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چه قدر سـخته به بچه فهموندن این قضیه که سـالم و 
مفیـد بودن غذا مهمه نه فقط خوشـمزه بودنش!

ْنَيا واهلل ُيِريُد االِخَرَة... ...ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ
)67 سوره انفال(


نـه پیامبـر مي دونـه قیامـت کـي هسـت نـه امـام 
زمـان و نـه هیچ کـس دیگـه. فقـط خـدا مي دونـه.

اَعِة... ِإلَْيِه ُيَردُّ ِعْلُم السَّ
)47 سوره فصلت(


مـا انـگار یادمـون رفتـه اومدیـم دنیـا بـراي آزمایش و 
امتحـان شـدن. دلمـون رو خـوش کردیـم بـه شـانس!

أَحِسَب النَّاُس أَن ُيْتَرُكوا...
)2 سوره عنکبوت(


یـادت باشـه دیـن، تعارف بردار نیسـت. احترام بـه پدر و 
مادر سـرجاي خـودش اطاعت از خدا هـم جاي خودش!

ْيَنا االنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسًنا َوَوصَّ
)8 سوره عنکبوت(


نـه مـردن داره، نـه کـم شـدن عـذاب، فقـط مونـدن و 

سـوختنه. این سرنوشـت همـه قدرنشناساسـت!
...اَل ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا...

)36 سوره فاطر(


اگـر خدا بخـواد به خاطر گناهاني که تو جامعه ما میشـه 

عذاب بفرسـته، اون عذاب چیه؟
نمي دونـم ولـي بـراي هر گروهـي، به جهـت معصیت 

خاصـي کـه مي کنند، عـذاب مخصوصي هسـت.
َفُكلًّ أََخْذنَا بَِذنِبِه َفِمْنُهم...

)40 سوره عنکبوت(


اگـر مي خواسـتي برا مطلبي عـدد و رقم بگـي، یا دقیق 
بگـو یـا اگه دقیـق نمي گي بـه تقریبـي بودنش اشـاره 

! کن
... َفَلِبَث ِفيِهْم أَلَْف َسَنٍة اال َخْمِسيَن َعاًما...

)14 سوره عنکبوت(


خیلي دوست دارم معلم قرآن باشم.
عالیه خدا هم معلم قرآنه.

یادت باشه باید خیلي مهربون باشي!
ْحَمُن * َعلََّم الُْقْرآَن الرَّ

)1 و 2 سوره الرحمن(


- به نظـرم زن هـا، نمي تونند مسـتقل فکر کننـد و رفتار 
کنند؛ همشـون تحت تأثیر شوهراشـون هستند!
- اصاًل این حرف عمومیت نداره. مثاًل زن فرعون!

َضَرَب اهللُ َمثل لِلَِّذيَن آمنوا اِْمَرأََة فرعون...
)10 سوره تحریم(

آیه های آشنا
وخدايیكههميننزديكیست

حسین ثروتي

همیشه از د                                  یگران تعریف قرآن رو خیلي شنید                                  م که بهترین کتاب زند                                  گیه یا این که باهاش میشه 
مشکالتمون رو حل کنیم و از این جور چیزا، ولي هیچ وقت خود                                  م مستقیم و جد                                  ي به سراغش 
نرفته بود                                  م، اما حاال که یه جورایي گذاشتي منم با کتابت رفیق بشم، حاضر نیستم اونو با 
هیچ چیزی عوض کنم. حاال فقط د                                  وست د                                  ارم با همه وجود                                   بهت بگم: ممنون خد                                  اي خوبم!
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عـالوه بـر این کـه باید گـروه باطـل رو محکـوم کني، 

بایـد سـران آن هـا هم به اسـم رسـوا شـوند.
َوَقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن...

)39 سوره عنکبوت(


یـه وقـت جـو زده نشـي و بخـواي بـا بي میلـي و 
بي حوصلگـي ختـم قرآن کنـي، اون مقـداري که برات 
آسـونه و میـل داري قـرآن بخـون! ولـی ایـن مسـئله 

یه وقـت بهونـه قـرآن نخوندنـت نشـه!
َر ِمَن الُْقْرآِن... ...َفاْقَرُؤوا َما َتَيسَّ

)20 سوره مزمل(


- از کجا بفهمم که نمازم قبول میشه یا نه؟
- اگـر احسـاس مي کنـي، از زشـتي ها و بدي هـا داري 
دور میشـي، بهـت تبریـک میگم. نمـازت قبولـه، مارو 

هـم دعـا کن!
َلَة َتْنَهى َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكِر... ...ِإنَّ الصَّ

)45 سوره عنکبوت(


ولـي  مي دونـه،  زندگیـم رو  چیـز  همـه  کـه  درسـته 
خوشـحالم کـه خیلـي مهربونـه، خیالـم از بابـت آبروم 

راحتـه!
ِحيُم ْحَمُن الرَّ ... ُهَو َعالُِم الَْغْيِب... ُهَو الرَّ

)22 سوره حشر(


یـه میزبـان خـوب بهترین جـا رو به مهمونش نشـون 
مـي ده؛ خدا بهترین میزبانـه، ازش بهترین موقعیت هارو 

بخواه!
بِّ أَنِزلِْني... َوُقل رَّ

)29 سوره مؤمنون(


این قـدر دلـت رو بـه کریـم و رحیـم بـودن خـدا خوش 
نکـن. یـادت نـره کـه خـدا تازیانـه عـذاب هـم داره، 

مواظـب بـاش شـالق نخـوري!
َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب

)13 سوره فجر(


مـالك مـا براي عالم و دانشـمند بودن، مـدرك، تألیف 
کتـاب، مقالـه و این جـور چیزاسـت، ولي مـالك قرآن 

ترس از خداسـت.
حاال ببین واقعاً چه قدر باسوادي؟!

...ِإنََّما َيْخَشى اهللَ ِمْن ِعَباِدِه الُْعَلَماء...
)28 سوره فاطر(


اگر کسـي بهت گفـت: فالن گناه رو انجـام بده عذابش 

به عهـده من.
هـم تـورو بـراي انجـام دادن گنـاه و هم اونـو به خاطر 

فریـب دادن عـذاب مي کنند.
خیال هر دوتون راحت!

َع أَْثَقالِِهْم... ... َولََيْحِمُلنَّ أَْثَقالَُهْم َوأَْثَقاال مَّ
)12 و 13 سوره عنکبوت(


- فالنـي رو خیلي قبـول دارم، چون حرفـاي نو و جدید 

داره! زیادي 
- آخـه مگـه هـر رفتـار و حرفـي که بي ِسـابقه باشـه، 
معنیـش خـوب و درسـت بـودن اونـه؟ قـوم لـوط هم 

کارهـاي نو داشـتند!
َن الَْعالَِميَن ...َما َسَبَقُكم بَِها ِمْن أََحٍد مِّ

)28 سوره عنکبوت(


چـرا بعضیـا از مواجه شـدن بـا آیـات سـجده دار ترس 
دارن؟ نـه خودشـون مي خوننـد نـه حاضرنـد از کسـي 

بشـنوند، یعنـي یـه سـجده اون قدر سـخته؟
َوِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم الُْقْرآُن اَل َيْسُجُدوَن

)21 سوره انشقاق(


شـترمرغ صفت  مي خوانـد  بعضي هـا  چـرا  نمي دونـم 
کنند. زندگـي 

اگـر از دیـن چیزي بهشـون برسـه میگند مـا متدینیم. 
اگـر گرفتاري برسـه دادشـون در میاد!

َوِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل...
)10 سوره عنکبوت(
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عروس قرآن
معرفي سوره الرحمن
 به کوشش ابراهیم عابد    ي

نـام اصلی این سـوره »الرَّْحَمن« از صفات خد    اوند    ، به معنی بسـیار بخشـند    ه اسـت کـه از آیه اول 
این سـوره گرفته  شـد    ه است.

این سـوره تنها سـوره ای اسـت که پس از بسـم اهلل الرحمن الرحیم با یکی از اسماء الهی )الرحمن( 
می شود    . آغاز 

نـام د    یگـر ایـن سـوره »آاَلءِ« به معنای نعمت هاسـت؛  زیرا این سـوره بیانگـر نعمت های مختلف 
معنـوی و مـاد    ی خد    اونـد     اسـت و این کلمه 31 مرتبه د    ر این سـوره تکرار شـد    ه اسـت.

لقب این سوره نیز عروس قرآن است.

محـل نـزول: طبق نظر مشـهور، مد    نی اسـت. 
برخی مفسـرین آیـه 29 را مکی د    انسـته اند    .
ترتیب نزول: 97 )بعد     از رعد     و قبل از انسان(

ترتیب کتابت: 55
تعد    اد     آیات: 78

1. بخش اول که مقد    مه و آغاز سـوره اسـت از نعمت های بزرگ خلقت، تعلیم و تربیت، حسـاب و میزان، وسـایل رفاهی انسـان 
و غذاهای روحی و جسـمی او سـخن می  گوید    .

2. بخش د    وم توضیحی است بر چگونگی آفرینش انسان و جن.
3. قسمت د    یگر بیانگر نشانه  ها و آیات خد    اوند     د    ر زمین و آسمان است.

4. بخـش چهـارم از نعمت هـای د    نیـوی فراتـر رفتـه، سـخن از نعمت هـای جهـان د    یگـر اسـت کـه با د    قـت و ظرافـت خاصی 
ریزه  کاری هـای نعمت هـای بهشـتی اعـم از باغ هـا، چشـمه  ها، میوه  هـا، همسـران زیبـا و باوفـا و انواع لباس هـا و... توضیـح د    اد    ه 

شـد    ه است.
5. سرانجام د    ر بخش پنجم این سوره، اشاره کوتاهی به سرنوشت مجرمان و قسمتی از مجازات د    رد    ناك آنان آمد    ه است. 

فضیلت
:امام صاد    ق

»از قرائـت سـوره الرحمـن و عمـل به آن غافل نباشـید     زیرا این سـوره د    ر د    ل منافقان اسـتقرار نمی یابـد    . د    ر روز قیامت خد    اوند     این سـوره 
را بـه شـکل انسـانی د    ر بهتریـن شـکل و خوش ترین بـو وارد     می کند     تـا این که د    ر جایگاهی کـه نزد    یک تـر از آن وجود     ند    ارد     نـزد     خد    اوند     
می ایسـتد    . آنگاه خد    اونـد     می فرمایـد    : چـه کسـی د    ر د    نیا همـواره تـو را قرائت می کرد    ؟ سـوره الرحمن د    ر جـواب می گوید    : ای پـرورد    گارم! 

فـالن و فـالن، پـس  از آن چهره ایشـان سـفید     و نورانـی می شـود    . آن گاه خد    اوند     به این گـروه می فرماید    : 
هـر کـس را کـه د    وسـت د    ارید     شـفاعت کنید    . به بهشـت وارد     شـوید     و هرجایی که د    وسـت د    ارید     

سکونت گزینید    .« 1
بـاِن« را تالوت می کند      هـر کـه سـوره الّرحمـن را تالوت کنـد     و هر بار کـه آیه  »َفبِـأَيِّ آالءِ َربُِّکمـا ُتَکذِّ

بگویـد    : »ال بشـی ء مـن  آالئـک  ربّ  اکـّذب « چه د    ر روز باشـد     و چه د    ر شـب،  اگر پـس از تالوت جان 
سـپارد     شـهید     جان د    اد    ه است.2

ت
صا
مشخ

معرفی

محتوا
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پی نوشت ها
1. ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص116.

2. همان، ص117)این عمل د    ر روز جمعه بسیار سفارش شد    ه است(.
3. تفسیر البرهان، ج5، ص228.

4. همان.
5. المصباح کفعمی، ص458.

چراتکرار؟!
بَـاِن« 31 بـار د    ر این سـوره  چـرا آیـه »َفبِـأَِيّ آَلِء رَ بُِّکَمـا ُتَکِذّ

تکرار شـد    ه اسـت؟
کمـی د    قـت د    ر نعمت هـای د    وازد    ه گانـه کـه د    ر ایـن سـوره از آنها 
سـخن بـه میـان آمـد    ه )نعمـت قـرآن، خلقت انسـان، تعلیـم بیان، 
حسـاب منظـم زمـان، آفرینـش گیاهـان و انـواع اشـجار، آفرینش 
آسـمان، حاکمیـت قوانین، آفرینـش زمین بـا ویژگي هایش، خلقت 
میوه هـا، خلقـت نخل، آفرینـش حبوبات، و خلقت گل هـا و گیاهان 
معطـر( بـا جزئیـات و ریزه کاري ها و اسـراری کـه د    ر هر یک نهفته 
اسـت کافی اسـت که حس شکرگزاری را د    ر انسـان برانگیزد    ، و او را 
بـه د    نبـال عرفان و شـناخت مبـد    أ این نعمت ها بفرسـتد    .  به همین 
د    لیـل خد    اونـد     متعـال بعـد     از ذکر ایـن نعمت ها نسـبت به یک یک 

آنهـا از بند    گانـش اقـرار می گیرد    .
ایـن تکـرار نه تنهـا منافاتـی بـا فصاحت نـد    ارد     بلکـه خود     یکـی از 

فنـون فصاحت اسـت، این د    رسـت بـه آن می ماند     که پـد    ری فرزند     
فرامـوش کارش را مخاطـب سـاخته می گویـد    : آیا فرامـوش کرد    ی 
کود    کـی خـرد     و ناتـوان بـود    ی؟ چه خون جگرهـا برای پـرورش تو 

خورد    م!
آیـا فرامـوش کـرد    ی بیمـار شـد    ی و بهتریـن طبیبـان را بـرای تو 
حاضـر سـاخته و بـرای د    ارو و د    رمانـت چـه زحمت ها که نکشـید    م.
آیـا فرامـوش کـرد    ی هنگامی کـه به مرحلـه جوانی رسـید    ی و نیاز 
به همسـر د    اشـتی پاك ترین همسـران را بـرای تو انتخـاب کرد    م؟

آیـا فرامـوش کـرد    ی آن زمان کـه... پس این سرکشـی و طغیان و 
بی مهـری و بی وفایی از چیسـت؟

خد    اونـد     منان نیـز نعمت های گوناگونش را به این بشـر فراموش کار 
یـاد    آور می شـود    ، و بـه د    نبـال هر بخـش از این نعمت ها از او سـؤال 
می کنـد     »کد    ام یـک از این هـا را می توانـی انـکار کنـی؟!« پس این 

نافرمانی و طغیان از چیسـت؟ 

آثاروبرکات

چراعروسقرآن؟
یکـي از د    الیـل این نام گذاری،  کنایه، اسـتعاره و ابهامی اسـت 
کـه د    ر ایـن سـوره وجـود     د    ارد     و همیـن باعـث می شـود     ایـن 
سـوره زیباتر از سـوره های د    یگر باشـد     و شـباهتش به عروس 
بیشـتر شـود    ؛ زیرا حسـن و زیبایی عروس د    ر این است که زیر 

تور و پشـت پرد    ه باشـد    . 

درماندردچشم
اگـر سـوره  امـام صـاد    ق فرمود    نـد    : 
الرحمن را بنویسـند     و همراه کسـی که د    رد     

چشـم د    ارد     باشـد    ، بهبـود     می یابد    .4

آسانشدنامور
از رسـول خد    ا نقل شـد    ه: هر کس این 
سـوره را بنویسـد     و بـا خـود     همراه د    اشـته 
باشـد     خد    اونـد     هـر کار سـختی را بـرای او 

می کند    .3 آسـان 

بهبودبیماریقلبودردهایدیگر
اگر سـوره الرحمن را بنویسـند     و بشـویند     و 
از آب آن بیاشـامند    ، بـرای بیماری طحال و 
د    رد    هـا و بیماری هـای قلـب مفید     اسـت و 
اگر نوشـته آن را برای د    رد     چشـم و بیماری 
بهبـود      باشـند      بـه همـراه د    اشـته  صـرع 

می بخشـد    .5
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بابـای خـوب و مهربانم! شـما بدترین دوسـت را 
چـه کسـی می دانید؟

بدترین دوسـت آن اسـت که براي او به رنج و زحمت 
بیفتي.

رنـج افتـادن مسـتلزم مشـقت اسـت و ایـن شـر را 
دوسـتي کـه بـراي او به رنـج افتاده اند، سـبب شـده، 

پـس او بدتریـن اسـت.
)حکمت، 479(


هسـتند آدم هایـي کـه بـا اشـتیاق گاهی شـروع 
بـه کارهـای بسـیار سـخت می کننـد؛ مثـًا یک 
روز چنـد جـزء قـرآن می خواننـد و...، بعد خسـته 
و دل زده نمي تواننـد ادامـه دهند،  بـراي این ها چه 

دارید؟ توصیـه اي 
کار اندکـی کـه بـا اشـتیاق تـداوم یابـد، بهتـر از کار 

فراوانـی اسـت کـه رنـج آور باشـد.
کار اندکـی کـه ادامه یابد، از کار بسـیاری کـه از آن به 

سـتوه آیی، امیدوارکننده تر اسـت. 
)حکمت، 444 و 278(


بـرای آدم هاي متکبـر و مغرور چه انـدرزي دارید؛ 
به ویـژه آن هـا کـه در زندگـی مشـترک منم منـم 

دارند؟
فرزنـدان من هر وقت شـما را غرور گرفـت این کالم 

نرود: یادتان 
آدمیزاد را با فخرفروشـی و غرور چه کار؟ او که در آغاز 
نطفـه ای گندیـده و در پایـان مـرداری بد بو اسـت. نه 
می توانـد روزی خویشـتن را فراهـم کند و نـه مرگ را 

از خـود دور نماید.
)حکمت 454(


از لحـاظ اقتصادی و مالی عدل برتر و بهتر اسـت 

یا بخشـش؟ شما بفرمائید ما سـراپا گوشیم!
عدالـت، هر چیزی را در جای خود می نهد و بخشـش 
آن را از جـای خـود خـارج می سـازد. عدالـت، تدبیـر 
عمـوم مـردم اسـت و بخشـش شـامل گـروه خاصی 
می شـود؛ بنابرایـن عدالـت شـریف تر، برتـر و بهتر از 

بخشـش است.
)حکمت 437(


و  مـردم  برخـورد  روش  حضرت عالـی  به نظـر 
انسـان ها بـا دنیا بایـد چگونه باشـد و چـه کنیم 
در دنیـا ضـرر نکنیـم؟ اصاً دنبـال دنیـا برویم یا 

نرویم؟
مردم در دنیا دو دسته اند:

برخـی در دنیـا بـرای دنیا کار می کنـد و دنیـا آن ها را 
از آخرتشـان بازمی دارد. چنین کسـانی بـر بازماندگان 
خویش از تهیدسـتی هراسـانند و به قیمت وجودشـان 

سالم بابای خوبم
به کوشش رسول یاسیني پارسا

رسولخدا:منوعلیپدراناینامتهستیم.

آشـنایی بـا جواهـر بي نظیـر کالم امیـر بیان و نوشـیدن از چشـمه معرفت آن حضـرت باید کـه دغدغه ما 
باشـد در ایـن عصـر حرف هاي پوچ و بي  رمـق. نهج البالغه برادر قرآن اسـت و سرشـار از حکمت هاي ناب. 
»سـالم بابـای خوبـم« به سـراغ این کتاب عزیز رفته و قصد دارد با زباني سـاده و نثـري روان از پدر مهربان 

هسـتي،  سـؤال هایی بپرسـد که راه زیستن درسـت را به ما بیاموزد.
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از تهیدسـتی در امـان. پـس زندگانی خـود را در راه سـود 
دیگـران از دسـت می دهند.

امـا برخـی در دنیـا بـرای آخـرت کار می کننـد. آن چـه از 
نعمت هـای دنیـا بایـد بـه آن ها برسـد بـدون تـالش به 
آن هـا روی مـی آورد؛ بنابراین از هـر دو جهان بهره گرفته 
و مالـک هـر دو جهـان می گردنـد. آن ها بـا آبرومندی در 
پیشـگاه خدا روزگار می گذرانند و هیچ درخواسـتی از خدا 

نمی کننـد مگـر این کـه روا می گردد.
)حکمت 269(


بعضي هـا بـا تـرس زندگـي مي کننـد و از هـر کار 
تـازه و جدیـدي مي هراسـند و حتـي دیگـران را هم 
مي ترسـانند، بـراي رویارویـي بـا تـرس چـه بایـد 

بکنیم؟
هنگامی کـه از چیـزی می ترسـی، خـود را در آن بیفکن؛ 
زیرا گاهی ترسـیدن از چیزی، از خود آن سـخت تر اسـت.

)حکمت 175(


شـما دربـاره پیـدا کـردن دوسـت و نگه داشـتن آن 
تأکیدهـای فراوانـی داریـد. لطفـاً بعضـی از حقـوق 
دوسـتان را بـرای مـا بیـان بفرماییـد آخـر امـروزه 
می بینیم بسـیاری از دوسـتی های چندسـاله به خاطر 

ندانسـتن حق وحقـوق از هـم می پاشـد.
دوسـت، دوسـت نیسـت مگر آن که حقوق برادرش را در 
سـه جایگاه نگهبان و مراقب باشـد و حقوقـش را رعایت 

کند؛
در روزگار گرفتـاری، آن هنگام کـه او حضور ندارد، و پس 

از مرگ او.
)حکمت 134(


روش مـا در زندگـی بـا مـردم چگونـه باشـد،  بهتر 

اسـت؟ برخوردمـان بـا دشـمنان چگونه باشـد؟
بـا مـردم آن گونه برخورد و معاشـرت کنید کـه اگر ُمردید 
بر شـما اشـک بریزند و اگر زنده ماندید با اشـتیاق سـوی 

آیند. شما 
اگـر بـر دشـمن چیـره شـدی بخشـیدن او را شـکرانه 

پیـروزی خـود قـرار بـده.
)حکمت 11-10(


بابـای مهربانـم یـا علـی! به نظر شـما راه شـناخت 
و نشـانه عاقـل و جاهل چیسـت؟ می شـود بـرای ما 

توضیـح بفرمایید؟
خردمنـد و عاقل کسـی اسـت که هـر چیـزی را در جای 
خـود می نهـد. بـا معرفی عاقل جاهل شـناخته می شـود؛ 
یعنـی جاهـل کسـی اسـت کـه چیزهـا را در جـای خود 

نمی گـذارد. )رفتـارش دقیقـًا  مخالف خردمند اسـت.(
)حکمت 235(


چگونـه بـه کسـی کـه خـدا بـه او فرزند عطـا کرده 

اسـت، تبریـک بگوییم؟
)در حضـور امـام، شـخصی بـا این عبـارت تولد نـوزادی 
را تبریـک گفـت: قـدم دالوری یکه سـوار مبـارك بـاد! 
حضـرت فرمـود:( چنین مگـو! ولی بگو خداوند بخشـنده 
را شـکرگزار هسـتی و این هدیـه الهی بر تو مبـارك باد! 
امیـد آن کـه بـزرگ شـود و از نیکـوکاری اش بهره منـد 

گردی.
)حکمت 354(


ای پـدر مهربان و دلسـوز ما! راه نشـاط و شـادابی و 
درمان افسـردگی دل های خود و خانواده ما چیسـت؟

همانـا ایـن دل هـا هماننـد تن ها خسـته می شـوند، پس 
برای شـادابی آن ها، به دنبال سـخنان زیبای حکمت آمیز 

و اندرزهـای ناب بروید.
)حکمت 91(


زندگـی  در  صحیـح  برنامه ریـزی  شـما  نظـر  بـه 
خانوادگـی بایـد چگونه باشـد؟ لطفاً ماکـی برای ما 

بفرمایید! بیـان 
مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم تقسیم کند؛

قسمتی را برای مناجات و عبادات قرار دهد.
قسمتی را برای تأمین هزینه زندگی قرار دهد.

و قسمتی را به لذت های حالل بپردازد.
بـرای خردمنـد، گـذران وقت جز برای این سـه شـاخص 
سـزاوار نیسـت؛ کسـب حالل برای تأمین زندگـی یا گام 
نهـادن در راه آخـرت یا به دسـت آوردن لذت های حالل.

)حکمت 390(
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اصرار بر 14سكه
این کـه مي بینیـد مـا گفتیـم 14سـکه بیشـتر 
را عقـد نمي کنیـم، نـه بـراي ایـن  اسـت کـه 
ایجـاد  ازدواج  در  اشـکالي  بیشـتر  14سـکه 
مي کنـد، خیـر. 14هزار سـکه هم باشـد، ازدواج 
اشـکالي نـدارد. فرقـي نـدارد. ایـن بـراي ایـن 
اسـت کـه آن جنبـه معنـوي ازدواج، غلبـه پیدا 
کنـد بر جنبه مادي. مثل یـک تجارت و معامله 
نباشـد. دادوسـتد مادي نباشد. اگر تشـریفات را 
کـم کردیـد، جنبه معنـوي تقویت خواهد شـد.

مهریـه هرچـه کـم باشـد بـه طبیعـت ازدواج 
نزدیک تـر اسـت؛ چـون طبیعـت ازدواج معامله 
که نیسـت، زندگي دو انسان است. این ارتباطي 
به مسـائل مالي نـدارد، ولي شـارع مقدس یک 
مهریـه اي را معیـن کـرده کـه بایـد یک چیزی 
باشـد، اما نباید سـنگین باشـد، بایسـتي عادي 
باشـد جوري باشـد که همه بتوانند انجام دهند.

در ازدواج، آن چـه کـه اتفـاق مي افتد یک حادثه 
و پیونـد انسـاني اسـت نه یـک معاملـه پولي و 
مالـي، اگرچـه یـک مالي هـم در بین هسـت. 
در شـرع مقدس اسـالم، آن مـال جنبه نمادین 
دارد. جنبـه رمـزي دارد. خریدوفـروش و بـده 

بسـتان نیست.

کسی با سيرت ناديده ات محرم نبود 
بـراي چهلمین روز عـروج جانباز حاج رجب محمـد زاده؛ دالوري که 29سـال تمام 
فقـط بـا ني غذا خـورد و نگاه هاي آزاردهنـده را به جان خرید امـا از انقالب طلبکار 

نشد.

با تو ای زیباترین! آیینه هم محرم نبود
 طاقت دیدار رخسار تو در عالم نبود

صورتت را هدیه دادی تا بمانی در حجاب
 چون کسی با سیرت نادیده ات محرم نبود

دست و رو یک عمر شستی زیر باران بهشت
 سعی کرد اما حریفت در صفا زمزم نبود

چشم های ما تهی چون چاه بودند ای عزیز
 ورنه حسن ماه  رخسارت ز یوسف کم نبود

تک درختا! ریشه چون در خاك جنت داشتی
 با تو غیر از شاخ طوبی در جهان همدم نبود
گرچه گم بودی میان خاك چون انگشتری
 مشتری چون داشتی در آسمان ها غم نبود

خوش خرامیدی چو طاووس از جهان سوی جنان
 خوب کردی خوب من! این خاکدان خرم نبود...

افشین عال     
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دو تمثيل
محسن سیمائي

رفاقت
فکـر کـن خانـه ات پر شـود از حشـرات مـوذی و 
چنـدش آور؛ آیـا خوشـحال می شـوی از این کـه 
دیـروز دوتا بودند و امروز ده تا شـدند؟! مسـلماً نه! 
چـون هر زیاد شـدنی خوب نیسـت. آن زیـادی و 
فزونی خوب اسـت که سـود و فایده داشـته باشـد.

رفاقـت هـم همیـن اسـت. رفیق فـراوان داشـتن 
بـرای آدمـی هنر نیسـت و شـادمانی نـدارد؛ مهم 

رفیـق خـوب و مفید داشـتن اسـت.
امیرالمؤمنیـن فرمـود »ُکـن بالَوحـَدة آنََس 
ـوءِ؛ بـا تنهایی بیشـتر همدم بـاش تا با  بُقَرنـاءِ السَّ

یاران بـد.« )غررالحکـم، 7152(

خواب پر سود
فروشـگاهش  وقتی کـه  تـا  فروشـنده  یـک 
بـاز باشـد، مشـتري دارد،  تـا وقتی کـه چـراغ 
مغـازه اش روشـن باشـد سـود می بـرد. ایـن 
رسـم دنیاسـت، امـا بعضـی کارها پیـش خدا 
آن قـدر بـاارزش هسـتند کـه اگـر سراغشـان 
بـروی همیشـه برنـده ای، حتـی اگـر یک بار 
کرکـره ات را پاییـن کشـیدی هـم سـودت 

پابرجاسـت. »علـم« یکـی از آن هاسـت.
رسـول خـدا فرمـود »نَـْوُم الْعالـِم أْفَضُل 
ِمن ِعبـاَدة العابِد؛ خواب عالـم، از عبادت عابد 

بهتر اسـت.« )نهج الفصاحـه، 3138(

بيا و نرم باش
 پوسـت دسـتت که خشـک می شـود چـه می کنی سـمباده می کشـی؟ یا سـنگ 
پـای قزویـن؟ هیچ کـدام! کـرم می زنی؛ کرم نرم اسـت پوسـت خشـک را هم نرم 

. می کند
بیا و نرم باش با دیگران.

بوي نفت 
یکـی از بزرگان می گفـت »ما یک گاریچی 
در محلمـان بـود کـه نفـت می بـرد و بـه او 

»عمو نفتـی« می گفتند.
یـک روز مـرا دیـد و گفـت حاج آقـا سـالم! 

ببخشـید خانه تـان را گازکشـی کرده ایـد؟
گفتم:  بله.

گفـت: فهمیـدم، چـون سـالم هایت تغییـر 
کرده!

من تعجب کردم. گفتم: یعنی چه؟
گفـت: قبـل از این کـه خانـه ات گازکشـی 
شـود، خوب مـرا تحویـل می گرفتـی، حالم 

را می پرسـیدی، همـه اهـل محـل همین طـور هسـتند. هرکـس خانـه اش گازکشـی می شـود دیگـر سـالم علیک او تغییـر می کنـد.«
ایـن آقـا کـه از بـزرگان اسـت،  فرمود: من فهمیدم سـی سـال، سـالمم بـوی نفت مـی داد. عوض این کـه بوی خدا بدهد. سـی سـال او را 
بااخـالق اسـالمی تحویـل گرفتم ولی خیال می کردم اخالقم اسـالمی اسـت؛ در حقیقت، حاال که خانه را گازکشـی کـردم ناخودآگاه فکر 

کـردم نیازی نیسـت دیگر به او سـالم کنم.
یادمان باشد، سالممان بوی نیاز ندهد؛ هرکس را برای خودش بخواهیم نه جایگاهش نه موقعیتش نه ثروتش و نه...
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چه مي  خواهند؟
معصومه انواری اصل

دمپایی  ها سالی یک  بار پاره می  شوند.
آهن آالت چند سال یک بار ضایعات می  شوند.

یخچال  ها ده سال یک بار کهنه می  شوند.
و نان  های خشک، هفته  ای یک  بار قابل  توجّه می  شوند.

 حاال یکی به من بگوید
نمکی  ها هر روز در کوچه ما چه می  خواهند؟

پرواز
علي اکبر حائري

1
ماهی را از آب گرفتند

تازه بود
انسان را به خاك سپردند

تازه شد.
2

مرگ
هم بازی عمر است

تا روزی که یکی بگوید
»یادم تو را فراموش«

3
پرواز روح 

چتر نجات نمی خواهد
چون دیگر زمینی در کار نیست.

4
اذان خوبان

سه »أشهد« دارد
و دعای قنوتشان

تقدیم جان به جانان است.

5
گهواره تا گور

دو جای خواب راحت اند
که باید به کوتاهی دو حرف مابینشان

بیدار باشیم.
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آیه ها و آدم ها
گوساله دوستان

محمدحسین شیخ شعاعی

و دل هـای آن هـا، بـر اثـر کفرشـان، بـا محبـت گوسـاله 
آمیختـه شـد.  )بقـره، 93(

امـا ایـن فقط گوسـاله سـامری نبـود که به ایـن دلیل، محبـوب قلب ها 
از آن تـا همیـن امـروز، گوسـاله ها و  از آن و پـس  می شـد؛ پیـش 
شبه گوسـاله های زیـادی وجود داشـته اند که محبتشـان با قلب کسـانی 
کـه اهـل کفر و چشم پوشـی از حقیقت بودند، آمیخته شـده اسـت؛ البته 
نـه این کـه همیشـه نام »خـدا« را بر روی گوساله شـان گذاشـته  باشـند 
و رسـماً بت پرسـت شـده باشـند؛ اتفاقاً ژسـت هایی چه بسـا روشنفکرانه 
هـم بـه خـود  گرفته انـد و خـود را عاقل و متمدن هـم به شـمار آورده اند 
امـا عالقه شـان بـه ایـن گوسـاله ها از همـان جنسـی بـوده کـه عالقه 

بنی اسـرائیل به گوسـاله طالیی سـامری. 
در ایـن آیه شـریفه، هشـداری نهفته اسـت به همه مخاطبانـش از همه 
ادیـان و اقـوام کـه اگـر حقیقـت را نادیده بگیرنـد، پیامدهایي برایشـان 
خواهـد داشـت کـه فکـرش را نمی کننـد.  شـاید خیلی هـا گمـان کنند 
عالقه هـای قلبـی مـا ربطی بـه اعتقادات و اعمـال ما ندارد و هر کسـی 
ممکن اسـت چیزی یا فردی را دوسـت داشـته باشـد یا از آن بدش بیاید 
درحالی کـه بسـیاری از عشـق و عالقه هـای مـا و شـاید همـه آن ها، با 
رفتارهـای ما تنظیم می شـوند.  اگر حقیقتـی را که دریافتـه ای و می دانی 
کـه حق اسـت، نادیـده گرفتی و زیـر پا گذاشـتي، به تدریج محبت هایت 

نیـز به سمت وسـوی دیگری کشـیده می شـوند. 
اگـر در میـان پیـروان ظاهـری دین حق کسـانی را می بینی که دلشـان 
بـرای نااهـالن و دشـمنان حقیقـت می تپـد به همیـن دلیل اسـت و به 
همیـن ترتیـب در میان کسـانی کـه هنوز با حقیقـت روبه رو نشـده اند و 
راه  را نیافته انـد، مـواردی را می یابـی کـه قلباً دوسـت دار شـخصیت هاي  
حق جو و حق پرسـت هسـتند.  این خداوند اسـت که به خاطر کارهایشان 
برخـی را بـه سـمت گوسـاله های طالیـی سـوق می دهـد و برخـی را 

به سـوی حقیقت درخشـان می کشـاند. 
گوساله پرسـتی ممکن اسـت در هر جایـی بروز یابد و دامن هـر فردی را 
که مراقب خودش نیسـت بگیرد؛ درهرحال، وضعیتش شبیه بني اسرائیل 
می شـود و فرقـی نمی کنـد کـه در عرصه علم باشـد و نسـبت به برخی 
دانش هـا و دانشـمندان یـا در میـدان ورزش باشـد یا دنیای سیاسـت یا 
پهنه  هنر یا حتی کارزار روزمره؛ هر کسـی گوسـاله خود را برای عشـق 
ورزیـدن و پرسـتیدن دارد! گوسـاله همان چیزی اسـت کـه به جای حق 
و جلوه های حق، دوست داشـتنی و خواسـتنی )و اگر بنی اسـرائیل باشند: 

پرسـتیدنی( می آیـد و محبت مـا را به خود جلـب می کند.  

