
 زندگی س�خت اس�ت، برای بعضی  ها كه حقیقتًا ناجور 
پیش می رود. این س�ختی همراه می ش�ود ب�ا آدم های 
موفق، پولدار، زیبا و محبوبی كه صبح تا شب تلویزیون 
و دیگر رس�انه  ها نش�انمان می دهند. طبیعی است كه 
گاهی دلم�ان بخواهد ما ه�م جای یكی از آنها باش�یم، 
 Todd(  اما اگر این آرزو واقعًا جدی ش�ود، چه؟ تاد می
may(، فیلسوف امریكایی معتقد است تعداد اندكی از 
ما اگر چنین انتخابی جلویمان باش�د، قبولش می كنیم. 
تاد می استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه كلمسون است. 
آخرین كتاب او »زندگی شكننده: پذیرش آسیب پذیر 
بودنمان « نام دارد. این مطلب به قلم تاد می در وب سایت 
نیویورك  تایمز منتشر شده است. وب سایت ترجمان نیز 
آن را با ترجمه محمدابراهیم باس�ط بازنشر كرده است. 
مطلب را با اندكی تلخیص و پیرای�ش در ادامه بخوانید.

      
آیا دوست داشتید جای كسی دیگر بودید؟

 هیچ وقت با حس��ادت به زندگی دیگ��ران نگاه 
كرده اید، با حدی از حس��ادت كه ب��رای یكی دو 
لحظه )یا بیش��تر( به این فكر افتاده باش��ید كه  
می شد خودتان جای او باشید؟ آدم های معروف به 
كنار، كسی از آش��ناهای خودتان كه انگار نظركرده است و 
زندگی خوب��ی دارد: ش��غلی چالش برانگی��ز و لذت بخش، 
همسری خوش برخورد و جذاب، آپارتمانی بزرگ با منظره ای 
دیدنی )و بله اینهایی كه در فرودگاه می توانند بدون كنترل از 
گیت رد ش��وند.( آیا در این لحظه ها، اگر پیشنهادش وجود 
داشته باش��د، وسوسه می ش��وید كه جای خودتان را با آنها 
عوض كنید؟ واقعاً این را می خواهیم؟ و اگر جداً به این چیز ها 
فكر می كنیم، این یعنی چطور آدمی هستیم یا چه نگاهی به 

زندگی مان داریم؟ 

من به جای او...  او به جای من...  

قطعاً پیچیدگی  هایی اینجا وج��ود دارد. اگر 
جای كس دیگری زندگی می كردید، آن وقت 
چه كسی بچه های شما را بزرگ می كرد یا به 
همسرتان عشق می ورزید یا از پدر و مادرتان 
در دوران پیری مراقبت می كرد؟ در واقع، اگر شما جای كس 
دیگری بودید اصاًل بچه هایتان وجود نداش��تند كه این فكر 
جالبی نیس��ت. برای بیان این مطلب، شاید بهترین راه این 
باشد كه آن را در قالب نوعی معامله توضیح دهیم: اگر شما 
زندگی آن افراد را داشتید، آنگاه آنها زندگی شما را داشتند و 
دقیقاً همان طور كه شما زندگی می كنید، زندگی می كردند. 
مسئولیت های شما را آنها بر عهده می گرفتند و بنابراین جایی 
برای احساس گناه باقی نمی ماند. اگر ماجرا را این طور در نظر 
بگیریم، آنگاه مسئله خواستن اینكه جای كس دیگری باشیم 
به مسئله تجربه كردن تبدیل  می ش��د: آیا كسی هست كه 
تجربه زندگی اش را به تجربه زندگی خودتان ترجیح بدهید، 

