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سبك رفتار

  سهيل گلستان
از قديم گفته اند اگر مي خواهي كسي را بشناسي او را در 
دعوا و اختالف بش��ناس. به اين معني ك��ه اگر همه چيز 
خوب و رو به راه است و مشكلي وجود ندارد، طبيعي است 
كه افراد هم خوشحال و راضي باشند و از ارتباط با يكديگر 
هم مشكلي نداشته باشند؛ اما ممكن است به محض بروز 
اختالفات نه تنها سر ناس��ازگاري گذاشته كه با يكديگر 
به دش��مني نيز برخيزند. ممكن است دشمنان با مدارا با 
يكديگر برخورد كنند، ولي برخي از دوستان صميمي اين 
را رعايت نكنند.  جمله اي از حضرت علي)ع( وجود دارد كه 
با اين نوشته متناسب است: »آن گاه كه بر دشمن تسلط 

يافتي بخشيدن او را سپاس اين نعمت قرار بده.« 
مصداق اين سخن را مي ش��ود در جنگ هشت ساله بين 
ايران و ع��راق ديد. در اين نبرد، بارها ش��اهد گذش��ت و 
جوانمردي هموطنان مان در برابر نيروهاي كشور حريف 
بوده ايم. به طور مثال هنگامي كه يكي از آنان به اس��ارت 
نيروهاي ايراني درمي آمد، رفتاري انساني با او مي شد. اگر 
يكي از آنان شامل مجازاتي مي شد، مجازات او به گونه اي 
كه براي يك فرد ايراني انجام مي شد، صورت مي گرفت. 
اين را سربازان و نيروهاي ايراني كه از جنگ هشت ساله 
برگشته اند و شاهد اين ماجراها بوده اند، بازگو مي كنند. 

در س��ال هاي پس از جنگ، بارها پيكرهايي از نيروهاي 
ايراني پيدا شده است كه به طرزي وحشيانه و غيرانساني 
شهيد شده اند. مانند غواصاني كه دست بسته، زنده به گور 
شده بودند يا زنان و كودكاني كه در شهرهاي مرزي مورد 

حمالت متجاوزانه قرار گرفته اند. 

آداب مدارا با دش��من يا بدخواه از ديرباز در ايران محترم 
شمرده شده اس��ت. نياكان ايرانيان براي انسانيت ارزش 
بي اندازه اي قائل بوده و اشخاصي را كه مناسبات خوبي با 
يكديگر نداشته اند، به خرد و عقالنيت دعوت مي كرده اند. 
اين خردمندي نشانه اي از انديشه نيك ايرانيان خداپرست 

و خداجو به ش��مار مي آيد. از اين رو بس��يار دور از ذهن 
مي نموده است تا يكديگر را به رفتارهاي بي رحمانه دعوت 

كنند، حتي در هنگام مشاجره و اختالف. 
هم اكنون چه ش��ده اس��ت كه اين ايرانيان صلح طلب در 
دادگاه ها يكديگ��ر را مالقات مي كنند و بر س��ر هر مورد 
كوچك و بزرگي يكديگر را به نزاع دعوت كرده و رفتارهايي 

از سر بي مهري و دشمني با يكديگر مي كنند؟ 
شايد پاسخ اين پرسش در ذهن هاي ش��لوغ و آشفته ما 
باشد. ش��لوغي و ازدحامي كه امروزه گريبان مردم را در 
تمام جوامع گرفته اس��ت. ش��لوغي و پركاري افكارمان 
كه تمركز را از روان ما گرفته اس��ت. قلب مان دربه در به 
دنبال كمي آسودگي اس��ت در حالي كه فعاليت بيش از 
اندازه ذهن مان مجال تپيدن را از او گرفته است. قلب مان 
مي گويد كه بنشين و با آرامش به زندگي صلح آميز نگاه 
كن، اما ذهن مان قصه ديگري س��رهم مي كند تا باز ما را 
به سوي خودش بكش��اند، مبادا فرصتي پيدا كرده براي 
آسودن روان و آرامش. با اين فعاليت قلب مان هرگز فرصت 
ابراز آن چه را كه درست است، پيدا نخواهد كرد. اين قصه 
در زندگي ما درباره  هر نكته و موردي به وجود مي آيد آن 
وقت خودمان را متهم مي كنيم به اينكه چرا مشكالتي را 

