
به سرزمين ذهنيت جادويي
 خوش آمديد

ما داستان سراياني قهار هستيم. داستان هايي 
تخيلي براي خودم��ان تعريف مي كنيم تا به 
خودمان انگيزه بدهيم كه كارهاي زيادي را 
در ان��دك  زمان��ي انج��ام بدهيم. فهرس��ت 
وظيفه ها را با سرعت پشت سر هم يادداشت مي كنيم و 
مطمئنيم كه مي توانيم همه  آنه��ا را در يك روز كاري 
استاندارد تمام كنيم. با اين همه در پايان روز، حيرت زده 
مي بينيم كه كارها ناتمام باقي مانده و بايد با شتاب سر 
و ته كارها را به هم بياوريم. اين طور نيست كه بخواهيم 
عمداً خودمان را گول بزني��م، اما با وجود تجربياتي كه 
پيش از اين داش��ته ايم، موتورهاي پيش��گويي مان در 
لحظه درست كار نمي كنند و خاطرمان جمع است كه 
مي توانيم در يك روز عادي به چيزي فوق العاده دست 

يابيم. 
به س��رزمين ذهنيت جادويي خوش آمديد. ما همگي 
در تعقيب غول زمان نامحدود و آزاد به اين س��رزمين 
رفته ايم. خودم��ان را قانع مي كنيم ك��ه هيچ ضرري 
در برنامه هاي زي��ادي جاه طلبانه وج��ود ندارد، چون 
كمكمان مي كنند بهتر از حد انتظار كار كنيم. مخصوصاً 
در دوركاري، مج��اب ش��ده ايم كه الزم اس��ت با كار 
افراطي ارزشمان را به ديگران نشان بدهيم. بااين حال، 
وقتي به ذهنيت جادويي تن مي دهيم، ممكن اس��ت 
باعث نااميدي ديگراني ش��ويم كه به ما اتكا كرده اند، 
به ضرب االجل ها نرس��يم، حس كنيم كم آورده ايم و 

اشتياقمان را از دست بدهيم. 
رهانيدن خودم��ان از خيال پ��ردازي درب��اره زمان كار 
پيچيده اي است. رؤسايمان خوششان مي آيد كه با شنل 
قهرماني ظاهر ش��ويم و وقت��ي كار را تحويل مي دهيم، 
س��خاوتمندانه به ما پاداش مي دهند. ام��ا در نهايت، هر 
قهرماني زودتر از چيزي كه تصور مي كنيم، از پا مي افتد. 

وقتي 5 ُركن ذهنيت جادويي فاش شد
فرانچسكا را در نظر بگيريد كه محققي در 
يك شركت برجسته زيست فناوري است. 
او يك راهنماي فكري سرشناس و ناشري 
پركار در حوزه خودش به حساب مي آيد. 
همچنين بايد گفت كه همكار ارزشمندي براي بسياري 
از همكارانش و مربي دهها زن در اوايل كارشان است. به 
اينها اضاف��ه كنيد كه برنام��ه بي وقفه س��خنراني در 
كنفرانس ها را رها نمي كند و از برادرزاده اي با مش��كل 
جسمي شديدي هم حمايت مي كند. اگرچه فرانچسكا 
به كارش افتخار مي كند، متوجه اس��ت كه هيچ زماني 

براي بعضي از مسئوليت هاي مديريت افراد، ورزش يا 
برنامه ريزي ب��راي تش��كيل خانواده خ��ودش ندارد. 
فرانچسكا آرزومند برنامه اي واقع بينانه تر است. وقتي 
كار با هم را شروع كرديم، به تدريج متوجه شد كه زير بار 
بدهي زماني سنگيني است، زير بار تعهد بيش ازحد و 
غرق در كار و دچار كمبود منابع. نه تنها سالمتي و روابط 
فردي اش لطم��ه مي ديد، بلك��ه همكارانش مأيوس و 
آزرده بودن��د، زيرا به ط��ور نامتناس��بي انجام بخش 
بيش��تري از كار مشتركش��ان بر دوش آنه��ا مي افتاد. 
الگوهاي تعهد بيش ازحد فرانچسكا پنج ُركن ذهنيت 
جادويي او درباره وقت��ش را فاش ك��رد، دام هايي كه 
بسياري از مراجعانم درونشان گير مي افتند. ما براي هر 

