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سبك نگرش

  خاتون تهراني
گاهي نمي خواهيم جدا شويم ولي جداي مان مي كنند. 
اين جدايي ممكن اس��ت در هر موقعيتي رخ دهد، در 
ازدواج، كار، اجتماع و بس��ياري موارد ديگر ولي بهتر 
است اميدوار باشيم و به خبرهاي خوب جدايي هم فكر 
كنيم. گاهي جدايي ها تولدهاي ارزشمندي براي مان 
پيش مي آورد، مانند بريدن بند ناف نوزاد از مادر. اگر اين 
جدايي رخ ندهد، هرگز نوزاد به زندگي انساني و آدمي 
خود ادامه نخواهد داد. اين بندناف رش��ته هاي عصبي 
ندارد، بنابراين درد، تن مادر و نوزاد را آزاري نمي دهد، 
اما اثرش را هر چن��د براي مدتي كوتاه، ب��ر روان آنان 
مي گذارد. مادر بدن خود را تهي از جنيني مي بيند كه از 
9 ماه پيش در وجودش احساس مي شد، و نوزاد هم خود 
را در جايي متفاوت از زندگي قبل از تولدش مي بيند. 
به يك باره سردش مي شود، نور زياد چشمانش را آزار 
مي دهد و تپش قلب مادر را نمي شنود. پرتاب شدن به 
دنيايي ديگر ممكن است احساس شوك آوري را به او 
بدهد ولي او با همان جثه كوچك و روح و روان لطيف، 

با آن كنار مي آيد. خودش را س��ازگار مي كند، ش��ايد 
بسيار بترسد و در دستان پزش��كي كه او را با زايمان، 
براي نخستين بار در دست مي گيرد، احساس تنهايي 
كند، شايد غربت را با آن تجربه 9 ماهه اش از زندگي به 

گونه اي كه براي ما ناملموس اس��ت درك كند، شايد 
با گريه هايش همين را بگويد كه مي ترسم از اين همه 
بي پناهي، ولي همه مي دانيم كه او آمده است تا تجربه 
كند و بزرگ شود. جاي پيشين باعث خفگي اوست، نه 

جاي مناسبي براي ماندن ولي او در آن ورودش آن را 
درك نمي كند. 

 در آنجا تمام رشد نوزاد همان است كه برايش صورت 
گرفته، حتي اگر 9 ماه را به پايان نبرده و نارس به دنيا 
آمده باشد. ولي باور كردن اين براي نوزاد كمي دشوار 
اس��ت. جالب اينكه نوزاد هرگز با اراده خودش بيرون 
نمي آيد. بلكه زير فش��ار ديواره هايي كه محبوس��ش 
كرده ان��د يا چاقوي پزش��كي ك��ه ديواره ه��ا را از هم 
مي شكافد، ناچار اس��ت خانه نخستينش را ترك كند. 
در اين جدايي مادر زجر مي كشد، نوزاد درد و هراس. 
دقايقي مي گذرد. لباسي بر تن نوزاد مي پوشانند، ديگر 
از سرما آزاري نمي بيند. كم كم چشمانش را باز مي كند، 
ديگر از نور ترس��ي ن��دارد. كم كم تجرب��ه مي كند كه 
چشمانش را كه باز كند، مي تواند چيزهايي ببيند كه 
برايش تازگي دارد. ش��ايد بتواند در نگاه نخست اويي 
را ببيند كه در وجودش پديد آمد. مادرش را مي بيند و 
كسي چه مي داند شايد با خودش بگويد: چه خوب شد 

از آن جايي كه بودم جدايم كردند!

