
  سيداميرحسين حسيني
امروزه كه انسان مدرن سرگرم دنياي ديجيتال است، 
ارتباطات اجتماعي بس�يار كمرنگ  و مالقات هاي 
قوم و خويش�ي به عبارتي از مد افت�اده و كمرنگ 
ش�ده اس�ت، در صورتي كه زمان هاي ن�ه چندان 
دور، زندگي با ارتباطات جمعي زيبايي دلنش�يني 
داش�ت؛ رفت و آمد خانواده ها با ه�م، دورهمي ها، 
مهماني دادن ها، جمع شدن ها و شب نشيني فرزندان 
و نوه ها در كنار پدربزرگ  و مادربزرگ  ها روي بالكن 
با صداي قل ق�ل س�ماور و صداي خن�ده بچه ها... 

  
  صله ارحام يعني چه؟

صله رح��م در معناي لغ��وي يعني وصل ك��ردن و در 
تفس��ير به معاني پيوند با دوس��تان و آش��نايان است. 
هر چيزي باعث پيوند بيش��تر بين آنها شود، مي توان 
بر آن صله رحم نام گذاش��ت. ارحام كسانى  هستند كه 
در مراتب ارث واقع مى ش��وند؛ مانند: پدر، مادر، برادر، 
خواهر و فرزن��دان آنان و نيز عمو، عم��ه، خاله، دايى و 

فرزندان آنان. 
  كرونا به مشكل دامن زده است

امروزه ش��يوع ويروس كرونا و اج��راي قرنطينه، موجب 
ممانعت از ديد و بازديدها و منع س��فر شده است كه اين 
موضوع بيش از پيش ديدارها را كمرنگ كرده و باعث روي 
آوردن مضاعف به دنياي مجازي شده است. زمان هايي كه 
صرف استفاده از لوازم ديجيتال، گوشي همراه هوشمند، 
لپ تاپ و كامپيوتر مي ش��ود، نسبت به قبل بسيار بيشتر 
شده اس��ت، در حالي كه مي دانيم وابس��تگي و اعتياد به 
دنياي مجازي آثار س��وء فراواني روي روان و جسم انسان 

مي گذارد. 
 در ديد و بازديد از اقوام، از وضعيت و مش��كالت همديگر 
باخبر مي شويم و مي توانيم در موارد مختلف به هم كمك 
كنيم. مثاًل اگر احتياج به كمك مالي هس��ت با همياري 
دوستان و آشنايان مشكل مالي حل مي شود و اين كمك و 

ياري سبب قوي تر شدن پيوند عاطفي بين آنها مي شود. 
  حال يكديگر را خوب كنيم

 نگرش ما بايد نس��بت به صله رحم تغيي��ر كند تا بتوانيم 
اين مس��ئله اي را كه آنچنان براي خود دش��وار كرده ايم 
برطرف كنيم. بايد نگاه ما نس��بت به صله رحم اين باشد 

كه با انجام آن، حال يكديگر را بهتر كنيم نه اينكه اسباب 
زحمت يا مشقت طرف مقابل شود. بايد صله رحم سبب 
گره گشايي از مشكالت باشد نه اينكه گره به گره هاي ديگر 
بيفزايد. س��رانجام اينكه صله رحم باعث دلخوشي خود و 
اطرافيان شده و انگيزه بيش��تري براي زندگي در انسان 

به وجود آورد. 
  صله رحم حضوري، چيز ديگري است

هر چند مي توان از تكنولوژي ه��اي امروزه نيز براي انجام 
صله رحم استفاده كرد و با استفاده از شبكه هاي مجازي 
يا حتي تلفن ب��ه صله رحم پرداخت، ام��ا انجام صله رحم 
به صورت حضوري تأثيرات بهتر و كارآمدتري دارد و نفس 
حضور باالتر است. به عنوان  مثال براي باخبرشدن از احوال 
مادر و پدري كه سن و سالي از آنها گذشته است، نمي توان 
به تلفن يا پيام اكتفا كرد؛ آنها نياز به مراقبت، محبت و توجه 
ويژه دارند و با حضور در كنارشان مي توان به وضعيت آنها 
رسيدگي و كم و كاس��تي موجود در زندگيشان را رفع و 
رجوع كرد؛ تهيه مايحتاج آنها، تعمير اسباب خانه يا اگر نياز 
است براي رفتن به درمانگاه آنها را همراهي كرد و كارهايي 

از اين دست انجام داد. 

