
زندگي به راه حل هاي پيچيده نياز ندارد
اين متن كامالً ساده و واضح است و فكر مي كنم 
اگر جهان عريض و طويل ما بتواند روح همين 
متن س��اده را مراعات كند، دنيا اين همه رنج را 
از دامن خ��ود مي تكاند. ما گاهي تص��ور مي كنيم زندگي به 
فرمول هاي عجيب و غريب و پيچيده اي نياز دارد، مثاًل بايد 
هزاران فرمول و مدل اقتصادي يا سياسي و فالن مكتب فكري 
سر كار باشد تا گره زندگي باز ش��ود، در صورتي كه اتفاقاً هر 
چقدر آن مدل ها بيشتر كار مي كنند، انگار به پيچيدگي زندگي 
بيشتر اضافه مي شود. مثل اين مي ماند كه شما بيش از حد 
غذا مي خوريد آن وقت دارويي براي شما تجويز مي شود كه 
اشتهايتان را كاهش دهد و در ظاهر اين اتفاق مي افتد، اما آن 
دارو عوارضي دارد؛ مثاًل باعث مي شود جذب مواد مغذي در 
بدن شما كم شود و شما براي اينكه عوارض دارو را از بين ببريد 
از داروي ديگري اس��تفاده مي كنيد كه حكم مكمل غذايي 
دارد، اما آن مكمل هم عوارضي دارد و به اين ترتيب اگر چه در 
آغاز شما با يك مسئله روبه رو بوديد، اما مسئله شما نه تنها حل 

نمي شود، بلكه هزار رنگ ديگر هم به خود مي گيرد. 
اگر واقعاً زندگي به فرمول هاي پيچيده نياز دارد پس چرا آنها 
نمي توانند مسائل زندگي ما را حل كنند؟ يعني ممكن است در 
جايي به ظاهر مسئله ما را حل كنند، اما صدها و هزاران مسئله 
ديگر را ايجاد مي كنند. مثالً يك هواپيما از زمين بلند مي شود. 
در ظاهر اين هواپيما، مس��ئله من را كه كندي در رسيدن به 
مقصد است حل مي كند، اما مي بينيد آن هواپيما ده ها و صدها 
مسئله ديگر براي من به وجود مي آورد، يا مثاًل سازمان هاي 
بزرگ اقتصادي، توصيه ها و نسخه هايي براي رشد اقتصادهاي 
ضعيف، تك كااليي يا در حال توسعه دنيا تجويز مي كنند، اما 
همين نسخه ها به صدها و هزاران حاشيه انساني، نابرابري هاي 

درآمدي، تبعات زيست محيطي و... دامن مي زند. 
 فكر مي كنيم س�ادگي راه حل زندگي 

نيست
آيا نمي شود به سادگي از عهده زندگي برآمد؟ 
ميل عجيبي در ما وجود دارد كه اين را باور 
نكنيم. مگر مي شود؟ زندگي آنقدر پيچيده است، مگر مي شود 
آن را به يك اتاق بادكنك ساده شبيه كرد؟ حتي اگر ما مثال 
اتاق بادكنك را اول صبح براي ديگران فوروارد كنيم و آن را با 
دوستان يا اقوام در ميان بگذاريم در نهايت آن اتاق و آدم هايش 
را يك چيز زيبا، كوچك و آسيب پذير در كنار زندگي و حاشيه 
آن مي يابيم. دقت مي كنيد؟ ما محبت را در نهايت يك چيز 
حاش��يه اي و فرعي مي دانيم، تو بگو ي��ك گل كوچك و زيبا 
در حاشيه يك بزرگراه روئيده است. زندگي همان رفت و آمد 
غول آساي خودروهاس��ت كه تند و تند در بزرگراه اين سو و 
آن سو مي روند و متن هايي كه ما لحظه اي آن را باور مي كنيم 
و با ديگران به اشتراك مي گذاريم در نهايت حكم همان گل 
كوچك را دارد كه در حاشيه زندگي از خاك بيرون زده است. 
بله، بله! خيلي قشنگ است، اما نمي شود با آن زندگي كرد. بله، 

