
فرم اشتراک

کـــه زندگـــی بـــه چـــه چیـــزش  کـــرده ایـــم  راســـتی تـــا حـــاال فکـــر 
مـــی ارزد؟ یـــک روز دوســـتی از مـــن پرســـید : "چـــه کار می کنـــی؟" گفتـــم: " زندگـــی". 
گفـــت: " زندگـــی می کنـــی؟ یعنـــی چـــه کار می کنـــی؟" جوابـــش دادم : قـــدری باخـــودم 
کنـــم و خالصـــه  کار مـــی  ــرای دلـــم  گـــذارم ، بـ ــرای خـــودم وقـــت مـــی  ــتم ، بـ هسـ
ـــا دیگـــران زندگـــی می کنـــم، کارشـــان را  اینکـــه آدم خـــودم هســـتم. مقـــداری هـــم ب
راه می انـــدازم و گاهـــی گـــپ و گفـــت  خودمانـــی و از همـــه مهم تـــر بـــرای خانـــواده ام 
وقـــت می گـــذارم. بخشـــی را هـــم می گـــذارم بـــرای تفریـــح و تفـــرج ، مســـافرت، 
دیـــدن طبیعـــت، یعنـــی بـــا طبیعتـــی کـــه در آن زندگـــی می کنـــم هـــم رابطـــه ای دارم. 
البتـــه ناگفتـــه نمانـــد مقـــداری از وقتـــم را هـــم بـــا خدایـــم ســـپری مـــی کنـــم؛  عبادتـــی، 
کـــه نشـــان دهـــم خـــدا هـــم در زندگـــی ام حضـــور دارد و بـــه او  راز و نیـــازی ، بـــه حـــدی 

کـــه یاغـــی نیســـتم!  نشـــان دهـــم 
گفتـــی ، داری زندگـــی می کنـــی،  واقعـــًا هـــم زندگـــی  گفـــت: " راســـت  دوســـتم 
ــا  ــر هـــم فهمیـــدم؛ گویـ ــز دیگـ همین هاســـت. ولـــی مـــن از حرف هایـــت یـــک چیـ
انســـان بـــا ارتبـــاط زندگـــی می کنـــد و بـــا ارتبـــاط زنـــده اســـت". گفتـــم : بلـــه ، درســـت 
فهمیـــدی ، زندگـــی یعنـــی ارتبـــاط، و ارتبـــاط، ســـر جمـــع زندگـــی اســـت . البتـــه ارتبـــاط 
آخـــر  زندگـــی نیســـت. مهم تـــر از ارتبـــاط هـــم داریـــم.  انســـان بـــا هـــر ارتباطـــی زندگـــی 
کنـــد . آثـــار و پیامدهـــای  کنـــد و نبایـــد هـــم زندگـــی  نمی کنـــد و نمی توانـــد زندگـــی 
ارتبـــاط گاهـــی از خـــود ارتبـــاط مهم تـــر اســـت و مـــا بـــر اســـاس آن هـــا بایـــد نقشـــه 
زندگـــی را ترســـیم کنیـــم. دوســـتم مشـــتاق شـــد در ایـــن بـــاره بیشـــتر توضیـــح بدهـــم ، 
گفتـــم : ارتبـــاط هـــای چهارگانـــه ای کـــه از آن ســـخن گفتـــم یعنـــی ارتبـــاط بـــا طبیـــت 
کـــه ببینیـــم در چـــه نـــوع  ــا خداونـــد ، مهـــم آن اســـت  ــا دیگـــران و بـ ــا خـــود ، بـ ،بـ
ارتباطـــی واقـــع شـــده ایـــم ، مثبـــت یـــا منفـــی ؟  مثـــاًل دربـــاره طبیعـــت، می توانیـــم آن را 
بســـازیم یـــا آلـــوده و تخریـــب کنیـــم؛ می توانیـــم شـــاخه  ســـبزی از درختـــان اطرافمـــان 
گـــر مـــا به طبیعت خســـارت  را بشـــکنیم یـــا نهالـــی بـــه ســـاحت زمیـــن هدیـــه بدهیـــم. ا
کـــرده باشـــیم بایـــد از خـــود بپرســـیم ، چـــه چیـــزی خســـارت دیـــده و چـــه کســـی  وارد 

