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سبک نگرش

  مهديه عظيم لو
خوش خلقی، ش��وخ طبعی، توجه، محب��ت، اهمیت، 
احترام متقابل، همدلی، ش��ور و ش��وق زندگی و امید 
به آینده، از متغیرهای اثربخش ی��ک زندگی متعالی 
مشترک اس��ت. فرزندآوری در محیط س��الم، مؤثر و 
کارآمد می تواند نوید فردایی پرنش��اط و س��ربلند را 
برای یک کش��ور و ملت رقم بزند. فرزندپروری موفق 
در خانواده هایی امکان پذیر اس��ت که والدین خود از 
آموزش و آگاهی الزم بی نصیب نباشند. دامان مادران 
هنرستان اعظم است. مادران ش��اد و آگاه و خردمند، 
فرزندانی شایسته و ش��جاع و عالم و عامل می پرورند. 
نتیجه زندگی بدون هدف و صرفاً ازدواج بی محتوا، به 

بیراهه رفتن یک ملت و جامعه است.
ما در قبال فردای فرزندان م��ان مکلفیم به ادب و علم 
نافع. اصل در روابط زوجی��ن درک متقابل و تعامالت 
سازشی و نهایتاً سازگاری است. سازشی کارآمد و مفید 
و مؤثر است که به سازگاری در زندگی زناشویی ختم 

شود نه اینکه مقطعی، کوتاه مدت و کم اثر باشد.
ازدواجی برای رسیدن به آرامش و آرامشي الزم است 
که هدفمندی و کارآمدی و تعیین نقش و کارکرد هر 
یک از زوجین را به دنبال داشته باش��د وگرنه ثبات و 
استحکام رابطه، از میان رفته و خانواده متزلزل مي شود 
و در نهایت به خانواده متالش��ی و از هم گس��یخته و 
گسسته تبدیل شده و شور و شوق و امید در آن زندگي 

محو و نابود می شود.
رفتار متقابل در مشاوره های پیش از ازدواج باید آموزش 
داده شود تا بازخوردهایی که زوجین جوان به یکدیگر 
می دهند، »خود آسیب رسان« و »دیگر آسیب رسان« 
نبوده و رش��د و تعالی زندگی زناشویی را محقق کند. 
اصول زوج درمانی در متون آکادمیک اشاره به همدلی 

و ادراک و شناخت از زوایای پنهان شخصیت و الیه های 
زیرین شخصیت زنان و مردان در آستانه ورود به یک 

زندگی آرام را دارد.
تاب آوری و افزایش آستانه تحمل و مهارت های زندگی 
با تعریف هر فرد از س��بک و مدل زندگی ش��خصی به 
دست می آید و الزمه آن دانش افزایی و بصیرت افزایی 
توأمان است. خوشبختی و ش��ادکامی و رضایتمندی 
زوجین جوان محصول توافقات پیش از عقد رس��می 
است که جز با کیستم؟ چیستم؟ و چه می خواهم؟ به 
دست نمی آید. نتیجه این سه پرسش اساسی دستیابی 
به خودمراقبتی، خودکنترلی و خودمدیریتی اس��ت 

و پ��ردازش ذهنی و به تعبیر بهتر »مهندس��ی ذهن« 
نامیده می ش��ود. عاقبت به خیری که آرزوی والدین 
برای فرزندان اس��ت، یعنی پیش��گیری از آسیب های 
اجتماعی توأم با خرد ورزی و عقل گرایی و این مهم در 
گرو خودباوری و خداباوری ب��ه واقعیت عینی تبدیل 
می شود و سعادت و رس��تگاری خانواده ها را به همراه 
دارد. آس��ان گیری در ش��روع زندگی جوانان از طرف 
والدین ضمانت مثبت نگری و موفقیت و یک س��نگ 

بنای محکم و استوار برای آنان خواهد شد.
اگر دستمان می رسد دست جوانان را گرفته و امیدشان 
را ب��ه تش��کیل خان��واده و ازدواج ناامی��د نکنیم و بر 