تكرار تاريخ
از خاطـرات رزمنـدگان دوران دفـاع مقـدس بسـیار 
شـنیدیم و در آثارشـان خواندیـم کـه »زمان جنگ 
وقتـی به منطقه می رفتیم، عده ای توی خونه شـون 
نشسـته بـودن و می گفتـن اینا برا سـهمیه و کوپن 

میـرن جنگ!« 
سـکانس معروف آژانس شیشـه ای را یادتان هست؛ 
وقتـي عبـاس، رزمنده مشـهدي بـه زني کـه به او 
تهمـت زد، گفت»مـو اصـاًل توقعـی نداشـتم، سـر 
زمیـن بـوُدم با تراکتـور، جنـگ هم که تموم شـد، 
برگشـُتم سـر همـو زمیـن، بی تراکتـور! مـو حتـی 
دفترچـه بیمـه هـم نگرفتـم. حاال بـرا مـو زوره که 
همچـی تهمتی به مو بزنن، خواهر با شـمام، شـما 
سـهمتون رو دادین. سهمتون همین نیش هایی بود 

کـه زدین... دسـت شـما درد نکنه!«
حرف هـای  دیروزي هـا،  همـان  فرزنـدان  حـاال 
پدرانشـان را علیـه مدافعـان حـرم تکـرار می کنند.

و کیسـت کـه نداند اگر ایـن مدافعان مظلـوم حرم 
نبودنـد، امروز باید در خیابان هـای تهران و اصفهان 
و شـیراز سـنگر می چیدیم تا جماعت داعشی خیال 
جهـاد نکاح در سرشـان نچرخـد. این سـنت تاریخ 
اسـت کـه عـده ای بایـد هـم بـا دشـمن خارجی و 
ظاهـری بجنگنـد و هـم زخم زبـان خودی هـا را با 

جان ودل پذیرا باشـند.
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 مرد ناشناس*
متن میهمان

 فاطمه شهیدی 

غدیـر بود. رفتیم پیشـانی اباذر را ببوسـیم و بگوییم »بـرادر! عیدت 
مبارك« پیشـانی اش از آفتاب ربذه سـخت سـوخته بود!

بـه »ابن سـکیت« گفتیـم »علـی«. هیچ نگفـت، نگاهمـان کرد و 
گریسـت. زبانش را بریـده بودند!

خواسـتیم دسـت های میثـم را بگیریـم و بگوییم »سـپاس خدای 
را کـه مـا را از متمسـکین بـه والیـت امیرالمؤمنیـن قـرار داد.« 

دسـت هایش را قطـع کـرده بودنـد!
گفتیـم سـیدی بیابیـم؛ کسـی از بنی هاشـم، و عیـدی بگیریـم. 
جسدهایشـان جـرز الی دیوارهـا شـده بـود و چاه هـا از حضـور 
پیکرهـای بی سرشـان پر بـود. زندانـی دخمه های تاریـک بودند و 

غل هـای گـران بـر پـا، در کنـج زندان هـا نمـاز می خواندنـد.
فقـط همیـن نبود کـه میان بیابـان بایسـتد، رفتـگان را بخواند که 
برگردنـد و صبـر کنـد تـا مانـدگان برسـند. فقـط همین نبـود که 
منبـری از جهاز شـتران بسـازد و بـاال رود، صدایش کند و دسـتش 
را بـاال بگیـرد، فقط گفتن جملـه کوتاه »علی موالسـت« نبود. کار 
اصاًل این قدرها سـاده نبود. فصل اتمام نعمت، فصل بلوغ رسـالت. 

فصل سـختی بود.
بیعـت بـا »علـی« مصافحه ای سـاده نبـود. مصافحـه با همه 

رنج هایـی بـود که برای ایسـتادن پشـت سـر ایـن واژه سـه حرفی 
بایـد کشـید. ایسـتادن پشـت سـر واژه ای سـه حرفی کـه در حق، 
سـخت گیر بـود. ایـن روزهـا ولی همه چیز آسـان شـده اسـت. این 

روزهـا »علـی موالسـت« تکـه کالمی معمولـی و راحت اسـت.
اگـر راحت می شـود به همـه تیرك های توی بزرگراه، تراکت سـال 
امیرالمؤمنیـن زد و روی تابلوهـای تبلیغاتـی با انواع خط ها نوشـت 
»علـی«! اگـر خیلـی راحـت و زیاد و پشـت سـر هم می شـود این 
کلمـه را تکـرار کـرد و تکرار، حتمـاً جایـی از راه را اشـتباه آمده ایم. 
شـاید فقـط بـا اسـم یا خـط بی جـان مصافحـه کرده ایـم وگرنه با 
او؟!... کار حتمـاً سـخت بود، صبـوری بی پایان بر حق، تـاب آوردن 

عتاب هایـش حتماً سـخت بود.
آن »مـرد ناشـناس« که دیـروز کـوزه آب زنـی را آورد، صورتش را 
روی آتـش تنـور گرفتـه »بچـش! ایـن عذاب کسـی اسـت که از 

حـال بیوه زنـان و یتیمـان غافل شـده«.
آن »مـرد ناشـناس« سـر بـر دیـوار نیمه خرابـی در دل شـب دارد، 
می گریـد »آه از ایـن ره توشـه کـم، آه از راه دراز« و مـا بـی آن کـه 
تمریـن  و  نشسـته ایم  جایـی  نزدیکی هـا  بشناسـیمش، همیـن 
می کنیـم که با نامش شـعر بگوییـم، خط بنویسـیم، آواز بخوانیم و 

حتـی دم بگیریـم و از خـود بی خـود شـویم.
عجیب است! مرد هنوز هم »مرد ناشناس« است.

 .انتخابی از کتاب خدا خانه دارد *

روزخوبخدا
 محدثه سادات میرکریمی 

تقویـم می گوید مـاه شـهریوریم؛ یک جایی بین تابسـتان و 
پاییـز، بیـن گرم و سـرد، بین سـبز و زرد...

و چـه خوب اسـت امـروز خـدا... و چه خوب تر اسـت فردایی 
کـه مهـر فصـل زرد خدا بـه دل هاسـت؛ و چـه بی نظیر که 
ایـن روز هـا قرین شـود بـا روزهـاي حرکت ما. سـفر خوبی 
می شـود؛ سـفری کـه بلـد راهـش حسـین باشـد و 

عباس
بانـگ رحیـل قافله بلند شـده و عزم سـفر دارد؛ سـفری که 

عبـادت مـرد کاروان ناتمـام می ماند...
حسین همه را طلبیده! بهانه  نطلبیدن نداشته باش!

فقـط آمـاده  حرکـت بـاش، خـود را بـه قافلـه که برسـانی؛ 
بقیـه اش بـا عبـاس  و دسـتانش که دسـتانت را بگیرد!

 ...سفر خیرتان به خیر
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بازیباحجابهادرزمینبیحجابی
 محمد احمدی

 خیـاط اسـت. خـودش و خانـواده اش به شـدت مذهبـی و مقیـد. اهـل نمـاز اول وقـت. 
خـادم حـرم و... امـا بااین حـال وقتی که برای شـاگردانش کشـیدن الگوی مانتـو را آموزش 
می دهـد، تأکیـد و اصـرار دارد کـه مانتـو باید بـاالی زانو باشـد. خیلی صریـح می گوید که 

مانتـو پایین تـر از زانو »اُملی« اسـت!
 خانـواده مذهبـی هسـتند امـا برای جشـن ها حسـابی برنامـه دارنـد و باید به خودشـان 
برسـند. به اصطـالح بایـد »تیـپ بزنند« تـا آبرویشـان نرود. پوشـش های خالف عـرف در 

این جمع هـا نشـان از »باکالسـی« دارد.
ایـن دو مثـال، در کنـار مثال هـای بسـیار شـبیه بـه آن و در کنـار وضـع عینـی جامعـه که 
شـاهدش هسـتیم، نشـان می دهد که مسـئله بی حجابی ریشـه در یک تفکر اشـتباه درونی 
دارد. وقتی کـه بـرای یـک خانم مؤمن و متدین، مانتـوی پایین تر از زانو نشـان از اُُملی دارد و 
هرگونـه کـم و کسـری پارچـه فی الفور از قـد آن جبران می شـود. وقتی که قشـر متدین نیز 
در مهمانی هایشـان ابایـی از پوشـش خـالف عـرف ندارند؛ چه طـور می توان انتظار داشـت 
کـه کسـی کـه آخرین مدهـا را از شـبکه های ماهـواره ای می گیرد به سمت وسـوی حجاب 

بیاید؟! 
شـاید در ابتـداي امـر، پذیرفتـن ایـن ادعا سـخت باشـد اما بدون شـک، بخشـی از ترویج 

ایـن  بـه  کشـور  در  بدحجابـی 
سـنگین  هجمـه  کـه  برمی گـردد 
شـده  سـبب  بدحجابـی  مروجـان 
کـه بعضـی از محجبه هـا نیـز در 
زمیـن آن هـا بـازی کننـد و همـان 
توجیهـی  پوشـش  در  را  لباس هـا 
جدیـد، بـر تـن نماینـد و به گونه ای 
هم رنـگ جماعت شـوند. اصـرار بر 
عطرهـای  رنگیـن،  روسـری های 
تنـد، پوشـش نامناسـب زیـر چـادر 
و... همـه نشـان از قبـول ایـن بازی 
می دهـد، درحالی که ایـن مذهبی ها 
هسـتند کـه بایـد عرصـه و زمیـن 

بـازی را معیـن کننـد. 
شـاید گمان شـود کـه ایـن رفتارها 
بدحجـاب  جامعـه  جـذب  سـبب 
امـا  می شـود  حجـاب  به سـوی 
به نظـر می رسـد این شـیوه سـبک 
رونـد  حجـاب،  بنیان هـای  کـردن 
  .ناخوشـایندی در آینده برجای بگذارد

شيعهعلي
 سیده نسیم طباطبایي

شـیعه علی کسی اسـت که چون 
علـی زندگـی کنـد و چـون او بمیـرد. 
گام به گام پشـت سـر امامـش راه برود، 
نـه از او پیـش بیفتـد و نه عقـب بماند.
شـیعه علی، علی را الگـوی انتخاب ها، 
جاذبه هـا و دافعه هایـش قـرار می دهد.

شـیعه علـی در برابـر سـتم، سـاکت 
نمی نشـیند.

شـیعه علی شـجاع اسـت، شـیعه علی 
انقالبی اسـت، شیعه علی سازش ناپذیر 

است.
شـیعه علـی زکزاکـی اسـت کـه همه  
هسـتي اش را برای اعتالی اسـالم داد؛ 
کسـی کـه میلیون ها انسـان را شـیعه 
کـرد و بـه جـرم خدمـت بـه مکتـب 
علـی داغ همـه عزیزانـش را بـه 

خرید.  جـان 
شـیعه علي شیخ نمر اسـت که  مرا یاد 
تنهایـی علی می انـدازد و یاد یاران 
شـجاع او،  بي تـرس از هیبـت دشـمن، 
حـق را فریـاد زد و سـر را تقدیـم جانان 

کرد. 
شـیعه علـی مدافـع حـرم اسـت کـه 
هـزاران کیلومتـر راه مي پیمایـد تـا از 
حریـم و حـرم دختـر علـی زینب 

کبـری دفـاع کنـد.
شـیعه بـودن به حرف نیسـت، »شـیعه 
حرفی« شیعه نیسـت، اسم بی مسمایی 
اسـت شـیعه بـرای ما! مـا برای شـیعه 
 بودنمان چـه بهایـی پرداخته ایم؟

15 خانهخوبان  شماره  91 شهریور 1395



اگـر بگویـی من توکلم بر خد  اسـت و موتور را بـد  ون قفل د  ر کوچه 
بگـذاری د  زد   ببـرد  ، ایـن توکل نیسـت. قفـل کن و بعـد   توکل کن 
کـه ان شـاءاهلل قفل را بـاز نمی کنند  . د  زد  ها قفـل را هم باز می کنند  . 
تـوکل منافـات با اسـباب ند  ارد  ، نمی تـوان توکل کرد   کـه لقمه غذا 
خود  به خـود   وارد   د  هـان شـود  ، بایـد   د  سـت را بلند   کني و لقمـه را د  ر 

د  هان خـود   بگذاری.
به این سـاد  گی ها هم نیسـت. باید   زارع یا کشـاورز زمین را شـخم 
بزنـد  ، آبیـاری کنـد   و کـود   شـیمیایی بزند   تـا بتواند   حاصل بـرد  ارد   
وگرنـه د  ر خانـه بنشـیند   و چپقـش را چـاق کنـد   و بـه نوه هایـش 
بگویـد   امسـال توکل بـر خد  ا صد   خـروار گنـد  م برمی د  اریـم. نوه ها 
می گوینـد   آقاجـون مـا ظاهـراً قاتـی کرد  ه اسـت! اصـاًل نه تخمی 

پاشـید  ه، نـه کاری کـرد  ه اسـت و می گویـد   می خواهیم صـد   خروار 
گنـد  م برد  اریـم. آقاجـون ظاهـراً زیـاد   عمـر کرد  ه انـد   و پرت وپـال 

می گوینـد  .
توکل این اسـت که چشـم آد  م به د  سـت این و آن نباشـد   و فقط به 
خـد  ا تـوکل کند  . من وقتـی طلبه بـود  م و می خواسـتم ازد  واج کنم، 
عمـه ای د  اشـتم که می گفـت: چرا می خواهـی ازد  واج کنـی؟ بابات 

کـه نـد  ارد   کمکت کند  ، خـود  ت از کجا می خواهـی بیاوری؟!
23 سـاله بـود  م. گفتـم کـه خـد  ا... خـد  ا... . گفـت تـو کـه هی بگو 
خـد  ا... . مـا از اول طلبگـی، خد  ا گفتیم و توکلمان بر خـد  ا بود  ه. این 
تشـکیالت همیشـه بر تـوکل می گرد  ید  ه، حتـی به مراجـع هم ما 

رو نیاورد  یـم کـه بـه ما حتـی یک مرتبه کمـک کنند  .

توکل با اسباب، منافات ند  ارد  
آیت اهلل مجتهد  ی تهرانی

د  ر روایـت د  اریـم: ظلم کرد  ن باعث بی برکت شـد  ن رزق می شـود  . 
وقتـی شـما حـق کسـی را می خوریـد  ، د  ر عالـم وجـود  ، حق شـما 
هـم خـورد  ه می شـود   و رزق شـما کـم می شـود  . مـن از حـرم امام 
رضـا سـوار تاکسـی شـد  م. رانند  ه فـرد  ی را سـوار کـرد   و پول 
زیاد  تـری از او گرفـت. طـرف متوجـه شـد   ولـی بـه روی خـود  ش 
نیـاورد   و پیـاد  ه شـد  . رانند  ه تاکسـی به من گفت که مـن خیلی کار 
می کنـم ولـی د  خلم به خرجم نمی رسـد  ، آیا ذکری هسـت که من 
بگویـم؟ من به او گفتم: اگر شـما ظلم نکنـی، روزی ات زیاد   خواهد   
شـد   و نیازی به ذکر نیسـت. ظلم چاله ای د  ر زند  گی انسـان د  رست 
می کنـد   کـه با اشـک، ریاضت، گریه و توسـل پر نمی شـود  . ما باید   
ظلـم را جبـران کنیم. پیامبر فرمود  : اگر کسـی چیزی از حقوق 
بـراد  ر مؤمنـش را ضایع بکند   خـد  ا برکـت رزق را از او می گیرد   مگر 
این کـه توبه بکنـد   و آن را جبران بکند  . حق الناس د  ر مسـائل مالی، 

جانـی و آبرویـی اسـت. یکـی د  یگـر از آثـار د  نیایـی ظلم کـرد  ن و 
حق النـاس ایـن اسـت کـه د  عای انسـان پذیرفتـه نمی شـود  . مانع 
اسـتجابت د  عا، اعمال ماسـت. امـام صاد  ق فرمود  : اگر کسـی 
می خواهـد   د  عایـش بـرآورد  ه بشـود   کسـب حالل د  اشـته باشـد   و 
گرد  نـش را از مظالـم بیـرون آورد  ه باشـد  . د  عـای هیچ عبـد  ی باال 
نمـی رود   د  رصورتی کـه مـال حرام خورد  ه باشـد   یا ظلمی به کسـی 
کـرد  ه باشـد  . معصومـان روی حق النـاس خیلـی تأکیـد   کرد  ه انـد  . 
امـام حسـین د  ر روز عاشـورا بـه یارانـش گفت که اگر کسـی 
حق الناسـی بـر گرد  نش اسـت، از میـان ما برود  . پیامبـر فرمود  : 
اگـر کسـی از ما بـرود   و برگرد  نش د  ینی باشـد   با شـهاد  ت آن د  ین 
جبـران نمی شـود  . امـام باقـر می فرمایـد  : اولیـن قطـره خون 

شـهید   گناهـان او را پـاك می کنـد   مگر د  ین هـای او را.

چاله ای که ظلم مي کند  
حجت االسالم والمسلمین عالی

رهنماییخوبان
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بچـه  انسـان یـک موجـود   تعلیم پذیر اسـت؛ شـاید   تعلیم پذیرترین 
موجـود   د  ر ایـن عالـم، انسـان اسـت و اگر انسـان می توانـد   حیوان 
وحشـی را اهلـی کند  ، قطعاً خواهد   توانسـت موجـود  ی را که تا این 
حـد   تعلیم پذیر اسـت د  ر چارچوبی کـه خود  ش می خواهـد   د  ربیاورد  ، 
امـا تربیـت یـک وقـت طالیـی د  ارد   که ما معمـواًل آن را از د  سـت 
می د  هیـم. خیلـی از خانواد  ه هـا بـه ایـن حد  یث پیغمبر اسـتناد   
می کننـد   که سـه تا هفت سـال وجـود   د  ارد  ؛ هفت سـال اول عمر، 
بچه سـید   و سـرور اسـت. بعد   این حد  یـث را به این معنـا گرفته اند   
کـه هر کاری خواسـت بکنـد  . د  ر حالی که چنین برد  اشـتی د  رسـت 
نیسـت. کسـی که این وقت زیر هفت سـال را از د  ست می د  هد   آن 
وقت طالیی را از د  سـت د  اد  ه اسـت. کود  ك د  ر این سـن د  و ویژگی 
د  ارد   کـه بایـد   از آن اسـتفاد  ه کـرد  . اول این کـه بچـه مال ماسـت و 
مـال کس د  یگری نیسـت. به تعبیـر حضرت امیر کـه می فرمایند  : 
»بَـاد  ُِروا أَْواَلد  َُکمْ  بِالَْحد  ِیِث َقْبَل أَْن َیْسـبَِقُکْم إِلَْیِهُم الُْمْرِجَئة؛ قبل از 
این کـه گروه هـای انحرافـی بچه ها را از شـما بربایند   شـما خود  تان 

پیشـی بگیریـد  .« تربیـت عرصـه فرصت سـوزی نیسـت، مـا اگـر 
بچه مان از د  وسـالگی به سه سـالگی رسـید   و چیزهایی کـه باید   د  ر 
د  وسـالگی بـه او یـاد   بد  هیـم یـاد   ند  اد  یـم، فرصت بزرگ یک سـاله 
را از د  سـت د  اد  ه ایـم. کود  ك د  ر این سـن مال گروه های همسـال و 

همیال نیسـت، مال ماست.
ویژگی د  یگر این سـن این اسـت که بچه ها د  ر این سـّن به شـد  ّت 
آماد  گـی روحـی، روانی و قلبـی د  ارند  . حضرت امیـر خطاب به 
امام حسـن می فرماید   »قبل از این که قلبت سـخت شـود  ، من 
بـه اد  ب و تأد  یـب تو مبـاد  رت کـرد  م.« یعنی انسـان د  ر یک مقطع 
سـّنی قلبـش باورناپذیر می شـود   یـا باورپذیـری اش کم می شـود  . 
د  وران کود  کـی د  وران بالهـت بـه معنای خوش باوری اسـت. حتی 
نمی توانـد   چیـزی را به راحتـی انکار کنـد  ، چون نمی توانـد   به خوبی 
حـرف بزنـد  ، نمی توانـد   د  روغ بگوید   و... این سـن با ایـن ویژگی ها 

 .بهترین سـن برای آموزش اسـت

بهترین زمان تربیت کود  ک
خانم د  کتر فریبا عالسوند  

حضـرت زهرا خواسـتگاران زیاد  ی د  اشـتند   و جالب این جاسـت 
کـه پیامبر همگـی را به حضرت اعالم می کننـد  . اولین اخالق 
د  ر خواسـتگاری بـرای خانـواد  ه د  ختـر ایـن اسـت: لطـف کنیـد   به 
د  خترخانم های خود   بگویید   که خواسـتگار برای ایشـان آمد  ه اسـت. 
بعضـی از ماد  رهـا به من اعتـراض می کنند   و می گویند   می ترسـیم 
حـواس او پرت شـود  ، می ترسـیم از د  رس بازبماند  ، می ترسـیم فکر 
و خیـال کنـد  . بعضـی از د  خترخانم هـا می گوینـد   گاهـی بـرای ما 
خواسـتگاری آمـد  ه امـا د  و یـا سـه سـال بعـد   می فهمیـم کـه این 
آد  م خواسـتگار مـا بـود  ه اسـت و پـد  ر و مـاد  ر ما بـه مـا نگفته اند   و 

خود  شـان جـواب رد   د  اد  ه اند  . 
مـا حـق ند  اریـم د  ر خصـوص فرزند  ان خـود   که عزیزتریـن چیز ما 

و پـاره تـن ما هسـتند   خود  مـان تصمیم بگیریـم. باید   اجـازه د  هیم 
آن هـا بـرای آینـد  ه خود   تصمیم بگیرنـد   و ما به عنوان مشـاور امین 
د  ر ایـن انتخـاب آن هـا را کمـک کنیم. پـس حتماً خواسـتگارها را 
بـه د  ختـر خـود   اعـالم کنیـم و د  ر حقیقـت بـه او کمـک کنیم که 
بازشناسـی کنـد   و فرد   مناسـب را انتخاب کند  ، البته شـاید   از لحاظ 
زمانـی زود   باشـد   و شـرایط جسـمی، جنسـی، عقلـی و اجتماعـی 
ایـن د  خترخانـم اقتضـای ازد  واج را اصـاًل نکنـد   و به قول معـروف 
یـک ازد  واج پیـش رس مطرح باشـد   آن جا الزم اسـت تـا از خانواد  ه 
خواسـتگار بخواهیـم د  وبـاره د  ر زمان مناسـب این خواسـتگاری را 
مطـرح کننـد   و د  ر آن زمان مناسـب مـا به د  ختر خـود   اعالم کنیم.

بگویید   که خواستگار آمد  ه
سرکار خانم فروغ نیلچی زاد  ه
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به وقـت شـادی دیگـران غمگیـن و به وقـت غمگینی آن ها شـادي؟ 
حتمـاً از ایـن درد،  در عذابـي و می دانی رهایـی از آن، رنجی دوچندان 
می طلبد؛ پس سـعی کـن بهترین تصمیم را بگیری و پیـش از آن که 
ذوبـش شـوی، ذوبـش کنی. برای مقابله، فقط کافی اسـت کـه آن را 
بپذیـری و بپذیـری کـه کسـالتي روحی اسـت و حرصي اسـت برای 
ندیدن هـا؛ ندیـدن پیروزی ها و اوج گرفتن های دیگـران؛ یک بیماری 
پنهـان در درون، و آشـکار در زبـان و عمل. مي داني کـه این مرض با 
خـوردن قـرص حـل نمی شـود و این وسـط، فقط تو هسـتی که حل 
می شـوی؛ پـس باید به تکاپو بیفتـی و به فکر حذف باشـی؛ نه حذف 
دیگـران و داشـته های آن هـا، بلکه حذف چیزی که تـو و ایمانت را به 
نیسـتی می بـرد؛ همان طـور که امام باقـر فرمود »حسـد ایمان را 

می خـورد همان طـور که آتش، هیـزم را.«
اگـر از حسـد رنج می بریـد و یا به تعبیـری، دیگران با داشته هایشـان 

رنجتان می دهنـد، بدانید:
1. درباره علت و شـیوه درمان حسـد و هم چنیـن عوارض و چگونگی 
رویارویـي بـا آن  بدانیـد و بپرسـید. نبایـد در برابـرش منفعل باشـید و 
منتظـر روزی بنشـینید کـه خـودش از تحلیـل روح و روانتان دسـت 
بـردارد. مي دانیـد کـه وجـود این بیمـاري و حضور احسـاس هایي که 
در پـي  دارد، باعـث تحلیـل انـرژی و درنتیجه ناتوانی شـما می شـود.

2. شـاید دچـار ایـن تنـش فکـری هسـتید کـه حسـادت، بـا گنـاه 
همراه اسـت و این بار احسـاس گناه بر دوش شـما سـنگینی می کند. 
پدیدآیـي ایـن احسـاس، پذیرفتنـي اسـت،  امـا بدانیـد تا حسـد، بروز 
خارجـی نداشـته باشـد و به تعبیـری عملیاتی نشـود گناهـی صورت 
نگرفتـه اسـت و هیـچ نگرانـی از ایـن بابت بـه خـود راه ندهید، بلکه 
تمـام تالشـتان ایـن باشـد کـه آن را از درونتـان بیـرون کنیـد و بـا 

مدیریـت ایـن حـس ناجـور از بـروز هرگونه گنـاه پیشـگیري کنید.

3. حسـد، قدرت تصمیم گیری درسـت را از شـما می گیـرد و حتي با 
بروز درونیاتتان شـما را در شـرایط عاطفي حادي قرار مي دهد؛ چراکه 
ایـن حـس بـا کاروانی از احساسـات منفـی دیگر همراه اسـت. گاهي 
حتـي آدمي به لحـاظ امکانات مـادی و جایـگاه اجتماعـی، پایین تر از 
دیگران نیسـت و چه بسـا هم سـطح و یا باالتر از آن هاسـت، اما چون 

نمي تواند پیشـرفت ایشـان را ببیند، عاطفه اش خدشـه پذیر می شـود.
4. تنش های ناشـی از حسـادت بسیار اسـت. برای کاهش آن و حتي 
از میان بردنـش، افـزون بـر مطالعـه کتاب  هـاي آگاهي بخـش، گاهي 
الزم اسـت از مشـاوران امین و آگاه نیز مدد گرفت؛ البته بخش عمده 
کار بـه عهده خودتان اسـت. این شـما هسـتید که می توانیـد با تغییر 

موقعیت هـا و تنـوع فعالیت ها شـرایط را به نفعتـان پایان ببرید.
5. شـما تنها نیسـتید، پس رنج حسادت را به تنهایی به دوش نکشید. 
بـا تـوکل بر خـدا، از او کمک بخواهید. نماز و دعا نیز فراموش نشـود. 
خداونـد، آفریننده هسـتی اسـت و از درون انسـان ها خبـر دارد. او را با 
ایـن ویژگـی آفریـده تـا ببیند چه کسـی می تواند شـاهکار کنـد و در 

سـتیز با بحران ها پیروز شـود.
6. خودتان را دوسـت داشـته باشـید. شما و حسادت، یکی نیستید، دو 
امر جدای از هم هسـتید. همین که دوسـت دارید حسـود نباشـید پس 

خـوب هسـتید و می خواهید خوب بمانید. پـس خوب بمانید!
7.بـا خـود بیندیشـید که همه انسـان ها بنـدگان خدا هسـتند و خدا 
آن هـا را دوسـت دارد. پـس من هم هماهنـگ با خدا آن ها را دوسـت 
داشـته باشـم. برای همه دعا کنم و سـعادت دنیوی و اخروی شـان را 

 .از خـدا بخواهم

ذوبش کن تا ذوب نشوی

خوانيد
ستيدب

سوده
اگرح

علوم تربیتي(
حسن مددخانی)کارشناس 
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تـوی جمع هـای خانوادگـی، برخـالف برخی که از پرگویـی حتی فرصت قـورت دادن آب دهان هم پیدا نمی کننـد و هرچه را به 
ذهنشـان می رسـد، پیوسـته بیان می کنند، بعضی ها هم هستند که همیشـه پیش از آن که عقلشـان را در طبق آزمایش بگذارند 
یا کسـی بهشـان تشـر بزند یا کالم ناپخته شـان را با خاك یکسـان کند، آرام و پنهان به خودشـان می گویند »خاموش باش!« 
چـون بـا عـزم جـدی درپـي آرامـش در زندگی خـود هسـتند و به خوبـی دریافته اند که خاموشـی برای کسـب و حفـظ آرامش 
ضروری اسـت. از همین رو امام علی فرمود »اُصُمت تَسـلَم؛ خاموشـی گزین تا سـالمت بمانی.«1 معمواًل پرحرفی، دریای 
وجـود آدمـی را مـّواج و نـاآرام می کند و سـکوت، آرامـش و برتری به  بار می آورد. از طرفی کسـانی که پرحرفی می کنند بیشـتر 
در معرض ابتال به گناهان زبانی هسـتند و انسـان گناه کار، بی قرار و ناآرام اسـت. مثاًل فرموده اند »دروغ از حقارت درون نشـئت 
می گیـرد.«2 ایـن یعنی کسـی کـه در میان کالمـش به  دروغ گویی مشـغول می شـود، دارد حقـارت درونی خود را ابـراز می کند 
و مطمئنـاً حاصـل این ابراز حقارت، چیزی جز پریشـانی خودش نیسـت. کسـی نیز که زبانـش را به غیبت دیگران عـادت داده 
اسـت، حقیقتـاً حسـادت خـود نسـبت به آن شـخص را فریـاد می زند. یا شـخصی که در شـوخی افـراط می کند، خـودش را از 

هیبـت می انـدازد، محبـت و دوسـتی را برهـم می زند، احتـرام را از میان می برد و خـود را در زمـره احمقان می گنجاند.
 اگـر همین گونـه بـا عینـک انصـاف به تمامی لغزش هـا و گناهان زبان چشـم بدوزیم و نتایـج روانی آن هـا را موردبررسـی قرار 
دهیـم، هیـچ ردپایـی از آرامـش در آن هـا نخواهیـم یافـت، اما درعین حـال همه  مـا می دانیم که سـخنوری نیـز فواید بی نظیر 
خـودش را دارد و بایـد از ایـن نعمـت پـروردگار به خوبـی بهـره ببریم. با علـم به این فواید، همواره میان سـکوت و سـخن، حق 
انتخـاب داریـم. بـه کمک نسـخه های دقیق دین می توانیـم از این حق انتخـاب اسـتفاده الزم را ببریم. ابتدا، به این بیندیشـیم 
کـه مـا دقیقـاً بـه چه دلیل باید حـرف بزنیم؟ وقتی برای حرف زدن خود اهداف مشـخصی را ترسـیم کردیم و در سـخن گفتن 
بی هـدف و غایـت نبودیـم، آن وقـت بهترین روش برای انتخاب این اسـت که پیش از سـخن گفتن، مطلبمان را بسـنجیم؛ اگر 
اهداف و فواید موردنظرمان را در خود داشـت آن را بیان کنیم وگرنه حتماً سـکوت را برگزینیم و آرامش را از خود سـلب نکنیم.
بزرگـی می گفـت: از بس کـه زبانمـان به سـخن بیهوده عادت کرده اسـت، اگـر روزی با خود قـرار بگذاریم که این گونه باشـیم؛ 
یعنـی پیـش از بیـان مطالب، آن ها را بسـنجیم و فقط حرف های مفید بزنیم و از سـخن بیهـوده بپرهیزیم، تمـام آن روز حرفی 

برای گفتن نخواهیم داشـت!
پي نوشت ها 

1. غررالحکم،2231.
 .8231 ،2. کنزالعمال

حرفي براي گفتن داريم؟
محسن سیمائی
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نسـیم، نرم نرمـک دویـد زیر خـاك. تنها صدایي که خلوت قبرسـتان 
را بـه هـم مـي زد صـداي گاه گـدار کلنگـي بـود کـه هرچنـد وقـت 
شـنیده نمي شـد و باز صدایـش درمي آمـد. پارچه ترمـه رنگ ورورفته 
و نه چنـدان خوش نقـش روي قبـر، بـا کلوخ هـاي دوروبـرش کـه 
بـراي محکم کاري گذاشـته شـده بودنـد لول خـورده بود. گورسـتان 
»تخت فـوالد«1 خـواب بـود. آن روز صبح، در جنوب زاینـده رود اتفاق 
مهمـي نیفتـاده بـود که حـاال این جا جـز ترمه نه چنـدان خوش نقش 
لـول خـورده، نشـاني از هسـته خرمایي یا لکـه روغن حیوانـي، خاك 
گرفتـه از کثـرت پاخوردن روي زمین مانده باشـد. شـاید تا صبح قرار 
بـود ترمـه لـول خـورده، آخرین چیزي باشـد کـه روي قبـر جاخوش 
مي کند یا شـاید قرار بود تکه سـنگي نخراشـیده و بي شـکل جایش 
را بگیـرد؛ بي اسـم، بي رسـم، مثـل صاحبـش. این قـرار اگـر تا صبح 
بنـا بـود برجـا باشـد، همهمه هایـي کـه از البـه الي شـاخه هاي بید 
مجنون هـاي شـهر، کوچـه بـه کوچـه گـذر کردنـد، حکایـت از چیز 

دیگـري دادند. 
همه چیـز را میرزاحبیـب، تاجـر معتمـد بـازار، بعـد از برمال کـردن راز 
صاحـب قبـر با ترمـه رنگ ورورفته تغییر داد. مدتي مي شـد کـه راز را 
پیـش خـودش نگه داشـته بود اما خاك سـپاری بي سـروصدا و از نظر 
میرزاحبیـب، مظلومانه صاحب قبر باعث شـد میرزاحبیـب از آبرویش 
مایـه بگـذارد و حرف هـا و طعنه هـا یـا تعریف و تمجیدهایـی که بعد 
از بازگـو کردن ماجراي صاحب قبر، پشـت سـر و جلـوي رویش قرار 
بـود گفته شـود را به جـان بخرد. همـراه حاج آقا جمـال2 راه افتاده بود 
طـرف خانـه عالم بزرگ شـهر3 و هم سـفران حج امسـال خـودش را 
هـم خبـر کرده بود بیایند و به کشـیکچي ها و باربرهـاي بازار که تنها 
تشـییع کنندگان صاحب قبر بودند، سـپرده بود کـه نروند. عجیب بود 

ایـن قرابـت بین تاجر معروف بـازار و یک باربر و نگهبان سـاده!
بـه خانـه عالم شـهر که رسـیدند بعد از کلـي گریه و افسـوس، 
میرزاحبیـب تعریف کـرد که تـوي راه کربال، سـرمایه اش را دزد 
مي بـرد. بهانه اي براي هم سـفرها مي آورد که مي خواهد بیشـتر 
در کربال بماند تا دسـت و پاگیرشـان نشود و قانعشـان کرده بود 
بـا خیـال راحـت بروند مکـه. بعـد، یک القبـا رفته بـود نجف و 
معتکـف مسـجد کوفه شـده بود بلکـه راهي پیدا بشـود. تعریف 
کـرد کـه سـواري آمـده بـود روبه رویـش و دلـداري اش داده بود 
کـه چـرا ناراحتـي؟ میرزاحبیـب که همه چیـز را مي گوید، سـوار 
کسـي را صـدا مي زنـد به اسـم »هالو« که بیـا و کار ایـن مرد را 
راه بینداز و سـرمایه اش را پیدا کن و برسـانش به هم سفرهایش. 
بـا هـم قرار مي گذارنـد و فـرداي آن روز در مکان فـالن و زمان 
بهمان، میرزاحبیب مالش را مي گیرد و به خواسـت هالو با چشـم 
برهم گذاشـتني خـودش را کنار مسـجدالحرام مي بینـد. باز هم 
بـا هـم وعـده مي کننـد در جایي و وقتـي دیگر براي برگشـتن. 
میرزاحبیـب گفـت که چندبار خواسـته بـود از مرد بپرسـد که تو 
همـان کشـیکچي بازار خودماني، اما نتوانسـته بـود. خالصه که 
فقـط مي پرسـد من در برابـر این همه لطف تو چـه کار کنم که 
هالـو گفتـه بود وقتـي رسـیدي، فـالن روز بیا به نشـاني اي که 
برایـت مي گویـم. موقعش که رسـیده بود، میرزاحبیـب مي رود و 
مي بینـد از خانـه اي که قرار داشـتند، همـان سـواري دارد بیرون 
مي آیـد کـه تـوي کربـال، دلـداري اش داده بـود؛ اما پیـاده. انگار 
کـه تـازه گریه کرده بـود. میرزا از هیبت مرد، نتوانسـته بود حتي 
سـالمي بـه او بکند و آشـنایي اي بدهـد اما هالو را دیـده بود که 
تـا جایي که مي شـد بدرقـه اش کـرد و قربان صدقـه اش رفت. 