با فرض اینكه باقی چیز ها یكسان باشد؟ 

آیا ش�ناختی از زندگی و تجربیات ف�ردی دیگران 
دارید؟

وقتی بخواهیم تجربه كس دیگری را داشته 
باش��یم، مالحظه ای كه س��ریعاً به ذهنمان 
می رسد این است كه میل به كس دیگری بودن 
)یعنی داشتن تجربه او( مبتنی بر ارزش  ها و 
امیالی اس��ت كه من دارم و لذا من باید من باشم تا بخواهم او 
بشوم، ولی خیلی روشن نیست كه آیا این مالحظه واقعاً می تواند 
مانعی برای چنین میلی باشد یا نه. می توانم بگویم درست است 
كه تجربه آنها بودن دقیقاً وقتی بهتر است كه من خودم باشم، 
ولی دست كم آن قدر همپوشانی بین من و آنها وجود دارد كه 
ارزش  ها و امیال من در آنها نیز وجود داشته باشد و در عین  حال 
آنها تجربه ای بهتر از من داشته باشند. بنابراین كماكان می توانم 
به جای آنها بودن را ترجیح بدهم. در مقابل، می شود گفت افراد 
دیگر را اصاًل نمی توان آن قدر شناخت كه مطمئن شد، همان 
ارزش  ها و امیال را دارند یا نه. نكته این است كه من به قدر كافی 
دیگران را نمی شناسم تا بتوانم بگویم كه آیا حاضرم تجربه هایم 
را با آنها معامله بكنم یا نه، ولی ممكن اس��ت كسی هم بگوید 
همین قدر كه من با كس دیگری شباهت  هایی دارم، كافی است 

تا حاضر بشوم جای او باشم.

برای اینكه یك نفر دیگر باش�م چه چیز هایی را فدا 
می كنم؟

با مقداری تأمل، اكثر ما حاضر نخواهیم بود جای 
خودمان را با ش��خص دیگری عوض كنیم، هر 
قدر هم كه زندگی دیگران موفق یا اغواكننده به 
نظر برسد  یا حتی واقعاً باشد. هرچند برای اینكه 
بفهمیم چرا حاضر نیستیم، باید زاویه دیدمان را تغییر بدهیم. 
باید به تجربه های خودمان دقت كنیم نه به تجربه های دیگران، 
یا اول به تجربه های خودمان نگاه كنیم. برای اینكه یك نفر دیگر 
باش��م چه چیز هایی را فدا می كنم؟ روابطم ب��ا همه فرزندان، 
همسر، دوستان و كل گذشته زندگی ام را زیر بار چنین چیزی 
نخواهم رفت. آنچه از دست خواهم داد كل تجربه خودم است. 
مطمئناً كسانی هستند كه زندگی های فوق العاده سختی دارند. 
شاید برای آنها كاماًل بیرزد كه بخواهند تجربه كس دیگری را 
داشته باشند، اما چند نفر از ما در چنین موقعیتی هستیم، تا این 

حد ناجور؟ 

آیا حاض�رم تجربه های خودم را ب�ا دیگران عوض 

كنم؟
من با كسانی كه برایم مهم هستند، گذشته 
خاصی دارم. البته آنها برای شخصی كه من 
جایم را با او عوض می كنم نیز مهم خواهند 
بود و به همین طریق، آنچه من برای آنها انجام 
داده ام او نیز برای آنها انجام خواهد داد، اما گذشته ای كه من 
خودم تجربه كرده ام دیگر از دست می رود. به جای آن حاال 

گذشته ای با كسان دیگری دارم كه آنها را به اندازه كسانی كه 
با آنها ارتباط داشته ام، نمی شناسم. این وضعیت چه حسی 
خواهد داشت؟ واقعاً نمی دانم. شاید این شخص شغلی دارد 
كه آنها از آن ل��ذت می برند و از نظر مال��ی خیالش راحت و 
معروف یا زیباس��ت، اما آیا این تفاوت  هایی ك��ه با من دارد 
آن قدر جدی هستند كه حاضر باشم جایم را با او عوض كنم؟ 
در این سطح این سؤال مثل این است كه بپرسیم آیا حاضرم 
تجربه های عمیق  ترین دلبستگی هایم را با خوبی  هایی كه به 
نظر نمی آید به اندازه روابطم اهمیت داشته باشند، عوض كنم 
یا نه، ولی معامله دقیقاً بین تجربه دلبستگی هایم و وسایل 
آسایش س��طحی به عالوه یك س��ری چیزهای مهم است؛ 
چیز هایی كه من در جای خودشان چندان با آنها آشنا نیستم. 
اگر این طور ن��گاه كنیم، چنی��ن معامله ای دیگ��ر چندان 
نویدبخش به نظر نخواهد آمد. البته می شود این ایراد را گرفت 
كه اگ��ر روابط آنه��ا هم رواب��ط خوبی باش��د - روابطی كه 
تجربه اش برای آن افراد لذت بخش بوده باش��د- دیگر الزم 
نیست دقیقاً بدانم كه چه جور روابطی هستند، اما این ایراد 
خودش مشكلی دارد: حتی اگر آن تجربه  ها تجربه های خوبی 
باشند، آیا حاضرم تجربه های خودم را با آنها عوض كنم؟ در 
اینجاست كه ارزش  ها و امیال مورد نظر خود من، آنهایی كه 
در طول زندگی ام پرورش داده ام، نیروی واقعی خودشان را به 

نمایش می گذارند.

