عبور میکنیم
زود دیر شدنها...
دنیا ،دنیای زود دیر شدنها شده است .هر چه را كه میبینی و تجربه میكنی ،یك بازه مصرف و اعتبار محدود دارد:
از دوستی و آشنایی تا رابطه و شاید عشق! حتی چرخ زدن و خواندن مطالب در شبكههاای اجتمااعی ،یاك كاون
كوتاه و مختصر دارد :مثل همه چیزهای دیگر ،حوصله خواندنِ متنی با سطور زیاد را نداریم! و نس از خواندن چناد
خط ،نتیجه خودمان را میگیریم.
جالب و شاید تاسف برانگیز آن است كه دیگر حوصلهای برای ناز كشیدن در رابطهها نیز باا ی نماناده و رار و رِارِ
ناشی از دلبری هم كمتر خریدار دارد.
زمانه رریبی را تجربه میكنیم (و شاید عادت بشود!) كه ناگران چشم باز میكنیم و میبینیم آن كه تا مادتی بال
نای هر خوب و بد ما میایستاد ،حتی حوصله شنیدنِ حرفهای ما را نیز ندارد ،چه برسد به سنگ صبور شدن؛ مثل
یك رریبه .انگار كه خیلی زودتر از آن چه فكر میكنیم نظر و تصمیم و مسیر تمامی ما عاو مایشاود ،خودماان
تغییر میكنیم و خواستههای ما نیز به شدت متفاوت میشود.
دنیای زود دیر شدنها فرصتی برای تعلل نمیدهد .باید خیلی سریع فكر كرد و تصمیم گرفت .اگار هناوز در میاان
دوستان و آشنایان یا حتی روابط عاشقانه و صمیمانه كسی را میبینید كه خوب و محكم بر حفظ رابطاهاش ماناده
است ،كوتاهی نكنید! باید در ای روابط را دانست و تا جای ممك مرا بش بود .باید تمام حواس خود را جمع كرد
تا برانهای برای دیر شدنها ندهیم و آن كه را همچنان خوب (برای ما) مانده ،حفظ كنیم .شاید دیگر كمتار شااهد
آن به اصطالح جان دادنها در دوستی باشیم ولی اگر هم همچنان با ی مانده ،نس نباید ای روابط را به حال خاود
رها كرد .كوچكتری سستی ،برانهای میشود تا رابطه را تبدیل كند به رابطهای تاریخ مصرفدار و تمام شادنی ...و
خیلی زودتر از آن چه تصور میكنیم دوروبرِ ما نر میشود از افرادِ كوتاه مدت و زودگذر!
صه امروز ما داستانی از اثرگذاری سالرای بل در اكنون است .روایتِ روابطی كه تصورِ دوساتی در آن مایرود اماا
سالها وجدانِ ررمانان صه را آزار میدهد .سالها تخم كینه در دل را بارور میسازد تا جایی كه فرصتی برای مرور
گذشته و بیرون آوردن حسابهای دیمی نیدا میشود .مثل همان دوستیها و روابط تاریخ مصرفدار! فقاط زماان
است كه مشخص میكند چه چیزی یا چه كسی در نای عمل میتواند بر حفظ دوستی و شاید انسانیت نای فشارد.
كسی كه از اصول خود عبور نمیكند!
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