هالـو، بعـد کـه میرزا جلـو رفته بـود گفته بـود فـردا روز مرگش 
اسـت و بـرده بـودش توي خانه و کفنـش را نشـانش داده بود و 
هزینه دفنش را هم داده بود و خواسـته بود فـرداي آن روز، میرزا 
بیایـد و ببـرد خاکش کنـد تخت فوالد. حاال اگـر میرزاحبیب هم 
نمي گفـت آن مـرد کـي بـود که هالـو مالزمش بـود از همهمه 
و گریه هـاي مـردم همه چیـز فهمیـده مي شـد. مي شـد فهمید 
کـه قـرار نیسـت صاحـب قبـر بـا ترمـه رنگ ورورفتـه لـول 
خـورده، بي اسـم باشـد و بي رسـم. حتـي عالـم بـزرگ شـهر 
هـم جلـوي مـردم وصیت کرد قبـرش کنار قبـر هالـو زیر پاي 
فاتحه خوان هـاي قبـر هالـو باشـد. قـرار شـد نسـیم، نرم نرمک 
بـرود زیـر خـاك و بیدهاي مجنون شـهر، تـاب بخورنـد و تاب 
بخورنـد و کوچه کوچـه گـذر کنند و خبـر از دسـت دادن هالوي 

 .بـازار، مـالزم موالیشـان را بـه گوش هم برسـانند

هـالو
طهورا حیدري
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پي نوشت ها
1. تخت فوالد که در جنوب اصفهان واقع شده، 
بعد از وادي السالم نجف بزرگ ترین قبرستان 
جهان تشیع است و زاهدان و عالمان گمنام و 

مشهور بسیاري در آن مدفون هستند.
2. حاج آقاجمال اصفهاني.
3. آیت اهلل چهارسوقي.
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دايي
مـن کوچـک بـودم و یک دایی داشـتم کـه بزرگ 
بـود. قـدش بلند بـود. خودش می گفت مثـل مناره 
مسـجد. دایی جـون یـک خصوصیتـی که داشـت 
ایـن بـود کـه مـا را داخل آدم حسـاب می کـرد؛ ما 
بچـه بودیـم، یک مشـت بچه کـه توی حیـاط خانـه شـلوغی در قم، 
گرگم به هـوا بـازی می کردیـم امـا او احتراممـان می کرد. بـه حرفمان 
گـوش مـی داد و بـا مـا حـرف مـی زد. حـرف حسـابی مـی زد. به من 
می گفـت »ایـن بچه هـا را می بینـی؟ همه از یـک فامیل انـد اما با هم 
فـرق دارنـد چـون پدرانشـان با هم فـرق دارنـد چـون در محیط های 
مختلـف بـزرگ شـده اند. آدم هـا با هم فـرق دارنـد. به خاطـر محیط، 

نسـل و تربیـت مختلف با هـم فـرق دارند.«
دایی جون به ما رسـیدگی می کرد؛ یعنی دقت می کرد که مسـئله تک تک 
ما چیسـت. عالقه ما چیسـت. او می گفت »آدم ها را زود دسـته بندی نکنید 
و کنـار نگذارید. فالنـی چون این طوری لباس می پوشـد، پـس این طوری 
فکـر می کنـد چون این طوری فکر می کنـد، پس حتماً فالن جور اسـت.« 
می گفت »خوب اسـت آدم خودش باشـد، خودش را حفظ کند ولی بقیه را 
هم ببیند و بشـنود.« وقتی بعدها برای درس خواندن رفته بودم آلمان، یک 
هم شـاگردی نپالـی داشـتم. دایی جون می گفـت »ارتباطت را بـا این قطع 

نکن. دنیا را می توانی با آدم هایش بشناسـی«. 
خواهرزاده ایشان

پاسخ
خانمـی جـوان کـه از توفیقـات عالمـی مسـلمان 
بسـیار دلخـور بود، بـه دوسـتانش گفته بـود »من 
می دانـم چه طـور حالش را بگیـرم و خرابش کنم!« 
و بالفاصلـه پـس از پایـان سـخنرانی، درحالی کـه 
همـه را متوجـه خـود کرده بـود، جلو رفت و دسـتش را بـه طرف وی 
دراز کـرد. ایشـان دسـتش را طبق عادت روی سـینه گذاشـت، او هم 
که منتظر همین بود پرسـید »شـما هم می خواهید نجس نشـوید؟!« 
 )یعنـی شـما زنـان و غیرمسـلمانان را نجـس و دون پایـه مي دانیـد!(

امـام موسـی صـدر هـم پاسـخ داد »نه بلکـه برعکـس، تو آن قـدر با 
ارزش و پـاک هسـتی کـه چنیـن تماس هایـی حریـم قدسـی و زنانه 

تـو را می آالیـد.« 
ایـن جـواب حکیمانه، عمیق و هوشـمندانه، نه فقط توطئـه او را خنثی 
کرد، بلکه کار برعکس شـد و جمعیت مسـیحی حاضر بیشـتر به وجد 

آمدند و به ایشـان ارادت بیشـتری پیدا کردند.
یکي از همراهان ایشان

  سيد 
مـن بـه او مي گفتـم »سـيد« از همان اوليـن باري 
كـه ديدمـش، زبانـم بـه ايـن چرخيـد. مي گوينـد 
تشـبيه نكنيد ولي اولين بـاري كه اين مـرد بزرگ 
را ديـدم و لحظـه اي كـه اين مرد بـزرگ از در خانه 
مـا وارد شـد، مـن يـاد حضـرت علـي افتادم. سـيد بسـيار مهربان 
بـود. هيچ وقـت نديـدم حتي صدايـش را براي كسـي بلند كنـد،  ولي 
يك جـور ابهـت داشـت. وقتـي از در مي آمـد تو، ابهـت اين مـرد تو را 
مي گرفـت. همه هميـن حـس را داشـتند... از صورتش نـور مي باريد. 
سـام كردنـش هم خاص بود، حتـي وقتي بچه اي از در وارد مي شـد، 
بلنـد مي شـد و بـا آن قـد بلنـد دوال مي شـد. االن كي اين طـور رفتار 

مي كند؟
ام غياث )دوست خانوادگي(

  احترام 
مـن در خانـه اي بـزرگ مي شـدم كـه پـدرم بـه 
مهمـان تعـارف نمي كـرد خانـه بيايد مگـر اين كه 
قبـل از آن بـا مـادرم مشـورت كـرده باشـد. با اين 
كارش بارهـا مهمان هاي لبنانـي اش را آزرده خاطر 
يـا شـگفت  زده كرده بـود؛ اين كـه »براي دعـوت آن ها به خانـه اش از 
زنـش اجـازه مي گيـرد«. مـن در خانـه اي بـزرگ مي شـدم كـه در آن 
هيـچ مـردي ايـن اجـازه را بـه خـودش نمـي داد كاري را كـه خودش 
مي توانسـت بكنـد از خواهـرش، دختـرش يـا زنـش بخواهـد. يـادم 
نمـي رود كـه با مامـان از خريد آمـده بوديم و بابـا از دفترش كه طبقه 
پاييـن بـود آمـد بـاال كـه سـري به مـا بزنـد و همين كـه آمـد داخل 
پرسـيد ميوه هـم داريم؟ و قبـل از اين كه مـا كاري بكنيم يك طالبي 
از سـبد ما برداشـت، برد خودش آن را شسـت و وقتي من گفتم انجير 
هـم هسـت، نگاهش بـرق زد و برگشـت. طالبـي را پـس داد و گفت 
پـس انجيـر مي خورم. نگفت ميـوه برايم بياور! نگفت انجير بشـور بده 
بخـورم. اصـًا اين طوري نبود. امكان نداشـت چنيـن جماتي بگويد.
حورا صدر )دختر ايشان(

مردي شبيه امام 
چند روايت كوتاه از زندگي امام موسي صدر

براي شهريورماه 1357 كه او را از ميان ما ربودند

*
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  تبليغ 
امـام بـرای مقابلـه بـا زشـتی ها بـه تبلیـغ زبانـی 
اکتفـا نمی کـرد و حتـی اگـر می خواسـت مـردم را از 
شـراب خواری پرهیـز دهـد به شـیوه اقناعـی برخورد 
می کـرد. مثـًا یـک روز امام بیـن راه در جـاده ای در 
منطقـه خیـزران مقابـل رسـتورانی می ایسـتد تا کمـی اسـتراحت کند، 
گویـا از فضایـی کـه در آن جـا حاکـم بـوده احسـاس می کند کـه زمینه 
بـرای یـک کار اقناعی فراهم اسـت، لذا به اتفاق همراهان وارد رسـتوران 
می شـود و گوشـه ای می  نشـیند و بـه صاحـب رسـتوران می گوید کمی 
شـراب و یـا یکـی از انواع مشـروبات الکلی را بـرای من بیاوریـد. افراد از 
ایـن خواسـته امـام تعجـب می کننـد و توجه همه جلـب می شـود. امام 
تأکید می کند که درسـت شـنیده اید آن چـه را گفتم بیاورید. بعـد کافه دار 
لیوانـی شـراب نـزد امـام مـی آورد. سـپس امـام از او می خواهـد که یک 
جگر گوسـفند هم بیاورد. بافاصله سـفارش ایشـان انجام می شود. امام 
قطعـه ای از جگـر را برش زده و روی آن شـراب می ریزد، پس از لحظاتی 
تغییـرات جـدی در ظاهـر جگر ایجاد می شـود. در این جا امـام خطاب به 
حاضـران می گویـد ببینیـد شـراب بـا ایـن جگر چه کـرد همیـن اتفاق 
برای جگر کسـانی که این نوع مشـروبات را اسـتفاده می کنند، می افتد. 

آیـا منطقـی اسـت که هم چنـان به نوشـیدن آن اصرار داشـته باشـید؟
هاشم الهاشم )از یاران لبناني ایشان(

 براي نقش امام علي  
سـوری االصل  کارگـردان  مصطفی عقـاد، 
 هالیوود و کارگردان فیلم محمدرسـول اهلل
وقتـی بـا امـام موسـی صدر دیـدار می  کنـد 
و از تأثیـر فیلمـش در دنیـای غـرب سـخن 
می گویـد، امـام موسـی صدر بـه او می گویـد »چـرا چنیـن 
اثـری را بـرای حضـرت علـی نمی سـازی؟« عقـاد در 
پاسـخ می گویـد »علی شـخصیتی اسـت کـه همـه او را 
می سـتایند؛ حتی دشمن ترین دشـمنانش، مسیحی و یهودی 
و کافر و مؤمن و مسـلمان و غیرمسـلمان، همه و همه علی را 
پذیرفته انـد و او را قبـول دارند. اگر کسـی قرار باشـد که نقش 
علی را در فیلم امام علی ایفا کند، کسـی نیسـت جز شـما 
امـام صدر؛ چراکه در سـرزمین های اسـامی، همـه و همه از 
».اهـل کتـاب گرفته تا مسـلمانان، شـما را می سـتایند

* برخـي مطالـب ایـن دو صفحه از کتاب هفت روایت خصوصي از زندگي سـید موسـي 
صدر نوشـته حبیبه جعفریان انتخاب شـده  است.
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د ر باغ »به فد ای تو شد ن« باز شد ه است
فاطمه د ولتی

بابایمحمدحسین
چشـم انتظار بـود ؛ ماه هـا بـرای د یـد ن و 
بویید نش انتظار کشـید ه بود ؛ بـراي این که 
د سـتان کوچکـش را لمس کنـد  و صورت 
سـرخش را ببوسد ، لحظه شـماری می کرد . 
کـرد ه  انتخـاب  را  اسـمش  قبـل  ماه هـا 
بـود ؛ محمد  حسـین، پسـری کـه نیامـد ه 
عزیـزد ل بابایـش شـد ه بـود ، اما شـاید  آن 
روز کـه این نـام را برای د لبنـد ش انتخاب 
می کـرد ، د ر باورش نمی گنجیـد  که آرزوی 
د یـد ن و بوسـید ن او به د لش بمانـد . بابای 
محمد حسـین عاشـق شـد ه بـود  و تـوی 

یـک  د ل د و محبـوب جـای ند اشـت.
از عمـرش  بهـار  سـجاد  طاهرنیـا سـي 
می گذشـت. جـوان بـود ، همسـر بـود  و 

مهم تـر از همه یـک پد ر. گیالني بـود ، اما 
قـم را بـرای زند گـی و سـکونت برگزیـد ه 
بـود . روزهـای آخـر، مبهـوت مانـد ه بـود  
میـان د وراهـی، از طرفـی بـرای د یـد ن 
فرزنـد ش د ل د ل می کـرد  و از سـوی د یگر 
بی قـرار حـرم بی بـی زینـب بـود . باید  
انتخـاب می کـرد  میـان ماند ن و نشسـتن 
و د یـد ن فرزنـد ش یـا بلنـد  شـد ن و رفتن 
به سـوي آرمانـش کـه د فـاع از حـرم بانـو 

بود .
سـجاد  د ر شـب حرکـت بـه خط مقـد م از 
خـد ا می خواهد  کـه راه را به او نشـان د هد  
و جواب اسـتخاره، مشـعل هد ایت سـجاد  
می شـود ؛ آیـه 123 سـوره توبه کـه د ر آن 
گفته شـد ه »ای کسـانی که ایمان آورد ید ! 
برویـد  و با قد رت تمام با د شـمنان بجنگید  
و نترسـید  و بد انیـد  خد اوند  با پرهیـزگاران 
را  او شـب عاشـورا تصمیمـش  اسـت.« 
می گیـرد  و مصمـم مي شـود  کـه اهـل 
آسـمان باشـد . د رست همان شـب و د ر راه 
د فـاع از حرم حضرت زینـب و مقابله با 
یزید یـان زمان د ر حلب سـوریه بـه آرزوی 
د یرینه اش می رسـد  و مهمان سـفره ارباب 

بی کفـن می شـود .
از سـجاد ، د و فرزنـد  بـه یـاد گار ماند ه یک 
فاطمـه چهارسـاله و یکـي محمد حسـین 
چند ماهـه، محمد حسـینی کـه هیچ وقـت 
بابایـش را ند یـد . وقتـی پـد ر شـهید  شـد ، 
محمد حسـین 25 روز بـود  که چشـمانش 
را گشـود ه بـود . حاال ایـن روزها فاطمه که 
بی قـرار پد ر اسـت، می نشـیند  یک گوشـه 
و  مـاد ر  گریه هـای  بـه  می زنـد   زل  و 
ماد ربزرگـش و شـاید  از خود ش می پرسـد  

مگـر چـه شـد ه؟ آخـر فاطمه فقـط چهار 
سـال د ارد  و هنـوز نمی د انـد  این جمله که 
»بابـا رفتـه پیش خـد ا« یعنی چـه و هنوز 
نمی د انـد  کـه ایـن مأموریـت پـد ر تـا ابد  
طول می کشـد ، آخر چهارسـاله ها همیشه 

عزیزد رد انـه بابـا بود ه انـد .
همه، شـهید  سـجاد  طاهرنیا را بـه اخالق 
و د ین مـد اری اش مي شناسـند ، بـه جوانی 
که نماز شـبش تـرك نمی شـد  و خواند ن 
بـود .  روزش  هـر  کار  عاشـورا  زیـارت 
پـد رش می گویـد  »او نمونـه یـک جـوان 
اخالق مـد ار بـود . هـرگاه مـن و مـاد رش 
را می د یـد ، حـاال هرکجـا که می خواسـت 
باشـد ، د ر خانـه یـا مهمانـی، بایـد  د سـت 
سـجاد   می بوسـید .«  را  مـاد رش  و  مـن 
راه هـای عزیـز شـد ن بـرای خـد ا را خوب 

می د انسـت.
او بـرای محمد حسـینی کـه هرگـز ند یـد  
د وسـت  خیلـی  این کـه  »بـا  می نویسـد  
د اشـتم ببینمـت امـا نشـد ... چـون مـن 
صـد ای کمـک خواسـتن بچـه شـیعیان 
را می شـنید م و نمی توانسـتم بـه صـد ای 
کمـک خواسـتن آن هـا جـواب ند هـم. از 
پد رتـان راضـی باشـید  ماد رتـان را تنهـا 
نگذاریـد  و گوش به فرمـان امـام خامنه ای 
باشـید ... پـد ری کـه همیشـه بـه یاد تـان 

هسـت.«
د ر  عکس هایـش  و  رفتـه  سـجاد   حـاال 
فضـای مجـازی د ست به د سـت می شـود . 
او د ر اولیـن روز از د ومیـن مـاه پاییـز 94 
بـرای همیشـه چشـم هایش را بسـت تـا 

سـربلند  بـه د یـد ار امامش بـرود .
 بابای محمد حسین حاال پیش خد است.
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درآغوشخدا
جوانـی اش  بـزرگ  آرزوهـای  بـه  هنـوز 
نرسـید ه بـود . از وقتـی معمـم شـد ، نورانی 
بـود ن چهره اش بیشـتر بـه چشـم می آمد . 
بـا عبـای قهـوه ای مرد تـر نشـان مـي د اد . 
سـوم راهنمایـی بود  که نزد  مـاد رش رفت و 
گفـت که می خواهد  د ر حـوزه د رس بخواند ، 
مـاد ر مخالـف بـود  نه مخالـف حـوزه بلکه 
می گفـت بعـد  د یپلـم به حـوزه بـرو،  امـا او 
تصمیمـش را گرفته بـود . پنج سـاله که بود  
د ر کالس هـاي قـرآن می نشسـت. از سـال 
د وم مد رسـه به اعتـکاف مي رفت. د ر سـوم 
ابتد ایـی موفـق بـه حفـظ سـه جـزء قـرآن 
کریم شـد ه بـود ، د ر هیچ حالی نمـاز و قرآن 
را فرامـوش نمی کـرد ، مکبـر نماز جمعه بود  
و حـاال حوزه را بهترین جا برای رسـید ن به 
خـد ا می د ید . ماد رش شـرط گذاشـت »باید  
حـوزه قـم قبـول شـوی.« و چند ی بعـد  او 
بـا معد ل بسـیار بـاال امتحـان ورود ی حوزه 
علمیه قم را پشـت سـر گذاشـت. با اشتیاق 
د رس می خوانـد . د ر کنـار د رس هـاي حـوزه 
د انشـجوي تـرم 6 فلسـفه بود  و مسـلط به 
د و زبـان انگلیسـی و عربی. وقتي شـنید  آقا 
می گوینـد : جـای افراد ی مثل شـهید  آوینی 
د ر کشـور خالی اسـت و نیاز است جوانان ما 
راهـش را اد امـه د هند ، تصمیم گرفـت د وره 
ارشـد  خـود  را د ر رشـته فیلم سـازی اد امـه 
د هـد . می خواسـت یـک آوینی د یگر باشـد ، 
د وربینـش را هم سـفارش د اد ه بود ؛ د وربینی 

که چنـد  روز د یر رسـید .
محمد امین کریمیان د ر آخرین روز شـهریور 
1373 چشـم هایش را گشـود  و خیلی زود تر 
بـه  می کرد نـد   تصـور  د یگـران  آن چـه  از 

آرزویـش رسـید . به مـاد رش اصـرار می کرد  
کـه بـرو سـر قبـر شـهد ا و برایـم د عـا کن 
شـهید  بشـوم. مـاد ر می گفـت »پسـرم، تو 
معلوماتـت باالسـت. د رس ات خوب اسـت. 
بمـان چـون مرد م این جـا به تو نیـاز د ارند .« 
امـا محمد امیـن شـورید ه تر از این هـا بـود  و 
شـاید  هم عاقل تر کـه جواب مـی د اد  »ماد ر 
ایـن حرف ها را نزن. روز عاشـورا هم همین 
حرف هـا را می زد نـد  و امـام حسـین را 
تنهـا گذاشـتند . فـرد ای قیامت جـواب امام 
حسـین را چگونـه می د هیـد ؟« مـاد ر 
تـازه فهمید  کـه محمد امینش مرد ی شـد ه 
شـجاع و باغیـرت. همیشـه تـوی گرد نش 
 یـک پالك بـود ؛ پـالك حضـرت زهرا
باشـد .  گمنـام  بی بـی  ماننـد   د اشـت  آرزو 
اولیـن بـار نبـود  که عـازم سـوریه می شـد  
امـا خـود ش خـوب می د انسـت ایـن بـار 
فـرق د ارد . روزهـای آخر قبـل از رفتن حس 
و حـال عجیبـی د اشـت؛ بسـیار خوشـحال 
بـه  لحظه به لحظـه  می شـود   مگـر  بـود ، 
آرزویـت نزد یـک شـوی و شـاد  نباشـی؟! 
را  انتظـارش  کـه شـهاد ت  می د انسـت  او 
می کشـد . وقت رفتن از تمام اقـوام و فامیل 
خد احافظـی کـرد  و بـه مـزار شـهد ا رفت تا 
بـا آن هـا ود اع کنـد ؛ ود اعي که شـاید  د ر آن 
گفـت »بـه زود ی کنارتـان آرام می گیـرم.«

 27 خـرد اد  امسـال د ر منطقه حلب سـوریه 
د و گلوله پا و سـینه  محمد امیـن را د رید  و او 
مسـت از جام شـهاد ت به د ید ار پرورد گارش 
رفـت. د ر وصیت نامـه اش نوشـته بـود  »من 
از ایـن د نیـا بـا همـه زیبایی هایـش می روم 
و همـه آرزوهایـم را رهـا می کنـم امـا بـه 
 والیـت و حقانیـت علی بـن  ابی طالـب

و خد اونـد ی خـد ا یقه تـان را می گیـرم اگـر 
خامنـه ای را تنها بگذاریـد ، خواهش آخر من 
این اسـت که سـالم مـرا به امـام خامنه ای 
برسـانید  و بگوییـد  اگر د وبـاره زند ه شـوم از 

تکه تکـه شـد ن د ر راه تـو ابایی نـد ارم.«
د وسـت  بیشـتر  را  گمنامـی  محمد امیـن، 
د اشـت و فقـط خـد ا می د انـد  د ر آخریـن 
لحظـات پـروازش زیر لب چـه زمزمه کرد ه 
بـود  کـه پیکـرش بـه کشـور بازنگشـت و 
شـد  شـهید  جاوید االثـر. پـد رش می گویـد  
»راضـی نیسـتم به خاطر فرزند م به د شـمن 
پـول بد هند  تـا نیـروی آن ها قوی تر شـود . 
پسـرم بـا خـد ا معاملـه کـرد . اگر جسـمش 
این جـا باشـد  یـا آن جـا زیـاد  مهم نیسـت، 
مهـم آن اسـت کـه خـد ا ایـن شـهاد ت را 

بپذیرد .«
 .شهاد تش مبارك
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چرا خداوند حضرت ابراهیم را خلیل خود انتخاب کرد؟
همانـا خداوند سـبحان، ابراهیم را خلیل گرفـت، زیرا بر محمد 

و آل محمد، بسـیار صلوات می فرستاد.1
مال حرام چه آثاری دارد؟

حـرام، رشـد و فزونـی ندارد، و اگر هم داشـته باشـد برکت نـدارد، و 
آن چـه از حـرام انفاق شـود، پـاداش نـدارد، و آن چه از حـرام پس از 

انسـان باقـی می ماند، توشـه  آتش او خواهـد بود.2
آیا ُگل گرفتن هم آدابی دارد؟

هر که گلی یا شـاخه ای از ریحان بگیرد، و آن را ببوسـد، و بر چشم 
نهـد، سـپس بـر محمـد و آل محمـد صلـوات بفرسـتد، خداوند به 
شـمار ریگ هـای کوه عالج برایش حسـنه می نویسـد، و به شـمار 

آن گناهانـش را پـاك می کند.3
بـرای سـختی ها، حـوادث و حوائـج دنیـا و آخـرت چـه 

دعایـی را توصیـه می کنیـد؟
مالزم استغفار باشید. )زیاد استغفار کنید(.4

از دیدگاه شما دنیا چه طور تعریف می شود؟
 دنیا بازار است؛ جمعی در آن سود برند و گروهی زیان بینند.5

خـدا دنیـا را محـل گرفتـاری قـرار داده و آخرت را سـرای پـاداش، 
گرفتـاری دنیـا را سـبب پاداش آخـرت قـرار داده و ثـواب آخرت را 

عـوض گرفتـاری دنیا.6

ماک ارزیابی دنیا و آخرت چیست؟
مـردم در دنیـا با مـال خود ارزیابـی می شـوند و در آخرت 

با عمل خـود.7
اگـر حاجتـی داشـته باشـیم کجـا و چگونـه از 

خداونـد منـان بخواهیـم؟
هـر کس به سـوی خدا حاجتـی دارد، در طوس )مشـهد(؛ 
قبـر جـدم امام رضا را با غسـل، زیارت کنـد و باالی 
سـر او دو رکعـت نمـاز بخوانـد و در قنـوت آن از خـدا 
حاجتـش را بخواهـد کـه اگـر خواسـته او در گنـاه و قطع 
رحـم نباشـد، بـه اجابت می رسـد. جـای قبـر او قطعه ای 
از بهشـت اسـت که هیـچ مؤمنـی آن را زیـارت نمی کند 
مگـر آن کـه خـدا او را از آتـش آزاد می کنـد و به بهشـت 

مـی آورد.8 فرود 
ثروتمندی و فقیری به چه چیزی است؟

 ثروتمندی، کمی آرزو و راضی بودن به اندازه کفاف است.
و فقیری، سیري ناپذیری نفس و ناامیدی بسیار است.9

چه توصیه هایی برای اهالی خوبان دارید؟
 بهتر از کار نیک، انجام دهنده آن است.

و زیباتر از زیبا، گوینده آن است.
بهتر از دانش، دارنده دانش است.

و بدتر از بدی، انجام دادن آن است.10

در محضر هدايت
گفت وگو با امام هادی

به کوشش رحمت پوریزدی

پی نوشت ها:
1. علل الشرایع، ص34، ح3.

2. الکافی، ج 5، ص125، ح7.

3. همان، ج6، ص525، ح5.
4. الدعوات، ص49.

5. بحاراالنوار، ج75، ص365، ح1.

6. تحف العقول، ص362.
7. اعالم الدین، ص311.

8. االمالی صدوق، ح939.

9. بحاراالنوار، ج75، ص109، ح12.
 .36910. همان، ج78، ص

خانهخوبان  شماره  91 شهریور 261395

امامخوبان



سـرلوحه مـا اگر کـه قرآن باشـد
بایسـت کـه ازدواج، آسـان باشـد
ازخواسـته ها یکی یکـی می گذریم
تا عشـق نصیب هر دو تامان باشـد
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نامهعاشقانه

»محبوبـم! مـن نمي توانـم 
تـو را فقـط همسـرم صـدا کنـم چـون 
پاره هـاي جانـم در تـو حل شـد و پاره هاي 
عمـرم چـون دو فرزنـد از تو روییـد. باید تو 
را به جـای همسـرم به نام دیگـري بخوانم 
کـه هـم آن معنـاي دوسـت داشـتن را در 
خود داشته باشـد و هم دربرگیرنده روییدن 
و  باشـد  تـو  وجـود  از  عمـرم  پاره هـاي 

نمي  دانم که چه بگویم...«
)فرازي از نامه شهید علیرضا نوري به همسرش(1

دقتخاص

راسـتي  گفـت:  حمیـد 
یک چیزهایـی آمده، خانم ها زیر چادرشـان 
سـر مي کنند. جلوش بسته اسـت و تا روي 
بازوهـا را مي گیـرد... فاطمه گفت: مقنعه را 
مي گویـي؟ حمیـد دسـت هایش را کـه بـا 
حـرارت در فضا حرکـت مي کردند، انداخت 
گفـت:  نشسـت.  او  کنـار  آمـد  و  پاییـن 
نمي دانم اسـمش چیسـت، ولي چیز خوبي 
مي گیـري  بغـل  بچـه  چـون  اسـت؛ 
راحت تـري... از آن موقـع بـا چـادر، مقنعـه 
برایـم  درنیـاوردم.  هیچ وقـت  و  پوشـیدم 
جالـب بـود و لذت بخش کـه او به ریزترین 
کارهـاي مـن دقـت مي کنـد؛ بـه لبـاس 

پوشیدنم، غذا خوردنم، کتاب خواندنم...
)همسر شهید حمید باکري(2

پارکبابابا

روزي حسـن آقـا از منطقه 
آمـد و گفـت: واقعاً پیش بچه ها شـرمنده ام 
و مي ترسـم یک روز شهید بشـوم و آرزوي 
روز  آن  بمانـد،  دلشـان  در  پـارك  بـردن 
به قـدری خسـته بـود کـه حـد نداشـت. 
به اتفـاق دخترم به پـارك رفتیم و دخترمان 
در حـال بـازي با تـاب بود، اما حسـن آقا از 
فـرط خسـتگي روي نیمکـت خـواب رفته 
بـود. در همین حـال دخترم او را صـدا زد و 
از او خواسـت تـا تابش دهد و او سراسـیمه 
از خـواب بیـدار شـد و به طرف تـاب دوید و 

دوتایي مشغول بازي شدند.
)همسر شهید حسن طوسي( 3

معجزهخطبهعقد

اولیـن دیدارمـان در پـاوه را 
یـادم نمـی رود که به خاطر بحـث با یکی از 
روحانیون اهل سـنت، چه قـدر با عصبانیت 
با من برخورد کـرد. همین طور برخوردهای 
بعـدش در حال عـادی بـودن، برایم همراه 
بـا ترس بـود تا جایـی که وقتـی صدایش 
ماجراهـا  مي لرزیـد.  تنـم  می شـنیدم،  را 

داشـتیم تا ازدواجمان سـر گرفت، ولی چند 
مـاه بعـد از ازدواجمان احسـاس کـردم این 
حاجـی با آن بـرادر همت که می شـناختم، 
خیلی فـرق کرده! خیلی با محبت اسـت و 
خیلی مهربان. ایـن را از معجزه های خطبه 
عقد می پنداشـتم؛ چراکه شـنیده بـودم که 
قـرآن کریـم می فرمایـد »وجعـل بينكـم 

مودة ورحمة«.
)همسر شهید محمدابراهیم همت(4

ابرازمحبت

به محـض این کـه بـه خانـه 
رسـید، داشـت مي خندیـد. گفتـم »چیـه؟« 
گفت »آقـاي مظاهري یک چیـزی گفته به 
مـا کـه نباید بـه زن ها لـو بدهیـم، ولي من 
نمي توانـم نگویـم.« گفتـم »چـرا؟« گفت: 
»آخـر تـو بـا زن هـاي دیگـر فـرق داري!« 
کنجـکاو شـده بـودم، گفتم »یعنـي چي؟« 
گفـت »این قـدر خانـه نبـودم کـه بیشـتر 
احسـاس مي کنـم دو تا دوسـت هسـتیم تا 
زن و شـوهر.« گفتم »آخرش مي گویي چي 
به تـون گفتنـد؟« گفـت »آقـاي مظاهـري 
توصیـه کرده کـه محبتتان را به همسـرتان 
حتمـاً ابـراز کنیـد.« توي سـپاه حرف شـده 
بـود کـه چـه کسـي رویـش مي شـود یـا 
جرئـت دارد امروز به زنش بگوید »دوسـتت 
دارم.« گفتـم: »خـدا را شـکر، یکـي ایـن 

چیزها را به شما یاد داد.« 5

معجزه خطبه عقد
همسرداریشهدا

علیرضا صداقت
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منتظرمن

یـک روز خانـواده مهـدی 
همـه منـزل ما مهمـان بودنـد؛ پـدر، مادر، 
خواهـر و بـرادر مهـدی. همـه بـا هم سـر 
سـفره نشسـته بودیم. من بلند شدم و رفتم 
از آشـپزخانه چیـزی بیـاورم. وقتـی آمـدم، 
دیـدم همـه تقریبـاً نصـف غذایشـان را 
خورده انـد، ولـی مهدی دسـت بـه غذایش 

نزده تا من برگردم.
)همسر شهید مهدي زین الدین(6

كمکبههمسر

ظرف های شـام معمـواًل دو 
تا بشـقاب و یـک لیوان بـود و یک قابلمه. 
وقتـی می رفتـم آن هـا را بشـویم، می دیدم 
همان جـا در آشـپزخانه ایسـتاده، بـه مـن 
می گفـت »انتخـاب کـن، یا بشـور یـا آب 
بکـش.« بـه او می گفتـم »مگـر چه قـدر 
ظرف اسـت؟« در جـواب می گفت »هرچه 

هست، با هم می شوییم.«
)همسر شهید مهدي زین الدین(7

خجالتمیکشم!

بـود.  بارانـی  شـب  یـک 
فردایـش حمید، امتحان داشـت. رفتم توي 
حیاط و شـروع کـردم به شسـتن لباس ها. 

همین طـور کـه داشـتم لباس می شسـتم، 
دیـدم حمیـد آمـده پشـت سـرم ایسـتاده. 
گفتـم »این جا چی کار می کنـی؟ مگه فردا 
امتحـان نـداری؟« دو زانـو کنـار حـوض 
نشسـت و دسـت های یـخ زده مـرا از تـو 
تشـت بیـرون آورد و گفـت »ازت خجالت 
می کشـم. من نتونسـتم اون زندگی که در 
شـأن تو باشـه بـرات فراهم کنـم. دختری 
کـه تو خونه باباش با ماشـین لباس شـویی 
لباس می شسـته حـاال نباید تو ایـن هوای 
سرد مجبور باشـه...« حرفش را قطع کردم 
و گفتـم »من مجبور نیسـتم. با عالقه این 
کار رو انجـام میـدم. همیـن قدر کـه درك 
می کنـی. می فهمـی. قدرشـناس هسـتی 

برام کافیه.«
)همسر شهید عبدالحمید قاضي میرسعید(8

معذرتمیخواهم

یک بار سـر یک مسـئله ای 
بـا هم بـه توافق نرسـیدیم، هرکـدام روی 
حرف خودمان ایستادیم، اسماعیل عصبانی 
شـد، اخـم کرد و لحـن مختصر تنـدی به 
خـودش گرفت و از خانه بیرون رفت. شـب 
کـه برگشـت، همان طـور بـا روحیه بـاز و 
لبخنـد آمـد و بـه من گفـت »بابـت امروز 
می گفـت:  می خواهـم.«  معـذرت  صبـح 
»نباید گذاشـت اختالف خانوادگی بیشتر از 

یک روز ادامه پیدا کند.«
)همسر شهید اسماعیل دقایقي( 9

پي نوشت ها
1. عشق و آتش، کنگره شهداي 

مازندران، ص141.
2. نیمه پنهان ماه، شهید حمید باکري، 

روایت فتح، ص29.
3. عشق و آتش، کنگره شهداي 

مازندران، ص21.
4. نیمه پنهان ماه، شهید ابراهیم همت،  

روایت فتح. 
5. آن سوی دیوار دل، ص72.

