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قصه زندگي

   حسين گل محمدي
آبرو براي ما مهم اس�ت. داش�تن آبرو در بين مردم در 
سرتاس�ر دنيا اهميت دارد، تنها ممكن است تعاريفي 
كه براي آبرو در نظر گرفته مي ش�ود در بين فرهنگ ها 
و رسوم مختلف جهان متفاوت باش�د، اما وجود دارد. 
داش�تن آبرو حتي براي افرادي كه ب�ه تخلفات بزرگ 
دس�ت مي زنند هم مهم اس�ت. مصداق اين س�خن را 
مي شود در مستندات و گزارش هايي كه از متخلفان در 
مراجع قضايي وجود دارد ديد. متخلفان نمي خواهند نام 
و تصويرشان پخش شود. درست است كه به دليل برخي 
قوانين، براي حف�ظ حقوق معنوي افراد ممكن اس�ت 
تصاويرشان به صورت نامشخص يا با افكت هاي تصويري 
پوشانده شود و نام شان نيز برمال نشود، اما خودشان نيز 
معموالً چهره ي�ا نام ش�ان را مي پوش�انند. حديثي از 
پيامبر اسالم نقل شده است كه مي فرمايد: » اي مردم! 
ريختن خون يكديگر و لطمه زدن به حيثيت ديگران، 
تا وقت مردن و لقاي پروردگارتان بر شما حرام است.« 
اما آبرو در زندگي هر ي��ك از ما معني ديگري نيز مي تواند 
داشته باش��د. گاهي آبروي مان را در قالب حفظ رازهايي 
مي دانيم ك��ه در زندگي مان وجود دارد. ش��ايد اين رازها 
بيش��تر نقطه ضعف هاي ما باش��ند كه از برمال شدن شان 

واهمه داريم. 
همه ما رازهايي داريم كه دل مان نمي خواهد كسي آنها را 
بداند. رازهايي كه گاهي برمال شدن آنها را به اندازه بي آبرو 
شدن خود مي دانيم. اين رازها معموالً در پي اشتباهات و 
خطاهايي در زندگي ما راه پيدا مي كنند كه ش��ايد نقش 

خاصي هم درباره به وجود آمدن شان نداشته باشيم. 
آنها را با دست خود نساخته ايم، ولي در زندگي ما رخ داده 

و به وجود آمده ان��د. مانند اثري از يك زخ��م كه مثاًل در 
كودكي بر تن ما نشسته باشد يا مشكلي كه به دست يكي 
از اعضاي خانواده براي مان پيش آمده است. اين مشكالت 
و آث��ار درد، مي تواند در ن��گاه ما مانند ي��ك نقطه ضعف 
بزرگ محسوب ش��ود تا جايي كه آرامش را از ما بگيرد. 
نگران باش��يم كه مبادا يك روز اين نقطه ضعف ها جلوي 
ديگران برمال شده و آبروي مان برود. اين نگراني تا روزي 
كه نقطه ضعف در زندگي ما به ص��ورت يك هيوال وجود 
دارد، بزرگ و ترسناك خواهد بود، مگر اينكه يك روز به 
جايي برسيم كه نقطه ضعف ها در نگاه خودمان بخشي از 
خودمان ش��ود. اين مبحث كمي پيچيده و دشوار است، 