تولد پس از درد!
گاهي الزم است ناف دلبستگي ها را ببريم

نگاه

  هما ايراني
تا به حال يك جدايي را از نزديك ديده ايد؟ 
جدايي يك كارمند به دليل اخراج از اداره، 
جدايي زوجين از يكديگ�ر، جدايي والدين 
از فرزندشان در ش�ب پيوند زناش�ويي او، 
جدايي يك جوجه از ميان جوجه هاي ديگر 
در يك مرغ�داري و هرگون�ه جدايي ديگر! 
حتي در چي�دن يك ش�اخه گل از بوته اش 
مي توان زخم جدايي را احساس كرد. انگار 
رشته هاي وابس�تگي بين گل و بوته اش هر 
چند با چش�م قابل ديدن نيس�ت ولي قابل 
درك است. شايد اگر دقيق شويم ارتعاش ها 
را بشنويم يا احس�اس كنيم. ارتعاش هايي 
كه از رنج گسس�تن به وجود مي آيد. بيم ما 
از پيدا ش�دن اين ارتعاش ه�ا در روابط مان 
گاهي آن قدر زياد است كه از ترس شنيدن 
آنها ب�ه روابط زندگي مان مي چس�بيم. گاه 
به جاي ادامه دادن يك رابطه  س�الم و تكيه 
بر آن، به آن آويزان مي ش�ويم. گاه با اينكه 
مي دانيم بايد آن را رها كنيم ولي چنگال هاي 
وابستگي مان را بيشتر در آن فرومي كنيم تا 
احتمال جدايي مان از آن كمتر شود. با اينكه 
مي دانيم بايد چنگال هاي وابستگي را بيرون 
كش�يد ولي ت�رس كار خ�ودش را مي كند. 

  
  بافت شكننده  ترس

شايد غلبه بر ترس هاي دروني كه گاه وجودشان 
را فراموش مي كنيم درمان اساس��ي رهايي از 
وابستگي هاس��ت ولي ممكن است ترس هاي 
ما آن قدر زياد باش��د كه يك��ي در ميان بقيه، 
ديده نشود. مانند يك كاشي س��ياه، در ميان 
كاشي هاي ديگر روي ديوار، كه براي ديده شدن 
نياز به رنگي متفاوت دارد. جنس ترس ش��بيه 
ش��كننده ترين، بي ثبات تري��ن و ناپايدارترين 
بافت هاست كه حساسيت عجيبي به نور دارد. 
به نظر مي رس��د ذره اي نور مي تواند اين بافت 
حساس و ش��كننده را به راحتي از هم بپاشد و 
متالش��ي كند. جالب اينكه اين بافت شكننده 
و بي ثبات در ظاه��ر پرقدرت و مق��اوم به نظر 
مي رس��د. حتي ممكن اس��ت آن قدر قوي به 
نظر برس��د كه ما را از نابودي اش نااميد كند. از 
قديم گفته اند طبل توخالي... و اين مثل به نظر 

نگارنده، چه خوش در اين باره مي نشيند. 
ترس ه��اي م��ا گاهي آن ق��در زياد اس��ت كه 
نمي توانيم تصميم درس��ت را بگيريم. ش��ايد 
آن قدر زياد باش��د ك��ه حتي وقت��ي تصميم 
درس��تي هم براي مان گرفته ش��ده اس��ت، از 
روي ت��رس نپذيري��م و آن را رد كنيم. ش��ايد 
پيش آمدهاي مثبتي را ك��ه در قالب تلخ ترين 
اتفاقات پيش روي مان قرار مي گيرد پس بزنيم. 
ترس اجازه ندهد كه پذي��راي تقدير نيك مان 
باشيم. شايد آن قدر زياد باشد كه نگذارد كمي 
معنويت به خرج دهيم و قلب مان را براي شنيدن 
راه درست باز بگذاريم. يا كمي مكاشفه به خرج 
دهيم و روح مان را كمي آزاد بگذاريم و اندكي 
جست وجو كنيم. در ميان ترس هاي مان شايد 
راه هاي خدا كه همه جا هس��ت، از جمله قلب 
خودمان، ديده نش��وند؛ ولي با غلبه بر ترس و 
كمي جس��ت وجو مي توان پيداي ش��ان كرد. 
راه هايي ك��ه تمام واقعيت زندگ��ي ما را هويدا 

خواهد كرد و آن چه را كه بايد انجامش دهيم. 
جمله اي از جان آيبرگ در اين باره وجود دارد؛ 
»واقعيت به جس��ت وجوگر آسيب نمي رساند، 
بلكه به آن كه از مقابل��ش فرار مي كند، صدمه 