  آسيب هاي ترك صله رحم
از آس��يب هاي اجتماعي ت��رك صله رحم اين اس��ت كه 
خالي شدن اطراف شخص و احساس نياز به همراه باعث 
مي شود تا افراد سودجو و منفعت طلب به ويژه در فضاي 
مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي مختلف به سراغ شخص 
آمده و با ابراز همدردي يا محبت كاذب به ش��خص، او را 
به سمت مقاصد شرورانه خود هدايت كنند؛ بزرگ ترين 

آسيب اجتماعي نيز همين است. 
اكثر مشكالت اجتماعي و فردي با همياري خانواده يا 
اقوام قابل  حل و برطرف شدن هستند، اگر اين مشكالت 
از سوی نزديكان او حل نشود به جامعه مي رسد. حتي 
افراد بزهكار و سابقه دار اذعان مي كنند كه اگر نزديكان و 
در اولويت اول خانواده او را به حال خود رها نكرده بودند 
در دام جرائم گرفتار نمي ش��دند. آسيب هاي روحي و 
رواني كه در جامعه ب��روز پيدا مي كند، همچنين تمام 
مشكالت و آسيب هاي اعتياد به فضاي مجازي با كانون 
گرم خانواده و انجام صله رحم به معناي حقيقي آن قابل 

 حل و رفع است. 
  صله رحم در آيات و روايات

اهميت صله رحم در آيه 90 سوره مباركه نحل، مشخص 
َ يأُْمُر بِالَْعْدِل َواإلْحَساِن َوإِيَتاءِ ِذي الُْقْربَي َو  مي شود: »إِنهَّ اللهَّ
يْنَهي َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمْنكِر َوالَْبْغي يِعُظكْم لََعلهَّكْم تََذكُروَن« 
منظور از ذي القربي خويشاوندان است، ترتيب آورده شدن 
صله رحم در اين آيه قابل توجه است؛ خداوند انسان ها را 
ابتدا به عدالت و بعد از آن به احسان و ايتاء ذي القربي امر 
مي كند. از اين آيه اين نكته برمي آيد كه احسان و رسيدگي 

به ذي القربي در مقام اهميت، در كنار عدالت هستند. 
در آيه 27 سوره مبارك بقره آثاري براي قطع خويشاوندي 
ذكر ش��ده اس��ت؛ دور ش��دن از آرامش و دچار شدن به 
افس��ردگي روحي و رواني بخش��ي از آن چيزي است كه 

انسان ها از ترك صله رحم متحمل مي شوند. 
درباره آثار ترك صله رحم در آيات و روايات هشدارهايي داده 

شده است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره شده است: 
- تنگدس��تي؛ حض��رت عل��ي)ع( فرمود: قط��ع رحم با 
خويشاوندان تنگدستي مي آورد )وسايل؛ ج۱۵؛ ص2۴7(

- كاهش عمر؛ رسول خدا)ص( فرموده است: »انساني كه 
صله  رحم مي كند و خداوند به سبب آن، عمر سه ساله او را 
به 33 سال افزايش مي دهد؛ در مقابل انساني كه قطع رحم 

مي كند خداوند عمر 30 ساله او را به سه سال يا كمتر از آن 
كاهش مي دهد.« )وسايل الشيعه؛ ج2۱؛ ص۵37(

- انقطاع نس��ل: امام باقر)ع( به نق��ل از حضرت علي)ع( 
مي فرمايد: »سه خصلت است كه دارندگان آن نمي ميرند؛ 
مگر آنك��ه كيفر آنه��ا را در همين دنيا مي بينند: س��تم، 
قطع رحم و قس��م دروغي كه با آن با فرمان خدا مخالفت 
مي كنند... به درستي كه قسم دروغ و قطع رحم سرزمين ها 
را از اهل آن خالي مي گرداند و رحم زنان را عقيم مي سازد 
و عقيم شدن رحم، انقطاع نسل را در پي خواهد داشت.« 