كدام پادزهري تعريف كرديم. 
حجم باالي كارم موقتي است

فرانچس��كا وسوس��ه ش��ده بود كه به 
موقعيت جذاب��ي بله بگوي��د و با وجود 
صدها ساعت كاري كه داشت، رياست 
كنفرانسي بين المللي را بر عهده بگيرد. 
حرفش اين بود ك��ه بار زيادي كه االن روي دوش��ش 
هست موقتي است و به سه پروژه اي اشاره كرد كه تقريباً 
رو ب��ه اتم��ام بودن��د، درحالي ك��ه به س��يل بي پايان 
درخواس��ت هاي جدي��د اعتنايي نمي ك��رد. بعيد بود 
فرانچسكا حجم كارش را كه ش��بيه به خط مونتاژش 
پشت  س��ر هم بود براي يك س��ال متوقف كند تا اين 

كنفرانس را اداره كند. اگر ش��ما هم مثل فرانچس��كا 
تسليم اين خيالبافي شايع مي شويد، پروژه هاي اصلي 
خودتان را در سال گذش��ته بي طرفانه بازبيني كنيد. 
كدامش��ان برنامه ريزي ش��ده و كدامش��ان از روي 
فرصت طلبي بوده است؟ اين كار تصويري واقع بينانه تر 
ترسيم مي كند كه تقويم آينده شما چقدر پر خواهد بود 
و كمك مي كن��د تأثيرگذارترين كارها را اولويت بندي 
كنيد و در مورد بقيه كارها از نو تصميم بگيريد، چه با نه 
گفتن، چه با پايين  آوردن انتظارات و چه با درخواست 

كمك. 
دفعه بعدي راحت تر خواهد بود

تجربه آموزگاري فرزانه است، اما همراه با 
آهنگ تغييرات ما، چالش هاي بيش��تر 
هم��راه ب��ا ريس��ك هاي جدي��د ظاهر 
مي شوند. فرانچسكا اين باور را به خود القا 
كرده بود كه پروژه جديد سريع تر از پروژه قبلي پيش 
مي رود، اما در نهايت، شب هاي بيشتري تا ديروقت كار 
مي كرد. او باالخره متوجه ش��د كه انواع مش��خصي از 
پروژه ها، ب��ا وجود تخصص و برنامه ري��زي، ۲۰ درصد 
بيشتر از مدت تخميني زمان مي برند. او ياد گرفت يك 
ضربه گير ايجاد كند و بعد حتي زمان بيشتري به عنوان 
ضربه گير ثانويه اضافه كند. براي مثال، اگر فكر مي كرد 
نوشتن سفارشي دو روز طول مي كشد، يك نيم روز به 
تخمينش مي افزود. به جاي قول تحويل در سه شنبه، 
زمان تكميل كار را ظهر چهارش��نبه تخمين مي زد و 
متعهد مي ش��د آن را تا پايان روز پنج ش��نبه برساند. 
شواهد نشان مي دهد ايجاد ضربه گير كمكتان مي كند 
واقع بينانه ت��ر پيش بين��ي كنيد و دورتر ب��ردن زمان 
تحويل، جايي براي اتفاق هاي غيرمنتظره باز مي گذارد، 
اس��ترس را كم مي كند و زماني براي بخش هاي ديگر 