6. یادگاران، کتاب زین الدین، ص19.
7. همان.

8. نشریه امتداد، شماره 11.
9. نیمه پنهان ماه، شهید دقایقی، روایت 

 .37فتح، ص
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رمز و راز دلبران 
گلدان تنهايي مردها

علي محمد صالحي

شـش مـاه از ازدواج ترانـه با سـهیل می گذشـت. زندگی با خوشـی در جریـان بود تا 
این کـه پـس از مدتـی، سـهیل بدون دلیـل خاصی از نظـر احساسـی از ترانه فاصله 

گرفـت. ترانه نمی توانسـت دلیل این فاصلـه را بفهمد. 
ترانـه دراین بـاره می گویـد: همسـرم مدتـی بـه مـن در همـه مـوارد توجـه کامـل 
می کـرد، امـا چنـدی بعـد، حاضـر نیسـت حتـی بـا مـن صحبـت کنـد. مـن همه 
کوششـم را مي کنـم تـا رابطـه او بـا مـن بهتر شـود، امـا ایـن کار وضعیـت را بدتر 

مي نمایـد. نمی دانـم از نظـر او چـه کار اشـتباهی از مـن سـرزده اسـت؟ 
وقتـی سـهیل بـه ترانـه بی توجه شـد، ترانه تصـور می کرد کـه کار اشـتباهی انجام 
داده و خـودش را سـرزنش می کـرد. او می خواسـت همه چیـز بـه حـال اول بازگردد، 
امـا هرچـه می کوشـید، کمتر موفـق بود و سـهیل خود را بیشـتر عقب می کشـید.

چون تویي نرگِس باِغ نظر اي چشم و چراغ
سر چرا بر مِن دل خسته، ِگران مي داري؟

سـرانجام ترانه با شـرکت در نشسـت های مشـاوره ای، احسـاس آرامش و آسـودگی 
خاطـر پیـدا کـرد و اضطـراب و پریشـانی اش از میـان رفـت. از همـه مهم تـر، دیگر 
خـودش را سـرزنش نمی کرد. ترانه فهمید که وقتی همسـرش از او فاصله می گیرد، 
کار اشـتباهی از او سـر نـزده و تقصیری نـدارد. افزون بر آن، دریافت که چرا سـهیل 
خودش را عقب می کشـد و این که در برابر رفتار او چه برخوردی داشـته باشـد. چند 
مـاه بعد، در نشسـت دیگری سـهیل از من به خاطـر آن چه ترانه آموخته بود، تشـکر 
کـرد و گفـت که تصمیم گرفته اند زن و شـوهر خوبی برای یکدیگر باشـند. ترانه به 

رازی پـی بـرده بود که بسـیاری از زنـان درباره آن چیـزی نمی دانند.
ترانـه دریافـت کـه وقتی می کوشـد خـودش را به سـهیل نزدیک کند و همسـرش 
تـالش می کنـد از او فاصلـه بگیـرد، در واقـع، سـبب می شـود فرایند چرخـش  مدار 
صمیمیت همسـرش به درسـتی طی نشـود و سـهیل نتواند دوباره به او نزدیک شود. 
ترانه با دویدن به دنبال سـهیل، مانع از آن می شـد که شـوهرش حتی احسـاس نیاز 
بـه او کنـد و تمایـل بـه ماندن در کنار او داشـته باشـد. ترانه متوجه شـد ندانسـته با 

تـالش جهـت حفظ صمیمـت، درواقع مانع برقراری صمیمیت شـده اسـت.

گلدان تنهایی
مـردان به طـور غریـزی، بـرای مدتی به همسـر خود عشـق می ورزند و بـه او توجه 
کامـل می کننـد و بـرای مدتـی هـم از او فاصله می گیرنـد و به گلـدان تنهایی خود 
می رونـد و همین امر سـبب شـگفتی همسـران آن ها می شـود، اما زن هـا باید بدانند 
کـه ایـن فاصلـه گرفتـن، طبیعـي و البتـه موقتي اسـت و فقط بـراي این اسـت که 
آن هـا احسـاس اسـتقالل و خودمختـاری خـود را حفـظ کننـد. مـردان بـرای رفتن 
بـه ایـن کـوچ موقـت، پافشـاری می کنند و ایـن موضوع، هیـچ ارتباطـی با تصمیم 
یـا انتخـاب آن هـا نـدارد و هیچ کـدام از آن هـا در این بـاره مقصر نیسـتند؛ زیـرا این 
»چرخـِش مـدار صمیمیـت« سـیر طبیعـی خـود را دنبال می کنـد و به هـر صورت 

می افتد. اتفـاق 
معمـوالً وقتی کـه یـک زن، دربـاره مسـائل گوناگون با احسـاس، شـروع به صحبت 
می کند، همسـر او بیشتر احسـاس نیاز به عقب نشـینی پیدا می کند. این رفتار ناشی از 

مقاله خوبان
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آن اسـت که احسـاس ها و عواطف، مرد را نزدیک تر می کشـاند و موجب 
صمیمیت می شـود و هنگامی که مرد بیش از اندازه به همسـرش نزدیک 
می شـود، به خودی خـود عقب نشـینی می کنـد تـا احسـاس اسـتقالل 
و خودمختـاری پیـدا کنـد؛ البتـه این عقب نشـینی به این مفهوم نیسـت 
که او نمی خواهد به احسـاس همسـرش توجه کند، بلکه بدین معناسـت 
کـه وی اکنـون نمی توانـد ایـن کار را انجـام دهد و جالـب این  که هرگونه 

تالشـي از طـرف زن نیز نتیجه معکـوس مي دهد:
اگر َروم ز پِي اش فتنه ها برانگیزد

َور از طلب بنشینم، به کینه برخیزد
خانم هـا بایـد بدانند وقتی مرد در حال عقب نشـینی و خلـوت گزیدن در 
گلـدان تنهایـی خـود اسـت، به هیچ وجه زمان مناسـبی بـرای گفت وگو 
یا نزدیک شـدن به او نیسـت. باید گذاشـت عقب نشـینی مرد به نهایت 
خـود برسـد و شـروع به تغییر و تحـول  کند. وقتي مرد کاماًل تنها  شـود، 
به نـاگاه احسـاس می کنـد که دوبـاره به عشـق و صمیمیت نیـاز دارد و 

خودبه خـود انگیزه بازگشـت از کـوچ موقت در او زنده می شـود.
زِهي خجسته زماني، که یار بازآید
به کاِم غم زدگان، غم گسار بازآید

بنابراین همان احسـاس و عواطفی که می توانسـت سبب فاصله گرفتن 
مـرد شـود، این بـار باعـث نزدیک تر شـدن او می شـود. ازایـن رو پس از 
مدتـی مـرد خودبه خـود بازمی گـردد و به گونـه ای عمـل می کنـد کـه 
گویـا هیـچ اتفاقـی روی نداده اسـت. ایـن لحظه بهترین فرصـت برای 

اسـت. گفت وگو 
بي تو در کلبه گدایي خویش

رنج هایي کشیده ام که َمُپرس

مرد گریزپا
گفتیـم کـه مـرد پـس از آن کـه نیاز خـود را به داشـتن رابطـه صمیمی 
بـا همسـرش تأمیـن کـرد، بـا وجـودی کـه ایـن صمیمیت بـرای وی 
راضی کننـده اسـت و به طـور موقـت خشـنود شـده، امـا به ناچـار در او 
تحولـی درونـی صورت می گیرد و به تدریج، ممکن اسـت احسـاس کند 
کـه خیلی وابسـته شـده و تشـنه خودمختاری و اسـتقالل می شـود. در 
ایـن حـال، تمایـل پیدا می کند کـه برای خودش باشـد و خـود را بی نیاز 
از شـریک زندگـی می بینـد. بـه همیـن دلیـل، شـروع به عقب نشـینی 

می کنـد.
در ایـن هنـگام، زنـي کـه از ایـن چرخـه خبـر نـدارد، دچـار اضطـراب 
می شـود؛ چـون نمی دانـد همسـرش دوبـاره بـاز خواهد گشـت و روابط 
صمیمانـه خویـش را دوباره از سـر مي گیـرد. در واقع، مـرد به طور مرتب 
جـای نیـاز بـه صمیمیت و خودمختـاری را بـا یکدیگر عـوض می کند، 
امـا زن به خاطـر ناآگاهی، فکر می کند که بی شـک کار اشـتباهی انجام 

داده و سـبب دلسـردی شـوهرش شـده اسـت که همسـرش این گونه 
رفتار می کند. او نگران اسـت مبادا شـوهرش برای همیشـه از او فاصله 
بگیـرد. از ایـن رو، بـه شـوهرش اجـازه عقب نشـینی و رفتـن بـه گلدان 

تنهایـی را نمی دهد.
میل رفتن مکن اي دوست، دمي با ما باش

بر لِب ُجوي، َطرب ُجوي و به کف َساغر گیر
از سوی دیگر، چنان چه مرد نتواند عقب نشینی کند، هیچ گاه فرصتی 

براي نزدیک شدن به همسرش نمي یابد. دانستن این نکته برای زنان 
ضرورت دارد که اگر بر صمیمیت 
مداوم پافشاری ورزند و یا به دنبال 
همسرشان که در حال عقب نشینی 

است، راه بیفتند، در این حالت، 
شوهر همواره می کوشد بگریزد و از 
همسرش فاصله بگیرد )همان طور 

که برای سهیل و ترانه اتفاق 
افتاد(؛ زیرا مرد هیچ گاه مجالی 
جهت احساس تمایل شدید به 

عشق ورزی را پیدا نمی کند. به بیان 
دیگر، وقتی محبوب همیشه در 

کنارت باشد و به محرومیت 
از وجودش گرفتار نشوی، 

شیرینی و لذت دوباره 
یافتنش را نمی چشی.
همسران تنها در نبود 

و دوری از یکدیگر 
احساس دل تنگی 

می کنند و 
هنگامی که 

به هم می رسند، شوق 
دیدار دوباره در وجودشان 

شعله ور می شود.

بازار شوق گرم شد آن َسرْوقد 
کجاست

تا جاِن خود، بر آتش رویش کنم 
سپند2

پي نوشت ها
1. اسـب سـیاه و سفید چشم 
را پیشـاپیش لشـکر خیالش در 

انتظـار نگـه داشـته ام، بـه امیـد 
این کـه آن چابک سـوار، برگشـته و 
بر آن بنشـیند و قدم بر چشـم ما نهد. 

2. جـان را در راه دیـدار او فـدا کنـم، 
آن طـور کـه دانـه اسـفند را روي آتـش 

 مي سـوزد.  و  مي گذارنـد 
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ظریف،محکم،پرتالش
دو تـا بلدرچیـن تیـز و فرزِ دوست داشـتنی 
خریـده بودیـم و به جـای قفـس، دورتادور 
میز بالاسـتفاده ای را ریسـمان بسته بودیم 
و بلدرچین هـا را تـوی آن نگه می داشـتیم. 
یـک روز کـه نشسـته بودیـم پـای رایانـه 
دیدیـم ایـن موجـود ظریـف و لذیـذ دارد 
بـرای خودش تـوی اتاق جـوالن می دهد! 
گرفتیمـش و گذاشـتیمش تـوی قفـس 
کذایـی امـا بعـد از لحظاتـی دوبـاره او بود 
و جوالنـگاه وسـیعش! ایـن اتفـاق چندین 
بـار تکـرار شـد. بـا واکاوی هایمـان متوجه 
شـدیم راه خروجی یافتـه، بدین صورت که 
آن قـدر می پرد تـا باألخره بتوانـد از آخرین 
ریسـمان بسـته شـده بگـذرد و خـود را به 

آزادی برسـاند. چاره کار ساده بود، ریسمانی 
جدیـد بسـتیم و فاصلـه را کم کردیـم، اما 
تالش هـای بلدرچیـن مـا تمامی نداشـت، 
عقـب می رفـت و خیـز برمی داشـت و بـا 
سـینه می خـورد بـه ریسـمان ها و بعد کف 
قفـس و تـالش بعـدی و بعـدی و بعدی. 
هـر چـه او تالش بیشـتر می کرد مـا موانع 
را بیشـتر می کردیـم، از چیـدن بال هـای 
نازنینـش گرفتـه تـا کـم و کمتـر کـردن 

فاصله هـا.
آن روز فهمیـدم گاهـي هـر چه ما بیشـتر 
تـالش می کنیـم، موانع بیشـتر می شـوند، 
امـا هدف اگر واال باشـد با سـینه بـه موانع 
خـوردن و پرت شـدن کف زمیـن بهانه ای 
بـرای توقف نیسـت. بلدرچینمان همیشـه 

راهـی بـرای فـرار می یافت.
و  ریزنقـش  پرنـده ای  به قـدر  مـا  یعنـی 
گاهـي  نداریـم؟  اسـتقامت  ظریف الجثـه 
بـراي ما هـم مانع می تراشـند، این یکی را 
کـه رد کنـی، مانع بعدی را می گذارند سـر 
راهـت و از آن کـه گـذر کنی، مانـع بعدی. 
گاهـي الزم اسـت مـا هـم تغییـر مسـیر 
بدهیـم درسـت مثـل بلدرچیـن قصه من 
کـه وقتـی بـراي گـذر از سـد ریسـمان ها 
ناامیـد شـد شـکافی میـان در و پایـه میز 
می رفـت؛  را  مسـیر  آن  مدتـی  و  یافـت 

خالصـه هـر بـار مسـیری می یافـت.
بـرای رسـیدن بـه هـدف یـا راهـی بایـد 

یافـت یـا راهـی بایـد سـاخت.

پایزخمی
نـگاه کـردن بـه بلدرچین هـا لـذت دارد. 
روزهـای اول تـوی ظروف درباز بهشـان 
آب و دانـه می دادم اما بلدرچین اسـت 
دیگـر، قرار اسـت از روی زمین خدا، 
از میـان خـاك و خـار و خاشـاك، 
دانـه اش را برچینـد، پـس پـا می زنـد 
تـا خـار و خاشـاك را عقـب و جلـو کنـد 
و دانـه اش را بیابـد؛ این جـا هـم به حکـم 
غریـزه پـا مـی زد و غذاهـا را می ریخـت 
زیـر پـا. همین شـد که رفتـم برایشـان از 
ایـن ظرف هـای آب و دانـه  پرنـده خریدم، 
قفس هـای  تـوی  کـه  همین هایـی  از 
پرنده هـای آوازه خـوان هسـت. این طوری 
بهتـر بـود. حاال صـف می ایسـتادند و دانه 

می خوردنـد؛ بـا نظـم و ترتیـب!
دیـروز طبـق معمـول داشـتم نگاهشـان 
می کـردم، دو بـار نـوك می زدنـد داخـل 
ظـرف و بعـد یـک عالمه پـا، پایشـان که 
همین طـوری  نمی رفـت  ظـرف  داخـل 
روی ظـرف پـا مي زدنـد و ادامـه می دادند 
بـه خـوردن؛ خنـده ام گرفـت از ایـن عدم 
تشـخیص، از این عادت پـا زدن که غریزه 
کوچک ترینشـان  وجودشـان.  در  اسـت 

بــلدرچـين ها
فرحناز ایوبی
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آن قـدر پـا می زنـد کـه هـر بـار بایـد پای 
بریـده اش را بتادین زده و چسـب بزنم، آخر 
پایـش مـی رود داخل ظـرف و گیر می کند 
همان جـا، مـن که نیسـتم خـودش تالش 
این طـوری  دربیـاورد  را  پایـش  می کنـد 
زخمـی می شـود، بد هـم زخمی می شـود، 

امـا غریزه اسـت و عـادت... .
لبخنـد می خشـکد روی لبـم چـون یـاد 
عـادات خودمـان می افتـم، وقت هایـی که 
کاری  می کنیـم؛  کاری  عـادت  به حکـم 
نـدارد،  موقعیـت  بـا  تناسـبی  هیـچ  کـه 
را  موقعیـت  می دهـد  نشـان  کـه  کاری 
درك نکرده ایـم مثل همـان بلدرچینی که 
نمی فهمـد این جـا خار و خاشـاکی نیسـت 
کـه بخواهـد آن را کنـار بزنـد تـا بـه دانـه 
برسـد؛ خیـــــــلی جاهـا گویـی مـا هم 
نمی فهمیـم این جـا عادت هایمان راه گشـا 
نیسـتند و بایـد به گونـه ای دیگـر عمـل 
واکنش هـای صحیـح  کـرد. سـنگ بنای 
مـا در کودکـی گـذارده می شـوند؛ اگـر در 
کودکـی بـرای آن ها فضاي حل مسـئله را 
فراهـم کنیـم در موقعیت هـای مختلف نه 
بر اسـاس عـادت بلکه بر مبنـای موقعیت 
رفتـار خواهنـد کـرد و نیازمند ایـن مهارت 

پایـه و اساسـی چنـد نکته  سـاده اسـت:
دربـاره  اول  قـدم  در  اسـت  کافـی 
موقعیت هـای مختلف و راه هـای ممکن با 
کودکمـان صحبـت کنیـم، به جـای آن که 
بـه وی راه کار دهیـم اجـازه دهیـم خودش 
مختلـف  راه حل هـای  و  بیابـد  را  راه کار 
را بیازمایـد. بـرای خطاهـا او را سـرزنش 
نکنیـم و بگذاریـم بـا آزمون وخطـا سـیر 
طبیعـی خـودش را طـی کنـد. بـه او برای 
یافتـن پاسـخ زمـان دهیـم و او را در ایـن 
مسـیر همراهی کنیم و اجـازه دهیم نتیجه  
تالش هایـش را ببینـد. این چند قدم سـاده 
بـه او کمـک می کند تـا بی دلیل پـا نزند و 

خـود را زخمـی نکند.

هلههوله
اصـاًل فکـر نکنید تا زمانی کـه بلدرچین ها 
هسـتند، آن هـا را ول می کنـم و درباره چیز 
دیگری می نویسـم! بلدرچین هـا یک ماهه 
بـه  بودنـد کـه خریدمشـان، می دانسـتم 
سـن تخم گـذاری کـه برسـند بایـد تغذیه 
بـا طبیعـت گـرم داشـته باشـند و برنـج 
اصـاًل گزینـه  مناسـبی بـرای تغذیـه  آن ها 
نیسـت امـا آن موقـع جوجـه بودنـد و تـا 
سـن تخم گـذاری یـک ماهی فاصلـه بود. 
خالصـه دیـدم بـه برنـج عالقـه دارنـد، 
برایشـان برنـج، نیم پـز می کردم. همیشـه 
یکـی از ظرف هایشـان حاوی غـذای آماده  
بلدرچیـن بـود، آن یکی سـبزی  خرد شـده، 
یکـی هم برنـج نیم پز، اما بعـد از یک هفته 
را  خودشـان  مخصـوص  غـذاي  دیـدم 
برایشـان  دیگـری  نـوع  نمی خوردنـد. 
غذاهـاي  نخوردنـد.  هـم  را  آن  خریـدم، 
مخصوصشـان مانـده بـود روي دسـتم و 
از متخصـص  بـود.  برنج هـا تمـام شـده 
بلدرچیـن که مشـورت گرفتم، اکیـداً منعم 
کـرد و گفت »برنجشـان بدهی همین طور 
ریـزه می ماننـد.« حـاال می فهمیـدم دلیل 
قـد نکشیدنشـان را، آخـر در هفتـه  هفتـم 

هنـوز خبـری از نشـانه های بلـوغ نبـود.
فهمیـدم برنـج برایشـان حکـم چیپـس و 
پفـک اسـت کـه بـه کـودك زیر دو سـال 
خیلـی  کـه  همان طـور  دیـدم  و  بدهـی! 
مادرهـا را ایـن روزهـا می تـوان دیـد کـه 
تسـلیم کـودك نوپـای خود شـده و بـه او 
چیپـس، پفک، نوشـابه و چایـی می دهند، 
حـاال  کـرده ام.  را  کار  همیـن  هـم  مـن 
می فهمیـدم چـرا دیگـر غـذای خودشـان 
را نمی خورنـد، چـرا آن طـور کـه بایـد قـد 

نکشـیده اند.
قصـه  مـن و بلدرچین هـا قصه  کـودکان و 
مـادران امـروز و بی توجهـی اسـت و بعدها 
پزشـک تغذیـه! یـادم هسـت مـادرم تـا 
قبـل از پنج سـالگی پفک برایمـان نخرید، 

تنقالتمـان نخودچـی کشـمش، گنـدم و 
شـاهدانه بـا تخمه هـای خربـزه کـه با چه 
ذوقـی بـو داده می شـدند، گاهی هـم ذرت 
بـوداده می آمـد بـه خانـه؛ خالصـه هر چه 
بـود نـه مـواد نگه دارنـده داشـت، نـه مواد 
مجـاز خوراکـی، نـه خیلـی دیگـر از ایـن 
مضرات مواد بسـته بندی که شـامل کیک، 

بیسـکوئیت و آبمیـوه هـم می شـود.
تبلیغـات  هجمـه   بـا  امـروز  بچه هـای   
وسوسـه برانگیز  و  مضـر  هله هوله هـای 
مواجه انـد و ایـرادی بـه مادران نیسـت که 
تسـلیم شـوند، امـا تـوی همیـن هجمـه  
تبلیغـات بـود کـه مـادري را دیدیـم کـه 
روی میـز وسـط سـالن، ظـرف کوچـک 
حلوایـي گذاشـته بـود بـا رنـگ و لعابـی 
زیبـا و کودکـش هـر از چند گاهـی تکه ای 
برمی داشـت و بـا لـذت می خـورد. علت را 
کـه جویا شـدم، گفـت: فرزند سه سـاله اش 
کم خونـی دارد و پزشـک هرگونه هله هوله 
را  این هـا  پـس  برایـش،  کـرده  منـع  را 
جایگزیـن کـرده با ظاهری فریبنـده تا هم 
مشـکل بیمـاری حل شـود و هم مشـکل 

بهانه گیـری.
همیـن  و  اسـت  ایرانـی  مـادر  اصـاًل 
و  اسـت  ایرانـی  مـادر  خالقیت هایـش، 
همیـن تزیین هـای جـذاب سـفره، بـرای 
مـادر هنرمنـد و خـالق ایرانـی جایگزینی 
وعده هـای  و  مناسـب  هله هوله هـای 
غذایی وسوسـه برانگیز کار سـختی نیست 
تـا غـذای فـوری و هله هوله هـای مضر را 

 .از خانـه بیـرون کنـد
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چراغ هـای قرمـز د ر کنـار عبـور از عـرض 
خیابان، یکـی از بد یهی تریـن آموزش های 
ترافیکـی بـه افـراد  اسـت؛ حتـی کود کـی 
کـه بـه مهد کـود ك مـی رود  نیـز می د انـد  
که سـه رنـگ چـراغ راهنمایی بـه چه کار 
می آینـد  و چه معنایـی د ارند ؛ قطعـاً والد ین 
آن کود ك که سـوار بر اتومبیل هسـتند  نیز 
بهتـر از او می د اننـد  کـه ایـن چراغ ها برای 
چه منظـور ایجاد  شـد ه اند . تـا این جای کار 
نشـان می د هد  کـه د ر بخـش نظری هیچ 
مشکلی نیسـت و اطالع عمومی د ر سطح 
بسیار مناسـبي است، اما مسـئله د ر بخش 
عملی رخ نشـان مي د هـد ؛ زمانی که همان 
کـود ك مهد کود کـی د ر اتومبیـل و د ر کنار 
والد یـن خود  نشسـته و شـاهد  عبـور از این 

چراغ توسـط آن هاسـت! اما مسـئله مهم و 
مشکل سـاز بـرای ایـن کـود ك، توجیهی 
رفتـار  ایـن  بـرای  والد ینـش  کـه  اسـت 
خـود  می آورنـد : عجلـه د اریـم، چراغـش 
خـراب اسـت، چراغـش عد الـت را رعایت 
نمی کنـد ، هنـوز زرد  اسـت، شـب اسـت، 
د وربیـن  نیسـت،  افسـر  نیسـت،  کسـی 
راهنمایـی نیسـت و...؛ کـود ك از این رفتار 
این کـه  از  غیـر  مي کنـد ؟  برد اشـت  چـه 
»چـراغ قرمز بـه این معناسـت که حرکت 
نکن، مگـر این که یکـی از توجیهـات باال 

را د اشـته باشی!«
اکنـون بیاییـد  از زاویه د یگـری به موضوع 
د ر  این بـار  را  کـود ك  همـان  و  بنگریـم 
سـبز  چـراغ  ببینیـم؛  چهـارراه  آن سـوی 
حرکـت  بـه  شـروع  ماشـین  می شـود . 
می کنـد  و د رسـت د ر همین لحظه با موتور 
یـا اتومبیلی مواجه می شـود  که قصد  عبور 
از چـراغ قرمـز بـا همـان توجیهـات د ارد  
و...؛ این جاسـت کـه آن پـد ر و مـاد ر عزیز، 
شـروع بـه غـرزد ن )و حتي فحـش  د اد ن( 
و صحبـت از احتـرام بـه قوانیـن می کنند .
کـود ك چـه قضاوتـي مي کنـد . حـق بـا 
کیسـت؟ بایـد  رد  شـد  یـا نشـد ؟ و اصـواًل 

»چراغ قرمـز واس ماس یـا واس بقیه اس؟«
حتـی اگـر کود کی هـم د ر کار نباشـد ، این 
عمـل بـا ایـن پشـتوانه - کـه مـا نسـبت 
بـه انجـام آن حـق د اریـم و د یگـران حقی 
هرج ومـرج  نوعـی  زمینه سـاز  ند ارنـد - 
مي شـود . زمانی کـه ما عملـی را حق خود  
می د انیـم، بـرای انجام آن د سـت به توجیه 
می زنیـم و د ر مقابـل، ایـن توجیهـات را از 
د یگـران نمی پذیریم؛ چراکـه د ر آن لحظه 

مـا د ر موقعیـت مخالـف قـرار گرفته ایم.
راه حـل د رسـت د ر ایـن قضیـه و قضایای 
شـبیه بـه آن ایـن اسـت کـه همیشـه و 
همه جـا بـه قانـون پایبنـد  باشـیم و د قیقـًا 
آن چـه را کـه از ما می خواهد  انجـام د هیم. 
وقتـی خود مـان د ر هـر شـرایطی مقید  به 
ایـن قانـون سـاد ه باشـیم، اطرافیانمـان را 
نیـز بـه این کار تشـویق و مقیـد  می کنیم؛ 

تقیـد ی کـه به نفـع همه ماسـت.
نکتـه مهـم د یگـر، د رك د رسـت قانـون 
اسـت؛ یک نمونـه کاماًل عینـی د راین باره، 
مسـئله »رنگ زرد « چراغ راهنمایی اسـت. 
ایـن رنـگ بـه چـه معناسـت؟ »احتیاط« 
جوابی اسـت که معمواًل به این سـؤال د اد ه 
می شـود ، امـا د ر عمـل می د انیـم که رنگ 
زرد  معنای توضیحـی د ارد ، نه تک کلمه ای. 
چـراغ زرد ، یعنی اگـر وارد  چهارراه نشـد ی 
بایسـت و اگر د اخل آن هسـتی از آن خارج 
شـو تـا تقاطـع بـرای عبـور ماشـین های 
طـرف د یگـر خالـی شـود ؛ اگـر بـرای مـا 
قانـون چراغ زرد  به معنای احتیاط باشـد ، د ر 
هـر شـرایطی بـا احتیـاط از آن می گذریم، 
امـا اگـر به معنای د وم باشـد ، عبـور از آن را 

همیشـگی و بااحتیـاط نمی د انیم.
»سـنت  فرمود نـد    علـی امـام 
پسـند ید ه ای را کـه بـزرگان ایـن امـت به 
آن رفتـار کرد ه انـد ... و کار مرد م برطبق آن 
نظـم و سـامان گرفتـه اسـت، مشـکن«.
 )3139 منتخب میزان الحکمه، حد یث(

س!
س ما

چراغ قرمز هم وا

تراهنماییوبچهها
ما،مقررا

محمد  احمد ی

 خانه فرهنگ 
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محمد احمديچندرازكوچکخوشبختیصمیمانه با خانم ها

1. خوشبختی در این 
نیست که از نعمت مادرشوهر یا 

خواهرشوهر محروم باشیم! 
سعادت در این است که 

باور کنیم مادر مادر است، 
حتی اگر او در ظاهر با ما 
نامهربان است. گاهی باید 
زیر پای مادرشوهرمان را 

نگاه کنیم؛ بهشت که فقط 
زیر پای مادر ما نیست!

2. خوشبختی 
در این نیست که همسرمان یک مرد ایده آل یا به عبارت ساده تر 

هلو باشد!
سعادت در این است که همسرمان را یک مرد ایده آل ببینیم حتی اگر با شاهزاده 

رؤیاهایمان فرسنگ ها فاصله دارد و حتی اگر یک پسر بد بد بد سرکش و حرف ناشنو 
است! گاهی به این فکر کنیم که آسیه فرعون را به خاطر خدا تحمل کرد! واقعاً به این 
موضوع فکر کرده ایم که چه رفتار دلبرانه ای داشته این آسیه که وقتی به فرعونی که 
صدای »انا ربکم االعلی«یش هر جنبنده ای را می خشکاند و روزها در تب پسرکشی 
می سوخت، گفت: فرعون جان! تاج سرم! این پسر را )موسی را( نگه داریم شاید نور 

چشم ما شد! پادشاه سرکش پاسخ داد: به روی 
چشم بانو!

3. خوشبختی در 
این نیست که برای تنها فرزندمان بهترین 

دوست و هم بازی باشیم؛ سعادت در این است که یک گلستان گل های 
بهشتی داشته باشیم. حاال یک گلستان هم نشد قد یک باغچه. در 
کوچک ترین خانه هم می شود چند تا گلدان نگه داشت. شنیده  اید که 
مي گویند »گل همه رنگش خوبه« و حتماً مي دانید که خدا روزی گل ها 
را ضمانت کرده است؛ البته تی شرت صدهزار تومنی و ماشین اسباب بازی 
پونصدهزار تومنی وکالس کنکور دو میلیون تومنی و پول پیش رهن 

خونه پنجاه میلیون تومنی و... ضمانت نکرده  است!

4. خوشبختی 
در این نیست که در جمع های دوستانه برای شادی دل 

خودمان و دیگران مراسم »غیبت کنون« و »دست اندازون« 
راه بندازیم؛

سعادت در این است که هر حرفی که دوست داریم 
دیگران درباره ما بزنند ما هم درباره بقیه بگوییم. برای 
تمرین می توانید به این فکر کنید که دوست دارید مادر 
شوهرتون درباره شما پیش دیگران چه بگوید؟! لطفًا 
همین االن بروید آیه 33 و 34 سوره فصلت را با 

معنی بخوانید. عمل کردن به  آن معجزه می کند، 
معجزه...!

5. خوشبختی 
در این نیست که بعد از انجام کارهای سخت خانه 

)حقیقتاً خانه داری و بچه داری کار سختی است.( احساس کوزت بودن 
کنیم؛ سعادت در این است که احساس کنیم خانه داری هم کاری  است کارستان که اجر جهاد 

دارد. حتی وقتی همسرمان بگوید: مگه چیکار می کنی تو خونه که میگی خسته شدم؟! بگید: من اجر 
جهادم رو از خدا می خوام زیاد هم برام مهم نیست که تو قدر زحماتم رو ندونستی! ولی من قدر زحماتی 

که برامون می کشی رو می دونم و دستتو می بوسم!
به زن هایی فکر کنید که همین حاال که ما از 

روی خوشی داریم با همسر و فرزندمان 
کل کل می کنیم! همسرشان و فرزندانشان 
را سر می برند و بعد از یک دوره کنیزی 
می سوزانندشان! تلخ است مگر نه؟! قدر 
شیرینی زندگی مان را بدانیم؛ البته من 

ایمان دارم که مرد های ما موجودات خوب 
و دوست داشتنی و رام شدنی )با بند محبت( 

هستند و کار ما به آن  جاها نمی رسد.
این خواسته را خانوادگی هر وقت حال خوشی 

داشتید از خدا بخواهید: الهی! خانه ای نزد 
خودت برای ما مهیا کن!

البته بی زحمت مصالحش را 
به قدر وسعتان برای 
 .خدا بفرستید
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فروردین
یـک نفـر را از خودت ناراحت کـرده ای و حاال 
یـادت نیسـت. آن طـرف هم حسـابی بغض 
کرده و شـاید هم کمی گریه کرده باشـد، ولی 
این رسـم فروردینی ها نیسـت که دل کسـی را 
بشـکنند و خبـر هـم نداشـته  باشـند. یـااهلل! بلند شـو و بـه اولین 
شـماره ای کـه بـه ذهنت آمـد زنگ بـزن. مهم نیسـت که این 
واقعـاً همانی باشـد کـه ناراحتش کردی یا نه. مهم این اسـت 
کـه فکـر کنی ایـن همان اسـت. فقـط مواظب بـاش دوباره 

او را گریـه نیاوری.

اردتشهبی
موفقیـت به تـو خیلـی نزدیک اسـت. حتـی نزدیک تر 
از سـر سـوزن. فقـط کافی اسـت که یک قـدم برداری 
و تـا کمـر در موفقیـت فـرو بـروی. فقط بایـد مواظب 
باشـی و جانـب احتیـاط را رهـا نکنـی. آدم بایـد همیشـه 
محتـاط باشـد حتـی در یک قدمی موفقیت. دیده شـده کـه برخی ها 
در همیـن یک قدمـی موفقیـت بودنـد اما بـا یک قدم بلندتـر از حد؛ موفقیـت را رد 

کردنـد. فقـط یـادت باشـد اگر بـه موفقیت رسـیدی شـیرینی ما فراموش نشـود.

خرداد
منتظـر یـک خبر خوب هسـتی. این خبـر در این مـاه باألخره به تو می رسـد. باور نمی کنی؟ 
بـاور کـن! البتـه زیاد بلندپـرواز نباش و فکـر نکن مثـاًل در بانک برنده می شـوی. به هرحال 
آدم بایـد واقع گـرا باشـد. فـوری هـم ذهنت نـرود به آن جا. گفتیـم خبر خوب نگفتیـم که آن 
قضیـه! اگـر هـم خبـر به ظاهر بـدی به تو رسـید ناراحت نشـو و فال خـوب بزن. حداقل سـه 

مـاه بعـد می فهمـی که آن خبـر بد هم بـرای تو خـوب بود!