)كافي؛ ج2؛ ص2۴7(
- دورشدن از رحمت: رسول خدا)ص( فرموده است: رحمت 
بر قومي كه در ميان ايشان قاطع رحم وجود داشته باشد؛ 

نازل نمي شود.«)كافي؛ ج2؛ ص۱۸۴(
- محروميت از بهشت: رس��ول خدا)ص( مي فرمايند: سه 
گروهند كه هرگز داخل بهشت نمي شوند: معتاد به شراب، 
معتاد به سحر و جادو و قاطع رحم. )وسايل الشيعه؛ ج۱۵؛ 

ص3۴۶(
  يك فضيلت بزرگ اخالقي

فضايل اخالقي سازه هاي معنوي انسان هستند و هويت او 
را شكل مي بخشند. انسان هر چه از اخالق نيكوي بيشتري 
برخوردار باشد، ابعاد معنوي او كامل تر است و از سوي ديگر، 
رذايل اخالقي نقصان در كمال نفساني و شخصيت معنوي 
انسان است. صله ارحام يكي از فضائل اخالقي بسيار مهم 
است كه در زندگي فرد نقش برجسته اي را ايفا مي كند و 
در سالمت جسمي و رواني و سعادت دنيا و آخرت شخص 
تأثير به سزايي دارد. از ديرباز صله رحم در فرهنگ ايرانيان 
جايگاه ويژه اي داشته است؛ عيد نوروز در ايران نقطه اوج 
ارتباطات خانوادگي و قوم و طايفه اي در قالب صله ارحام 
است. با گسترش فرهنگ صله رحم و معاشرت هاي فاميلي 
و احساس تعلق به گروه خانواده، هم نوايي گروهي افزايش 
يافته و افراد براي رعايت آداب پذيرفته ش��ده در خانواده 
تالش مي كنند. صله رحم و ارتباطات خويش��اوندي، هم 
در ارائه ارزش هاي مثبت و گسترش هنجارها و پايبندي 
افراد به آن نقش مؤثري دارد و هم نسبت به ناهنجاري ها 
و بزهكاري هاي اجتماعي و دوري از استفاده هاي بي مورد 
از دنياي مجازي و آسيب هاي آن نقش بازدارندگي خواهد 
داشت و همانند هدايتگر اجتماعي نامرئي، اعضاي خانواده 

را زير چتر حمايتي خود قرار مي دهد. 
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سبك فناوري

از انسان آينده پرداز تا ماشين پيشگو

آيا آينده خود را 
به دست الگوريتم ها بسپاريم؟!

صله ارحام حالمان را خوب مي كند

يك چتر حمايتي بزرگ بر سر خويشاوندان

امروزه ش�يوع ويروس كرون�ا و اجراي 
قرنطين�ه، موج�ب ممانع�ت از ديد و 
بازديدها و منع سفر شده است كه اين 
موضوع بيش از پيش ديدارها را كمرنگ 
و باع�ث روي آوردن مضاعف به دنياي 
مجازي شده است. زمان هايي كه صرف 
استفاده از لوازم ديجيتال، گوشي همراه 
هوشمند، لپ تاپ و كامپيوتر مي شود، 
نسبت به قبل بسيار بيشتر شده است، 
در حالي كه مي دانيم وابستگي و اعتياد 
به دني�اي مجازي آث�ار س�وء فراواني 
روي روان و جس�م انس�ان مي گ�ذارد

فضايل اخالقي سازه هاي معنوي انسان 
هستند و هويت او را شكل مي بخشند. 
انسان هر چه از اخالق نيكوي بيشتري 
برخوردار باشد، ابعاد معنوي او كامل تر 
اس�ت و از س�وي ديگر، رذايل اخالقي 
نقصان در كمال نفس�اني و ش�خصيت 
معنوي انسان است. صله ارحام يكي از 
فضائل اخالقي بس�يار مهم است كه در 
زندگي فرد نقش برجسته اي را ايفا مي كند 
و در سالمت جسمي و رواني و سعادت 
دنيا و آخرت شخص تأثير به سزايي دارد