تجربه های دیگری باید شبیه تجربه های من باشد!

تجربه  هایی كه من در زندگی ام برای آنها ارزش 
قائلم صرفاً به دلیل لذت بخش بودن به دست 
نیامده اند، بلكه چون تجربه  هایی بوده اند كه 
من برای آنه��ا ارزش قائل بوده ام، به دس��ت 
آمده اند و من به سبب كسی كه هستم برای آنها ارزش قائلم. 
پس مسئله فقط این نیست كه آیا تجربه های شخص دیگر 
تجربه های خوبی هستند یا نه، بلكه مهم تر این است كه آیا 
می خواهم این تجربه های خوب را داش��ته باش��م یا نه و آیا 
آن قدر در این خواستن مصّر هستم كه حاضر باشم تجربه های 
خودم را با آنها عوض كنم یا نه. تجربه های دیگری باید تا حد 
بس��یار زیادی ش��بیه تجربه های خود من باش��ند - یعنی 
تجربه  هایی كه برای من بیشترین اهمیت را دارند- تا بتوانند 
كاندیداهای مناسبی برای این معامله به حساب بیایند و این 
نه تنها چیزی اس��ت كه من قادر به دانستنش نیستم، بلكه 

بسیار هم بعید است كه چنین باشد. 

پس تكلیف همدلی با تجارب تلخ دیگران چه می شود؟

ما تجربه های فراوانی را از سر می گذرانیم كه 
در آنها كس��انی كه برای ما مهم هس��تند با 
شرایط سختی مواجه می ش��وند و از چنین 
تجربه  هایی احساس پش��یمانی نمی كنیم. 
برای مثال، وقتی فرزند كسی مشكالت اجتماعی دارد یا یك 
دوست شغلش را از دست می دهد، از سر گذراندن این اتفاقات 

نه تنها برای آنها دشوار است، بلكه ما هم به سبب همراهی با 
آنها در مشكالتش��ان نوعی رنج همدالنه را تجربه می كنیم. 
دوست داشتیم آنها آن مشكالت را نداشتند، اما با توجه به 
اینكه آن مش��كالت را دارند، می خواهیم كنارشان باشیم تا 
بتوانیم از آنها حمایت كنیم. نمی خواهیم كس دیگری این كار 
را انجام بدهد. می خواهیم خودمان آنجا باشیم، حتی اگر برای 
ما تجربه لذت بخشی نباشد. البته ترجیح ما در وهله اول این 
است كه آنها اصاًل چنان تجربه  هایی را نداشته باشند، اما این 
بیش��تر برای آنهاس��ت تا برای ما. با توجه به اینكه آنها آن 
تجربه  ها را دارند، انتخاب ما ای��ن خواهد بود كه تجربه های 
ناخوشایند خودمان را در كنار آنها داشته باشیم. عالوه  بر این، 
از آنجا كه چنین تجربه  هایی برای ما سنگین بوده اند، ممكن 
اس��ت برای خودمان هم ترجیح بدهیم كه چنان اتفاقاتی 
نیفتاده باشند، اما این مسئله كم  اهمیت تری است. این مسئله 
مربوط به این است كه زندگی ما در برخی لحظات ناخوشایند 
چطور گذش��ته اس��ت، نه اس��تداللی ب��رای عوض كردن 
زندگی مان با زندگی ك��س دیگر. اس��تدالل برای تعویض 
زندگی  ها باید مبتنی بر خواست نداشتن هرگونه رابطه ای با 

نزدیكانمان باشد، با همه سیه روزی  هایی كه در پی دارد.

دست آخر، گذشته خودمان را انتخاب می كنیم!

