ﺳــﻔﺮ زﻧــﺪﮔ – ﻣﺠــﻮز ﺳــﻘﻮط ﯾــﺎ ﺻــﻌﻮد‐ درس
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ
ﺳﻘﻮط ﯾﺎ ﺻﻌﻮد  ،در زﻧﺪﮔ ﻫﺮ ﮐﺴ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗ ﻧﯿﺴﺖ
داﺳﺘﺎﻧ در اﺳﻄﻮره ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻓﺮودﯾﺖ و ﺳﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺎﯾﺖ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ زﻧﺎن در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾ ﺣﯿﺮت
آور از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺗﺠﻠ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﻣﺜﻞ راﺑﺮت ﺟﺎﻧﺴﻮن در ﮐﺘﺎب  sheﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﻧﺪ

ﺳﺎﯾ دﺧﺘﺮی زﯾﺒﺎروی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺒﺎﯾ ﭘﻬﻠﻮی اﻟﻬﻪ ای ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺜﻞ اﻓﺮودﯾﺖ ﻣﯿﺰﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ،
ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻘﻮط و ﻧﻔﺮﯾﻦ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯿﺨﺮد .اﯾﻨﻪ آﻓﺮودﯾﺖ ﭼﻪ ﺑﻼﯾ ﺳﺮ ﺳﺎﯾ آورد ،ﺑﻤﺎﻧﺪ وﻟ در ﻣﯿﺎﻧﻪ
داﺳﺘﺎن  ،ﺳﺎﯾ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد  ،اروس ،ﭘﺴﺮ اﻓﺮودﯾﺖ )!( ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻬﺎر ﺧﻮان ﺑﺬرد !
درﺧﻮان ﭼﻬﺎرم  ،اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺎﯾ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮود ) دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن ﮐﻪ
ﭘﺮﺳﻔﻮن در آﻧﺠﺎ ﻣﻠﻪ اﺳﺖ( ﺗﺎ ﻣﺮﻫﻢ زﯾﺒﺎﯾ ﭘﺮﺳﻔﻮن را ﺑﺮای آﻓﺮودﯾﺖ ﺑﯿﺎورد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺑﺮاش
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯿﺴﺖ ﺳﺎﯾ وﻗﺘ ﺳﺨﺘ ﮐﺎر را ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎز ﻧﺎ اﻣﯿﺪﻣﯿﺸﻮد و
ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮدﮐﺸ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا از ﺑﺮﺟ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﭘﺮت ﮐﻨﺪ ؛ در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ  ،ﺻﺪاﯾ ﻏﯿﺒ ﺑﻪ او
رازﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺮدﮔﺎن و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی زﻧﺪﮔﺎن را ﯾﺎد ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﻪ ای ﮐﻪ ﯾ زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬر از دﻧﯿﺎی زﯾﺮﯾﻦ ،ﺑﻬﺎﯾ دارد و آﻣﺎدﮔ ﻗﺒﻠ ﻣ
ﻃﻠﺒﺪ .ﺳﻔﺮ ﺑﻪ درون ﯾﻌﻨ ﮔﺬر ﮐﺮدن  ،ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺮﯾﻢ و در اﻋﻤﺎق درون ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ و ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮدﺳﺎزی ﺑﺰﻧﯿﻢ
.ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﻢ و ﻧﺬارﯾﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎوﯾﺸﺎم ﻗﺼﺮ روﺣﻤﺎن ﺷﻮﯾﻢ.
ﯾ ﺧﻮاﻫﺮ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﭘﺪر ﺑﺪ داﺷﺘﻦ ،ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﺑﺪ زﯾﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﺗﻦ دادن ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ .آدﻣﻬﺎی
زﯾﺎدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف اﯾﻨﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﺴ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻔﺖ ﺗﻦ

ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ اﺷﺘﺒﺎه در زﻧﺪﮔ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺠﻮز اداﻣﻪ آن اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎ اﺑﺪ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ دﺳﺘﺎری زﺧﻢ ،زﺧﻢ ﺧﻮب ﻧﻤ ﺷﻮد .ﺧﯿﻠ ﻫﺎ زﺧﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺷﺨﻢ ﻣ زﻧﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ

وﺟﻮد زﺧﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣ دﻫﺪ .اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺎص ﺑﻮدن ﺟﻠﻮه
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ رد ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺬارﯾﻢ زﺧﻢ ﻫﺎ ﺧﻮب ﺷﻮد
————————————————
ﭘﯿﺎده ﺷﺪن و وﯾﺮاﯾﺶ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮاد ﻓﺮﺷﭽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

=======================

ﮔﻔﺘﻢ ﻏﻢ ﺗﻮ دارم ) درس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ(۷‐ 

ﺳ ﺳﺎﻟ ﻣﺎدرت را ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ای؟)ﺷﺸﻤﯿﻦ درس ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ( 

درس ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ ) ﺧﺎﻣ ﻣﺮد( درس ﭘﻨﺠﻢ
ﺗﻤﻠ ﻣﻌ
ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ ) درس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻮم ( روح ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺣﺴﺎﺑﺪاری دارد .ﺣﺴﺎﺑﺪاری
رواﻧ ﯾﻌﻨ ﺳﻬﻢ آدم در…
ﺳﻔﺮزﻧﺪﮔ ) درس ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی ﭼﻬﺎرم( اوﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ و ﺑﺮای ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﺷﻔﻪ ای
ﻓﺮی ﺑﺮاﯾﻢ دﺳﺖ
ﻏﺮش زن ،ﻣﯿﻮ ﻣﯿﻮی ﻣﺮد :

ﻣﺴـﺎﻓﺮ ﺑـﻮدن ﯾـﺎ ﻫﻤﺴـﻔﺮ داﺷﺘـﻦ  ،ﮐـﺪام ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮ
اﺳﺖ؟ آﻧﭽﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ﻧﻔﺘﻨﺪ
در ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ ، ﺧﻮد “ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮدن” را درﺳﺖ زﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ اﺳﺖ از ﯾ ” ﻫﻤﺴﻔﺮ” ﯾﺎﻓﺘﻦ.
ﻫﻤﺴﻔﺮی ﮐﻪ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻤﻮن  ،در ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻨﯿﻤﺶ
ﺑﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻖ ﺗﻨﻬﺎﯾ و زﺧﻢ و ﺣﺘ ﺳﺮور و اﺑﺘﻬﺎج دروﻧ ﻣﺎ را ﮐﺴ ﺑﻔﻬﻤﺪ…ﻫﻤﺴﺮ آدم  ،اﻟﺰاﻣﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻓﻠﺴﻔ و
رواﻧ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻨﻪ او ﺗﺎرﮐﻮﻓﺴ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﺪ ﯾﺎ اﻫﻞ رﻣﺎن ﻫﺮﻣﺎن ﻫﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ واﻗﻌﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮی وﻓﺎدار ﯾﺎ
ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺑ ادﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺨﺘﯿﻬﺎی زﻧﺪﮔ ﻣﻦ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ

درس ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾ از ﮐﻼس ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ۲‐
ﺑﻬﺸﺖ ،ﺑﺎغ و ﺟﻨﺖ ،ﻣﻔﻬﻮﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺧﻮدش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎر
)در ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ( ﯾﺎ ﺷﯿﻄﺎن )در اﺳﻼم و ﺑﺮﺧ ادﯾﺎن دﯾﺮ( ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ
ﺑﻬﺸﺘ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داده ﻣ ﺷﻮد در ذﯾﻞ آن ﯾ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ.
آﮔﺎﻫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ﭘﺎ ﺑﻪ درون ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺬارﯾﻢ و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﯾﻢ و ﺧﺎم وارد آن ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ﺧﯿﻠ ﻫﺎ روﯾﺎی

