
  تولد دوباره يك سنگ
كافي است با لوپ كه يك ذره بين تخصصي   
و دقيق است به سنگ هاي قيمتي و زينتي 
نگاه كنيد. تراش ه��ا و تنظيم اين خطوط 
تراش در كنار هم به طور مساوي و درست و 

منظم. 
يك س��نگ به طور طبيعي، يعني زماني ك��ه از معدن 
استخراج مي شود، تراش نخورده يا به اصطالح تخصصي 
راف ناميده مي شود. زماني كه به دست تراشكار سپرده 
مي ش��ود، با انجام مراحل خاص و دش��واري، تقسيم و 
به ابزار و وس��ايل مخصوص براي استفاده هاي مختلف، 
تراشيده مي شود كه يكي از آن موارد استفاده، صنعت 

جواهرات است. 
وقتي سنگ هاي گرانبها و قيمتي را از دل معدن يا بستر 
رودخانه اس��تخراج مي كنند، براي ش��كل و فرم دادن 
و اس��تفاده از آن مي تراشند. تراش��كار با ابزار و وسايل 
مخصوص اين كار، از دل اين سنگ هاي طبيعي و تراش 
نخورده )راف( سنگ زيبا و تراشيده شده اي در مي آورد 

كه درخشش و تاللوي بي نظيري دارد. 
ابزار و وسايلي دقيق و برنده و ساينده، از دستگاه برش 
سنگ و تراش��ه الماس��ه بگير تا س��نباده و پرداخت و 
براق كننده و فرز... كه با كمك هم به جان سنگ مي افتند 
و پس از گذراندن مراحل طوالني و سخت، درست همان 

چيزي مي شود كه شما به آن جواهر مي گوييد. 
اصوالً تراشكارها پس از تقس��يم و برش راف به قطعات 
مكعب مربع يا مس��تطيل ش��كل، آن را در يك جهت 
متمركز و ثابت نگه مي دارند و با استفاده از دستگاه هاي 
تخصصي، تراش هاي دلخواه را با دقت و ظرافت خاص 
از جهات مختلف بر آن اعمال مي كنند. يك تراش��كار 
مي داند كه اگر رگه يا طرحي روي قطعه مورد نظر وجود 
داش��ته باش��د، بايد آن را طوري تنظيم و ثابت كند كه 

تقريباً در مركز آن بيفتد. 
در سنگ هاي قيمتي و گرانبهاتر، هرچقدر سنگ بدون 
رگه، بدون ناپاكي و به اصطالح پاك تر باش��د، مشخص 
اس��ت كه براي پيداكردن و تراش اين س��نگ زحمات 
زيادتري كشيده ش��ده و در اصل، طي فرآِيند طوالني 
تري از تراش و طي زمان و زحمت خ��اص و ويژه تري، 
اين سنگ به سنگ ناب تر و پاك تري مبدل شده است. 
س��نگي با اين ويژگي قطع��اً از ارزش و قيمت باالتري 
برخوردار است و درخش��ش و رنگ و لعاب خاص تري 
نسبت به بقيه انواع خود با درصد خلوص كمتر يا ناپاك تر 
دارد. قطعه نهايي، ش��ايد يك هزارم قطعه مورد نظري 
باشد كه براي تراش انتخاب ش��ده، اما از دل آن چنين 
گوهري را اس��تخراج كرده ان��د كه صد البت��ه در ابتدا 
اينچنين زيبا و درخشان نبوده است و چه بسا قطعاتي 
كه در اين فرآيند بجاي تبديل ش��دن به تراشي زيبا و 

درخشان، متالشي و نابود شده اند.
 من هم يك سنگ بودم

تمامي اي��ن افكار به كس��ري از ثانيه از 
ذهنم عبور مي كرد. به سختي هاي كه در 
تمامي اين س��ال ها پشت س��ر گذاشته 
بودم، به تمام گاليه ها و گريه هايي كه در 
تنهايي و خلوت و چه در جمع، واگويه كرده بودم... . به 
اينكه آيا حقم بود يا نه و چرا و چگونه بر من گذشت... . به 
خلوتم با خدا، به قول و قرارهايم كه فقط اون مي دانست. 
به همه و همه كساني كه در اشتباهات و اتفاقات برمن 
گذش��ته، به نوعي دخالت داش��ته يا مقصر بودند... . به 
تمامي آنهايي كه زخ��م زدند و رفتند، به كس��اني كه 
رهايشان كردم و گذر كردم و بخشيدم، به بارها و بارهايي 
كه دلم شكست و غصه خوردم، اما دوباره جان گرفتم... 
به شكس��ت هاي پي در پي، به تلخي هايي ك��ه ديدم و 
بلندش��دن هاي بعد از آن حتي. به همين ديروز و حتي 

