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اجباري در اين نيس�ت كه حتمًا در ميان 
جاهاي سرش�ناس و محل ه�اي خاص يا 
به طور كلي در ميان چيزهاي�ي كه آوازه 
و ش�هرتي دارن�د، ب�ه دنب�ال بهترين يا 
اصيل ترين موارد مختلف زندگي بگرديم، 
چه بسا ممكن اس�ت اين موارد خوب و به 
عبارتي خوش�بختي در جايي باش�د كه 
ما س�راغي از آنها نداريم. ممكن است در 
جايي خوش�حالي و رضايت خ�ود را پيدا 
كنيم ك�ه اصاًل فك�رش را ه�م نمي كنيم

سبك مراقبت

تشخيص درستي و اصالت بدون تأييد ديگران

هر چيز مشهوري كه اصيل نيست!

سبك نگرش

   مرضيه باميري
مقابل آين��ه ايس��تاده ايم و در حالي كه چند 
چروك روي پيش��اني مان افتاده خود را دعوا 
مي كنيم كه چرا امروز براي بردن در مسابقه 
جرئت كافي را نداشتم ؟چرا فالن رابطه را به 
سرانجام نرساندم. چرا فالن وسيله را نخريدم. 
تقصير من بود كه دوس��تم دلخور شد. رفتار 
من باعث ترك همسرم شد. من امروز با حرف 
بي موقع دل مادرم را شكستم. امروز اگر بيشتر 
مراقب فرزندم مي شدم زمين نمي خورد پس 
من يك مادر دست و پا چلفتي ام. يا اگر صورتم 
چند تا جوش ريز زد حتماً زن زش��تي ام و آن 
هم تقصير خودم است. البد سزاوار اين زشتي 
بوده ام. البد حقم بوده اين همه بال سرم بيايد. 
به اندازه كافي بد خلق بوده ام كه دوستم حق 
داشته باشد تركم كند. شما هم از اين خلوت ها 
با خودتان داريد؟ در رختخواب، جلوي آيينه، 
در ماش��ين پش��ت رل يا هر جاي��ي كه كمي 
فرصت كنيد خودت��ان را بهتر ببينيد؟ تا حاال 
به مالقات با خودتان جدي فكر كرده ايد؟ مثل 
همان مالقات هايي كه با دوس��ت تان داريد؟ 
ب��راي خودتان وقت مي گذاري��د و حرف هاي 
خودتان را مي ش��نويد؟ يا نه! مث��ل يك آدم 
آهني فقط شب و روز كار مي كنيد و از روبه رو 

شدن با خودتان هراس داريد؟
بگذاريد س��ؤالم را س��اده تر كنم: آيا ش��ما با 
خودت��ان رفيق هس��تيد؟ نمي داني��د؟! خب 
بياييد اول مش��خصات يك دوس��ت خوب را 

بشناسيم. 
         

دوست خوب هيچ  وقت ما را نااميد نمي كند. 
هر بار از او خواهشي كنيم يا بخواهيم براي مان 
كاري كن��د تا زمان��ي كه در توانش باش��د نه 
نمي گويد. هر وقت نياز به مصاحبت داش��ته 
باش��يم بي چون و چرا خودش را به محل قرار 
مي رساند و با حرف هاي خوب حال مان را بهتر 
مي كند. يك دوست خوب وقتي حال ما مساعد 
نيس��ت، با آه و ناله و ابراز بدبختي هايش ما را 
خسته نمي كند. او سعي مي كند گوش خوبي 
براي حرف هاي ما باش��د. شايد براي مان شعر 
بخواند يا ش��ايد هم كمي نصحيت چاش��ني 
حرف هاي��ش كند اما نيت��ش آرام كردن روح 
زخمي ماس��ت كه در آن لحظه نياز به تيمار 
دارد. حاال شما بگوييد. آيا دوست خوبي براي 
خود هستيد؟ براي خودتان وقت مي گذاريد؟ 
با خودتان ح��رف مي زنيد؟ اص��اًل خودتان را 
درك مي كنيد و به خودت��ان حق مي دهيد يا 
مدام پاي سرزنش و ضعف ها را وسط مي كشيد 