در ضمن اينكه رس��يدن به آن ممكن است زمان بر باشد 
و دش��وار ولي اين نوش��ته بر اين اس��ت كه از هيوالهاي 
زندگي مان آگاه ش��ويم. ش��ايد بدانيم كه آنها چيستند 
ولي از ضعف و ناتواني وجودش��ان آگاه نباش��يم، از بس 
كه به قدرت آنها پر و بال داده ايم و براي خود بزرگ شان 
كرده ايم. مطالعه، باال بردن درك مان از موقعيت مان و آن 
چه به راستي هس��تيم، كمك بزرگي به ما خواهد كرد تا 
نگاه مان را نسبت به نقطه  ضعف هاي مان تغيير دهيم. شايد 
در اين صورت بسياري از مواردي كه در زندگي ما وجود 
دارد و آنها را باعث بي آبرويي خود مي دانيم شكل ديگري 
پيدا كنند.  اگر نقطه ضعف ما در اثر آسيب زدن، به سختي 
افتادن يا هر جور رنجي كه به ديگران بدهد، پيش نيامده، 
پس بهتر اس��ت دوباره به آن نگاه كنيم. شايد موردي كه 
ما آن را نقطه ضعف خ��ود مي پنداريم، در واقع يك هيوال 
از جنس بادكنك باشد. ش��ايد با يك سوزن خالي شود و 
تمام بزرگ��ي و هيبتش را براي ما از دس��ت بدهد. مانند 
عروسك هايي كه معموالً كنار كارواش ها قرار مي دهند. 
اين عروسك ها كه اغلب از جنس مواد نازك هستند مانند 
بادكنك بزرگي با جريان هواي مصنوعي كه با دستگاهي 
درونش جريان دارد، حجم پيدا ك��رده و تا چند متر هم 
ممكن است بزرگ شوند. عروسك با جريان باد مصنوعي 
اين سو و آن س��و رفته و با تكان دادن دست ها و پاها نظر 
ديگران را به س��وي خود و كارواش جل��ب مي كند. اين 
عروسك بزرگ با قطع جريان هوا فروكش كرده و هيبتش 
را از دست مي دهد.  نقطه ضعف هاي مان را كه پر از هواي 
مسموم و كاذب افكار خود كرده ايم، مي توانيم از جريان 
برق ذهن مان جدا كنيم. اين هوا از ذهن ما نشأت مي گيرد. 

پس بهتر است دوشاخه را بكشيم. 

آبرويي در پرده رازها
با هيوالي نقطه ضعف هاي مان بجنگيم نگاه

   هما ايراني
فكرش را هم نمي كردم كه اين جور شود. به 
يكباره ورق برگشت و همه چيز جور ديگري 
شد. دلم نمي خواست اين جور شود، ولي شد. 
دختر بيچ��اره ام از همان روزهاي��ي كه تازه 
به خانه بخت رفته بود مرتب ناله و ش��كايت 
مي كرد كه همسرش او را كتك مي زند. حتي 
يك شب تلفن زد و از دست همسرش آن قدر 

اشك ريخت كه برايم عجيب بود. 
دختر خندانم را تا آن ش��ب آن ق��در گريان و 
پريش��ان نديده بودم. ولي باز هم به او گفتم 
بايد زندگي كند و همسرش را ترك نكند. به او 
گفتم هر جور كه شده زندگي ات را حفظ كن 
تا آبروي خود و خانواده را حفظ كني. نمي دانم 
چرا وقتي در ميان گريه هايش مي گفت از غصه 
مريض شده  است صدايش را نمي شنيدم. آن 
ش��ب در ال به الي گريه هايش بداخالقي هاي 
پدرش را به ياد م��ي آوردم ك��ه گاهي با من 
داشت. ولي هر بار آنها را تحمل مي كردم و خم 
به ابرو نمي آوردم، اگر هم از دوست و آشنايي 
پيشنهادي مي شنيدم كه به طالق و جدايي 
مربوط مي شد، اين گوشم در بود و آن گوشم 
دروازه. ولي اين دختر آن شب كه هيچ، بارها 
توانسته بود اين كلمه را بر زبان بياورد و بگويد 

كه مي خواهد از شوهرش جدا شود. 
اين در خانواده ما آبروري��زي محض بود. اگر 
پدرش زنده ب��ود او تصميمي مي گرفت، ولي 
حاال كه من اختياردار فاميل هستم، نمي توانم 

اجازه بدهم كه دخترم در ابتداي جواني تنها 
ش��ده و يك عمر اس��م بيوه را يدك بكش��د. 
س��ختي هاي زندگي كه به دوش��ش مي افتد 
هيچ، ديگر نمي تواند س��ر بلند كند. همه جا 
معذب مي ش��ود تا با يك نفر سالم و عليكي 
كند، ديگر حرف هايي است كه پشت سرش 

