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شما بخشنده ايد يا گيرنده؟ 

بخشنده ها پخمه نيستند

آگاهانه

88498471سبك زندگي  و خانواده

آدم ه�ا از يك منظر س�ه  مهسا 
دس�ته اند: گيرنده ه�ا، مهاجر

بخشنده ها و برابرطلب ها. 
ه�ر ك�دام از اي�ن افراد، 
اصول خاص خودش�ان را 
براي رس�يدن به موفقي�ت دارند. ه�ر كدام در 
مواجهه با رواب�ط ديگران به ش�يوه خاص خود 
عمل مي كنند و به نتايج مورد نظر خود مي رسند. 
شما جزو كدام دسته هستيد؟ بهتر است پيش 
از قضاوت با خصوصيات اين س�ه دسته بيشتر 
آشنا شويم. چيز عجيبي نيست و ما هر روز در 
مس�ير روزمرگي ه�ا در براب�ر اين اف�راد قرار 
مي گيري�م. گاهي در مح�ل كار، گاه�ي اماكن 
عمومي و وسايط نقليه و گاهي در محل تحصيل، 

كار، شراكت و... 

  آيا شما گيرنده هستيد؟!
گيرنده ها دنبال منفعت خودش��ان هس��تند. در هر 
معامله يا ارتباطي دنبال س��ود هستند. فرض كنيد 
به تازگي با خانواده يك رئيس بانك وصلت كرده ايد. 

اين رئي��س فاميل درجه چهار دامادتان اس��ت ولي 
شما براي پيش��برد اهدافتان ترجيح مي دهيد به او 
نزديك ش��ويد. دوز صميميت را زياد كنيد تا از اين 
ارتباط به نفع خودتان براي اخذ وام يا س��اير موارد 
احتمالي، بهره مند شويد. او را خارج از عرف ميهمان 

مي كنيد و ديگران از اين نزديكي مشكوك، متعجب 
مي شوند. 

يا ش��ما قرار اس��ت براي ي��ك مأموري��ت كاري به 
شهرس��تان برويد. آنجا نمي خواهي��د خيلي هزينه 
تراشي كنيد. سراغ دوست چند سال قبلتان مي رويد 

و با روشن كردن دوباره شعله رفاقت، خانه او ميهمان 
مي شويد. شما قصدتان دوستي نيست. بيشتر دلتان 
براي خودتان مي س��وزد. ترجيح مي دهي��د در اين 
دوستي شما گيرنده باش��يد. يا در فاميل دست بگير 
داش��ته باش��يد و مدام آه و ناله كنيد و دنبال ش��كار 
سوژه هاي مالي مناس��ب باش��يد. ترجيح مي دهيد 
به ج��اي اينك��ه در پ��روژه ديگران س��رمايه گذاري 
كنيد، ديگران ش��ما را امين بدانند و امور را دستتان 
بس��پارند. دوس��ت داريد كنار باجناقتان بنشينيد و 
بدون صرف هي��چ هزينه اي تمام اطالع��ات الزم در 
زمينه هاي مختلف را كسب كنيد. دوست داريد اگر 
پس��ر عمويتان مكانيك است ماش��ين را با دستمزد 

كمتر يا مجاني برايتان تعمي��ر كند. يا اگر همكارتان 
فروش لوازم خانگي دارد، با ذوق نزدش برويد و همه 
چيز را حتي آنهايي كه ضرورتي ب��راي خريد ندارد، 
قسطي بخريد. توجيهتان اين اس��ت حاال كه فالني 
هس��ت. من كوپنم را س��وزانده ام پس بگ��ذار از اين 
موقعيت استفاده كنم. گاهي به كسي شامل دوست 
يا فاميل كمكي مي كنيد ولي در بزنگاه خاص دو برابر 
مهر و كمك خ��ود را از او طلب مي كنيد. اس��مش را 

مي گذاريد زرنگي ! 
در هر موقعيتي حتي كمك ي��ا مهرباني به اطرافيان 
دنبال سود و منفعت خوتان هس��تيد. اگر در مراسم 
سالگرد يا ختمي شركت مي كنيد، حتماً قبلش حساب 
مي كنيد كه اين حضور در مراسم چه سودي براي شما 
دارد؟ اگر كسي را ميهمان كنيد، حتماً مي خواهيد او 

را براي روز مبادا در آب نمك نگه داريد. 
اگر با كس��ي رس��توران مي رويد، س��عي مي كنيد با 
زيركي هزينه را گردن ط��رف مقابلتان بيندازيد. اگر 
جايي برويد و از چيزي خوش��تان بياي��د، توقع داريد 
آن را به شما ببخش��ند و گاهي خودتان با پررويي آن 