مي رساند.«
بس��ياري از ما اين پيام ها را مي شنويم و درك 
مي كنيم ولي باز هم ترس به ميان مي آيد و ما 
را از انجامش منصرف مي كند. ترس نمي گذارد 
كمي از پيام را اجرا كنيم. ش��ايد پيام، راهي با 
كمي سختي را به ما نش��ان دهد، براي همين 
اعتماد به آن براي ما مشكل مي شود چون باز 
هم ترس هاي ماست كه براي ما هدايت كننده 
است و با دلهره انداختن به دل مان، ما را منصرف 
مي كند تا از آن چه درس��ت اما دش��وار است 
صرف نظر كنيم و بگذريم. اعتماد ما به پيام ها 
ممكن است ضعيف باشد ولي اين بي اعتمادي 
باز ه��م از ترس هايي اس��ت كه كاش��ي هاي 
ديوار دل مان را پر كرده اس��ت و كاش��ي هايي 
از جنس شكننده و حس��اس به نور. اين جمله 
از جف كاكس در اين س��خن مي نش��يند كه: 
»كس��اني كه زن��ده هس��تند و بي اعتنا عمل 
مي كنند، در معرض خطر اسير شدن در زندگي 

»مرده« قرار دارند.«
   نقش ايمان در تحمل جدايي ها

گاهي ترس ها ايمان ما را در دس��ت مي گيرد. 
ممكن است وقتي اين را احساس كنيم، بيشتر 
عبادت كنيم، بيشتر به سراغ مستحبات و آداب 
مذهبي بروي��م و بي آنكه حواس مان باش��د با 
استرس بيش��تري از پروردگار كمك بخواهيم 
ولي باز هم نتوانيم بر ترس هاي مان غلبه كنيم. 
به نظر مي رسد در اين حالت نيز قلب مان را به 
روي روح دعا و نيايش مان بسته نگه داشته ايم. 
پذي��رش روح نيايش، قلب را ب��ه روي راه هاي 
درست باز و ش��نيدن و دريافت كردن پيام ها 
را نيز آسان تر خواهد كرد. ش��ايد الزم باشد تا 
برگ��ي از درختي هرس ش��ود! همين جدايي 
كوچك رشد بهتري براي درخت خواهد داشت. 
جدايي خوب نيست، ولي اين جدايي مساوي 

است با رشد. 
درخ��ت چن��اري در نزديكي خانه م��ا وجود 
دارد كه بسيار دوستش دارم. يك بار با خودم 
گفتم، اگر ش��اخه اي از آن را بب��رم و به خانه 
بياورم شايد در آب ريشه دهد و بتوانم قلمه اي 
از آن را در خ��اك گلدان رش��د ده��م. به اين 
ترتيب روح درخت ب��ه خان��ه ام مي آيد و هر 
روز هم مي توانم كنارش باش��م و از وجودش 
لذت ببرم ولي ترسيدم اين كار را انجام بدهم 
مبادا كه درخت آزرده شود و رنجي بكشد. تا 
اينكه يك روز كه ب��از هم پيش درخت رفته و 
كنارش ايستاده بودم، به طور اتفاقي با باغباني 
برخورد ك��ردم. باغبان در حال رس��يدگي به 
باغچه هاي اط��راف بود. درب��اره قلمه زدن از 
درخت چنار از او پرسيدم. او جمله اي گفت كه 
تا هميشه به يادم خواهد ماند: »اگر درختي را 
هرس كني لطف بزرگي به آن كرده اي، چون 
باعث مي شود نفس تازه كند، رشد كند و جان 
دوباره اي بگيرد.« با ش��نيدن اين حرف ديگر 
نيازي به درنگ و بافتن ذهنيات منفي نبود. راه 
درست بود، بايد قلمه اي از درخت مي گرفتم. 
همان روز ش��اخه اي از درخ��ت را بريدم و به 

خانه آوردم. 
  ترس از هرس كردن

گاهي از هرس كردن اضافه ه��اي زندگي مان 
مي هراسيم. از رش��ته هاي بيهوده اي كه براي 
تحصيل انتخاب كرده اي��م، از ارتباطات تهي از 
عش��ق و محبتي كه به دليل برخي مالحظات 
در زندگي خود ايجاد كرده ايم، حتي از اش��يا 
و وس��ايلي كه با خريدها و هداياي نامناس��ب 
به زندگي م��ا راه پيدا كرده ان��د و خودمان هم 

نمي دانيم كه چرا بايد نگهشان داشته باشيم!
شايد بارها پيام هرس كردن آنها رسيده باشد 
ولي كاشي هاي سياه و ش��كننده مانع بازتاب 
نورش شده باشد. ايمان ما به نوري كه وجود دارد 
و پيام را مخابره مي كند، خيلي از ترس هاي ما را 
دور مي كند. كمي جست وجو در ميان كاشي ها 
هم نور را آشكار مي كند و هم راه درست را. كسي 
چه مي داند ش��ايد باغباني هم از راه برسد و راه 

درست باغباني را به ما نشان دهد. 

