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راهنما

احادیث و روایاتی درباره دوست و همنشین

مرزهای دوستی ات را بشناس!
دوستی و همنشینی از آن دست موضوعاتی 
اس�ت که در احادیث و روایات بسیار به آن 
پرداخته ش�ده اس�ت. همچنی�ن در منابع 
مکتوب مش�هور و معتبر هم چ�ون االَمالی 
شیخ طوسی، بِحاُراالَنوار مرحوم مجلسی، 
میزان الِحکمه و... فراوان ب�ه بحث انتخاب 
دوست پرداخته ش�ده است. آنچه در ادامه 
می آید گزیده ای از احادیث و روایات در این 

زمینه است. 
   

درباره هیچ کس قضاوت نکنید، تا وقتی که ببینید 
با چه کسانی همنشین هستید،  زیرا آدم  ها از راه 
همنشینان شناخته می شوند.)پیامبر اکرم) ص(( 
از دوس��تی با کس��ی که مدام در جس��ت وجوی 
عیب های دیگران اس��ت، پرهی��ز کن!زیرا نوبت 
تو هم خواهد ش��د.)موال امیرالمؤمنین علی بن 

ابیطالب(
دورباش از کس��ی که گفت وگویش ت��و را گرفته 

می کند. 
فقط وقتی شادش می کنی، شادت می کند.  اگر 
زیانی از تو به او برس��د، مقابله ب��ه مثل می کند.  
هرگاه از تو جدا شود، نگران شوی که نکند پشت 

سرت بدگویی کند.
هرگاه او را از کاری که می خواهد بکند، بازداری؛ 
بی درنگ به تو تهم��ت بزند و متهمت کند.هرگاه 
با او س��ازگاری کنی و موفقیت های��ت را بگویی، 

حسودی کند و آسیب بزند.
هرگاه با او فقط ناس��ازگاری کنی، دشمنی کند.
ُعرضه جبران خوبی دیگران به خودش را ندارد. 

درباره کس��ی که به او زور بگوید، زیاده روی کند.
همنش��ین چنین آدم��ی، پاداش اله��ی دارد اما 
خودش دچار عذاب خواهد ش��د.  زبانش س��طح 

پایین فکرش را نشان دهد.
دل��ش نگهدار س��خنش نباش��د و اس��رار را زود 
افش��ا کند.علم را بیاموزد چ��ون از مجادله لذت 
می برد.درباره دین، تحقیق کند چون عالقه مند 
خودنمایی است و ش��تابان به س��وی دنیا رود و 
خداترسی را کنار بگذارد. )میزان الِحکَمه به نقل از 

بِحاُراالَنوار مرحوم مجلسی(
موال امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب در سفارش به 
امام حسن )ع(: پسرم! با احمق دوستی نکن، زیرا 
می خواهد به تو سود برساند و چون درک ندارد، 

آسیب می زند. 
امام موس��ی بن جعف��ر)ع( می فرمای��د: احترام 
میان خود و دوستت را به هم نزن و کمی از آن را 
نگهدار!زیرا احترام که برود، شرم هم خواهد رفت 

و پرده ای میان دوستان نخواهد ماند. 
امام علی بن الحسین زین العابدین)ع( هنگام دیدار 
ُزَهری)یکی از یاران( که از حس��ادت حس��ودان 
و ب��دی آنانی که در حقش��ان خوبی ک��رده بود، 
رنجیده خاط��ر بود فرم��ود: مس��لمانان را مانند 
خانواده ات بدان! بزرگشان را مانند پدر،کوچکشان 
را مانند فرزند و همساالنشان را مانند برادر بدان!  
آیا دوس��ت داری یکی از اعضای خانواده ات بدی 

ببیند؟! 
اگر ابلیس - که لعنت خدا بر او باد - سبب شد که 

احس��اس کنی بر یکی از مسلمانان برتری داری، 
خود را به این شیوه اصالح کن: اگر او بزرگ تر از تو 
بود، به خود بگو او در ایمان و کردار، از من پیش تر 