و روح تان را خسته مي كنيد؟
در ماش��ين بهترين وقت اس��ت براي خودت 
دوس��ت خوب��ي باش��ي. كاره��ا و رفتارهاي 
روزانه ات را مرور كني. براي خودت شعر بخواني 
يا حتي با صداي آهس��ته اي كه ماشين هاي 
اطراف شما را ديوانه نپندارند آواز بخواني و از 

مصاحبت با خودت لذت ببري. 
مقابل آيينه اتاقت بهترين نقطه اي اس��ت كه 
مي توان��ي زيبايي ات را س��تايش كني و براي 
داش��تن موهايي زيبا و صورت��ي بي نقص به 
خودت افتخار كن��ي. مهم نيس��ت موهايت 
فرفري باش��د يا لخت، مهم نيست ابرويت پر 
از جوش هاي ريز باش��د يا نه. مهم اين اس��ت 
كه حال خودت با دي��دن روي خودت خوش 
باش��د. اگر اين اتفاق افتاد و خودت را دوست 
داشتي، ديگر غرولند و قضاوت هاي نادرست 
ديگران به شما آسيب نخواهد زد. اگر خودتان 
را باور كرديد و ضعف ها و نقايص خود را با جان 
و دل پذيرفتيد، ديگر الزم نيست براي نظرات 

ديگران سينه دري كنيد و قضاوت اشتباه شان 
را با خشم و عصبانيت جبران كنيد. 

يك دوس��ت خوب هيچ وقت نمي گويد تو بلد 
نيس��تي تو بي عرضه اي تو لياقت فالن وسيله 
يا فالن صندلي را نداري. او س��عي مي كند با 
حرف هاي دلنش��ين و اميدوار كننده از ترس 
شما براي پذيرش مسئوليت بكاهد و در شادي 
شما هرچند هم كوچك شريك باشد. اما شما 
چه؟ اهل روحي��ه دادن به خودت هس��تي؟ 
خودت را در موقعيت هاي مختلف باور داري؟ 
چقدر به خودت فرصت اشتباه كردن مي دهي؟ 
چقدر خ��ودت را محق مي داني ك��ه در كار يا 
رابط��ه اي ناقص عم��ل كني؟ در ي��ك رابطه 
شكست خورده و به پايان رسيده چقدر خود را 

مقصر مي داني و خودت را سرزنش مي كني؟
يك دوست خوب بزنگاه درستي از راه مي رسد 
و ميان هجوم كارها و فعاليت هاي زياد، شما را 
به يك استراحت كوتاه دعوت مي كند. از شما 
مي خواهد يك ساعت مرخصي بگيريد و با هم 
به كافه يا رستوران برويد. يا شايد هم آخر هفته 
را به يك مهماني دوستانه دعوت تان كند. شايد 
مجبور باشيد براي تولد خواهرزاده تان كار را 
كمي زودتر تعطيل و كركره پول در آوردن را 
زودتر پايين بكشيد، حتي اگر آن روز موقعيت 
كاري خوبي در انتظارتان باشد، اما احترام به 
ديگران و خوش��حالي برادرزاده تان بر پول در 
آوردن ارجحيت دارد. حاال شما بگوييد در عالم 
دوس��تي با خودتان چقدر براي خودتان وقت 
مي گذاريد؟ چقدر حاضريد روي روزمرگي هاي 
پر تكرار خسته كننده تابلوي ورود ممنوع زده 
و خودتان را به ي��ك حال خوب دعوت كنيد؟ 
هر كسي حالش به سبك خاص خودش خوب 
مي شود. يكي با مس��افرت يكي دو روزه. يكي 
اقامت در كلبه  اي جنگلي و در سكوت محض. 
يكي دور همي و مهماني ها سر حالش مي آورد 
يكي هنوز ك��ودك درونش فعال ب��وده و هر 
وقت خسته از بزرگ شدن مي شود به تاب ها 
و بازي هاي پرارتفاع ش��هر بازي پناه مي برد. 
براي خ��ودش بليط مي خرد و تنهايي س��وار 
تك تك بازي ها مي شود. ش��ايد شما در شهر 
بازي با اي��ن آدم ها برخ��ورد كرده ايد. آنهايي 
كه تنهايي سوار بازي ها مي ش��وند و ما شايد 
فكر مي كنيم چقدر بيكار يا از خود متشكرند 
كه تنهايي براي بازي آمده اس��ت. اما در واقع 
او نه از خود متشكر است و نه بيكار. او فقط به 
نداي درونش احترام گذاشته و سعي دارد چند 
ساعتي براي دل خودش وقت بگذارد. چنين 
شخصي تحسين برانگيز است نه اليق شماتت 

