محال را قبول نکن. مرد، پرنده را رها مي کند و پرنده به مرد مي گوید 
تو اشتباه کردی که مرا آزاد کردی. چون سنگی گرانبها به وزن ده درم در شکم من وجود 
دارد. مرد به محض این که این حرف پرنده را مي شنود شروع مي کند به زاری و بی قراری و 
حسرت خوردن بر موقعیتی که از دست رفته است. بعد که آرام مي شود از پرنده مي خواهد 
که پند سوم را دست کم به او یاد بدهد، اما پرنده از گفتن پند سوم امتناع مي کند. وقتی 
مرد از پرنده ریشه این خودداری را مي پرس��د پرنده مي گوید تو اصاًل آن دو پند قبلی مرا 
شنیدی؟ به آن دو پند قبلی عمل کردی که اینک من پند سوم را به تو بدهم؟ مگر قرار ما 
این نبود که تو حسرت گذشته ها را نخوری. پس چرا به محض این که متوجه شدی سنگ 
پرارزشی در شکم من است شروع کردی به حسرت خوردن، وانگهی مگر من نگفته بودم 
که امر محال را قبول نکنی؟ من خودم سه درم وزن ندارم چطور مي توانم سنگی ده درمي 

 را در شکم خود داشته باشم؟ این یک امر محال است چرا امر محال را قبول کردی؟

 راه نجات این است: دانسته هایت را زندگی کن!
نکته ظریفی در این داستان و حکایت وجود 
دارد و آن این اس��ت که روزگار زمانی پند 
تازه به تو خواهد داد یا به عبارت دیگر تو 
زمانی به فراز باالتری از درک و معرفت و 
آگاهی خواهی رسید که به پندهای پیشین 
عمل کرده باشی. مثل این مي ماند که کسی مي خواهد 
بنایی را احداث کند، ش��ما زمان��ی مي توانی ردیف دهم 
آجرها را روی هم بگذاری که ردیف نهم و هشتم و هفتم 
را ساخته باشی. نمي توانی در یک بنا تقاضای ردیف دهم 
آجرها را داش��ته باش��ی، در حالی که هن��وز ردیف های 
پیشین ساخته نشده اند. ما در واقع در بنای شخصیت خود 
دچار چنین تحریفی مي شویم. هنوز خاکبرداری نکرده 
دنبال این هس��تیم ک��ه پنجره های خان��ه را بیاویزیم و 
چشم اندازهای مطلوبی از آن پنجره ببینیم. کسانی که از 
این کارگاه ب��ه آن کارگاه ی��ا از این کتاب ب��ه آن کتاب 
مي روند و در نهایت دست ش��ان همچنان تهی است به 
خاطر این اس��ت که عماًل آن مفه��وم را در زندگی خود 
نمي آورند. از سویی اگر کسی همین طور آجرها را روی 
هم بگذارد بدون آن که مالت و چسبندگی ای بین آجرها 
باش��د آن آجرها فقط ب��ه درد نمایش چن��د دقیقه ای 
مي خورد، به درد پز دادن و س��خنرانی کردن و مراس��م 
افتتاحیه برگزار کردن. اما با یک توفان و باد کوچک همه 
آن بنا فرومي ریزد. این است که بسیاری از افراد مي توانند 
خوب درباره مفاهیم روانشناسی سخنرانی کنند، اما همان 
مفاهیم را نمي توانند زندگی کنند و با کوچک ترین تنش 
و بحرانی که در زندگی پیش مي آید ساختمان شخصیت 
آنها دستخوش فروپاشی مي شود. چرا؟ به خاطر این که 
فرد نتوانسته آنچه که مي گوید درست است را در فضای 
روان و درون خود زندگی کند. یعنی اگر من حقیقتاً به این 
نتیجه رسیده ام که »النجاه فی الصدق / نجات در راستی 
است« چرا نباید راس��تی و صدق را به تمام معنا در همه 
زندگی خود تسری دهم، یعنی در خانه و بیرون خانه و در 
روابط اجتماعی و ش��غلی و حرفه ای و رفت��ار با بچه ها و 

بزرگ ترها.
نمي شود که از یک طرف عمیقاً باور به این داشته باشی 
که »النجاه فی الص��دق« و از آن طرف زی��ر بار صدق و 
راستی نروی به بهانه های مختلف. در آن صورت شما ده 
کارگاه دیگر هم بروی و صدها جلد کتاب هم در این باره 
بخوانی که هر کدام درباره مزی��ت و امتیازهای مراعات 
راستی در زندگی سخن بگویند هیچ کدام از آن کتاب ها 
یا نشست ها و کارگاه ها به دردبخور نخواهند بود، چون تو 

آنها را عمیقاً زندگی نکرده ای.