لحظه حال و مس��اِئل و مش��كالتي كه در همين لحظه 
داشتم و از حلشان ناتوان بودم، فكر كردم... و به اينكه چرا 
»من«؟... و چراهايي كه بارها از خودت و خداي خودت 
مي پرسي، پس كي تمام مي شود. . به خستگي هايم فكر 
كردم. به جا زدن هايم. به ش��ب بيداري ه��ا و افكار بهم 
ريخته و بي سروته. به انتخاب هاي اشتباه و فرصت هاي از 
دس��ت رفته و به تم��ام ناكامي ه��ا... ب��ه خنجرهاي از 
پش��ت خورده و قضاوت هايي ك��ه غيرمنصفان��ه... و به 
سنگ ها فكر كردم، به برش ها و سنباده ها... و به صيقل 

خوردن ها... انگار من هم يك سنگ بودم... 
  در قالكاري، نقره خالص مي شويم

نگين ها را برداش��تم و يكي يكي روي 
پايه اي از طال امتحان كردم. نگاهم به 
برق و جالي طال افتاد... ياد حرف هاي 
پدرم و داستاني كه سال ها پيش برايم 
تعريف كرده بود، افتادم. آن س��ال پدرم سال سخت و 
طاقت فرسايي را از نظر كاري سپري مي كرد، يكه و تنها، 
ولي هيچ وقت نديدم گله اي يا شكايتي كند... هيچ وقت 
نديدم تنش و حساسيتي از اين بابت در خانه اتفاق بيفتد. 
پدرم صبور و آرام زم��ان را راهي مي كرد و مادرم قوي و 
محكم در كنار پدر مثل يك حامي. وقتي از پدر اوضاع 
كاري و حال و احوال و شرايط را جويا شديم خم به ابرو 
نياورد و با لبخندي گفت: »وقتي نق��ره كار، نقره رو در 
كوره قالكاري مي كنه، اون نقره رو در وسط شعله، جايي 
ك��ه داغ ت��ر از همه جاس��ت نگ��ه م��ي داره، ت��ا همه 
ناخالصي هاش بس��وزه و از بين ب��ره. در تمام اين مدت 
قالكار نه تنها بايد جلوي آتيش بشينه، بلكه بايد چشماش 
تمام مدت به اون باشه چون اگر لحظه اي نقره رو رها كنه 

نقره خراب مي ش��ه. زماني مي فهمه نقره كاماًل خالص 
شده كه عكس خودش رو در اون ببينه... اگه زماني داغي 
آتش و مش��كالت و س��ختي هاي زندگي رو احس��اس 
مي كنين، يادتون باش��ه كه ن��ه تنها دارين س��اخته و 
پرداخته مي ش��ين بلكه نگاه خدا به شما دوخته شده و 

لحظه اي از حالتون غافل نيست.«
درست مثل همان سال، كه بعد از شنيدن اين داستان 
دلم آرام ش��ده بود، دوباره آرامش گرفتم. درست است 
س��ختي ها و مش��كالت صيقل دهنده و خالص كننده 
انسان ها هستند. خداوند مي خواهد ما را خالص، طاهر و 
مصفا كند و اگر رهايت كند، مانند آن سنگ يا آن نقره از 

ما چيزي نمي ماند. 
به قول ناصر خس��رو: »تا نبيند رنج و سختي مرد، كي 

گردد تمام / تا نيابد باد و باران، گل كجا پويا شود« 
  استوار و محكم در برابر ناماليمات

سختي ها و مشكالت اندوخته عملي از 
زندگي براي ما انسان هاست و در آينده 
وسيله رشد و ترقي. تجربه مشكالت و 
آزمون هاي س��خت باعث مي ش��ود در 
مس��ير زندگي موانع را راحت تر بپذيري��م و با توجه به 
تجارب از قبل كس��ب كرده، راحت تر گذر كنيم. ما در 
س��ختي ها، البته اگر بخواهيم هم تربيت مي شويم هم 
بيدار ت��ر و با گذر زم��ان، برنده تر، فعال ت��ر و مصمم تر، 