را طلب مي كنيد. 
شما اهل رقابت هستيد و معتقديد اگر نخوري خورده 
مي شوي. پس تمام تالش خود را براي اين مبارزه به 
كار مي بريد. گاهي ديگران را فداي خواسته ها و كمال 
گرايي خود مي كنيد. شما براي اثبات توانايي تان دست 
به خودس��تايي مي زنيد و معتقديد خودتان بيشتر از 

همه بايد هواي خودتان را داشته باشيد. 
ش��ما در محل كار، فقط به موفقيت و در چشم بودن 
خودتان فكر مي كنيد. شما در مقابل كارفرماي خود 
وقتي حرف از حقوق و دستمزد مي زنيد، يك گيرنده 

هستيد و منافع شركت برايتان مهم نيست. 
شما حتي به اسم مهرباني و دست به خير بودن ماشين 
خواهرت��ان را نقد مي خريد ولي در واقع فكر س��ودي 
هس��تيد كه در جيبتان سرازير مي ش��ود. خواهرتان 
پول الزم است و ش��ما اين موقعيت طاليي را مغتنم 

مي شماريد. 
  آيا شما بخشنده هستيد؟

بخشنده ها از اسمش��ان پيداست كه دل بزرگي دارند 
و منافع بقيه را به خواس��ت يا س��ود خودشان ارجح 

مي شمارند. 
هس��تند رئيس كارخانه هاي بخش��نده اي كه بيش 
از س��ود كردن مالي خود، دنبال ش��اد كردن و بهبود 
كيفيت زندگي كاركنان خود هستند. هستند معلماني 
كه بيش از حقوق دريافتي به دانش آموزان بي بضاعت 
درس مي دهند يا براي هم س��طح شدن سواد علمي 
دانش آم��وزان بي هيچ چشمداش��تي كالس جبراني 

برگزار مي كنند. 
بيشمارند پزشكان بخشنده اي كه سالمت بيمار را به 

دستمزد آنچناني خود ترجيح مي دهند. پزشكاني كه 
به مناطق محروم مي روند و بي هي��چ توقعي به مردم 
خدمت مي كنند. هستند مديران مؤسسات خيريه اي 
كه شب و روز براي جلب كمك هاي مردمي در تالشند 
و خوشحال كردن آدم ها و نشس��تن لبخند روي لب 

مددجوها برايشان حكم پاداش دارد. 
هستند بيشمار سربازاني كه در گمنامي و فقط براي 
خدمتِ  مردم، جنگ مي كنن��د و در غربت و گمنامي 
شهيد مي شوند. آنها بخش��نده اند و امنيت ملي را به 

دنياي خود ترجيح مي دهند. 
بخشنده ها شب امتحان براي آنهايي كه كم هوش ترند 
كالس رفع اش��كال مي گذارن��د. در اداره جور همكار 
مظلومشان را مي كشند. چون بخشنده اند، مسئوليت 
همكارش��ان را كه يك هفته مرخص��ي رفته به جان 
مي خرند. اگر در مناقصه ش��ركت كنند به نفع همكار 
خود كنار مي كشند. آنها ممكن است هر كاري كنند تا 

منافع ديگري حفظ شود. 
  آيا شما يك برابرطلب هستيد؟

اين دس��ته ولي معتقد اس��ت از هر دس��ت بگيري از 
همان دست پس مي گيري. يعني سودي برابر با آنچه 
هزينه كرده اند، طل��ب مي كنند. اگر يك بار ميهماني 
رفتند و ش��ام خوردند همان يك بار جبران مي كنند. 
اگر كسي برايشان قدم خيري برداشت همان يك بار 
قدم خيرش��ان را در موقعيت مشابه جبران مي كنند. 
اگر كسي به جاي آنها مس��ئوليت كاري را پذيرفت، 
در اولين فرصت اين لطف را جبران مي كنند و دلشان 
نمي خواهد زير منت كسي باش��ند يا نمي خواهند با 

بخشندگي بيشتر هالو و پپه به نظر برسند. 
هر سه گروه مي خواهند از نردبان موفقيت باال بروند 
و براي روابط خود اس��تراتژي ويژه دارند. فقط اينكه 
بخش��نده ها محبوب ترند. وقتي كسي بخشنده است 
ديگران با او همسو مي شوند، حمايت مي كنند و شايد 
او زودتر به هدف خود برس��د ولي ف��رد گيرنده اغلب 
دشمنان بيش��تري دارد و حس حسادت را در رقباي 