 وس�واس از ای�ن کارگاه ب�ه آن کارگاه رفتن را 
چگونه ترک کردم؟

علی، دوست من یکی از کسانی است که 
چند ماهی است عادت و وسواس از این 
کارگاه ب��ه آن کارگاه رفتن را دارد ترک 
مي کن��د. او در ای��ن ب��اره مي گوی��د: 
»روزگاری از یک��ی از عالمان بزرگ این 
سخن راهبردی را شنیدم که: برخی مدام دنبال نسخه 
اخالقی مي گردند، اما هیچ نسخه اخالقی به اندازه عمل 
به دانسته های پیشین مهم و ارزشمند نیست. مثل این 
مي ماند که تو گرسنه ای و تقاضای لقمه ای مي کنی، اما 
به جای آن که آن لقمه را بخوری، آن را کنار مي گذاری 
و تقاضای لقمه بعدی را مي کن��ی. آن لقمه دوم را هم 
مي گیری و می گذاری کنار لقمه دوم و دوباره تقاضای 
لقمه ای دیگر مي کنی، در حالی که ده ها هزار لقمه را به 
این شکل گرفته باش��ی باز گرسنه ای. تو فکر مي کنی 
باید لقمه های بیشتر و بیشتری بگیری تا گرسنگی ات 
برطرف شود. تو مي اندیشی که باید کارگاه های بیشتر 
و بیش��تری بروی یا پای س��خنرانی های بیشتری از 
سخنران های متنوع بنش��ینی یا کتاب های بیشتری 
بخوانی تا ح��ال تو خوب ش��ود، اما این یک اش��تباه 
محاسباتی اس��ت مثل اشتباه محاس��باتی کسی که 
لقمه های بیشتر و بیشتری مي گیرد و گرسنگی خود را 

به این ربط مي دهد که هنوز لقمه های کمتری دارد و 
باید هزاران و میلیون ها لقمه دیگر هم بگیرد، شاید که 
گرسنگی اش برطرف شود، در حالی که گرسنگی آن 
ش��خص مربوط به رویکرد خودش اس��ت و نه تعداد 
لقمه ها. آن فرد گرسنه است چون با وجود این که آن 
همه لقمه را گرفته، هیچ کدام را نخورده است. با وجود 
این که فرد آن همه دعا خوانده یا جلسه اخالق رفته یا 
کارگاه روانشناسی، عماًل آنچه را که درست و صحیح 
یافته به متن زندگی خود نیاورده است. گاهی شما به 
این جا مي رسی که هنوز لقمه ای را نجویده دنبال لقمه 
بعدی مي روی. حال این مي خواهد درباره یک موضوع 
علمي  باشد یا خودشناسی یا روانشناسی یا حال خوب، 
فرق نمي کند. مسئله این است که شما زمانی مي توانی 
به آن حقیقت برس��ی که نخس��ت لقمه اول را خوب 

جویده باشی، بعد سراغ لقمه بعدی بروی.
نکته اینجاس��ت که اگر هر کس به ه��ر آنچه مي داند 
عمل کند دیگر هر روز در وسواس نسخه ها فرونخواهد 
رفت  و تو مي خواهی به یک مخزن و انبار راهکار بدل 
ش��وی بدون آن که آن راهکارها در تو کار کند؟ آیا تو 
راضی هستی که به یک کمد و بایگانی راهکارها بدل 
شوی؟ مثل این مي ماند که یک تشته ای به یک انبار و 
بایگانی آب بدل شده است، اما یک قطره آب را از خود 

دریغ مي کند.

 آنان که فوروارد مي کنند و دیگر هیچ!
نشانه روش��نی از گرفتار شدن در وسواس 
گردآوری راهکارها و فرار از درونی کردن 
آن نس��خه ها را مي توان در قصه غم انگیز 
فوروارد کردن مطالب اخالقی یا روانشناسی 
ی��ا س��خنرانی ها و جمله های انگیزش��ی 
جست وجو کرد. آیا این همان داستان جمع کردن لقمه ها 
و نخوردن آنها نیست؟ آیا وقتی ما مدام و مرتب مطالبی 
که به نظرم��ان خوب مي رس��د را به همدیگ��ر فوروارد 
مي کنیم در واقع لقمه ها را دست به دست نمي کنیم؟ مثل 
این مي ماند که سفره ای پهن شده و لقمه ها مدام دست به 
دس��ت مي ش��ود، در حالی که کس��ی هم آن لقمه ها را 
نمي خورد. من قبل از این که متنی را فوروارد کنم آیا نباید 

اول خودم به آزمایشگاه آن مطلب فورواردی تبدیل شوم؟ 
یعنی اول ببینم که این مطلب در من کار مي کند یا نه و 
اگر کار کرد برای دیگران بفرستم؟ مي بینید که فرد هر 
روز یا هر هفته فرض کنی��د چندین مطلب در اهمیت و 
ضرورت قضاوت نکردن به دیگران فوروارد مي کند، اما در 
خود جس��ت وجو نمي کند که ببیند آی��ا این خصلت در 
زندگی او درونی شده است یا نه. اساساً این فوروارد کردن 
به چه کار مي آید؟ انگار که یک عده دور هم جمع شده اند 
و این متن را که »اگر تش��نه اید آب بخورید« را دست به 
دس��ت مي چرخانند. همه تش��نه هس��تند و کسی آب 
نمي خورد و به آب دسترسی ندارد، فقط متنی خشک و 
بی روح چرخانده مي شود که اگر تشنه اید آب بخورید و 

همه به هم این توصیه را دارند. همین و بس!