سرسخت تر و با ايمان  تر. 
به فرموده اميرالمؤمنين علي )ع(: »اگر از من بپرسند كه 
اين شجاعت جسم و قدرت روحي شما معلول چيست، 
در صورتي كه غذاي روزانه ش��ما نان جو، نمك و سركه 
است. من در پاسخ چنين مي گويم: درختان بياياني كه 
در س��نگالخ ها و زير آفتاب س��وزان و با صد عوامل تلخ 
دست به گريبانند از درختان و گياهاني كه در آب جويبار 
پرورش يافته اند، محكمتر و بادوام ترند.« )نهج البالغه. 

نامه 45(
برعكس كس��اني كه تحمل ناماليمات و س��ختي هاي 
روزگار را ندارند يا دائماً گله و شكايت مي كنند و به دل 
زمانه و اطرافيان خود غر مي زنند و به جاي تكيه بر خدا 
و خويش، به ديگران براي رفع نيازها و مش��كالت خود 
تكيه مي كنند، شكننده و ضعيف هستند و هميشه جا 
مي زنند و جا مي مانند از همه چيز... اينگونه افراد نه تنها 
در ميان اطرافيان خود جايگاهي از احترام و عشق ندارند 
و نمي شود به آنها تكيه كرد و دل بست، بلكه جايگاه شان 
در محضر خدا خاص و ويژه نخواهد بود. اينها همان هايي 
هستند كه هميشه اطرافيان شان را از رسيدن به هدف 
منع مي كنند و با حس��ادت ها و قضاوت هايشان آنها را 
از مس��ير اصلي دور مي كنند و به جاي اينكه مشكالت 

خود را گردن گرفته و حل كنند آن را به گردن ديگري 
مي اندازند و از خود ساقط مي كنند. كساني كه به جاي 
درس گرفتن و تجربه از گذش��ته س��وار بر مش��كالت 
ديگران مي ش��وند و با خودخواهي تمام انگشت اتهام و 
قضاوت شان به س��متي غير از خودشان است و چه بسا 
از آن عمل خود بسيار خوشحال و راضي اند. آنها كساني 
هستند كه از شكست خوردن و زمين خوردن ديگران 

براي خوشحالي و باالبردن خود استفاده مي كنند.
  و ما هم صيقل مي خوريم و زيباتر مي شويم

با لوپ به سنگي كه انتخاب كرده بودم 
نگاه كردم، اين بار دقيق تر. اين اصل بودن 
و اصالت داشتن و ارزشمندبودن سنگ 
اس��ت كه باعث ش��ده بود ب��ا ذره بين 
دقيق تري به آن نگاه كنم. پاك ش��دن و اصالت داشتن، 
زيبايي دروني و درخشش واقعي جز با گذر از سختي و 
صيقل، ممكن نبود. ممكن نبود خ��ود به خود و اتفاقي 
چنين گوهري به اين زيبايي به وجود بيايد و مس��يري 
سخت را طي نكرده باشد. مسيري كه هر لحظه آن رو به 

سمت با ارزش تر شدن و قيمتي تر شدن مي رود. 
به خودم نگاه كردم... من حتي كسي كه ديروز بود، نبودم. 
حتي آدم لحظه قبل هم نبودم. احساس مي كنم از آن 
لحطه تا به كنون قوي تر شده بودم. باتجربه تر، پخته تر، 
بزرگ تر، آرام تر... . خ��ودم را بهتر از قبل مي شناس��م. 
مي دانم وقتي خيلي حال دلم خراب مي شود چگونه بايد 
خود را آرام كنم. ديگر مثل سابق سريع نمي شكنم، مثل 
قبل خسته نمي ش��وم... جا نمي زنم. مي دانم همه چيز 
گذراس��ت. ايمان دارم... به خدايي ك��ه تمامي طبيعت 
و دنيا را با اي��ن همه جزئيات و خصوصي��ات طراحي و 
رنگ آميزي كرده و حواس��ش به همه چيز هست. خدا 
خوب و درس��ت و به جا مي چيند. همه چيز درست سر 
جاي خ��ودش. مي دانم اصل اختيار انس��ان س��ر جاي 
خودش است، اصل انتخاب و استفاده از شعور. مي دانم 
پاي تمام مسئوليت ها و مش��كالتي كه خود براي خود 
به وجود مي آوريم بايد بايستيم، اما برايم پرواضح است 
كه خدا در تمامي اين مسير و پيمودن تمامي مشكالت 
و س��ختي هايي كه خود ب��ه اختيار انتخ��اب كرده ايم، 