بله قشنگ است، اما زندگي چيز ديگري است. 
را  چ�را مطلوب ه�اي ديگ�ران   

مي تركانم؟
اجازه بدهيد به مث��ال آغازين اين مطلب 
برگردي��م. تعدادي بادكن��ك در يك اتاق 
وجود دارد. فرض كنيد 50بادكنك ك��ه روي هر كدام از آنها 
اس��امي 50 نفري كه بيرون اتاق هستند، نوشته شده است و 
آن 50 نفر مي خواهند سريع به بادكنك هاي خود برسند. آن 
اتاق همان جامعه است. آن بادكنك ها هم همان خواست هاي 

ماست يعني آنچه كه از اين فضا مي خواهيم و انتظار داريم اين 
فضا در اختيار ما قرار دهد. حاال به جاي 50بادكنك شما بگيريد 
50 ميليون يا 5 ميليارد بادكنك، ما افراد آن جامعه مي خواهيم 
سريع به آن خواست ها در اداره ها، س��ازمان ها، كارخانه ها و... 
هجوم بياوريم و بادكنك خود را پيدا كنيم؛ يعني به مطلوب خود 
برسيم، اما توجه كنيد كه در فكر هر كدام از ما چه مي گذرد؟ 
من فقط بادكنك خودم را مي خواهم. يعني فقط مي خواهم به 
مطلوب خودم برسم، بنابراين وقتي مطلوب ديگري زير دست 
من مي آيد به آن اعتنايي نمي كنم و آن را به صاحبش نمي دهم. 
مثالً فرض كنيد در همين گشتن ها متوجه مي شوم كه بادكنك 
همسايه ام يا همان مطلوب او دس��ت من است- مي توانم و از 
عهده ام برمي آيد كاري براي او انجام دهم و درخواس��تش را 
بي جواب نگذارم- اما توجه كنيد ك��ه من به آن اتاق يا جامعه 
رفته ام كه فقط و فقط به مطلوب و بادكنك خود برسم، بنابراين 
چه مي كنم. يواشكي سوزن را از جيبم درمي آورم و بادكنك 
همسايه را مي تركانم يعني در جايي كه مي توانم قدمي براي 
كس��ي بردارم آن قدم را برنمي دارم. چرا؟ چون مي گويم چرا 
كسي مطلوب مرا به من نمي دهد و آن لحظه به يك معنا راست 

مي گويم چون در آن لحظه بادكنك من هم دست ديگري است 
و چون او هم مثل من فكر مي كند دارد دنبال سوزن مي گردد 
تا بادكنك مرا بتركاند. مثالً كودك من مريض است و من بين 
بيمارستان و بيمه در حال پاسكاري هستم و هزينه  هاي درماني 
زيادي به من تحميل شده كه كسي به عهده نمي گيرد يا مثاًل 
در جامعه اي با يك تورم باال زندگي مي كنم و مي گويم چرا در 
چنين جامعه اي صدقه بدهم؟ يعني آن بادكنك صدقه را كه 
زير دست من اس��ت و از عهده من برمي آيد كه به وسع خود 
صدقه اي بدهم زير دست خود مي تركانم. در حالي كه همان 
صدقه، بادكنك يا مطلوب فرد ديگري در همان جامعه است 
و چرا من آن صدقه را از بين مي برم؟ چون صرفاً و صرفاً دنبال 
مطلوب خود يعني جامعه اي بدون تورم مي گردم و توجه كنيد 
كه متوجه نيستم با همين استدالل ها در واقع آن تورم پايين 
هم شكل نمي گيرد، چون آن بادكنك من هم زيردست ديگران 
است. تصميم گيران كالن، دولت ها، فرهنگ كار، كنش هاي 
سازمان هاي بزرگ و هزار و يك فعال ديگري كه در نهايت به 
تورم باال مي انجامد و چون آن دولت ه��ا، اتحاديه ها، بانك ها، 
سازمان ها و فعاالن در نهايت دنبال بادكنك خود مي گردند، 
يعني مي خواهند به نفع خود برسند، بنابراين وقتي بادكنك 
من زير دس��ت آنها مي آيد به راحتي س��وزن را از جيب خود 
درمي آورن��د و آن را مي تركانند، چون آنها هم مي گويند به ما 
چه كه تورم پايين باش��د. چه چيزي به ما مي رسد؟ اگر تورم 
پايين بيايد اصاًل ما دچار فروپاشي مي ش��ويم. اگر قرار باشد 
قيمت ها را پايين بياوريم ما نابود مي شويم، بنابراين آنها هم 
سوزن را از جيب خود خارج مي كنند و در نهايت از اين جامعه 
يا اتاق بادكنك ها - مطلوب هاي ما- چه مي ماند؟ بادكنك هاي 