است، پس از من بهتر است. 
 اگر کوچک تر بود، به خود بگو من در گناهانم از 
او پیش ترم، پس او از من بهتر است. اگر همسال 
تو بود، به خود بگو من مطمئنم که گناهکارم اما 

یقین ندارم که او گناهکار است.
پس برای چ��ه یقینم را ر ه��ا کن��م و تردیدم را 
بگیرم؟ »اگر هم دیدی که مسلمانان به تو احترام 
می گذارند و تو را از خود واالتر می دانند؛ به خود 
بگو  این از خوبی آنان اس��ت نه شایستگی من...« 
اگر ه��م از آنان بی مهری دیدی، بگ��و این گناه و 

تقصیر من است.« 
اگر چنین کردی، خدا زندگی را بر تو آسان خواهد 
کرد، دوستانت فراوان و دشمنانت اندک خواهند 
ش��د.) میزان الِحکَمه به نقل از بِحاُراالَنوار مرحوم 

مجلسی(
امام صادق)ع( فرمود: دوستی مرز هایی دارد که 
هرکس همه یا برخی از آنها را داشته باشد، دوست 
اس��ت، وگرنه او را اصاًل دوس��تت ن��دان: ظاهر و 
باطنش با تو یکی باشد، آبروی تو را آبروی خودش 
بداند،  مقام و مال، او را درباره دوس��تانش تغییر 
ندهد، هر کمکی از دس��تش بربیاید، از تو دریغ 
نکند،آخری هم همه را در خ��ود دارد؛ اینکه در 
گرفتاری ها تو را تنها نگ��ذارد.) میزان الِحکَمه به 

نقل از بِحاُراالَنوار مرحوم مجلسی(
م��وال امیرالمؤمنین علی بن ابیطال��ب)ع( فرمود: 
انسان مسلمان را سه دوس��ت باشد: دوستی که 
می گوید من ب��ا توام، زنده باش��ی یا ُم��رده. این 
دوست، عمل آدم است. دوس��ت دیگر می گوید 

من، فقط تا زمانی با توام که زنده ای. 
این دوست، ثروت آدم است. دوست سوم می گوید 
من تا لب گور با ت��وام و از تو جدا می ش��وم. این 
دوست، فرزند آدم است.پیش از آزمودن دوست، 
به او اعتم��اد مک��ن!) میزان الِحکَمه ب��ه نقل از 

ُغَرُرالِحَکم و ُدَرُرالَکلِم(
امیرالمؤمنین)ع( فرمود: م��ردم فقط با آزمایش 
ش��ناخته می ش��وند. دوس��تت را در گرفتاری، 
خویش��اوندت را در تنگدس��تی و کس��انی را که 
زبان مهر و ستایش دارند، در بیکاری ات آزمایش 
کن تا بفهمی که موقعیت حقیقی ات نزد دیگران 
چیس��ت. )میزان الِحکَمه، به نق��ل از بِحاُراالَنوار 

مرحوم مجلسی(
اما با چه کسانی دوست نشویم ؟ در این زمینه امام 
صادق )ع( فرمود : هر زمان امیرمؤمنان علی)ع( به 
منبر می رفت ، می فرمود: شایسته است مسلمان از 
رفاقت با سه نفر دوری کند : پرروی بی باک تبهکار ، 

احمق و دروغگو. ) اصول کافی(
م��وال عل��ی)ع( می فرمای��د : بد ترین دوس��تان 
کسانی اند که هنگام آسایش پیوند دارند و هنگام 

گرفتاری جدا می شوند.)غررالحکم(
رسول خدا )ص( فرموده اس��ت : از همنشینی با 
دوست بد بپرهیز ، چون تو با او شناخته می شوی. 

)کنزالعمال(
امام باقر)ع( می فرماید: با چهار شخص معاشرت 
و دوستی نکن : احمق ، بخیل ، ترس��و و دروغگو . 
زیرا ش��خص احمق می خواهد به تو سود رساند 
ولی صدمه می زند و آدم بخی��ل و تنگ نظر از تو 
می گیرد اما به تو پس نمی دهد  و ترسو از تو و پدر 
و مادرش فرار می کند و دروغگو اگر راست بگوید 

کسی باور نمی کند.)خصال شیخ صدوق(
امام صادق )ع( فرمود : بپرهیز از اینکه دوس��تی 
کنی با کس��ی که ب��رای طمع و ترس ی��ا هوای 
نفس و خوردن و آش��امیدن رو به ت��و می آورد و 
در جس��ت وجوی دوس��تی با پرهیزگاران باش. 