افس��ردگی و یأس دامن نزنیم. امنی��ت روانی در پرتو 
ازدواج سالم، آگاهانه و کارآمد اتفاق افتاده و نیک بختی 
زوجین مرهون عشق، توجه، محبت و احترام متقابل 
در طول مس��یر پر فراز و نشیب زناش��ویی است، پس 
فراموش نکنی��م راهکارهای راهبردی ازدواج آس��ان 
با خردگرایی و مش��اوره عملی می ش��ود. رویکردهای 
ساختاری و سیستمی در خانواده درمانی تماماً اشاره بر 
حد و حریم، سلسله مراتب قدرت، نقش ها و کارکردها، 
تکالیف و جایگاه زوجین و اعضاي خانواده و همچنین 
تأکید بر ش��أنیت و منزلت و کرامت خانواده به عنوان 
مقدس ترین و اولین و کاربردی تری��ن نهاد اجتماعی 

متعالی و رو به رشد داشته و دارد.

منکیستمواززندگیمشترکچهمیخواهم؟
توافقات پيش از عقد را جدی بگيريد

سبک مراقبت

يکی از تفاوت های آشکار بچه ها با بزرگس�االن در نحوه فيلم ديدنشان است. بچه ها يک 
انيميش�ن را صد بار هم که ديده باش�ند، باز می خواهند آن را ببينند. ب�ا اينکه صحنه به 
صحنه اش را حفظ شده اند، همچنان با لذت تماشايش می کنند اما انگار يکی از اصول دنيای 
بزرگسالی اين است که هر فيلمی را فقط يک بار بايد ديد، يا هر کتابی را فقط يک بار بايد 
خواند. اين تفاوت ناشی از چيست؟ آيا بچه ها هنوز درکی از کسالت ندارند، يا ما فراموش  
کرده ايم که چطور بايد از تجربه های تکراری لذت ببريم؟ »جو پينسکر« روزنامه نگاری که 
درباره خانواده، آموزش و فرزندپروری می نويسد، در مقاله ای که در آتالنتيک منتشر کرده 
به اين موضوع پرداخته است. وب س�ايت ترجمان مطلب جو پينسکر را با  ترجمه فاطمه 

قهرمانی منتشر کرده است که در ادامه با اندکی تلخيص و پيرايش می خوانيد.

   تماشای يک فيلم تکراری
یکی از س��ناریوهای رای��ج و ضدح��ال در اتاق 
نش��یمن، از ای��ن ق��رار اس��ت: زن و ش��وهری 
می خواهن��د تصمی��م بگیرند که چ��ه فیلمی 
ببینند. گزینه ای وجود دارد ک��ه تقریباً یکی از 
آنها برایش هیجان زده اس��ت، ول��ی دیگری آن 
را قباًل دیده. به همین خاطر، این گزینه منتفی 
اس��ت. اما مطالعه ای جدید نش��ان می دهد این 
تصور نابجاس��ت که چون قباًل چی��زی یا جایی 
را دیده اید، خوانده اید، انج��ام داده اید یا بازدید 
کرده اید، دیگر نباید برای بار دوم سراغش بروید. 
»اد-اوبراین«، نویسنده این مطالعه و استاد علوم 
رفتاری دانشکده کسب  و کار دانشگاه شیکاگو، 
می گوید تکرار یک تجربه، از قضا »ممکن است 
آن قدری هم که مردم فکر می کنند، کسل کننده 

نباشد.«
طی یک آزمای��ش، اوبراین و تی��م تحقیقاتی او 
در نزدیکی یک نمایش��گاه ژنتیک در موزه علم 
و صنعت ش��یکاگو س��راغ آدم ها رفتند و از آنها 
خواستند بگویند چقدر از نمایشگاه لذت برده اند 
و چقدر فکر می کنند از دوب��اره دیدن آن لذت 
خواهند برد. افراد معموالً پیش بینی می کردند 
که این نمایش��گاه برای بار دوم ب��ه اندازه دفعه 
اول س��رگرم کننده نخواهد بود اما آنهایی که بنا 
به تقاضای محققان دوباره به نمایش��گاه رفتند، 
لذت آن را تقریباً به همان اندازه بار اول ارزیابی 
کردند. به عبارت دیگ��ر، بازدیدکنندگان موزه، 
در مجموع، این نکته را دست کم می گرفتند که 
انجام دوباره یک کار چقدر برایشان لذت بخش 