خود بيشتر برمي انگيزد. 
  موفقيت بخشنده ها يك جور ديگر است

آدام گرانت در كتاب بده و بس��تان خود مي نويس��د: 
»اگر چه بس��ياري از ما تصور مي كنيم كه بخشنده ها 
بي عرضه و پخمه اند، اما بايد بدانيد كه آنها به طرزي 
باورنكردني موفق هس��تند... گيرنده ها، برابرطلب ها 
و بخش��نده ها همگي مي توانند به موفقيت برسند... 
اما در موفقيت بخش��نده ها يك چي��ز متمايز وجود 
دارد؛ موفقيت آنها همچون آبش��اري روي س��ر بقيه 
هم فرو مي ريزد در حالي كه وقتي گيرنده ها مي برند، 
معموالً يك نفر مي بازد.« اگر اش��تياق داشتيد بيشتر 
بدانيد بقيه ماجرا را در كتاب بده و بستان آدام گرانت 

بخوانيد. 

مي گف�ت ي�ك قلي�ان  نازيال 
قاج�اري گرفت�ه بودم ديانوش*

كي�ف  آن  ب�ا  خيل�ي 
مي كردم. مي نشس�تم 
پ�اي س�ريال هاى مورد 
عالق�ه ام و س�اعت ها قل ق�ل دود مي كردم و 
مي دادم هوا. يك روز رفتم سوپرماركت پاييني 
و گفتم تنباكو بده، اما نه از اون هميشگي ها. يه 
كم تنباكو سنگين تر باشه... فروشنده خنده اي 
كرد و گفت: »مصرفت رفته باال!« بهم بر خورد. 
يك آن حس كردم بدون اينكه بفهمم انگاري 
جدي ج�دي دارم قلياني مي ش�وم. نگاهي به 
فروشنده كه داشت با تعجب مرا مي ديد كردم 
و گفتم:»نمي خ�وام« و برگش�تم خانه.  خيلي 
رفتم توي فكر، ديدم االن مدتي است كه اصاًل 
نمي فهم دارم قليان مي كش�م! انگاري فقط به 
آن دودي ك�ه از دهن�م بي�رون مي آيد عادت 
كرده ام. ي�ادم افت�اد ك�ه تازگي ه�ا نفس كم 
مي آورم. حرف فروشنده و گفت وگوي دروني 
خودم كار خودش را كرد. بدو بدو رفتم بس�اط 
قليان را جمع كردم و انداختمش در سطل زباله. 
بعضي آدم ها در زندگي ما حكايت همان قليان 

قاجاري است... 

بعضي آدم ها در زندگي ما دقيق��اً عين همان قليان 
قاجاري مي مانند. اولش به تو ان��رژي و حال خوش 
مي دهند، اما بعد از مدتي مي بيني چيزي كه از آنها 
مان��ده فقط يك دود خالي اس��ت ك��ه دارد روحت، 
عمرت و لحظات زندگي ات را الكي مي سوزاند و دود 
مي كند. كاش همه ما بلد باشيم از خودمان مراقبت 
كنيم و جسارت اين را داش��ته باشيم كه قليان هاي 
قاجاري به درد نخور را از زندگي مان بيندازيم دور و 
به خودمان و ريه هايمان اجازه بدهيم كه هواي تازه 
تنفس كنيم، نه اينكه ماده اي سمي وارد بدنمان كنيم 

و نه اينكه آدم سمي اي را در زندگي مان نگه داريم. 
اينكه مي گويند از بدنت و روحت انرژي هاي منفي را 
دور كن خيلي درست و دقيق است، چون بدن و روح 
 ما انرژي محدودي دارند. همانطور كه اگر استراحت 

كافي نداشته باش��يم و غذاي خوب نخوريم هميشه 
احس��اس خس��تگي مي كنيم، اگ��ر از روانمان هم 
مراقبت نكنيم و به آدم هايي كه فقط گيرنده هستند 
يا پر از نااميدي و حسرت محبت كنيم وقتي آنها در 

قبال محبت هاي ما توجهي به ما نكنند يا از ما بيشتر 
طلبكار شوند يا با حال بدشان حال ما را هم بد كنند، 