)بحاراالنوار(
موال علی بن ابیطال��ب)ع( می فرمای��د : بد ترین 
دوستان کسانی اند که هنگام آسایش پیوند دارند 

و هنگام گرفتاری جدا می شوند. )غررالحکم (
ایشان همچنین فرمود : همنش��ینی با بدان مایه 

بدگمانی به خوبان است. ) بحاراالنوار(
از امیرالمؤمنین موال علی)ع( س��ؤال ش��د : کدام 
دوست بد است؟ فرمود : کسی که معصیت خدا را 

برای تو زیبا جلوه دهد.) بحاراالنوار(

   مرضیه بامیری
جایی جمله ای خواندم که گفت�ه بود :» افکار هر 
آدمی میانگین افکار پنج نفری اس�ت که بیشتر 
وقت خود را با آنه�ا می گذراند. پ�س خود را در 
محاصره افراد موف�ق قرار بدهید .«   دوس�تی و 
معاشرت با افراد بس�یار حائز اهمیت است. باید 
بدانید از زندگی چه می خواهید و دوستی مرتبط با 
همان هدف پیدا کنید. اگر قصد سرمایه گذاری و 
بیزینس موفق دارید، بهتر است با آدم های موفق 
در این زمینه دوس�ت بش�وید . اگر می خواهید 
ادامه تحصیل بدهید، س�راغ کس�انی بروید که 
دغدغه مش�ابه دارند و ش�ما را ب�ا کوچک ترین 
مانعی سرخورده نمی کنند. یادتان باشد خیلی ها 
را دوست ناباب به قهقرا کش�انده و سر از زندان 
و کم�پ و کارتن خواب�ی خیاب�ان درآورده اند و 
خیلی ها تحت تأثی�ر عالمان و دوس�تان موفق 
سمت اختراع و تولید و اتفاق های خوب رفته اند. 

    

شبیهدوستانتانمیشوید
سعدی می گوید: » تو اول بگو با کیان زیستی/ 

من آنگه بگویم تو خود کیستی.« 
تا حاال به دوستان و همکارانی که با آنها حشر 
و نشر داشته اید دقت کرده اید؟ از چه طیفی 
هستند؟ با کدام دیدگاه سیاسی؟ منفی گرا هستند یا 
عادت دارند نیمه پر لیوان را ببینند؟ هر صبح برای شما 
عبارات تأکیدی مثبت و قدرتمند ارسال می کنند یا از 
همان در رختخواب حجمی از آه و ناله و اخبار بد سوی 
ش��ما روانه می کنند؟ عادت دارند هر اخبار تلخی را با 
شما به اشتراک بگذارند یا فقط ش��ما را در شادی ها و 
اخبار انرژی بخش سهیم می کنند؟ دوست شما صبح ها 
ورزش می کند یا هر وقت صبح که تماس بگیرید، او در 

خواب ناز است؟
اهل بده بستان کتاب با شماس��ت یا مطالعه را بیهوده 
و عب��ث می پندارد؟ اگر قرار باش��د ب��ا او وقت گذرانی 
کنید، بیشتر به تماشای یک گالری نقاشی یا مثاًل فالن 
نمایشگاه می روید یا دنبال هایپرهای الکچری هستید 
تا از برندی که فقط پاکتش س��هم دس��تان شماست 

عکس می گیرید و آن را استوری می کنید؟
با هر کدام که در رابطه باش��ید بعد از مدتی درخواهید 
یافت که چقدر ش��بیه دوستتان ش��ده اید . درست به 
همین دلیل انتخاب همنشین مهم است. به همین دلیل 
دین اسالم روی انتخاب دوستان سالم تأکید کرده است 
یا روانشناسان معتقدند نوجوان ها تأثیرپذیری باالیی از 
هم سن و ساالنشان دارند و درست به همین دلیل باید 

