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سبكنگرش

سبكمراقبت

كار ،هر چقدر هم كه س�خت باش�د،
منجر به خستگي بنيادي نميشود.
ممكن اس�ت پس از كار از پا بيفتيم،
امااينازپاافتادگيباخستگيبنيادي
همساننيست.كاردرنقطهايبهپايان
ميرسد ،اما اجبار به موفقيت كه خود
را برده آنساختهايم ،از آن نقطه فراتر
ميرود .در زمان فراغت همراه ماست،
حتي در خ�واب عذابم�ان ميدهد و
اغلب منجر ب�ه بيخوابي ميش�ود

ويروس كرونا دير يا زود ميرود ،بايد فكري براي ويروس خستگي كنيم

ميخواهيم از خودمان جلو بزنيم تا سرحد مرگ!

تلخيص :حسين گل محمدي
قرنطينه كه ش�روع ش�د ،خيليها نف�س راحتي
توآمدهاي
كش�يدند .ب�راي مدت�ي از دس�ت رف 
فالكتب�ار اول صبح و نشس�تن پش�ت ميزهاي
كس�التبار اداره خبري نب�ود .كار در خانه راحت
به نظر ميرس�يد و خبري از همكارها و رئيسهاي
ناخوش�ايند هم نبود ،اما ح�اال بعد از يكس�ال و
نيم آنچه برايمان باقيمانده ،خس�تگياي بيپايان
اس�ت ،خس�تگياي كه انگار س�الها استراحت
هم نميتوان�د آن را از تنمان در كن�د .چرا اينقدر
خس�تهايم؟ بيونگچول ه�ان فيلس�وف آلماني
و متول�د ك�ره جواب�ي ب�راي اي�ن س�ؤال دارد.

كوويد 19بيش از پيش خستهمان كرده است

كووي��د  ۱۹آين��هاي اس��ت ك��ه بحرانهاي
جامعهم��ان را ب��از ميتابان��د و نش��انگان
آسيبش��ناختياي را كه پيش از همهگيري
وجود داشتهاند ،مشهودتر عرضه ميكند .يكي
از آنها خستگي است .همه ما بهنوعي احساس ميكنيم كه
خيلي خستهايم ،خستگياي بنيادي كه مثل سايه همهجا
و همهوقت همراه ماس��ت ،اما طي اين همهگيري حتي
احساس خستگي بيشتري كردهايم .بطالت تحميلشده به
ما در زمان قرنطينه خستهمان كرده است .بعضيها ادعا
ميكنند كه ممكن است زيبايي فراغت را از نو كشف كنيم
و از س��رعت زندگي كاسته ش��ود .در واقع ،آنچه بر زمان
قرنطينه مسلط است نه فراغت و آهستگي ،بلكه خستگي و
افسردگي است.

خستگي پديدهاي جهاني است

چرا اينقدر احساس خس��تگي ميكنيم؟
امروزه خس��تگي پديدهاي جهاني به نظر
ميرسد10.سال پيش ،كتابي به نام «جامعه
فرسودگي» منتشر كردم و در آن خستگي
را بهمثابه بيمارياي وصف ك��ردم كه «جامعه نئوليبرال
موفقيت محور» از آن رنج ميبرد .خس��تگياي كه طي
همهگيري تجربه شد ،مرا مجبور كرد تا دوباره به آن موضوع
فكر كن��م .كار هر چقدر هم كه س��خت باش��د ،منجر به
خستگي بنيادي نميشود .ممكن اس��ت پس از كار از پا
بيفتيم ،اما اين ازپا افتادگي با خس��تگي بنيادي همسان
نيس��ت .كار در نقطهاي به پايان ميرس��د ،ام��ا اجبار به
موفقيت كه خود را برده آن س��اختهايم ،از آن نقطه فراتر
ميرود .در زم��ان فراغت همراه ماس��ت ،حتي در خواب
عذابمان ميدهد و اغل��ب منجر به بيخوابي ميش��ود.
خالصي از اين اجبار ممكن نيس��ت .دقيقاً همين فش��ار
دروني است كه ما را خسته ميكند .بنابراين تفاوتي ميان
خستگي و ازپاافتادگي وجود دارد .نوع درست ازپاافتادگي
حتي ميتواند ما را از شر خستگي خالص كند.