رهايمان نمي كند. 
با خود عهد كردم قوي تر، صبورتر، كم حرف تر و مهربان تر 
باش��م. با خود عهد كردم به خود و تنها ب��ه عمل خود 
دقيق شوم و نه ديگران. قول دادم نگاهم را از ديگران و 
اعمال ش��ان بردارم و اگر اهل عمل هستم، تنها به رفتار 
خود واقف باشم. تصميم گرفتم پذيرشم را باالتر ببرم. 
توكلم را به خداي ق��ادر و توانا بيش��تر كنم و مطمئن 
باشم در پس تمامي مس��ائل ياريم مي كند. حتي دمي 
و لحظه اي به ياري و مهرباني اش ش��ك نكنم و در آخر، 
كمي بيش��تر از قبل خودم را دوست داش��ته باشم، اما 

خودخواه نباشم. 
به صفحه تلويزيون خيره ش��ده بودم، كتاب در دستم 
بود و حواسم به تبليغي بود كه از صفحه آن مي گذشت. 
رندتري��ن تاري��خ ق��رن، 99/9/9... به تاريخ ه��اي رند 
قبلي فكر كردم ك��ه هر كدام از همديگ��ر حدود 10 يا 
11س��ال اختالف زمان داش��تند. پس قرني نگذش��ته 
بود، فقط تاريخ هاي رند هميش��ه براي م��ردم جذاب 
اس��ت. چه ازدواج ها كه در اين تاريخ ها ثبت مي ش��ود. 
چه كودكاني كه در اين تاريخ ها ب��ه دنيا مي آيند و چه 
ثبت هاي معتبر ديگري ك��ه در اين زمان هاي رند براي 
به ثبت رسيدن شان، سر و دست مي شكنند. حتي شايد 
خاطره هاي اين روزهاي كرونايي با اين تاريخ رند پيوند 

بخورد و در ذهن ما حك شود. 
بياييد در اين تاريخ هاي رند، اتفاق خوب و تغييرات مثبت 
و تصميمات سازنده و اساسي براي خود و درون مان ثبت 

كنيم و رقم بزنيم و خودي جديد بسازيم.

88498471سبك زندگي

|| روزنامه جوان |  شماره 86084      1442 ربیع الثان��ی   13  |  1399 آذر   9 یك   ش��نبه 

سبك تربيت

نبايد از گل به او نازك تر گفت. دختر است ديگر! زود 
مي شكند. مادر امروزي در گوشش مي خواند تو بايد 
موفق باشي. بايد ثابت كني جنسيت و لطافت زنانه 
مانع موفقيت ها نمي شود. بايد از پسر فالني موفق تر 
باشي. بايد رشته بهتري قبول بشوي. از همان بچگي 
زمزمه خانوم دكتر و خانم مهندس در خانه مي پيچد. 
هر كس برايش آرزويي دارد. او از همان روزهاست كه 
ياد مي گيرد بايد بي نقص باشد. بايد در هرعرصه اي 
كه پا مي گذارد، بهترين باش��د. حق ندارد اگر وارد 
عرصه ورزشي شد نيمه هاي راه پا پس بكشد. حق 
ندارد اگر از نقاشي خوش��ش نيامد آموزشش را تا 
رسيدن به نقطه ايده آل و برپايي نمايشگاه انفرادي 
رها كند. او بايد براي اثب��ات قدرتش تالش كند و 
همين فرضي��ه او را در دام كمال گرايي مي اندازد. 
مدام با ديگران مقايسه مي شود پس بايد با يك دست 
چند هندوانه بردارد. در هر كاري كه قدم مي گذارد 