وقتی من درباره معامله زندگی خودم با زندگی 
كس دیگری سؤال می پرسم، از منظر خودم 
نگاه می كنم و می پرسم آیا می خواهم آن نوع 
روابطی را كه دیگری دارد، من داشته باشم یا 
نه و آن روابط هر نوعی كه باشند، احتماالً با نوع روابط خود من 
فرق دارند، روابطی كه عمیقاً برای من معنادار هستند. من 
دارم چیزی را كه در تجربه خودم برایش ارزش قائلم با چیزی 
كه در تجرب��ه دیگ��ری برای��ش ارزش قائل��م و مهم  ترین 
خصوصیات آن تجربه را حتی نمی توانم بدانم مقایسه می كنم. 
اگر این طور ببینیم، اكثر ما بعید است وارد چنین معامله ای 
بش��ویم، حتی اگر برای ما مقدور باشد. ما در جهانی زندگی 
می كنیم كه در آن دائم زندگی كس��انی را پیش چش��م ما 
می آورد كه ثروتمندتر یا مش��هورتر یا تأثیرگذارتر یا زیباتر 
هستند و انگار كه ما باید به این چیز ها اشتیاق نشان بدهیم. 
البته مشتاق چیزی بودن به خودی خود مشكلی ندارد. اما اگر 
این زندگی های رش��ك برانگیز برای این به ما نش��ان داده 
می شوند كه برایشان له له بزنیم كه فقط اگر برایمان مقدور 
باشد، حاضر باشیم آن زندگی  ها را داشته باشیم، آنگاه باید 
گفت اینها تصاویری هستند كه از ما می خواهند چیز هایی را 
كه برایمان مهم اس��ت فراموش كنیم. در عصری كه عصر 
طمع كاری است، عصری كه در آن تقریباً همه قیود اخالقی 
طمع كاری كنار گذاشته شده اند، مایه تسلی خاطر خواهد بود 
- و حتی الزم خواهد بود- كه بفهمیم اگر بنا باش��د از میان 
گذش��ته افراد مختلف دس��ت به انتخاب بزنی��م، احتماالً 
گذشته ای كه انتخاب خواهیم كرد همان گذشته خودمان 

خواهد بود.
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سبك فراغت

   مینا محمددوست 
تا به حال به معني كلمه تفریح فكر كرده اید؟ 
چه فعالیتي براي ش�ما به معن�اي این كلمه 
است؟ با انجام چه كاري حس مي كنید تفریح 
خوبي داش�تید؟ به تع�داد كس�اني كه این 
جمله ها را مطالعه كرده اند، مفاهیم متفاوتي 
در ذهن ها نقش مي بندد. شاید به شكل كلي 
بشود تفریح بزرگس�االن را با بازي كودكان 
مقایسه كرد. از این منظر كه در هر دوي این 
فعالیت ها ف�رد داوطلبانه ش�ركت مي كند، 
اختیاري است نه اجباري. هدف در خود این 
عمل نهفته شده، یعني فرد هنگام انجام رفتار 
تفریحي هدف خاصي را دنبال نمي كند. آنچه 
مي طلبد؛ آسودگي خاطر، لذت بردن، شادي، 
شارژ ش�دن و تجدید انرژي ، فاصله گرفتن 
از شلوغي و روزمرگي هاس�ت. تفریح سالم 
فعالیتي اس�ت كه تأثیر منفي ب�راي جامعه 
ن�دارد. برعكس از آنج�ا كه باعث انبس�اط 
خاطر فرد ش�ده و ب�ه س�امت روان كمك 
مي كند براي جامعه هم مفید است زیرا جامعه 
همان طور كه به روي افراد تأثیرگذار است، از 
تك تك اعضا تأثیرپذیر است. نمي توان براي 
این فعالیت، قومیت، سن، یا جنسیت در نظر 
گفت. همه ب�ه تفریح احتی�اج داریم. پس با 
توجه به نكات اش�اره ش�ده مش�خص است 
این امر در زندگي، جای�گاه پراهمیتي دارد.