كمد رو ك�ه ميريزيم بي�رون، چيزهاي 
جالبي مي بينيم. كفش�ي كه پوشيده 
نشده و از مد افتاده يا پوسيده. لباس ها 
هم همينطور. نم ديوار رو به خودش�ون 
گرفت�ن و بعضي هاش�ون ل�ك دار 
ش�دن. حيف ميش�ه خب! اين درسته 
كه بذاري كهن�ه بش�ه و بندازيش دور 
تا نپوش�يده بپوس�ه يا اتفاق�ي براش 
بيفته؟ از چيزهايي ك�ه داري لذت ببر 

تصور كنيد اواخر عصر يك روز كاري است و شما براي 
پياده روي رفته ايد بيرون. خيلي از در خانه دور نشده ايد 
كه به مس��ير معمول پياده روي تان در محله مي رسيد 
و ناگاه ذهنتان به جلس��ه مهمي معطوف مي شود كه 
براي هفته بعد برنامه ريزي شده است. در ذهنتان تصور 
مي كنيد كه جلسه به خوبي پيش رفته -  و همچنانكه 
آن صحنه را تصور مي كني��د، جنب وجوش ظريفي از 
لذت مورد انتظار در جانتان پا مي گيرد-  و به خودتان 
اميد مي دهيد كه شايد فرصتي فراهم شده از رئيستان 
درخواست افزايش حقوق كنيد؛ البته نه اينكه از همان 
لحظه حقوقتان را افزايش دهد، بلكه در چند ماه بعد از 
آن. تصور مي كنيد كه او جواب مثبت مي دهد و اينكه 
آن افزايش حقوق چه معنايي برايتان خواهد داش��ت: 
سال بعد، شما و همسرتان باالخره مي توانيد از شر بازار 
اجاره خالص شويد و در محله بهتري در همان نزديكي 
خانه اي بخريد كه در حوزه آموزش��ي بهتري هم قرار 
دارد، اما سپس ذهنتان به مش��كلي كشيده مي شود 
كه اين اواخر با آن دس��ت به گريب��ان بوده ايد: يكي از 
اعضاي گروهت��ان كه فردي با اس��تعداد، اما تند مزاج 
است. همچنانكه قدم مي زنيد، احس��اس ناراحتي اي 
را به ياد مي آوريد كه هن��گام پرخاش همكارتان براي 
رنجش بسيار بي معناي او فضاي اتاق را پر كرد. جلسه 
ديگري را در ش��ش ماه بعد تصور مي كنيد كه همين 
رفتار انفج��اري در آن رخ مي دهد؛ فق��ط اين دفعه در 
حضور رئيستان اتفاق مي افتد. موج كوچكي از نگراني 
ذهنتان را فرامي گيرد. پيش خودتان فكر مي كنيد شايد 
او خيلي مناسب اين شغل نيست و اين فكر شما را ياد 
پنج سال قبل مي اندازد كه يكي از كارمندان را اخراج 
كرديد. ذهنتان تنش ناخوشايند آن گفت وگو را به ياد 
مي آورد و آنگاه تصور مي كنيد كه گفت وگوي مشابهي 
با كارمند فعلي تان خواهيد داش��ت چقدر پرتنش تر و 
ناخوش��ايندتر خواهد ش��د. همچنانكه ذهنتان با اين 
سناريو پيش مي رود، احساسي پيدا مي كنيد نزديك به 
هراس فيزيكي. فقط در خالل چند دقيقه پرسه ذهني، 
شما چند سفر متمايز رفت وبرگشتي از گذشته به آينده 
انجام مي دهيد: ب��ه هفته پيش رو و جلس��ه مهمتان، 
به يكي دو س��ال بعد و خانه خريداري  ش��ده در محله 
جديد، بازگشت به پنج س��ال قبل، به چند هفته بعد. 
شما زنجيره هايي از علت و معلول مرتبط با آن لحظات 
متفاوت مي سازيد و به آرامي و پيوسته از وقايع بيروني 
به حوادث تخيل شده حركت مي كنيد. كل اين تسلسل 
نوع پيشرفته اي از ژيمناس��تيك زماني است. در اين 
لحظات تفكر بي ساختار، ذهن ما به سرعت ميان گذشته 
و آينده به عقب و جلو مي پرد، مثل يك تدوينگر فيلم كه 

در سراسر فريم هاي يك فيلم پس و پيش مي رود. 
قابليت آينده پ��ردازي، هم در بس��ياري از انقالب هاي 
اجتماعي و علمي كه تاريخ بشر را شكل داده منعكس 
شده و هم به  لطف آنها تقويت شده است. خود كشاورزي، 
بدون حال��ت كارب��ردي اي از آينده، قابل تص��ور نبود: 
پيش بيني تغيي��ر فصل ها و تجس��م پيش��رفت هاي 
بلندمدتي كه از محصوالت اهلي  شده انتظار مي رفت. 