تركيده، آرزوهاي بر باد رفته و دست هاي تهي. 
صاح�ب  مي كنن�د  خي�ال  آنه�ا 

مطلوب هايشان شده اند
البته ممكن است برخي بگويند به هر حال در 
اين جامعه كساني هستند كه به بادكنك هاي 
خود مي رسند يعني مطلوب هاي خود را با تركاندن مطلوب هاي 
ديگران، با تضييع حقوق، سوء استفاده از قدرت، رانت، موقعيت 
و فساد صاحب مي شوند، اما اگر ما دقيق تر نگاه كنيم مي بينيم 

آنها هم در واقع صاحب چيزي نشده اند، چون وقتي آدم صاحب 
چيزي شد يعني با آرامش آن را در اختيار دارد، وقتي چيزي 
را با آرامش در اختيار نداري در واقع صاحب آن نيس��تي. من 
بادكنكي را دستم گرفته ام و هر لحظه مي ترسم سوزني بيايد و 
بادكنك مرا بتركاند و چرا دچار اين هراس هستم؟ چون خودم 
با همين شيوه، به اين بادكنك رسيده ام. خودم مي دانم اگر آن 
سوزن هايي كه به حقوق ديگران زده ام و پايمال كرده ام نبود. 
اكنون اين بادكنك آن هم به اين بزرگي دستم نبود و توجه 
كنيد هرچقدر بادكنك من بزرگ تر و متورم تر مي شود نياز من 
براي پنهان كردن آن هم بيشتر مي شود. نگران هستم- چون 
اين بادكنك بزرگ است و به چشم مي آيد- ديگران متوجه 
اين بادكنك شوند و با سوزني كوچك، با يك حادثه، با عوض 
شدن يك دولت يا عوض شدن مسئول قضايي يا با تغيير در 
قانون و گماش��تن ناظراني كه من نمي توانم آنها را بخرم اين 
بادكنك از چنگ من درآيد، بنابراين مدام نگران خواهم شد 
كه ديگران به من برسند پس زندگي من در دادن حق السكوت 
و رشوه به ديگران و بستن دهان فالن مسئول يا مدير يا ناظر 
سپري خواهد شد و آيا اين زندگي به يك معناي عميق ارزش 
زيستن دارد؟ حتي اگر موفق شوم به اين شيوه بادكنك را براي 
همه عمر حفظ كنم. آيا من مالك اين بادكنك بوده ام؟ يا نه 
در حقيقت اين بادكنك بوده كه مرا به تملك خود درآورده و 

هرگونه كه خواسته با من بازي كرده است؟
باور كنم جهنم خودخواهي با يك قاچ 

هندوانه خنك مي شود؟
ما در يك بلوك 60واحدي زندگي مي كنيم. 
دو كارگ��ر محوط��ه بل��وك را موزائي��ك 
مي چينند و هيچ يك از همسايه ها به آن دو كارگر يك استكان 
چاي نمي دهند يا يك قاچ هندوانه. آيا جهاني كه همسايه ها 
در آن به آن دو كارگر يك قاچ هندوانه مي دهند با جهاني كه 
همسايه ها به آن دو كارگر يك قاچ هندوانه نمي دهند يكسان 
اس��ت؟ و آيا كنش هاي آن دو كارگر در اي��ن دو جهان با هم 
يكسان خواهد بود؟ آيا طول عمر آن موزاييك ها وقتي به دو 
كارگر يك قاچ هنداونه مي دهيم با طول عمر آن موزاييك ها 
وقتي به دو كارگر هندوانه نمي دهيم و آنها را در يك تابستان 
گرم، كمي خنك نمي كنيم يكس��ان خواهد بود؟ و شما فكر 
مي كنيد ما همس��ايه هاي آن بلوك 60 واح��دي وقتي وارد 
جامعه و روابط متنوع آن مي شويم در همين موقعيت مشابه 
قرار نمي گيريم؟ يعني در جاي��ي حس مي كنيم كه ديگران 
قدردان زحمت هاي ما نيستند و اصالً انگار مرئي نيستيم؟ مثاًل 
من به همسرم مي گويم تو اصالً مرا نمي بيني، انگار من نامرئي 
هس��تم، اما همان لحظه از كنار آن دو كارگر عبور مي كنم و 
آنها را ناديده مي گيرم و نه آن دو كارگر، از كنار ده ها و صدها و 