      
تفریح فق��ط مربوط ب��ه عصر حاضر نیس��ت. 
انسان شناس��ان ردپایي از بازي بزرگساالن به 
عنوان سرگرمي، در بسیاري از دوران ها به دست 
آورده اند و هر زمان عملي در بستر تاریخ همواره 
جاري باشد، سؤال مهم این است كه آیا این یك 

نیاز غریزي است؟ 
در حال حاضر با مدرنیزه ش��دن زندگي، برخي 
تفریحات جنبه س��ودآوري داش��ته و به شكل 
جاذبه هاي توریس��تي خودنمایي مي كند. این 
عامل به نفع جوامع است و باعث رونق اقتصادي 
كش��ور ها مي ش��ود، اما نكته مهم اینكه بعضي 
از قش��رها ش��اید توان بهره ب��ردن از امكانات 
توریس��تي را نداشته باش��ند. بنابراین مناسب 
اس��ت هم سیاس��ت هاي هر جامعه به سمتي 
باشد كه تمام مردم بتوانند از امكانات تفریحي 
استفاده كنند و هم افراد جامعه تعریفي معقول از 
تفریح و اولویت بندي بر اساس زندگي شخصي 
خود داشته و طبق آن از اوقات فراغتشان لذت 

ببرند. 
چنانچ��ه بخواهی��م دامن��ه تفریح��ات را در 
پیوس��تاري پیاده كنیم، با تعداد و تنوع زیادي 
روب��ه رو هس��تیم كه پاس��خگوي بس��یاري از 
سلیقه ها و فرهنگ هاست. مثل طبیعت گردي 
)دریا، صح��را، كویر، ك��وه، جنگل، دی��دار از 
روستاهاي اطراف شهرها و...( دیدار از موزه ها، 
دورهمي هاي دوس��تانه، انواع بازي ه��ا ) البته 
شرایط كنوني و توجه به پروتكل هاي بهداشتي 
را در نظر داشته باش��یم(، دیدار از فعالیت هاي 
هنري )تئاتر، س��ینما، موس��یقي و...(. پرورش 

گیاهان، )لمس ك��ردن و جابه جای��ي خاك از 
دسته فعالیت هایي است كه براي افراد بزرگسال 
حكم آش��تي و بازي با كودك درون را دارد، در 
صورت عالقه مندي حتم��اً ای��ن كار را تجربه 
كنید.( حاال اگر زماني ح��س كردیم تفریحي 
نداری��م، بیایید منصفانه به برداش��تمان از این 

مفهوم هم توجه كنیم. 
گاه شنیده مي ش��ود افرادي عنوان مي كنند به 
ش��غل خود عالقه خاص دارند و شغل ش��ان را 
هم ردیف با تفریح مي دانند. هر چند این نگرش 
یكي از بهترین حالت هاي ممكن براي داشتن 
یك شغل اس��ت، اما یادمان باشد ما از تفریحي 
صحبت مي كنیم كه حس شوخ بودن ما را بیدار 
كرده و ما را با شادي به اعماق وجودمان پیوند 
دهد. مي دانیم الزمه زندگ��ي و انجام كارهاي 
روزانه در امور مختلف، داشتن جدیت، پشتكار، 
تالش و تمرین مي باش��د. این ویژگي ها باعث 
رشد و ساخته شدن زندگي است، اما بعدي در 
وجود هر انس��ان نیز هس��ت كه مایل است گاه 
از این ویژگي ها، براي تجدید نیرو دور باش��د. 
تفریح س��الم این فرصت و این امكان را براي ما 

فراهم مي كند. 
مسئله دیگري كه باید به آن توجه كنیم، دنیاي 
كودكان در خانواده و نیازش��ان ب��ه برنامه هاي 
سرگرم كننده اس��ت. با تأس��ف گاه مي بینیم، 
دوندگي هایي كه ارمغان زندگي شهرنشیني به 
بشر است، به زندگي كودكان نیز رخنه كرده و 
لطمه مي زند. بعضي والدین ساعات فرزندان را 
با كالس هاي آموزشي و پشت هم پر مي كنند. 
قبول داریم كه براي زندگي خوب در این عصر 
فرزندان نیاز به یادگیري و كسب مهارت دارند، 
اما غافلی��م كه بخش��ي از پرورش ش��خصیت 
كودكان هنگام سرگرمي و بازي شكل مي گیرد. 