پيش آورده يا از حل آنها عاجز مانده ايم؟

بنشين و با آرامش به زندگي صلح آميز نگاه كن
بخشش و مدارا ريشه در فرهنگ ايراني اسالمي دارد نگاه

بزرگوار بودن و كنت��رل آنچه مي توانيم انجام 
دهيم، ول��ي انج��ام نمي دهيم، كار آس��اني 
نيست. گاهي بسيار دش��وار است كه ببيني و 
بگذري. گاهي نمي تواني��م از آنچه بر ما رفته 
است چش��م بپوش��يم براي همين دست به 
رفتارهايي مي زنيم كه اگر با خودمان مي شد 

شايد نمي توانستيم تاب بياوريم. 
ما مختار هستيم كه انتخاب كنيم. مي توانيم با 
رفتارهايي كه شايد پس از مدتي از انجام شان 
احساس شرم و عذاب هم كنيم، تمام دردي را 
كه از موقعيت ناخوش��ايندمان پيدا كرده ايم، 
در قالب رفتارها و تصميمات نامناسب و حتي 
غيراخالقي به عام��ل آن، انتقال دهيم اما اين 
درمان ما نخواهد بود. در اي��ن صورت درد ما 
پاياني ندارد و در اين راه بيش��تر و بيشتر نيز 
خواهد ش��د. درون دادگاه ها و مراجع قضايي، 
يا حتي تنهايي بس��ياري از كساني كه حقي 
از زندگي ش��ان پايمال ش��ده اس��ت مي توان 
دردهايي را پيدا كرد كه اثر و ردپايي از روابط 
ناخوشايند وجود دارد. روابطي كه در پايان با 

عملكردي نازيبا از هم گسسته است. 
يكي از دوستاني كه مي شناسم، به دليل برخي 
مشكالت با يكي از اعضاي خانواده خود دچار 
اختالف شد. هنگامي كه مشاجره سختي بين 
آن دو درگرف��ت، يكي از آنان ش��روع كرد به 
ناله و نفرين. آنقدر ط��رف ديگر را نفرين كرد 
كه س��اير اعضاي خانواده باورشان نمي شد. با 
خود مي گفتند، اين هماني است كه تا پيش از 
اين اتفاق با همه مهربان بود؟ اين نفرين ها دل 
طرف ديگر مشاجره را به درد آورد و ارتباطش 
را با او قطع كرد. پس از چندي كه مش��كالت 
حل شد و هر دو طرف نيز آرام شدند، هنوز با 
ناباوري در بهت از نفرين هاي آن عضو خانواده 
به سر مي برد. ديگر نمي دانست به كجا مي تواند 
پناه ببرد و به چه كس��ي اعتماد كند! مگر نه 
اين اس��ت كه خانواده هر شخصي عزيزترين 
و معتمدترين كسي است كه مي تواند داشته 
باشد؟ او آن روز با چالش بزرگي رو به رو شده 
بود و ديگر نمي توانس��ت احساس تنهايي و از 
سوي ديگر بي اعتمادي به ديگران را در خود 

متعادل كند. 
آس��يبي كه به روان اين ش��خص وارد شده و 
س��رخوردگي مفرطي كه درونش ايجاد شده 

بود، ديگر نياز به درمان داشت. 

گاهي نمي دانيم كه به راس��تي با طرف مقابل 
خود چه مي كنيم! اگر درك كنيم كه چه رنجي 
را ب��راي او پديد مي آوريم، ش��ايد از انجامش 
بتوانيم صرف نظر كنيم و ب��ه طريقي جلوي 
خ��ود را بگيريم. آگاهي معج��زه مي كند. باال 
بردن درك مان از ابعاد مختلف مسائل و موارد 
زندگي مي تواند راهي باش��د ب��راي عملكرد 
درست مان. در اين صورت ش��ايد بتوانيم باور 
كنيم كه حتي نفرين هايي كه ريش��ه اش در 
خش��م ماس��ت و نه در قلب مان، مي تواند چه 

آسيبي به ديگري وارد كند. 
از س��وي ديگر اختالف��ي كه رخ داده اس��ت، 
ممكن است در نتيجه عملكرد پيشين ما باشد، 
پس دليلي ندارد تا وقتي مشكلي پيش آمده، 

