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 پيش بيني روزهاي سخت

حتي اگر در شرايط ايده آل هم باشيم نبايد از آينده غافل 
شويم. هيچ كدام نمي دانيم سر پيچ بعدي مسير زندگي چه 
چيزي در انتظار ماست؟ ممكن است يك فرصت طاليي 
باشد يا يك پيشامد ناخوشايند. اگر تا االن به فكر نبوديد، 
از امروز برنامه ري��زي و اقدام كنيد. س��ؤال مي كنيد چه 
برنامه ريزي؟ بخشي از درآمد خود را سرمايه گذاري كنيد 
يا به عنوان سپرده نزد بانك به امانت بگذاريد. اگر درآمد 
شغل اولتان تكافوي امور زندگي را نمي دهد يا احتمال دارد 
فرصت ش��غلي تان به هر دليلي دچار تزلزل شود، مهارت 
شغلي دومي را بياموزيد. خود من 24سال در امور بازرگاني 
فعاليت داشتم ولي بنا به داليلي سوزن ريل فعاليت خود را 
تغيير دادم و عالوه بر فعاليت مختصر بازرگاني به ترجمه 
متون، تدريس و حتي آموخت��ن برنامه هاي كامپيوتري 
مانند فتوش��اپ روي آوردم. به فرزندم هم همين توصيه 
را كردم. حتي فرزندم كه به تازگي وارد دبيرس��تان شده 
حسب عالقه اش در كالس نقاشي ش��ركت كرده است و 
اكنون در اوق��ات فراغت روي بوم نقاش��ي و براي فروش 
آن بازاريابي مي كند. تاكنون چند تابلو هم كش��يده و به 
فروش رسانده است. در تابستان گذش��ته به درخواست 
من هفته اي دو روز به صورت كارآموزي در ش��ركت يكي 
از بستگان مش��غول كار ش��د تا ضمن مواجهه با زندگي 
روزمره و افراد مختلف- وراي محيط خانه و مدرس��ه- بر 
مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي اش افزوده شود. توصيه ام 
اين است اگر امكان سرمايه گذاري مناسبي براي فعاليت 
در كسب و كاري نداريد يا تغيير شغل فعلي ريسك بااليي 
براي شما دارد و از آن طرف توقع درآمد بيشتري داريد يا 
موقعيت شغلي شما متزلزل شده است، مقطع تحصيلي 
يا مهارت هاي خود را افزايش دهيد، وگرنه بسنده كردن 
به يك حرفه، گفتن اين جمله كه »ديگه از من گذشته يا 
نميتونم« و حس��رت خوردن و بد و بيراه گفتن به زمين و 
زمان جز مس��تهلك كردن روح و روانتان نتيجه اي در بر 

نخواهد داشت. 

 هيچ ابري در برابر نور خورشيد دوام نمي آورد
همه ما كمابيش روزهاي بد داريم، ام��ا هيچ ابري آنقدر 
تيره نيس��ت كه آفتاب نتواند از بين آن بتابد. اينجا بايد 
تأكيد كنم كه مش��كلتان را بزرگ تر از چيزي كه هست، 
نكنيد. اجازه ندهيد يك ابر  تيره تمام آسمان زندگي تان 
را بپوشاند. همين كه االن هستيد، مي توانيد اين مقاله را 
بخوانيد و روي تخت بيمارستان نيستيد، جاي شكر دارد. 
خورشيد مدام در حال تابش روي بخشي از زندگي همه 
ماست. گاهي وقت ها بايد احساسمان را فراموش و به اين 
فكر كنيم كه شايسته چه چيزهايي هستيم. درد و لذت 
همزمان در زندگي وجود دارند. بايد تالش كنيم »مشكل 
محور« نباشيم. هيچ كس دوست ندارد بيمار باشد يا 24 
ساعت شبانه روز و هفت روز هفته رنج بكشد و غصه بخورد، 
بنابراين حتي در دش��وارترين وضعي��ت هم لحظه هايي 
از لذت وجود دارد. اگر در رويارويي با بحران يا ش��رايط 
غيرمترقبه نياز داريم به خود مجالي بدهيم تا خود را پيدا 
كنيم، به عنوان پيش��نهاد مثاًل مي توانيم از يك دوست 
يا همس��رمان بخواهيم همراهي مان كند و قرار بگذاريم 