تیر
باألخـره ایـن دوران سـخت بـه پایـان خواهد رسـید. حـاال یا امـروز یـا فـردا. به هرحال تا 
آخـر ایـن مـاه حتماً تمام می شـود و آن وقـت راحت می شـوی. البته باید مراقب باشـی چون 
ممکـن اسـت دوبـاره یک سـختی دیگر شـروع شـود. شـاید هـم آن سـختی اصلی حل 
نشـود و یـک سـختی کوچک درسـت شـود امـا به هرحـال یک گـره از جلوي پـای تو 

می شود. برداشـته 

فال ماه
عمو شادونه
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مرداد
مواظـب دوسـتانت بـاش. در این ماه یک نفر از پشـت به تو خنجر 
می زنـد. یکـی از دوروبری هایـت. یـک آدم نزدیـک. مواظب باش 
کـه بـا هرکسـی درددل نکنـی. گاهی وقت هـا یـک درددل نابه جا 
باعـث می شـود آدم از پشـت خنجـر بخورد. سـعی کـن در این ماه 
بـه کسـی پشـت نکنی و فقـط از جلو بـا مردم مواجه شـو! زیـاد از 
حـد هم مهربـان نباش چون غالبـاً این افراد بیشـتر حس می کنند 

از پشـت خنجـر خورد ه اند.

شهریور
اگـر دنبـال بهبود وضعیت معیشـتت هسـتی ایـن مـاه را بی خیال 
شـو. طالـع ایـن ماه نشـان می دهد کـه تو شانسـی بـرای این کار 
نـداری و بایـد یک کم دسـت نگـه داری. اگـر می توانـی در این ماه 
اصـاًل پـول خـرج نکـن چون با کمبـود پـول مواجه خواهی شـد.

مهر
تردیـد بس اسـت. شـک بس اسـت. بهتر اسـت تصمیـم نهایی را 
بگیـری. بقیـه هم منتظـر تصمیم تـو هسـتند. باألخره کـه چی؟ 
صبـر کـردن دیگر فایده نـدارد. فقط داری وقت تلـف می کنی. این 
بهانه هـا دیگـر قدیمـی شـده. بایـد عمل کنـی. بلند شـو و تالش 
کـن. دقیقاً منظورمان همانی اسـت که االن در ذهن توسـت؛ البته 
اگـر چیـز بـد و خـالف عـرف و قانون نیسـت، تـو می توانـی. زود 

باش.

آبان
اگـر شـما یک آبانـی هسـتید بدانید که یـک خبر خـوش مالی در 
این ماه به شـما خواهد رسـید و شما را خوشـحال خواهد کرد. پس 
در این ماه بهتر و بیشـتر به مسـائل مالی خودتان دقت کنید. حتی 
چـک کـردن مبلغ قبـض بـرق و آب را فراموش نکنید. شـاید خبر 
خـوب مالـی، کم آمـدن مبلغ قبضتان باشـد. ناراحت نشـوید چون 
همین قـدر هـم خیلـی بـه نفعتان اسـت. غیـر از ایـن در ایـن ماه 
شـما با یک مشـکل مواجه خواهید شـد کـه اگر بتوانیـد می توانید 

کنید. حلش 

آرذ
کمـی بدخلق و ناراحت هسـتید. ذهنتان مشـغول اسـت و حوصله 
نداریـد. اگـر هـم احسـاس خوبـی داریـد و مشـکلی نیسـت، زیاد 

خوشـحال نباشـید چـون در ایـن ماه و بـرای چند دقیقه هم که شـده 
این حالت به شـما دسـت خواهد داد. در این حالت دوسـت دارید بهانه 
بـرای دعـوا پیدا کنیـد و عصبانیت هایتان را سـر یک نفـر خالی کنید. 
ولی ناراحت نباشـید. عصبانیـت که چیزی را درسـت نمی کند. به جای 
عصبانیـت بـه گل هـا و درختان فکر کنیـد. اگر هم فکر کـردن به این 

چیزهـا شـما را عصبانی تـر می کند بـه چیز دیگـری فکر کنید.

 دی
در طالـع ایـن مـاه شـما یک سـفر وجـود دارد. یـک جـاده که ممکن 
اسـت کوتـاه و یـا طوالنی باشـد. ایـن اراده و توان شماسـت که طول 
جـاده را مشـخص می کنـد. اگـر دیدیـد کـه مـاه تمام شـد و شـما به 
مسـافرت نرفته ایـد بدانیـد کـه طالع هیچ وقت اشـتباه نمی کنـد و این 
شـما بودیـد کـه اراده نداشـته اید. به هرحـال اراده هـم خـوب چیـزی 
اسـت. اصـاًل شـما کـه اراده ندارید چـرا دی مـاه متولد شـده اید که در 
طالعتان سـفر باشـد؟ اصاًل همیـن االن که این صفحـه را خواندی بار 
سـفر را ببنـد و بـزن بـه دل جـاده. مهـم نیسـت بـه کجا فقط بـرو تا 

طالعت اشـتباه نشـود و بال سـرت نیاید!

بهمن
اگـر االن خـودت را خیلـی بدبخـت حـس می کنـی بـدان کـه آینـده 
بـرای توسـت و تـو در آینـده به چیزهـای بزرگـی خواهی رسـید. آدم 
نبایـد آینـده را دسـت کم بگیرد. آینده همیشـه خبرهای خوشـی برای 
انسـان دارد ولـو هـزار سـال هم طول بکشـد. اگـر هم االن خـودت را 
خیلـی خوش بخـت می بینـی باز هم بـدان کـه آینده برایـت خبرهای 
بهترتـری خواهـد داشـت؛ البته به شـرط این کـه تالش و کوششـت را 
چنـد برابـر کنـی. برنامه ریـزی هم یادتـان نـرود و برای الاقـل پنجاه 
سـال بعـد برنامـه داشـته بـاش. از همین حـاال خـودت را در یک کاخ 

بـزرگ تصور کـن. تـو می توانی!

اسفند
متولدیـن اسـفندماه در این مـاه با یک خبر یا ماجرای احساسـی مواجه 
می شـوند؛ یعنی چیزی که به هرحال احساسـات شـما را تحریک کند. 
ممکـن اسـت این خبر یـا ماجرا، غمنـاك یا شـادی آفرین یا تهـوع آور 
یا... باشـد اما به هرحال اثری بر احسـاس شـما خواهد گذاشـت. سـعی 
کنیـد نسـبت به این ماجـرا -هرچه که باشـد- رفتاری عاقالنه داشـته 
باشـید. اصـواًل آدم بهتـر اسـت کـه در مقابل احساسـات با عقـل رفتار 
کنـد. اگـر هـم قـادر نیسـتید کـه در آن شـرایط از عقلتان بهـره ببرید 
الاقـل خودتـان را زیاد احساسـی نکنیـد. به هرحال احساسـات زودگذر 
هسـتند و اگـر انسـان خـودش را زیاد قاتی شـان بکند دیـر می گذرند و 

 .حـال آدم را می گیرنـد
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امـا بـه ایسـتگاه اتوبـوس کـه رسـیدم، می تابیـد. از گرمـا کالفـه شـده بودم. آفتـاب بـا تمـام توانـش بـه زمیـن  انداختـم،  اطرافـم  بـه  ایـن نشـانی کجاسـت؟ می تونـم با همین گفـت »مـادر، خـدا خیـرت بـده، این کاغـذ مچالـه شـده ای را نشـانم داد و تـالش بودم کـه در این حین، پیرزنی اتوبـوس برسـاند و من هـم در همین هر طور شـده خـودش را زودتر به پله پیـدا می کنند. هرکس سـعی داشـت از گرمای شـدید و طاقت فرسـا نجات مـردم خوشـحال بودند که سـرانجام می کردم کـه باألخره اتوبوس رسـید.داشـتن یکی از این صندلی هـا را آرزو آدم را بیشـتر خسـته می کرد؛ داشـتم گرمـا مجبـور بـودم بایسـتم و ایـن دریـغ از یـک صندلـی خالـی! بـا این نگاهـی  مـن!  بـرم؟« خـدای  درحالی کـه بدتریـن اتفاقـی بـود که می توانسـت اتوبـوس  بیفتـد؛  لحظـه  ایـن  اتوبـوس شـوند، کاغـذ را همه بـا عجلـه از کنارم رد می شـدند در  خالـی شـد؛ در ایـن هنـگام، اتوبوس خرچنگ قورباغـه اش شـوم، ایسـتگاه گرفتـم، امـا تا مشـغول خوانـدن خط تـا سـوار 

بعـد کاغـذش را از من گرفـت و روی نگفـت. مونـده بـودم سـرگردون!« و از هـر کـي پرسـیدم، درسـت بهـم متوجـه شـد، گفـت »پیر شـی مـادر! راحـت به مقصد برسـد. وقتی باألخره مسـیر را برایـش توضیـح دهـم کـه »آره بلـدم« و بعد سـعی کردم طوری را بلـدی؟!« آهـی کشـیدم و گفتـم کـرده، گفـت »ننه! چی شـد، نشـانی پیـرزن کـه نمی دانسـت بـا مـن چه دوبـاره نگاهـی بـه کاغـذ انداختـم. مـن حرکت کـرد و دور شـد.به راه افتاد و جلوی چشـمان بهت زده 
نشسـت. جامانـده بـودم، امـا با ایـن کار، پیرزن هـوا هنـوز گرم بـود و مـن از اتوبوس تـه دلـم خوشـحال بـودم؛ بـا این که صندلی 

نشـانی اش را یافتـه بود.
 که فرمودنـد: نشـان دادن راه بـه دیگـری، کسـی تـوان ایـن کار را دارد؟ حضـرت هـر روز صدقـه بدهـد. عرض شـد: چه فرمودنـد »بـر هر مسـلمانی اسـت که یـادآور روایـت حضرت رسـول

صدقه اسـت«.
 )319منتخب میزان الحکمه، ص( 

این هم صدقه است
سمانه هوشمند
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این که از انسان کراماتی ببینی غیب نیست
زیبایی ساحل به زالل آب استخاك تربت مستجاب الدعوه باشد نوبر است

اما دل سنگ هم خدایی دارد

چون که مادر با صدای قلب آن ها زنده استغالباً قلب شهیدان مادری تر می زند

غبار چادر خاکیش را غنیمت بردبرای فاطمه ای گریه می کنم که فلک

ل مردم ببین
 آرزوهای خودت را در د

تا آسمان هنوز کمی راه مانده بودتازه شاید دردهای دیگران رنجت دهد
با پای ویلچر به مسیرش ادامه داد

             آن قدر وضع مهر و محبت وخیم شد
یک چوب جای شانه  فرزند را گرفت

اما دل سنگ هم خدایی دارد
عکس نوشت: علی اکبر حائری
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عشقولیهللااست
سید حمیدرضا برقعي

شب همان شب که سفر مبدأ دوران می  شد
خط به خط باور تقویم مسلمان می شد

شب همان شب که جهانی نگران بود آن شب
صحبت از جان پیمبر به میان بود آن شب

در شب فتنه شب فتنه شب خنجرها
باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها

مرد مردی که کمر بسته به پیکار دگر
بی زره آمده در معرکه یک بار دگر

تا خود صبح خطر دور و برش می رقصید
تیغ عریان شده باالی سرش می رقصید

مرد آن است که تا لحظه آخر مانده
در شب خوف و خطر جای پیمبر مانده
گرچه باران به سبو بود و نفهمید کسی

و محمد خود او بود و نفهمید کسی
در شب فتنه شب فتنه شب خنجرها
باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها
دیگرانی که به هنگامه تمّرد کردند
جان پیغمبر خود را سپر خود کردند

بگذارید بگویم چه غمی حاصل شد
آیه ترس برای چه کسی نازل شد
بگذارید بگویم خطر عشق مکن

جگر شیر نداری سفر عشق مکن
عنکبوت آیه ای از معجزه بر سر در دوخت

تاری از رشته ایمان تو محکم تر دوخت

از شب ترس و تبانی چه بگویم دیگر؟!
از فالنی و فالنی چه بگویم دیگر؟!
یازده قرن به دل سوخته ام می دانی
ُمهر وحدت به لبم دوخته ام می دانی

باز هم یک نفر از درد به من می گوید
من زبان دوختم و خواجه سخن می گوید

من که از آتش دل چون ُخم ِمی در جوشم
ُمهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم
طاقت آوردن این درد نهان آسان نیست

شقشقیه است و سخن گفتن از آن آسان نیست
چشم وا کن اُحد آیینه عبرت شد و رفت
دشمن باخته بر جنگ مسلط شد و رفت

آن که انگیزه اش از جنگ غنیمت باشد
با خبر نیست که طاعت به اطاعت باشد

داد و بیداد که در بطن طال آهن بود
چه بگویم که غنیمت رکب دشمن بود

داد و بیداد برادر که برادر تنهاست
جنگ را وا مگذارید پیمبر تنهاست

یک به یک در مأل عام و نهانی رفتند
همه دنبال فالنی و فالنی رفتند

همه رفتند غمی نیست علی می ماند
جای سالم به تنش نیست ولی می ماند

مرد موالست که تا لحظه آخر مانده
دشمن از کشتن او خسته شده، در  مانده
در دل جنگ نه هر خار و خسی می ماند

جگر حمزه اگر داشت کسی می  ماند
مرد آن است که سر تا قدمش غرق به خون

آن چنانی که علی از احد آمد بیرون
می رود قصه ما سوی سرانجام آرام
دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام

می رسد قصه به آن جا که علی دل تنگ است
می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است

چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد
وان یکاد از نفس فاطمه برتن دارد
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کوچه آذین شده در همهمه آرام آرام
تا قدم رنجه کند فاطمه آرام آرام
فاطمه فاطمه با رایحه گل آمد

ناگهان شعر حماسی به تغزل آمد
می رود قصه ما سوی سرانجام آرام

دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام
می رسد قصه به آن جا که جهان زیبا شد

با جهاز شتران کوه احد برپا شد
و از آن آینه با آینه باال می رفت

دست در دست خودش یک تنه باال می رفت
تا که از غار حرا بعثت دیگر آرد

پیش چشم همه از دامنه باال می رفت
تا شهادت بدهد عشق ولی اهلل است
پله در پله از آن مأذنه باال می رفت

پیش چشم همه دست پسر بنت اسد
بین دست پسر آمنه باال می رفت

گفت: این بار به پایان سفر می گویم
» بارها گفته ام و بار دگر می گویم«

راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است
کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است

واژه در واژه شنیدند صدا را اما...
گفتنی ها همگی گفته شد آن جا اما

سوخت در آتش و بر آتش خود دامن زد
آن که فهمید و خودش را به نفهمیدن زد

می رود قصه ما سوی سرانجام آرام
دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام

شهر این بار کمر بسته به انکار علی
ریسمان هم گره انداخته در کار علی

بگذارید نگویم که احد می لرزد
در و دیوار ازین قصه به خود می لرزد
می رود قصه ما سوی سرانجام آرام

دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام
می نویسم که »شب تار سحر می گردد«

یک نفر مانده ازین قوم که برمی گردد

گذرنامهكربال
محمدعلي مجاهدي)پروانه( 

بتا! من زجام وصال تو مستم
زمستي بت روي تو مي  پرستم
ز روز ازل مست جام تو بودم 

کنون نیز سرخوش زجام الستم
چه راني ز پیشم، چه خواني، خوشم من

که از باده عشق روي تو مستم
به جز عشق روي تو، کیشي ندارم 
اگر نیک یابد، همینم که هستم!
سگ طوقي  ام من،  مرانم ز درگه 

که خود را به زنجیر عشق تو بستم
توایي حجت بن الحسن، مگسل از من

که با یادت از هر دو عالم گسستم
تو اي خضر ره! همتي همرهم کن 
که از دست رفتم، که از پا نشستم

بود از تو )پروانه( را آرزویي 
برآور تو این آرزو، گرچه پستم
بگو تا که مأمور غیبي سپارد

گذرنامه کربال را به دستم

سربازشدنبرایسرباختناست
چند رباعي دفاع مقدسي از میالد عرفان پور 

ما بی تو حیات را اسارت خواندیم
جان را به زیارت شهادت خواندیم

از راه رسید با عبایی بر دوش
با مرگ، نمازی به جماعت خواندیم



در رقص گلوله، دل نشین می  میرند
روی هیجان سرخ مین می  میرند

خاکستر پیکر تو هم گم شده است
مردان بزرگ این چنین می  میرند



ما را به تب گلوله  ها بسپارید
خاکسترمان را به خدا بسپارید

سخت است میان خاك و خون رقصیدن
این کار بزرگ را به ما بسپارید



با بال و پَری ُپر از کبوتر برگشت
هم بالِ پرنده  های دیگر برگشت

مردی که سرش هوای پرواز گرفت
سردار به جبهه رفت و بی سر برگشت



تا اول و آخر سفر، باختن است
در بازی عشق، برد در باختن است

از پیکر بی  سرم تعجب نکنید
 سرباز شدن برای سر باختن است
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تـوی دسـت و بـا صدایـی نـرم ایـن حرف هـا را کنـار گوشـش زمزمه 
. می کند

یک لحظـه تـوی چشـم های رضا نگاه می کنـد؛ مگـر می تواند مانعش 
شـود؟ نـه نمی توانـد... بغـض امانـش نمی دهـد. رو برمی گردانـد. سـه 
روز اسـت کـه بسـاط خانه شـان همیـن اسـت. مـادر اشـک می ریـزد 
و الم تـا کام حـرف نمی زنـد. هرچـه هـم رضـا می گویـد فایده نـدارد. 
تـا چشـمش بـه رضـا می افتد شرشـر اشـک هایش جـاری می شـود و 
دسـت آخر سـردردش عود می کند و راه به راه اسـتامینوفن است که رضا 

بـا خودش مـی آورد تـوی اتـاق و می دهد بـه او.
از سـه روز پیـش که رضا آن حرف هـا را زده، حسـابی او را به هم ریخته 
اسـت. نمی دانـد چـه بایـد بکنـد. ایـن سـه روز، روزی هـزار بـار آرزو 
کـرده کـه ای کاش پـدرِ رضـا زنـده بود تـا تصمیـم را به او می سـپرد. 

روسـری را محکـم می بنـدد دورِ سـرش و خـودش را می انـدازد روی 
بالـش. خیسـِی بالـش، گردنـش را اذیـت می کنـد. روی آرنـج بلنـد 
می شـود و بالـش را برمی گردانـد و دوباره سـرش را می گـذارد روی آن. 

تخـت جیرجیـر صـدا می کند.
»مامـان! چـرا این طـوری می کنـی آخـه؟ خب راضی نیسـتی بگـو نه. 
مـن که گفتـم تا تو نخوای هیـچ اتفاقی نمی افته. مجبورت کـردم؟! نه 

میگـی آره نـه میگـی نه! حداقل بگـو نه خودتـو راحت کن!«
رضا نشسـته اسـت کنار او، روی تخت و دسـت سـرد او را گرفته اسـت 

بغِض ابراهيم
معصومه انواری اصل
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چگونـه می توانسـت قبول کند کـه رضا- تنها پسـرش- بگـذارد برود 
و همـه آرزوهـای او را بـا خـود ببرد؟ ایـن روزها تند و تنـد کودکی های 
رضاسـت کـه می آیـد جلـوی چشـمش؛ همـه  روزهایی که با عشـق، 
بـزرگ شـدنش را تماشـا کرده بـود، یکی یکـی زنده می شـوند برایش 
و هـر کـدام دانه  اشـکی می شـود جـاری روی گونـه اش. رضـا... رضا... 
رضـا... کاش می توانسـت جلویـش را بگیـرد. او کـه نمی توانـد مانعش 

می تواند؟! شـود، 
تلفـن زنگ می خـورد. رضا از کنار او بلند می شـود و مـی رود توی هال. 
او کـه دل ودمـاغ حـرف زدن نـدارد. روسـری را دورِ سـرش محکم تـر 
می کند و ُزل می زند به سـقف. دو قطره اشـک از گوشـه  چشـم هایش 
می غلتنـد بـه سـمت گوش هایـش. رضـا صدایـش می کنـد »مامـان! 

لیالست.« عمه 
لبـه  تخـت را بـا دسـتش می گیـرد و فشـار می دهـد؛ چه طـور بـا لیال 
حـرف بزنـد؟ اشـک هایش را پـاك می کنـد. روی شـانه  می چرخـد 
و بلنـد می شـود. تخـت جیرجیـر صـدا می کنـد. رضـا دارد بـا عمه اش 
خوش وبـش می کنـد. یک قدم که برمی دارد جلوی چشـمش سـیاهی 
مـی رود. صورتـش را الی دسـت هایش پنهـان می کنـد. نه، نمی شـود 

مانعـش شـد؛ حداقـل او کـه نمی تواند.
»مامان جان! عمه منتظره.«

راه می افتـد و آرام آرام مـی رود تـوی هـال. رضـا از روی راحتی، گوشـی 
به دسـت، بلند می شـود: »عمه جـان! مامـان اومد، از مـن خداحافظ« و 
گوشـی را می گیـرد به طـرف او و غمگینانـه نگاهـش می کند و سـری 
تـکان می دهـد؛ یعنـی کـه به عمـه چیـزی نگوید. نـه، نمی شـود؛ نه 
می شـود مانعش شـد و نـه می تواند راضی بـه رفتنش شـود. چه کند؟! 
گوشـی را از رضا می گیرد؛ می نشـیند روی راحتی. لیال از آن طرِف خط 
سـالم می کنـد. تمـام توانـش را جمع می کنـد و ُهل می دهـد به طرف 
زبانـش؛ نـه، نمی تواند. پیشـانی اش را می گـذارد روی دسـت. رضا کناِر 
درِ اتاقـش ایسـتاده اسـت؛ آرام می گویـد: »مامـان! خواهش می کنم.«

دوبـاره تـالش می کند؛ صدایـش را صاف می کند: »سـالم لیالجون!« 
صـدای خـودش را نمی شناسـد انـگار؛ گرفته و دورگه. شـک نـدارد که 
لیـال از صدایـش همـه چیـز را حـدس می زنـد امـا کاریـش نمی تواند 

بکند.
»سالم صفوراجان! خوبی؟ کجایی یک ساعته معطلم کردی؟«

»زیر سایه شما، خوبم، تو خوبی؟«
»قربونت برم، پیشاپیش عیدت مبارك.«

جـا می خـورد، دسـتش را می گـذارد روی چشـم هایش. پـاك فراموش 
کـرده اسـت عید را. فکـِر رضا تمام زندگـی اش را ریخته اسـت به هم. 
بـه روی خـودش نمـی آورد: »ممنون لیالجون. عید شـما هم مبارك!«

»صفوراجان حالت خوبه؟ صدات گرفته، دل و دماغ نداری انگار؟«

»نه خوبم، چیزیم نیست.«
هرطـور شـده خواهرشـوهرش را راضـی می کنـد که حالش خوب اسـت 
و باألخـره خداحافظـی می کننـد. گوشـی را می گـذارد و سـرش را تکیـه 

می دهـد بـه پشـتِی راحتـی. چه موقـع هم عید شـده اسـت خدایا!
صـدای رضـا از توی اتاق بلند می شـود »مامـان، پاك یادمـون رفته بود. 

فردا باید گوسـفند قربونی کنیم.«
قربانـی کردن گوسـفند کاری بود که پدر رضا هرسـال عیـد قربان انجام 
مـی داد و بعـد از فوتش هم آن ها هرسـال بر خودشـان واجب کرده بودند.

»دارم آماده میشم برم دنباِل خریِد گوسفند.«
چشـم هایش را می بنـدد. فـردا باید مراسـم قربانـی کردن گوسـفند را راه 
بینـدازد، امـا بـا کـدام حـال و حوصله؟ امسـال با سـال های پیـش فرق 
داشـت، قربانـی... امسـال او باید چیز دیگری را هم قربانـی می کرد انگار. 
رضـا را. آه ابراهیـم... حـاال حـاِل ابراهیم را می فهمیـد. ابراهیمی که 

عاشـق اسـماعیل بود ولی می بایسـت اسـماعیل اش را قربانی کند.
اصـاًل چـه تصادفی! چرا باید درسـت عیـد قربان، رضا ایـن تصمیم را به 
او بگویـد؟ تصمیمـی که نمی شـود مانعش شـد. حداقلش این اسـت که 
او نمی توانـد مانـع شـود. مگـر می توانـد؟ نه مثل این کـه امسـال دارند او 
را هـم مثـل ابراهیم آزمایش می کننـد. خدای من! ابراهیـم... چه قدر 
سـخت اسـت ایـن آزمایـش! چـه بـزرگ بودی تـو کـه بی چـون و چرا 
گفتـی چشـم! حاال اسـماعیِل من هم می خواهـد به قربانگاه بـرود و من 

نمی توانـم بگویـم نـه. باید بگذارم بـرود. باید مثـل تو...
»مامان جان! با من کاری ندارین؟«

رضـا ایسـتاده اسـت وسـِط هـال و لباس پوشـیده اسـت. قـد و باالیش 
را کـه برانـداز می کنـد دلـش آب می شـود و آب فـوران می کنـد تـوی 
چشـم هایش. رضا شـاکی می شـود »ال اله اال اهلل. مامـان، توروخدا اذیتم 

نکـن. چشـمات شـده کاسـه  خون. بـه خـدا دق کـردم از دیدنت.«
اشـک هایش را پـاك می کنـد. بغضش را قـورت می دهـد و آرام می گوید 

»بـرو پسـرم! ولی مثـل این که امسـال قربونِی من چیـز دیگه ایه.«
رضا چند قدم می آید جلو »مامان...«

پیشـانی اش را می گذارد روی دسـت. به اشک ها دستور برگشت می دهد، 
به سـختی قبول می کنند »آره. نمی تونم مانعت بشـم رضاجان...«

رضا با چشم های گرد شده لبخند می زند »راس میگی؟«
سـر برمـی دارد. آه می کشـد »برو پسـرم! بـرو از حرم حضـرت دفاع کن. 
مـن امسـال ابراهیمی ام کـه باید از اسـماعیلش بگذره. اگه مانعت بشـم 

نمی تونـم خودمو ببخشـم. شـرمنده  حضرت زهرا میشـم.«
رضـا تنـد می آیـد جلوی پـای مـادر زانـو می زند و دسـتش را می بوسـد 

»می دونسـتم نه نمیگـی. عیدت مبـارك.«
 .مادر دست می کشد به موهای رضا و هق هق گریه امانش نمی دهد
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حجاب  باحجاب ها!
محسن احمد  ی

همـه می دانیـم کـه حجاب یـک قانون مهـم شـرعی و الهی اسـت و همه 
اعضـای جامعـه چـه زن و چـه مـرد بایـد حجـاب را رعایت کنند. حـاال این 
حجـاب و مقدار رعایـت آن برای مردان به نوعی، و بـرای زنان به نوعی دیگر 
اسـت. در این شـماره قصـد نداریم به ابعاد حجـاب زن و مـرد بپردازیم بلکه 
می خواهیـم بـه حجابی بپردازیـم که غالباً افـراد باحجاب از آن می پرسـند! 

اطاعتازشوهر؟
اول این کـه حجـاب امر خداسـت و ربطی 
بـه اجازه شـوهر نـدارد. مثـاًل اگر شـوهر 
بگویـد کـه حجـاب نداشـته  بـاش! زن 
نبایـد حرفـش را گوش کند؛ درسـت مثل 
این کـه شـوهر بگوید نمـاز نخـوان و زن 

نبایـد گـوش کند! 

انگشتر؟
حتمـاً می دانیـد کـه خانم هـا بایـد زینـت 
و زیورشـان را از نامحـرم بپوشـانند؛ یعنی 
نباید نامحرم النگو و انگشترشـان را ببیند، 

و متأسـفانه ایـن یکـی از احکامـی اسـت 
کـه غالبـاً توجهی بـه آن نمی شـود؛ البته 
انگشـتر سـاده ای کـه چشـم گیر نیسـت 

نیـازی به پوشـاندن نـدارد.

قصدشخیراستاما...
برخـی از خانم هـای محجبـه در فضـای 
مجـازی عکـس بـا حجـاب خودشـان را 
منتشـر می کنند و البته قصدشان هم خیر 
اسـت امـا گاهی وقت ها اثر عکـس دارد و 
سوءاسـتفاده می شـود. باید توجـه کرد که 
در صـورت تحریک آمیـز بـودن عکس ها 

یا مفسـده داشـتن برای خانم و هم چنین در 
صورت امکان سوء اسـتفاده، ایـن کار حتی با 

وجـود قصد خیر، جایز نیسـت.

انگشتنما؟هرگز!
یـک عـده دیگـر هـم هسـتند کـه برای 
این کـه دیگـران را متمایـل بـه حجـاب 
اسـتفاده  رنگـی  روسـری های  از  کننـد 
می کننـد. شـاید بـا ایـن پیش فـرض که 
بقیه بدانند که حجاب منحصر در پوشـش 
سـیاه نیسـت و... امـا باید دانسـت که باید 
مواظـب دو حالـت باشـند. یکـی این کـه 
پیـش  حتـی  انگشـت نما-  کار  ایـن  بـا 
سـایر خانم هـا- نشـوند، و دیگـر این کـه 
جلب توجـه نامحـرم نکننـد. در ایـن دو 
صـورت،  ایـن کار جایـز نیسـت و بـدون 

ایـن دو حـال طبعـاً جایز!

کلیپس؟!
اسـت  بلنـد  مویشـان  کـه  خانم هایـی 
معمـواًل آن را زیـر روسـری جمع می کنند. 
حـاال همین جمع کـردن مو زیر روسـری 
هـم می شـود صـورت غیرمجازی داشـته 
باشـد. ایـن کار هرچنـد از ایـن بـاب کـه 
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مـو دیده نمی شـود درسـت اسـت امـا اگر 
ایـن کار در حـدی باشـد که نظـر نامحرم 
را جلـب کنـد و یا ایـن خانم بـا این وضع 
به صورتی دربیاید که به شـکل و شـمایل 
خاصـی دربیایـد، حرام می شـود اما در غیر 
این صـورت و در حالـت عـادی و معمولی 

اشـکال ندارد.

میشـودپوشـیدنچـادرهـمجایز
نباشد؟!

چـادر، حجـاب برتر اسـت. امـا تنها حالت 
حجـاب نیسـت؛ بـراي مثال فـردی برای 
سـفر بـه خـارج از کشـور رفتـه و در آن جا 
پوشـیدن چـادر برایش مشـکل جـدي یا 
مفسـده دارد در ایـن حالت پوشـیدن چادر 
جایز نیسـت؛ امـا در هر حـال، حجابش را 
باید حفـظ کند. به عبارت دیگـر حجاب در 

هر شـرایطی الزم اسـت. 

پوششزیرچادر؟
در مورد پوشـش زیر چـادر باید دقت هایی 
صـورت بگیرد. بـراي  مثال پوشـش هایی 
نمایـان می سـازند  را  برجسـتگی ها  کـه 
نبایـد اسـتفاده شـود. رنگـش هـم نبایـد 
خانم موردنظر را انگشـت نما کنـد. در غیر 

ایـن موارد اشـکالی نـدارد.

چهجنسیوچهطرحی؟
به طورکلـی اگـر لبـاس به گونـه ای باشـد 
کـه فـرد را در نـگاه دیگـران انگشـت نما 
نمـوده و یـا جلب توجـه نامحـرم کنـد - 
حتـی در نوع و مدل پوشـیدن- پوشـیدن 
آن جایز نیسـت. لبـاس و پوشـش بیرون 
هـم شـرایطی دارد: مثل این که بـدن را به 
مقدار کامل بپوشـاند، خیلی نـازك نبوده و 
بدن نما نباشـد، از نظر حجم طوری باشـد 
کـه برجسـتگی ها و برآمدگی هـای بـدن 

را بپوشـاند، خیلی تنگ و چسـبان نباشـد 
و هم چنیـن ایـن لبـاس مـروج فرهنـگ 
ابتذال و یا فرهنگ دشـمنان نباشـد. یعنی 

خودتان اسـتقالل داشـته باشید.

آرایشونماز!
بـرای  کـه  داریـم  خانمـی  یـک  خـب 
زنانـه  شـوهرش یـا محیط هـای صرفـاً 
آرایـش کـرده و نامحرمـی هـم نمی بیند. 
تـا این جای کار هم که اشـکال نـدارد، اما 
آرایشـش از نوعـی اسـت که با وجـود آن 
آب به پوسـت نمی رسـد و در نتیجه برای 
گرفتـن وضـو یا غسـل با مشـکل روبه رو 
می شـود؛ ایـن خانم باید ایـن موانع را قبل 

از وضـو یـا غسـل برطـرف کند. 

اگرمشكلباشدياهزینهبرباشد
چه؟

اگـر ایـن آرایـش در وقـت نمـاز صـورت 
نمي گیرد و شـخص مي داند که برداشـتن 
مانـع بعداً مشـکل اسـت، بهتر اسـت این 
کار را نکنـد، ولـي اگـر ایـن کار را انجـام 
داده اسـت و حـاال وقـت نمـاز شـده یا به 
وضو و غسـل احتیـاج دارد، بایـد این مانع 
را برطـرف کند؛ فرقـي هم نمي کند ناخن 
کاشـته باشـد یا مژه مصنوعـي ولو این که 
ایـن برطـرف کـردن بـا صـرف وقـت یا 
هزینـه یا کمک گرفتـن از دیگران ممکن 
بشـود، به هرحال باید این مانـع را برطرف 
کنـد زیرا وجـود ایـن مانع نمی گـذارد آب 

بـه مژه هـای اصلی و پوسـت برسـد. 
امـا اگـر متوجـه شـود وقـت نمـاز دارد 
مي گـذرد و فرصـت برداشـتن  ایـن مانع 
نیسـت یـا هزینه بسـیار باالیـي الزم دارد 
کـه االن این هزینه را ندارد یا برداشـتنش 
بسـیار سـخت و دشـوار اسـت و نتوانـد 

بـردارد، آن وقـت تکلیـف و وظیفه عوض 
مي شـود بـه ایـن معنـا کـه چـون مانـع 
وجـود دارد، باید وضوو غسـل جبیره انجام 
دهـد و نمازش را بخواند)بعضـي از مراجع 
عـالوه بـر وضـو و غسـل جبیره تیمـم را 

هـم الزم مي داننـد.( 

اگررئیسبخواهد؟
شـرکت ها  و  فروشـگاه ها  از  بعضـی  در 
برای جـذب مشـتری از خانم های کارمند 
می خواهنـد آرایش خاصی داشـته باشـند 
کـه چنـدان حـدود شـرعی در آن رعایت 
نمی شـود. بایـد دقـت داشـت کـه در این 
شـرایط نه کارمند مجاز اسـت که دسـتور 
رئیـس را رعایت کنـد و نه رئیس حق دارد 
که این دسـتور را بدهد. اگر هم دسـتوری 
نیسـت؛  واجـب  اطاعتـش  شـده  داده 
چـون دسـتور خـدا کـه باالتـر از همـه 
فرمان هاسـت برخـالف آن اسـت؛ البتـه 
اگـر خـود کاری که می کنند حرام نباشـد، 
درآمـدش اشـکالی نـدارد هرچنـد آرایش 

کنـد و آرایشـش را از نامحرم نپوشـاند.