جامعه موفقيتمحور از خود آزادي بهرهكش��ي ميكند.
خوداستثماري از استثمار به دست ديگران كاراتر است ،زيرا
با احساس آزادي ارتباطي تنگاتنگ دارد .كافكا با وضوح
بسيار تناقض آزادي بردهاي را كه فكر ميكند ارباب است
بيان كرده است .او در يكي از گزينگويههايش مينويسد:
«حيوان وحشي تازيانه را از چنگ اربابش ميربايد و براي
آنكه بدل به ارباب شود خود را با آن ميزند ،بيخبر از اينكه
اين تنها خيالي است ساختهوپرداخته گره تازهاي در تازيانه
ارباب ».اين تازيانهزني هميشگي به خويش ما را خسته و
درنهايتافسردهميكند.ميشودگفتنئوليبراليسمبرپايه
تازيانهزني به خويش بنا شده است.
نكته عجيب درباره كوويد  ۱۹اين است كه مبتاليان به آن
از خستگي مفرط و فرس��ودگي رنج ميبرند .اين بيماري
ظاهرا ً همان ويژگيهاي خستگي بنيادي را دارد ،اما اين
ويروس فقط مبتاليان به كوويد را خسته نميكند ،حتي
افراد سالم را هم خسته ميكند .اسالوي ژيژك در كتابش،
«همهگيري! كوويد ۱۹جهان را تكان ميدهد» ،يك فصل
كامل را به اين سؤال اختصاص ميدهد« :چرا ما هميشه
خس��تهايم؟» ژيژك هم آش��كارا اين را حس ميكند كه
همهگيري ما را خسته كرده است.

ما بهخاطر فقدان تم��اس اجتماع��ي ،آغوشها و لمس
جسماني خسته ميشويم .امروزه آنچه غالب است ارتباط
بدون اجتماع است .حتي همان عاداتي كه هنوز در اختيار
داشتيم .از قبيل تماشاي مس��ابقات فوتبال ،كنسرتها و
رفتن به رستوران ،تئاتر يا سينما لغو شدهاند .بدون رسوم
هميشگي احوالپرسي ،مجبوريم به خود اتكا كنيم .اينكه
بتوانيم بهگرمي با كسي احوالپرسي كنيم بار خويشتنمان
را سبكتر ميكند .فاصلهگذاري اجتماعي بساط زندگي
اجتماعي را برميچيند .ما را خس��ته ميكند .ساير مردم
را به ناقلين بالقوه ويروس��ي تقليل ميدهد كه بايد فاصله
فيزيكي با آنها را حفظ كرد .اين ويروس ،بحرانهاي فعلي ما
را دامنهدارتر ميكند؛ در حال نابودكردن اجتماعي است كه
خود از پيش دچار بحران بود و ما را با يكديگر بيگانه ميكند.
در اين زمانه شبكههاي اجتماعي كه امر اجتماعي را تقليل
ي ميكند ،حتي از آنچه بودهايم تنهاتر
ميدهد و ما را منزو 
شدهايم .فرهنگ نخستين چيزي بود كه طي قرنطينه رها
شد .فرهنگ چيس��ت؟ آنچه اجتماع را به وجود ميآورد!
بدون آن ما به جايي ميرسيم كه مثل حيوانات ،صرفاً در
پي بقا باشيم .اين اقتصاد نيس��ت كه بايد در اسرع وقت از
اين بحران خالص شود ،بلكه وراي همهچيز ،فرهنگ يا ب ه
عبارتي زندگي اجتماعي است كه بايد نجاتش دهيم.