با هم كمي قدم بزنيم، چيزي بخوريم، خريد يا س��ينما 
برويم يا هر كار ديگري كه به ما روحيه مي دهد و حالمان 
را خوب مي كند، انجام دهيم. چنانچه دوران دشوار پس 
از به هم خوردن يك رابط��ه كاري را مي گذرانيم و حتي 
به سختي مي توانيم لبخند بزنيم، در انتظار نمانيم دوره 
رنجمان كاماًل تمام شود تا به زندگي معمولي برگرديم؛ 
كاري كنيم از منزل بيرون برويم و سرگرم فعاليتي شويم. 
چند ساعتي هر كاري دلمان مي خواهد انجام دهيم، در 
كتابفروشي بچرخيم، به تماشاي يك فيلم كمدي برويم 
يا با يك تور يك روزه كمي تفري��ح كنيم. اين حركت به 
معني بي درد بودن يا انكار مش��كالت نيست، بلكه چند 
ساعتي به خودمان اس��تراحت مي دهيم و با اندكي لذت 
و تفريح، انرژي مان را ش��ارژ مي كنيم. اين مطالب شعار 
نيستند. توصيه هاي بس��ياري از روانشناسان و مشاوران 
هس��تند و مبناي علمي دارند. به زب��ان آوردن جمالتي 
نظير »ولم كن«، »اصاًل حرفشو نزن، االن داغونم«، »دلت 
خوِش ها«،»چه خاكي بر سرم بريزم« و عباراتي اينچنيني 
تنها پ��رده اي از انرژي منفي روي ما مي كش��د. فراموش 
نكنيم حتي درد و رنج هاي ناراحت كننده به طور عجيبي 
مي تواند احساس سپاسگزاري ما را نسبت به لحظه هاي 
خوشي و لذت، عميق تر و بيشتر كند. گويي تمام احساس 
ما با يك درياف��ت هيجان��ي جديد، تقويت مي ش��ود و 
مي تواني��م نعمات و داش��ته هاي زندگي م��ان را ببينيم 
و تحس��ين كنيم و از آنها براي بهتر ك��ردن وضعيتمان 
كمك بگيريم. زندگ��ي هيچ وقت تجرب��ه يكنواختي از 
هيجان،شادي و ثروت نيست، بلكه غم و شادي دوشادوش 
هم در كنار م��ا حركت مي كنن��د. برخي اف��راد در برابر 
چالش ها و سختي هاي زندگي مقاومت مي كنند و حتي از 
روحيه بااليي نيز برخوردارند كه اطرافيان گاهي متوجه 
مشكالت آنها نمي ش��وند. بر عكس برخي ديگر در برابر 
سختي ها زود تسليم مي ش��وند و خود را مي بازند. يكي 
از ش��يوه هاي ديگر خارج نش��دن از ريل زندگي صبر و 
تحمل است. شايد مسئله اي كه در زندگي شما به وجود 
آمده است در زندگي بس��ياري از افراد جامعه هم وجود 
داشته باشد و حتي در شرايطي خيلي بدتر. مسير زندگي 
مي تواند با س��ختي ها و حوادثش ما را غافلگير كند و اين 
حس را به ما بدهد كه هيچ وقت طوفان گرفتاري ها تمام 
نخواهد ش��د، ولي چنانچه ياد بگيري��م و تمرين كنيم با 
درد ها و س��ختي ها چطور برخورد كني��م و مهم تر آنكه 
به ذهنمان اجازه ندهيم در مواجهه با مس��ائل شروع به 
ساختن سناريو هاي ترسناك كند و پيشاپيش به استقبال 
پيشامدهايي كه شايد اصاًل اتفاق نيفتند نرود، آن موقع 
به جاي احساس يأس و شكست، مي توانيم موج سواري را 
ياد بگيريم و با رويكرد »راه حل مح��ور« به بازي زندگي 
ادامه بدهيم. همه چيز بستگي به اعتماد ما به خودمان و 
ظرفيتمان براي نجات از هر وضعيت ناخوشايند و ادامه 
رشد و شكوفايي دارد. شناور زندگي كنيم تا از طوفان ها 

به سالمت بگذريم. 