كردن و قضاوت هاي خاله زنكي. 
يك دوس��ت خوب دس��ت مي گذارد روي نقاط 
قوت شما. چقدر خوب ساز مي زنيد، چقدر خوب 
مي خوانيد. چقدر رياضي تان قوي س��ت. يا حتي 
چقدر تميز هس��تيد و ش��ايد هم زيب��ا. او مدام 
داشته هاي مثبت شما را به ياد مي آورد و مصاحبت 
مدامش باع��ث ايجاد انگيزه مي ش��ود. آن قدر به 
ش��ما چيزي را مي گويد تا خودتان ه��م باورتان 
مي شود. فرض كنيد شما يكي دوباري اتفاقي شعر 
سروده ايد و براي دوست تان مي خوانيد. او شما را 
با جديت تشويق مي كند به شعر گفتن ادامه دهيد 
و آن را حرفه اي تر دنب��ال كنيد. خيلي از كارهاي 
مهم دنيا كه انسان انجامش داده مسببش روزي 
يك دوست بوده با يك جمله تأثير گذار. حاال شما 
بگوييد. چقدر حاضريد خودتان را تحويل گرفته و 
استعدادهاي تان را به روي خودتان بياوريد؟ چقدر 
حاضريد دل تان را بدون توج��ه به جمله معروف 
»تعري��ف كنم پُر رو مي ش��ود« به تش��ويق هاي 
خود مهمان كنيد؟ چقدر حاضريد در مقابل كار 
خوب براي خودتان هديه بگيري��د و درون تان را 
به خوب ماندن تش��ويق كنيد؟ چق��در حاضريد 
براي تولد خودتان اولين نفر باشيد كه به خودش 
هديه مي دهد يا گاهي در سفر، اول براي خودش 

سوغاتي مي خرد؟
به آدم هايي كه خودش��ان را دوست دارند احترام 
بگذاريد و از آنها بياموزيد. زيرا كسي كه خودش 
را دوس��ت دارد، با خود درونش رو راست است و 
رفاقت درستي دارد به جرئت دوست بهتري براي 
ما خواهد بود. آدم هايي كه براي خودش��ان وقت 
مي گذارند و به درون و ظاهر خود اهميت مي دهند 
خود ش��يفته نيس��تند. آنها فقط ياد گرفته اند به 
دوستي با خودشان اعتماد كنند و حال دلشان از 

دوستي با خودشان خوب باشد، همين! 

مقابل آينه بايست و خودت را تحسين كن
آيا با خودت به اندازه كافي دوست هستي؟

   مرغ هاي غير ارگانيك
 ش��ايد مرغ هاي س��فره ما با هورمون هايي ك��ه در زمان 
پرورش شان در كشتارگاه مصرف كرده اند، مانند مرغ هاي 
ارگانيك گذشته، طعم خوشايندي نداشته باشند، اما شايد 
باز هم بشود كاري كرد. اين موضوع، زمينه  و انگيزه اي به 