بايد بهترين باشد. 
كمي بزرگ تر كه مي ش��وند درس��ت در بحبوحه 
نوجواني و حساسيت هايش كمال گرايي گريبانشان 
را مي گيرد. بايد بي نقص و بهترين باشند. بدون حتي 
يك خال روي صورت يا حتي داشتن چند جوش 
روي پيشاني هايشان. آنها هم بايد خوش خط باشند 
هم خوب نقاشي كنند. هم خوش تيپ ترين باشند و 
هم درس شان خوب باشد. وقتي مي خواهيد بهترين 
باش��يد و براي خاص بودن كوچك ترين اشتباهي 
نكنيد، فرصت ش��اد بودن را از دس��ت مي دهيد. 
فرصت آنكه از كارتان لذت ببري��د و به جاي آنكه 
باعث جالي روحتان باشد مي ش��ود سوهان روح. 
قهرمان بودن خوب اس��ت، ولي به ش��رطي كه به 
خودتان آسيب نزنيد و روحتان را شكنجه نكنيد. 
بايد بدانيد كه نتوانستن هم حق شماست. مثل هر 
انسان ديگر! شما هم حق داريد كنكورتان را خراب 
كنيد يا در فالن مسابقه مقام نياوريد. حق داريد در 
انتخاب شريك زندگي دچار احساس شويد و اشتباه 
كنيد. حق داريد مادر باشيد، اما گاهي خطا كنيد و در 

حد كمال نباشيد. 
نقطه مقابل اين دخترها كه دس��ت ب��ه هر كاري 
مي زنند تا خاص بوده و در باالترين جايگاه باشند، 
دختراني هستند كه از ترس شكست دست به هيچ 
تالش��ي نمي زنند. ح��س كمال گراي��ي و ترس از 
برنده شدن نمي گذارد آنها قدم در مسير بگذارند. 
مي گويند يا قدم نمي گذاريم يا بايد بهترين باشيم. از 
معمولي بودن بيزارند و به همين دليل اغلب دست 
به كارهاي بزرگي نمي زنن��د. آنها كليپ ها و فيلم 
قهرمانان هم جنس شان را مي بينند و از ترس اينكه 

شبيه شان نشوند دست به تالش نمي زنند. 
كافي اس��ت آنها با خودش��ان دوس��ت باشند و به 
خودشان افتخار كنند. اين مهم ترين گام در رسيدن 

به آرامش دروني اس��ت. كافي اس��ت خودشان را 
تحويل بگيرند و براي خوش��حالي خودشان وقت 
بگذارند.  دختران كمال گ��را مي خواهند بي نقص 
باشند. پس بارها دس��ت به آزمون و خطا مي زنند. 
تجزيه و تحليل مي كنند، اما كمتر عمل مي كنند 
و فرصت ه��ا را از دس��ت مي دهن��د.  پيچيده اش 
نكنيم. بياييد كمال گراي��ي را در كنكور و انتخاب 
ش��غل بررس��ي كنيم. دختراني كه در يك رقابت 
س��خت و دش��وار مي خواهند بهترين كرسي ها را 
در بهترين دانشگاه هاي شهر تصاحب كنند. آنقدر 
روي دندانپزشكي و مهندسي و. . . زوم مي كنند كه 
فرصت بس��ياري از ش��غل ها را از دست مي دهند. 
حاضرند دو سال در خانه بمانند و براي رسيدن به 
رتبه دلخواه شان تالش كنند، ولي به تغيير مسير 
يا تغيير هدف فكر نكنند. به اينكه شايد يك رشته 
ديگر پولس��از تر و بازار كارش بهتر باشد. دختران 
كمال گرا از ريسك كردن و اشتباه كردن مي ترسند؛ 
چراكه از شكست مي ترسند. ترس از شكست هيچ 
وقت آنها را به عمل ترغيب نمي كند و هميشه ايده ها 