ايمان واقعي جدايي ها را قابل تحمل مي كند

شاخه هايت را هرس كن تا رشد كني

گاهي مي خواهيم به طرف مقابل شراكت يا 
هر رابطه اي كه در آن به سر مي بريم، اعالم 
كنيم كه دير يا زود آن رابطه را ترك مي كنيم 
ولي هر بار با مانعي برخورد مي كنيم. ممكن 
است هر بار با ترس از بيان تصميمان از بيانش 
منصرف شويم، ش�ايد از روي خيرخواهي 
نگران اس�ترس هايي باش�يم ك�ه به طرف 
مقابل مي دهيم براي همي�ن از بيانش بارها 
و بارها طفره رفته باش�يم. داليل بس�ياري 
مي توانيم براي كوتاهي خود از اينكه طرف 
مقابل م�ان را در جري�ان تصميم م�ان قرار 
نداده ايم داش�ته باش�يم. اين داليل ممكن 
است داليل درستي باشد ولي ممكن است 
نتيجه درست و خوبي به دنبال نداشته باشد 
كه آن هم وارد شدن شوك جدايي به همسر، 
يا افراد ديگري است كه با آنان سر و كار داريم

بيان تصميم با منطقه و بدون لكنت گفتار

بيا اين رابطه را تمام كنيم
  ليال جعفري

روابط زندگي بين ما آدم ها دنياي پيچيده اي دارد. ممكن 
است روابط مادر و فرزندي كه تا همين چند روز پيش قربان 
صدقه هم مي رفتند، به خاطر برخي مسائل مانند مهاجرت، 
به تاريكي كشيده شود. ممكن است زن و مردي كه كودكان 
خود را بزرگ كرده و حاال قرار اس�ت ش�اهد سر و سامان 
گرفتن آنان باشند به يك باره كلمه جدايي بين شان بهت 
و ناباوري ايجاد كند. گاهي قرار است با شريكي كه سال ها 
از شراكت مان مي گذرد، جدا ش�ويم و كار و بار مستقلي 
را براي خود راه بيندازيم. ممكن اس�ت در اي�ن روابط ما 
سوي منفعل ماجرا باشيم يا بالعكس، سوي فاعل. منفعل 
هستيم، به اين معني كه زمان مي گذرد و با پيشروي رابطه 
ما هم پيش مي رويم. براي به هم زدن آن تالش�ي نداريم، 
هرچند از آن رضايتي نداشته باشيم. هر چند براي پايداری 
آن هم تالش زيادي نداشته باشيم. گاهي نيز سوي فاعل 
ماجرا هستيم به اين معني كه در جدايي پيشقدم هستيم 
و براي قطع ارتباط اقدام مي كنيم، چون رابطه رضايتمند 
نيست. وقتي پيشنهاد اين جدايي س�وي ديگر رابطه را 
غافلگير مي كند، چون انتظار شنيدن آن را نداشته است، 
به نظر مي رسد فرد پيش�نهاددهنده بي انصاف و بي رحم 
اس�ت ولي برخالف آن چ�ه در ظاهر مي نماي�د، مي توان 
گفت تنها پرده ها برداش�ته ش�ده و نارضايتي ها نمايان 
شده اس�ت. در اين صورت شايد بتوان گفت انباشته هاي 
نامطل�وب رابطه باالخ�ره در جاي�ي رخ نم�وده و درد يا 
گرفتاري يا عقوبت وجود آنها، كار دست طرفين داده است. 

  
  انباشته هاي نامطلوب يك رابطه

شريكي كه سال هاست س��رمايه، اعتبار، توان و عمرش را در 
يك كار با ما صرف كرده اس��ت اميد زيادي به آينده ش��غلي 
خود دارد. از سوي ديگر ممكن اس��ت تا به امروز اين شراكت 
براي ما سودآور بوده و بهترين گزينه ش��غلي مان بوده باشد 
اما از امروز با حس��ابگري هايي كه داش��ته ايم، شراكت مان را 
ضرر رس��ان و بي فايده بدانيم. از اين رو به ش��ريك خود اعالم 
كنيم كه مي خواهيم به شراكت خود پايان دهيم. بايد اين را در 
نظر گرفت كه اگر امروز حسابگري های  مان را نهايي كرده ايم، 
معني اش اين نيست كه همين امروز به اين نتيجه رسيده ايم، 
بلكه از ماه ها پيش با جرقه هاي ركودي كه در بازار پيدا كرده 
بود، مي دانستيم كه اين روز به زودي خواهد رسيد ولي بنا به 