من داد براي بازسازي خاطرات كودكي ام. 
آن شب كه آن احساس خوب دوستم را نسبت به مادرش 
در كودكي ديدم، با خود گفتم، شايد بتوانم او را به مناسب 
تولدش ك��ه در م��اه ديگر اس��ت، با يك هديه مناس��ب 
خوشحال كنم. ش��ايد هديه طعم دوران كودكي اش به او 
بهترين هديه برايش باشد. براي همين تصميم گرفتم از 
آن روز به جاي اينكه از فروش��گاه هميشگي مرغ مصرفي 
خانه را بخرم، مرغ فروشگاه هاي ديگر را هم امتحان كنم. 
از آن روز كارم همين بود. به فروشگاه هايي كه تعريف شان 
را مي ش��نيدم و مي گفتند كه مرغ خوبي دارند مي رفتم، 
مرغي مي خريدم و قس��متي از آن را مي پختم. به خاطر 
اين كار من مص��رف مرغ خانه مان زياد ش��د و فريزر پر از 
مرغ هاي فروشگاه هاي مختلف شده بود. هيچ كدام از آن 
مرغ ها طعمي را نداش��ت كه راضي ام كند. هر كدام را كه 
مي پختم، ته مزه اي متفاوت داشتند، ولي حتي در بهترين 

طعم آنها ب��از هم بوي زه��م حس مي ش��د. يعني همان 
طعمي كه برايم ناخوشايند بود و مي دانم كه دوستم هم از 

آن خوشش نمي آمد. 
   برگزاري مهماني

 كم كم از گرفتن مهماني براي دوس��تم در روز تولدش و 
خوشحال كردنش با مرغي با دستپخت گذشته نااميد شده 
بودم. تا اينكه يك روز براي كاري به شهرك نزديك محل 
زندگي ام رفتم. تشنگي، گرسنگي و خستگي وادارم كرد 
تا وارد فروش��گاه خواروباري كه در آنجا قرار داشت شوم. 
نوشيدني و خوردني را كه حساب مي كردم نگاهم افتاد به 
يخچال بزرگي كه كنار دس��تم بود. تا به حال مرغ خام را 
با آن بسته بندي خاص نخريده بودم. احساسي غريزي به 
من مي گفت كه بسته اي از آن را بخرم. همين كار را كردم 
و بسته اي از آن را با تاريخ همان روز خريدم. قيمتش مانند 
مرغ هاي ديگر بود، ول��ي از مرغداري هايي متفاوت كه با 

شهر محل زندگي ام فاصله زيادي داشت. 
مرغ را به خانه آورده و با روش��ي سنتي پختم. از لحظه اي 
كه در قابلمه مي جوشيد تا زماني كه كاماًل جا بيفتد، عطر 
متفاوتي داشت. وقتي تكه اي از گوشت را كه كاماًل پخته 
شده بود، در دهان گذاشتم، فهميدم كه بايد مهماني ام را 

براي تولد دوس��تم برگزار كنم. ديگر دليلي براي برگزار 
نكردن مهماني وجود نداش��ت.  كارهاي جش��ن را انجام 
دادم و از دوس��تم دعوت ك��ردم تا به مهمان��ي بيايد. آن 
روز خوراك مرغ، بهترين هديه اي بود كه مي توانستم به 
دوس��تم بدهم. اين را خودش گفت. چون از سال ها پيش 
دلش مي خواست اين طعم و مزه را در زندگي داشته باشد. 
شايد كمي بچه گانه به نظر برسد ولي واقعيت اين است كه 
ما گاهي در زندگي به دنب��ال اين اتفاقات و موارد كوچك 
هستيم كه با كوچكي خود مي توانند، بزرگ ترين خوشي ها 

و دلخوشي ها را به ما هديه كنند. 
موقع رفتن، او گفت كه بهترين روز تولدش را داشته است، 
چون توانسته است خاطرات سال هاي كودكي را در يادش 
زنده كند.  آن روز توانستم درس بزرگي ياد بگيرم، اين كه 
مي توان خوشي ها را هم مانند تصاوير يادگاري بازسازي 
كرد. شايد مرغ هاي ديروز جايشان را به مرغ هاي متفاوت 
امروزي داده باش��ند، اما انگار هر ك��دام از آنها با ذائقه اي 
سازگار است و بسياري اين تفاوت را در بين آنها احساس 

مي كنند. 
   يافتن خوشبختي 

اگر دوس��ت من طع��م اصيل م��رغ را نمي ش��ناخت، 

نمي توانس��ت م��زه آن را از بين مزه مرغ ه��اي امروزي 
تشخيص بدهد، بنابراين اصالت مي تواند باعث تشخيص 