هزاران گرهي كه مي تواند به دست من باز شود مي گذرم. 
آيا اين جهنم داغ خودخواهي كه ما در اين جهان ساخته ايم 
با يك قاچ هندوانه خنك مي شود؟ بله اين جهنم با يك قاچ 
هندوانه خنك خواهد شد. شوخي مي كني؟ نه كاماًل دارم 
جدي مي گويم. چطور مي ش��ود اين جهنم خودخواهي با 
يك قاچ هندوانه خنك شود؟ تو كار خودت را مي كني و به 
سهم خود بخشي از اين آتش را خاموش مي كني و نگو آتش 
بزرگ است، باور كن پيچيدگي نمي تواند آتش را خاموش 
كند. همين آب س��اده، همين گازي ك��ه دو كارگر به آن 
هندوانه مي زنند و لبخندي بر چهره شان مي نشيند جهنم 

را خاموش مي كند. 
 دوگانگي من و ديگري، كي برداش�ته 

مي شود؟
مي دانيد جامعه ما و همه جوامع چه زماني 
به سامان خواهد ش��د؟ وقتي آن لحظه فرا 
برسد كه اولين بادكنك دست هر كسي مي رسد چنان دست 
ديگري برساند كه انگار آن ديگري خود اوست، يعني آن نفس 
فربه را كه مي گويد سوزن بزن به آن بادكنكي كه اسم تو در او 

نيست، قرباني كند. 
اين سطرها را وقتي مي نويسم كه روز عيد قربان است و به اين 
فكر مي كنم كه هر كسي به اندازه فهم خود قرباني مي كند و 
عيد قربان وقتي در حقيقِت خود ظه��ور مي كند كه من آن 
صداي شيطاني را كه مي گويد، به من مربوط نيست يا با يك 
گل بهار نمي شود قرباني كنم، آن صدايي كه مي گويد ديگي 
كه براي من نجوشد... و آن سوزن ها را غالف كنم...، آن وقت 
من چنان به آن دو كارگر كه در گرما كار مي كنند، نگاه مي كنم 
كه انگار آنها من هستم نه اينكه برادر من، اصالً من هستم كه 
در آنجا كار مي كنم، بنابراين وقتي من آنجا كار مي كنم و در 
خانه ام هندوانه اي دارم چرا قاچي از آن هندوانه را به من ندهم 
و وقتي آن من اين هندوانه را خورد او نيز موزاييك خانه خود را 

خواهد چيد نه خانه يك مشت غريبه را. 