داليلي اين را به شريك خود نمي گفتيم. 
ممكن است مادري كه تا ديروز اميدوار بود فرزندش در يكي 
از دانشگاه هاي كشور تحصيل كند و از سوي ديگر وابستگي  
زيادي به او دارد، به يكب��اره با تصميم ناگهاني فرزندش براي 
ادامه تحصيل در خارج از كشور مواجه شود، آن هم در حالي 

كه اقدامات الزم براي عزيمت را انجام داده است! 
ممكن است زندگي زناشويي همس��راني كه تا به امروز تمام 

تالش شان براي بزرگ كردن فرزندان و ساختن زندگي بوده 
ولي با اين وجود هيچ گاه احساس خوش��بختي نكرده اند، به 

يكباره با پيشنهاد جدايي از يكي از آنان مواجه  شود. 
  هر جدايي دردهايي دارد

جدايي از آنچه براي ما وابس��تگي يا تعلق خاطر ايجاد كرده، 
دردآور اس��ت، ولي با اين وجود اتفاقي اس��ت كه هر روز در 
بسياري از روابط مختلف كاري، عاطفي، همسري و... در تمام 
دنيا رخ مي دهد. شايد الزم است دردهاي جدايي را بشناسيم. 
دردهايي كه براي ه��ر دو طرف رابطه به نوع��ي وجود دارد، 
چه براي كسي كه جدايي را پيش��نهاد مي دهد و به سرانجام 
مي رس��اند، چه براي س��وي ديگر رابطه كه از جدايي هراس 
دارد يا بنا ب��ه داليلي براي آن اقدام نمي كرده اس��ت. هر چه 
باشد جدايي و بريدن درد هم دارد؛ به ويژه بريدن روابطي كه 
داراي بار عاطفي باشد، مانند روابط همسران. شايد حتي جدا 
شدن يك برگ خشك از ساقه اش هم براي برگ دردآور باشد، 
هرچند ما نجواي دردش را نمي ش��نويم اما اثر آن را بر شاخه 

مي بينيم، و اين اثر تا هميشه باقي  مي ماند. 
همس��ري كه پس از مدتي يا س��ال ها به يك ب��اره مي بيند 
همسرش در حال ترك كردن اوس��ت، شريكي كه به يكباره 
اعتبار و دارايي خود را زير س��ؤال مي بيند، مادري كه به طور 
ناگهاني فرزند خود را راهي س��رزميني دور مي بيند، همه و 
همه دردهاي سنگيني به همراه دارد كه ش��ايد جبران آنها 
با س��ختي هاي زيادي همراه باشد. همس��ري كه مي داند به 
دليل برخي مش��كالت غير قابل حل، دير ي��ا زود جدايي را 
به زندگي اش خواهد آورد، ش��ريكي كه مي داند شريكش را 
تنها خواهد گذاشت و فرزندي كه راهي سفر به غربت است، 
هيچ كدام به يك باره و ناگهاني پس از يك خواب شبانه به اين 
تصميم نرسيده اند. اين دير بيان كردن تصميم حتي اگر حق با 

ما باشد، چه دليلي مي تواند داشته باشد؟
تأمل در جمله اي از توماس اسپنسر مانسون مي تواند در اين باره 
ما را به درك درست تري هدايت كند. اين نويسنده مي گويد: 
»ش��ايد مطمئن ترين امتحان براي اطمينان از كمال فردي، 
امتناع شخص از گفتن يا انجام دادن كاري است كه عزت نفس 

او را زير سؤال مي برد.«
ش��ايد مدت ها و حتي س��ال ها طول بكش��د تا قادر به بيان 
تصميم مان باش��يم ولي در اين  باره بايد انصاف را نيز در نظر 
گرفت و جانب آن را در اين باره نگه داشت. شايد مشكل اصلي 
در اين باشد كه نمي توانيم خود را به جاي طرف مقابل مان در 
رابطه ببينيم. ش��ايد هنگام اعالم تصميم غير از دردي كه به 
طرف مقابل مي دهيم درد بزرگ تري به خود بدهيم، دردهايي 
مانند احساس بي مسئوليتي، بي وفايي، خسارت وارد كردن، 
پريشاني، انزوا، نامهربان بودن، عذاب وجدان، احساس گناه و 
در مجموع خأل دروني مان را آشكار كنيم. همان گونه كه ممكن 
است در آن صورت شاهد خأل طرف مقابل مان هم خواهيم بود 

و اين به مراتب احساس بدتري به ما خواهد داد. 