آينهاي در برابر جامعهمان ميگيرد و در مورد ديسمورفياي
زوم ،اين آينه واقعي است! يأس محض از ظاهرمان در ما
بيدار ميشود .ديسمورفياي زوم ،اين دلمشغولي نامعقول
درباره خودمان ما را خسته ميكند.
همهگيري عوارض جانبي منفي ديجيتاليش��دن را نيز
آش��كار كرده اس��ت .ارتباط ديجيتال رويدادي بس��يار
يكطرفه و فروكاسته است :هيچ نگاه خيره ،هيچ بدني در
كار نيست .حضور جسماني ديگري را كم دارد .همهگيري
اين را تضمين ميكند كه اين شكل ارتباط ذاتاً غيرانساني
به هنجار تبديل شود .ارتباط ديجيتال ما را خيليخيلي
خس��ته ميكند .ارتباطي بدون طنين ،ارتباطي عاري از
شادي .ما در جلسهاي در زوم بنابه داليل فني نميتوانيم
به چش��مان يكديگر نگاه كنيم .تمام كاري كه ميكنيم
خيرهشدن به نمايشگر است .غياب نگاه خيره ديگري ما را
خسته ميكند .اميدوارم اين همهگيري ما را متوجه كند كه
حضور ديگري چيزي است كه با خود شادي ميآورد ،اينكه
زبان متضمن تجربهاي جسماني است ،اينكه گفتوگويي
موفق مس��تلزم حضور بدنهاس��ت ،اينكه ما مخلوقاتي
جسماني هستيم .ديجيتاليشدن انس��جام اجتماعي را
تضعيف ميكند تا جاييكه موجب حذف حضور فيزيكي
ميشود .ويروس ما را با بدنهايمان بيگانه ميكند.

شكل نئوليبرال زندگي از طريق شبكههاي
اجتماعي نيز در حال گس��ترش به سراسر
جهانس��وم اس��ت .افزايش خودستايي،
اتميزهش��دن و خودش��يفتگي در جامعه
پديدهاي جهاني است .شبكههاي اجتماعي همه ما را به
توليدكننده تبديل ميكند ،به كارآفريناني كه تجارتشان
خويشتنش��ان است .ش��بكههاي اجتماعي آن فرهنگ
خودپس��ندي را جهاني ميس��ازند كه جامعه و هر چيز
اجتماعي را محو ميكن��د .ما خود را تولي��د ميكنيم و
خويشتنهايمان را در معرض نمايشي دائمي قرار ميدهيم.
اين توليد خويش��تن ،اي��ن «در مع��رض نمايش» بودن
هميشگي خود ،ما را خسته و افسرده ميكند .ژيژك به اين
خستگي بنيادي كه ويژگي زمان حال ماست و از سوی اين
همهگيري تشديد شده ،نميپردازد.

ارتباط ديجيتال ما را
خيليخيليخستهميكند

كروناميرود،بايدزندگيمانراعوضكنيم

شبكههاي اجتماعي هم خستهمان ميكند

جلس��ات مداوم در زوم نيز ما را خس��ته
ميكنند .آنها ما را تبديل به زامبيهاي زوم
ميكنند .مجبورمان ميكنند دائماًبه درون
آينه بنگريم .نگاهكردن به چهره خود روي
نمايشگر خستهكننده است .ما پيوسته با چهرههاي خود
مواجهيم .عجيب آنكه اين ويروس دقيقاً در زمانه سلفي
پديدار شده است ،رسمي كه ميتوان آن را بهمنزله چيزي
منتج از خودشيفتگي جامعهمان توضيح داد .ويروس اين
خودشيفتگي را تشديد ميكند .طي همهگيري ،همگي ما
دائم��اً ب��ا چهرهه��اي خ��ود مواجهي��م؛ م��ا در مقابل
نمايشگرهايمان نوعي سلفي بيانتها توليد ميكنيم .اينها
ما را خسته ميكند.