برخورد نامناسب و زشتي داشته باشيم. 
هنگامي كه دو نفر را مي بينم كه با هم رفيق و 
دوست بوده و پس از مدت زماني دچار اختالف 
مي شوند با خودم مي گويم به راستي كسي از 
آينده خود خبر ندارد، پس بهتر اس��ت امروز 
را كه همه چيز در خوبي اس��ت، به خوبي هم 
بگذرانم و آنقدر عش��ق و صداق��ت به ارتباط 
بدهيم كه نه تنها خوراك ام��روز، كه ذخيره 
روز مبادا هم باشد. شايد خدايي ناكرده روابط 
تيره و تار ش��د، آنوقت به خاطر عشقي كه در 
رابطه ذخيره شده اس��ت، اختالفات به نزاع و 
دشمني تبديل نش��ده و سرانجام خيري پيدا 
كند. بگذريم از اشخاص بيماري كه محبت را با 
بي محبتي و رفتار نامناسب پاسخ مي دهند. اين 
دسته از افراد ممكن است قدر محبت كوچك 
و بزرگ ديگران را ندانسته و هر آن، آنها را از ياد 

ببرند و رفتار نادرستي از خود نشان بدهند. 
ولي از اين استثناها گذشته ، محبت مي تواند 
معجزه كند، ارتباطي كه با صداقت و عشق رقم 
بخورد، نتيجه خوبي هم خواهد داش��ت، اگر 
نتيجه دلخواه مان را نداش��ته باشد، دست كم 
نتيجه مناسبي خواهد داشت و مخرب نخواهد 
بود.  اين نكته كه ما مي خواهيم بيشترين بهره 
را از رابطه اي ببريم و آن چه يا آن چيزهايي را 
كه مد نظر داريم در رابطه اي به دست بياوريم، 
ممكن اس��ت جذب كننده ه��اي خوبي براي 
پيش آمدن پايان، آن هم پاياني دردناك براي 

يك رابطه باشد. 
اگر در طول ارتباط، به اين موارد بيش��تر فكر 
كني��م و بپذيريم كه يك رابط��ه تنها براي به 
دست آوردن خواسته هاي ما به وجود نيامده و 
خواسته هاي ديگري نيز از سوي يك شخص 
يا اش��خاص آن س��وي ارتباط رق��م خورده 
است، در اين صورت شايد بهتر بتوانيم طرف 
ديگر ارتباط را درك كني��م و در پي آن رفتار 

درست تري از خود نشان دهيم. 
از قديم چه خوش گفته اند كه »خش��ت اول 
گر نهد معمار كج، تا ثري��ا مي رود ديوار كج«. 
وقتي خشت نخست يك رابطه بر كسب منافع 
شخصي و يك نوع تنگ نظري باشد، طبيعي 
است كه آجر پاياني اين ديوار صاف و بي نقص 
نخواهد بود و چه بسا كه به نيمه نرسيده فرو 
ريزد و از هم بپاشد. با كمي مهندسي در سبك 
زندگي مان مي توانيم روابط بهتري بسازيم كه 

با پايان و دلخوري همراه نباشد. 

با كمي گذشت رابطه هاي مان را بيمه مي كنيم 

ژان وال ژان را ببخشيم

شايد اين نگاه كه »ديگر كي كي را مي بيند؟« 
يكي از ريشه هاي نگرش قهرآميز و نامناسب 
با ديگران است. اينكه بگوييم ديگه همديگر 
را نخواهي�م ديد، م�ن كج�ا و او كجا، يكي 
از ريش�ه هاي برخ�ورد نامناس�ب م�ا در 
مشاجرات اس�ت. ممكن است در آن لحظه 
به خ�ود بگوييم، مگر ممكن اس�ت ديگر با 
هم كاري داش�ته باش�يم؟ ديگر تمام شد، 
ديدار به قيامت و... ول�ي دريغ از اينكه كوه 
به كوه نمي رس�د، ولي آدم به آدم مي رسد! 
اين نگاه ممكن است مشكالت بزرگي را به 
وج�ود آورد. وقتي بتوانيم ديگ�ري را براي 
هميش�ه از آن چه پيرامون مان اس�ت دور 
و ناديدن�ي محس�وب كنيم، ممكن اس�ت 
دس�ت به خطاه�اي بزرگت�ري ه�م بزنيم