خواهد بود.
   بازديد دوباره از يک موزه

برای فهمیدن یافته اصلی اوبراین مبنی بر اینکه 
چرا ممکن اس��ت فعالیت های تکراری بیش��تر 
از انتظار آدم ها برایش��ان رضایت بخش  باش��د، 
موزه ها مثال خوبی هس��تند. به گفت��ه اوبراین 
در این مطالعه، ش��اید آن احس��اس رضایتی  که 
نادیده و دس��ت کم می گیریم، لذتی است که از 
دیدِن مکان هایی می بریم که از قبل آنها را خوب 
می شناسیم. مثالً شاید مجموعه آثاری که در موزه 
به نمایش درآمده، در اولین بازدید خسته کننده 
ولی در روز دوم تحمل پذیر باشد. یا ممکن است 
گوش��ه و کنار موزه با چیزی روبه رو شویم که در 
گذر اول به چشم مان نیامده است. اوبراین شواهد 
بیشتری در حمایت از ایده دوم پیدا کرد: در دل 
چیزهایی که گمان می کنیم تمام و کمال تجربه 
کرده ایم، نکات بدیع و تازه ای کمین کرده اند ولی 

ما این نکات را دست کم می گیریم.
   تصور اشتباه درباره مطلوبيت تکرار

در آزمایش��ی دیگر، تیم اوبراین از افراد خواست 
فیلمی را در نت فلیکس تماش��ا کنن��د که قباًل 
ندیده بودند و فکر می کردند از آن لذت می برند. 
در شب بعد، محققان دوباره همان فیلم را برای 
بعضی از آنها پخش کردند. و از آنها خواس��تند 
نمره ای بین یک تا هفت به لذت خود از تماشای 
فیلم بدهند. گروهی که شب دوم فیلم را ندیده 
بودند در بار اول نمره 5/3 به آن دادند، ولی گفتند 
اگر آن را دوباره ببینند، لذتش��ان از تماشای آن 
کمتر و حدود 3/5 خواهد بود اما گروهی که برای 
بار دوم فیلم را تماشا کردند، به طور متوسط نمره 

4/5 به تماشای دوباره فیلم دادند.
این اختالفات، یافته اوبراین را به خوبی تشریح 
می کنند. این گونه نیست که تماشای فیلم برای 
دومین بار طی ۲4 ساعت به همان اندازه اولین بار 
لذت بخش باشد؛ که احتماالً چنین هم نخواهد 
بود. اما به نظر می رسد خوشایندتر از آنی باشد که 

پیش بینی می کنیم.
   اغ�راق در کس�ل کنندگی چيزه�ای 

تکراری
به طور کل��ی، تحقیقات روانشناس��ی و اقتصاد 
رفتاری نشان داده که وقتی افراد درباره چیزهایی 

تصمیم می گیرند که به گمان خودش��ان از آنها 
لذت می برند، اغلب به تجربیات جدید و ناآش��نا 
مانند کتاب یا فیلم جدید یا مس��افرت به مکانی 
که قباًل آن جا نرفته اند اولویت می دهند. البته در 
این تصمیم اش��تباه نمی کنند: انسان ها هرقدر 
بیش��تر به چیزی عادت کنند، کمتر از آن لذت 
می برند. همان طور که اوبراین می نویسد، »مردم 
ممکن اس��ت تازگی را انتخاب کنن��د نه به این 
دلیل که انتظار دارند تجربه فوق العاده مثبتی از 
گزینه جدید داشته باشند، بلکه بدین خاطر که 
گزینه های قدیمی برایشان کسل کننده است«، 
و گاهی اوقات، میزان کسل کنندگی ای که انتظار 