ما خود را استثمار ميكنيم و خسته ميشويم

اخت�لاالت روان��ي از قبيل افس��ردگي و
فرسودگي نشانگان گونهاي از بحران جدي
ي هستند .اينها نشانههاي يك بيماري
آزاد 
هستند و بيانگر اينكه امروزه آزادي اغلب
به اجبار تبديل ميشود .ما فكر ميكنيم آزاديم ،اما در واقع
خود را مشتاقانه تا سر حد متالشيشدن استثمار ميكنيم.
تا دم م��رگ به خود تحقق ميبخش��يم و خ��ود را بهينه
ميكنيم .منطق م��وذي «موفقيت» م��ا را دائماً مجبور
ن كه موفق شديم،
ميكند كه از خودمان جلو بزنيم .همي 
ميخواهيم موفقتر ش��ويم؛ يعني ميخواهيم دوباره از
خودمان پيش بيفتيم ،اما جلو زدن از خودمان غيرممكن
است .اين منطق مضحك در نهايت به در همريختگي رواني
منجر ميشود .شخصي كه به دنبال موفقيت است ،تصور
ميكند كه آزاد است ،اما در واقع برده است .او برده محض
است تا جاييكه داوطلبانه خود را حتي زمانيكه اربابي
حضور ندارد ،استثمار ميكند.
جامعه نئوليبرال موفقيتمحور اس��تثمار را حتي بدون
سلطه ممكن ميكند .آن «جامعه انضباطي» و فرمانها و
منعهايش كه ميشل فوكو در مراقبت و تنبيه تحليل كرده
ت محور امروز را توصيف نميكند.
اس��ت .جامعه موفقي 

ويروس كووي�د ،۱۹از طريق تعميق
گس�لهاي اجتماع�ي ناش�ي از
بيماري ،جامعه فرسوده را مستهلك
ميكند و ما را بهسوي يك خستگي
دستهجمعي سوق ميدهد .بنابراين
وي�روس كرون�ا ميتوان�د وي�روس
خس�تگي نيز ناميده ش�ود ،اما اين
وي�روس مصران�ه از ما درخواس�ت
ميكند :بايد زندگيات را عوض كني!

خودش��يفتگي زوم عوارض جانبي عجيبوغريبي به بار
آورده و منجر به رونق جراحي زيبايي شده است .تصاوير
كجوكوله و تيرهوتار روي نمايش��گر باعث مأيوسش��دن
آدمها از ظاهرشان ميشود و اگر از قضا وضوح نمايشگر باال
باشد ،ناگهان چينوچروك ،طاسي ،لكههاي كبدي ،پف
پاي چشم و ساير نواقص پوستي نامطبوع را در خودمان
كشف ميكنيم .از زمان آغاز همهگيري ،جستوجوها در
گوگل براي جراحي زيبايي اوج گرفته است .طي قرنطينه،
جراحان زيبايي با سيلي از پرسوجوهاي مشتريان براي
بهبود ظاهر تكراريش��ان مواجه بودهاند .حتي صحبت
از «ديسمورفياي زوم» اس��ت .آينه ديجيتالي مروج اين
ديسمورفيا (دلمشغولي اغراقشده درباره نقايص فرضي
در ظاهر جسماني ش��خص) اس��ت .اين ويروس جنون
بهينهسازي را كه از پيش از همهگيري ما را در چنگال خود
داشت تا منتهي درجه خود پيش ميراند .اينجا نيز ويروس