مراوداتشان به جدیت رصد شود. 
بس��یاری از ما گزین��ه انتخابی برای تعیین دوس��ت و 
همنشین نداریم و با اغلب آنها از سر جبر یا مصلحت در 
ارتباطیم. به همین دلیل اگر همکارمان بددهن باشد، ما 
هم به مرور شبیهش می شویم. اگر اهل خوردن هر روزه 
فست فود باشد کم کم از غذای خانگی خسته می شویم 

و راه او را در پیش می گیریم. 
اگر اهل پیگیری اخبار داغ ایران و جهان باشد ناخودآگاه 
با او ب��ه رقابتی پنهان می پردازیم. ی��ک بار به خودمان 

می آییم و می بینیم قباًل اهل خوردن صبحانه نبوده ایم 
ولی حاال برای خوردن یک صبحانه مفصل مدت ها در 
صف نانوایی می ایس��تیم. خالصه اینکه کم کم ش��کل 

همان محیطی می شویم که در آن نفس می کشیم. 

مراقبآدمهایسمیباشید
بدا به وقت هایی که در هوای سمی نفس 
بکش��یم و شبیه آدم های س��می بشویم. 
آنهایی که مدام غرولند می کنند. آنهایی 
که زندگی را پوچ می پندارند یا هر روز با 
عالم و آدم س��ر جنگ دارند. بدا به وقتی که دوستمان 
اهل تجمالت و وسایل الکچری باشد و ما بخواهیم مثل 
او بش��ویم. وقتی که بخواهیم باطن زندگ��ی خود را با 
ظاهر زندگی دوستمان مقایسه کنیم. تا دیروز به یک 
ساندویچ فالفل خانوادگی راضی بودیم ولی حاال باید به 
فالن فس��ت فود معروف در فالن نقطه ش��هر برویم. تا 
دیروز کیف و کفش��مان ماه ها کار می ک��رد و ما راضی 
بودیم ولی حاال به یکباره ورق برگش��ته و ما احساس 
می کنیم برای دیده ش��دن نیاز به خرج تراشی و تغییر 

لباس داریم. 
تا امروز از رس��یدگی به امور خانه و خانواده خرس��ند 
بودیم ولی حاال که دوستان به اصطالح طرفدار حقوق 
زنان پیدا کرده ایم،کس��ر ش��أنمان می ش��ود در خانه 
آش��پزی کنیم یا عید ها خودمان خانه تکانی کنیم. در 

مغزمان کرده اند که مگر ما کلفتیم؟!
پس دوستی و معاشرت با افراد بسیار حائز اهمیت است. 
باید بدانید از زندگی چه می خواهید و دوستی مرتبط 
با همان هدف پی��دا کنید. اگر قصد س��رمایه گذاری و 
بیزینس موفق دارید بهتر است با آدم های موفق در این 
زمینه دوست بش��وید . اگر می خواهید ادامه تحصیل 
بدهید سراغ کس��انی بروید که دغدغه مشابه دارند و 

شما را با کوچک ترین مانعی سرخورده نمی کنند. 
یادتان باشد خیلی ها را دوست ناباب به قهقرا کشانده و 
سر از زندان و کمپ و کارتن خوابی خیابان درآورده اند. 
خیلی ها هم تحت تأثیر عالمان و دوستان موفق سمت 

اختراع و تولید و اتفاق های خوب رفته اند. 
تاریخ پر از بچه فقیرهاست که فقط به دلیل قرار گرفتن 
در مسیر آدم های موفق و مؤثر سرنوشتشان تغییر کرده 

است و آدم های موفق تاریخ شده اند. 
پس اگر ش��وق زندگی دارید و می خواهی��د پر انرژی 
به س��مت جلو پیش بروید، همین حاال در روابط خود 
تجدید نظر و آدم های س��می را حذف یا حضورشان را 

کمرنگ کنید. 