مالقات هايي كه به زندگي فرا مي خوانيم

حرمت رابطه ها را حفظ کنيم
  ليالجعفري

گاهي روابط خوب ما با گذشت زمان، به تيرگي مي نمايد. 
ممكن است دو دوست، دو همكار، دو عضو از يك خانواده، 
دو همسايه، يك زن و ش�وهر و... كه امروز روابط خوب و 
مس�اعدي دارند و از ارتباطش�ان لذت مي برند و راضي 
هس�تند، در جايي روابط ش�ان دچ�ار تغييراتي ش�ود. 
ممكن اس�ت روزي از راه برس�د كه اين ارتباط مخدوش 
ش�ده و اختالفات بروز كند، در اين صورت چه برخوردي 
با يكديگر خواهند داش�ت؟ برخورد و رفتار اين رفيقان 
شفيق و دوستان گذشته با يكديگر چگونه خواهد بود؟ آيا 
حرمت روابط خوب گذشته را حفظ كرده يا در كشمكش ها 
تجربي�ات تلخ�ي را ب�راي يكديگ�ر رقم خواهن�د زد؟ 
همان�ي  ش�خص  اي�ن  م�ي رود  يادم�ان  گوي�ي 
اس�ت ك�ه ت�ا همي�ن چن�د روز پي�ش تنه�ا ش�نونده 
درددل هايم�ان بود. ب�ه اين ترتي�ب مي تواني�م هر آن 
چه را ك�ه در دل عق�ده كرده ايم، بر س�رش خالي كنيم. 

      
  وقتي حرمت زن و شوهري مي شكند

زن و شوهري را مي شناسم كه پس از دوره نامزدي كوتاهي 
كه داش��تند، با يكديگر ازدواج كردند. آن دو شناخت زيادي 
از هم نداشتند، براي همين به محض شروع زندگي مشترك 
مش��كالت زندگي شان نيز آغاز ش��د. برخي از اين مشكالت 
تا اندازه اي ب��ود كه ادامه زندگي مش��ترك را بر اين دو تنگ 
كرد. از اين رو پس از مدت كوتاهي به پيش��نهاد زن مراحل 
جدايي صورت گرفت. هر دو شكس��ت بزرگ��ي را در زندگي 
خود احساس مي كردند. از اين رو برخورد متفاوتي را نسبت 
به گذش��ته با يكديگر داش��تند. گويي درك اين شكس��ت 
غافلگيرشان كرده بود. وقتي همسر با برگه هاي دادخواست 
دادگاه رو به رو شد از شدت عصبانيت گذشته را از ياد برد. انگار 
يادش رفته بود كه اين زن، هماني است كه مدتي را با او زير 
يك سقف گذرانده و به گفته معروف، با هم سر يك سفره نان 
و نمكي خورده اند. براي همين بي اختيار فرياد مي زد و بر سر 
و تن زن مي كوبيد. زن از آن لحظه خانه را ترك كرد ولي اين 
پايان ماجرا نبود. چون تازه كشمكش��ي آغاز شده بود كه تا 
چند برابر زمان زندگي مشترك ش��ان به طول انجاميد. پس 
از دو سال مراجعه به دادگاه و درگيري سرانجام زن توانست 
به طور قانوني از مرد جدا شود. به اين ترتيب رنج بين اين دو 
نفر از حالت عيني به روحي تبديل ش��د و اث��ر خودش را در 
تجربه اي تلخ گذاشت. وجدان مرد به خاطر آزاري كه به زن 
مي داد هرگز آسوده نشد و آزردگي هايي كه به زن وارد شد نيز 

تا سال ها درمان نشد. 
كس��ي چه مي داند آن لحظه كه مرد برگه ه��ا را ديد چه در 

سرش گذشت، ولي اين را مي شود فهميد كه عشقي را كه در 
پناه زندگي با آن زن به دست آورده بود ناديده گرفت. شايد 
زمان اين مهر و عش��ق چندان زياد نبود، ولي هر اندازه و هر 
مقداري كه داشت از س��ر مهرورزي به وجود آمده بود. شايد 
اگر آن مرد در آن لحظه مي توانس��ت حرمت ارتباط را حفظ 
كند و در خشم، از خود بي خود نشود، مشكالت كمتري نيز 