«اندوه كرونا» نامي اس��ت كه كرهايها به
افسردگياي دادهاند كه در زمان همهگيري
در حال سرايت است .تحت شرايط قرنطينه،
بدون تعامل اجتماعي ،افسردگي تشديد
ميشود .همهگيري واقعي افسردگي است .كتاب «جامعه
فرسودگي» با تشخيص زير آغاز ميشود:
«هـر عصـر ابتالئـات خـاص خـود را دارد .بـه هميـن
منـوال ،يـك عصـر باكتـري وجـود داشـت كـه حداكثر
تا كش��ـف آنتيبيوتيكهـا پايـان يافـ��ت .بـا وجـود
تـرس گس��ـترده از همهگيرش��ـدن آنفلوآنـزا مـا در
عصـر ويـ��روس هـم زندگـي نميكنيـ��م .بـهلطـف
فنـاوري ايمنيشناسـي ،چنـان عصـري را پشـت سـر
گذاشـتهايم .از منظـر آسيبشـناختي نـه باكتريهـا
يـا ويروسهـا ،بلكـه نورونهـا شـاخص تعيينكننـده
قـرن بيسـتويكم هسـتند كـه تـازه در ابتـداي راهـش
هس��ـتيم .بيماريهاي عصبي از قبيـل افس��ـردگي،
اختالل كمتوجهي -بيشفعالـي ،اختالل شـخصيت
مـرزي و س��ـندرم خس��تگي عالمتهاي ش��ـاخص
آسـيبهاي سالمت در آغاز قرن بيسـتويكماند».
ما بهزودي واكس��ن كافي براي شكس��تدادن ويروس
خواهيم داش��ت ،اما هيچ واكس��ني در برابر همهگيري
افسردگي در كار نخواهد بود .افسردگي همچنين نشانهاي
از جامعه فرسوده است .فردي كه در جامعه موفقيتمحور
به دنبال موفقيت اس��ت ،در لحظهاي ك��ه ديگر قادر به
«توانستن» نيست ،به خستگي مبتال ميشود .در رسيدن
به خواس��ته موفقيت كه بر خود تحميل��ش كرده ،ناكام
ميماند .رس��يدن به مرحلهاي كه در آن ديگ��ر قادر به
«توانستن» نيستيم منجر به تهمتزني و خشونتورزي
عليه خويش ميشود .فرد موفقيتجو جنگي عليه خودش
به راه مياندازد و در آن تباه ميشود .پيروزي در اين جنگ
عليه خويشتن خستگي نام دارد.
ويروس كوويد ،۱۹از طريق تعميق گسلهاي اجتماعي
ناشي از بيماري ،جامعه فرسوده را مستهلك ميكند و
ما را بهسوي يك خستگي دستهجمعي سوق ميدهد.
بنابراين ويروس كرونا ميتواند ويروس خس��تگي نيز
ناميده شود ،اما اين ويروس همچنين بحراني است در
معناي يوناني واژه كريس��يس؛ يعني نقطه عطف .زيرا
ممكن است ما را قادر سازد تا سرنوشتمان را دگرگون
كرده و از عذابمان روي بگردانيم .مصرانه از ما درخواست
ميكند :بايد زندگ��يات را عوض كني! ام��ا ما فقط به
شرطي ميتوانيم اين كار را بكنيم كه بهنحوي بنيادين
جامعهمان را اصالح كنيم ،بهشرطي كه موفق به يافتن
مقابل ويروس
ش��كل تازهاي از زندگي ش��ويم كه در
ِ
خستگي مقاوم باشد.
نقل و تلخيص از :وب سايت ترجمان
 /نوشته :بيونگچول هان /ترجمه :علي اميـري
 /مرجعNation :

