
زيباشدنتالشميخواهد
بعضي چيزها آنقدر تعريفش��ان مشخص است که همه 
آن را زيبا تعريف مي کنند مث��ل گل يا طبيعت که همه 
دوست دارند و براي آرامش به آن پناه مي برند. مثل يک 
شهر زيبا که آرزوي هر شهرونديست. تصور کنيد چه زيبا 
و دلنشين بود اگر صبح که خانه را به مقصد محل کار يا 
تحصيل ترک مي کنيم، اولين چيزي که چش��ممان به 
آن مي افتد يک ش��اخه گل در باغچه کنار خانه باشد يا 
درختي سبز که کنار پياده رو قد برافراشته، نه جويي که از 
فاضالب لبريز شده و در خيابان سرگردان است. ديدن آن 
همه آشغال و پالستيک روي آب چندش آورترين شروعي 

است که مي توان تجربه کرد. 
البته براي اين آرزوي زيبا تالش هم بايد کرد. مثاًل زباله 
توي جوي نريخت. اگردس��ت هايمان کمي س��نگيني 
پوست خوراکي ها را تاب بياورند تا به يک سطل برسند 
قطعاً محيط زيباتري خواهيم داش��ت. اگر هر کسي هر 
وقت دلش خواست آب دهانش را در هر کجاي کوچه و 
خيابان تف نکرد آن وقت محيط بيرون زيباتر مي ش��ود. 
توي دنياي امروز بس��ياري از م��ا مجبوريم به خانه هاي 
کوچک آپارتمان��ي رضايت بدهيم. ام��ا  اي کاش همان 
محيط کوچک را براي خودمان و همسايه هايمان جهنم 
نکنيم. بگذاريم خانه هاي روب��ه رو هر وقت از توي تراس 
چند متريِ کوچکشان به خانه و بالکن ما چشمشان افتاد، 
روحشان تازه ش��ود و برايشان بهشت تداعي شود. کاش 
به جاي پهن کردن لباس ها روي بند و ستون و لبه هاي 
بالکن که سمت بيرون است، آنها را روي رخت آويز خشک 
کنيم و به جايش گلدان هاي زيبا بگذاريم. کاش به جاي 
تبديل کردن بالکن به انباري هاي ش��لوغ که پر از دبه و 
کيسه هاي نان خشک و غيره هس��تند و نازيبايي ايجاد 
کرده اند، آن را خلوت و تميز نگاه داريم. خيلي هايمان از 
کمبود جا مي ناليم و دلمان مي خواهد از آن يک متر جا 
بهترين استفاده را ببريم. اما باور کنيد خرت و پرت هاي 
خانه تمام شدني نيست و اگر بالکن تان بزرگ تر هم بود 
باز برايش چاله بزرگ تري مي کنديد. حق مي دهم براي 
مرتب بودن فضاي خانه به بالکن پناه ببريد اما اين حالت 
نازيبا حال روحمان را بد مي کند. وقتي از کوچه يا خيابان 
مي گذري��م و نگاهمان به بالکن هاي ناهمگون و ش��لوغ 

مي افتد انرژي منفي دريافت مي کنيم. بعد از مدتي محل 
زندگي خسته مان مي کند. 

ماحقنداريمزندگيديگرانرانازيباکنيم
اگر مجبوريم در فضاي ش��هري زندگي کنيم. پس بايد 
بتوانيم آن را ب��راي خود و همس��ايه هايمان زيبا و قابل 
تحمل کنيم. حق نداريم هر وقت دلمان خواس��ت براي 
تميز نگاه داشتن خانه خودمان پاکت زباله را مقابل در رها 
کنيم. گربه ها مقررات شهرداري را نمي دانند و هر وقت 

گرسنه باشند، پاکت ها را پاره مي کنند. 
ما حق نداريم هر وقت دلمان خواست براي رفع چشم زخم 
جلوي خانه مان اس��پند بريزيم يا تخم م��رغ به ديوارش 
بکوبيم. ما حق نداريم پارکينگ را تبديل به انباري کنيم 
و به بهانه اينکه جلوي ماش��ين خودمان است تا سقفش 