زده مي شود. 
آن شب و بارها روز و ش��ب ديگر به من گفت 
كه اين زندگي را ادامه نخواهد داد ولي من هر 
بار به او گفتم كه حرف هاي دش��من شاد كن 
كه تنها ثمرش آبرو ريزي است را نگويد. ولي 
او باز هم حرف خودش را مي زد. نمي دانم اين 
تخم جدايي از كج��ا در زندگي اين دختر من 
افتاد؟ شايد يك نفر او را چيزخور كرده باشد. 
اين دختر شاد و خوش س��ر و زبان من با اين 
همه توانايي و اس��تعدادي كه دارد، بايد تنها 
بماند؟ بايد اسم مطلقه رويش بيفتد؟ بايد به 
او بگويند بيوه؟ يا اينكه هر بي سر و پايي كه از 
راه برسد بخواهد به او سالمي كند و نگاهي؟ 
مي دانم كه اگر با طالق��ش موافقت مي كردم 
بعدها با حرف هاي تلخ و زننده اي كه از اين و 

آن مي شنيد، من را شماتت مي كرد. 
حتماً خودش پش��يمان مي ش��د كه در اين 
راه آبروري��زي حمايتش كرده ام و دس��تش 
را گرفت��ه ام. همان بهتر ك��ه كاري به كارش 
نداشته باشم تا فردا هر اتفاقي هم كه افتاد من 
را زير سؤال نبرد. دخترم جوان است و دركي 
از آبرو و حرف هايي كه مردم پش��ت سر آدم 
مي زنند ندارد. با اين كار او خواهر كوچكترش 
هم بدبخت خواهد ش��د. با جدايي اش نه تنها 
خودش را كه خواهرش را هم بدبخت خواهد 
كرد. خانواده همسر خواهرش چه مي گويند؟ 
اين خواهرش تازه نامزد كرده اس��ت و هنوز 
شناخت زيادي از ما ندارد، براي همين معلوم 
نيس��ت چه فكري درب��اره م��ا و خانواده مان 

خواهند كرد. 
هرگز با طالق او موافقت نخواهم كرد. مي دانم 
كه االن هم از دست من دلخور است و اين را 
از نگاه و رفتارش مي بينم، مهم اين است كه 
مراقب باشم تا آبرويش را حفظ كند و آبروي 

خانواده اش را هم نبرد. 
آن ش��ب كه دخترم از ت��ه دل گريه مي كرد 
خيلي دلم برايش سوخت، ولي باز هم حساب 
آبروي خانواده را كردم و مانع جدايي اش شدم. 
ولي آن ش��ب انگار پايان رابط��ه ديگري بود. 
رابطه او با من. از آن شب ديگر دخترم حرفي از 
جدايي نزد ولي هرگز هم با من نخنديد. ديگر 
ش��ادي قبل را در او پيدا نك��ردم و چهره اش 
را خندان ندي��دم. بارها ديده ام ك��ه به روي 
ديگران، خواهرش، دوستان و بقيه لبخندي 
مي زد ولي به روي من نه. ديگر نشاط قبل را 
ندارد و اين غصه دارم مي كند، ولي رنجي كه 
در چهره ام از من دارد هم چيز ديگري است كه 

من را مي رنجاند. 
مي خواهم يك بار به او بگويم كه من را درك 
كند و بداند كه چه قدر دوس��تش دارم. ولي 
مي دانم كه هرگز اين را باور نخواهد كرد. براي 
همين سكوت شايد بهتر باشد. نمي توانستم 
بپذيرم كه از همس��رش جدا شود و در محل 
پش��ت س��رش حرف درس��ت كنند. همين 
همسايه طبقه پايين خودمان كه مي فهميد 
دخترم از همسرش جدا ش��ده است هزاران 
حرف براي��ش درم��ي آورد و آبروي مان را در 
محل مي برد. هر چه ك��ردم و هر چه گفتم به 
خاطر خودش بود. نمي خواس��تم زندگي اش 
در فاميل و مردم بيفتد سر زبان ها. با اين كار 
معلوم نبود سر فرزندان خودش چه مي آمد؟ 
مي خواس��ت آنها را رها كند ي��ا اينكه با خود 
نگه دارد. باز ه��م در هر ص��ورت بچه هايش 
يك عمر انگ بچه طالق را با خود داش��تند و 
نمي توانستند در بين مردم سر بلند كنند. من 
هر چه كردم به خاطر خودش بود. بايد قدردان 
من هم باشد. مثل خيلي از مادرهاي ديگر كه 
تا تقي به توقي مي خ��ورد، مي دوند دادگاه و 
طالق بچه هايشان را مي گيرند، نبودم. كاري 
كردم كه بنشيند س��ر زندگي و زندگي اش را 