مامیانگینپنجنفریم!
آنچه ذکر شد تنها بخشی از نمونه های 
پدیده یادگیری اس��مزی است. بیش از 
نیم��ی از فراگیری ه��ای ما ب��ه صورت 
ناخ��ودآگاه در اث��ر نوع��ی الگوبرداری 
ناخودآگاه عمیق و درونی سازی آن از محیط اطرافمان 
ش��کل می گیرد. مثل یک اس��فنج که بر اثر خاصیت 
اسمزی اش مایع را درون خود می کشد و به شکل خود 
درمی آورد. درس��ت مثل ما ک��ه کنار هرکس��ی قرار 
بگیریم، خلق و خو و اهدافمان شبیه او می شود. گاهی 
این ه��دف ب��زرگ و حیاتی اس��ت و به تغییر مس��یر 
می انجامد و گاه موجب تغییرات جزئی در سبک زندگی 
می شود. جمله ای منتسب به چارلی چاپلین خوانده ام 
که گفته بود:» افکار هر آدمی میانگین افکار پنج نفری 
است که بیشتر وقت خود را با آنها می گذراند. پس خود 
را در محاصره اف��راد موفق قرار بدهی��د .« ولی خیلی 
وقت ها آدم های اطراف ما انتخابی نیستند. مثل اعضای 
خانواده همکار، همسایه و... پس چه باید کرد؟ مغلوب 
شرایط شد و تن به شکست داد؟...  هرگز! راه هایی برای 

ر هایی از این رنج آشکار وجود دارد. 

2راهحلسادهودردسترس
خدا را ش��کر دنیای پر وسعت مجازی 
برای هر کس��ی با هر تنوع و سلیقه ای 
تولی��د محت��وا ک��رده و دسترس��ی به 
انسان های موفق کار آسانی است. اغلب 
آدم های کارآفرین یا موفق در هر زمینه دیگر، فعالیت 
مجازی دارند و به راحتی می توان به سبک زندگی آنها 
دسترس��ی یافت. به عنوان مثال اگر می خواهید یک 
طراح موفق باش��ید، کافی اس��ت صفحه چند نفر از 
بهترین های این رشته را دنبال کنید. یا اگر کسی در 
اطرافتان نیست که شما را با انرژی مثبت کالمش به 
وجد بیاورد و ش��وق زندگی ببخش��د، از دوست های 
صفحات مجازی یاری بگیری��د. آنها هر روز کوهی از 
عکس نوش��ته و عبارات تأکیدی مثبت را به اشتراک 
می گذارند. به این فرآیند می گویند یادگیری مجازی. 
یعنی ش��ما در خانه یا محل کار خود نشس��ته اید و 
صفحات و سایت هایی را که برای موفقیت نیاز دارید 
دنبال می کنید . اگر باهوش باشید و سواد رسانه ای تان 
در حد مطلوب باشد، می توانید بدون هیچ هزینه ای 
تنها با حضور در فضای مجازی مسیر را بیابید و باتری 
انرژی و امید خود را هر روز ب��دون هیچ محدودیتی 

شارژ کنید. 
راه دوم این اس��ت ک��ه از بین همکاران و دوس��تانتان 

سه الی پنج نفر را که بیش��ترین همخوانی با روحیه و 
شخصیت ش��ما دارند، انتخاب کنید و اجازه بدهید در 
س��ایه همان تعداد محدود اما موفق رابطه اسمزی رخ 

دهد و شما شکل هدفی بشوید که مد نظرتان است. 
حاال پای حرف های آدم هایی می نش��ینیم که تجارب 

آنها شاید برای شما مفید باشد. 

دررشتهموردعالقهامقبولشدم
پانیذ کرمی دانشجو می گوید: من یک 
دانش آموز سرخورده و ناامید از زندگی 
ب��ودم. از آنجا که خ��ود را بازنده رقابت 
کنکور می دانس��تم، بی انگیزه تالش را 
ر ها ک��ردم و منتظ��ر سرنوش��ت ماندم. ول��ی همان 
سرنوشت من را س��ر راه دختری قرار داد که برخالف 
من برای موفقیت عجول ب��ود و پرتالش. حرف های 
منفی و ناله هایم تأثیری در اراده اش نداش��ت. از من 
خواس��ت یک ماه ت��الش بی وقفه و ب��دون غرولند را 
امتحان کنم. یک ماه کارم شد مطالعه و درس خواندن 
در کتابخانه، کنار آدم هایی که از جنس خودم بودند با 
هدفی مشترک. وقتی بین آنها قرار گرفتم، انگار جانی 
دوباره گرفتم. بی وقفه درس خواندم و دانشگاه قبول 
ش��دم. ولی چیزی نبود که من می خواس��تم. دوباره 
تالش کردم و کنار همان دوس��تان مش��ترک آنقدر 
تالش کردم تا س��ال بعد در رش��ته مورد عالقه ام در 