و برنامه هايشان در حد يك نظريه باقي مي ماند. 
دختران كمال گرا مي ترس��ند از غار تنهايي خود 
بيرون بيايند. ترجيح مي دهند در ذهن خودشان يك 
قهرمان باشند تا اينكه در دنياي واقعي اشتباه كنند 
و احمق به نظر برسند. مي ترسند از اينكه پايين تر 
از تصورات ذهني ديگران باشند و ناتواني شان براي 
بقيه رو شود. دخترها در چرخه معيوب مقايسه با 
توانايي مردها مي افتند و براي اينكه خودش��ان را 
ثابت كنند، مجبور مي شوند بي نقص باشند. مجبور 
مي شوند بدون كمك خواستن به راه ادامه دهند. 
فرض كنيد در يك اداره استخدام شده ايد. باسواد 
هستيد، اما هيچ تجربه كاري نداريد. آيا مي توانيد 
بي رودربايس��تي از همكاران تان كمك بخواهيد؟ 
آيا مي توانيد در اشتباهات اوليه عذرخواهي كنيد 
و دست از غرور برداريد؟ آيا مي توانيد در هر كجاي 
زندگي كه ايستاده ايد اگر اش��تباه كرديد يا مسير 
را غلط رفتيد، بايستيد و اشتباه را گردن بگيريد؟ 
آيا شده دست به كاري كه نامطمئن از موفقيتش 

هستيد بزنيد و آن را تا آخر پيش ببريد؟ 
مشكل ديگر مقايس��ه ش��دن با مردان است. چرا 
كمتر حقوق مي گيريم؟ چرا كمتر ديده مي شويم 
و چرا قدرداني ها آنچنان كه باي��د در مورد زنان و 
دختران صورت نمي گيرد. آنها نيمي از انرژي خود 
را صرف مقايسه و مبارزه با دنياي مخالف مي كنند. 
مي خواهند صداي مخالفت خود را به گوش جهان 
برسانند و اين مبارزه هميشگي آنها را از فرصت هاي 
طاليي براي پيروزي دور مي كند. كافي است آنها 
تفاوت ها را بپذيرند و بدون اينكه س��رخورده شده 
يا احساس شكس��ت كنند، دنبال يك راه مطمئن 
براي رسيدن به هدف باشند. نويسنده كتاب جذاب 
و پرطرفدار »ش��جاع ب��اش دختر« در بخش��ي از 
كتابش مي نويسد: حقيقتي الينفك در وراي تمام 
اين افسانه هاي كمال گرايي وجود دارد: بي نقصي 
كس��ل كننده اس��ت. ما مفهوم بي نقصي را هدف 
غايي مي دانيم. بدون هيچ اشتباه بدون هيچ عيب 
يا كاستي، اما حقيقت اين اس��ت كه اين عيب ها و 
كاستي ها هس��تند كه ما را جالب و زندگي را غني 
مي كنند. پذيرفتن عيب و نقص لذت آفرين است. به 
عالوه اگر بي نقص باشيد، آموختن و تالش كردن چه 
لذتي دارد؟« نويسنده ادامه مي دهد:»جالب ترين 
افرادي كه مي شناسم عيب ها و خصلت هاي ويژه اي 
دارند كه باعث مي شود به شكل منحصر به فردي 
بي نظير باشند. شجاعت چيزهايي را به زندگي شما 
اضافه مي كند كه كمال گرايي آنها را به حذف شدن 
از زندگي تان تهديد كرده است.« ما تفاوت هاي خود 
را مي دانيم. كافي است كمي شجاع باشيم تا بتوانيم 
محيط پيرامون خود را تغيير دهيم. كافي است مثل 
هر انساني نقص هاي خود را در درونمان بپذيريم. 
با ترس ها و كمبودهاي مان كن��ار بياييم. با قدرت 
تمام پيش برويم و بگذاريم موفقيت ها و آمار باالي 
پيروزي ها ما را توصيف كند و نه جنجال و كوبيدن بر 

طبل تبعيض هاي جنسيتي!

درباره دختربودن و دنياي دخترانه

 بر طبل تبعيض جنسيتي نكوب
 و به موفقيت هايت فكركن!

  مرضيه باميري
دين اسالم دختر را نعمت و بركت مي داند. پيامبر اكرم)ص( فرمود:»بهترين فرزندان 
شما دختران هستند.« دختر بودن حس عجيبي است. از همان اول كه به دنيا مي آيي 
ناز و عش�وه هاي دلبرانه ات پدر را مدهوش مي كند. از هم�ان اول مي گويند دخترها 
بابايي هستند و آنها هم تا فرصتي به دست مي آورند دخترك را در آغوش مي گيرند و 
به خاطر طبع لطيف دخترانه اش او را غرق بوسه مي كنند. كمي بزرگ تر كه شد سبك 

تربيتش با پسرها فرق مي كند و دنياي ديگري شروع مي شود. 