 مسئوليت موقعيت ها را بپذيريم
بيشتر افراد از مسئوليت مي ترسند و گريزانند. هنگامي 

كه ديگران را به خاطر اتفاقاتي كه برايمان افتاده اس��ت 
مقصر بدانيم، از مس��ئوليت ش��انه خالي خواهيم كرد و 
نمي توانيم اوضاع را تغيير دهيم. يكي از دوستانم كارمند 
يكي از ادارات دولتي بود. حين خدمت و به دليل عالقه به 
كارهاي فني، عصرها در مغازه تعمير لوازم خانگي گازسوز 
مشغول كار ش��د. پس از بازنشستگي اقدام به اخذ امتياز 
نمايندگي س��رويس و تعميرات يك��ي از برند هاي لوازم 
خانگي كرد و حاال همراه با چند نفر تكنيسين مشغول كار 
است. بازنشستگان ديگري هم داريم كه از عدم تكافوي 
حقوق ماهانه خود دائماً گله مند و ناراحتند، به ويژه آنها 
كه داراي عروس و داماد و نوه هس��تند، لذا وضعيت حال 
حاضرمان صرفاً منوط به ش��رايط و مقتضيات محيطي و 
جامعه نيست بلكه نشان مي دهد خودمان هم از خود غافل 
شديم يا بر عكس مديريت خوبي داشتيم. به محض اينكه 
خودمان را مسئول بدانيم و آدم ها و چيزهاي ديگر را براي 
خوشبختي يا بدشانس��ي هايمان مقصر ندانيم، شادتر و 
خوشبخت تر خواهيم بود. چنانچه اكنون غمگين هستيم، 
گرفتاريم و بيكار، مقصر الزاماً كس ديگري نيست. دوره اي 
كه در آن زندگي مي كنيم با 30 س��ال پيش فرق دارد و 
30سال بعد هم اوضاع با امروز بسيار متفاوت خواهد بود. 
جز مشاغلي خاص زمان تك ش��غله بودن گذشته است. 
حتي گاهي مي بينيم خواندن برخي رشته هاي دانشگاهي 
و صرف هزينه - البته جز در صورت عالقه به كسب علم و 
مطالعه- فاقد توجيه است و بهتر است به جاي اين كار با 
كسب مهارت مشغول كار شويم، در حالي كه مثالً 30 سال 
پيش داشتن مدرك كارشناسي همراه با تضمين شغلي 

مناسب و با پرستيژ بود. 

 مشكل براي همه هست، من يك استثنا نيستم
همه در خورجين خود مشكالتي داريم. به هر مشكل يا 
رويداد مانند يك تكليف مدرس��ه نگاه كنيم. از خودمان 
س��ؤال كنيم: »اين وضعيت چه درسي مي خواهد به من 
بدهد؟« هر موقعيتي در زندگي ما درسي براي آموختن 
دارد. برخي از اين درس ها و تجربيات عبارتند از:  قوي تر 

ش��و. بهتر و عقالني تر ارتباط برقرار ك��ن. زود از كوره در 
نرو. در محل كار چند مهارت داشته باش تا اگر خواستند 
جابه جايت كنند برايشان سخت باشد. ببخش. بدان چه 