شود و از اين رو مهم است. 
هميشه فكر مي كردم رس��م بر اين است كه مردم براي 
يافتن چيزهاي خاص و جزيياتي كه نياز دارند به مراكز 
شهرها مراجعه مي كنند، ولي آن روز ماجرا جور ديگري 
شد. دريافتم كه اجباري در اين نيست كه حتماً در ميان 
جاهاي سرش��ناس و محل هاي خاص يا به طور كلي در 
ميان چيزهايي كه آوازه و شهرتي دارند، به دنبال بهترين 
يا اصيل ترين م��وارد مختلف زندگي بگرديم، چه بس��ا 
ممكن اس��ت اين موارد خوب و به عبارتي خوشبختي 
در جايي باشد كه ما سراغي از آنها نداريم. ممكن است 
در جايي خوشحالي و رضايت خود را پيدا كنيم كه اصاًل 

فكرش را هم نمي كنيم. 
پيدا كردن طعمي براي خوش��حالي دوستم فرصت به 
دست آوردن درس هاي بزرگي را به من داد كه خودش 
از آنها خبر ندارد. ش��ايد يك ش��ب از او بخواهم تا با هم 
بنش��ينيم و از تمام درس هايي كه مانند م��زه اين مرغ 
در اختيارم گذاشته و خود از آنها خبر ندارد با هم حرف 

بزنيم! 

   ليالجعفري
رسم است كه مي گويند هر چيزي قديمي اش خوب است. مثاًل مي گويند، مزه هم مزه هاي قديم، مرغ هم مرغ هاي 
قديم. برخي مي گويند: مزه مرغ هاي قديم ديگر پيدا نمي ش�ود! اين را از چند نفري شنيده ام، خودم هم قبولش 
دارم، چون مزه مرغ هاي آن موقع، سال هاست كه به ذائقه  چشايي ام نرسيده است. همين چند وقت پيش در جمع 
دوستان، صحبتي در اين باره شد. يكي از دوستانم جوري از طعم خورشت هاي قديم  حرف مي زد كه جوان ترهاي 
مجلس دل شان مي خواست يك بار هم كه شده خورشت هاي كودكي او را بچشند. جوري از دست پخت مادرش 
تعريف مي كرد كه اشتهاي شنونده اش را هم باال مي برد. در ميان حرف هايش با خودم گفتم، چرا برخي مزه ها مانند 
برخي خاطرات تا هميشه در ياد آدم مي مانند و چرا نمي توانيم آنها را بازسازي يا به طور كل فراموش شان كنيم؟

در اي�ن فكر ب�ودم ك�ه دخت�رم ويديوي�ي را برايم ارس�ال ك�رد. ويديو فيل�م كوتاه�ي درباره بازس�ازي 

تصاوير گذش�ته بود. افرادي ك�ه عكس هاي ي�ادگاري قديمي خ�ود را ك�ه در كودكي به يادگار داش�تند، 
بازس�ازي كرده و با ش�خصيت ام�روزي خ�ود دوباره عكاس�ي ك�رده بودند. مث�اًل كودكي كه در گذش�ته 
كن�ار پدر خود عكس�ي گرفت�ه بود، با س�ن و س�ال ام�روز خ�ود در مكان�ي مانن�د آن صحنه، كن�ار پدر 
خود كه ديگر س�الخورده ش�ده، نظير هم�ان تصوي�ر را ايجاد كرده و عكس�ي گرفت�ه بود. اين بازس�ازي 
احس�اس خوش�ايند گذش�ته را در آنان زنده مي كرد. اين را مي ش�د از چه�ره و رفتارش�ان در فيلم ديد. 
وقتي اين بازس�ازي ها را ديدم با خودم فكر كردم شايد بتوان خاطرات گذش�ته را به نوعي در خاطرات امروز 
به وجود آورد؛ آنهايي را كه براي مان خوش�ايند هس�تند. حتي شايد بتوان خاطرات ناخوش�ايند را هم با يك 
جور بازآفريني متعادل كرد و تلخي ناش�ي از آن را زدود! اين مورد ديگر، يك مورد كاماًل كارشناس�ي است و 
نياز دارد به علم ودانش مربوطه، آن هم در حوزه روانشناس�ي و روانكاوي، از اين رو در اين نوشته جايي ندارد. 