وسايل غيرضروري و نازيبا بگذاريم. 
ما حق نداريم هر وقت و هر کجا دلمان خواس��ت آگهي 
ترحيم يا تبليغات بچسبانيم. اينها چهره محله را زشت 
مي کند. ما حق نداريم. آب هاي کف آلود ناشي از شست و 

شوهايمان را در کوچه رها کنيم. 
قواعدزيبازندگيکردنرارعايتکنيم

زيبا زندگي ک��ردن قواعد خودش را دارد. همه عاش��ق 
زيبايي هس��تند اما بعضي نکات از بديهي ترين کارهايي 
هستند که ملزم به رعايتشان هستيم. کافيست چشمتان 
به زيبايي عادت کند آن وقت همين زشتي هاي کوچک 
دلتان را مي زند و دوست داريد شهر هم مثل خانه هايتان 
برق بزند. دوست داريد جوي هاي فاضالب جلوي خانه تان 
هميشه خش��ک باش��د. بعضي ها آنقدر عاشق تميزي و 
زيبايي هستند که با مناعت طبع اين حس را به شهروندان 
ديگر منتقل مي کنند. مثل پيرمردي که راننده تاکسي 
بود و هر روز صبح قبل از ش��روع کارش ماشينش را برق 
مي انداخت. به نظر شما چه کس��ي دوست ندارد مسافر 
اين خودرو باش��د؟ به نظرتان چنين کسي که به زيبايي 
ظاهري خ��ودرواش توج��ه مي کند مي توان��د اخالقي 
نازيبا داشته باشد؟ مي تواند با مش��تري تندخو باشد يا 
با او مرافعه کند؟ زيبايي و زيبا بودن بخشي از شخصيت 

انسان است. 
بعضي از اين زيبايي ه��ا قابل لمس هس��تند مثل گل، 
مانند طبيعت، مانند شفق يا ش��بنمي که بر يک شاخه 

گل نشس��ته، مثل غروب آفتاب بر فراز کوه هاي س��ر به 
فلک کش��يده، مثل رقص مرغان دريايي بر فراز آسمان 
دريا. مثل يک تابلوي نقاشي زيبا يا يک قطعه موسيقي 

گوشنواز که حال آدم را خوب مي کند. 
اما بعض��ي زيبايي ها غيرملموس��ند. بايد ب��راي ايجاد 
کردنشان تالش کرد. يک نيروي انساني مي خواهد براي 

ايجادش، مانند اخالق نيکو. 
از قديم گفته اند س��يرت زيبا بهتر از صورت زيبا داشتن 
است. اخالق نيکو همه را مثل يک آهنربا جذب مي کند. 
تصور کنيد هيچ رفتار زشتي از هيچ شهروندي سر نزند. 
صبح که از خانه بيرون مي روي همه خلقشان باز باشد و 
رويشان گشاده. کسي داد نزند. کسي توي اماکن عمومي 
غر نزند، کوچکتر ها به افراد مس��ن تر جا براي نشس��تن 
بدهند، کس��ي جاي کودکي را نگي��رد، همه لباس هاي 
مرتب و تميز بپوشند، همه جا بوي خوش بدهد، ميله ها 
و سقف و ديوارهاي اتوبوس يا مترو تميز و زيبا باشد، اگر 
کس��ي گذرش به بانک و اداراتي که ارب��اب رجوع دارند 
افتاد، کارش به آساني و بدون پيچاندن راه بيفتد، کسي 
براي مرخصي گرفتن مجبور به دروغ نباشد، کسي براي 
بقاي کارش زيرآب همکارش را نزند، کسي براي تصاحب 
مديريت انسانيت را زير پا له نکند، چه لذتي دارد و زندگي 