زمان فراموش كني. چيزي جديد را امتحان كن. 
ضمناً سعي كنيم خودمان را از اش��خاص منفي دور نگه 
داريم. هر موقع منفي هاي زندگي را از خودمان دور كنيم، 
جا براي مثبت ها باز خواهد شد. زندگي بسيار كوتاه است 
كه بخواهيم وقتمان را با آدم هايي بگذرانيم كه خوشبختي 
و شادي را از ما مي گيرند. از اشخاص منفي دوري كنيم، 
براي اينكه آنها اعتمادبه نفس و عزت نف��س ما را از بين 
خواهند برد. خودمان را با اشخاص مثبتي مشغول كنيم 
كه بهترين ها را در ما مي بينن��د. اگر وضعيتي در زندگي 
ناراحتمان مي كند، اين به معني ناكارآمد بودن ما نيست. 
تنها به اين معني اس��ت كه ما يك انسان هستيم و مانند 
بقيه انسان ها براي درست كردن خودمان و اوضاع به زمان 
احتياج داريم؛ پس ما تنها نيس��تيم. افرادي هم هستند 
كه قبل از ما به فكر اين روزهاي احتمالي بودند و از قبل 
اقدامات پيش��گيرانه انجام دادند و االن موقعيتشان بهتر 
است. بدانيم اگر درباره موقعيتي كه به آن دچار شده ايم، 
حس ترس و ناراحت��ي داريم، خيلي ه��اي ديگر هم آن 
بيرون وضعيتي شبيه ما دارند. هنگامي كه زندگي دشوار 
مي ش��ود، دنبال كردن قلبمان و برداشتن يك گام ديگر 
كار سختي مي ش��ود، ولي بدتر اين است كه اجازه دهيم 
درماندگي، يأس و نگراني مبني بر اينكه فردا چه خواهد 
ش��د، جلوي ما را بگيرد. رمز كار اين است كه ترسمان را 
بشناسيم، خودمان را تحليل كنيم، توانايي هاي خودمان 
را بهتر بشناسيم، توكل كرده و مستقيم با واقعيت برخورد 
كنيم. جمله »اي بابا من بدبخت��م « و »ميدونم بي فايده 
است« متعلق به افراد ضعيف است. ما كه نمي خواهيم نزد 
فرزندمان ناتوان جلوه كني��م و مانند يك بازنده درمانده 
در ذهنش باقي بمانيم. حداقل از ما تالش كردن و به هر 
دري زدن و جلو رفتن را مي آموزد. گاهي براي به كرسي 
نشاندن حرفمان و خودمان به روزگار بايد سخت كوشش 
كنيم، زيرا اگر اين كار را نكنيم، خودمان را در برابر حمالت 
و ترس از آينده قرار داده ايم، چون براي مقابله با حريفان 

احتمالي خود را از قبل آماده نكرده ايم. 

 داشته هايمان را مرور كنيم
در مقاطع دش��وار زندگي ش��ايد الزم باش��د ظرفيت ها، 
توانايي ها و امكانات بالقوه خود را مجدداً مرور كنيم! همه 
كه تاجر، انبوه ساز مس��كن، پزشك و... نيستند كه بتوانند 
امور مادي و مخارج خود را اداره كنند. خود من به عنوان 
يك كارمند حقوق بگير در يكي از مراحل بحراني زندگي، 
به جاي آنكه قافيه را زود ببازم و ب��ا زمين و زمان بجنگم، 
ابتدا روحيه خود را نزد خانواده حفظ كردم. س��پس چند 
روز با خود انديشيدم تا چگونه مي توانم بحران پيش آمده 
را مديريت كنم؟ براي فكر كردن هم دانش تخصصي الزم 
نيست. ناگهان به ذهنم رسيد با توجه به مهارتي كه در زبان 
انگليس��ي دارم چرا به اين حوزه وارد نش��وم؟ حتي ديدم 
ته صدايي دارم و ب��ه اين فكر افتادم ب��راي كار گويندگي 
تس��ت صدا بدهم. بنابراين ما هميني هستيم كه در حال 
حاضر هستيم. گذشته ها گذشت. گاهي به فرزندم گوشزد 
مي كنم اگر مي خواهي چشم انداز خوبي براي 30،20 سال 
بعد داشته باشي از فرصت درس خواندن و مهارت آموزي 
االن كمال استفاده را ببر. همان ويژگي هايي كه حاال داريم، 
آنقدرها هم نمي تواند بد باشد. مس��ئله مهم آن است كه 
يك فكر و راهكار مثبت پيدا كنيم كه الهامبخش ما باشد 
و به ما براي جلو رفتن در زندگي انگيزه بدهد. به اين فكر 
بچس��بيم و روي آن تمركز كنيم. ممكن است فكر كنيم 
چيزهاي زيادي نداريم يا اصاًل هيچ چيز نداريم، ولي ذهن و 
عقل سالم داريم كه مي تواند به ما انگيزه بدهد. براي پيش 
رفتن در زندگي همين برايمان كافي است. مسلماً گاهي 
ادامه مسير سخت اس��ت ولي بين دوراهي تسليم و خارج 
شدن از ريل زندگي يا ماندن روي رويل و حركت هر چند 
آهسته كدام را ترجيح مي دهيد؟ هيچ وقت نمي توان قطعاً 
يقين داشت كه كاري كه انجام مي دهيم، مؤثر خواهد بود 
ولي مي توان صد در صد مطمئن بود كه دست روي دست 
گذاش��تن و كاري نكردن هيچ تأثيري نخواهد داشت. از 
االن همين امروز فكر كنيد، برنامه بريزيد، مشورت كنيد 
و امتحان كنيد. يا موفق مي ش��ويد يا يك درس از زندگي 