دوس�ت خ�وب هي�چ  وقت م�ا را 
ناامي�د نمي كن�د. ه�ر ب�ار از او 
خواهش�ي كني�م ي�ا بخواهي�م 
براي م�ان كاري كن�د ت�ا زمان�ي 
كه در توانش باش�د ن�ه نمي گويد. 
هر وقت ني�از به مصاحبت داش�ته 
باش�يم بي چون و چرا خودش را به 
محل قرار مي رس�اند و با حرف هاي 
خ�وب حال م�ان را بهت�ر مي كند

 در جست وجوي مزه هاي قديم 

مي توان طعم خوشبختي را باز آفريني كرد

سبك رفتار

   هما ايراني
ما به دنب��ال اصالت هس��تيم. زندگي م��درن، هنر مدرن، 
شغل هاي مدرن يا بس��ياري چيزهاي ديگر كه رنگ و بوي 
امروزي دارند، براي ما خوش��ايند هستند، اما در ميان تمام 
اين ها ممكن است اصالت براي مان جذاب تر باشد. به عبارتي 
هر چيز مدرني كه مي بينيم و خوش مان مي آيد، بدون اصالت 
براي مان چندان مهم نباشد. در اين ميان شايد اصالت را با 
آن چه ديگران به عنوان الگو در اختيار افكارمان گذاشته اند 

اشتباه بگيريم. 
         

   گشتن به دنبال اصالت و هويت
ممكن است به خوب بودن يا نبودن اثر هنري كه هنرمندش 
را نمي شناس��يم تردي��د كني��م، ه��ر چند كه اث��ر هنري 
روبه روي مان باشد و از ديدنش و زيبايي اش لذت ببريم! در 
اين صورت ممكن است به محض اينكه از جايي نام هنرمند او 
را پيدا مي كنيم، همه چيز هويت ديگري براي مان پيدا  كند، 
به ويژه كه آن هنرمند، يك هنرمند سرشناس و مشهور باشد. 
اين اتفاق را بارها درباره ديگران تجربه كرده ام، همان طور كه 

براي خودم اتفاق افتاد. 
 هنگامي كه در گالري ها و نمايشگاه هاي گروهي هنرمندان 
شركت مي كنم، وقتي اثري نظرم را جلب مي كند، ناخودآگاه 
به دنبال نام هنرمند آن هس��تم، گاهي ن��ام هنرمند را كه 
معموالً كنار آثار، در جايي نوشته شده است مي خوانم نسبت 
به اثر شناخت بيش��تري پيدا مي كنم. شايد اين از احساس 
اعتماد به باور ضعيف خودم باش��د كه در آن چه تشخيص 
داده ام ترديد دارم. اين ترديد در بس��ياري از جاهاي ديگر 
زندگي با بسياري از ما هس��ت، همراه بسياري از ما در تمام 

كره خاكي. 
اين نگاه، به دنبال اصالت و پيشينه گشتن را به دنبال دارد. 
اينك��ه بدانيم كدام م��وردي كه مد نظرمان اس��ت، هويت 

محكم تر و قوي تري دارد و كدام مورد هويت ضعيف تر؟ اين 
نگاه با من بود تا روزي كه در يكي از نمايشگاه هاي عكس با 

آن روبه رو شدم. 
   اثر برايت مهم است يا نام هنرمند؟

تابلوي زيبايي از عكسي با بزرگ نمايي زياد و ابعادي بزرگ 
من را سوي خودش كش��اند. عكس نمايي از شمع بود كه 
فتيله آن در اثر سوختن خيلي اتفاقي به شكل قلبي درآمده 
بود. آن روز به دنبال عكاس آن تابلو بودم. روي نوشته كنار 
آن نام يكي از عكاسان حرفه اي كشور نوشته شده بود. وقتي 
نام او را ديدم، با خودم گفتم درست تشخيص دادم، اثر بسيار 
خوب و زيبايي اس��ت كه هنرمندانه عكاسي شده است! از 
اين عكاس تا آن لحظه عكس هاي بسياري ديده و تعريف ها 