شما براي آرام شدن
به چه چيزي پناه ميبريد؟

پناهگاهامنتانرابيابيد!
مرضيه باميري
آدمها در دنياي پرش�تاب و ش�لوغ امروز نياز به تنهايي دارند .به خلوت و سكوت .گاهي سكوت
ميش�ود گوهر ناياب .گاهي حاضري تمام حق�وق يك ماهت را بدهي تا فقط ي�ك روز از هياهوي
ش�هر دور باش�ي و آرامش را به معني واقعي كلمه پيدا كني .بروي يك جاي دور .يك جاي دنج و
بيهياهو كه فقط خودت باش�ي و خداي خودت و آنهايي كه دوستش�ان داري و مهرشان سنجاق
ش�ده به دلت .گاهي بايد براي آرامش پول خ�رج كني ،گاهي باي�د برنامههاي�ت را خالي كني يا
بعضي قرارهاي كاري را كنس�ل كني تا به طعم آرامش برسي .گاهي نه .آرامش نزديك است .فقط
بايد پيدايش كني .بايد نشانههايش را بشناسي و هر جا س�راغت آمد و رخ نشان داد او را بيابي...
آرامش يك روز پاييزي وقت��ي روي برگهاي زرد
و نارنجي راه م��يروي باد ماليمي ب��ه گونه هايت
ميكوبد و صداي رعد آسمان را ميشكافد .وقتي در
يك بوستان سر راهت روي نيمكت رنگ و رو رفته
مينشيني و گذر عمر را تماشا ميكني .يا وقتي خانه
ميآيي عطر خوش چاي و كيك مشامت را مينوازد
و مهربانهاي زندگي به استقبالت ميآيند و از سر و
كولت باال ميروند.
گاهي رانندگي در جادههاي شلوغ و توقف بيدليل
پشت چراغهاي قرمز حالت را خوب ميكند و از نو
متولد ميشوي.
گاهي براي خوب شدن حالت به خانه قديمي پدري
ميروي .مرور خاطرات و عطر خ��وش مهرباني آن
روزها حال دلت را خوب ميكند ،يكي هم براي حال
خوب پناه ميبرد به پاساژ و سينما و تئاتر كه آرامش
را كنار ديگران بيابد.
بعضيه��ا با ب��ودن كن��ار ديگران حالش��ان خوب
ميشود و خوش��حال كردن ديگران ميشود دليل
آرام شدنشان .پناهگاه شما كجاست؟ شما در كدام
نقطه از اين زندگي ش��لوغ آرام ميشويد و فرصت
ميكنيد خودتان را بيابيد .با خودتان كلنجار برويد و
بدون غرور با خود واقعيتان روبهرو شويد.
جايي كه نه از س��رزنش خبري باشد و نه از تهديد.
خودتان باش��يد و من واقعي خودتان كه گاهي نياز
به اصالح دارد؟
يكي از امنترين پناهگاههاي جهان خانه است .يكي
ميگفت بهترين لحظه عمرم زماني است كه دارم به
خانه برميگردم .آنجا برايم سرش��ار از عشق است.
گاهي داد و بيداد بچهها كالف��هام ميكند ،گاهي با
همسرم دعوايم ميشود و ميدانم هيچ لبخند و كالم
پر مهري در انتظارم نيست.
گاهي آدمهاي��ي مهمان خانهمان هس��تند كه دل
خوش��ي از آنها ندارم ،ولي با اين ح��ال خانه برايم
امنترين نقطه جهان است .با شور سمتش ميروم.
وقتي در چهارديواري خانهام هس��تم ش��ادترين و
پرقدرتترين مرد جهانم و ش��ادي و خوش��بختي
فرزندان و همسرم ميشود آرزوي قلبيام .كنارشان
شادم .تخمه ميخوريم ،آش��پزي ميكنم .زير نور
مهتاب در ت��راس كوچكم��ان كت��اب ميخوانم و
خوشمزهترين قهوهها را همس��رم با چاشني عشق
برايمان سرو ميكند.
خانه يعن��ي يك پناه ام��ن براي ف��رار از مزاحمها
و طلبكاره��اي ريز و درش��ت .فرقي ه��م نميكند
طلبكار پول باش��ند يا چيز ديگ��ر . . .همين كه در
جوار همسايههاي مهربان و هم فكرت باشي ،يعني
آرام هستي.
بدخلق باشي ،دوستت دارند؛ بيپول باشي ،دوستت

بعضيها همه عمر خودشان را به در
و ديوار ميزنند تا پول پس انداز و هر
روزداراييشانرابيشتركنند!كسي
نميدان�د نيت اين آدمها چيس�ت.
اغل�ب آدمهاي عاش�ق پ�ول فقط
عاشق پولند و دلش�ان نميآيد آن
را خرج خودش�ان و شاديهايشان
كنن�د .همي�ن ك�ه حسابش�ان پر
باش�د و دس�ته چكهايش�ان
قط�ور حالش�ان خ�وب اس�ت