88498471سبك زندگي
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به حالت چن��گ زدن دقت كرده اي��د؟ وقتي ما 
حالت چنگ زدن را در زندگي به خود مي گيريم 
همزاد آن يعني ح��رص و نگراني را بالفاصله به 
وجود مي آوريم. واضح است كه اين چنگ زدن، 
صرفاً در سرانگش��تان ما پيدا نمي شود بلكه در 
سراسر افكار و عواطف ما، در ذهن و روان و بدن 
ما خود را نش��ان مي دهد، اما آن حالت خميده 
شدن انگشت ها، چنگ شدن و انقباض دردناكي 
كه به بندبند انگش��ت ها، غضروف ها و عضالت 
مي دهد كام��اًل براي ما ملموس اس��ت و تصور 
كنيد اگر شما بخواهيد اين حالت چنگ زدگي را 
براي ساعات و دقايق طوالني حفظ كنيد چقدر 
تنش و درد در بدن ش��ما پيدا خواهد شد؟ يك 
لحظه تصور كنيد آن حالت را مثاًل براي يك ماه 
نگه داريد. ترديدي وجود ندارد سر و كله دردي 
جان��كاه و فلج كننده از همان س��اعت هاي اول 
پيدا خواهد شد. حال بياييد اين موضوع چنگ 
زدن را در يك قالب وس��يع تر كه همان افكار و 
احس��اس هاي ما و از آن هم وسيع تر جامعه اي 
ك��ه در آن زندگي مي كنيم با هم ن��گاه كنيم و 
ببينيم در اين صورت چق��در زندگي مي تواند 
دردناك و فلج كننده باش��د. حال مي ش��ود به 
سادگي متوجه شد كه چرا شادي و خوشبختي 
به شكل واقعي و وس��يع در جامعه ما و جوامع 
بشري غايب است؟ چون حالتي از چنگ زدگي 
در تمام روابط ما ب��ا همديگر وج��ود دارد. هر 
كس��ي مي خواهد صرفاً به خوشبختي خودش 
چنگ بزند و اين همه مرزبندي كه در اين جهان 
وجود دارد: خانواده من، ش��هر من، قبيله من، 
كشور من، اتحاديه من، سازمان من، در حقيقت 
همان حالت هاي چنگ زدگي هستند كه اجازه 
نمي دهد آدمي طعم خوشبختي واقعي را بچشد. 
آيا در آيه نوراني »انما المومنون اخوه« مرزي و 
حالتي از چنگ زدگي را پيدا مي كنيد؟ مي گويد 
وقتي نور ايمان در قلب شما پديدار شد متوجه 
مي شويد خاس��تگاه تان يكي بوده، خانواده تان 
يكي است، متوجه مي شويد برادران هم بوديد 
و نمي دانس��تيد و وقتي نور اين معرفت پديدار 
ش��د ديگر به نژاد برتر و خانواده اصيل تر و قوم 
فالن و... چن��گ نمي زنيد و اي��ن چنين نزاع ها 
برمي خيزد. وقتي به ميدان تره بار مي روم شكل 
بدن من و اغلب آدم هايي كه آنجا مي آيند حالتي 
از چنگ زدن اس��ت. وقتي كارگر آن ميوه ها را 
در آن فضايي كه براي مش��تري ها تعبيه شده 
مي ريزد آن حالت چن��گ زدن بالفاصله ظاهر 
مي شود. قبل از آن دس��ت ها در حالت طبيعي 
قرار دارند، اما چرا آن حال��ت چنگ زدن ايجاد 
مي ش��ود؟ چون من مي خواهم ب��ه ميوه هاي 
خوب برسم و برايم مهم نيست نفر بغل دستي به 
ميوه خوب برسد، نه تنها برايم مهم نيست بلكه 

اساساً وضعيت بدنم را طوري قرار مي دهم كه او 
نتواند به ميوه هاي بهتر دسترسي داشته باشد و 
بالفاصله آن حالت چنگ زدن در من پديد مي آيد 
و به فرض كه اين حالت چنگ زدن باعث شود من 
به ميوه هاي بهتري برسم آن حالت چنگ زدن با 
بدن و ذهن من چه مي كند؟ بعد مي آيم خانه و 