  لكنت گفتار در روابط مخدوش
گاهي مي خواهيم به طرف مقابل شراكت يا هر رابطه اي كه در 
آن به سر مي بريم، اعالم كنيم كه دير يا زود آن رابطه را ترك 
مي كنيم ولي هر بار با مانعي برخورد مي كنيم. ممكن است هر 
بار با ترس از بيان تصميمان از بيانش منصرف شويم، شايد از 
روي خيرخواهي نگران استرس هايي باشيم كه به طرف مقابل 
مي دهيم براي همين از بيانش بارها و بارها طفره رفته باشيم. 
داليل بس��ياري مي توانيم براي كوتاهي خود از اينكه طرف 
مقابل مان را در جريان تصميم مان قرار نداده ايم داشته باشيم. 
اين داليل ممكن است داليل درستي باشد ولي ممكن است 
نتيجه درست و خوبي به دنبال نداش��ته باشد كه آن هم وارد 
شدن شوك جدايي به همسر، يا افراد ديگري است كه با آنان 

سر و كار داريم. 
ممكن است بارها بخواهيم سر صحبت را باز كنيم ولي هر بار 
با موردي رو به رو شويم كه ما را از بيان آن منصرف كند و اين 
صرف نظر از بيان تصميم مانن��د لكنت گفتار هر بار هم تكرار 
شود. شوكي كه با اعالم تصميم جدايي به طرف ديگر رابطه 
وارد مي شود ناراحت كننده است اما اگر قرار باشد منصفانه نگاه 
كنيم، مي توانيم اين داليل را درك كنيم و درست تر شرايط 

را در نظر بگيريم. 
 ممكن است بيان دردهاي رابطه اي آن قدر كهنه باشد كه توان 
شكافتن دوباره آنها را نداشته باشيم براي همين ترجيح دهيم 
هيچ گاه درباره اش حرفي نزنيم و تنه��ا هنگامي كه آمادگي 
رويارويي با آنها را پيدا كرده ايم، آن را رها كرده يا بگس��ليم. 
گاهي از شدت رنج عذاب وجدان نمي توانيم خواست خود را 
مبني بر جدايي بر زبان آوريم براي همين آن را به گذشت زمان 
مي سپاريم تا همسر، مادر، شريك يا هر آن كه آن سوي رابطه 

است، خود به خود در جريان جدايي قرار بگيرد. 
  به طرف رابطه اميد واهي ندهيم 

ممكن است ما با بيان نكردن تصميم مان اشخاص در رابطه با 
خود را دچار اميدواري هاي واهي كنيم. اميدهايي كه برايش 
برنامه مي ريزن��د و زمان و انرژي صرف مي كنند و ش��ايد هم 
عشق. از سوي ديگر وقتي با پيشنهاد جدايي رو به رو مي شويم، 
بسيار بعيد به نظر مي رسد كه همه چيز رابطه گل و بلبل باشد 
و عالي و طرف مقابل يك مرتبه از راه برسد و درخواست جدايي 
كند. شايد بهتر باشد به گذشته اي كه بر رابطه ما گذاشته كمي 
فكر كنيم تا نش��انه ها را به ياد آوريم. نشانه هايي كه هر بار به 
ما اين پيام را مي داد كه جدايي و شكست سرانجام اين رابطه 
خواهد ب��ود. در اين صورت مي بينيم كه ت��ا به حال خودمان 
را بارها گول زده ايم يا نخواس��ته ايم ناكامي ها و اختالفات يا 

مشكالت جدايي آور را باور كنيم. 
به طور معمول ممكن است اش��كاالتي را كه در رابطه وجود 
دارد ناديده بگيريم. بخواهيم دل م��ان را به حداقل هايي كه 
شايد زيبايي  شان را خيلي وقت پيش از دست داده اند، خوش 
كنيم. شايد هر بار برخورد سرد و بي مهر شريك و همسرمان 