زندگي تان فراهم مي كند. 
پاداش هاي آني كسب خواهم كرد

ميل ما به جلب رضاي��ت ديگران، مانعي 
بزرگ براي ديد واقع بينانه به زمان ايجاد 
مي كند. تصديق رئيس يا تأييد همكاران 
پاداش هاي��ي بيروني هس��تند ت��ا آدم 
توانمندي باشيم كه هر كسي باور دارد مي تواند رويمان 
حساب باز كند. اين حس دوپامين زيادي با خودش دارد 
و باعث مي شود وقتي وظايف جديدي براي تقبل كردن 
هس��ت، دس��تمان را باال ببريم و اعالم آمادگي كنيم. 
به جاي پذيرفتن س��ريع وظايف، ابتدا در نظر داش��ته 
باش��يد همكارانتان در پايان كار چه احساسي خواهند 
داشت  اگر كار قابل  قبولي ارائه ندهيد، باعث تأخير در 
كار اعضاي تيم ش��ويد يا به اين فكر كنيد كه چه حالي 
خواهيد داشت وقتي مجبوريد كاري را كه از روي عجله 
پذيرفته ايد هر طور شده به پايان برسانيد. ارزيابي كنيد 
كه به طور معقول چه كارهايي را مي توانيد انجام بدهيد، 
اما بر اين اساس كه بايد رضايت ديگران را در پايان پروژه 
كسب كنيد، نه قبل از شروع آن. در اين صورت مجموع 
كارهاي شما به مجموعه اي مديريت پذير تبديل مي شود 

و روابطتان نيز سالم باقي مي ماند. 

بقيه از توصيه هايم پيروي مي كنند
افراد در همه بخش هاي ش��ركت )و گاهي 
خارج از آن( نظر تخصصي فرانچسكا را قبل 
از انجام خيلي از كارها جويا مي شدند، مثاًل 
پيش از ارسال صورتحساب، قبل از نوشتن 
خالصه پرونده يا پيش از درانداختن طرحي نو. اكثر اين 
آدم ها اشتباهاتي تكراري داشتند. فرانچسكا براي كمك 
به آنها فهرستي از بهترين اسلوب ها براي بقيه تنظيم كرد 
تا قبل از اينكه كارشان را به او ارائه دهند، از آن روش ها 
پي��روي كنن��د. بااين ح��ال، اكث��ر همكاران��ش ب��ه 
دس��تورالعمل هاي او بي توجه بودند و همچنان كارهاي 
بي كيفيتشان را براي او ايميل مي كردند و انتظار داشتند 
فرانچسكا بازخورد مشروحي بدهد يا حتي سند را از نو 
بنويسد، خيلي اوقات هم او دقيقاً همين كار را مي كرد. 
به ج��اي اين رفتار، فرانچس��كا بايد دوباره آموزشش��ان 
مي داد. به جاي صرف ساعت ها براي بازنويسي يك سند، 
مي توانست به س��ادگي آن را برگرداند و از آنها بخواهد 
پيش از اينكه دوباره س��راغ او بروند، مثاًل از توصيه هاي 
شماره ۵ و ۷ پيروي كنند. وقتي براي تهيه اسنادي زمان 
صرف مي كنيد كه به ديگران كمك مي كنند خودكفاتر 
شوند، با ورود در جزئيات، اين فرصت براي خودمختاري 

را از آنها دريغ نكنيد. 
بدون من، كيفيت اين كار

 پايين خواهد بود
فرانچسكا به ندرت اشتباه مي كرد و عموماً 
همه از كارش به نيك��ي ياد مي كردند و 
تحسين مي شد. او مي دانست وقتي زمان 
زيادي براي يك پروژه نگذارد، كيفيت 
كار مطلوب نخواهد بود و خودش را قانع كرده بود كه 
فقط خودش مي تواند كارهاي مشخصي را عالي انجام 
بدهد. درمقابل، فرانچسكا ياد گرفت كل كار را خودش 
انجام ندهد و در عوض، بخشي از زمان اضافي اي را كه 
به عنوان ضربه گير در نظر گرفته ب��ود براي راهنمايي 
همكارانش صرف كن��د. چندبار تك��رار الزم بود تا به 
نمونه اي بي نقص برس��ند، اما آنها با اين كار، مجهز به 
مهارت هايي مي شدند كه كسب نتايج بهتر در دفعات 
بعدي را به دنبال داش��ت. ما در حفظ اين افس��انه كه 
آدمي حياتي هس��تيم يا از اكثر آدم ه��ا باهوش تريم، 
شريك جرم هستيم. مي خواهيم خواهان داشته باشيم 
و تحسين شويم اما وقتي دست از انحصار جواب ها پيش 
خودمان برداري��م، در تعداد زي��ادي از آدم ها ظرفيت 
ايجاد مي كني��م، به جاي آنكه هميش��ه ب��ه چند نفر 