مي گويم اين سردرد ميراث اجداد ماست. 
وقت��ي در س��طوح خ��رد و كالن جامع��ه و در 
روابط��ي كه با ه��م داريم حرص ح��رف اول را 
مي زند، معني اش اين اس��ت كه من مي خواهم 
با چنگ زدن، خوش��بختي را حف��ظ كنم و اين 
غيرممكن اس��ت. ممكن اس��ت كالبد آن را به 
دست بياورم، اما فقط جسد بويناك خوشبختي 
دس��ت من خواهد ب��ود و هر روز به آن جس��د 
بويناك كلي عطر خواهم پاشيد و رنگ و لعاب 
خواهم زد كه آن ب��وي تعفن و آن حالت تجزيه 
شدگي را پنهان كنم... و گمان نكنيم كه حرص 
و چنگ زدن، پديده عجيب و غريبي است. وقتي 
به زندگي خودم نگاه مي كنم مي بينم بسياري 
از حاالت من دقيقاً منطبق بر چنگ زدن است. 
وقتي مي بينم دارم خوب مي نويس��م بالفاصله 
مي خواهم به آن خوب نوشتن چنگ بزنم يعني 
آن را نگه دارم و با ش��تابي كه به خرج مي دهم 
همان لحظه نوشتن خراب مي شود. مي خواهي 
بروي در جلسه اي سخنراني كني، اما در ذهنت 
به آن س��خنراني چنگ مي زن��ي: عكس  العمل 
حاض��ران چ��ه خواهد ب��ود؟ و به اي��ن ترتيب 
مي خواهي چه كني؟ مي خواهي به درست پيش 
رفتن سخنراني و تحسين شدن از جانب ديگران 
چنگ بزني و اين كار را خراب مي كند. كرونا آمده 
است، بچه ات سالم است، اما مي خواهي خودت 
را از سالمت بچه ات آويزان كني، بچه امروز سالم 
اس��ت، اما من مي خواهم فردا هم س��الم باشد 
و اينچنين حال��ت چنگ زدن در م��ن پديدار 
مي شود و درد مي كش��م. چرا؟ چون قالب من 
نمي تواند در توهم فردا سفت شود و چون قالب 
من به فردا گير نمي كند درد مي كشم: فردا! لطفاً 
به من قول بده كه فردا هم بچه من سالم خواهد 
بود و چون فردا هي��چ قولي نمي ده��د، به هم 
مي ريزم. به اين فكر كن خوشبختي، گلي است 
كه جايي روييده اس��ت و تو آن گل را مي بيني 
و بويش را هم حس مي كني، ام��ا به اين ميزان 
نمي خواهي اكتفا كني. مي خواهي آن گل، مال 
تو باشد. مي خواهي آن خوشبختي را به تصرف 
خ��ود درآوري و به محض اينك��ه مي خواهي با 
چنگ زدن گل را از آن خود كني، گل مي ميرد. 
چرا مي ميرد؟ چون مي بيني خوشبختي، جايي 
اس��ت و تو مي خواهي جاي ديگ��ري بروي. تو 
نمي تواني پيش گل بماني چون س��رت شلوغ 
است، براي خودت شخصيت معتبري هستي و 
هزار برنامه جورواجور داري، بنابراين مي خواهي 
خوشبختي را از ريشه درآوري و با خودت ببري 
اينجا و آنجا، آن گل را از آن دره خنك و زيبا، از 
آن هواي خوب و معطر، از آن خاستگاه طبيعي 
بيرون مي كشي و مي گذاري در كوله ات كه ببري 
وارد روابط خودت كني و اين چنين خوشبختي 
در فضاي كوچكي كه تو هس��تي مي ميرد، در 
حالي كه اگر من واقعاً خوشبختي را مي خواستم 
 پيش او مي مان��دم، ن��ه اينك��ه او را بلند كنم. 
اين تكبر من اس��ت كه به خوش��بختي فرمان 
مي دهد برخيز تا برويم، و اش��كال كار دقيقاً در 
اين جاست كه ما مي خواهيم خوشبختي را بلند 
كنيم، در حالي كه بايد خود را بنشانيم و تا گرد 
و غبار اين تكبر نخوابد و ننش��يند، خوشبختي 

برنخواهد خاست. 

تمام دردهاي ما از چنگ زدن به خواسته هايمان برمي خيزد

خوشبختي ُمرد

 

وقتي كشان كشان مي آوردي!
در بخشي از رمان »كيميا خاتون« اثر سعيده قدس آمده است: »بعدها دير فهميدم كه اصوالً 
شادماني بر كيفيت هاله شمع است. همانطور و همانقدر كه مي بيني اش، بايد كفايتت كند. 

اگر چنگ زني تا نگهش داري، شعله مي ميرد، هاله مي گذرد و تو مي سوزي.« 
هشيار بودن به حالت هايم، يكي از بهترين كارهايي است كه در زندگي مي توانم انجام 
دهم. نگاه كني ببيني در موقعيت هاي مختلف زندگي، بدن، افكار، احس�اس ها و روان 
تو چه حالتي به خود مي گيرد؟ شايد اين همه سردردي كه من در زندگي تجربه مي كنم 
واقعاً سرنوشت، ارث و ميراث اجدادي نيست، شايد برمي گردد به حالت هاي وسيعي از 
چنگ زدگي كه من در زندگي تجربه مي كنم. مي خواهم راه بروم با حالتي از چنگ زدگي 
اين كار را مي كنم، مي خواهم غذا بخورم با حالتي از چنگ زدگي اين كار را انجام مي دهم، 
مي خواهم بنويسم با حالتي از چنگ زدگي مي نويس�م، مي خواهم به معنويت برسم با 
حالتي از چنگ زدگي اين كار را مي كنم، مي خواهم پول درآورم، مي خواهم در جمعي 
س�خن بگويم، مي خواهم حرف كسي را بش�نوم مي بينيد در تمام اين كارها حالتي از 

چنگ زدگي وجود دارد.