آن دو را گرفتار مي كرد. 
  حرمت رابطه ها را حفظ كنيم

اين پايان تلخ در بسياري از روابط وجود دارد. مانند دو همسايه 
كه ممكن است با كوچك ترين اختالفي حرمت سايه ديگري 
را بر سر خود نگه نداشته و شروع به اهانت و بداخالقي  كنند. 
شايد شما هم نمونه هايي از اين  گونه عملكردها را در اطراف 

خود ديده باشيد. 
روزي در يكي از برنامه هاي تلويزيون��ي توصيه هايي از يكي 
از كارشناس��ان اخالقي ارائه مي ش��د كه براي��م جالب بود. 
آن روز ك��ه اين برنامه را ديدم توانس��تم به درك بيش��تري 
از عملكردهاي م��ان هن��گام اختالفاتي كه ك��م و بيش در 

زندگي مان پيش مي آيد، برسم. 
كارشناس مذهبي كه س��خنانش برايم راهنماي خوبي شد، 
ماجراي مرد با اخالق��ي را تعريف مي كرد كه مي خواس��ت 
همسرش را طالق بدهد. روزي يكي از دوستان اين مرد او را 
مي بيند و از او مي خواهد تا درباره اختالفات ش��ان با او حرف 
بزند. مرد نيز كه هنوز با همس��رش زير يك س��قف زندگي 
مي كرده به او نهي��ب مي زند كه چگون��ه مي خواهي درباره 
آن زن كه هنوز همسر من است با تو حرف بزنم؟ آن دوست 
شرمگين ش��ده و اصرار نمي كند. پس از مدتي دوباره آن دو 
دوست به يكديگر مي رس��ند در حالي كه مرد زنش را طالق 
داده و با او زندگي نمي كرده است. دوستش دوباره كنجكاوي 
كرده و دليل جدايي آن دو را از يكديگر مي پرسد. مرد باز هم 
عصباني شده و به او نهيب مي زند كه تو بايد از اين پرسشت 
خجالت بكش��ي، چون ديگر آن زن، زن مردم است و زن من 

نيست، پس پشت سر زن مردم حرف نزن!
اين اخالق و اين فرهنگ چه تعريفي مي تواند داشته باشد جز 
پاسداري از عش��ق و حفظ حرمت ها. بسياري از ما به محض 
گسستن ارتباطي پرده دري كرده و حرمت طرف مقابل خود 
را خرد مي كنيم. اين حرمت شكني حتي در روابط كوتاه مدت 
و بسيار سطحي نيز ممكن است رخ دهد. مانند صف نانوايي 
كه بيشتر ما روزانه يا بيش��تر روزها دقايقي را در آن سپري 
مي كنيم. ممكن اس��ت در صف، س��ر صحبت را با شخصي 
باز كنيم. درباره اتفاقي حرف بزني��م يا حتي كمي از زندگي 
يكديگر براي هم بگوييم و كمي به يكديگر نزديك ش��ويم، 
ولي به محض اينكه اتفاقي ناراحت كننده مانند اش��تباهي 

در نوبت پيش بيايد، جر و بحث راه انداخته و با بي احترامي از 
هم صحبت كوتاه مدت مان جدا شويم، چشم غره اي برويم و 

حرف درشتي بزنيم و برويم به راه خود. 
  »من كجا و او كجا« تصور اشتباهي است

ش��ايد اين نگاه ك��ه »ديگر كي ك��ي را مي بين��د؟« يكي از 
ريش��ه هاي اين نوع نگرش قهرآميز و نامناس��ب با ديگران 
است. اينكه بگوييم ديگه همديگر را نخواهيم ديد، من كجا 
و او كجا، يكي از ريشه هاي برخورد نامناسب ما در مشاجرات 
است. ممكن اس��ت در آن لحظه به خود بگوييم، مگر ممكن 
است ديگر با هم كاري داش��ته باشيم؟ ديگر تمام شد، ديدار 