انگشت شمار وابسته باشيم. 
وقتي به ذهنيت جادويي تكيه مي كنيم تا از يوغ زمان 
خارج ش��ويم، ظرفيتمان را براي انج��ام كارها كاهش 
مي دهيم. با مواجهه واقع بينانه با خيال پردازي هايمان، 
توانايي مان را براي پيشرفتي فوق العاده، بدون تالشي 

بيش  از اندازه، افزايش مي دهيم.
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قصه زندگي

روايتي از ميانسالي و جست وجوي روزگار جواني

من40سالهشدهام

ذهنيت جادويي به برنامه ريزي تان در انجام كارها لطمه مي زند

توهم نزنيد! وقت زيادي نداريد

ميل ما به جلب رضايت ديگران، مانعي 
بزرگ براي دي�د واقع بينان�ه به زمان 
ايجاد مي كند. تصديق رئيس يا تأييد 
همكاران پاداش هايي بيروني هستند 
تا آدم توانمندي باش�يم كه هر كسي 
باور دارد مي تواند رويمان حس�اب باز 
كند. به جاي پذيرفتن س�ريع وظايف، 
ابتدا در نظر داشته باشيد همكارانتان 
در پاي�ان كار چه احساس�ي خواهند 
داشت  اگر كار قابل  قبولي ارائه ندهيد 

م�ا داستان س�راياني قهار هس�تيم. 
داس�تان هايي تخيلي ب�راي خودمان 
تعريف مي كنيم تا ب�ه خودمان انگيزه 
بدهي�م ك�ه كاره�اي زي�ادي را در 
اندك زمان�ي انجام بدهيم. فهرس�ت 
وظيفه ه�ا را با س�رعت پش�ت س�ر 
هم يادداش�ت مي كني�م و مطمئنيم 
كه مي تواني�م همه  آنه�ا را در يك روز 
كاري استاندارد تمام كنيم. با اين  همه، 
در پاي�ان روز، حي�رت زده مي بيني�م 
كه كاره�ا ناتم�ام باقي مان�ده و بايد با 
شتاب س�ر و ته كارها را به هم بياوريم 

اصاًل فكر نمي كردم روزي در آينه موهاي س��فيد 
ش��ده خود را ببينم. چقدر آينه ها با انس��ان رك و 
روراست هس��تند. اصاًل تعارفي نيس��تند و بدون 
مقدمه س��ريع و صريح به آدم همه چيز را نش��ان 
مي دهند. آري من چهل س��اله ش��ده ام ولي حتي 
آينه نيم ق��د خانه مان ه��م باور ن��دارد و من به او 
اصرار مي كنم كه چهل س��اله ش��ده ام ولي باورم 
نمي شود چقدر زود گذشت. اصاًل كي گذشت كه 

زود گذشت. . . 
چهل را م��رز جواني ب��ا ميانس��الي مي دانند. مرز 
هيجان با پختگي. مرز باور پيدا كردن به تقدير. مرز 
روراست شدن با خودت. يك حس غريب درونت را 
پر مي كند كه ديگر وقت نيست. ديگر كم كم دارد 
تمام مي شود سرخوشي هاي جواني. به قول شهريار 

»آنچه گردون مي كند با ما نهاني مي كند«
هميش��ه بارها و بارها ش��نيده ايم كه از جواني تان 
خوب استفاده كنيد. فرصت غنيمتي است قدرش 
را بدانيد. من بي شمار به اين موضوع فكر كردم كه 
چه كار بايد كرد تا از جواني خوب اس��تفاده كنيم. 
آن موقع ها فكر مي ك��ردم فقط بايد درس خواند و 
به فكر آينده بود ولي االن كه در چهل سالگي قرار 
دارم به اين نتيجه رس��يدم كه از جواني اس��تفاده 
كردن بسيار ساده اس��ت و آن يعني جواني كردن 
يعني آنكه هي��چ چيز نبايد جل��وي جواني كردن 
ش��مار را بگيرد، هيچ چيز و حتي سر سخت ترين 

مشكالت زندگي. 
آري ش��ايد داش��تن يك حس خوب و لذت بردن 
از انرژي زياد اين دوران و خندي��دن بدون فكر به 
آينده يعني استفاده كردن از جواني. شايد در چهل 
س��الگي ديگر نمي تواني حس خوبي داشته باشي 
يا بي دليل بخندي ي��ا از چيزهاي كوچك زندگي 