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن دارﻧﺪ وﻟ ﻣﺎر را ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر زﯾﺎد و ﺧﻠﻮﺗﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧ و اﺳﺘﺮﺳﻬﺎی ﻗﺒﻞ و
ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ ﺛﺮوت و…ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﻣﺮد ﺗﻤﻨﺎی ﺷﺪﯾﺪی دارد ﮐﻪ زن ﺑﻪ او ﺑﺘﺎﺑﺪ و ﺳﺮﺷﺖ اﯾﺰد ﮔﻮﻧﻪ اش را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﺮدی دوﺳﺖ
دارد زﻧ در ﻧﻘﺶ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ،ﺷﻮه اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻣﺮد ،ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﺮد ﻫﺎ
دوﺳﺖ دارﯾﻢ زﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﻤﺎن ،ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﻣﺎدرﻣﺎن ،ﻣﺎ را ﯾ ﺑﺎر وﻗﺘ
ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎ را در ﺣﯿﻦ ﺟﻨ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن و اﻫﻞ زﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻦ و درﯾﻮزﮔ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﻣﺎن و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ارزش ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ .ﻫﺮ ﻣﺮدی ﻣ
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﺗﺎﺑﻨﺎک را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ زﻧ ﭼﺮاغ را درﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺶ ﺑﯿﺮد .ﻫﺴﺘﻨﺪ
زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در زﻧﺪﮔ ﻣﺮدی ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد آن ﻣﺮد ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﻘﻼ ﮐﺮدن و
ﺗﻼش ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد دوﺑﺎره ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد زن دﯾﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﺶ در
زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ و اﻫﻤﯿﺖ دادن ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﺨﺮب اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻣﺘﻠ ﻫﺎ و ﻧﺎ ﻓﻬﻤ ﻫﺎی ﺑ ﻣﻮﻗﻌﺶ ،ﻣﺮد در ﻣﺮداب ﺑﺪ ﺑﺨﺘ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﭼﻨﺎل ﻋﻘﺪه ﻣﺎدر ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﻏﻠﺐ ﻣﺎدر در زﻧﺪﮔ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺑﻨﺪﮔ را داراﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎدران ﻣﺎ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﺧﻮب ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻨﺪ .زﻧﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺪ ﻣﺎرا ﻫﻢ دﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻨﺪ آن را
ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺑﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺘﺸﺎن را از ﻣﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤ
ﺗﻮان ﻣﻨﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ زﻧﺎن در آﮔﺎﻫ ﯾ ﻣﺮد از ﺧﻮدش ﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻮن آﯾﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀ آﯾﯿﻨﻪ ﻫﺎ
ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را زﺷﺖ ﺗﺮ از آﻧ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ!( .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫ ﻣﺎ اﻧﻘﺪر ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﺴ اﯾﻦ
ﻗﺪر راﺟﻊ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ !
زن در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾ درون ﻣﺮد ﺧﺪاﮔﻮﻧﻪ ای وﺟﻮد دارد .ﭘﺎک و ﺑﺎﺷﻮه .اﯾﻦ

ﺣﻀﻮر زن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی درون ﺧﻮد را رﺻﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﯾ زن در زﻧﺪﮔ ﯾ ﭘﺴﺮ
ﻣﺜﻼ ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮع ﺗﻼش او را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .اﯾﻦ زن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣ ﮐﻨﺪ ،او ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗ
ﺑﺮ ﻣﺮد ﻣ ﺗﺎﺑﺪ و ﺷﻮه ﻣﺮد را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺮد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن اروس ﻫﻢ ﺧﻮدش را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ .ﻋﺸﻖ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد آدم ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺧﻮدﺷﺎن را در آﯾﯿﻨﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺪﯾﺮ را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺧﻮب دﯾﺮی را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻫﺎد ﻧﻘﺶ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ
ﮐﻮه ﮐﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮد!
وﻗﺘ ﻣﺮدی ﺑﻪ زﻧﺶ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ” ﻣﻦ از ﮐﺎرم ﻣﺘﻨﻔﺮم و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ و ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺳﺮ آن ﮐﺎر ﻣ روم”
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در وﻫﻠﻪ اول زن ﻓﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ادﻋﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺖ ) و اﯾﻦ ﭼﻪ اﺷﺎﻟ
دارد؟ ﻣﺪل ﻣﺮدﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ادﻋﺎ ﻫﺎﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ادراک ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﺳﻄﺤ ﺑﻮدن ﻣﺮد
ﻧﯿﺴﺖ
زﻧﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ “ﻣﺮد ﻫﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ” وﻟ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻫﻤﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺨﺸ از زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ

ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﻪ ای ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻣﺮد ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ،ﻣﺎدری ﯾﺎ زﻧ ﻻزم دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺻﺒﺮ ،ﺑﻪ رﺷﺪ
اﯾﻦ داﻧﻪ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ) در اواﯾﻞ رﺷﺪ رواﻧ(
ﺧﺎﻧﻢ  ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺮد ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺻﻮرﺗﺶ را اﺻﻼح ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد را
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣ رود .ﻣﺮد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ؟ ﻣﺮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﺪ از ﮐﺎرش ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎرادوﮐﺲ در زﻧﺪﮔ ﻫﻤﻪ ﻣﺮد ﻫﺎ ﻫﺴﺖ .ﮐﻪ اﮔﺮ دارﻧﺪ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﯿﺰه ﯾ
ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ زن ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘ ﻣﺮد ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪاﺧﻼق و اﺧﻤﻮﯾ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺧﺎﻧﻮاده و درﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑ ﺑﻬﺮه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ،ﺧﺼﻮﺻﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺖ ﺳﺮﻣﺎن ﻧﺬاﺷﺘ …اﯾﻦ ﺗﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن
ﻧﻮر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﺪر ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻟﺒ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺗﺎﯾﯿﺪ ارزش ﺧﻮد را از زن ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﻪ آﮔﺎﻫ ژرﻓ
از ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ  ،اﯾﻦ اﯾﻤﺎن را از آﻧﯿﻤﺎی ﺧﻮد ﻣ ﮔﯿﺮد .ﮐﻢ ﮐﻢ ارزﺷﻤﻨﺪی را درون ﺧﻮدش ﻣ
ﺑﯿﻨﺪ .آﻧﯿﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﺮﺳﺪ .زن ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ
زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﻧﻮاﯾ در ﺗﻨﻮر ﻫﺎی ﺧﺎﻧ ،ﮐﺎﺷﺘﻦ داﻧﻪ ای ﯾﺎ ﻧﻬﺎﻟ در دل زﻣﯿﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺑﺮﻫﻨﻪ،
ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻮﯾ از ﺧﻠﻖ ﮐﻪ زﻧﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﻧﺪ .زﻧﺎن ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ و
زﻧﺪﮔ را ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ درک ﮐﺮده اﻧﺪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدان در ﺳﻄﺢ آن ﻣ زﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣ

ﺗﻮان ﺣﺘ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﺬا داد ،ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرک! اﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗ ﺑﺎ ﮐﻤ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﻤﺎن و
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﺪارد ،ﮐﻤ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﯾ اﻧﺴﺎن دﯾﺮ ﻓﻘﻂ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﺎدری و
اﻧﺮژی ﻣﺎدراﻧﻪ را در اﻧﺴﺎن ﻣ ﻃﻠﺒﺪ.
ﯾ زن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و ﺟﻨ و ﺟﺪل ﻫﺎی ﮐﺎری ﯾ روز ﯾ ﻣﺮد ،
ﻣﻌﻨ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮاﻧ و اﻋﺼﺎﺑ ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺎﺷ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯿﺎﯾﺪ ،زﻧ

ﮐﻪ در زﻧﺪﮔ اﯾﻦ ﻣﺮد اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل او را ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﺮد ﭼﯿﺰی ﻧﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎﻓ اﺳﺖ زن ﭘﺮﺗﻘﺎﻟ ﺑﺮای او ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺮد ،ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺮد ﺑﺬارد و ﺑﻮﯾﺪ “ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻗﺒﻼ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ای ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧ ،”ﯾﺎ ﺑﻮﯾﺪ ﻓﺪای ﺳﺮت.؛ ﯾﻬﻮﯾ آﺗﺶ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﺸﻮد
==========================
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ
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