اصالًاینعرفکیست؟
امـا در قضیـه آرایـش؛ عرف چه کسـانی 
هسـتند؟ متدین ها یا مردم عـادی؟ جواب 
این اسـت که همه  مردم هستند، آن هایی 
کـه آرایـش را تشـخیص می دهنـد، اگـر 
بگوینـد ایـن کار آرایـش اسـت، آرایـش 
محسـوب می شـود و در غیر ایـن صورت 
آرایـش نیسـت. به عبارت دیگر نیـازی هم 
نیسـت کـه مثـاًل آدم هـای مذهبـی این 
حـرف را بزننـد و آن را تشـخیص دهنـد. 
بـراي  مثـال یـک کـرم سـاده را کسـی 
آرایـش نمی دانـد درنتیجـه پوشـاندن آن 

 .لزومی نـدارد
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اگـر برخـی هزینه هـا را به این دلیل کـه فقط زیان دارند و هیچ سـودی ندارنـد، »هزینه های 
بـد« بنامیـم و هزینه های پرسـود را که نیازهای ضـروری ما را تأمین می کننـد، »هزینه های 
خـوب« بشـماریم، نوع سـومی از هزینه هـا هم وجود دارند کـه اگرچه در ظاهـر، زیانی ندارند 

امـا چنـدان ضروری هم نیسـتند! این ها »هزینه هـای غیرضروري «اند.
هزینه هـای غیرضروری ما معمواًل پراکنـده و جزئی اند و همین باعث تأثیرگذاری منفی آن ها 
می شـود. مـا هزینه هـای غیرضـروری یک جا و سـنگین را آسـان تر کنـار می گذاریـم، چون 
پیامدهـای آن روشـن اسـت و نمی خواهیـم به خاطر آن ها به دردسـر بیفتیم، امـا هزینه های 
کوچـک و پراکنـده معمـواًل هـر کدامشـان موقـع پرداختن به چشـم نمی آینـد درحالی که از 

دو جهـت دارای پیامدهـای منفـی 
در رزق انـد؛ اول: این کـه هزینه هـای 

کوچـک وقتـی بـا هـم جمـع می شـوند 
بـاری به اندازه هزینه های سـنگین بر شـما تحمیل 
می کننـد بـدون آن که متوجه بشـوید این بـار دقیقًا 
از کجـا به شـما تحمیـل شـده اسـت؛ دوم: این که 
این نـوع هزینه هـا، قـدرت خودنگهـداری و توقف 
هنـگام پـول پرداختـن را در مـا ضعیـف می کننـد 
و به تدریـج مـا را بـه ولخرجـی می کشـانند؛ اگـر 

هزینه هـای غیرضـروری جزئـی، مـا را 
بـه سـهل انگاری در مخـارج، عادت 
بدهنـد، باعـث می شـوند به راحتـی 
غیرضـرورِی  هزینه هـای  دچـار 

سـنگین تر نیز بشـویم!

قبـاًل  کـه  را  قاعـده ای  این هـا،  کنـار  در 
گفته ایـم بـه یـاد بیاوریـد »بی اعتنایـی بـه رزق 
کـم، رزق زیـاد را از میـان می بـرد.« ایـن اصـل، 
مضمـون روایتـی از معصومان نیز بود1 و اشـاره 
کـرده بودیـم کـه چگونه نادیـده گرفتـن نعمت ها و 
فرصت هـای کوچـک بـه ما ضربـه می زننـد. توجه 
کنیـد: هزینه های اندکی کـه غیرضروری انـد از این 
جهـت هم بـه رزق ما ضربـه می زنند؛ یعنـی با هدر 
رفتـن رزق هـای انـدك کـه ممکن اسـت اصـاًل به 
چشـم هم نیاینـد، ممکن اسـت روزی های هنگفت 
نیـز از مـا روی گـردان شـوند. بسـیاری از 
افـراد هـر روز مقـداری از پـول خـود 
صـرف  هزینه هایـی  بـرای  را 
می کننـد کـه هیـچ ضرورتـی 
ندارنـد و فقـط بـه ایـن دلیـل 

هزینه بد، هزینه خوب، هزینه غیرضروری
محمدحسین شیخ شعاعي

مقاله خوبان
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آن هـا را کنـار نمی گذارند که به نظرشـان 
ناچیـز می آیـد. از تنقـالت بچه هـا و انواع 
نوشـیدنی ها و خوراکی هایـی کـه در کنـار 
غـذای اصلـی صـرف می شـوند گرفتـه تا 
هزینه گوشـی های تلفن همـراه، مکالمات 
تلفنـی و اسـتفاده های نه چنـدان ضروری 

اینترنت! از 
مـا براي بسـیاری از صرفه جویی ها ممکن 
اسـت متهم به بخـل )و گدابازی!( شـویم 
امـا وقتی کـه می دانیـم تـا چه انـدازه و چرا 
بایـد جلـوی هزینه هـای غیرضـروري را 
بگیریم، از سـرزنش های دیگران نخواهیم 
ترسـید؛ به ویـژه وقتـی بدانیـم چگونه این 
هزینه هـا را بـا مـوارد پرسـودتر جایگزین 
کنیـم و مثـاًل به جـای تنقالت پرضـرر از 
خوراکی های سـاده و سـالم اسـتفاده کنیم 
اجتماعـی، وقـت  به جـای شـبکه های  و 
و پـول خـود را خـرج تفریحـات کم ضـرر 

کنیم.
اگر احسـاس می کنید دچـار به هم ریختگی 
به قول معـروف  و  هسـتید  هزینه هـا  در 
»همیشـه کـم می آوریـد« ایـن مسـئله را 
جـدی بگیریـد. ممکـن اسـت بـرای چند 
مـاه، یا بـرای همیشـه، بـه جدولـی برای 
ثبـت و مدیریـت مخـارج ماهیانـه نیـاز 
داشـته باشـید. برخـی ترجیح مي دهنـد، از 
نرم افزارهایـی کـه بـه این منظـور طراحی 
حسـابدار  یـک  به عنـوان  اسـت،  شـده 
شـخصی اسـتفاده کننـد. در هر صـورت، 
این شـما هسـتید که بایـد دربـاره چگونه 
و در کجـا خـرج کـردن، تصمیـم بگیریـد 
تـا بتوانیـد بـه زندگـی مالـی خود سـامان 
بدهید؛ به ویژه در شـرایط خاص اقتصادی، 
بـا تفکیـک میـان هزینه هـای بـد، خوب 
و غیرضـرور، راه را بـرای عبـور از بحـران 
فراهم کنید. در برابر وسوسـه مخارجی که 
بـود و نبـودش تفـاوت چندانـی در آرامش 

زندگی تـان نـدارد، بـا قدرت بایسـتید.

تشکیلوگسترشخانواده
بـه همـان ترتیـب کـه خداوند روزی شـما را می رسـاند، اگر مسـئولیت یـک خانـواده را هم 
برعهـده داشـته باشـید، خداونـد روزِی یـک خانواده را به شـما خواهـد داد. بر اسـاس روایات 
اسـالمی، خداونـد، روزِی هـر کس را بر اسـاس مخـارج و هزینه های واقعـی او برایش مقدر 
می کنـد،2 پـس اگـر ازدواج کرد یا دارای فرزند شـد، »کم نمی آورد« چراکـه روزی خانواده اش 
را هـم در ظـرف رزق او خواهنـد گذاشـت و البتـه بایـد گفـت: روزی خـود او هـم افزایـش 
خواهـد یافت؛ چنان که رسـول خـدا فرمودند »تشـکیل خانواده دهید که این برای شـما 

ُپرروزی تـر خواهـد بود.«3
دربـاره فرزنـدآوری و تأثیـر آن بر معیشـت خانـواده، در شـماره های دیگـر جداگانه گفت وگو 
خواهیـم کـرد امـا فعـاًل جـا دارد دربـاره تأثیـر ازدواج بـر رزق تمرکـز کنیم. در شـرایطی که 
مشـکالت اقتصـادی به یکـی از دالیل تأخیـر در ازدواج یا گریزان شـدن از آن، تبدیل شـده 
اسـت، این نکته شـاید برای خیلی ها تعجب برانگیز باشـد که ازدواج نه تنها زندگی اقتصادی 
شـما را تهدیـد نمی کنـد بلکه باید آن را یکی از اسـباب رونق رزق شـمرد. ممکن اسـت این 
مسـئله، به ظاهـر بـا برخی واقعیت ها ناسـازگار باشـد امـا حقیقت این اسـت که اگـر مخارج 
ازدواج در حـد معقـول و ضـروری نگـه داشـته شـود و در تدبیر و تـالش موردنیـاز، کوتاهی 
نشـود، در اغلب موارد، از مشـکالتی که در کمین زوج های جوان اسـت، خبری نخواهد بود.

پیمان زناشـویی به خودی خود، درهای رحمت خداوند را به روی انسـان گشـاده می سـازد اما 
حتـی با نگاهـی کاماًل مـادی، ازدواج از جهات دیگر نیز می تواند به سـامان اقتصادی زندگی 
مـرد یـاری برسـاند؛ اول از جهت آرامشـی که بـرای او به ارمغـان می آورد؛ و قـرآن کریم نیز 
از آن سـخن گفته اسـت.4 در شـرایط آشـفتگی و بی قراری، تدبیرها و تصمیم های اقتصادی 
نیـز دچـار اختالل می شـوند و اگر همسـران بـرای یکدیگر مایـه آرامش باشـند، خودبه خود، 
یکدیگـر را برای درسـت اندیشـیدن و درسـت عمل کـردن در کار و حتی در مصـرف، یاری 
رسـانده اند. بـه ایـن ترتیب بسـیاری از دردسـرهای مجردی ناشـی از همین بی قراری اسـت 
کـه بایـد در زندگـی زناشـویی برطرف شـود و البته ازدواج هـم باید ازدواجی باشـد که به این 

آرامش منجر شـود!
و امـا از جهـت دیگـر، ازدواج، بـا مسـئولیت و زمینه ای که ایجـاد می کند، به افـراد، انگیزه ای 
مضاعـف بـرای همت و تـالش و تدبیر می دهد؛ یعنی زندگی را برای آن ها جدی تر می سـازد 
و اگر مهارت ها و توانایی های اولیه را از قبل فراهم کرده باشـند، رشـد و بالندگی واقعی خود 
را در میدانـی حسـاس و پرمخاطـره، تـازه آغاز می کنند. هم در کسـب وکار و تحمل رنج پول 
درآوردن و هـم در چگونـه خـرج کردن و خویشـتن داری از مصرف بی حسـاب وکتاب! افزون 
بـر این هـا، زن و شـوهر می تواننـد در اداره زندگی شـان، یکدیگـر را یـاری دهند؛ بـراي  مثال 
اگـر مدیریـت کالن زندگـی و تصمیم گیری نهایـی بر عهده مرد اسـت، مدیریت هزینه های 

داخلـی خانواده را زن عهده دار می شـود تا سـامان زندگی شـان برقرار بماند.

پي نوشت ها
1. الکافي، ج 10، ص533.

2. الکافي )طـ  دارالحدیث(، ج 7، ص313.
3. همان، ج 10، ص584؛ و نیز فرمودند »الرِّْزُق َمَع النَِّساءِ َو الِْعَیاِل«، همان، ص587.
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47 خانهخوبان  شماره  91 شهریور 1395



عصبـی و ناراحـت آمـده بـود خانـه و بـه زنـش گفتـه بـود می خواهـد 
بی معطلـی بـرود سـفر؛ هرچـه هـم زن جلـز و ولز کـرده بود کـه »االن 
چـه وقـت سـفر اسـت، حداقـل بگـو کجـا مـی روی؟« الم تـا کام حرف 
نـزده بـود. توشـه ای برداشـته بود و با اسـبش راهی شـده بود. داشـت خون 
خونش را می خورد. باورش نمی شـد خبری که شـنیده درسـت باشـد. خدا خدا 
می کـرد شـایعه باشـد یـا حداقل حـرِف خـوِد حضرت باشـد فقط؛ هرچـه زور 
مـی زد نمی توانسـت زیـر بار چنیـن حرفی بـرود. اصاًل حـرِف خوِد خـدا هم که 
می بـود تـوی َکـِت او نمی رفـت. باید می رفـت از خـود حضرت می پرسـید؛ باید 

تـه و تـوی قضیه را درمـی آورد.
بعـد از چنـد روز تحمـل گرما و سـختی راه، باألخره رسـیده بود مدینه. 

کمی از ظهر گذشـته بود. قیِد رفع خسـتگی و نفس تازه کردن 
را زد و یک راسـت رفـت تا برود دیـدن حضرت. گفتند باید 
توی مسـجد باشـد هنوز. رفـت طرِف مسـجد. نزدیک که 
شـد، دِم درِ مسـجد، جماعتـی را دیـد که گرِد کسـی جمع 
شـده بودنـد. باید خـودش باشـد؛ پیغمبر اسـت. جلوتر 
رفـت. حضـرت داشـت به آرامـی مطلبـی را برای یکـی از 

آن ها شـرح می داد.
دهنه  اسـب توی دسـتش بود. نمی توانسـت اخم هایش را 

از هـم باز کند. »سـالم ای رسـول خدا.«
پیامبـر متوجهـش شـد. اطرافیـان کمی کنـار رفتند. 
حضـرت چنـد قـدم جلـو آمـد و بـا خوش رویـی بـه او 
سـالم کـرد، امـا او به خاطـر آن خبـر، دِل خوشـی از 
حضـرت نداشـت؛ دهنـه  اسـب را ول کـرد و آمـد جلـو؛ 
روبه روی حضرت ایسـتاد. نتوانسـت لحنش را نرم کند؛ 
عصبانیتـش ریختـه شـد تـوی صدایش »ای رسـول! 
گفتـی بـه یگانگـی خـدا شـهادت بدهیـم کـه دادیم. 

گفتـی پیامبـری تـو را بپذیریم کـه پذیرفتیـم. گفتی 
جهـاد، گفتیم َچشـم، گفتی نماز، گفتیم َچشـم. گفتی 

روزه، گفتیـم َچشـم. گفتی حـج، گفتیم باشـد! هرچه 
گفتی پذیرفتیـم...«

زير بار نرفت!
معصومه  انواری اصل
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چشـم هایش ُپـر از گـرگ شـد. دسـت هایش را طلبکارانـه گرفـت 
به طـرف پیامبـر هـردو دسـتش می لرزیدنـد. »امـا مثـل این کـه 

تـو بـه این مقـدار راضـی نشـده ای...! این حرف هایـی که شـنیده ام دیگر 
چیسـت؟ همین کـه می گویند توی غدیرُخـم این جـوان را به خالفت نصب 

کـرده ای و گفتـه ای »َمـن ُکنُت َمـواله َفعلٌی َمـواله.« این را دیگـر کجای دلم 
بگذارم؟ درسـت شـنیده ام؟!«

پیامبر فرمود »بله درست شنیده ای برادر.«
دندان هایـش را روی هم فشـار داد. بی اختیار ریش های جوگندمی اش را با دسـت 
گرفـت و کشـید. گـره ابروهایش کور شـد. »بگو بدانـم این را از خـودت گفته ای 

یا حکِم خداسـت؟«
لبخنـِد پیامبـر از دیـدن عنـاد او کم رنگ شـد. »سـوگند به خدایی کـه جز او 

معبودی نیسـت، این دسـتور از سـوي خـدا بود.«
»نُعمان بن حـارث« آتـش گرفـت؛ پشـت کـرد بـه پیامبـر و همان طـور کـه 
دسـت هایش را ُمشـت کـرده بـود رفت به طرف اسـبش. صدایش سـگ داشـت 
»خداونـدا! اگـر ایـن حکـم حق اسـت و از طرِف توسـت از آسـمان بر ما سـنگ 

ببار!«
جماعـت از رفتـار او بُهـت زده بودنـد. همـه ایسـتاده بودنـد به تماشـا که یک هو 
سـنگی از آسـمان فـرود آمـد و محکـم خـورد توی سـر نُعمان. اسـب شـیهه ای 
کشـید و عقـب رفت. نُعمـان َدرجا بر زمین افتاد و ُمـرد. دهان ها از تعجب بازماند.1

آیـه نازل شـد »سـاََل سـائٌِل بَِعذاٍب واِقـٍع، لِلکاِفریـَن لَیَس لَـُه داِفٍع، ِمـَن اهلل ِذی 
الَمعارٍج...؛ تقاضاکننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شـد. این عذاب مخصوص 
کافـران اسـت و کسـی نمی تواند آن را دفع کنـد. عذابی از طـرف خداونِد صاحب 

معـارج )فرشـتگانی که بر آسـمان ها صعود و عروج مي کننـد.(«.2

پي نوشت ها
1. ترجمه  تفسـیر المیزان، ج20، ص13؛ تفسیر نمونه، ج25، ص 

9؛ ترجمه   تفسیر مجمع البیان، ج25، ص297.
 .1-32. سوره معارج، آیات
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نماینده ناسا یا یک شیاد
از عمر زندگی شـان فقط چهار سـال می گذرد اما چشـمان زن 
جـوان انـگار از غم ده  سـال پر اسـت. با سـینا توی خانه شـان 
آشنا شـد. هم دانشـگاهی برادرش بود. می گفت: تحصیل کرده 
اسـت و خـودش و پـدرش کارخانه دارنـد. همه چیـز به سـرعت 
پیـش رفـت و او بـدون هیـچ تحقیقی بـا مهریه یـک میلیارد 
و سـیصد میلیـون تومان بـه عقد سـینا درآمـد. اوایل همه چیز 
خـوب بود تا این که سـینا گفـت نمی تواند خانه بخرد و جشـن 
عروسـی بگیـرد. پدر که نمی خواسـت زندگی دختـرش خراب 
شـود، هزینه رهن خانه و جشـن عروسـی را پرداخـت کرد، اما 
طولـی نکشـید که زن فهمید سـینا نه تنها کارخانه نـدارد بلکه 
بیـکار اسـت و هـر بـار بـه بهانـه ای از پـدرش پـول می گیرد. 
بعـد از چنـد وقـت پای مـرد هفتادسـاله ای که خود را دوسـت 
»سـینا« معرفـی می کـرد بـه خانه شـان بـاز شـد کـه ادعـا 
می کـرد می تواند گره از مشـکالت زندگی شـان بـاز کند. دختر 
بـه او اعتمـاد کـرد غافل از این که پیرمرد شـیاد و سـینا نقشـه 
کشـیده اند تـا ثروت چندین میلیاردی پـدرش را به جیب بزنند. 
یـک روز سـینا با همسـرش تماس می گیـرد که خـودرو اش را 
دزدیده انـد و ایـن کار جن هـا بوده اسـت و او باید هـر چه زودتر 
خانـه  را خالـی کنـد! دختـر خانـه را تـرك می کنـد درحالی که 
نمی داند این نقشـه ای اسـت تا او از خانه برود. حاال سـینا ادعا 
کـرده کـه جهیزیه 700 میلیونـی را خودش خریده اسـت و زن 
به تازگـی متوجه شـده که سـینا و پیرمـرد زنان دیگـری را نیز 
فریـب داده انـد و پـس از برقراری رابطـه از آن هـا کاله برداری 
کرده انـد. بعدهـا مشـخص شـد سـینا قبـل از ازدواج خـود را 
نماینـده ناسـا معرفی می کـرده و به بهانه فروش زمیـن در کره 
مـاه از افـراد سـاده لوح مبالـغ قابل توجهـی پول گرفتـه و کلي 

پرونده قضایـی دارد.
کاش چشـمانش را قبـل از انتخـاب بـاز می کرد و می دانسـت 
قیافه جـذاب و مهریه میلیاردی تضمین خوشـبختی نیسـت.

عشق ماشین
عشـق ماشـین بـود. گواهینامـه اش را که گرفـت دیگر طاقت 
صبـر کـردن نداشـت؛ دلش می خواسـت سـوار ماشـین شـود 
و ویـراژ بدهـد و لـذت ببـرد. همسـرش ماشـین داشـت اما او 
یک خودرو مسـتقل می خواسـت؛ ماشـینی برای خودش. چند 
بـاری بـه شـوهرش گفتـه بود »بـرام یه ماشـین بخـر!« اما با 
بی توجهـی و مخالفـت او روبه رو می شـد، همسـرش مشـکل 

مالـی نداشـت، امـا می گفت: ماشـین الزم نـداری. 
پـس نقشـه ای به سـرش زد و تصمیم گرفت کـه آن را عملی 
کنـد. چنـد شـب وقتـی همسـرش می خوابیـد، از مـدارك و 
اطالعـات محرمانـه محـل کارش عکـس می گرفـت. خـوب 
می دانسـت ایـن اطالعات و مـدارك چه اندازه برای همسـرش 
اهمیـت دارد. مرحلـه بعـدی خریدن یک سـیم کارت بـود تا با 
یک شـماره ناشناس آرامش همسـرش را به هم بریزد. عکس 
اول را فرسـتاد، تـوی یکـی از همیـن شـبکه های اجتماعـی. 
عکـس دوم را هـم کـه ارسـال کـرد نوشـت »اگـر می خوای 
ایـن اطالعـات تـوی اینترنـت منتشـر نشـه بایـد 20 میلیون 
بـدی!« همه چیـز طبق نقشـه پیش رفتـه بـود و او قدم به قدم 
بـه ماشـین رؤیایـی اش نزدیک می شـد تـا این که متوجه شـد 
همسـرش می خواهـد ماجـرا ر ا با پلیس در میان بگـذارد. فکر 
نمی کـرد کـه شـوهرش به پلیـس مراجعه کند اما او شـکایتی 
تنظیـم کـرد و گفـت فقـط همـکاران و خانـواده اش می توانند 
دسترسـی به ایـن اطالعات داشـته باشـند. همه چیـز زودتر از 
آن چـه فکـر می کرد خراب شـد و پلیس خیلي زود متوجه شـد 
متهم کسـی جز همسـر شـاکی نیسـت. حاال به ماشینش که 
نرسـیده هیچ، آبروی چندین سـاله اش پیـش همه به خصوص 

همسـرش از بین رفته اسـت.
واقعاً »عشق ماشین بودن« ارزشش را داشت؟!
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خودکرده را تدبیر نیست
از شـکل ظاهـری و اندامـش راضـی نبـود. شـنیده بـود که با 
عمل هـای زیبایـی می توانـد بـه هیـکل دلخواهـش برسـد. 
یکـی از آشـنایان وقتی فهمید قصـد دارد جراحی زیبایی انجام 
دهـد پزشـکی را بـه او معرفـی کرد. بایـد همه پس انـدازش را 
مـی داد امـا برایش اهمیتی نداشـت. باألخره بعد از چند جلسـه 
رفت وآمـد روز جراحـی مشـخص شـد. درد عمل بیشـتر از آن 
بـود کـه تصـور می کـرد. دکتر می گفـت باید چنـد هفته صبر 
کنـد و بعـد نتیجـه کار را ببینـد. روزهـا از پـي هـم گذشـت و 
چنـد هفتـه سـپری شـد امـا زن جـوان از آن چـه کـه می دید 
اصـاًل راضـی نبـود و جراحـی زیبایـی، ذره        ای او را بـه هیـکل 
رؤیایـی اش نزدیـک نکرده بـود؛ هزینه های بـاال، درد هایي که 
کشـیده بـود و حاال هم نتیجه معکوس. نمی توانسـت سـاکت 
بنشـیند. پس به سـراغ پزشـک رفـت. پولش را مطالبـه کرد و 
وقتـی با مخالفت پزشـک روبه رو شـد، گفت که از او شـکایت 
کـرده و کار را از طریـق قانونی پیگیری خواهد کرد. چند روزی 
که گذشـت یک شـماره ناشـناس، پیامی برایش ارسـال کرد؛ 
عکس هایـی بـود کـه پزشـک قبـل از عمـل از او گرفتـه بود. 
روال کار جـراح ایـن بود که قبل و بعـد از عمل از بیمار عکس 
می گرفـت. متنـی همراه عکـس بود کـه اگر از پزشـک جراح 
زیبایـی شـکایت کنی، تمام ایـن عکس ها در فضـای مجازی 
پخـش می شـود. زن جوان کـه بـاور نمی کرد در چنیـن دامی 

گرفتـار شـود به پلیـس مراجعه و همه ماجـرا را بازگـو کرد.
حـاال پزشـک اعتـراف کـرده کـه قبـل و بعـد از عمـل، چنـد 
عکـس برهنـه از بـدن مراجعه کننده گرفتـم. زمانی کـه دیدم 
ادعاهـای او ممکن اسـت برایم دردسرسـاز شـود، خواسـتم او 
را تهدیـد کنـم و عکس هـا را برایش فرسـتادم. فکر نمی کردم 
کار بـه این جا بکشـد. حاال زن جـوان هم مالـش را باخته، هم 
سـالمتی و زیبایـی اش را و هم... . چـه راحت اعتماد می کنیم!

قاتل پنهان زندگی مشترک
تمـام ذهنـش درگیر شـده بـود، خسـته بـود از این که هـر بار 
بـه خانـه می آمد همسـرش را مشـغول شـبکه های اجتماعی 
و گشـت زدن در گرو ه هـا و چـت کـردن با دوسـتانش می دید. 
چنـد مـاه پیـش از او خواسـته بـود که دیگر سـرکار نـرود، زن 
خانه دار باشـد اما او سـر باز زد و همین بینشـان فاصله انداخته 
بـود. حـاال هم که دوباره این شـبکه های اجتماعـی. چند باری 
بـه شـوخی و جـدی، در خلوت و جمع از او خواسـته بـود که از 
ایـن شـبکه ها خـارج شـود. خـودش اهل ایـن برنامه هـا نبود، 
وقـت و حوصلـه اش را نداشـت و حـاال این که همسـرش مدام 
درگیـر گروه هـا و کانال هـا باشـد اذیتـش می کـرد. این قضیه 
شـده بـود بهانه دعـوا و هر بار جر و بحثشـان بـاال می گرفت. 
آن شـب از همسرش خواسته بود پسرشـان را جایی بفرستد تا 
بتواننـد جـدی دراین بـاره صحبت کنند. می خواسـت تکلیف را 
مشـخص کند و زندگـی اش را نجات دهد. روی مبل نشسـت 
و چشـم دوخت به همسـرش و شـروع کرد به حـرف زدن، اما 
چنـد دقیقـه که گذشـت دیگر صحبت نبـود بلکـه داد و فریاد 
بـود کـه از خانه شـان بلند می شـد. اختیـار اعمالش را نداشـت 
سـراغ قفسـه دارو هـا رفت. می خواسـت همه چیز را تمـام کند. 
بـا ریختـن ده ها قـرص در داخل آب از همسـرش خواسـت تا 
آن را بنوشـد امـا زن از ایـن کار خـودداری کـرد. عقربه هـای 
سـاعت، سـه بامداد را نشـان می داد که مرد رشـته ای را به دور 
گردن زن انداخت و آن قدر فشـار داد که صورت زن کبود شـد 
و دیگر نفس نکشـید. حـاال مرد، قاتل زنش بود و شـبکه های 

 !اجتماعـی قاتل پنهاِن زندگی مشترکشـان
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افتخار یک ملت
یکي نوشت: نظم رو به هم ریخته.

آن یکـي گفـت: ایـن خیمـه چیـه؟! دوسـتش جـواب داد: آبـروي 
برد. کشـورمونو 

یکـی نوشـت: اصـاًل این بـه طرح لبـاس مصوب المپیـک توهین 
کرده.

آن یکـی گفـت: همین کارهـا باعـث عقب افتادگی ما شـده. یکي 
فحـش داد، دیگـري بـه خواهـر و مـادر و پـدرش توهیـن کـرد؛ و 
آن دیگـري آدرس صفحـه اش را می خواسـت بـراي خالـي کـردن 
عقده هایـش. در جریـان رژه کاروان المپیـک کشـورمان اتفاقـی 
به وقـوع پیوسـت کـه در عیـن زیبایـی بی نظیـر بـود. سـکینه 
خدابنده لو از ورزشـکاران کاروان المپیـک در این رژه، باحجاب چادر 
حضـوری باشـکوه، زیبا و باوقار داشـت، اما درحالی کـه همه باید به 
احتـرام این مهربانوی ایرانی بلند می شـدند، بعضی هـا برخوردهای 
زننده ای داشـتند؛ البته خیلي ها این حرکت غرور آفرینش را سـتودند 
و بـراي چـادر زهرایـی اش احسـنت و مرحبا گفتند امـا بعضی ها...! 
ایـن بانـو کسـی هسـت کـه می خواسـت به قدر وسـع خـودش به 
دنیـا بگوید کـه این چند متر پارچه سـیاه که مـا صدایش می کنیم 
»چـادر« فقـط بـرای عکس هـای ترسـناِك زامبی هـای داعـش 
نیسـت! می شـود بـا ایـن چند متـر پارچـه سـیاه، آدم ها را دوسـت 
داشـت، از صلـح گفت و بـا آن به همه دنیا لبخند زد. او با سـیاهِی، 
وسـط آن سـفیدی می خواسـت نه فقـط بـه دنیـا کـه بـه مـردم 
خودمـان بگویـد باور کنید می شـود با چـادر بود و خانه نشـین نبود. 
می شـود بـا آن مسـابقه داد، روی سـکوی قهرمانـی ایسـتاد، برای 
کشـور افتخارآفرینی کرد. او به چادرش اعتقاد داشـت و این اعتقاد 
آن قدر قوی بود که چادربه سـر در رژه المپیک شـرکت کند. حضور 
ایـن بانـوی ایرانی باحجاب چادر در محافل بین المللی نشـان دهنده 
پای بنـدی او بـه باورهـای دینـی و اعتقـادی اسـت؛ این کـه حاضر 
نیسـت کـه حجـاب برتـر را کنـار بگـذارد. حـاال بعضی هـا هر چه 
می خواهنـد بگوینـد؛ بعضی هایـي کـه نمی دانند زن ریحانه اسـت 

و چـادر بـوی حضـرت زهـرا می دهد.

فعالیت آسمانی در اینستاگرام
ایـن روزهـا گشـت وگذار در دنیـای مجـازی بخش زیـادی از 
زندگی هایمان را به خود اختصاص داده اسـت؛ هرروز خبرهای 
ناگـوار بسـیاري می شـنویم از طالق هـا، دعواهـا، خیانت هـا و 
هـزاران مشـکل دیگر که بایـد ردش را در این شـبکه ها یافت، 
امـا ایـن فضـا می توانـد بسـتر بی نظیری هـم بـراي کارهای 
درسـت و بـزرگ باشـد مثل »جهیزیـه اینسـتاگرامی«! دنیای 
مجـازی دنیایـی پـر از ناشناخته هاسـت؛ دنیایـی کـه در آن 
شـاید آدم هـا همدیگـر را نشناسـند اما حـس انسان دوسـتی و 
مهربانی در دل هایشـان جاری و مشـترك اسـت. طرح »آینه و 
شـمعدون« یکـی از ایـن خوبی های جـاری اسـت؛ یک طرح 
بـرای راحت تر کـردن ازدواج، بـرای سروسـامان دادن جوان ها، 
طرحـی کـه می خواهـد بـرای نوعروس هـاي تحت پوشـش 
کمیتـه امـداد جهیزیـه تهیـه کند. قـرار می شـود که بـا ایجاد 
20 هـزار پسـت 200 جهیزیـه تهیـه شـود، اما بعد از اشـتراك 
پسـت ها اسـتقبال به حـدی زیـاد اسـت کـه مجریـان طـرح 
شـگفت زده می شـوند. طـرح بـدون این کـه هیـچ بازیگـری، 
خواننـده ای یـا چهره معروفی را واسـطه قـرار دهـد، ادامه پیدا 
می کنـد تا جایـی که در انتهـای »آیینه و شـمعدون« 40 هزار 
کاربـر اینسـتاگرام 400 کمک هزینـه جهیزیـه در کمتـر از 72 
سـاعت تأمیـن می کننـد. حـاال طـرح تمام شـده اما اسـتقبال 
تمامـی نـدارد، مردم هنـوز هم درخواسـت می دهند تـا بتوانند 
در ایـن طـرح شـرکت کنند؛ مردمـی که می خواهنـد یک قدم 
کوچـک بردارند بـرای جوانان سرزمینشـان. حاال بـا این طرح 
آسـمانی اینستاگرامی عروس های بسـیاري جهیزیه دار شده اند. 
دنیـای مجـازی می توانـد لبـه پرتگاه باشـد یـا نردبانـی رو به 

سـوي خـدا. انتخاب بـا خودمان اسـت.
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پنج فرشته باهم آمدند
بـرای سـونوگرافی و سـالمت جنیـن بـه بیمارسـتان مراجعه 
کردنـد، امـا متوجـه شـدند کـه باید به جـای یک نـوزاد منتظر 
نوزادهـا باشـند. خداونـد به آن ها پنج فرشـته هدیه کـرده بود. 
زن، پنج قلـو حاملـه بود. پزشـک که از نتیجه  سـونوگرافی آگاه 
شـد پیشـنهاد داد دو قـل را سـقط کننـد، نگهداری پنـج نوزاد 
مشـکل بـود و از طرفـی وضـع مالـی خانواده متوسـط بـود و 
به احتمال زیـاد از پـس خـرج پنج قلوهـا برنمی آمدنـد، سـقط 
کـردن هـم دردسـر زیـادی نداشـت؛ با یـک قرص یـا آمپول. 
شـک و تردیـد به جـان پـدر و مادر چنـگ  انداخـت؛ از طرفی 
مخـارج بـاال نگرانشـان می کـرد و از طـرف دیگـر توانایـی 
چنیـن کاری را در خـود نمی دیدنـد. والدیـن پنج قلوهـا راضی 
نمی شـدند کـه حـق حیـات را از بچه هایشـان بگیرنـد. اصـاًل 
مگـر می توانسـتند هدیـه خداونـد را به خاطـر مشـکل مالـی 
از بیـن ببرنـد؟ بـا تـوکل بـر خـدا تصمیم گرفتنـد که خـود را 
بـرای نگهـداری پنج قلوهـا آمـاده کنند. حـاال توی خانه شـان 
پنـج فرشـته کوچـک نفس می کشـند؛ پنـج فرشـته ای که با 
آمدنشـان برکـت را بـه خانـواده هدیـه کرده انـد. پدر و مـادر از 
جایـی کـه تصـورش را هـم نمی کردند خانـه دار و ماشـین دار 
شـده اند. هزینه بیمارسـتان برایشان رایگان حسـاب شده است 
و ماهانـه مبلغـي برایشـان در نظر گرفته شـده تا هزینه بعضی 

از مخـارج تأمین شـود.
 بـدون شـک، پـدر و مـادر محمـد، مهـدی، هادی، سـهیل و 
رضـا کوچولـو خـوب می دانسـتند کـه دو دو تای خـدا چهارتا 
نمی شـود و »َیرُزقـُه ِمن َحیُث ال َیحَتِسـُب« آن هـا را از جایی 

کـه گمـان ندارنـد روزی می دهد.