دارند، اغراق شده است.
    تکرار هم فوايدی دارد

دانستن اینکه انتظارات ما، گاهی دور از واقعیتند، 
می تواند به تصمیم گیری م��ان درباره چگونگی 
گذراندن اوقات فراغت م��ان کمک کند. اوبراین 
در ی��ک ایمیل ب��ه من گف��ت: »فک��ر می کنم 
بزرگ ترین کاربرد این یافته این است که مردم 
وقت بیش��تری را به تأمل در این  باره اختصاص 
دهند که چرا گزینه های جدید را به گزینه های 
تکراری ترجیح می دهند«. با این کار ش��اید هم 
در وقتشان صرفه جویی شود و هم به اندازۀ یک 
تجربه جدید خوشحال شوند. او اضافه می کند: 
»شاید مفید باش��د که ارزش بالقوه بازگشت به 
رستوران مکزیکی خوب دیروز )و امتحان کردن 
غذاهای جدید منو( را در نظ��ر بگیرید، تا اینکه 
یک ساعت در تله جست وجوی گوگل برای پیدا 
کردن بهترین رس��توران مکزیک��ی نزدیک من 

گرفتار شوید.«
اوبراین ب��ه من گفت پس از انج��ام این تحقیق، 
با رویک��رد متفاوتی س��راغ برخ��ی تصمیمات 
روزمره اش م��ی رود. او نوش��ت: »اگر هدف من 
این است که مقدار کمی استراحت کنم، احتماالً 
بیشتر وقتم را صرف انجام کاری کنم که از قبل 
می دانم آن را دوست دارم، نه اینکه نصف وقتم را 
برای پیداکردِن چیزی جدید هدر بدهم )که شاید 

بدک از آب درنیاید اما عالی هم نباشد.(«
برخی از انواع تجربه ها گزینه های بهتری برای این 
طرز فکر هستند؛ به قول خود اوبراین، »هرقدر 
هم لب جوی آب به تماش��ا بنشینی، آب تازه ای 
در جو جاری نمی شود«. به عنوان نمونه، یکی از 
عوامل تصمیم گیری می  تواند میزان پیچیدگی 
باشد: مواردی که »آن قدر اطالعات  در آنها وجود 
دارد که در گذر اول نمی  شود همه اش را دریافت 
کرد«، چیزهایی مثل کتاب یا موزه های بزرگ. 
بنابراین تجربه دوباره آن ها می تواند موجه باشد. 
)مثالً اگر پیرنگ داستان یک رمان ناگهان پیچش 
مهمی پیدا کند، ش��اید لذت بخش باشد که در 
هنگام خواندن دوباره، به س��رنخ های منتهی به 

آن پیچش توجه کنید.(
   بچه ها از تکرار لذت می برند

بچه ها با کمال میل فیلم های تکراری را می بینند و 
کتاب ها و آهنگ های تکراری را می خوانند. اوبراین 
در مقاله اش می گوید »کودکان خردسال هنوز به 
آن ظرفیت هایی دست نیافته اند که به بزرگساالن 
کمک می کنن��د ت��ا راه خ��ود را در محیط های 
اطالعاتی بس��یار پیچیده پیدا کنند«. شاید آنها 
هنوز درک نکرده اند که چگون��ه ارزش تازگی را 
ارزیابی کنند. یا ش��اید هم آنها ارزش موجود در 
فعالیت های قدیمی را درست تر ارزیابی می کنند 
و هنوز آن قدر اجتماعی نش��ده اند ک��ه تکرار را 
نمادی از ایستایی و کسل کنندگی بدانند. ممکن 
است بچه ها از تماشای کارتون ملکه برفی برای 
پنجاهمین بار، به همان اندازه دفعه اول یا بیشتر 
از آن لذت ببرند اما احتماالً نظر والدینشان فرق 
دارد. در اینجا، البد می ت��وان گفت بچه ها قضیه 
تازگی-تکرار را درست نگرفته اند، اما ممکن است 