حفظ كند. 
آيا مثل اين همسايه ما خوب است؟ خودش 
برايم تعري��ف مي كرد كه طاق��ت ناراحتي و 
عذاب دخت��رش را نداش��ت. مي گفت طالق 
خوب نيس��ت و منفورترين حالل خداس��ت 
اما وقتي چاره اي نيست و طرفين به بن بست 
رسيده اند چه بايد كرد. براي همين هم تا ديد 
رابطه دختر و همس��رش به ش��دت شكراب 
شده و اميدي به زندگي مشترك شان نيست، 
طالقش را گرف��ت. دخت��رش را از آن موقع 
نديده ام، ولي حتماً بيچاره شده است و ديگر 

روي خوش را نخواهد ديد. 
زنگ در را مي زنند، نمي دانم كيست. حتماً 
مأمور آب يا برق اس��ت و مي خواهد قبض 
مصرفي اين ماه را بنويسد. باورم نمي شود 
چه حالل زاده! همسايه اي كه در فكرم بود 
يك مرتبه پش��ت در حاضر ش��ده است. از 
صفحه نمايشگر آيفون مي توانم ببينم كه در 
كنار دخترش شاد است. دخترش سيني آش 
نذري را در دس��ت دارد. حتماً او س��يني را 
آورده است تا مادرش آن را بلند نكند. غبطه 
مي خورم، چقدر صميمي هستند و دخترش 
آرام اس��ت. به فكر فرو مي روم. نكند درباره 
دخترم اش��تباه كرده باش��م. كاش درباره 
دخترم كمي بيشتر فكر مي كردم. كاش او را 
خوشحال مي ديدم. كاش مي توانست با من 

يك بار ديگر بخندد.

هم�ه م�ا رازهاي�ي داري�م ك�ه دل م�ان 
نمي خواهد كسي آنها را بداند. رازهايي كه 
گاهي برمال ش�دن آنها را به اندازه بي آبرو 
شدن خود مي دانيم. اين رازها معموالً در 
پي اش�تباهات و خطاهاي�ي در زندگي ما 
راه پيدا مي كنند كه شايد نقش خاصي هم 
درباره به وجود آمدن شان نداشته باشيم. 

همه چيز دست خود شماست 

پايان لبخندهاي دخترم

اگر آبرو در ميان نباش�د و قانون هم نباشد 
تكليف بس�ياري از ما چه مي ش�ود؟ آيا به 
سراغ كار درس�ت مي رويم؟ در اين صورت 
وجدان م�ان را در نظ�ر مي گيري�م؟ آيا به 
وجدان مان فكر مي كنيم؟ آبروي مان پيش 
وجدان مان كه برود براي مان اهميتي دارد؟ 
براي محاسبات دروني خود معيارمان وجدان 
اس�ت يا آبرويي كه در برابر م�ردم داريم؟