قلیان هایی که گلدان شدند
صـدای قل قـل تمام فضا را پـر کرده بود، بـا نفس عمیقی که 
کشـید دود قلیـان پرتغالـی را بلعید، یک اسـتکان چای ریخت 
و تکیـه اش را داد بـه صندلـی و خیـره شـد بـه جوان هایی که 
بـا لذت شـلنگ را به لبان خـود می چسـباندند و پیرمردانی که 
بـا سـرفه های پشـت هـم بی حـال پکـی بـه قلیـان می زدند، 
همیـن دیشـب شـنیده بود کـه خطر قلیـان صد برابر سـیگار 
اسـت، جوان هـا پاتوقشـان این جا بـود، هـر روز از همیـن دود 
و قل قل هـا نـان خانـواده اش را درمـی آورد، کنـار قلیـان چـای 
و نیمـرو هـم می فروخـت، امـا همه این ها چه ارزشـی داشـت 
وقتـی در خودکشـی همشـهریانش شـریک بـود؟ فـردا صبح 
زودتـر از همیشـه قهوه خانـه اش را بـاز کـرد؛ قهوه خانـه ای که 
می خواسـت دیگر در آن خبری از قلیان نباشـد. شـنیده بود که 
بعضی هـا قلیان هایشـان را گلـدان کرده اند پس چـرا او این کار 
را نکنـد؟ تمـام قلیان های موجـود در قهوه خانـه را، همان هایی 
کـه سـالیان درازی بود در اسـتفاده مـردم و جوانـان محله بود، 
جمـع کـرد و به جـای آن  یـک شـاخه گل طبیعـی گذاشـت؛ 
گل هایـی کـه نماد زندگـی بودند که حس سـبز بودن و رشـد 
را بـه خانه هـا می بردنـد، غروب که شـد دانه به دانه مشـتریان 
قلیـان از راه رسـیدند، قهوه چی خـوش ذوق هـم قلیان هایی را 
کـه گلدان شـده بود بـه دستشـان داد، قلیانی پـر از آب همراه 
شـاخه ای گل، او حاال در سالمت همشهریانش شریک بود، در 
خنده هـای بـدون نفس تنگی  شـان، در وقت هایـی کـه به جای 
هـدر دادن پـای قلیـان صـرف کار دیگـری می شـد. دیگـر از 

 .قهوه خانـه او صـدای قل قـل نمی آمـد
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 یکی از 
مشکالت مربوط به خواب، چرت زد  ن های 

سر پیری است. د  ید  ه  شد  ه برخی از افراد   که سن و سالی از آنان 
گذشته، آهسته و به مد  ت محد  ود   به خواب می روند  . برای حل این معضل 

نخست باید   د  ید   طول و عرض و عمق این چرت چه قد  ر است. اگر مقد  ارش 
چند  ان قابل مالحظه نبود   که هیچ وگرنه توصیه می شود   به پزشکی 

قانونی مراجعه شود  ؛ چراکه احتمال د  ارد طرف مرد  ه باشد   
ولی خبر ند  اشته  باشد  .

 یکي 
د  یگر از معضالت خواب  این است که 

بعضی افراد   د  ر »محل های عمومی« می خوابند  . این 
محل ها هر جایی است که قید   عمومی د  اشته  باشد  . به هرحال 

د  ر مکان های عمومی خانواد  ه رفت وآمد   می کند   و اگر احیاناً صد  ای 
خروپف هم شنید  ه  شود   بسیار ناپسند   قلمد  اد   خواهد   شد  . از طرف د  یگر 

سروصد  ای این مکان ها معمواًل زیاد   است و جلوی یک خواب 
آسود  ه را می گیرد  . برای حل این مسئله پیشنهاد   ما این است 

که د  ر محل های عمومی، جای خواب فراهم گرد  د   تا 
افراد   بتوانند   بد  ون مشکل بخوابند  .

 از 
د  یگر مسائل مربوط به خواب، »جلو 

تلویزیون خوابی« است. این مورد   بیشتر د  ر د  سته »پد  ران« 
د  ید  ه می شود   و بر اساس آن فرد   مورد  نظر ضمن د  ر د  ست د  اشتن 

کنترل تلویزیون به خواب عمیق فرو می رود  ، اما د  رعین حال نمی گذارد   
کسی کانال را عوض کند  . د  انشمند  ان برای حل این معضل د  ر حال 

ساخت »تلویزیون خود  کنترل از پد  ر بگیر« هستند  . انتظار می رود   
این تلویزیون بتواند   کنترل را از د  ست پد  ر بیرون بیاورد   و 

به د  ست د  یگر اعضای خانواد  ه برساند  .

پاسخ به معضالت خواب
محمد  احمد ی فيروزجايی

تصويرسازي: مرتضی حيد ر زاد ه

حتمـاً شـما هـم تصد یـق مي فرماییـد  کـه یکـی از مسـائل حیاتی 
زند گـی بشـر مسـئله خـواب اسـت. ایـن موضـوع آن قـد ر حیاتـی 
اسـت کـه برخی ها خـواب را مثل  آب، مایـه حیات می د اننـد . د ر این 
روزهـاي پایاني تابسـتان که د ارد  به شـب هاي نیمه بلنـد  پاییز پیوند  
مي خورد ، مناسـب د ید یم پاسـخ گوی برخي معضالت خواب باشـیم.
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 »د  ر خواب 
راه رفتن« هم مسئله  د  یگری است؛ البته این 

موضوع چند  ان جای نگرانی ند  ارد  . چراکه از قد  یم گفته اند   
آد  می که د  ر خواب راه می رود   ترس ند  ارد   بلکه آد  می که د  ر بید  اری 
راه می رود   ترس د  ارد  ! غیر از این که فرد  ی که د  ر خواب راه می رود  ، 

هم خوابش را د  ارد   و هم کارش را. فقط می ماند   احتمال آسیب 
رسید  ن که کاری نمی شود   برایش کرد  .

 د  ر مقابل 
»بی خواب ها« برخی هم به »خوش خوابی« 

مبتال هستند  . د  ر این مشکل، خوابید  ن فرد   با خود  ش است و 
بید  ار شد  نش با خد  ا. از قد  یم االیام روش های سنتی برای از خواب بید  ار 

کرد  ن این گونه افراد   هم چون د  سته جارو، سطل آب یخ، تنبیه و... مورد   استفاد  ه 
قرار می گرفت. کار آن چنان سخت است که امید   می رود   د  ر آیند  ه نه چند  ان 

نزد  یک ربات ها هم برای حل این معضل وارد   عمل بشوند  . توصیه 
می شود   تا آن زمان از همان روش های سنتی - البته با 

 .  شد  ت بیشتر-  استفاد  ه شود

 یک 
مسئله مهم د  رباره خواب، »بی خوابی« است. 

بی خوابی وقتی رخ می د  هد   که آد  م نتواند   بخوابد  . راه کارهای 
چند  ی برای حل این معضل پیشنهاد   شد  ه است که کارایی چند  انی ند  ارند  . 
د  انشمند  ان هم چنان د  نبال پید  ا کرد  ن راه چاره هستند   اما تا زمان رسید  ن 
به یک راه حل مناسب توصیه می شود   د  وستان مبتال به »بی خوابی« 

نخوابند  . یک ضرب المثل معروف است که می گوید  : 
نخوابید  ن بهتر از بد   خوابید  ن است!
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همه کاره هـای هیـچ کاره، نوعـی از انسـان های آخریه هسـتند که با سـزارین متولد شـده و پـس از پیچانده شـدن در پر قو، 
بـه اتـاق آتلیـه رفتـه و توسـط دوربین های مـدرن، عکس برداری و فیلم برداری می شـوند. سـپس طبق وصیت جـد پدری، 
به نـام نـوه  پسـرعموی ناتنـی یکی از شـاهان ایـران نام گذاری شـده و به بخش نـوزادان منتقل می شـوند. نـوزادان پس از 
شـرکت در دوره های آموزشـی شـیرخوارگی گواهینامه  بین المللی مکیدن شـیر را دریافت می کنند. البته دسـته ای از نوزادان 
پـس از مدتـی بـه خوردن شـیر با شیشـه روی آورده و بخش خصوصـی را به بخش دولتی ترجیح می دهند. گفته می شـود 
ایـن دسـته از نـوزادان در آینـده از دانشـگاه های دولتـی نیـز صرف نظر کـرده و بدون کنکـور در دانشـگاه آزاد به تحصیل و 

رشـد می پردازند!
همه کاره هـای هیـچ کاره پـس از گـذران مراحـل اولیـه نـوزادی به تدریج مدرك سـینه خیز، چهار دسـت وپا، 
تاتـی و در باالتریـن رتبـه، راه رفتـن را دریافت می کنند. با ایـن حال، اغلب این کودکان حیـن راه رفتن، به 
کالسـکه منتقل شـده و دوران بازنشسـتگی را طی می کنند؛ چراکه خانواده ها معتقدند اسـتفاده از کالسکه 

در تسـریع راه رفتـن کـودکان در زمان کوتاه، نقش به سـزایی دارد.
در سـه یـا چهارسـالگی، مـادران، خردسـاالن خود را بـا عبارت هاي »نکن«، »بشـین سـرجات بچه«، 
»تـوأم بـه بابـات رفتی« و »مگه با تو نیسـتم« به صورت مدون و پیوسـته به کنترل خـود در مي آورند. 
هم چنیـن والدیـن بـرای افزایـش رونـد رشـد و خالقیـت کـودکان، آن ها را سـاعت ها به تماشـای 
کارتن هـا و سـریال های تلویزیـون و بـازی بـا تبلـت تشـویق می کننـد. عالوه بـر این، 
والدیـن معتقدند دسـت به سـینه نشسـتن خردسـاالن و سـکوت متوالی آن هـا، از 
فعالیت هـای ورزش یـوگا محسـوب شـده و بـه افزایـش تمرکـز کـودکان کمک 

خواهـد کرد!
همه کاره هـای هیـچ کاره در دوران نوجوانـی، هـر سـال بـه مدت 9 مـاه به محیطی 
به نـام مدرسـه مهاجـرت کرده و بعـد از گذران این دوره در آغاز تابسـتان با علم بیشـتر و 
تربیـت کمتـر به آغـوش گـرم خانـواده بازمی گردند، امـا اغلـب خانواده ها که هم چنـان نگران 
رشـد علمی و مهارتی فرزندانشـان هسـتند، در سـه ماه تابسـتان نیز آن ها را به طور هم زمان به 
انواع کالس های موسـیقی، بوکس، ریاضی محض، انشانویسـی در کوتاه ترین زمان، آشـپزی، 
دکوراسـیون منـزل، پـرده دوزی، ریخته گـری و... فرسـتاده و بـر کالس کار و شـأن خانوادگـی 

خویـش می افزایند.
بـه ایـن ترتیـب نوجوانان پـس از دوره های آموزشـی 9 ماهـه و کالس های تابسـتانی متمادی  
باألخـره بـه سـن جوانـی می رسـند. جوانـان در ایـن دوره به محـض شـرکت در آزمون هـای 
کارشناسـی و قبولی در دانشـگاه، به انصراف از دانشـگاه و تغییر رشـته فکر کرده پریشـانی های 
مربـوط بـه ایـن فکـر را با کشـیدن قلیـان رفع می کننـد! قابل ذکر اسـت ایـن جوانـان در تمام 
رشـته ها سررشـته داشـته اما در هیچ رشته ای از ته رشـته برخوردار نخواهند بود.

در نهایـت، ایـن افراد با مدارك گوناگون تحصیلی در مقاطع کارشناسـی و ارشـد، 
به شـغل شـریف مسافرکشی یا فروشندگی در فروشـگاه های نامعتبر... مشغول شده 

و به همه کاره های هیچ کاره مشـهور می شـوند.
همه کاره هـای هیـچ کاره سـرانجام در سـن پیـری در اثر تفکر عمیق به این پرسـش که: من 
کیم! و این جا کجاسـت؟ سـکته مغزی کرده و دارفانی را وداع می گویند.

 !یادشان گرامی و راهشان بی رهرو باد

همه کاره های هیچ کاره چه موجوداتی هستند
ریحانه ابوترابي
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 ایـن چنـد نمونه، بخـش کوچکی بود از شـکایت های فـراوان والدیـن کودکانی کـه معروف اند
 بـه »موتورهـای سـربه هوا« که البته در نظام های روان شناسـی با عنـوان »اختالل کمبود توجه
 )بیش فعالـی(« دسـته بندی می شـوند. به طـور کلـی کودکانی که دچـار این اختالل هسـتند به
 سـه طبقـه مختلف دسـته بندی می شـوند. دانسـتن این طبقه هـا و توجه بـه نشـانه های آن ها

 می توانـد بـه والدین در تشـخیص بیش فعال
 بـودن فرزندشـان و یافتـن درمـان متناسـب

کمـک کند.

1. کوچولوهای پرتکانه
بـه  کـه  رفتـاری  یعنـی  تکانـه ای  رفتـار 
یک بارگـی و بـدون برنامه ریـزی مشـخص 
قبلـی از فرد سـر می زنـد. تکانـه درواقع یک 
واکنـش درونـی ناخـودآگاه اسـت و در نـگاه 
اول، بـه محیط ربطی ندارد. به بیان سـاده تر، 
تکانـه یعنـی شـخص به یک بـاره در درون 
احسـاس می کنـد کاری بایـد انجـام دهـد. 
وجـود تکانه هـا در انسـان ها در همـه سـنین 
امـری کامـاًل طبیعـی و مقتضـای طبیعـت 
آن هاسـت، اما مشـکل جایی اسـت کـه فرد، 
متناسـب سـن خـود نتوانـد تکانه هایـش را 
مهـار کنـد و در نتیجه از او رفتـار یا رفتارهای 
تکانه ای سـر بزنـد. تکانه های کنترل نشـده 
منشـأ بروز خیلی از جنگ ها، پرخاشـگری ها، 
غارت گری ها و اشـتباهات در سـنین مختلف 
هسـتند. بـرای مثـال، در بزرگ سـاالنی کـه 

علی صادقی سرشتموتور سر به هوا

  آروم و قـرار نـداره؛ نمی تونه یک جا درسـت بشـینه، هـی وول می خوره! دیگه خسـته ا م کرده،
بگین باهـاش چي کار کنم؟

 می ترسـم بـا پسـرم مهمونـی برم. شـایدم روم نمیشـه؛ آخه بارها شـده که یه مرتبـه، بدون 
این کـه دلیـل خاصی داشـته باشـه دیگران رو هل مـی داده، زور میگـه، یه جوری انـگار می خواد 

بچه های فامیـل رو بچزونه!
 اصـاًل حواسـش نیسـت. انـگار تو عالـم هپروته! یـک کار رو گاهـی اوقات بایـد ده بار بهش 
بگـم تـا گـوش بـده. قبـاًل فکر می کـردم گوشـش ضعیفـه. از وقتـی بـردم شنوایی سـنجی و 
فهمیـدم گوش هـاش مشـکلی نـداره، خیلـی احسـاس بـدی دارم. فکـر می کنـم تـو تربیتش 

کوتاهی کـردم...

خانهخوبان  شماره  91 شهریور 581395

والدین



اهـل چشـم چرانی یـا ایجـاد مزاحمـت برای 
دیگران هسـتند، تکانه های جنسـی حکومت 
می کند. این بزرگ سـاالن معمـواًل از کودکی 
در کنتـرل تکانه هـای خـود دچـار مشـکل 
بوده انـد. در همین راسـتا، برخـی از رفتارهای 
تکانـه ای در کـودکان، به عنـوان شـاخصی 
بـرای بیش فعالـی موردتوجـه قـرار گرفتـه 
اسـت. در ایـن کـودکان، یکـي از ایـن سـه 

نشـانه بـروز مي کند:
1. وقتـی معلـم یـا یکـی از والدیـن از چنین 
کودکی سـؤال می پرسـند، هنوز سـؤال تمام 
نشـده آن ها شـروع به جـواب دادن می کنند.

2. به گونـه ای رفتـار می کنند که انـگار اصاًل 
دیگـران و یا قوانین برای آن ها مهم نیسـتند. 
بـرای مثـال کـودك نمی تواند برای رسـیدن 
نوبتـش صبـر کنـد. نمی توانـد سـر صـف 
مدرسـه در یک خط بایسـتد. چنین کودکانی 
وقتـی درمـان نمی شـوند و بزرگ می شـوند 
در هنـگام رانندگـی وقتـی پلیس یـا دوربین 
نباشـد، معمواًل چراغ قرمز را رد می کنند و در 
هنـگام بازی فوتبال معمـواًل پاس نمی دهند.

3. در مهمانی هـا، در هنگام بـازی، در کالس 
درس، در بیـن اعضـای خانـواده و در جمـع 
بچه هـای محـل، معمـواًل وسـط حـرف این 
و آن می پرنـد و بـه دیگـران مجـال سـخن 
گفتـن نمی دهند. نوعـی بی تربیتـی در رفتار 

می دهند. نشـان 

2. موتور همیشه روشن
انـرژي برخـي از کـودکان بسـیار باالسـت و 
مثل آتش فشـان مدام در حال فوران هسـتند؛ 
گویـی هیچ وقـت آرام و قـرار ندارنـد. چنیـن 
کودکانـی »بیش فعال« نام دارند. نشـانه های 

این کـودکان عبارت انـد از:
1. مـدام در جـای خود تکان تـکان می خورد؛ 
هم چنیـن اغلـب بـا دسـت خـود ور مـی رود 
یـا مرتـب دسـت خـود را به جایـی می زنـد و 
ضـرب می گیرد یـا به صـورت تکـراری پای 

خـود را تـکان می دهد.

2. در جایـی کـه بایـد مدتـی روی صندلـی 
بنشـیند مثـل کالس درس و یـا در اتـاق 
انتظـار مطـب دکتـر، اغلـب از جـای خـود 
نیـز  بزرگ سـاالنی  دربـاره  می شـود.  بلنـد 
کـه نمی تواننـد بـرای یـک مـدت الزم مثاًل 
حداقـل نیم سـاعت یـا 45 دقیقه پشـت میز 
کار خـود بنشـینند، می تـوان گفـت یکـی از 

دارد. وجـود  بیش فعالـی  نشـانه های 
در صـف  مهمانـی،  در  غـذا،  میـز  سـر   .3
نوبـت برای خریـد چیـزی از مغـازه و... مدام 
بـاال و پاییـن می پـرد و یـا بـه چیزهایـی که 
در  به عبارت دیگـر  مي زنـد؛  دسـت  نبایـد 
موقعیت هـای نامناسـب بی صبـری و رفتـار 
خرابکارانـه نشـان می دهـد. گفتنـي اسـت 
کـودکان باید فعال باشـند اما چنین کودکانی 
حتـی بـرای پنـج دقیقـه که بـا مادر خـود به 
یک سـوپر مارکـت رفته انـد، خرابکاری های 

متعـدد می کننـد.
مدرسـه،  پـارك،  در  کودکانـی  چنیـن   .4
خانـه، یـا مکان هـای تفریحی دیگـر، هنگام 
بـازی خیلـی سـروصدا می کننـد. سـروصدا 
کـردن بـرای بازی طبیعی اسـت امـا کودك 
بیش فعـال به صـورت مشـخص  بیـن بقیـه 
بچه هایـی کـه دارنـد بـازی می کنند بیشـتر 

داد و هـوار راه می انـدازد.
5. رفتارهـای ایـن کودکان با تحـرك، تیزی 
و تنـدی قابل مشـاهده در حرکت هـا همـراه 
اسـت. گویـی موتوری بـه آن ها وصل شـده 
و معمـواًل کارها را به صورت انفجـاری انجام 
می دهنـد. در جمـع کـودکان می بینیـد کـه 
این کـودك بـدون دلیل ظاهـری یک مرتبه 
ُگـر می گیـرد و شـروع بـه دویدن هـای تنـد 

می کنـد.
6. کـودکان بیش فعـال، اغلـب خیلـی حرف 
می زننـد و اطرافیانشـان را کالفـه مي کننـد. 
در مهمانی هـا هنـوز جمـع در حـال سـالم 
و علیـک اولیـه اسـت کـه آن هـا شـروع بـه 
صحبـت کـردن می کننـد و بـدون آن که در 
نـوع اطالعاتـی کـه می دهنـد حـد و مرزی 

داشـته باشـند، هر چه را به ذهنشـان می رسد 
می گوینـد.

3. سر به هواهاي همیشگي
یـا  هوایـی  بـه  سـر  نشـانگر  رفتارهـای 
بی توجـه بـودن، تشـکیل دهنده یکی دیگر 
از طبقـات رفتـاری  موجود در کـودك دچار 
اختالل کمبـود توجـه )بیش فعالی( اسـت. 

کودکي: چنیـن 
1. معمـواًل در دقـت کـردن بـه جزئیـات 
تکالیـف  در  همیـن  رو  از  اسـت؛  ناتـوان 
مدرسـه، یـا تکالیفی که والدیـن در خانه به 
آن هـا می دهنـد دچار مشـکل می شـود. او 
در هنگام نوشـتن امال، کلماتی را که دارای 
امـالی سـختی هسـتند و نیـاز بـه دقـت 

دارنـد، اشـتباه می نویسـد.
2. معمـواًل در انجـام تکالیـف مدرسـه یـا 
بازی هایـی که بـه حفظ توجه بـرای مدتی 
نسـبتاً طوالنـی نیـاز دارنـد، دچار مشـکل 

است.
مشـکل  دچـار  نه تنهـا  دوم،  مـورد  در   .3
می شـوند، بلکـه از انجام چنیـن تکالیفی یا 
بازی هایـی کـه نیـاز به توجـه مـدام دارند، 

متنفـر و بی زار هسـتند.
4. زمانـی کـه مـادر و پـدر یـا معلـم بـا او 
کـه  می رسـد  به نظـر  می کنـد،  صحبـت 

نمی  دهـد. گـوش  اصـاًل 
5. بـا این کـه متوجه دسـتور والدین یا معلم 
شـده اند و بـا آن که قصـد نافرمانـی ندارند، 
امـا معمـواًل نمی تواننـد دسـتورات منزل یا 
تکالیـف مدرسـه را بـه پایـان برسـانند. در 
بزرگ سـاالن ایـن نشـانه بـه ایـن صورت 
اسـت که معمواًل کارهای خـود را نیمه کاره 
رهـا می کننـد و هنوز آن را تمـام نکرده کار 
دیگـری را بدون داشـتن دلیل واقعاً منطقی 

می کنند. شـروع 
6. در این کـه بتواننـد بـرای خـود مدیریت 
زمانی کنند و تکالیف و کارهایشـان را طبق 
یـک برنامـه و سـازمان دهی انجـام دهند، 
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دچار مشـکل هستند.
7. معمـواًل مداد، خودکار، جامدادی و کتابي 
را کـه برای انجام تکالیف ضروری هسـتند 
در مدرسـه و یـا در خانـه جـا می گذارند و یا 

گـم می کنند.
به محـض  خانـه،  در  یـا  کالس  سـر   .8
این کـه صدایـی بشـنوند یـا این کـه چیـز 
جدیـدی ببینند، حواسشـان پرت می شـود.
9. اغلـب فعالیت هـای روزمـره را فراموش 
می کننـد. مثـاًل یـادش مـی رود مسـواك  
بزنـد یـا این که اگر قرار اسـت سـر سـاعت 
از خانـه خـارج کنـد،  را  زباله هـا  خاصـی 

می کنـد. فرامـوش 
بـه کودکانـی کـه حداقـل در شـش مـاه،  
شـش مـورد از نـه نشـانه بیش   فعالـی و 
تکانشـی بودن یا شـش مـورد از نه نشـانه 
بی توجهـی را نشـان دهنـد و ایـن رفتارهـا 
شـدتی داشته باشـد که با سطح رشد سنی 
کودك اصاًل تناسـب ندارد، برچسب کمبود 
توجـه )بیش فعالـی( زده می شـود؛ البته اگر 
فرزنـد این تعداد از عالئم را نداشـته باشـد، 
اما برخی را داراسـت، باز هم مناسـب اسـت 
کـه بـرای رفـع نشـانه ها در او اقـدام الزم 

بشود.

ریشه این مشکل
خیلـی از والدین مي پرسـند دلیـل احتمالی 
بروز چنین مشـکالتی در کودك چیسـت؟  
در پاسـخ می تـوان گفت: سـه طبقه مطرح 
شـده در اختالل کمبود توجـه )بیش فعالی( 
سـه خاسـتگاه مختلف دارد که عبارت اند از:

بـه مشـکل  بـودن کـودك  تکانشـی   
بازمی گـردد. او  در  شـخصیتی 

 بی توجهـی در کـودك بـه مشـکالت 
بازمی گـردد. او  در  ذهنـی 

 پرتحرکـی و بیش فعالـی در کـودك هم 
می تواند ریشـه شـخصیتی و هم ریشـه در 

مشـکالت ذهنی کودك داشـته باشد.

خط درمان
توجـه به ریشـه وجـود ایـن مشـکالت ازآن رو 
مهم اسـت که سـبک و نوع درمان در »درمان 
شـخصیت« و »درمـان ذهنی« بـا هم متفاوت 

است.

درمان مشکات تکانه ای
نقطـه مقابـل تکانشـی بـودن کـودك، »نظم 
و انضبـاط« اسـت. کودکـی کـه بیش فعـال از 
نـوع تکانـه ای اسـت، در حقیقت آمـوزش نظم 
و مقـررات اجتماعـی و اخالقـی را به درسـتی 
دریافـت نکـرده اسـت. درواقـع، سـن آمـوزش 
از دو  اجتماعـی و اخالقـی  انضبـاط  نظـم و 
یـا سه سـالگی اسـت و بـا عنـوان »آمـوزش 

خودکنترلـی« مطـرح اسـت.
کـه  فـردی  شـد،  بیـان  کـه  همان گونـه 
کنترلش در دسـت تکانه های اوسـت، انسـانی 
شهوت پرسـت و ویرانگر خواهد شـد که محور 
زندگـی او »لـذت بیشـتر« اسـت. کودکانی نیز 
کـه در الطـاف بـدون حدومـرز والدیـن قـرار 
می گیرنـد و هر اسـباب  بازی یا خواسـته ای که 
دلشـان می خواهد سـریع توسـط والدین اجابت 
می شـود و هم چنیـن کودکانـی کـه از ناحیـه 
والدین طرد شـده اند و هیچ نظارتـی روی آن ها 
نیسـت و از ایـن روسـت کـه هـر چه دلشـان 
بخواهند می کنند و کسـی هم کار به کارشـان 
نـدارد، همه در معـرض دچار شـدن به اختالل 
بیش فعالـی از نـوع تکانه ای هسـتند. هم چنین 
کودکانـی که به سـبب زیبایی، نـوه اول بودن، 
شـیرین زبان بودن و عزیز بودن )مثاًل در برخی 
خانواده هـا پسـر بـودن( بیش ازحـد موردتوجـه 
والدیـن و بسـتگان قـرار می گیرنـد در معرض 

دچـار شـدن بـه این نوع مشـکل هسـتند.
ایـن کودکان در بزرگ سـالی هر چه را دلشـان 
ببینـد نه تنهـا می خواهنـد بلکـه برای رسـیدن 
بـه آن از هـر کار غیرمعقـول و غیرقانونـی و 
غیرشـرعی اسـتفاده می کنند چـه در قالب یک 
الت گردنکش شـرور و چـه در قالب یک مدیر 

حقه بـاز یک شـرکت!

نکته هـای درمانـی و پیش گیـری در 
چنین مـوارد:

 درمـان چنیـن کودکانـی نیـاز بـه سـبک 
تربیتی اقتدارگرایانه از سـوی والدین دارد. والد 
باید بتوانـد در برابر خواسـته های غیرمنطقی 
کـودك بـه او »نه« بگوید و سـر »نه« گفتن 
خـود بایسـتد و او را نیـز به صـورت عملـی با 
اسـتفاده از تکنیک های مناسـب فرزندپروری 

مطیع خود سـازد. 
 یکـی از بهتریـن روش هـا بـرای درمـان 
ایـن کـودکان انجـام تمرینـات دومیدانـی از 
نـوع اسـتقامتی اسـت. بـرای مثـال حداقـل 
30 الـی 45 دقیقـه این کـودکان بایـد بدون 
آرام  یـا  متوسـط  یـک سـرعت  بـا  وقفـه، 
بدونـد. انجـام روزانـه ایـن تمریـن، به مـرور، 
قـدرت بازدارندگی را در ایـن کودکان تقویت 

می کنـد.
 قـوی کـردن اراده در کـودك می توانـد در 
درمـان تکانـه ای بـودن او مؤثـر باشـد. برای 
مثـال تحـت قالـب بـازی، سـاعتی جلـوی 
کـودك می گذاریـم و از او می خواهیـم تـا 
مدتی متناسـب بـا سـن او )مثاًل پنـج دقیقه 
بـرای یـک کـودك شـش یـا هفت سـاله( 
بنشـیند و ایـن پـا را روی آن پـا قـرار دهد و 
کاری نشسـتنی مثـل نقاشـی انجـام دهـد. 
کـودك در طـول ایـن مـدت نبایـد تـکان 
بخـورد و بـرای او پـاداش قـرار می دهیـم.

 هنگامی کـه پـدر و مـادر بـا هـم سـخن 
می گوینـد بـه کـودك اجـازه ندهنـد که بین 
حـرف آن ها بپـرد. اگر کودك خواسـت توجه 
هـر یـک از آن هـا را جلـب کنـد و سـخن 
بگویـد، بـا بی توجهی بـه او به سـخن گفتن 
بـا همدیگـر ادامـه دهند. اگـر اصـرار کودك 
بیشتر شـد و والدین نتوانسـتند به بی توجهی 
خـود ادامه دهند، کافی اسـت سـاعت را به او 
نشـان دهند، بگویند بعدازاین مـدت زمان، ما 
بـه شـما و حرف هایـت توجه خواهیـم کرد و 
تـا زمـان مقرر طی نشـده اسـت هرگـز به او 
توجـه نکنند. تعیین مدت زمـان برای کودك 
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به تناسـب سـن اوسـت. بـرای مثـال بـرای 
کـودك سه سـاله، یـک دقیقـه، برای سـه تا 
شـش سـال، دو تا سـه دقیقه و برای سـنین 
دبسـتان 5 الـی ده دقیقـه را مشـخص کنید. 
بعـد از آن کـه چنین مسـئله اي را بـه کودك 
آموزش دادید، پشـت سـر کودك از بستگانی 
هم چـون پدربـزرگ و مادربزرگ نیز بخواهید 

کـه به چنیـن برنامـه اي پاي بند باشـند.
 در هنـگام ارائـه و اجـرای تربیـت درسـت 
بایـد  والدیـن  تکانـه ای  کـودکان  دربـاره 
به گونـه ای برخـورد کننـد کـه کـودك حس 
کنـد در صـورت نافرمانـی نمی توانـد والدین 
خـود را ناراحـت کنـد و والدین با خونسـردی 
سـرانجام او را به خواسته خود مجبور خواهند 
کـرد. بـرای مثـال، در مورد قبـل کودك فکر 
نکند بـا ادامه رفتار خود )وسـط حرف والدین 

پریـدن( می توانـد آن هـا را عصبانـی کند.
 یکی از نکته های مهـم در درمان کودکان 
تکانشـی، کنتـرل محیط اسـت. پدربـزرگ و 
مادربزرگی که رفتارهـای بی ادبانه و تکانه ای 
چنیـن کودکانی را با خنده یا تحسـین پنهان 
چهـره تأیید می کنند، به رونـد درمان او ضربه 
می زنند. پیشـنهاد می شـود، در صورت وجود 
چنیـن مداخله هایـی،  به منظـور جلوگیـری از 
مداخله  هـاي نادرسـت بسـتگان، مدتی )مثاًل 
تـا دو هفتـه( مهمانی نروید و یـا محترمانه با 
طـرح برنامـه درمانی خـود بخواهید مهمانان 

زمان دیگری تشـریف بیاورند.
 جـزو والدینـی نباشـید که به غـذا خوردن 
نشـان  زیـادی  حساسـیت  خـود  کـودك 
می دهنـد. کودکـی که صبحانه نمی خـورد و 
والدیـن او مـدام دنبالش می دوند کـه با اصرار 
بـه او غـذا بدهند، در حقیقـت دارند رفتارهای 
بی نظمـی را در کودك دامـن می زنند. نگران 
نباشـید، هر وقت کودك واقعاً گرسـنه شـود، 
خـود سـراغ غـذا خواهـد آمـد؛ البتـه از دادن 
میـان  وعده هـای غیرمفیـد و مصنوعی مثل 
چیپـس و پفـک بـه ایـن کـودکان اجتنـاب 

. کنید

 کارهـای شـخصی کـودك 
را انجـام ندهیـد. اجـازه دهیـد 
بپوشـد  را  لباسـش  خـود 
یـا بنـد کفشـش را ببنـدد. 
کارهـای  افراطـی  انجـام 

شـخصی کـودك، روحیه نظم 
و خودکنترلـی را در کـودك کاهـش 

می دهـد و او را مسـتعد رفتارهـای تکانـه ای 
 . می کنـد

 بـه کـودك بگوییـد درصورتی کـه فرمان 
شـما را گـوش ندهـد، بـا محرومیـت روبه رو 
بـه  توجـه  بـا  محرومیـت  شـد.  خواهـد 
نقطه ضعـف کـودك تنظیـم می شـود. برای 
مثال اگر به دسـتور شـما دربـاره جمع کردن 
اسـباب بازی های خـود از کـف اتـاق گـوش 
نـداد، بگوییـد اگـر آن هـا را سـر جایشـان 
)یکـی  را  اسـباب بازی ات  فـالن  نگـذاری، 
خیلـی  می دانیـد  کـه  اسـباب بازی هایی  از 
دوسـت دارد( از یـک تـا هفت روز )بسـته به 

سـن کـودك( بـه او نخواهیـد داد.
 خـود والدیـن بایـد الگوی مناسـبی براي 
کنتـرل تکانـه و داشـتن و نظـم و انضبـاط 
اخالقـی و اجتماعـی بـرای کـودك باشـند. 
بـرای مثـال پـدری کـه بـه قوانیـن احتـرام 
نمی گـذارد و مثـاًل چـراغ قرمـز را تـا حـد 
الگـوی  نمی توانـد  می کنـد!  رد  امـکان 
شایسـته اي بـرای فرزند تکانه ای خود باشـد. 
شـایان ذکـر اسـت در زمینـه کنتـرل تکانه، 

دیـن اسـالم بسـیار سـخن دارد. بسـیاری 
از دسـتورات اخالقـی، اجتماعـی و عبـادی 
از آمـوزش خودکنترلـی  دیـن مصادیقـی 
هسـتند. می توان گفـت دین اسـالم دینی 
منسـجم، قانون منـد و توانمنـد در کنتـرل 
تکانه هـا و رسـاندن فـرد بـه باالتریـن حد 
از خودکنترلـی اسـت؛ بنابراین تقیـد والدین 
بـه دیـن، خودکنترلی آن ها را بـاال می برد و 
بـاال رفتن خودکنترلـی در آن ها یعنی وجود 
الگویـی عملی برای کـودك از خودکنترلی.

افـزون بـر آن چـه بیـان شـد، نبایـد از این 
نکتـه غافـل بـود کـه اعمـال تربیـت در 
راسـتای رسـیدن کودك به خودکنترلی اگر 
جانـب زیـاده روی پیـدا کنـد ممکن اسـت 
منجـر به بـروز رفتارها و افکار وسواسـی در 
کودك شـود؛ بنابراین باید جانـب اعتدال را 

در ایـن مهـم در نظر داشـت.
در شـماره بعد، ان شـاءاهلل دربـاره درمان دو 
دسـته دیگـر از کـودکان مبتال بـه اختالل 
تقدیـم  مطالبـی  عدم توجه /بیش فعالـی 

 .خواهـد شـد
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چهسنیياچههدفی؟
 شـش تـا هفـت سـالگی،  سـن ورود بـه 
مدرسـه اسـت. 12 سـالگي زمان مناسـب 
براي تنها گذاشـتن کـودك در منـزل، 18 
سـن گرفتـن گواهینامـه و مجـوز دیـدن 
برخـي فیلم هاي خشـن و...، اما متأسـفانه 
در کشـور ما سـن ورود بـه دنیای دیجیتال 
و  نمی کنـد  پیـروی  خاصـی  قانـون  از 
به محـض این کـه کـودك توانایـی گرفتن 
اجسـام را فرامی گیـرد، خانواده هـا منعـي 
بـراي اسـتفاده و در اختیـار گذاشـتن تبلت 
و دیگـر وسـایل دیجیتـال بـراي او در نظر 
نمي گیرنـد و حتـي از این وسـایل به عنوان 

ابـزاری برای سـاکت یا سـرگرم کـردن او 
اسـتفاده می کننـد!