مي گيريد. در هر دو حالت شما يك برنده خواهيد بود.

88498471سبك زندگي
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وقتي پسر اولم ۱۵سال پيش به دنيا آمد، يكي 
از هدايايي كه دريافت كرديم، يك كاسه بسيار 
بزرگ س��فالي بود كه به شكل ش��كم هنرمند 
سازنده اش ساخته ش��ده بود. يادداشت همراه 
آن اين بود كه اين كاس��ه را مي ش��ود به عنوان 
وان نوزاد و بعداً وقتي بزرگ شود، به جاي ظرف 
ساالد اس��تفاده كرد. مطمئن نيس��تم بتوانم با 
كلمات عمق اشمئزازم را از آن شيء بيان كنم. 
نوزادم را داخل چيزي بگذارم كه به شكل شكم 
كس ديگري است و بعدها از داخل همان ظرف، 
ساالد بخورم؟! من مي خواس��تم بي معطلي آن 
كاس��ه را دور بيندازم ي��ا به عبارت بهت��ر آن را 
خرد و خاكش��ير كنم. ش��وهرم بن مي خواست 
آن را در راهروي بي��رون آپارتمانمان بگذارد و 
رويش يادداشتي بگذارد كه »هر كه مي خواهد 
بردارد«. براي خودش برند جديدي بود و معلوم 
بود گرا نقيمت اس��ت. من و بن، سر اين موضوع 

بحثمان شد:
بن: شايد كسي بخوادش... 

من: چرا؟! اين لگنچه خيلي زشت و وحشتناكه!
بن: كار س��ازنده اش همينه؛ پس معلوم ميشه 
كساني هستند كه از اين چيزها خوششان مياد. 

من: من تو كارهاي اشتباه بقيه سهيم نميشم. 
بن: اسرافه كه بندازيمش دور. 

من: اين آشغاله، دورانداختِن آشغال اسرافكاري 
نيست. 

بن: نميش��ه بذاريمش بيرون و ببينيم كس��ي 
ميخوادش يا نه؟

من: به اين كار ميگن آشغال ريختن. 
... و اين بحث همين طور ادامه يافت. 