حکمتی پشت رفتار آنها باشد.
تلخيص: حسين گل محمدی

ت�اب آوری و افزاي�ش آس�تانه تحم�ل 
و مهارت ه�ای زندگی با تعري�ف هر فرد 
از س�بک و م�دل زندگ�ی ش�خصی ب�ه 
دس�ت می آيد و الزمه آن دانش افزايی و 
بصيرت افزايی توأمان است. خوشبختی 
و شادکامی و رضايتمندی زوجين جوان 
محصول توافق�ات پيش از عقد رس�می 
اس�ت که جز با کيستم؟ چيس�تم؟ و چه 
می خواهم؟ به دست نمی آيد. نتيجه اين سه 
پرسش اساسی دستيابی به خودمراقبتی، 
خودکنترل�ی و خودمديريت�ی اس�ت

سبک رابطه

در »تکرار« فوايدی هست که بايد کشف کرد

 لذت بی پايان کودکانه
 از تماشای صدباره يک انيميشن

زندگی مش�ترک مانند ي�ک کار گروهی 
اس�ت و برد و باخت آن برای هر دو طرف 
اس�ت. اگر تمامي  بار اين زندگی بر دوش 
يک نفر باشد به طور قطع کمر احساسات 
و عشق خواهد شکست. اگر وارد زندگی 
يک نفر مي شويد و آن را از حالت تک نفره 
به زندگی مش�ترک تبديل مي کنيد، بايد 
بدانيد اين اشتراک مس�ئوليت دارد. اين 
اش�تراک به تالش دوطرفه نياز دارد. اگر 
يک نف�ر در برابر مش�کالت ب�ه تنهايی 
بازی کند، هرگ�ز به دروازه خوش�بختی 
نخواه�د رس�يد و گل�ی نخواه�د زد

  نگين خلج سرشکی
»من س�وگند مي خورم از امروز تا ابد ت�و را در کنار 
خود داشته باشم، هنگام تنگدستی و ثروت، هنگام 
بيماری و سالمتی، بدون قيد و ش�رط عاشقانه به تو 
عشق بورزم، با تو بخندم و با تو گريه کنم. ما يکديگر 
را با تمام ضعف ها و قوت هايمان انتخاب کرده ايم. من 
به تو قول مي دهم که همس�رت باشم«. اين حرف ها 
زيباترين سوگندهايی هستند که هر زوجی بايد در 
بين خود حفظ کنند. يک پيوند آسمانی به زيباترين 
و واقعی ترين سوگندها نياز دارد. اينکه قول بدهيم تا 

همسر يکديگر باشيم بسيار ارزشمند است.
همه فکر مي کنند همس�ر ب�ودن صرفًا س�ر بر يک 
بالشت بودن است اما همس�ر به کسی مي گويند که 
فکر درون س�ر خود را با همس�ر خود هم�گام کند. 
همس�ر بودن يعنی هم سر ش�دن و افکار درون سر 
را يکی کردن، نه اينکه س�ر به س�ر آرامش يکديگر 
گذاشتن. سر اگر هم سر شود دل هميشه دلش قرص 
است و با ش�ديدترين توفان ها هم آب از آب زندگی 

تکان نمي خورد.

  کنار هم باشیم نه پشت هم!
زندگی مشترک مانند خاله بازی دوران کودکی نیست که با 
نمایشنامه از قبل تعیین شده پیش برود بلکه زندگی واقعی 
مشکالت واقعی دارد اما زیباس��ت که قهر و آشتی ها مانند 
زمان کودکی باشند که با لبخندی ساده و یک بستنی قیفی 
برطرف مي ش��دند. زندگی واقعی نیاز به اف��راد واقعی دارد 
و نه ش��خصیت های بازی های کودکانه و ای��ن واقعی بودن 
یعنی به هر ش��کل در کنار هم بودن و پا پس نکشیدن. این 
که بگوییم زن و شوهر باید در کنار هم باشند مفهوم برابری 
و اشتراک را بهتر نشان مي دهد تا عبارت »زن و شوهر باید 

پشت هم باشند.«
کنار هم که باش��یم دید ما نس��بت به همه مسائل یکسان 
خواهد بود اما اگر پشت هم باشیم دیگر برابر نیستیم بلکه 