هم لذت ببري. 
    پارك ها هميش��ه پر از بچه ها و افراد مسن است. 
بچه ها بازي مي كنند و سالخوردگان مشغول گپ 
و گفت وگو و تخته نرد بازي كردن هس��تند انگار 
بعد از يك عمر تالش و كار تازه فهميدند بايد مثل 
بچه ها به پارك بياين��د و خوش بگذرانند. آنها تازه 
فهميده اند كه هيچ خبري نيست در زندگي. هيچ 
مسابقه اي نيس��ت. هر كه باشي دس��ت آخر بايد 
جوانيت را بدهي و تازه بعد از گذشت ساليان دراز 
متوجه خواهي ش��د كه همين دم غنيمت است و 
به قول سهراب سپهري »زندگي آبتني در حوضچه 

اكنون است«       
دلم براي جواني ام تنگ شده است. چه كسي سالم 
من را به آن خواهد رساند. آري دلم پرواز مي خواهد 
تا در رؤياهاي شيرين دوران جواني غوطه ور شوم، 
دلم جاده مي خواهد تا به فراسوي آن به طراوت و 

تازگي حس جواني برسم.   
 يك روز كه براي خريد كت��اب در خيابان انقالب 
گذر مي كردم ياد دوران دانش��جويي در دانشكده 
حقوق دانش��گاه تهران افتادم و بي اختيار غمگين 

ش��دم. ناگزير به آن س��وي خيابان رفته و نزديك 
دِر ورودي كارمند حراس��ت آنجا گف��ت بفرماييد 
جناب. گفتم دلتنگ ايام دانش��جويي در دانشكده 
شدم بي اختيار به اين سمت آمدم. ممانعتي نكرد 
و گف��ت لطفاً س��ريع برگرديد چون ب��دون كارت 
دانش��جويي ورود ممنوع اس��ت. وقتي وارد شدم 

دلتنگي ام بيشتر شد. 
از مي��ان درختان چن��ار تنومند گذر ك��ردم و در 
روبه روي دانش��كده حقوق روي هم��ان نيمكتي 
كه با دوس��تانم مي نشس��تم خيره به دِر ورودي و 
دانشجوياني كه با ش��وق آنجا پرسه مي زدند نگاه 
مي كردم. همه خاطراتم زنده شد. چه حس غريبي 
بود. كاش نمي آمدم. نيمكت ه��ا همان نيمكت ها 
و حياط مملو از درختان چنار ب��ود. نمي دانم آنها 
مرا به خاطر دارند يا نه، ولي م��ن ياد آنها را در دلم 
هميش��ه زنده نگه داش��تم. ولي افسوس دوستانم 
نبودند و به جاي شادي و جنب و جوش آن احساس 
خس��تگي مي كردم. بله انگار همين ديروز بود، در 

نزديكي من چند دانشجو داشتند.
 در مورد چگونگي نمره گرفتن از اساتيد و اينكه 
كي زودتر فارغ التحصيل و مش��غول كار و درآمد 
مي ش��وند صحبت مي كردن��د و چ��ه بي باكانه 
مي گفتن��د كاش زودت��ر دوران دانش��جويي 
تمام ش��ود و مش��غول كار ش��ويم، ح��ال آنكه 
من حاضر ب��ودم تمام اينه��ا را بده��م دوباره به 
دوران دانش��جويي برگردم. كاش مي توانس��تم 
به آنها بگويم روزي حس��رت چنين روزهايي را 
خواهيد خورد. پس زياد درگير آينده نباش��يد و 
از لحظه هايتان كه مثل ب��رف در تأللو نور آفتاب 
در حال ذوب شدن هست استفاده كنيد. چه زيبا 
گفت س��هراب س��پهري كه: »به تن لحظه خود 