در برلي��ن م��ردم بطري هاي خالي را گوش��ه  و 
 كنار خيابان و كوچه مي گذارند و بي خانمان ها 
آنها را براي اس��تفاده جمع مي كنند. در بلوك 
من گاهي آدم ها وس��ايل اضافي اي را كه ارزش 
انباركردن ندارند، كنار خيابان مي گذارند با اين 
نوش��ته كه »هر كه مي خواهد بردارد«. آيا اين 
كار، نيكوكاري است يا آش��غال  ريختن؟ كسي 
كه آشغال هايش را به ديگران مي دهد، دوست 

انسانيت است يا دشمنش؟
قبول دارم اساس هر كار نيكوكارانه، اين واقعيت 
است كه شيء مدنظر به استفاده گيرنده برسد؛ 
فارغ از آنكه چه ارزش��ي براي اهداكننده دارد. 
خود من طرفدار كارهاي خيريه ام يا دس��ت كم 
تالش مي كن��م چنين باش��م. با اين حس��اب، 
چرا نمي توانس��تم آن لگنچه را روي ميز بيرون 
آپارتمان براي استفاده كسي بگذارم كه شايد از 
آن خوشش بيايد. پاسخ اين مسئله، درسي است 
درباره مرز ظريف ميان اخالق و زيبايي شناسي. 
ما مايلي��م درب��اره مباحثات زيبايي شناس��ي 
تأمل كني��م و تفاوت هاي ميان اف��راد را بدانيم 
كه چندان اساسي نيس��تند. شما از طعم وانيل 
خوشتان مي آيد، من از طعم شكالت؛ خب بحث 
و استداللي بر سر ذائقه نمي شود كرد. اما شايد 
چنين ديدگاهي، منجر به نوعي خيال انديشي 
شود كه جلوي اس��تدالل آوري را بگيرد: با اين 
فرض كه هيچ بحث و اس��تداللي بر س��ر ذوق 
نمي توان داشت، بهتر است به اينگونه تفاوت ها 
اهميتي ندهي��م. اما اگر بعض��ي از آن تفاوت ها 

پراهميت باشند، چه؟
اين واقعيت را در نظر بگيريد كه دوس��تي هاي 
بسيار پرشور، مثاًل دوستي هاي دوره نوجواني، 
حول احساسات زيبايي شناختي شكل مي گيرند: 
سينما، موسيقي، كميك ، مسابقه و بازي . وقتي 
)مثاًل در اينترنت( با غريبه ها برخورد مي كنيد و 

روي اسم آنها كليك مي كنيد، آيا بيشتر وقت ها 
به اين دليل نيست كه شما هم به كتاب يا فيلم 
يكساني عالقه منديد يا ش��هر، زبان يا هنرمند 
مشابهي را دوس��ت داريد؟ الزمه هديه واقعي، 
انتخاب پيشاپيش دريافت كننده است برخالف 
جايي كه هديه را به انتخاب تصادفي »هر كسي 
كه از كنار آن رد ش��ود و آن را بخواهد« واگذار 
كنيد؛ هداياي معنادار و ش��خصي، دقيقاً زماني 
به هدف خ��ود مي رس��ند كه نوعي اش��تراك 
زيبايي شناختي ميان اهداكننده و دريافت كننده 

هديه وجود داشته باشد. 
در يون��ان باس��تان، واژه »kalon« جذابي��ت 
زيبايي شناختي و ارزش اخالقي را در مفهومي 
واحد ادغام كرده بود. در محاورات سقراطي )و در 
مواردي ديگر( بسيار مي بينيم كه درباره ستايش 
فردي جوان سخن مي رود و همزمان خاستگاه 
ش��ريف )kalon( و ش��خصيت فضيلت من��د 
)kalon( و نيز اندام موزون )kalon( او ستوده 
مي شود. در »اوثيفرون« سقراط يادآور مي شود 
اختالف نظرهايي كه به خشم و خصومت ميان 
افراد منجر مي شود، به طور خاص، آن اختالفاتي 
است كه موضوع آنها عدالت و بي عدالتي، زيبايي 
و زشتي و خير و شر است. افراد سر اين موضوع 
نزاع نمي كنند كه چيز به خصوصي چقدر سنگين 
است حتي اگر در آن باره با هم موافق نباشند اما  
سر اين مسئله با هم منازعه مي كنند كه آيا امري 
عادالنه است يا چيزي زيباست، يا خير؟ جالب 
است كه س��قراط اخالق و زيبايي شناسي را به 