انگيزه انجام كار خوب در ما فروكش مي كند. 
پس همانطور كه مراقبيم گرس��نه نمانيم تا بتوانيم 
نيروي كاف��ي براي زندگي كردن داش��ته باش��يم، 
بايد حواس��مان باش��د از لحاظ رواني هم گرس��نه 
نمانيم. وقتي انرژي رواني خودم��ان را براي چيزي 
صرف مي كنيم اگر به روش ه��اي ديگر اين انرژي به 
خودمان برنگردد، بعد از مدتي احس��اس افسردگي 
و پوچي مي كني��م و ديگر ميل و انگي��زه اي برايمان 
نمي ماند. براي همين الزم اس��ت هر آدمي كه ما را 
ناديده مي گيرد كن��ار بگذاريم، هر فض��ا يا كاري را 

كه به ما حس منفي مي ده��د از خودمان دور كنيم. 
البته گفتن اين حرف ها روي كاغذ آسان است اما در 
عمل اغلب ما نمي توانيم به آساني از آدم هاي سمي 
زندگي مان دست بكشيم و دليل آن هم يا عادت است 
يا احساس نياز كاذب كه شايد ريشه در دوران كودكي 

و نوجواني مان داشته باشد. 
گاهي يك نياز برآورده نش��ده در ما هست و عمق و 
ريشه اين نياز برآورده نشده به قدري قوي است كه 
زور هيچ منطقي به آن نمي رس��د. يك مثال واقعي 
در اين زمينه مي زنم. دختر زيب��ا و پولداري كه هم 
تحصيالت خوبي داشت و هم كار خوبي، درگير يك 
رابطه فوق العاده منفي با مردي از خودش 20 س��ال 
بزرگ تر ش��ده بود. دختر حتي خيل��ي وقت ها به او 
كمك مالي مي كرد. اين دختر آمده بود پيش من تا 
بفهمد چرا نمي تواند يك لحظه از اين مردي كه حتي 
به او توهين هم مي كرد، دور بماند. خودش مي گفت 
هيچ توجيهي براي اين كار من وجود ندارد، اما چرا 

دستي دستي دارم خودم را بدبخت مي كنم؟
طي چند جلسه روانكاوي متوجه شديم چون فرزند 
آخر يك خانواده پر جمعيت بوده و هيچ وقت پدرش 
حتي او را در آغ��وش نگرفته بود، ناخ��ودآگاه بدون 
اينكه حواسش باش��د تا مردي را مي بيند كه شبيه 
پدرش است، ديگر نمي تواند او را رها كند تا محبتي 
را كه در كودكي از پدر نديده از اين آدم بگيرد. غافل 
از اينكه ناهشيار ما نمي تواند تشخيص بدهد كه اين 
مرد يك غريبه است و پدرش نيست، براي همين با 
وجود آزارهاي زيادي كه كنارش مي بيند، حسي از 
يك آش��نايي قديمي هم در كنارش دارد! به عنوان 
يك روانكاو مي گويم كه ناخودآگاه  ما كودك اس��ت! 
كودكي ك��ه بدون آگاه��ي خودمان در ما هس��ت و 
مي خواهد تمام عمرمان را ص��رف نيازهاي برآورده 
نشده شش سال اوليه زندگي مان كند و تا زماني كه 
ناخ��ودآگاه را به خودآگاه تبدي��ل نكنيم، زندگي ما 
س��يكل معيوبي از اين انتخاب هاي غل��ط و برآورده 
نش��دن نيازهايمان خواهد بود. براي همين به قول 
يكي از روانكاوان مشهور تا ناهشيار به هشيار تبديل 
نشود، اراده آزاد وجود ندارد و همه ما اسير سال هاي 

اوليه كودكي مان هستيم. 
در مواقع حاد، الزم اس��ت تا حتماً روانكاوي ش��ويم 
و ببينيم كدام آس��يب س��ال هاي اوليه زندگي مان 
باعث شده است اين آدم را نگه داريم و با فهميدن آن 
آسيب و درمان شدگي پس از آن مي توانيم روحمان 
را از ش��ر آدم هاي س��مي دور كنيم و انرژي، انگيزه 
و نش��اطمان را براي خودمان و آناني كه دوس��تمان 

دارند، نگه داريم. 
*روانكاو

چشم هايش را كه باز كرد، دنيا رنگ ديگري شده بود. همه جا را سياه و  مرضيه باميري
تاريك مي ديد؛ مثل وقتي در ش��كم مادرش وول مي خورد و از جهان 
بعدش بي خبر بود. بي آنكه بداند، طبيعت او را به خاك سياه نشانده بود. 
سيل همه چيزش را برده بود. مزرعه اش روي آب بود و خودش پا در هوا 
كه حاال بايد چه كند. با فوج طلبكارهايي كه به تك تكشان چك موعد 
برداشت محصول داده بود. يكي دو تا نبود. به اميد يك برداشت عالي و ثروت آفرين هر چه داشت 
براي زمين سرمايه كرده بود. حاال از آن ميلياردها اسكناسي كه خرج كرده بود تنها تلي از خاك بر 
جا مانده بود. روحش ترك برداشت و جسمش از شدت ناباوري در هم پاشيد. يك شبه همه چيز دود 