به قيامت و... 
ولي دري��غ از اينكه كوه به كوه نمي رس��د، ول��ي آدم به آدم 
مي رس��د! اين نگاه ممكن اس��ت مش��كالت بزرگ��ي را به 
وجود آورد. وقتي بتوانيم ديگري را براي هميش��ه از آن چه 
پيرامون مان است دور و ناديدني محسوب كنيم، ممكن است 
دست به خطاهاي بزرگتري هم بزنيم. اين نگاه شبيه به كسي 
است كه براي خودش دايره اي ترس��يم مي كند و خودش را 
درون آن محفوظ و ايمن مي بيند و در دنياي خيالي خودش 
بقيه عوامل بيرون را دست نيافتي و دور از خودش مي انگارد. 
از اين رو در دنياي كوچك درون دايره اش، احس��اس امنيت 
مي كند. اين امنيت دادن مي تواند دلخوش كننده باشد و به ما 
بگويد كه عزيزم! نگران هيچ چيز نباش، مي تواني هر كاري كه 
دوست داري انجام بدهي و در دايره ات آرام به سر ببري، چون 
ديگر كسي به تو نزديك نخواهد شد. در صورتي كه به راستي 
چه كسي از آينده با خبر است و مي داند كه دقيقاً چه كسي در 

زندگي به مالقات مان خواهد آمد؟
  از ديدار هايي كه بي خبريم

زندگي جايگاه مالقات كردن با برخي افراد و موقعيت هاست. 
در عمر محدودمان اف��راد، اتفاقات، پيش آمدها، موقعيت ها، 
مكان ها، روابط و چيزهايي را مالق��ات مي كنيم كه براي ما 
مقدر ش��ده و ما نيز با عملكرد خود، آنها را به سوي خود فرا 
مي خوانيم. كسي كف دستش را بو نكرده است كه مثاًل ظرف 
شش ماه آينده كدام يك از آن موارد را مالقات خواهد كرد؟ 
كس��ي نمي داند آن هايي را كه امروز به نوعي در زندگي اش 
تجلي پيدا كرده و ارتباطي با آنها برقرار كرده اس��ت، دوباره 
خواهد ديد يا نه؟ اين ديدارها اگر قرار باشد پيش بيايد، زمان 
و مكانش هم براي ما پيدا نيس��ت و كس��ي از آن خبر ندارد 
جز خداوند عالم. بنابراين دايره اي كه براي امنيت دور خود 
كشيده ايم شايد روزي پذيراي اين افراد باشد با تمام احساس 

امنيتي كه در آن براي خود متصور شده ايم. 
وقتي ترسي در وجود ما نهفته است كه به ما يادآوري مي كند 
دايره ات را محكم بچسب، بايد هش��يارتر شويم به آن چه با 

بي اخالقي به دور خود كشيده ايم و به وجود و ايمن بودنش 
دلخوش شده ايم. 

مصداق اين سخن در زندگي ش��خصي پيش آمد كه به ياد 
ماندني است. زني كه بنا بر برخي اختالفات از همسايه خود 
دل خوشي نداشت، با برخي رفتارهاي غير انساني او را مورد 
آزار ق��رار مي داد. مثاًل در نيمه هاي ش��ب س��ر و صدايي راه 
مي انداخت تا او را بيدار كند، شيرابه هاي آلوده را كه از كيسه 
زباله خارج مي ش��د، جلوي در واحدي كه او زندگي مي كرد 
مي ريخت و خالصه هر كاري كه از دس��تش برمي آمد انجام 
مي داد تا او را آزار دهد. همس��ايه اش چند باري با او س��خت 
برخورد كرد، ولي پس از چندي متوجه ش��د ك��ه آن زن از 
برخوردهاي پر تنش او لذت مي ب��رد، چون در واقع به دنبال 
خشمگين شدن و عصباني كردن او نيز بود، چون مي دانست 
كه هر آدمي از رفتن به حالت عصبانيت و خش��م بيشتر آزار 
مي بيند. همسايه كه اين را به خوبي فهميده بود، سعي مي كرد 
از رفتارهاي او ناراحت نشود و مراقب روح و روانش باشد تا با 
جلوگيري از خشم و استرس��ي كه روزانه به دست اين زن به 
زندگي اش تزريق مي شد، آرامش خودش را حفظ كند. اين 
رفتار او، زن همسايه را بيش��تر عصباني مي كرد تا جايي كه 
حتي جلوي راه او را مي گرفت تا با ناسزا آزارش دهد. همسايه 
با بي تفاوتي و بدون واكنش قهرآميز، او را ناديده مي گرفت و 