بار مش��کالت و حقایق زندگی را بر روی دوش فرد جلویی 
گذاشتیم. زن و شوهر در همه چیز باید برابر باشند. زندگی 
برای هر دوی آنهاست. پس باید دوش به دوش هم و در کنار 
هم از پس آنها بربیایند. زندگی مش��ترک گاهی به کودک 
درون ما هم نیاز دارد. الزم نیست بالغ درون خود را مسئول 
همه چیز بدانیم. همین که واقعی باشیم کافی است. حتی 
مي توانیم با کودک درون خود واقعی باش��یم و به قدرت و 
حمایت کاذب تظاهر نکنی��م. گاهی کودک درون مي تواند 
خش��م های بالغ درون دیگری را خنثی کن��د و آب بر روی 
آتش او باش��د. گاهی کودک درون مي تواند شیطنت کند 

و خنده بیافریند.

 زندگی مشترک باید نرم و لطیف باشد
زندگی مشترک نباید خشک و بی روح شود وگرنه جان هر 
دو طرف مي میرد. اگر خوب دقت کنی��م مي بینیم یکی از 
علت های اصلی طالق همین بی روح شدن و خشک شدن 
زندگی است. چه الزامي  وجود دارد که به طور حتمي  همه 
مسائل را با خش��م و جدیت حل کنیم؟ زن و شوهر در کنار 
هم هستند تا تسلی خاطر هم باشند و زمختی های زندگی 
را برای هم همچون پر قو لطیف سازند. پس بد نیست گاهی 
با خنده و ش��وخی مش��کالت را حل کنیم. زندگی آن قدر 
سخت است که الزم نیست با خش��م و بددهنی آن را برای 
هم سخت تر کنیم. ازدواج برای آرامش گرفتن است. برای 
قرار پیدا کردن است. نباید با لجبازی و خشم آن را به جهنم 
تبدیل کنیم. نباید از هم فرار کنیم. عزیز جانم! اگر من از جان 

پناه عشق فرار کنم، به کجا باید پناه ببرم و قرار پیدا کنم؟
یکی از علت های طالق همین فرار کردن هاس��ت. اگر زوج 
من در کنار من ق��رار پیدا نکند، پس دیگ��ری را برای قرار 
گرفتن انتخاب خواهد کرد. عشق باید روح انگیز باشد نه این 
که جان فرسا شود. زندگی باید پناه روزهای توفانی باشد نه 
اینکه لرزه به جان دیگری اندازد. خیلی خوب است که با بلوغ 
وارد زندگی مشترک ش��ویم اما آیا معنی بلوغ را به درستی 
درک کرده ایم؟ بلوغ این نیس��ت که خم به ابرو اندازیم و با 

صدایی هیوالوار مشکالت را حل کنیم. بلوغ یعنی کودک 
درون را آزاد گذاریم تا از همبازی خود لذت ببرد و مشکالت 
را با قهقهه پشت سر بگذارد. بلوغ یعنی فرار نکنیم و دیگری 
را بی قرار نس��ازیم. بلوغ یعنی اگر دس��تت را به من بدهی، 
هرگز از قدم زدن با من خسته نخواهی شد. بلوغ یعنی من 
مسئول تو باش��م و تو مس��ئول من. زندگی مشترک یعنی 
»من« به عالوه »تو« برابر اس��ت با »ما«. زندگی مشترک 
بلوغ زالل کودکانه مي خواهد. زندگی مشترک آرامش قرار 
و سکون مي خواهد. زندگی مشترک یعنی پای من پای تو 
است برای قدم برداشتن در باال و پایین ها. زندگی مشترک 
اصاًل دو پا داشتن و دو تا دیگر قرض کردن برای فرار نیست. 
اگر مي خواهید فراری باش��ید و ف��راری بدهید، پس هرگز 
زندگی ای را آغاز نکنید که از آن فقط نامي  در شناس��نامه 
باقی بمان��د. ازدواج کردن یک��ی از مهم ترین تصمیم های 
زندگی است. یکی از مهم ترین راه هایی که تنهایی طی شدن 

آن هیچ لذتی ندارد.