بانكداري و سيس��تم هاي اعتباري مستلزم اذهاني بود 
كه بتوانند ارزش مالي زمان حال را براي امكان پذيري 
دس��تاوردهاي عظيم تر آينده فدا كنن��د. ما با موهبت 
منحصربه فردي براي تصور آينده ب��ه دنيا آمده ايم، اما 
از طليعه تمدن به اين سو، آن موهبت ها را ارتقا داده ايم. 
امروزه پيش��رفت هاي جديدي در قالب الگوريتم هاي 
يادگيري ماش��يني كه به انس��ان ها در انواع خاصي از 
پيش بيني ها برتري داده اند، در افق پديدار شده است. 
همانطور كه هوش مصنوعي براي تقويت اساسي ترين 
استعداد انساني ما ساخته شده، ما با اين پرسش دقيق 
مواجه مي شويم كه: اگر در پيش بيني آينده هر چه بيشتر 

توفيق يابيم، آينده چه تفاوتي خواهد كرد؟
پيش بيني ه��اي دقي��ق هواشناس��ي صرف��اً يكي از 
دستاوردهاي اوليه سفر زماني مبتني بر نرم افزار است: 
الگوريتم هايي كه به ما اجازه مي دهند به آينده اي چشم 
بدوزيم كه به نحوي همين چند دهه پيش ناممكن بود؛ 
و سه مؤلف دانشگاه تورنتو در كتاب مشترك جديدي 
آنها را »ماش��ين هاي پيش��گو« ناميده اند. الگوريتم ها 
مي توانند برنامه ريزي شوند تا با كندوكاو مخازن عظيمي 
از داده هاي مربوط به حوادث گذشته، پيش بيني هاي 
فوق العاده دقيق��ي از حوادث آينده ايج��اد كنند. يك 
الگوريتم را مي توان برنامه ريزي كرد كه با تحليل هزاران 
خريدوفروش مس��كن و پرونده هاي مالي خريداران و 
بررس��ي فرضيه ها با رهگيري خريداراني كه در نهايت 
از پرداخت بدهي وامي مانند، تأخير بازپرداخت اقساط 
وام هاي آينده را پيش بيني كند. روشن است كه نتيجه 
آن برنامه ري��زي يك پيش بيني قطع��ي تخلف ناپذير 
نيست، اما چيزي است ش��بيه به پيش بيني هايي كه 
ما در گزارش هاي وضع ه��وا به آنها تكيه مي كنيم. اين 
الگوريتم ه��ا مي توانند به تصحي��ح نقايص خطرناكي 
كمك كنند كه در شبكه پيش فرض وجود دارد: انسان ها 
به بدعمل ك��ردن در ب��رآورد احتماالت ش��هره اند. در 
هنگام تصميم هاي ظريفي كه بالقوه با شمار عظيمي 
از گزينه هاي مختلف سروكار پيدا مي كنيم سيستم هاي 
يادگيري ماش��يني كمك بس��يار بزرگي خواهند بود. 
انسان ها در ساخت و پرداخت همزمان آينده هاي تخيلي 
براي خطوط زماني رقيب بسيار توانايند: در يكي از اين 
خطوط زماني، شغل جديدي قبول كرده ايد و در يكي 
ديگر آن را رد كرده ايد، اما اذهان ما وقتي الزم مي شود 
چندين يا صدها س��ير زماني آينده را ردگيري كنند، 
با سقف و محدوده اي محاس��باتي مواجه مي شوند؛ اما 
ماش��ين هاي پيش بيني كننده هوش مصنوعي چنين 
محدوديتي ندارند و همين امر آنها را در كمك رس��اني 
به مجموعه معن��اداري از تصميم هاي مه��م زندگي، 
مهارت بسيار مي بخشد؛ تصميم هايي كه براي تحليل، 
به داده هاي طراحي ش��ده ارزشمند و ش��مار بزرگي از 