نقد و بررسي يك محدوديت خودساخته

آبرويي كه به خاطر حفظ آبرو از دست مي دهيم
   ليال جعفري

آبرو واژه اي اس�ت ك�ه بارها ب�ه زبان آورده اي�م يا از 
ديگران ش�نيده ايم. هم اكن�ون نيز از صبح تا ش�ام 
ش�ايد چندين بار به زب�ان بياوري�م و گفتنش ديگر 
براي مان عادي ش�ده باش�د. از كودكي اين واژه را از 
زبان بزرگ ترها ش�نيده ايم و آموخته اي�م كه بايد در 
زندگي مان وجود داش�ته باش�د؛ چون آب و نور، رو و 
ظاهرمان اس�ت. حتي خودمان ه�م در بين كودكان 
هم سن و س�ال خود بارها تكرارش كرده ايم و به زبان 
آورده ايم. ش�ايد جمالتي از اين دس�ت براي همه ما 
آشنا به نظر برس�د؛ مگر آبرو نداري كه ساندويچ من 
را خوردي؟ مگر آبرو نداري كه توپ را انداختي خانه 
همس�ايه؟ مگر آبرو نداري كه يك نمره به درد بخور 
نمي گيري؟ مگر آبرو ن�داري كه اين قدر به دوس�ت 
من حرف زش�ت مي زني؟ مگر آبرو نداري كه اين قدر 
در بازي جرزني مي كني و كلك مي زني؟ و... بسياري 
ديگر از اين س�خن ها كه گفته يا ش�نيده ايم. به نظر 
مي رسد اين جمالت و افكاري از اين دست، با ما بزرگ 
شده و به سنين مختلفي كه رسيده ايم تنها، شكل و 
محتوايش تغيير كرده اس�ت. ولي ماهيت آن همواره 
ثابت مانده و آن ترس از دس�ت رفتن چيزي است كه 
تعريفي برايش ساخته ايم. انگار هميشه ترس از دست 
دادن اين الگوي ذهني آن قدر در ما قوي بوده كه در هر 
سني با ما بوده و تنها شكل و ظاهرش تغيير كرده است. 

         
   آبرويي كه براي خود مي سازيم

يك روز كل��ك زدن در بازي و درس نخوان��دن براي مان 
مايه  آبرو ريزي بود و بزرگ تر كه شديم، موارد سنگين تر. 
رفته رفته ارتباطات، موقعيت تحصيلي، موقعيت اجتماعي، 
فرهنگ مان، شرايط مالي و بسياري چيزهاي ديگر زندگي 

براي مان مالك آبرو داشتن يا آبرو نداشتن شد. 
ولي اين آبرو به راس��تي ماهيت واقعي دارد ي��ا ما آن را 
ساخته و تا اين اندازه بزرگ كرده ايم؟ وقتي به چيزي پر و 
بال و ماهيتي مي دهيم ممكن است آن قدر در نگاه ما كه 
هيچ، در زندگي ما بزرگ شود كه كم كم مانند يكي از اجزا 
يا اركان مهم زندگي ما دربيايد. ممكن اس��ت رفته رفته 

ماهيت يك جاندار را به خود بگيرد كه با ما همزيس��تي 
دارد. ش��بيه به موجود زنده اي كه با ماس��ت. موجودي 
كه در قالب دوستي و خيرخواهي، زندگي، زمان، انرژي 
و شايد نيروي حيات ما را به دس��ت بگيرد. ما نيز ممكن 
است طبق الگوهايي كه از ديرباز و از كودكي در ذهن خود 
جمع كرده و ثبت كرده ايم با سازهايش هم ساز  شويم و با 
وجودش هم سو. به نظر مي رسد اين موجودي كه به دست 
ذهن قدرتمند ما جان گرفته و همراه مان ش��ده اس��ت، 
دنبال همبازي نيز مي گردد. براي همين برخي از ما نيز 
با گفت وگوهايش همبازي ش��ده و پيش مي رويم. گاهي 
آن قدر بازي مي كنيم و نيرو و وقت م��ان را براي موجود 
همزيست خود صرف مي كنيم كه يادمان مي رود چيزهاي 
مهم تري در زندگي ما وجود دارد كه به همان انرژي و زمان 
نياز داشت. چيزهايي كه از آن غافل شده ايم و تا چشم بر 
هم بزنيم ممكن است روزها، ماه ها و حتي سال ها پشت 
سر هم سپري شده باشد؛ يعني زماني كه براي رسيدگي 
يا انجام كارها و مواردي كه توجه بيش تر ما را مي خواست 
م��ورد نيازمان بود. مردي را مي شناس��م كه س��ال ها در 
انديشه ازدواج با دختر دلخواهش بود، او شش سال تمام 
آن قدر به ساختن زندگي رؤيايي اش فكر كرد كه نخستين 
سال هاي جواني اش تنها در فراهم كردن آن خالصه شد. 
عاقبت به سراغ آن زن رفت، در حالي كه هر دو ميان سالي 