پس این فرصت را از آنها نگیریم. 
نكته دیگري كه جاي تأمل دارد این اس��ت كه: 
بسیار شنیده مي شود وقتي از والدین مي پرسیم 
از چه تفریحي لذت مي بری��د؟ تعداد زیادي از 
جواب ها چنین است: هر تفریحي كه به بچه هام 
خوش بگذره، نمي دونم بهش فكر نكردم! هر جا 
بچه هام خوش باشن منم خوش��م و... بله! صد 
البته نهایت مطلوب هر وال��دي خوش احوالي 
فرزندان است، اما مرز بین نقش ها، حتي براي 
تفریح باید كام��ل از هم جدا باش��د. كمي فكر 
كنیم! بعد از والد ش��دن، چنان با خ��ود بیگانه 
مي ش��ویم كه حتي نمي دانیم كدام سرگرمي 
مخصوص لذت بردن من است! من مستقل ما 
كجا گم شده است؟... یادمان باشد، هر زمان با 
قاطعیت توانستیم خواسته هاي خود و اعضاي 
خانواده را به درستي درك كنیم و براي هركدام 
قدمي مناسب در حد توان برداریم، یك پله به 
طرف سالمت روان افراد خانواده گام برداشتیم. 
به خاطر بسپاریم، همان طور كه نیاز سرگرمي 
یك نوجوان با یك كودك خردس��ال متفاوت 
اس��ت، نیاز هاي تفریحي ما نیز با فرزندان مان 
متمایز از یكدیگر است. لطفاً دفعه بعد كه كسي 
این سؤال را از شما پرس��ید، به آسودگي خاطر 

خودتان توجه كنید. 
موض��وع مهم دیگ��ر اینكه م��ا گاه به ش��كل 
ماهرانه اي در هر ش��رایطي مشغول گله مندي 
هس��تیم. از درد دس��ت و پا گرفته تا اوضاع و 
احوال دنی��ا و قیمت ها و... . لطف��اً وقت تفریح 
بحث ه��اي كاري، درد و دل هاي همیش��گي 
همه را براي س��اعاتي ممنوع كنی��م! تصمیم 
بگیریم این زمان جدا از دغدغه ها باش��یم. اگر 
بناست در محیطي خوش آب و هوا بنشینیم و 
در مورد سنگ كلیه، زخم معده و سردردهاي 
دائمي حرف بزنیم، پیشنهاد مي كنیم در منزل 
یا محیط كار باش��یم كه حداق��ل كار مفیدي 

انجام دهیم. 
همه تجربه كرده ایم بهتر است براي رسیدن به 
اهداف برنامه ریزي داشته باشیم. برخي افراد در 
این میان، هنوز به اتمام برنامه نرسیده احساس 
بي انگیزگي دارند. با بررسي مشخص مي شود، 
معموالً یك��ي از دالیل این موضوع، فش��ردگي 
س��اعات كاري و نب��ودن اس��تراحت ذهن��ي 
است. پشتكار و سختكوش��ي الزمه رسیدن به 
خواسته ها و تفریح حكم تعدیل كننده انرژي و 

تجدید نیرو براي ادامه راه است. 
*مشاور و روانشناس

گم شدن فرهنگ تفریح در هزارتوي روزمر گي ها

كمي هم به فكر تفريح خودتان باشيد

آرزوی جای فرد دیگری بودن ظاهراً فقط یك شعار است

زندگی خودم را با هیچ كس معامله نمی كنم!

سبك نگرش

وقتي از والدین مي پرسیم از چه 
تفریحي ل�ذت مي بری�د؟ تعداد 
زی�ادي از جواب ها چنین اس�ت: 
هر تفریحي كه به بچه هام خوش 
بگذره، نمي دونم بهش فكر نكردم! 
هر جا بچه هام خوش باش�ن منم 
خوش�م و... بله! صد البته نهایت 
مطلوب هر وال�دي خوش احوالي 
فرزن�دان اس�ت، ام�ا م�رز بین 
نقش ها، حتي ب�راي تفریح باید 
كامل از هم جدا باش�د. كمي فكر 
كنیم! بعد از والد ش�دن، چنان با 
خ�ود بیگانه مي ش�ویم كه حتي 
ك�دام س�رگرمي  نمي دانی�م 
مخصوص لذت بردن من اس�ت!