آينده هاي بديل بستگي دارند. 
در دهه هاي آت��ي، بس��ياري از م��ا از پيش بيني هاي 
يادگيري ماش��يني بهره خواهيم برد تا ب��ه ما در همه 
انواع تصميم گيري در زندگي كمك كنند: مثالً تغييرات 
شغلي، برنامه ريزي هاي مالي و گزينش هاي استخدامي. 
همچنانكه م��ا درصدد تكيه بيش��تر به ماش��ين هاي 
پيشگويي هوش مصنوعي برمي آييم، چه بر سر قواي 
س��فر زماني مان خواهد آمد؟ ش��ايد نتيجه اين وضع 
وحشتناك يا رهايي بخشي يا تركيب عجيبي از هر دو 
آنها باشد. در حال حاضر به نظر ناگزير مي رسد كه هوش 
مصنوعي قواي آينده پرداز ما را به ش��يوه هاي هدفدار 
جديدي تغيير مي دهد، خواه براي وضعي بهتر يا بدتر، 
اما خوب است به اين هم فكر كنيم كه همه تكنولوژي، 
كه به ما در فهم اوليه از شبكه پيش فرض كمك كرد، به 
اين منجر شد كه ما را به ريشه هايمان بازگرداند: دادن 
فرصتي بيشتر به اذهانمان براي پرسه زني، براي گريز از 
قيدوبندهاي اكنون، براي برون جستن از لحظه كنوني. 
نقل و تلخيص از وب سايت ترجمان
نوشته:استيون جانسون/ ترجمه: علي كوچكي
مرجع: نيويورك تايمز 

 تلخيص: حسين گل محمدي
پس از يك روز پرهياهو، باالخ�ره روي كاناپه مي خوابي تا مغزت خنك ش�ود، ام�ا اين ذهن لعنتي 
ت�ازه راه مي افت�د. يكب�ار مي پرد به دع�واي دي�روز؛ نگران خان�ه آينده مي ش�ود؛ باز م�ي رود به 
جلس�ه ماه پيش و آخرس�ر هم چيدن برنامه ف�ردا. دانش�مندان مي گويند  وقتي ك�ه مي خواهيد 
هيچ كاري نكنيد، فعالي�ت ذهنتان به حداكثر ممكن مي رس�د. اي�ن فعاليت نوعي س�فر در زمان 
اس�ت و به ما قدرت رفتن به آينده را مي دهد. اس�تيون جانس�ون نويس�نده علم�ي و نظريه پرداز 
رس�انه مي گويد باي�د تاريخ تكنول�وژي را ب�ا »انس�ان آينده پرداز« فهميد، انس�اني كه به ش�كل 
س�نتي كش�اورزي مي ك�رد و ح�اال دارد ب�راي پيش�گويي آين�ده الگوريت�م طراح�ي مي كن�د. 

در دهه ه�اي آت�ي، بس�ياري از ما از 
پيش بيني ه�اي يادگيري ماش�يني 
بهره خواهي�م برد ت�ا به م�ا در همه 
انواع تصميم گيري در زندگي كمك 
كنن�د. همچنانكه ما درص�دد تكيه 
بيش�تر به ماش�ين هاي پيشگويي 
هوش مصنوع�ي برمي آيي�م، چه بر 
سر قواي سفر زماني مان خواهد آمد؟ 

 قصه زندگي

سبك ارتباط

  سلما سلطاني
كمد شلوغ و بهم ريخته اي داره. ما هميشه بهش ميگيم 
كمد آقاي ووپي. اينقدر درهم و برهم هست كه واقعاً وقتي 
در كمد باز ميشه، نه ميتوني چيزي انتخاب كني نه ميتوني 
تش�خيص بدي چي به چيه. بدتر از همه اينكه وقتي در 
كمد باز ميش�ه يه سر وس�ايل صاف ميفته جلوي پات. 