بهترین دانشگاه قبول شدم. 

مراقبباشیدبهچهکسانیپناهمیبرید
ح - مرادی می گوید: در حالت عادی همه 
زندگی خودش��ان را دارن��د و به صورت 
نرمال به س��مت جلو حرک��ت می کنند. 
وقتی اتف��اق اصل��ی رخ می دهد که یک 
اتفاق ناگوار یا غیرقابل پیش بینی در مسیر زندگی رخ 
می دهد و تو برایش برنامه ای نداری. مثل من که درست 
در میانه راه نوجوانی وقتی به آغوش پدر نیاز داشتم، آن 
را از من دریغ کرد و من و مادرم را ترک کرد و رفت پی 
زندگی خودش. درست وقتی بود که می خواست اسفنج 
من شکل بگیرد. آنقدر شکننده بودم که هر کسی کنارم 
بود شبیهش  می شدم. مادرم تالش کرد درس بخوانم و 
سرنوشتم را که پدرم خراب کرده بود، جبران کنم ولی 
زور دوستان نابابم بیش از مهر مادر بود. آنقدر زیر گوشم 
پچ پچ کردند ، حرف از بدبخت��ی و... زدند که من برای 
فرار از هجوم افکار ترس��ناکی که مثل موریانه به جانم 
می افتادند به آغوش دوستانم پناه بردم . کم کم میانشان 
حل شدم و ش��دم یکی از آنها . به جرم دزدی دستگیر 
شدم و مدتی را در ندامتگاه بودم. من بلد نبودم ولی شما 
برای روزهای سخت آماده باشید و به هر دستاویزی که 
س��ر راهتان بود، چنگ نزنید. باور کنی��د هیچ چیزی 
مهم تر از شما و زندگی تان نیس��ت . پس آن را با تلخی 

اتفاقاتی که در اختیار شما نیست به تباهی نکشانید. 
وکالم آخر از پیامبر اکرم)ص( ک��ه می فرمایند:»  المر 
علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل« - هر کس 
به طریق و روش دوست خود است. پس هر یک از شما 

باید ببیند با چه کسی دوست می شود. 

در انتخاب دوست دقت کنید

میانگینافکارکدامیکازدوستانخودهستید؟!

بدا به وقت های�ی که در هوای س�می 
نفس بکشیم و ش�بیه آدم های سمی 
بش�ویم. آنهای�ی ک�ه م�دام غرولند 
می کنند. آنهای�ی که زندگ�ی را پوچ 
می پندارند یا هر روز با عالم و آدم س�ر 
جنگ دارند. بدا به وقتی که دوستمان 
اهل تجمالت و وس�ایل الکچری باشد 
و ما بخواهیم مثل او بش�ویم. وقتی که 
بخواهیم باطن زندگی خ�ود را با ظاهر 
زندگ�ی دوس�تمان مقایس�ه کنی�م

دوستی و معاشرت با افراد بسیار حائز 
اهمیت اس�ت. باید بدانی�د از زندگی 
چه می خواهی�د و دوس�تی مرتبط با 
هم�ان ه�دف پیدا کنی�د. اگ�ر قصد 
سرمایه گذاری و بیزینس موفق دارید 
بهتر اس�ت با آدم های موف�ق در این 
زمینه دوست بشوید . اگر می خواهید 
ادامه تحصیل بدهید س�راغ کس�انی 
بروید که دغدغه مشابه دارند و شما را با 
کوچک ترین مانعی سرخورده نمی کنند

موال   امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع( 
فرمود: انسان مسلمان را سه دوست 
باشد: دوستی که می گوید من با توام، 
زنده باشی یا ُمرده. این دوست، عمل 
آدم اس�ت. دوس�ت دیگر می گوید 
من، فقط تا زمانی با توام که زنده ای.  
ای�ن دوس�ت، ث�روت آدم اس�ت. 
دوس�ت س�وم می گوید م�ن تا لب 
گور با توام و از تو جدا می ش�وم. این 
دوس�ت، فرزند آدم اس�ت.پیش از 
آزمودن دوس�ت، به او اعتماد مکن!