چه زيبا و خواستني تر مي شود !
زيباييهارازشتنکنيم

تصور کنيد شهر خالي از صف هاي طوالني و بدون غرولند 
آدم هايي باشد که مدت ها سر پا ايستاده اند و خسته اند. 
خالي از مغازه هايي باش��د که ب��ر و روي زيبايي ندارند و 
سيماي ش��هر را خراب کرده اند. تصور کنيد شهرداري 
و اداره آب و فاضالب و گاز و غيره جدول و آسفالت هاي 
کنده شده را به حال خود رها نکنند و همه چيز به حالت 
قبلش باز گ��ردد، تصور کنيد وارد خياباني مي ش��ويد و 
همه ماشين ها به رديف و منظم پارک شده اند، کسي هم 
سر چهارراهي گدايي نمي کند و کودکان کار با صورتي 
س��ياه و کثيف مجبور به فروختن فال و دستمال و غيره 
نيستند. تصور کنيد هيچ کجاي شهر نشاني از زباله نباشد 
و سطل هاي زيبا و خالقانه در جاهاي متعدد تعبيه شده 
باشد که شهروندان با انگيزه سمت آن قدم بردارند، تصور 
کنيد ديوار هاي ش��هري چقدر مي توان��د روحيه آدم را 

عوض کند وقتي به جاي س��نگ و سيمان و بتن پر شده 
باشد از نوشته هاي زيبا و نقاشي هاي جذاب که هوش را 
از سر بپراند و از ياد آدم ببرد که توي يک کالنشهر شلوغ 
زندگي مي کند. آن وقت شايد شهر شلوغ باشد اما همه 
جايش زيباست و قطعه اي از بهشت توصيف خوبي براي 

اين شهر رؤيايي است. 
زيبايي هر چ��ه که باش��د مخاطب را مس��حور خويش 
مي کند. مانند آيه هاي ناب قرآن کريم که تک تکش��ان 
زيباست. گاهي زيبايي يک مفهوم زيباست. انديشه هاي 
زيبايي که زندگي و حيات را معني مي دهد. واژه اي مانند 
ازادي که همه بشر در پي آنند. يا عدالت که همه آرزويش 
را دارند. مفهوم صلح زيباس��ت که ب��راي تمام جهانيان 
آرزوست. شجاعت صفت زيبايي است که هر کجا ظاهر 
شده بدي از تاب و توان افتاده و خورشيد پيروزي طلوع 
کرده اس��ت. پيروزي براي مردم پر از حس زيبايي ست. 
هنوز هم نزديک يادواره جشن انقالب که مي شويم همه 
جاي شهر زيبا و همه ذهنش��ان پر از خاطرات دلنشين 
مي شود. روزهايي که همبستگي مردم زيبا بود و انديشه 

آزادي توي سر همه بود و يک جا به ثمر نشست. 
دلتنگي هم حس غريبي است اما زيباست. شايد غمگينت 
کند ام��ا بعدش بلند مي ش��وي گوش��ي را برمي داري و 
حالشان را مي پرسي يا راه مي ا فتي و به ديدنشان مي روي. 
گريه هم زيباست. اصالً زندگي زيباست، دوستي زيباست، 

شادي زيباست. 
نمي توانم واژه اي پيدا کنم که زشت باشد. که نفرت آفرين 
باشد. اين ماييم که زيبايي ها را زشت مي کنيم. اين ماييم 
که توي کوه و جنگل زباله مي ريزيم. ماييم که با رفتارها و 
اخالق هاي ناپسند زندگي را زشت مي کنيم، ماييم که با 
ندانم کاري و اهمال در وظايف اعتمادها را سست و روحيه 

اميد را نازيبا مي کنيم. 
ما هر باليي س��رمان مي آيد از س��ر ندانم کاري خودمان 

است. وگرنه اين جهان و تمام داشته هايش زيباست. 
حضرت علي)ع( بارها به زيبايي اش��اره کرده اند. ايشان 
فرموده اند: » جمال انس��ان در علم اس��ت.« جايي ديگر 
فرمودند: » هيچ زيور و زينتي مانند ادب و تربيت نيست«، 
» بردباري زينت اخالق اس��ت«، »زيور حکومت عدالت 

است« و »زيبايي زندگي در قناعت«. 
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کنيم.پسبايدبتواني�مآنرابرايخودو
همس�ايههايمانزيباوقابلتحملکنيم.
حقنداريمهروقتدلمانخواستبراي
تميزنگاهداش�تنخانهخودم�انپاکت
زبال�هرامقاب�لدرره�اکني�م.گربهه�ا
مقرراتشهرداريرانميدانندوهروقت
گرسنهباش�ند،پاکتهاراپارهميکنند