با مقداری تأمل، اكثر ما حاضر نخواهیم 
بود ج�ای خودمان را با ش�خص دیگری 
عوض كنیم، هر قدر هم كه زندگی دیگران 
موفق یا اغواكننده به نظر برسد  یا حتی 
واقعاً باش�د. هرچند برای اینكه بفهمیم 
چرا حاضر نیستیم، باید زاویه دیدمان را 
تغییر بدهیم. باید به تجربه های خودمان 
دقت كنیم نه به تجربه های دیگران، یا اول 
به تجربه های خودمان ن�گاه كنیم. برای 
اینكه یك نفر دیگر باشم چه چیز هایی 
را فدا می كنم؟ روابطم ب�ا همه فرزندان، 
همسر، دوستان و كل گذشته زندگی ام را 
زیر بار چنین چیزی نخواهم رفت. آنچه از 
دست خواهم داد كل تجربه خودم است

   سلما سلطاني
دیدي موقع خوردن یه چایي به وقت عصر، وقتي كه تنها 
هستي و خلوت كردي، پاشدي دمش كردي و داري با چند 
تا پر گل محمدي و بهارنارنج از خودت پذیرایي مي كني، یهو 
میري تو فكر؟... دیدي وقتایي كه خودتو دوست داري یاد 
اونایي هم كه دوستشون داشتي و دوست مي دونستي شون 
مي فتي؟... مي دوني چي فكر مي كنم؟... من فكر مي كنم 
آدم از هر كس و هرجایي فرار كن��ه، از خود خود خودش 
نمي تونه... اینكه س��ه ب��ار میگم خود، یعني ب��ه اون الیه 
درونیت اصاًل نمي توني دروغ بگ��ي، همه چیزتو مي دونه، 
همون كه ذاتش پاكه و كار خداست... كاري با اونایي ندارم 
كه از داشتن این بخش محروم هس��تن، كارشون با كرام 
الكاتبینه، كار با اونایي دارم كه هنوز میشه امید داشت كه 

خودسازي كنن... 
داشتم مي گفتم از خود واقعیش، از خویشتن خویشش به 
قول ش��ریعتي، نمي تونه فرار كنه، مي دونه چي كار كرده، 
گرچه براي عملكردش دلیل زیاد می��اره كه تو گفتي، تو 
بد كردي، تو در ح��ق من فالن كار زش��ت رو كردي، ولي 

در نهایت از خودش راضي نیس��ت... به ه��ردري میزنه تا 
حالشو خوب كنه. حتي با قرص و دارو، حتي با حرف زدن 
پشت  سر كسي یا كسایي كه بهش��ون حسودي كرده. آره 
حسودي. بهش به این سادگي نگاه نكنین، جنایت ها كرده 

این حس��ادت... یادمون باش��ه با خراب كردن دیگري باال 
نمي ریم... تعادل دنیا به هم مي ریزه جانم... یادمون باش��ه 
با حس��ادت فقط خودمون رو خراب مي كنیم و با آسیبي 
كه مي زنیم روابط خوب و سازنده مون رو از دست مي دیم. 

روابطي كه مي تونیم خیلي خوب باهاشون رشد كنیم. چون 
هیچ رفیقي حسادت رو از رفیقش نمي پذیره! بعضي از رفاقتا 
هیچ  وقت تكرار نمیشن !... به قول مسعود ضرابي: »دوست، 
در لحظه پیدا مي ش��ود و در لحظه اي هم ناپدید اما رفیق 
فرق دارد، زماني كه مي آید به ماندنش بیشتر دل مي بندي تا 
اینكه منتظر رفتنش باشي! زندگي هركدام از ما آمیخته اي 
از دوست و دشمن هاست، اما كم پیش مي آید كه رفیق ها 
همدیگر را پیدا كنند! رفاقت هاي پایدار از وفاداري مي آیند 
و دوس��تي هاي فراوان از چ��رب زباني! انتخ��اب كنید كه 

مي خواهید كدام باشید، یك وفادار یا یك تملق گو؟«
از یه سن و سالي به بعد خوبه بریم به سمت بلوغ فكري! خوبه 
كه سعي كنیم نگاهمون، دیدمون، توقعاتمون، انتظاراتمون، 
و مهم تر از همه عملكردهامونو تغییر بدیم تا براي خودمون 
در درجه اول و بعد براي كس��اني كه با ما در ارتباط نزدیك 

هستند، قابل تحمل، دوست داشتني و درست باشیم!
واژه »دوست« رو در فرهنگ لغت جست وجو كنید! به شما 
میگه ضد دشمن!... واژه »رفیق« رو جست وجو كنید و این 

بار به شما میگه همراه!

دوست يعني ضد دشمن، رفيق يعني همراه
قصه زندگي