دارند و خالصه حتي قاتل هم كه باش��ي با هم براي
آدمهاي خانه محترمي و آنه��ا حاضرند براي نجات
جان وآبرو و مال ت��و هر فداكارياي نش��ان دهند.
امن بودن تنها معجزهاي است كه فقط از پس خانه
بر ميآيد!
بعضيها محل كار آرامش��ان ميكند .حس واقعي
خوش��بختي و موفقيت را وقتي تجربه ميكنند كه
كنار همكارشان هس��تند .اتاق كارشان مثل حريم
خصوصي قلبشان است.
هر وقت دلتنگ ميشوند هر وقت قلبشان ميشكند
يا با خودش��ان قهر ميكنند به آرامش صندلياش
پناه ميبرن��د .آنجا ميتوانند بدون س��ؤال و جواب
كردن بقيه خودشان باشند و در تنبيه يا تشويقشان
كسي مزاحم نيس��ت .آنها گاهي با تعريف و تمجيد
دوستانشان در محل كار حالش��ان خوب ميشود.
يكي با كار زي��اد حالش خوب ميش��ود و از اين رو
وابس��تگي زيادي به محل كار برايشان يك فرصت
مطلوب است.
شايد باورتان نشود ،ولي براي بعضيها دست گرفتن
گوشي ،يعني دريافت آرامش دروني .آنها گوشهاي
مينش��ينند و سرش��ان را براي مدتي در گوش��ي
ميكنند.
غرق پيامها ميش��وند و دنياي مجازي و تماشاي
زندگي ديگران حالش��ان را بهتر ميكند .بعضيها
آنقدر به اين وس��يله جادويي وابس��تهاند كه دچار
تيك ميشوند و هر دقيقه قفلش را باز ميكنند شايد
پيامي تازه داشته باش��ند .آدمهاي درونگرا اغلب با
درون خودشان تنها هستند و سير كمال را در دنياي
خصوصي خودشان طي ميكنند .حال اين خلوت در
گوشي باشد يا دفتر خاطراتشان.
بعضيها هم هرقدر خانواده خوبي داشته باشند و از
نعمتهاي دنياي برخوردار باشند ،باز برايشان مثل
پول نميشود .بعضي آدمها وقتي حسابشان پر باشد
احساس امنيت ميكنند.
اغلب مردان اين حس را دارن��د و تا چند روز بعد از
گرفتن حقوق حالشان خوب است .همين كه قسطها
را پرداخت كردند و پول مايحتاج را كنار گذاش��تند
دوباره همان آش ميشود و همان كاسه.
بعضيها همه عمر خودشان را به در و ديوار ميزنند
تا پول پس ان��داز و هر روز داراييش��ان را بيش��تر
كنند! كسي نميداند نيت اين آدمها چيست .اغلب
آدمهاي عاش��ق پول فقط عاش��ق پولند و دلشان
نميآيد آن را خرج خودشان و شاديهايشان كنند.
همين كه حسابشان پر باشد و دسته چكهايشان
قطور حالشان خوب است.
فرق پ��ول با ديگر پناهگاهها اين اس��ت ك��ه بايد از
صاحبش ترس��يد ،زيرا او احتماالً ش��وق و اميد به
زندگي شادمانه را از دست داده و چنين فردي براي
رس��يدن به پول بيش��تر ،حتماً از گرفتن قربانيها
ابايي ندارد .پس از آدمهايي كه پناهشان پول است
و خود را در غار تنهايي و حساب بانكيشان مخفي
ميكنند ،دوري كنيد.
بگذاريد اين حريم خصوصي فقط براي خودش��ان
باشد و شما به آن قدم نگذاريد .پول تا جايي كه كارها
راه بيفتد و آدم را از يك زندگي راحت و كمدغدغه
برخوردار كند ،خوب اس��ت تا جايي كه انسانيت و
بخش��يدن خميرمايه سرش��ت آدمي باشد ،خوب
اس��ت ،ولي از وقتي تو و روحت را تسخير كرد ديگر
امن نيس��ت .روحتان را ناايمن ميكند و بايد براي
فرار از دستش كاري كنيد .آدمها پناههاي خودشان
را دارند .يكي در تنهايي ش��عر ميباف��د يكي قصه
مينويس��د و يكي هم قهوه مينوشد و با حافظهاي
شبانهاش معاشرت ميكند.
بگرديد و پناهگاه امنتان را بيابيد!