  
هميشه جمع كه ميش��يم اونجا نوبتي كمدرو جمع و جور 
ميكنيم. از بس رنگ مشكي ميپوشه واقعاً تشخيص لباس ها 
از هم مش��كله و از بس وابس��ته س به وس��ايلش، از لباس 
كهنه هاي قديميش ه��م دل نميكن��ه و دور نميندازه. به 
سختي ميشه كمدش��و مرتب كرد، ولي هر بار كه ميريم و 
برميگرديم باز همون ش��كليه. انگار به ريخت و پاش عادت 
داره و نميتونه تو نظم و ترتيب كمدش چيزي پيدا كنه. الحق 
اينو هم بايد بگم كه واقعاً ميتونه از بين اون همه ش��لوغي، 
چيزي كه ميخواد رو سريع پيدا كنه. بگذريم. تو جمع و جور 
كردن لباس ها و وسايل كمدش هميشه كفش و كيف هاي 
نو ميبينيم. لباس هايي كه هنوز مارك بهشونه. بهش ميگم 
خب چرا نميپوشي آخه مادر!؟ واس��ه چي مي خري؟  برام 
جالبه كه تو اين دو سه سالي كه نتونس��ته بره سفر، حتي 
خوراكي هايي كه براي پسرش خريده رو هم نگه داشته چون 
فكر ميكنه همين روزا ميتونه بره. ه��ر وقت هم هر چيزي 
ميبينه و دلش ميخ��واد از كفش و كي��ف و لباس ميخره و 
قايمش ميكنه كه وقتي رفت اونجا بپوشه. وقتي اونجا رفت 

استفاده كنه كه نو بمونه. 
اين بحث امسال و پارسالش نيست، كالً اخالقش اين مدليه. 
خيلي چيزهارو اس��تفاده نك��رده، نگه مي��داره براي فالن 

مناسبتي كه تو ذهنشه، داشته باش��ه يا فالن جا كه جمع 
بشيم شايد و اگر، بپوشه. دريغ از اينكه واقعاً شايد هيچ وقت 
فرصتي كه دنبالشه پيش نياد.  كمد رو كه ميريزيم بيرون، 
چيزهاي جالبي ميبينيم. كفشي كه پوشيده نشده و از مد 
افتاده يا پوس��يده. لباس ها هم همين طور. ن��م ديوار رو به 
خودشون گرفتن و بعضي هاشون لك دار شدن.  با ديدن هر 
كدومشون كه اتفاقي براش افتاده، يه آخي تلخي از ته دل 
ميگه. انگار همش منتظر اون ديدار، اون اتفاق، اون قرار بوده و 

نشده. انگار تقصير زمونه س... نه مادر... تقصير خودته... 

قبول نميكنه... نميدونه تقصير خودشه كه منتظر آينده اي 
هست كه ش��ايد نياد. بهش گفتم مامان جان، اين لباس رو 
بپوش، اگه كهنه شد جهنم براي اون مناسبت بازم ميخريم. 
حيف ميشه خب! اين درسته كه بذاري كهنه بشه و بندازيش 
دور تا نپوشيده بپوسه يا اتفاقي براش بيفته؟ از چيزهايي كه 
داري لذت ببر. شايد فردايي نيومد. شايد اصاًل من نبودم و 
دلت نيومد كه بپوشي. با تلخي ميگه بلند شو ببينم ها خدا 
نكنه زبونت و گاز بگير، اما واقعيت داره. فردا حتماً دير ميشه. 
بعداً وجود نداره، بعداً چاي سرد ميشه، بعداً، روز شب ميشه، 

عالقه سرد ميش��ه، بعداً آدم پير ميش��ه، بعداً زندگي تموم 
ميشه و ما ميمونيم و يه عالمه حس��رت. يه عالمه كارهاي 
انجام نداده و برنامه ريزي ه��اي رو هوا مونده. زندگي رو نقد 
زندگي كن. از چيزايي كه داري اس��تفاده كن، لذتشو ببر. 
هيچي رو از داشته ها و نعمت ها تو زندگي نذار نو بمونه. همه 
رو كهنه كن و استفاده كن. ش��ايد فردايي نبود. نقد زندگي 
كن. نذار مثل يه لباس نو كه همون اول كه ميخواي استفاده 
كني گير ميكنه به ناخن و نخ كش ميشه، دلت بسوزه كه چرا 
كهنه شد و استفاده ش نكردي. بذار هر چيزي كه داري، بعد 
از اينكه اتفاقي براش ميفته، به راحتي بگي عمرشو كرده بود، 

تا با خيال راحت بذاريش كنار... 

بعداً دير ميشه!