را ديده باشيم و غير از دعا و نذر و نياز كار ديگري نكرده باشيم 
و نشسته و دست روي دست گذاشته باش��يم تا با معجزه اي 
حال زندگي مان خوب شود. شايد خود ما هم تصميم گرفته 
باشيم كه دست  روي دست بگذاريم تا اوضاع خودش درست 
شود، طرف مقابل اقدامي كند، يا اتفاقي پيش بيايد و اوضاع 
را تغيير دهد. و از همه مهم تر شايد ما هم مانند او اين جدايي 
را پيش بيني كرده باش��يم ولي به دليل برخي ترس ها هرگز 
شهامت بيان آنها را نداشته و منتظر باشيم تا طرف مقابل دست 
به كار شود و كاري انجام دهد. از آن گذشته شايد با رويارويي با 
تصميم به جدايي ضرر و زياني گريبان ما را بگيرد، براي همين 

در پيش كشيدن صحبتي درباره آن هرگز قدمي برنداريم. 
  رهايي از مسئوليت در پايان دادن به رابطه ها

رهايي از مسئوليت شايد در پايان دادن به رابطه ها بسيار شايع 
باش��د، مانند زندگي مردي كه من مي شناس��م. او از زندگي 
مشترك خود با همسرش راضي نبود. زندگي اي را جست وجو 
مي كرد كه در طول هشت سال زندگي با همسرش آن را پيدا 
نكرد. اين مرد مي خواست زندگي تازه اش را شروع كند ولي اين 
كار مستلزم پذيرفتن مسئوليت هاي قانوني و حقوقي همسر 
و فرزندانش در دادگاه بود. پذيرفتن اين مس��ئوليت براي او 
خوشايند نبود و شهامت رويارويي با تبعات آن را نداشت. براي 
همين در سال هاي آخر زندگي مشترك تصميم گرفت به جاي 
اقدامات منطقي، شروع كند به بدرفتاري. زن با صبوري از كنار 
بدخلقي هاي او مي گذش��ت تا مانع جدايي و طالق شود ولي 
تالش هاي او در جايي به پايان رسيد چون نتيجه معكوسي از 
تالشش مي گرفت. زن هر بار كه درباره مشكالت شان حرفي 
مي زد، مرد به صراحت به او مي گفت ك��ه مي تواند براي حل 
مش��كالتش به دادگاه مراجعه كند. يك روز در ناباوري مرد، 
زن كه ديگر اميدي به اصالح ارتباطش با آن مرد را نداشت، به 
دادگاه رفت و همين كار را كرد. او دادخواست طالقش را اعالم 
كرد. براي اجراي اين دادخواست الزم بود زن از حقوق مادي و 
معنوي خود بگذرد و مرد نيز اين را به خوبي مي دانست. زن اين 
كار را كرد تا بتواند ارتباط بيمارش را به پايان برساند و زندگي 
خود و فرزندش را نجات دهد. به اين ترتيب مرد نيز با حقوق 
حذف شده  زن روبه رو و از مسئوليتي كه برايش ناخوشايند بود 
رها شد. اكنون اگر به طنز پنهان در اين ماجرا دقيق شويم، پي 
مي بريم كه شاكي و پيشنهاددهنده طالق در واقع خود مرد 
است كه تا آن لحظه شهامت حركت نداشت. نكته جالب اينكه 
مرد چنان اين قضيه را فرافكني كرده بود كه ديگر رفتارهاي بد 
خود را به ياد نمي آورد و زن را عامل طالق و جدايي مي دانست. 

حتي اطرافيان هم زن را باني جدايي مي ديدند. 
به نظر مي رسد بايد مراقب پايان هاي زندگي مان باشيم. اگر 
رابطه اي رو به پايان است هر دو سوي آن شهامت برخورد با آن 
را داشته باشند. شايد با نگاه درست به اين ماجرا كمتر يكديگر 
را زير سؤال ببريم و از جدايي كه ممكن است پيش بيايد شكوه 

و گاليه كنيم. 

سبك رابطه 

گاهي ترس ها ايمان ما را در دست 
مي گي�رد. ممكن اس�ت وقتي اين 
را احساس كنيم، بيش�تر عبادت 
كنيم، بيش�تر به سراغ مستحبات 
و آداب مذهب�ي بروي�م و بي آنكه 
حواس مان باشد با استرس بيشتري 
از پروردگار كمك بخواهيم ولي باز 
هم نتوانيم ب�ر ترس هاي مان غلبه 
كنيم. به نظر مي رسد در اين حالت 
نيز قلب مان را ب�ه روي روح دعا و 
نيايش مان بس�ته نگه داش�ته ايم