کـــرده اســـت؟ آیـــا فقـــط بـــه طبیعـــت خســـارت وارد شـــده یـــا خـــود مـــا هـــم ضـــرر  ضـــرر 
کـــه مـــا  کرده ایـــم؟ آیـــا ایـــن طبیعـــت، متقابـــاًل بـــه مـــا آســـیب نمی رســـاند؟ طبیعتـــی 
خرابـــش کرده ایـــم، چطـــور می توانـــد بـــرای مـــا خـــوب باشـــد و روی خـــوش و خوبـــش 

را بـــه مـــا نشـــان بدهـــد؟
 در ارتبـــاط بـــا خودمـــان نیـــز همیـــن گونـــه  اســـت، گاهـــی بـــد می خوابیـــم، بـــد 
می خوریـــم، بـــد فکـــر می کنیـــم، بـــد تصمیـــم می گیریـــم. اینهـــا نمونـــه بـــد زیســـتن 
و ارتبـــاط بـــد بـــا خویشـــتن اســـت. در ارتبـــاط بـــا دیگـــران هـــم داســـتان همیـــن اســـت. 
می شـــود بـــه دوســـتان و اطرافیـــان دروغ گفـــت، در حقشـــان خیانـــت کرد، آبرویشـــان 

ـــا کلمـــات زشـــت شکنجه شـــان داد. ـــا ب را مفـــت فروخـــت،  بـــه آن هـــا کلـــک زد و ی
گـــر مـــن بـــه خـــدا بدبیـــن  حتـــی در ارتبـــاط چهـــارم هـــم قصـــه از همیـــن قـــرار اســـت ، ا
باشـــم، بـــه او اعتمـــاد نکنـــم، در کارهایـــم بـــه او توجـــه نکنـــم، خواســـته هایش را 
ـــد  ـــاط ب ـــا ارتب ـــا...؛ این ه ـــرم ی ـــده بگی ـــا او را نادی ـــم ب ـــول و قرارهای ـــم، ق ـــت نکن اجاب

بـــا خـــدا نیســـت؟ 
ـــا  ـــرای م ـــی ( ب ـــت و منف ـــاط) مثب ـــور ارتب ـــن دو ج ـــم ای ـــه بدانی ک ـــت  ـــم آن اس ـــا مه ام
حتمـــًا دو جـــور پیامـــد دارد. یـــک جـــا آســـیب می زنیـــم و آســـیب می بینیـــم؛ یعنـــی 
ـــرای  ارمغـــان ارتبـــاط و حاصـــل جمـــع ارتبـــاط، خســـارت، فســـاد و بیمـــاری اســـت ب
همـــه؛ یـــک جـــا هـــم ســـر جمـــع ارتبـــاط، شـــادی، نشـــاط و ســـالمت اســـت. عقـــل، 
کـــه حاصـــل جمعـــش  وجـــدان و دیـــن بـــه مـــا می گویـــد برویـــم بـــه ســـمت ارتباطـــی 
کـــه پیـــام آور رحمـــت و ســـالمت  ســـالمت و آســـایش اســـت. و ایـــن کالمـــی اســـت 
گـــی ای گواراتـــر از ســـالمت  -کـــه ســـالم خـــدا بـــر او بـــاد- فرمـــوده اســـت : "هیـــچ زنـــد 
نیســـت" اصـــاًل زندگـــی بـــدون ارتبـــاِط ســـالمت آفریـــن نـــه زندگـــی اســـت و نـــه ارتبـــاط 
.. پـــس حاصـــل جمـــع زندگـــی ســـالمت اســـت و زندگـــی بـــه ســـالمتش مـــی ارزد . پـــس 
ـــا یعنـــی "ســـالمت" را  ـــدن ارتبـــاط ســـالم، ایـــن باالتریـــن نعمـــت دنی ـــا آفری بیاییـــم ب
ـــرای همه کـــس و همه چیـــز خـــوب باشـــیم. ســـالم  ـــه شـــکرانۀ آن ب ـــم و ب پـــاس داری

و ســـرافراز باشـــید .

انفجار هسته ای در آپارتمان
درسی که با علی؟ع؟ 

تمرین شد سقوط رژیم درون

؟ خانواده درجۀ یکدیگه چه خبر

زنگ انضباط

در دهان افعی لقمه نگذاریدسریع و خشن!

شب نشینی 
خوش بگذره

چگونه لج مدرسه را 
دربیاوریم؟

لقمه های مامان پیچ
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