آياقدرزيباييهايمانراميدانيم؟
صورتزيباراباسيرتزيبادرآميزيم

نگاه

سالنش�لوغبود،صدابهصدانميرس�يد.ميانآن
ش�لوغيورفتوآم�دکارگرهاييکهب�الباسهاي
مرتبمش�غولپذيراييب�اکيکوآبمي�وهبودند،
موبايل�شزنگخ�ورد.نيمنگاهيبهگوش�يکردو
آنراقطعکردوليکس�يکهپش�تخطبودکوتاه
آمدندرکارشنبودواگربيخيالميشد،همانطور
صداينويزگوش�ي،گوشمهمانه�اراکرميکرد.
لبخند کمرنگي روي لبش نشس��ت و ب��ا عذرخواهي از 
مهمان ها گوش��ي را جواب داد. صداه��ا نامفهوم بودند. 
بيشتر ش��بيه دنبه اي بود که توي چرخ گوشت داشت 
زور آخرش را براي زنده ماندن مي زد تا از پشت پنجر ه اي 

مشبک به مسلخ مرگ نيفتد. 
گوشي از دستش افتاد. خبر بدي به او داده بودند. رنگش 
پريده بود. با زحمت انگشتانش را دور ميز چنگ انداخت 
و سعي کرد تعادلش را حفظ کند. مراسم حسابي به هم 
ريخته بود. هنوز يک روز هم نشده بود که شهردار منطقه 
شده بود. مهر حکمش خشک نش��ده بود که وسط يک 
همايش اينطوري آبرويش رفت. ولي چيزي که برايش 
مهم بود نجات بچه اش بود. او االن نه يک ش��هردار بود، 
نه يک س��خنران و ميزبان؛ فقط يک م��ادر بود. هر چه 
دقيقه ها بيشتر مي گذش��ت اضطراب لعنتي در جانش 
بيشتر مي ش��د. راننده حالش را که ديد دلش سوخت و 

سرعتش را تندتر کرد. 

نزديک خانه رسيدند. کوچه شلوغ بود، انگار آسفالت ها 
را براي چاه فاضالب خانه ها کنده بودند. عجله داش��ت 
و دلش ش��ور پس��رش را مي زد. راننده سراسيمه پياده 
ش��د و به کارگرها اخطار داد که ماش��ين شهردار است 

و براي رفتن عجله دارد. اما حک��م او عالمت مخصوص 
ميتي کمان نبود که تا ديدند همه زانو بزنند و جاده را به 
يک چشم به هم زدن برايش خالي کنند. اينجا همه چيز 
واقعي بود، بايد منتظر مي ماند تا کارگرها راهي براي تردد 

ماشين پيدا کنند. 
ديگر نتوانست طاقت بياورد. بچه اش توي خانه به دردسر 
افتاده بود و او داشت سر کوچه توي صد متري بچه اش 
تقال مي کرد راه باز ش��ود. پياده ش��د و کليد به دست، 
سمت خانه رفت. همه جا خاک و مته هاي برقي بود. به 
زحمت پايش را بلند کرد تا از جوي بگذرد ولي پاشنه اش 
به جدول گير کرد و ت��وي جوي افتاد. ج��وي پر از آب 
فاضالب ب��ود. آنقدر آب چرک و کثيف پ��ر بود که توي 
کوچه سرريز شده بود و صحنه چندش آوري پديد آمده 
بود. عصباني شد، در دهانش را گرفت. بوي مشمئز کننده 
اذيتش مي کرد. برخاست و به زحمت پايش را از جوي 
در آورد. تمام لباس هايش با لجن يکي شده بود. باز هم 
دلش شور پسرش را مي زد ولي کليد! کليد را در آن گير 
و دار توي جوي انداخته بود. حاال چطور بايد آن را پيدا 
مي کرد؟ بدون کليد که نمي شد به خانه رفت. پسر توي 
بالکن بود. آن قدر جيغ زده و فرياد کشيده بود که ديگر 
صدايش را نمي شد شنيد. گوشي از دستش افتاده بود و 

داشت ناله مي زد. 
گوش��ي را از کيفش درآورد و به آتش نش��اني زنگ زد. 
بايد در خانه را باز مي کردند. اص��ال از همان اول بايد به 

آتش نشاني زنگ مي زد اما گيج شده بود، ترسيده بود. 
پس��رش مانده بود با يک مار قهوه اي ترسناک که ميان 

پرده هاي سفيد و طاليي آرام چمباتمه زده بود.