را پشت سر گذاشته بودند!
گاهي آ رزوهاي زندگي مان آن قدر براي مان بزرگ مي شود 
كه آنچه را كه به خاطرش به همين آبروها فكر مي كرديم 
را از ياد مي بريم. ممكن اس��ت فرهنگي كه در آن رش��د 
كرده و بزرگ شده ايم و از همه مهم تر خانواده اي كه بستر 
پرورش ما بوده است، در اين بين از عواملي همچون نگاه 
سنتي، احس��اس هاي خأل دروني، س��طح پايين آگاهي 
و... مهم تر باشد. اما هر چه هست، در وجود ماست و نياز 
دارد به اصالح. براي زندگي درست و با كيفيت نياز دارد 

به اصالح. 
   تاوان سنگيني كه به خاطر حفظ آبرو مي دهيم

حتماً شما هم با افرادي برخورد كرده ايد كه براي برخي 
رفتارها و عملكردهاي خود تاوان سنگيني مي دهند به اين 
دليل كه آبروي شان را حفظ كنند. خانواده اي را مي شناسم 

كه نمونه خوبي براي اين سخن است. اين خانواده پدر خود 
را از دست داد. مدتي بعد از آن، اموالي را كه از پدر خانواده 
به جا مانده بود تقسيم كرده و سهم هر كسي را پرداخت 
كردند. شرايط س��ندها و مدارك به جا مانده از پدر فوت 
شده به گونه اي بود كه امكان تخطي وجود داشت. از اين 
رو برادران كه مراحل قانوني را انجام مي دادند، سهم خواهر 
خود را به طور تمام و كمال و درستي پرداخت نكردند. او 
كه ناچار بود براي احق��اق حقوق خود به دادگاه و مراجع 
قانوني مراجعه كند، دادخواست و شكايت نامه خود را به 
دادگاه ارائه كرد. پس از مدتي كه مراحل قانوني انجام شد، 
دادگاه اين حق را به او داد كه به طور قانوني برادرانش را 
كه بخشي از سهم ارثيه او را كه خانه پدري اش بود، تصرف 
كرده اند، از آن خانه بيرون كند. او ابتدا به دليل عالقه به 
خانواده و روابط خويشاوندي از اين كار سر باز زد و بارها با 
مهرباني از آنان خواست تا سهم او را هم عادالنه پرداخت 
كنند يا دست كم به او اجازه دهند تا او هم به خانه پدري 
رفته و در يكي از طبقات آن زندگي كند، ولي خواهش هاي 
او هر بار با برخورد تند و قهرآميز برادرانش رو به رو مي شد 
و نتيجه اي نداشت. باالخره يك روز طاقت او سر آمد و با 
دو مأمور پليس به خانه پدري رف��ت. مأموران برادران و 
خانواده هاي شان را از آن خانه بيرون كرده و در خانه را نيز 
پلمب كردند. دختر خانواده هنوز اشك مي ريخت و واقعاً 
دلش نمي خواست كارش به آن مرحله برسد، ولي ديگر 

كار از كار گذشته بود. 
ش��بانه همگي به اداره پليس رفتند تا تكليف بازداش��ت 
و سهم قانوني ارث و... روشن ش��ود. همان شب برادران 
وثيقه اي فراهم كردند كه براي جلوگيري از بازداش��ت و 
زندان و درواقع آبرو ريزي، معتبر باش��د  و به اين ترتيب 
صبح روز بعد، س��هم ارث پدري خواه��ر را نيز پرداخت 
كردند.  اين برادران تا روزي كه پ��اي آبرو در ميان نبود، 
همچنان پرداخت سهم خواهر را جدي نمي گرفتند، اما به 
محض به ميان آمدن آبرو آن را پرداخت كردند. اين نشان 
مي دهد كه آنچه از آبرو آموخته ايم هم عميق است و هم 

گاهي نادرست. 
آبرو را ممكن است در ظاهر امور در نظر بگيريم نه امري 
دروني. اگر آبرو درباره مسائل مختلف براي ما جنبه دروني 