سبک دوستی

  سلما سلطانی 
براتون اتفاق افتاده حتماً حین رانندگی، حواستون و فکرتون جایی باشه  یا 
در حال حرف زدن با بغل دستیتون بوده باشید یا مشغول کار کردن با ضبط 
ماشین، عوض کردن آهنگ، نگاه کردن به گوش��ی... و یکهو خروجی مورد 
نظرتون رو رد کرده باشید؟... شرایط جوری است که امکان دنده عقب گرفتن 
ندارید و مجبورید برید جلوتر ببینید راه بهتر یا اصاًل راه دیگه ای وجود داره 
که به مقصد برسید و امان از ترافیک!...  وقتی مس��یر رو حتی با گوگل مپ 
هم چک می کنید می بینید وای! کلی دور شدید و با کلی تأخیر می رسید...  

چقدر خودتون رو سرزنش کردید؟ چقدر غر زدید؟ چقدر حتی بعضی هاتون 
بد و بیراه به ترافیک و ماش��ین های تو خیابون و حتی به خودتون گفتید؟...  
کاری به قسمت و اینکه حتماً خیریتی در این تأخیر یا هر اتفاق دیگه ای که 
از اون به بعدش میفته ندارم و نمیخوام اون بخش داس��تان را بررسی کنم. 
میخوام یه چیز دیگه بگم .  میخوام بگم خیل��ی از رفتارهای ما تو زندگی از 
بابت کم حواسی و بی توجهی، فراموشکاری و در اولویت قرار ندادن کارهای 

مهم، ما رو از هدف اصلیمون دور میکنه . گاهی اینقدر دور میکنه که دست از 
رسیدن می کشیم. بله ، از هدفمون به خاطر بی توجهی دور میشیم به همین 
راحتی!...  اون هدف ممکنه انتخاب رش��ته تحصیلیت باش��ه یا حتی جایی 
که قراره درس بخونی ، ممکنه کار یا ش��غلت باشه که در آینده ات تأثیر قابل 
توجهی داره ، ممکنه رفیق یا دوس��تت باشه ، نوش��تن یه قرارداد ، رفتن پای 
یک قرار ، دیدن یک عزیز ، سر زدن به کسی که مدت هاست چشم به راهته ، 
انتخاب همسر  یا رسیدگی به خانه و خانواده باشه...  اون هدف حتی میتونه 
آب دادن به گل های گلدونی باشه که تشنه موندن و وقت آبیاریشونه ...  فکر 
کنم گرفتی مطلب رو! همه مس��یر ها و هدف های زندگی ، مثل بزرگراه های 
شهرمون ، دوربرگردون هس��تند و  خروجی بعدی ندارند که تو چند دقیقه 

تأخیر بندازنت و در نهایت برس��ی به مقصد... 
گاهی با یک اشتباه سال ها از هدفت دور میشی و وقتی میرسی ، نه تو اون آدم 
سابقی، نه هدفت هدفیه که قباًل میخواستیش . خالصه ش کنم ، همه حواست 
رو جمع کن تا هدفت رو رد نکنی. رد هم کردی سریع بتونی خودتو جمع و 
جور کنی یا راهی و هدفی مشابه جایگزین کنی تا عقب نمونی یه وقت از اون 

چیزی که باید بهش برس��ی. 
راهت رو سریع انتخاب و مش��خص کن و فقط حرکت کن و برو تا برس��ی... 

 گاهی یک حواس پرتی 
سال ها  از هدف دورمان می کند

 مراقب باش
خروجی  را رد نکنی!