عنوان دو منبع كشمكش، هم كاسه مي كند. 
به ب��اور من هي��چ مقياس��ي وجود ن��دارد كه 
هم��ه اختالف نظره��اي اخالق��ي را برط��رف 
كند و عالوه براين همواره ممكن نيس��ت براي 
اختالف نظر درباره زش��تي و زيباي��ي به توافق 
برسيم. اين مدعيات با يكديگر يا با اين واقعيت 
بي ارتباط نيست كه حكم زيبايي شناختي و حكم 
اخالقي، آنقدر كه ما مي خواهيم به خود بباورانيم 

از هم جدا و منفك نيستند. 
البته از نظر من احمقانه است از كسي متنفر باشم 
كه آن لگنچه مسخره را به من هديه داد. انفكاك 
زيبايي شناختي ميان دو انسان، امر كم اهميتي 
نيس��ت. اين جدايي، راه را بر ارتباطات اخالقي 
آنان نيز مي بندد. زيباي��ي مادرانه اي كه در آن 
لگنچه شكمي لحاظ ش��ده بود، با تصوير من از 
مادري فرق داش��ت؛ تصويري كه مستلزم شير 
دادن، تعويض پوشك و لباس نوزاد و خوابيدن در 
كنار هم نيست. اگر من آن لگنچه را در راهروي 
ورودي خانه ام مي گذاشتم، اين كار را با اميد به 
يك نس��بت اخالقي )نيكوكاري( با كسي انجام 
مي دادم، تنها بر اين اساس كه فقط يك شكاف 
زيبايي شناختي بنيادين ما را از هم جدا مي كند. 
نوع ش��خصيت كس��ي كه آن لگنچه را انتخاب 
مي كرد با شخصيتي كه من دارم، متفاوت است. 
بااين حال، شك ندارم اگر او را مالقات مي كردم، 
زمينه مش��تركي ميان او و خ��ودم مي يافتم اما 
چيزي كه نمي تواند زمينه اش��تراك ما باش��د، 
اين واقعيت است كه زباله من، گنجينه اوست يا 

دست كم مسئله از ديد من اينگونه بود. 
بِن نگاه مصالحه آميزتري به امور داشت. براي من 
مسلم بود كه وجود شكاف هاي زيبايي شناختي 
آنقدر عميق اس��ت كه به بي حرمت��ي اخالقي 
مي رس��د، درحالي كه بدتركيبي آن لگنچه به 
چشم بن نمي آمد. او از من مي خواست يك قدم 
به عقب بردارم. مسلم اس��ت كه من نخواهم در 
جهاني برآمده از ذوق زيبايي شناختي يكدست 
زندگي كنم. تكثر ديدگاه هاي زيبايي شناختي، 
محصول تنوع اصيل ميان انسان هاس��ت و اين 
واقعيت كه آنها آزادند براي خود حكم كنند كه 
چه چيزي جذبش��ان كند. اين بايد مايه احترام 

باشد، نه مستحق تخفيف و تحقير. 
اما مرز ظريفي وج��ود دارد ميان احترام به حق 
ديگران براي داش��تن ذوقي ناموزون و انتخاب 
براي مش��اركت در آن. بن از منظ��ري كلي به 
آن مش��اركت مي نگريس��ت، به عن��وان ترويج 
خودآئيني و كم��ك به ديگران ك��ه از هر آنچه 
ميلشان مي كشد، لذت ببرند، اما من از آغاز، آن 
را مبنايي مي ديدم براي ترويج بد بودن. مسئله 
موردنظر  اينجا آن مقامي اس��ت كه در آن خود 
عادت افراد به هم رأيي و توافق، چيزي باشد كه 
آنان بتوانند درباره اش به توافق برسند. آيا راهي 
براي فيصله دادن ب��ه آن اختالف نظر ميان بن و 
من وجود داشت يا اينكه آن اختالف، تفاوتي بود 

در ذوق و سليقه؟
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شناور زندگي كنيم تا از طوفان ها به سالمت بگذريم 