داشته باشد، دس��ت به خيلي از بي آبرويي هاي حقيقي 
نمي زنيم. انگار با برخي از رفتارهاي مان با زبان بي زباني 
مي گوييم آبروي مان براي همه مهم است به جز خودمان. 
دست به كارهايي مي زنيم كه درست نيست، مانند برادري 
كه حقوق خواهر خود را پايمال مي كند، آن وقت اگر كسي 
آن را بداند، آن قدر وحشت زده مي شويم كه بي درنگ آن 

حقوق را پرداخت مي كنيم. 
پس اگر آبرو در ميان نباش��د و قانون هم نباش��د تكليف 
بسياري از ما چه مي شود؟ آيا به سراغ كار درست مي رويم؟ 
در اين صورت وجدان م��ان را در نظ��ر مي گيريم؟ آيا به 
وجدان مان فكر مي كنيم؟ آبروي مان پيش وجدان مان كه 
برود براي مان اهميتي دارد؟ براي محاسبات دروني خود 
معيارمان وجدان است يا آبرويي كه در برابر مردم داريم؟

  حفظ آبرو به چه قيمتي؟
هر انسان بزرگواري آبرو دارد و با آبرويش مي تواند سربلند 
زندگي كند و س��رافراز. اما اين س��ربلندي در زندگي ما 
از كجا تعريف مي ش��ود؟ معيار س��نجش اين سربلندي 
همان الگوهاي ذهني اس��ت يا آن چه قلب م��ان را آرام 
كند؟ عملكرد درس��ت براي مان آبرو م��ي آورد، هر چند 
كه ديگران آن را درست ندانند، يا آنچه در ظاهر درست 
مي نمايد اما از اساس نادرست است، هر چند كه در ظاهر 

درست بنمايد. 
زني را مي شناسم كه از ش��كم بچه هايش مي زد تا براي 
خود طال بخرد و پس انداز كند. اين زن طال جمع مي كرد تا 
آبرويش را جلوي زن هاي ديگر در محافل زنانه حفظ كند، 

در حالي كه به بچه هايش سختي مي داد. 
آيا مالك تشخيص اين زن درباره داشتن طال براساس قلب 
و آرامش قلب است يا الگويي ذهني كه به او مي گويد، طال 
بخر و با آن به ديگران نشان بده كه بي چيز و فقير نيستي؟ 
حاال كمي ه��م بچه هايت را به س��ختي بين��داز، طوري 
نمي شود، رفته رفته از يادشان مي رود. در حالي كه ممكن 
است هرگز از يادشان نرود و اثر محروميت هاي دردناكي 

را كه در دامن مادر چشيده اند از ياد نبرند. 
بنابراين وقتي به آبرو به عاملي براي ترس بنگريم ممكن 
اس��ت دس��ت به خطاهايي بزنيم كه جبران ناپذير باشد. 

خطاهايي كه نام حفظ آبرو را بر آنها مي گذاريم. 

سبك نگرش

آن ش�ب و بارها روز و ش�ب ديگر 
به من گفت كه اي�ن زندگي را ادامه 
نخواه�د داد ولي م�ن هر ب�ار به او 
گفتم كه حرف هاي دشمن شاد كن 
كه تنها ثمرش آبرو ريزي اس�ت را 
نگويد. ولي او باز هم حرف خودش 
را مي زد. نمي دانم اين تخم جدايي 
از كج�ا در زندگ�ي اي�ن دختر من 
افتاد؟ ش�ايد يك نفر او را چيزخور 
كرده باشد. اين دختر شاد و خوش 
س�ر و زبان من با اين همه توانايي و 
استعدادي كه دارد، بايد تنها بماند؟

دختر خندانم را تا آن ش�ب آن قدر 
گريان و پريش�ان نديده بودم. ولي 
باز هم به او گفتم باي�د زندگي كند 
و همسرش را ترك نكند. به او گفتم 
هر جور كه شده زندگي ات را حفظ 
كن تا آبروي خود و خانواده را حفظ 
كني. نمي دانم چرا وقت�ي در ميان 
گريه هايش مي گفت از غصه مريض 
شده  اس�ت صدايش را نمي شنيدم