يک کوچه مانده تا خانه کوتاهمثلزندگي
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مي دانم که از انتخاب اين موضوع براي مقاله 
ج��ا خورده ايد. چ��ون ما ع��ادت کرده ايم در 
نوشته و مقاالت دنبال رد پاي يک ايراد يا يک 
ضعف باشيم. اصاًل نقد کردن و انتقاد کار هر 
روز تک تکمان اس��ت. از نقد زندگي ديگران 
گرفته تا آنچه در اخبار مي بينيم و مي شنويم. 

در البه الي ه��زاران اخباري که روز و ش��ب 
مي ش��نويم دنبال اثر گذارترينشان هستيم. 
اما کي براي پاسخ فطرت زيبايي دوستي مان 
دنبال يک خب��ر خ��وب مي رويم؟چقدر در 
صحنه هاي خشن جنگ که هر روز مي شنويم 
دنب��ال يک صحن��ه زيبا هس��تيم؟ چقدر به 
المان هاي زيباي��ي توجه مي کني��م؟ چقدر 
حواسمان به جزئيات اس��ت؟ در يک تصوير 
جنگ، کودک زيبارو و معصوم به چش��ممان 
مي آيد يا تانک و تفن��گ؟ اينها برمي گردد به 
روحيه ما. به اينکه چقدر ياد گرفته باشيم زيبا 

ببينيم و زيبا بشنويم. 
در س��ياه ترين نقطه از کره زمين هم مي شود 
زيبايي هاي منحصر به فردي يافت. نشانه هاي 
حضور خداوند در نمايش��گاه طبيعت به وفور 
ديده مي ش��ود. حس��نش اين اس��ت که اين 
نمايشگاه دائمي اس��ت و هر وقت اراده کني 
مي توان��ي مخلوقات زيبا را نظ��اره کني. گل 
يکي از زيباترين مظاهر هس��تي است که هر 
کس با هر س��ليقه اي آن را مي پسندد. شايد 
نوع و رنگش فرق کند اما ماهيت گل را همه 

دوست دارند. 
يکي از اين زيبايي ها که همه از ديدنش حظ 
وافر مي برند، چهره زيباست. خداوند همه را به 
نوعي منحصر به فرد و زيبا آفريده اما صورت 
بعضي ها را انگار به شکل عجيبي نقاشي کرده 

اس��ت. حاال مادرش در بارداري سيب خورده 
يا نه معلوم نيس��ت اما زيباس��ت. اينکه براي 
رنگي ش��دن چش��مانش کاري کرده کسي 
نمي داند. مهم زيبايي صورت اوس��ت که هر 
کس��ي او را مي بيند از ديدنش لذت مي برد. 
ديده ايد بچه هاي زيبا را همه دوس��ت دارند 
و قربان صدق��ه اش مي رون��د؟ مخصوصاً اگر 
سر و زبان هم داشته باش��ند! بچه هاي زيبا از 
بچگي در ذهنشان مي ماند که خاص هستند 
و با بقيه ف��رق دارند. انگار دچ��ار نوعي غرور 
کاذب مي شوند و چيزي که مالک برتري شان 
مي شود، صورت است نه رفتار و کردار. مادرها 
قربان صدق��ه بچه ها مي روند و ه��زار بار اين 
خوش��گلي را برايش ي��ادآوري مي کنند. چه 
کسي پيدا مي کنيد که از داشتن چنين نعمتي 