با صبر و تدبير در برابر ناماليمات وجودمان را كامل تر و زيباتر كنيم

سنگهاتاصيقلنخورندگوهرنميشوند

سبك نگرش

  سلما سلطاني
»براي نزديك شدن به حق بايد قلبي مثل مخمل داشت، هر انساني 
به ش�كلي نرم ش�دن را فرا مي گيرد، بعضي ها حادثه اي را پشت سر 
مي گذارند، بعضي ها مرضي كشنده را. بعضي ها درد فراق مي كشند، 
بعضي ها درد از دست دادن مال... همگي بالهاي ناگهاني را پشت سر 
مي گذاريم. بالي�ي كه فرصت�ي فراه�م مي آورند ب�راي نرم كردن 

س�ختي هاي قلب. بعضي هاي مان حكمت اين باليا را درك مي كنيم 
و نرم مي ش�ويم، بعضي هاي مان، اما افسوس كه س�خت تر از پيش 
مي شويم... .« )قانون س�ي و يكم از چهل قاعده ش�مس تبريزي از 

كتاب ملت عشق.(
سنگ ها را چيده بودم روي ميز و اين بار با دقت بيشتري به آنها نگاه 
مي كردم. ش�ايد از ديد يك نفر عادي در ن�گاه اول، تنها چيزي كه 

ديده مي شود، درخش�ش و رنگ سنگ هاي تزييني و قيمتي است، 
ولي از ديد و چشم كساني كه در اين زمينه تخصص دارند، سنگ ها 
ويژگي هاي بيش�تري دارند كه جذابيت و زيبايي آنها را و همچنين 
ارزش آنها را بيشتر مي كند. از يك نگاه متفاوت و عميق تر درس هاي 
زيادي مي شود از سنگ ها آموخت. س�نگ هاي سخت و شكننده، 

سنگ هاي نرم و منعطف، سنگ هاي خام و صيقل خورده...

كسانی كه تحمل ناماليمات و سختی های 
روزگار را ندارن�د ي�ا دائم گله و ش�كايت 
می كنند و ب�ه دل زمان�ه و اطرافيان خود 
غ�ر می زنن�د و به ج�ای تكي�ه بر خ�دا و 
خويش، ب�ه ديگران ب�رای رف�ع نيازها و 
مشكالت خود تكيه می كنند، شكننده و 
ضعيف هستند و هميشه جا می زنند و جا 
می مانند، از همه چيز... اين گونه افراد در 
ميان اطرافيان خ�ود جايگاهی از احترام 
و عش�ق ندارند و نمی ش�ود به آنها تكيه 
كرد. اينها همان هايی هستند كه هميشه 
اطرافيانشان را از رس�يدن به هدف منع 
و ب�ا حس�ادت ها و قضاوت هايش�ان آنها 
را از مس�ير اصلی دور می كنند و به جای 
اينكه مشكالت خود را گردن گرفته و حل 
كنن�د آن را به گردن ديگ�ری می اندازند

با لوپ به س�نگی كه انتخاب كرده بودم 
نگاه كردم، اي�ن بار دقيق ت�ر . اين اصل 
بودن و اصالت داش�تن و ارزشمند بودن 
سنگ بود كه باعث ش�ده بود با ذره بين 
دقيق تری به آن نگاه كنم . پاك شدن و 
اصالت داشتن، زيبايی درونی و درخشش 
واقعی جز با گذر از سختی و صيقل، ممكن 
نبود . ممكن نبود خود ب�ه خود و اتفاقی 
چنين گوه�ری به اين زيباي�ی به وجود 
بيايد و مسيری سخت را طی نكرده باشد . 

برخی دخترها در چرخه معيوب 
مقايس�ه با مردها می افتند. آنها 
نيمی از انرژی خود را صرف مقايسه 
و مبارزه با دنيای مخالف می كنند و 
اين موضوع آنها را ازفرصت های 
طاليی برای پيروزی دور می كند.
كافی اس�ت تفاوت ها را بپذيرند 
و بدون اينكه س�رخورده شده يا 
احس�اس شكس�ت كنند، دنبال 
يك راه مطمئن برای رس�يدن به 
هدف باشند. بگذارند موفقيت ها  
و آم�ار ب�االی پي�روزی آنه�ا را 
توصيف كند نه جنجال و كوبيدن 
بر طبل تبعيض  های جنس�يتی!