به راه خودش مي رفت. 
باالخره يك روز همسايه از آن جا نقل مكان كرد و رفت. زن 
مانند بسياري كه خود را در دايره اي خيالي اما كوچك ايمن 
مي بينند، از رفتن او ش��اد بود و راضي از اينكه توانسته است 
همسايه را از ميدان به در كند. چندي نگذشت كه براي دختر 
اين زن خواستگار آمد. چيزي نمانده بود دختر به خانه بخت 
برود كه خانواده آقاي خواستگار ماجراي كينه توزي هاي او را 
از همسايه هاي ديگر شنيدند و از ازدواج پسرشان با دختر او 
صرف نظر كردند. اين ماجرا چند بار ديگر تكرار شد و همسر 
آن زن كه مي ديد به خاطر رفتارهاي همسرش، دخترش دچار 
مشكل شده است، آن خانه را در ركود اقتصادي كه آن سال 
رواج يافته بود، ارزان تر از قيمت واقعي اش فروخت و به خانه 
ديگري رفت. در اين جابه جايي خانواده زن از نظر مالي شديداً 
متضرر شد. شايد همسايه اي كه مورد آزار واقع شد، هرگز هم 
به دايره  امنيت او وارد نش��ده و با او در يك زمان و مكان قرار 
نگرفته باشد، اما آثار رفتار زن با او توانست از مرز دايره بگذرد 

و به موقعيت زندگي اش وارد شود. 
وقتي نگاه مان از فضاي امني كه براي خ��ود ايجاد كرده ايم 
كمي فراتر رود ديگر به »ب��زن و در رو« فكر نمي كنيم، چون 
نه »زدن« بي نتيجه مي ماند و ن��ه »در رويي« براي رهايي از 

عملكردمان. 

سبك رابطه

   حسين گل محمدي
بيچاره اش مي كنم. فكر مي كند شهر هرت اس�ت؟ كاري مي كنم كه مرغ هاي آسمان 
به حالش گريه كنند. چگونه توانست س�ر من كاله بگذارد؟ يك عمر شريكش بودم، 
حساب و كتاب همه چيز را راست و درست داش�تم. دست آخر كاله من را برداشت. از 
قديم گفته اند به كسي براي شراكت اعتماد نكن ولي من اعتماد كردم و اين شد عاقبت 
كارم. فكر كرده است آدم ساده اي هستم! درست اس�ت كه سادگي كردم و رو دست 
خوردم، ولي بي دست و پا كه نيستم. تالفي كارش را سرش درمي آورم. همه جا آبرويش 
را مي برم. نمي گذارم آب خوش از گلويش پايين برود... امثال اين جمالت را شنيده ايم 
يا بارها گفته ايم! اين نكته در انديشه  نويسندگان و بزرگان جهان وجود داشته و دارد 
و چه بسيار آثاري كه در اين رابطه به وجود آمده است. در يكي از داستان ها كه فيلم ها 
و ترجمه هاي بسياري از آن تهيه شده است، رمان بينوايان نوشته  ويكتور هوگو است. 
شايد كمتر كسي در دنيا پيدا شود كه اين رمان بزرگ قرن نوزدهم را نخوانده يا فيلم 
و سريالي از آن را نديده باشد. در اين داستان، ژان وال ژان، قهرمان داستان كه تازه از 
زندان آزاد شده و حبس 19 ساله اي را پشت سر گذاشته است، شمعداني هاي نقره  يك 
كشيش را مي دزدد. اين قهرمان بار نخست نيز به دليل دزدي نان به زندان رفته است. 
پليس او را كه شمعداني ها را دزديده است، دس�تگير مي كند و پيش كشيش مي برد. 
اما كشيش با بزرگواري دزدي او را انكار مي كند و با اين بزرگواري كشيش ژان وال ژان 
فرصت دوباره اي براي زندگي در جامعه پيدا ك�رده و اتفاقات مهمي را پيش مي آورد. 
داستان بينوايان به خوبي نشان مي دهد كه مي شود از اشتباهات ديگران گذشت، حتي 

اگر باعث خسراني به ما شده باشد. 

بزرگ�وار ب�ودن و كنت�رل آنچ�ه 
مي توانيم انجام دهي�م، ولي انجام 
نمي دهيم، كار آساني نيست. گاهي 
بس�يار دش�وار اس�ت كه ببيني و 
بگذري. گاه�ي نمي توانيم از آنچه 
بر ما رفته اس�ت چش�م بپوش�يم 
براي همين دس�ت ب�ه رفتارهايي 
مي زنيم كه اگر با خودمان مي ش�د 
شايد نمي توانس�تيم تاب بياوريم