ش��نيده بودم. فقط نكته اي برايم تعجب داش��ت چيدمان 
نمايشگاه به گونه اي بود كه آثار هنرمندان سرشناس تر در 
ديوارهاي خاصي به نمايش گذاشته مي شد، ولي اين اثر با آن 
عكاس سرشناسش در ميان آثار بخش هنرمندان تازه كار و 
غيرسرشناس قرار داشت. سراغ تابلوي ديگر رفتم و به عكس 
ديگري عميق شدم؛ تصويري زيبا از برگ هاي پاييز با زاويه اي 
خاص و منحصربه فرد را نشان مي داد. مي خواستم به سراغ 
تابلوي ديگر روي ديوار روبه رويي بروم كه يكي از مسئوالن 
نمايش��گاه به تابلوي كناري نزديك شد. نوشته اي را كه نام 
هنرمند را رويش نوش��ته شده بود برداش��ت و با تكه كاغذ 
ديگري عوض كرد. تكه كاغذ را كه از روي ديوار برداش��ت 
كنار تابلويي برد كه مي خواستم س��ويش بروم. آن را كنار 

عكس بزرگي كه رويش نصب ش��ده بود، چسباند. وسوسه 
شدم دوباره به تابلوي شمع و فتيله سر بزنم و نام هنرمندش 

را بخوانم. نوشته شده بود: مهديس رحماني. 
اين هنرمند را نمي شناختم، تنها چند اثر ديگر از او در همين 
نمايش��گاه وجود داش��ت. آن روز از خودم خجالت كشيدم. 
شهرت يك نام توانسته بود برايم آن قدر مهم باشد كه نگاهم 
را به اثر هنرمند تغيير داده بود. كسي چه مي داند، شايد اصالت 
و هويت اين هنرمند تازه كار چيزي از آن هنرمند سرشناس 
كم نداشت، ولي مش��هور نبودن و آوازه نداشتن كنوني اش 
باعث مي شد تا در نگاه ها ندرخشد. و اگر هم بدرخشد شايد با 
گذشت زمان بسيار يا زحمت ها و كوشش هاي بزرگ.  در اين 
فكر بودم كه رفتم كنار تابلوي هنرمند سرشناس و عكسي را 
كه از اعماق اقيانوسي گرفته بود ديدم. زيبايي وصف نشدني 
آن و نگاهش به موضوع، خاص و عميق بود. ولي هنوز در فكر 
قضاوتي بودم كه به دليل آوازه او درباره عكس و اثر ديگري 
داشتم. در اين چالش بودم كه متوجه شدم دختر نوجواني 
كنار تابلوي شمع ايستاده اس��ت و با شخص ديگري عكس 
يادگاري مي اندازد. از رفتار و حرف هاي شان پيدا بود كه آن 
دختر نوجوان، مهديس، عكاس همان تابلوي شمع و فتيله 
است. ديگر به راس��تي افكارم درباره اصالت اثر هنرمندان و 

شهرت آنان به چالش افتاده بودم. 
  اسير شهرت ها نشويم

شايد اگر ولفگانگ آمادئوس موتسارت، آهنگساز و موسيقيدان 
اتريشي كه در سه سالگي استعداد عجيب موسيقي خود را 
نشان داد، تا هنگامي كه به سن بزرگسالي برسد جدي  گرفته 
نمي ش��د، دنيا هم اكنون از اثرات مفيد او بر موسيقي جهان 
بي بهره بود.  توجه به ماهيت واقعي، كوركورانه اسير شهرت ها 
و برداشت هاي تكراري نش��دن و باور به آن چه خود خوب و 
درست مي نمايد بي آنكه نيازي به مهر تأييد داشته باشد، از 

پيام هاي بزرگ من در نمايشگاه آن روز بود. 