شده و رفته بود هوا. هر چه به دست آورده بود، حاال مال او نبود و به زودي همه را از دست مي داد. 
به چند روز نكشيد كه طلبكارها مثل مور و ملخ دنبالش كردند. مسابقه عجيبي براي زودتر يافتنش 
راه افتاده بود. انگار مي ترسيدند همان اندك سرمايه اش نصيب ديگران بشود. حكم جلبش را گرفتند، 
اموالش توقيف شد و تلخ تر از همه همسرش بود كه وقتي اوضاع را نابسامان ديد، بر طبل جدايي 
كوبيد و ساز رفتن كوك كرد. رفت و پشت مردش را خالي كرد. حاال او يك ورشكسته تمام عيار بود. 
نه خانه اي بود براي استراحت و نه ماشيني كه برود دنبال راست و ريست كردن كارهايش و نه پولي 
كه به زخمي بزند. اندك پولي كه در حساب هايش داشت بلوكه و تمام كارت هايش مسدود بود. 

اينجا ته ته زندگي بود. نقطه پايان!
آن همه تالش و دوندگي و شب بيداري ها براي زندگي بهتر، حاال تبديل شده بود به تالش براي 
يافتن جايي براي خوابيدن و شب تار را به سحر رساندن. از تمام دنيا برايش يك دوست با وفا مانده 
بود. سراغش رفت و چند شبي تا آب ها از آسياب بيفتد ميهمانش شد. چه شب هاي بدي بود! نه پولي 

داشت شارژ تلفن و اينترنت بخرد و نه پول كرايه اي كه برود اوضاع را سر و سامان بدهد. 
خودش بود و لباس هايش. فقط يك سيمكارت برايش مانده بود. از دوستش اندازه كرايه اسنپ پول 
گرفت و به بازار موبايل رفت. خطش را چند ميليوني مي خريدند ولي او كارت شناسايي نداشت و 
باز هم كارش به بن بست رسيد. دست از پا درازتر برگشت. گرسنه و بي پناه. خبري از رستوران هاي 
گرانقيمت نبود. حتي پول يك كيك و آبميوه هم برايش با ارزش بود. به اين و آن زنگ مي زد تا رفاقتي 
كمي پول دستي بگيرد ولي كارت هاي بانكي همه مسدود بودند. دوستش به او يك كارت داد تا پول ها 

را به آن حساب بريزند. هرچند نگران تراكنش باال و قطع شدن يارانه اش بود. 
آنقدر با عجله از خانه در آمده بود كه كفش و لباسش را هم نياورده بود. وقتي صبح با چهره اي گرفته 
و روحيه اي داغان از خانه دوستش بيرون رفت، يك صندل رنگ و رو رفته پايش بود و يك كيسه 

پارچه اي كه شارژر و مداركش در آن بود. همين قدر اسفبار !
راست مي گويند كه مال آدم به يك شب بند است... و اين اتفاقي است كه شايد براي هريك از ما 
بيفتد، پس  اي كاش حواسمان به دارايي هايي باشد كه هميش��ه داريمشان و هيچ وقت از دست 
نمي دهيم، مثل توكل به خدا، دوستان خوب، قناعت، كار خير، كمك به همنوع و...  كه بي ترديد در 

چنين روزهايي دستگيرمان خواهد شد. 

كودك درون ما قدرت تشخيص آدم هاي سمي را ندارد

وقتي انرژي رواني خودمان را براي چيزي صرف مي كنيم اگر به روش هاي ديگر 
اين انرژي به خودمان برنگردد، بعد از مدتي احساس افسردگي و پوچي مي كنيم 

و ديگر ميل و انگيزه اي برايمان نمي ماند

 گيرنده ها دنبال منفعت خودش��ان هس��تند. در هر معامله يا ارتباطي دنبال سود هستند.
حتي به اسم مهرباني و دست به خير بودن ماشين خواهرشان را نقد مي خرند ولي در واقع 

فكر سودي هستند كه در جيبشان سرازير مي شود

قليان  قاجاري زندگي ات را دور بينداز!

سبك نگرش

قصه زندگي

مال  به يك شب بند است