جامه اندوه مپوشان هرگز«      
به يقين رس��يدم كه بايد در لحظ��ه زندگي كرد، 
دم را غنيمت ش��مرد، بايد در هر زمان و دوران از 
زندگي ات هستي يا در هر وضعيتي هر چند ناپايدار 
بايد زندگي كني. ل��ذت بردن از زندگ��ي زمان و 
پول و امكان��ات نمي خواهد لذت بردن يعني نفس 
عميق كشيدن، خنديدن، باران را حس كردن، به 
صداي آب گوش دادن، رها ك��ردن ذهن در ميان 
نغمه هاي پرندگان، به پرواز پرستوها خيره شدن. 
زندگي پر از خوش��بختي هاي كوچك است كه از 

آنها غافل هستيم. 
من بس��يار آنها را تجربه كرده ام ش��ايد طعم يك 
موفقيت بزرگ كه در آن حس خوشبختي مي كنيم 
بارها كوچك تر از لذت بردن از خوش��بختي هاي 
كوچك باشد، آري خوشبختي هاي كوچك ديده 

نمي شوند ولي بسيار شيرين هستند. 
 اكنون كه ب��ه چهل س��الگي رس��يده ام تصميم 
گرفته ام واقعاً در لحظ��ه زندگي كنم، زيرا لحظات 
زود گذر هس��تند و قابل برگش��ت نيستند، تيري 
است كه از كمان خارج شده است. فرصت زندگي 
يك هديه است، اما هديه اي زود گذر. پس بايد به 
ارزش دقاي��ق و لحظه هاي پيش رويمان بيش��تر 
بها بدهي��م. نمي خواهم مثل آرتور ش��وپنهاور آن 
فيلس��وف آلماني بدبين باش��م بلكه معتقدم قدر 
زندگي را هر چند با مش��كالت همراه باش��د بايد 

بدانيم. 
در باورم نمي گنجد كه گاهي برخي به خودكشي 
فكر مي كنند. چ��را بايد چنين باش��د. مگر از آواز 
زيباي پرندگان يا شنيدن موسيقي يا ديدن روي 
مادر يا حس كردن خنكاي طلوع خورش��يد سير 

شده اند.
 فرص��ت زندگي موهبت��ي بزرگ اس��ت. بگذاريم 
مرگ خودش به موقع وارد ش��ود. به يادش باشيم 
ولي منتظرش نه. دنيا با همه كوچكي اش بس��يار 
شگفت انگيز اس��ت. هنوز ناش��ناخته است. هنوز 
زيباست. هنوز بهانه هاي زيادي براي زندگي كردن 

وجود دارد.      

سبك برنامه ريزي

محبت به كودكان در سيره و كالم رسول خدا)ص(

آنچهراکهبرایکودک
طاقتفرساستازاونخواه!

1(  هنگامي كه رس��ول اكرم)ص( از س��فري مراجعت مي فرمود و در رهگذر با 
كودكان مردم برخورد مي كرد به احترام آنها مي ايس��تاد، سپس امر مي فرمود 
كودكان را مي آوردند، از زمين برمي داش��تند و به آن  حضرت مي دادند. رسول 
اكرم)ص( بعضي را در بغل مي گرفت و بعضي را بر پشت و دوش خود سوار مي كرد 
و به اصحاب خويش مي فرمود: كودكان را بغل بگيريد و بر دوش خود بنشانيد. 

)محجة البيضاء، ج 3، ص 366(
۲( پدري با دو فرزند خود شرفياب محضر رسول اكرم )ص( بود. يكي از فرزندان 
خود را بوسيد و به فرزند ديگر اعتنايي نكرد. پيغمبر كه اين رفتار )نادرست( را 
مشاهده كرد، به او فرمود: چرا با فرزندانت به طور مساوي رفتار نمي كني؟)مكارم 

االخالق، ص 113(
3( رسول اكرم )ص( نشسته بود، حسن و حس��ين - عليهما السالم - وارد 

شدند، حضرت به احترام آنها از جاي برخاس��ت و به انتظار ايستاد، حركت 
آن دو به سوي پيامبر به طول انجاميد. رسول اكرم )ص(  به طرف كودكان 
پيش رفت و از آنان استقبال نمود، هردو را بر دوش خود سوار نمود و فرمود: 
فرزندان عزيز، مركب شما چه خوب مركبي است و شماها چه سواران خوبي 