شما مسافران یک قایق هستید
پذیرفتن مسئولیت این سفر اگر فقط بر دوش یک نفر باشد 
خسته کننده و مایه رنج است اما اگر دو تایی بگذرد، به طور 
قطع ش��یرین تر خواهد بود. اکثر جوانان آرزوی یک عشق 
شیرینی و فرهادی و لیلی وار و مجنون وار دارند اما نمي دانند 
»در ره منزل لیلی که خطرها اس��ت در آن، شرط اول قدم 
آن است که مجنون باشی«. این مجنون بودن فقط به حرف 
و به اسم نیست بلکه باید دیوانه وار پای انتخاب خود باشی 
و از هیچ س��ختی فراری نباش��ی. اگر فرار کنی، هیچ چیز 
حل نمي شود. این فرار کردن ش��یوه های مختلف دارد. اگر 
مشکالت با بلوغ و کمي  لطافت حل نشود، در نهایت به طالق 
ختم مي شود. این که چقدر در حل کردن مشکالت شباهت 
دارید اصاًل تفاهم معنی نمي دهد بلکه هر وقت توانس��تید 
با درک کردن تفاوت های هم به نتیجه برس��ید، مي توانید 
بلند فریاد بزنید ما تفاهم داریم. تفاهم یعنی اگر سختی ها و 
تفاوت ها به اوج رسید اما ما آن قدر همدیگر را دوست داریم 

که درباره تفاوت های خود مذاکره کنیم و به درک مشترک 
برسیم. اصطالحی تحت عنوان »در یک قایق بودن« وجود 
دارد که به طور کامل یعنی به تفاهم رسیدن. اگر ما همدیگر 
را دوست داشته باش��یم، پس به فهم مي رسیم و سوار یک 
قایق مي شویم. زندگی مشترک مانند قایقی است که اگر آن 
را سوراخ کنیم، فقط طرف مقابل غرق نمي شود بلکه خود ما 

هم به زیر مشکالت فروخواهیم رفت.

گروه 2 نفره ای به نام زندگی مشترک
زندگی مش��ترک مانند یک کار گروهی است و برد و باخت 
آن برای هر دو طرف است. اگر تمامي  بار این زندگی بر دوش 
یک نفر باش��د به طور قطع کمر احساسات و عشق خواهد 
شکست. اگر وارد زندگی یک نفر مي شوید و آن را از حالت 
تک نفره به زندگی مشترک تبدیل مي کنید، باید بدانید این 
اشتراک مسئولیت دارد. این اشتراک به تالش دوطرفه نیاز 
دارد. اگر یک نفر در برابر مش��کالت ب��ه تنهایی بازی کند، 
هرگز به دروازه خوشبختی نخواهد رس��ید و گلی نخواهد 
زد اما اگر دو نفره بازی کنیم خواهیم برد و این یعنی هدف 
زندگی مشترک. لذت زندگی یکی از زیباترین اهداف زندگی 

مشترک است.

عاشقی یعنی دو دو تا و چهار تای ما
پایه ای ترین قانون ریاضی جمع بستن است و زیباترین نهاد 
جامعه هم زندگی مشترک. این زیباترین نهاد با دو نفر شروع 
شده و رشد مي کند. زیباترین قانون ریاضی اگر جمله من و 
تو باشد، به ما شدن خواهیم رسید. اگر قرار باشد همدیگر را 
تفریق کنیم و از انگیزه و شور هم بکاهیم، بهتر است هرگز 
وارد زندگی هم نشویم، اما اگر با هم هستیم، پس باید جمع 
بستن را یاد بگیریم و رشد کنیم. ش��ادی، انگیزه و کمال را 
باید پرورش دهیم. مهم ترین نکته در زندگی مشترک حفظ 
احترام یکدیگر اس��ت. حتی اگر در انتها راهی برای تفاهم 
وجود نداشته باشد، نباید باعث شود احترام و عزت یکدیگر 

را زیر پا بگذاریم.

زناشويي و پر قو ساختن از زمختی های زندگی

قرارِ هم باشیم تا فراری از هم نشویم