بيزار باشد؟
اما کم کم او بزرگ مي ش��ود. حاال به زيبايي 
صورتش يک ان��دام خوش تراش و جذاب هم 
اضافه کنيد. چنين آدمي خدا را بنده مي تواند 
باشد؟ او راه رفتنش با ناز است، حرفش با ناز 
و خواس��ته اش از س��ر کبر و غرور. انگار همه 
را پايين تر از خ��ودش مي داند و اينجاس��ت 
ک��ه ارزش زيباي��ي اش را با اي��ن رفتارهاي 
خودپس��ندانه خراب مي کند. اينجاست که 
عده اي با اين زيبايي ظاهر ن��ان مي خورند و 
عده اي با وعده رسيدن به اين زيبايي، ناني را 
از س��فره اي مي برند. اين زيبايي خانمان سوز 
مي ش��ود وقتي آن را کنترل نکنيم. مي شود 
عامل شهوت طلبي آقايان، مي شود نگاه بد و 

مي شود هزار و يک جور فسق و فجور. 
حاال فکر کنيد چنين زن زيبايي دل مردتان را 
ببرد و قاپ قلبش را بدزدد و بشود سوگلي عقل 
و جسمش. چه حالي مي شويد؟ و متأسفانه کم 
نيستند زيبايي هايي که به نابودي آشيانه ها 
مي انجامد و قلب هايي که به حکم ش��هوت از 
هم دور مي شود. عده اي ظرفيت و جنبه اين 
لطف خداوند را ندارند. يادشان رفته آنها فقير 
مطلقند. يادشان رفته زيبايي شان به يک تب 
بند است و اگر پروردگار اراده کند در چشم بر 
هم زدني تمام آن جمال را از دست مي دهد. 
يادش مي رود که زيبايي يک موهبت اس��ت 
نه يک درجه افتخار که وس��يله اي شود براي 
فخر فروشي يا به بند کش��يدن قلوب مردان 
زنان. فکر کنيد اي��ن زيبايي با هزار و يک قلم 
آرايش و تيپ هاي عجيب غريب آميخته شود. 

چه باليي سر زندگي ها مي آيد؟
اگر صورت زيبا داريد قدرش را بدانيد و براي 
داشتنش شکر نعمت به جاي آوريد. به جاي 
بيدار کردن اميال حيواني، از اين موهبت براي 
برجسته کردن خوبي ها و آموزش معنويات 
اس��تفاده کنيد. وقت��ي به واس��طه صورت 
مي توانيد تأثيرگذار باش��يد چ��را جماعتي 
را به راه راس��ت فرانمي خوانيد؟ چ��را از اين 
زيبايي ب��راي پررنگ ک��ردن نقش حجاب 
استفاده نمي کنيد؟ دهان کساني را ببنديد که 
فکر مي کنند حجاب يا چادر براي پوشاندن 
عيوب ظاهر است. اما اگر ش��ما که زيبايي را 
تمام و کمال داري حجاب بگيري تو را زيبا و 
تأثيرگذارتر مي کند و مي شوي الگو براي يک 
جماعتي که مدام دنبال يک رهرو هستند تا 
به رفتارها و ساليقش اقتدا کنند. اگر تو اين 
کار را نکني ديگران مي کنند. اگر تو با حجاب 
و عفاف و س��ادگي ات کاري نکني، ديگران با 
نقش��ه و صد نقش کاري مي کنند کارستان 
و اوضاع مي شود همين که مي بيني. هر روز 
مد لباس و آرايشي عجيب تر از ديروز! عده اي 
در طلب آن چيزي هس��تند که تو خدادادي 
در وجودت داري. مي خواهند زيبارو ش��وند. 
مثل ش��اهزاده قصه ها! به ه��زار و يک ترفند 
چنگ مي زنند تا زيباتر شوند. گونه مي کارند، 
لب هايش��ان را حجيم مي کنند، پشت پلک 
افتاده شان را مي کش��ند و هزار و يک بال سر 
ابروهايش��ان درمي آورند. تازه اگر اثر کند و 
اگر اين عمل ها به قيمت جانشان تمام نشود 
و مثل خيلي از عمل ه��اي زيبايي ناموفق يا 
غيرقانوني زير دست جراح که زيبايي دخترها 
را بهانه پر کردن کيسه  طمعش کرده به کما 
نرود و فرصت کند چهره جديدش را در آيينه 
ببيند. ق��در زيبايي هايم��ان را بدانيم، از اين 
موهبت خداوندي درست استفاده کنيم و با 

سيرت زيبا بر پاکي صورت زيبا بيفزاييم. 
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