هستيد!)بحار االنوار، ج 1۰، ص8۰(
4(رس��ول اكرم )ص( مردم را به نم��از دعوت كرد و حضرت حس��ن)ع( طفل 
خردسال صديقه اطهر نيز با آن  حضرت بود. پيغمبر طفل را كنار خود نشاند و به 
نماز ايستاد. يكي از سجده هاي نماز را خيلي طول داد. )راوي حديث مي گويد: من 
سر از سجده برداشتم، ديدم حضرت حسن )ع( از جاي خود برخاسته و روي كتف 
پيغمبر نشسته است. وقتي نماز تمام شد مأمومين گفتند: يا رسول اهلل چنين 

سجده اي از شما نديده بوديم، گمان كرديم وحي به شما رسيده است. 
پيامبر اكرم فرمودند: وحي نرسيده بود، فرزندم حسن در حال سجده بر دوشم 
سوار شد، نخواستم تعجيل كنم و كودك را به زمين بگذارم، آن قدر صبر كردم تا 

خودش از كتفم پايين آمد. )بحار االنوار، ج 1۰، ص 8۲(
۵( رسول اكرم)ص( فرمود: خداي رحمت كند كسي را كه فرزندش را در نيكي 
به خود ياري مي كند. راوي حديث پرسيد: چگونه فرزندمان را در نيكي به خود 

ياري نماييم؟
حضرت فرمود: آنچه را كه كودك در قوه و توان داشته و انجام داده است از او قبول 
كند، آنچه انجام آن براي كودك سنگين و طاقت فرساست از او نخواهد، او را به 
گناه و طغيان وادار نكند و به او دروغ نگويد و در برابر او مرتكب اعمال جاهالنه 

نشود. )الكافي، ج 6، ص ۵۰(

  روح اهلل فرامرزي بابادي     
مدتي اس�ت با دوس�تان و آش�ناياني كه بعد از مدت ها فرصتي نصيبمان مي ش�ود ت�ا ديداري 
تازه كنيم به محض دي�دار با تعجب مي گويند چقدر پير و شكس�ته ش�ده اي؟ چق�در موهايت 
س�فيد ش�ده؟ و من هم ب�ا لبخندي غ�م آلود مي گوي�م روزگار اس�ت ديگ�ر همه چي�ز تغيير 
مي كن�د. البته م�ن هيچ وق�ت تغيي�رات ظاهري ناش�ي از گ�ذر عمر كس�ي را به او ي�ادآوري 
نكردم و هرگز به موهاي س�پيد ميانس�الي كس�ي خيره نش�دم ش�ايد به اين دلي�ل كه خوب 
مي دانم خود فرد گذر عم�ر را قبل از هم�ه درك مي كند وقتي  ه�ر روز به آينه ن�گاه مي كند... 

تابه حال برايتان پي�ش آمده كه ب�ا وجود كوه�ي از پروژه ه�اي انباش�ته و كارهاي عقب افت�اده، براي 
قبول پ�روژه اي جديد وسوس�ه ش�ويد؟ اگر پاس�ختان مثبت اس�ت، احتم�االً درگير پدي�ده اي به نام 
ذهنيت جادويي هس�تيد. ذهنيت جادوي�ي چنين القا مي كن�د كه از ام�روز با تواني به مراتب بيش�تر 
از قبل خواهيد توانس�ت همه آن كاره�اي قبلي را ع�الوه بر پروژه هاي جديد، به س�رانجام برس�انيد. 
اين ذهني�ت مي تواند ب�ه خودتان، به كارت�ان و حتي ب�ه اطرافيان و همكارانتان آس�يب بزن�د. يكي از 
چهره هاي شناخته ش�ده در حوزه آموزش مديران از راه حل هاي مواجهه با ذهني�ت جادويي مي گويد. 

اكنون كه به چهل سالگي رسيده ام 
تصميم گرفت�ه ام واقع�اً در لحظه 
زندگي كنم، زيرا لحظات زود گذر 
هس�تند و قابل برگشت نيستند. 
تيري است كه از كمان خارج شده 
اس�ت. فرصت زندگ�ي يك هديه 
اس�ت، اما هدي�ه اي زود گذر. پس 
بايد به ارزش دقاي�ق و لحظه هاي 
پيش رويمان بيش�تر به�ا بدهيم 

راهنما