با راه حل هاي پيچيده، زندگي را براي خود و ديگران سخت كرده ايم

بادكنك ديگران را مي تركانيم تا به بادكنك خود برسيم!

سبك رفتار

 حسن فرامرزي
اي�ن متن را يك�ي از دوس�تان برايم فرس�تاده اس�ت:»چندي پيش به 
س�ميناري دعوت ش�دم كه به هنگام ورود به هر يك از دعوت شدگان 
بادكنكي مي دادند. سخنران بعد از خوشامدگويي از حاضران كه 50 نفر 
بودند خواست با ماژيكي، اسم خود را روي بادكنك نوشته و در اتاقي كه 
سمت راست سالن بود بگذارند و خود در سمت چپ جمع شوند. سپس 

از حاضران خواس�ت در پنج دقيقه به اتاق رفته و بادكنكي را كه نام آنها 
رويش نوشته شده بود را بردارند و بياورند. من به همراه سايرين ديوانه وار 
به جست وجو پرداختيم، همديگر را هل مي داديم و زمين مي خورديم و 
هرج و مرج عجيبي راه افتاده بود. مهلت پنج دقيقه اي، پنج دقيقه ديگر 
هم تمديد شد، اما باز هيچ كسي نتوانست بادكنك خود را بيابد. اين بار 
سخنران همه را به آرامش دعوت و پيش�نهاد كرد هر كسي بادكنكي را 

بردارد و آن را به صاحبش بدهد. به اين ترتيب كم تر از پنج دقيقه همه به 
بادكنك خود رسيدند. سخنران ادامه داد: اين اتفاقي است كه هر روز در 
زندگي مي افتد. ديوانه وار در جست وجوي سعادت خويش به اين سو و 
آن سو چنگ مي زنيم و نمي دانيم سعادت ما در گرو خوشبختي ديگران 
است. با يك دست، سعادت آنها را بدهيد و با دست ديگر سعادت خود را 

از ديگري بگيريد.«

وقتي در سطوح خرد و كالن جامعه 
و در روابطي كه با هم داريم حرص 
ح�رف اول را مي زن�د، معني اش 
اين اس�ت ك�ه م�ن مي خواهم با 
چنگ زدن، خوش�بختي را حفظ 
كن�م و اي�ن غيرممك�ن اس�ت. 
ممكن است كالبد آن را به دست 
بياورم، ام�ا فقط جس�د بويناك 
خوشبختي دست من خواهد بود

 من بادكنكي را دستم گرفته ام و هر لحظه 
مي ترس�م س�وزني بياي�د و بادكنك مرا 
بتركاند و چ�را دچار اين هراس هس�تم؟ 
چون خودم با همين شيوه، به اين بادكنك 
رسيده ام. خودم مي دانم اگر آن سوزن هايي 
كه به حقوق ديگران زده ام و پايمال كرده ام 
نبود. اكن�ون اين بادكنك آن ه�م به اين 
بزرگي دستم نبود و توجه كنيد هرچقدر 
بادكنك من بزرگ تر و متورم تر مي شود نياز 
من براي پنهان كردن آن هم بيشتر مي شود

گاهي تصور مي كنيم زندگي به فرمول هاي 
عجيب و غريب و پيچي�ده اي نياز دارد، 
مثاًل بايد هزاران فرمول و مدل اقتصادي 
يا سياس�ي و فالن مكتب فكري سر كار 
باش�د تا گره زندگي باز شود، در صورتي 
ك�ه اتفاقاً هر چق�در آن مدل ها بيش�تر 
كار مي كنند، ان�گار به پيچيدگي زندگي 
بيشتر اضافه مي شود. اگر واقعاً زندگي به 
فرمول هاي پيچيده نياز دارد پس چرا آنها 
نمي توانند مسائل زندگي ما را حل كنند؟ 