کارشناسـان دربـاره سـن ورود کـودکان به 
دنیـای دیجیتـال نظـرات متفاوتـی دارنـد 
و حتـي ایـن سـن در کشـورهای مختلف 
متغیـر اسـت، ولی مهم تر از شـرط سـني،  
رعایـت اصـول و مراتـب اسـتفاده از ایـن 

است. وسـایل 
داشـتن هـدف از خریـد لـوازم دیجیتـال 
برای کـودکان، یعني: 1. اسـتفاده قانونمند 
و هدف دار 2. توانایی خودکنترلی و اسـتفاده 
به موقع از وسـایل )نه اسـتفاده شبانه روزی 
و اعتیـاد پیدا کـردن( 3. پرهیز از خودنمایی 

و فخرفروشـی، اتـالف وقـت بیش ازحـد 
ایـن  و غیرمنطقـی 4. عـدم جایگزینـی 

تجهیـزات به جـای دوسـتان واقعی.
»نیازسـنجی« مهم تریـن عامـل در خرید 
هـر نـوع وسـیله اي اسـت؛ چیـزي کـه 
در خریـد تبلـت بـراي کـودکان رعایـت 
سـرگرمي  جنبـه  صرفـاً  و  نمي شـود 
پیـدا می کنـد. ماجـرای یادگیـری زبـان، 
برنامه هـای کاربردی آموزشـی و... نیز یک 
بهانـه و البتـه یـک راهبـرد قدیمـی براي 
مجاب کردن والدین از سـوي بچه هاسـت.

برخـيپيامدهایاسـتفادهكودكان
ازتبلت

كمتحرک،بیشور،بیشوق
عـدم  به دلیـل  نوجوانـان  و  کـودکان 
تکامـل سـاختار ذهنـی، فکـری و حتـی 
سـاختار فیزیکـی و حرکتی شـان نیـاز بـه 
روانـی  فعالیت هـای  آموزش هـا،  برخـي 
و کارهـاي حرکتـی دارنـد کـه معمـواًل 
در مهدهـای کـودك، مـدارس، تعامـل بـا 
گـروه هم سـاالن، بـازی در محیـط خانـه 
و مدرسـه، صله رحـم، حضور در مسـجد و 
سـایر مکان هـای مذهبی، رفتن بـه پارك، 
گردشـگاه ها و... حاصـل می شـود، امـا در 
دنیـای امـروز به جـز رفتـن به مدرسـه که 
آن هـم عمدتـاً بـا اکـراه و از روی ناچـاری 
صورت می گیرد، در سـایر موارد، متأسـفانه 
اراده ای از سـوی کـودکان دیده نمی شـود.

جنگ تبلت ها
وحید حاج سعیدی )خبرنگار و کارشناس رسانه(

بـرای کودکمـان تبلـت بخریم یـا نه؟ و اگر پاسـخ مثبت اسـت، در چـه سـنی؟ او چه قدر، 
تـا چـه زمـان و تـا چنـد سـاعت مي توانـد از  تبلـت اسـتفاده کنـد؟ آیـا تبلـت بچه گانه یا 
مدرسـه ای برای کودکان مناسـب اسـت؟ با سـرخوردگی کودك در صورت نخریدن تبلت 

چه کنیـم؟ و...
 برخـي از خانواده هـای ایرانی براي خرید تبلت برای کودکانشـان تردید هاي جـدي دارند و 
بعضـي بي هراس از مشـکالت و مضرات این وسـیله و حتي بدون توجه بـه فوایدش، اقدام 
بـه خریـد تبلت کرده انـد و آن را چون یک اسـباب بازی در اختیار کودکانشـان گذاشـته اند، 

ایـن دو صفحـه به برخـي اما و اگرها دراین باره اشـاره کرده اسـت.
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ایـن   بـا  حـد  از  بیـش  هم نشـیني  ایـن 
فنـاوري،  در درازمـدت منجـر بـه برخـی 
اختـالالت رفتاری در کودکان می شـود که 
در ایـن  بین می توان به اختـالل در توانایی 
کالمـی، کاهش شـور و شـوق اجتماعی و 
سـرزندگی و کم رنگ شـدن روابط عاطفی 

کـودکان اشـاره کرد.
خسته،رنجور،بیتمركز

اسـتفاده زودهنـگام از ایـن وسـایل، تبعات 
جسـمی و فیزیکـی فراوانـی دارنـد کـه 
آسـیب های چشـمی یکـی از آن هاسـت؛ 
پژوهشـگران مي گوینـد کـودکان نبایـد تا 
قبـل از دوسـالگی بـه هیـچ نمایشـگری 
خیـره شـوند. افـزون بـر این کـه امـواج و 
سـیگنال هایی کـه ایـن وسـایل از خـود 
جبران ناپذیـری  اثـرات  می کننـد،  سـاطع 
بـر برخی دیگـر از اعضـای بـدن و به ویژه 
مغـز می گذارد. فشـار به گردن، مچ دسـت، 
کمر، سیسـتم دفع و کلیه ها و آسـیب های 
به ویـژه در سـنین  از کم تحرکـی  ناشـی 
کودکی بخشـی دیگر از این آسیب هاست.
بسـیاری از کارشناسـان حوزه روان شناسی 
کـودك معتقدنـد تمرکـز کسـاني کـه از 
سـنین کودکی به اسـتفاده زیـاد از فناوری 
عـادت کرده انـد، بـر درس هـا کـم خواهد 
افـت تحصیلـی می شـوند.  بـود و دچـار 
ایـن کـودکان بـه دلیـل سـرگرمي بـا این 
وسـایل، وقت کافـی نیز براي امور درسـی 
نمي گذارنـد و اشـتیاق الزم بـراي درس و 

کتـاب را هـم نخواهند داشـت.
بیدوست،تنها،شكستخورده

کاهـش اعتمادبه نفـس کـودکان از دیگـر 
عیب هـاي اسـتفاده از ایـن فناوری اسـت. 
کـودك معمـواًل بایـد بـا هم سـن و سـال 
خـود بـازی کنـد تـا در کشـاکش بـازی با 
آن هـا اتفاقات جدیـد را تجربه کنـد و خود 
را در موقعیـت مختلف محک بزنـد، اما در 
بازی هـای رایانه ای چنیـن اتفاقی کمتر رخ 

می دهـد و کـودك مجبور اسـت بـا رقبای 
بزرگ تـر از خـود مبارزه کنـد که در بیش تر 

ایـن مسـابقات هم شکسـت مي خـورد.
از دیگـر مضـرات ورود زودهنـگام، عـدم 
تکامـل فرایندهـای مختلـف یادگیـری و 
حرکتی، دیداری، شـنیداری و... در کودکان 
اسـت. ایـن کـودکان در ارتباط گیـری بـا 
مشـکل  دچـار  نیـز  هم سن وساالنشـان 
و  تبلـت  بـه  بیشـتر  چراکـه  می شـوند؛ 
موبایـل سـرگرم شـده اند و ارتباطشـان بـا 
محیـط اطـراف و منابـع یادگیـری اولیـه 
کمتـر بـوده اسـت؛ اگرچـه فروشـندگان 
و طراحـان ایـن وسـایل، چنیـن نظـری 
ندارنـد و همواره از ایـن تجهیزات به عنوان 
وسـایل کمک آموزشـی یـاد می کننـد کـه 
می توانـد در بـاال بـردن خالقیـت، بهـره 
هوشـی دانش آمـوزان یـا افزایـش قـدرت 
ذهنـی آن هـا مؤثر باشـد و...، اما شـواهد و 
تجربه ها نشـان داده اسـت که این سخنان 

بیشـتر جنبـه تبلیغاتـي و بازاریابـي دارد.

باألخرهبخریمیانخریم؟!
شـاید تصور دنیـای امروز بـدون تجهیزات 
الکترونیـک امـری محـال و غیرممکـن 
باشـد؛ چراکـه سـاختار جوامـع و دولت هـا 
بـر مبنـای تجهیـزات الکترونیـک اسـتوار 
شـده اند و تقریبـاً می توان ادعـا کرد زندگی 
امـروز بدون بهره منـدي از ایـن تجهیزات 
امکان پذیـر نیسـت، امـا نکتـه ای کـه در 
ایـن بین مغفـول مانـده اسـت و خانواده ها 
بدان توجهی ندارند، شـیوه درسـت استفاده 
از این وسـایل و کنتـرل ارادی در اسـتفاده 

بهینه از آن هاسـت.
کـودکان آینـه تمام نمـای والدین هسـتند. 
هنگامی کـه والدیـن در زمـان اسـتراحت، 
هنـگام صرف غـذا، در مجالـس مهمانی و 
حتـی در رختخواب حاضر به ترك گوشـی 
همـراه خود نیسـتند و سـیر آفاق وانفس در 
شـبکه های مجـازی را بـه گفت وگـوي با 

خانـواده یا اقـوام ترجیـح می دهند، طبیعي 
اسـت که انتظار اسـتفاده منطقـی از تبلت 
توسـط کـودکان و نوجوانـان نیـز تمنـاي 
بیهـوده خواهد بود؛ پـس نتیجه مي گیریم 
بـدون  دیجیتـال  دنیـای  بـه  ورود  کـه 
پیش زمینـه و داشـتن آگاهـی از نیازهـای 
فناورانـه، نه تنهـا برای کـودکان بلکه برای 
افراد بزرگ سـال نیز پیامدهایي ناخوشـایند 

دارد.
خانواده هـا بایـد قبـل از خرید تبلـت یا هر 
وسـیله دیگـری، نیازسـنجی و ضـرورت 
داشـتن آن را در خانـواده مطـرح و بررسـی 
کننـد و صـرف خریـد این وسـیله توسـط 
بچه هـای فامیـل یـا دروهمسـایه، دلیـل 

نباشـد. خرید آن 
نکتـه دوم لحـاظ کـردن محدودیـت در 
در  اسـت.  وسـایل  این گونـه  از  اسـتفاده 
تبلت هـای  دنیـا  کشـورهای  از  بسـیاری 
کـودکان به »سیسـتم قطع خـودکار« بعد 
از یـک مدت زمان مشـخص مثل بیسـت 

یـا سـی دقیقـه مجهز اسـت.
نظـارت بر اسـتفاده بهینـه، از دیگر وظایف 
والدین اسـت و کـودکان باید نوع اسـتفاده 
از تبلت را بـه والدین گزارش دهند. هرچند 
صنعتـی شـدن جوامـع و آپارتمانی شـدن 
فضاهای مسـکونی و نبود امنیت در کوچه 
و خیابـان باعث کم شـدن تحـرك بچه ها 
اینترنتـی  بازی هـای  بـه  آوردن  روی  و 
و رایانـه ای شـده اسـت، ولـی ایـن نبایـد 
دلیـل بـر عـدم ارتبـاط خانـواده بـا بچه ها 
و نپرداختن به شـادی های مشـترك شـود. 
توجه بـه بازی هـای بومی سـنتی، افزایش 
از  بیش ازحـد  اسـتفاده  عـدم  صله رحـم، 
گوشـی در منـزل توسـط والدیـن، خریـد 
نشـریات و کتـاب و مطالعـه در حضـور 
مفـرط  از عالقـه  می توانـد  و...  فرزنـدان 
کودکان به تبلت و سـایر وسـایل دیجیتال 

 بکاهد. 
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زنگهمدلی
در مهـارت خودآگاهـی، کودك می آمـوزد که خود را چگونه بهتر ببیند 
و بشناسـد،  امـا کودکـی کـه فقـط ایـن مهـارت را دارد، به شـدت در 
معرض خودشـیفته شـدن اسـت؛ بنابراین مهارت همدلـی را به عنوان 
مهارتـی الزم و مکمـل بـرای آن مطـرح می  کنیـم که بر اسـاس آن 
کـودك می تواند دیگـران را نیز ببینـد و در حصـار خودخواهی گرفتار 
نشـود. همدلـی یعنی توانایی کـودك در این که بداند دیگـر کودکان و 
یـا بزرگ ترهـا چه حسـی دارند؛ چه ایـن حس را کـودك قباًل تجربه 
کـرده  باشـد و چـه هیجانی باشـد کـه تابه حـال کـودك آن را تجربه 
نکـرده اسـت امـا می توانـد توصیـف آن را در خـود قابل فهـم سـازد. 
هماننـد کودکـی کـه پـدرش در قیـد حیـات اسـت و حس ناشـی از 
نداشـتن پـدر را نـدارد، امـا می توانـد تصـور کنـد دوسـتش کـه االن 
پدرش از دنیا رفته اسـت ممکن اسـت با چه احساسـاتی روبه رو شـود.
همدلـی سـبب رسـیدن بـه شـناخت از احساسـات، رفتـار، باورهـا و 
موقعیت هـای اطرافیـان می شـود. اگـر کودکی همدلی داشـته باشـد، 
می توانـد بفهمـد که االن پدرش خسـته اسـت و تازه از سـر کار آمده 
و وقت مناسـبی برای درخواسـت مداد رنگی از او نیسـت. این مهارت 
بـه کـودك می آمـوزد کـه درخواسـت های خـود را در موقعیت هـای 
مناسـب از والدین یا سـایر دوسـتان خود ابراز 

کنند.

میوههمدلی
اگـر مهـارت همدلـی در کـودکان و بزرگ سـاالن به درسـتي اجـرا شـود، 
میـوه ای می دهـد به نـام »نوع دوسـتی« کـه سـبب می شـود فـرد، خیرخواه 
دیگـران باشـد؛ حتـی دیگرانـی کـه به ظاهـر در مملکـت او نیسـتند. چنین 
فـردی اگـر چیزی بـرای دیگرانـی می خواهد یـا راهنمایی بـه آن ها می کند 

به صـورت واقعـی از روی نوع دوسـتی اسـت و نـه صـرف منفعت طلبـی.
یکی دیگر از فواید داشـتن همدلی، باال رفتن هوش اجتماعی اسـت. هوش 
اجتماعـی یعنـی کودك با نگاه کردن به رفتارهای درسـت دیگران چیزهایي 
از آن هـا بیامـوزد. او می توانـد خـود را در آن موقعیـت جـای آن ها تصور کند 
و سـازنده و مفیـد بـودن آن رفتـار را درك کنـد. بـرای مثال، کـودك با نگاه 
کـردن به دوسـتش و شـیوه سـخن  گفتن او بـا مـادرش،  از او می آمـوزد که 
چگونـه با مادر خودش سـخن بگویـد. هم چنین در هـوش اجتماعی کودك 
ادب می آمـوزد؛ چراکـه همدلی سـبب فهم موقعیت اجتماعی دیگران شـده، 
سـبب می شـود کـودك به حالتـی روانی عاطفی برسـد کـه افزون بـر خود، 

دیگـران را و حتی طبیعت را دوسـت بدارد.
چنیـن کودکانـي، عجوالنـه دربـاره دوسـتان خـود و یـا دیگـران قضـاوت 

نمی کننـد.
کودکانـی کـه همدلی در آن ها نهادینه می شـود، در مقایسـه بـا دیگران، چه 
در سـنین خردسـالی و چـه در بزرگ سـالی بهتـر می تواننـد اطرافیـان خـود 
را بپذیرنـد و بـا آن هـا سـازگارترند و جنـگ و دعواهای ناشـی از خودخواهی 
در آن هـا تـا میـزان قابل توجهـی کاهـش می یابـد. البتـه واضـح اسـت که 

د و د ل د ر یک قاب
هایکودکان

احثمهارت
سلسلهمب

محمد  حسنی )روان شناس(

در شـماره هاي گذشـته بـا مهـارت خودآگاهـی به عنـوان اولین 
مهـارت از مهارت هـای ده گانـه عمومـی آشـنا شـدیم؛ در ایـن 
شـماره بـه معرفی »مهـارت همدلی« به عنـوان مکمل مهارت 
خودآگاهـی و بیـان شـیوه های ایجـاد ایـن مهـارت در کودکان 

خواهیـم پرداخت.
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منظـور از همدلـی در کـودك ایـن نیسـت که 
از او بخواهیـم بـه رفتارهـای نادرسـت دیگران 
عکس العمـل مناسـب نشـان ندهـد. دراین باره 
در شـماره های بعـد بـا عنـوان »مهـارت ابـراز 

وجـود« سـخن خواهیـم گفت.
می تـوان در یـک جملـه گفـت »همدلـی در 
نهایـت، سـبب می شـود کـودك طـرف مقابل 
خـود را درك کنـد، او را بپذیـرد، بـه او احتـرام 
بگـذارد، بـه او اعتماد کند، ارتباطی سـازنده با او 
برقـرار نماید و در مواقـع اختالف نظر، به صورت 

منطقی تـر راه حـل  رفـع مشـکل را بیابد.«

موانعهمدلی
همدلـی  شـکل گیری  مانـع  رفتارهـا  برخـی 
در کـودکان و حتـی بزرگ سـاالن می شـود؛ 
کودکـی کـه مدام از دوسـتانش انتقـاد می کند، 
بـا نصیحـت  بـه آن هـا برچسـب می زنـد و 
بهتـر  را  کردن هـای بی جـا می خواهـد خـود 
نشـان دهـد. کودکـی کـه مشـکالت دیگران 
را کم اهمیـت می شـمرد و یـا اشـتباهات آن ها 
را خیلـی بـزرگ می کنـد، کودکـی کـه اهـل 
مقایسـه کـردن و سـرزنش کـردن دوسـتان یا 
خواهـر و برادرانـش شـده اسـت، در حقیقـت، 
رفتارهایـی را نشـان می دهـد کـه مانع همدلی 
هسـتند. این رفتارهـای غیرهمدالنه ریشـه در 

یکـی یـا هـر دوی ایـن مـوارد دارنـد:
1. خـود والدیـن این رفتارها را با او و با سـایرین 
انجـام می دهند و کودك این رفتارهـا را از آنان 

است. آموخته 
کـودك  بـه  را  همدلـی  مهـارت  والدیـن   .2
نیاموخته انـد و کودك این رفتارهـا را در محیط 

به عنـوان واکنـش دفاعـی آموختـه اسـت.

همدلیچگونه؟
اولیـن گام در رسـیدن بـه مهـارت همدلـی، 
ایجـاد توانایی »توجه کردن« در کودك اسـت. 
والدیـن بایـد تـالش کننـد توانایی کـودك در 
توجـه کـردن به دو مطلـب را به صورتـی دور از 

زیـاده روی افزایـش دهند:

1. توجـه کردن به اتفاقاتـی که پیرامون  کودك 
بـرای بسـتگان یا دوسـتان یا هم کالسـی های 

او اتفـاق می افتد.
2. توجه به احساسـاتی که همـراه با آن اتفاقات 

بـرای اطرافیان کودك بـه وجود می آید.
در راسـتای رسـیدن کودك به همدلی، با توجه 
بـه مالحظات بیان شـده، ایـن مراحل باید طی 

 شود:
 شناساندن مفهوم همدلی به کودك

 شناسـاندن انـواع احساسـات در خود کودك 
دیگران و 

 تمریـن ابـراز احساسـات یکسـان در یـک 
مشـابه موقعیت 

 تمریـن ابـراز احساسـات مختلـف در یـک 
مشـابه موقعیت 

 شناساندن اثرگذاری روی احساس دیگران
 تمرین در ابراز همدلی

بـرای طـی کردن ایـن مراحـل در کـودك، به 
ترتیـب از ایـن تکنیک هـا اسـتفاده کنید:

1. من چی؟ تو چی؟
یـک بـازی ترتیـب دهیـد کـه محـور آن این 
اسـت کـه کـودك شـما بگویـد او چه دوسـت 
دارد؟ شـما )پـدر یـا مـادر( چـه دوسـت دارید؟ 
خواهـر یـا بـرادر یـا بچه هـاي کالسشـان چه 
دوسـت دارنـد؟ پاسـخ بـه ایـن سـؤاالت در 
موقعیت هـای مختلفـی کـه او و اطرافیانش در 
آن قـرار گرفته انـد به مـرور بـه او می فهماند که 
همان گونـه کـه او در موقعیت هـای مختلـف 
مثـل سـر سـفره، در کالس درس، در هنـگام 
رفتـن به مهمانـی و... چیزهایی را دوسـت دارد، 
دیگـران نیز در همـان موقعیت هـا چیزهایی را 
دوسـت دارنـد، و ایـن فقـط او نیسـت که یک 

سـری دوست داشـتنی را دارد.
بـرای کـودك  را  آمـوزش  اندکـي  ادامـه،  در 
بـه  مثـال  بـرای  و  مي کنیـم  تخصصی تـر 
موقعیت هـای  اسـاس  بـر  می گوییـم  او 

ناراحت کننـده بگویـد در آن زمـان چـه چیزی 
را دوسـت دارد، بـرای مثـال اگـر سـر کالس 
درس، معلم به اشـتباه فکر کرد شـما سـروصدا 
کـرده ای و سـرت داد زد، شـما چـه دوسـت 
داری؟ یـا اگر مادر و پدر بدون آن که شکسـتن 
لیـوان تقصیـر تو باشـد، تـو را سـرزنش کنند، 
دوسـت داری چگونـه رفتـار می کردنـد؟ یا اگر 
دوسـتت تـو را با نام بـدی صدا می زد، دوسـت 
داشـتی به جـای این رفتـار چگونه رفتـار کند؟

2. احساس من چیه؟
موقعیت هـای مختلفی را برای کودك ترسـیم 
کنیـد و در هر موقعیت از او بخواهید بگوید چه 
احساسـی به او دسـت داده است. برای مثال به 
او بگوییـد »اگـر در مهمانی، خاله به شـما یک 
جعبـه مـداد رنگـی هدیه دهـد، چه احساسـی 
دوسـتت  بـازی،  زمیـن  در  »اگـر  داری؟«، 
بی جهـت تـو را هـل دهد، چـه احساسـی پیدا 
می کنـی؟«، »اگر وقتـی در کالس می خواهی 
صحبـت کنـی، زبانت بگیـرد و برخـی بچه ها 
تـو را مسـخره کننـد چـه حسـی به تو دسـت 

می دهـد؟« و... .
بـا بیـان موقعیت هـای مختلـف بـه کـودك 
بیاموزیـد کـه در هـر موقعیـت، ممکـن اسـت 
چه احساسـی پیـدا کند. بـا این تکنیک، شـما 
بـه او آمـوزش می دهید با احساسـات گوناگون 
خود هم چون شـادی، خشم، شـرم، درماندگی، 
تنفـر، وحشـت و... در موقعیت هـای مختلـف 
آشـنا شـود. در کنـار ایـن تکنیـک، می تـوان 
در  را  خـود  احساسـات  خواسـت  کـودك  از 

موقعیت هـای فرضی نقاشـی کند. آشـنایی 
بـا ایـن احساسـات، مقدمه آشـنا شـدن با 
احساسـات طـرف مقابـل اسـت کـه در 

تکنیـک بعـدی مطـرح می شـود.
تکنیک هـای  سـایر  بـا  بعـد،  شـماره  در 

کاربـردی بـرای رسـاندن کـودك بـه مهـارت 
 .همدلـی آشـنا خواهیـم شـد
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ظروفمسی
ظـروف مسـی از بهتریـن نـوع ظـروف بـرای پخـت غـذا هسـتند  ؛ البتـه 
د  رصورتی که قلع اند  ود   شـد  ه باشـند  ؛ چراکه اگر این ظروف، به شـکل مناسـبی 
قلع انـد  ود   نشـد  ه و یـا از مـواد   د  ارای سـرب برای قلع اند  ود   شـد  ن آن ها اسـتفاد  ه 
شـد  ه باشـد  ، باعث ایجاد   مسـمومیت و خطر جد  ی برای سـالمتی بد  ن می شـوند  .

بنابرایندربارهجنابمسبایدایننکاترارعایتکرد:
1. باید   د  ر هنگام شست وشو احتیاط کرد   که این الیه )قلع( از بین نرود   یا خش برند  ارد  .

2. مواد   اسید  ی یا غذاهای ترش، د  شمن ظروف مسی هستند  .
3. همیشه بعد   از شستن ظرف مسی آن را با حوله ای نرم خشک کنید  .

4. د  ر هنگام اسـتفاد  ه از ظروف مسـی برای آشـپزی با روغن، اول روغن بریزید   و بعد   زیر آن را 
روشـن کنیـد  ؛ چون اگـر این ظروف را بـد  ون این که غذایی د  اخـل آن باشـد   روی آتش بگذارید  ، 

قلـع آن می سـوزد  ، پـس اول آب یـا غذایتان را د  رون آن بریزید   و بعد   روی شـعله  آتش بگذارید  .
5. غذایتان را د  ر ظروف مسی طبخ نمایید   اما د  ر آن نگهد  اری نکنید  .

6. ظـروف هـر چه چکش خوارتر باشـند   بهتر »یـون« آزاد   می کنند   پس موقـع خرید   د  قت کنید   
ظروفی را بخرید   که چکش خواری بیشـتری د  ارند   یا به اصطالح د  ست سـاز باشـند  .
7. از قاشق های مسی با رنگ قرمز برای برد  اشتن روغن و مواد   ترش استفاد  ه نکنید  .

ظروفچدنی
چد  ن هـا کـه ترکیبی از آهـن و کربن هسـتند  ، عمر باالیـی د  ارند  . این 
ظـروف مناسـب پخت طوالنی با د  مای متوسـط هسـتند  . حـرارت را د  ر 

خـود   نگـه می د  ارنـد   و آن را به طـور یک نواخـت پخـش می کنند  .
نکتههاییبرایجنابچدن

1. قبـل از اسـتفاد  ه بایـد   چند  د  قیقـه ای آن هـا را روی حـرارت بگذارید   تا گرم شـوند  . برای 
آن کـه از گـرم شـد  ن کافی ظرف مطمئن شـوید  ، می توانید   قطـره ای آب د  اخل آن بریزید   
و اگـر به سـرعت تبخیر شـد  ، یعنـی ظرف گرم شـد  ه اسـت. د  رصورتی که ظـروف چد  نی 

اول گـرم شـوند  ، مواد  غذایی به آن ها نخواهد   چسـبید  .
2. وقتـی ایـن ظـروف هنوز اسـتفاد  ه نشـد  ه، نبایـد   آب د  ر آن ها به مـد  ت طوالنی بماند  ؛ 

زیـرا باعث زنـگ زد  ن آن ها می شـود  .
3. بهتـر اسـت قبـل از طبـخ غـذا تمام سـطح د  اخلی ظـروف چد  نـی را با کمـی روغن 

چـرب کنید  .
4. بـرای شست وشـوی ایـن ظـروف از ابر اسـتفاد  ه کنید  ؛ زیرا سـیم ظرف شـویی باعث 

خراشـید  گی و آسـیب آن می شود  .
5. بعد   از اتمام پخت، ماد  ه غذایی را از د  رون ظروف چد  نی خارج کنید   تا اکسید   نشود  .

6.د  ر ظروف چد  نی فاقد   روکش نباید   مواد   اسید  ی مثل آب لیمو ریخته شود  .

ظروفشیشهاییاپیرکس
از ویژگي هـاي این ظروف، تحمل 
حـرارت باالسـت. اگر ایـن ظروف 
رنگ نشـد  ه باشـند  ، می توان گفت 
یکـي از سـالم ترین نـوع ظـروف 
بـرای پخت غذا هسـتند  ؛ به د  لیل 
این کـه مـواد   اسـید  ی یـا بـازی، 
روی آن هـا  تأثیـری نمی گـذارد   و 
د  ر اثـر حـرارت نیز یونـی وارد   غذا 

نمی شـود  .

د  ر ظرف سالمغذای سالم

رحمت پوریزد  ی )پژوهشگر طب اسالمي(
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ظروفاستیل
ایـن ظـروف از ترکیب آهـن و فلزات 
د  یگـر سـاخته شـد  ه اند   و بـرای طبخ 
غذاهـای آبکـی )مثل سـوپ و آش( 

مناسـب هستند  .
بایـد   توجـه د  اشـت کـه از نگهـد  اری 
بـرای  نمکـی  و  اسـید  ی  غذاهـای 
ظـروف  ایـن  د  ر  طوالنـی  مـد  ت 

کـرد  . خـود  د  اری 

ظروفسنگی
روایـت شـد  ه هنگامی کـه امـام رضـا بـه 
سـناباد   خراسـان وارد   شـد  ند  ، بـه دامنـه کوهی 
کـه از سـنگش د  یـگ و د  یگچه  هـای سـنگی 
د  رسـت می کنند   رسـید  ند  . امام به تخته سـنگی 
از کـوه تکیـه زد  نـد   و رو بـه آسـمان فرمود  نـد  : 
خد  اونـد  ا! به مرد  م از این کوه سـود   برسـان و به 
غذاهایـی کـه مـرد  م د  ر د  یگ هـا و ظرف های 

سـنگی ایـن کـوه می پزنـد   برکت عطـا فرما!
سـپس د  سـتور د  اد  نـد   د  یگچه هایـی از همـان 
سـنگ برایشـان بیاورنـد   و فرمود  نـد  : غـذای 
مـرا د  ر هیـچ ظرفـی نپزیـد   مگـر د  ر همیـن 

سـنگی. ظرف هـای 
خواصظروفسنگی

1. مهم تریـن مزایـا ایـن اسـت که امـام رئوف 
امـام رضـا د  عـا فرمود  نـد   و از خـد  ا بـرای 

غذاهایـی کـه د  ر مـرد  م د  ر این ظروف سـنگی 
قـرار می د  هنـد   برکت خواسـتند  .

از سـالم ترین  2. د  یگ هـای سـنگی یکـی 
ظـروف هسـتند  .

3. گـوارا شـد  ن غـذا: غذای طبخ شـد  ه د  ر این 
ظـروف بسـیار خوش مزه و خوش طعم اسـت.

4. زود  پـز طـب سـنتی: ایـن د  یگ هـا ماننـد   
د  یـگ زود  پـز و البتـه بـد  ون خطـرات و بـد  ون 
ضررهـای آن د  ر مدت کوتاهـی غذا را می پزند  .

5. نسـوز بـود  ن: به خاطر نیـاز به حـرارت کم 
و هم چنیـن سـنگی بـود  ن کمتـر غـذا د  ر آن 

می سـوزد  .
6. شست وشـوی راحـت: د  یگ هـای سـنگی 
راحـت و حتـی بـد  ون مـواد   شـویند  ه و حتی با 
آب ولـرم و سـرد   به راحتـی شسـته می شـوند  .

انتخابدیگسنگی
نـوع خـوب د  یگ سـنگی 

بایـد   به صـورت یک نواخت 
مشـکی باشـد   و رگه های سفید   

د  ر آن نباشد  .
آمادهسازیدیگسنگی

د  یگ سـنگی نو نیاز بـه آماد  ه سـازی د  ارد  . قبل 
از این کـه هر نوع غذایـی د  ر آن بپزید   د  رون آن 
مقـد  اری آب بریزید   بعد   مقـد  اری روغن د  نبه یا 
د  نبـه چـرخ کـرد  ه بـه آب اضافه کنید  . سـپس 
بگذاریـد   یکـی د  و سـاعت بـا حـرارت مالیـم 
خـوب بجوشـد  . )طـوری شـعله را تنظیم کنید   
کـه بـه همه جـای ظـرف برسـد  ( سـپس زیر 
آن را خامـوش کنیـد   و بگذاریـد   تا سـرد   شـود  . 
خنـک کـه شـد   محتـوی آن را بیـرون بریزید   

و آن را بشـویید  .

ظروفمالمین
 اگـر لعـاب آن صد  مـه ند  یـد  ه و د  چـار 
آن  از  می  تـوان  باشـد  ،  نشـد  ه  خـراش 
اسـتفاد  ه کـرد  ، اما باید   توجه د  اشـت که د  ر 

ایـن ظـرف غـذای د  اغ ریختـه نشـود  .

تازهواردها
یـا  آقایـان  بـا  صحبـت  قصـد    فعـاًل 
خانم هـای تـازه وارد  ی مثل جنـاب تفلون 
و... را ند  اریـم. لطفـاً عزیزانـی کـه آن ها را 

بپرسـند  . از خود  شـان  د  ارنـد  ،  د  وسـت 

یک 
نکته مهم

همان طور که انسان د  رحد   توان باید   

تنوع غذایی د  اشته باشد  ، به همان نحو هم 

باید   د  ر استفاد  ه از  ظروف تنوع را رعایت کند  ؛ 

پیشنهاد   ما برای سرخ کرد  ن ظروف چد  نی، 

برای آبگوشت ظروف سنگی و برای 

پخت پلو ظروف مسی قلع اند  ود   

شد  ه است.

د  ر ظرف سالمغذای سالم
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آب خوب در کوزه است 
تشنه لب نگردید

تصفیه آب با استفاده از کوزه سفالی
رحمت پوریزدی )محقق طب سنتي(

به قول دهخدا: کوزه ظرفی است گردن دراز که در آن آب نگهدارند.
ظرف های سـفالی دارای منافذ زیادی اسـت که سـبب می  شـود آب درون کوزه  های سـفالی خنک بماند و 

به مـرور زمـان امالح ناخالص آب گرفته شـود و طعمـی مطبوع بگیرد.
کوزه هـای سـفالی بـا خاصیـت نیمه تراوایي* کـه دارند باعث می شـوند تـا آب داخل کـوزه به بیـرون درز 
کـرده و باعـث مرطوب شـدن دیواره کوزه شـود. آبی کـه در روی دیواره کوزه وجود دارد برای تبخیر شـدن 

از گرمـای داخـل کـوزه اسـتفاده می کنـد و تواتر این عمل باعث سـردتر شـدن آب داخل کوزه می شـود.

خواص آب کوزه
 1. امـالح و مـواد معدنـي مفیـد: آب کـوزه یکی از سـالم ترین آب هایي اسـت کـه داراي امالح و 

مـواد معدنـي موردنیاز بدن اسـت.
2. خنکي دل نشین: آب درون کوزه با درجه حرارت یکنواخت و خنک باقي مي ماند.

3. خوش طعم: آب کوزه گوارا و خوش نوش است.
4. تصفیه کننـده طبیعـي: کوزه، مانند صافي هاي سـرامیکي که در تصفیـه آب هاي خانگي و 

صنعتـي اسـتفاده مي شـود، آب را به راحتی و بـدون هزینه تصفیه می کند.
نکته هاي کوزه اي

1. اگـر کـوزه جدیـدی تهیـه کرده اید، توجه داشـته باشـید که آبی کـه در سـه روز اول درون 
آن مي ریزید، به مصرف شـرب نرسـانید چون قابل اسـتفاده نیسـت.

2. کـوزه گلـی، بایـد رنـگ و لعاب نخورده باشـد، زیـرا در صورت داشـتن رنـگ و لعاب عمل 
تـراوش انجام نخواهد شـد.

3. اگـر بـرای طوالنی مـدت از یـک کوزه اسـتفاده کنیم تراوش هـای آن به خـارج کاهش یافته 
یـا به اصطـالح کـوزه جرم می گیـرد. برای رفع این مشـکل می بایسـت مقداری شـن داخل کوزه 

ریختـه و بـه مدت چند دقیقـه آن را تـکان دهیم تا جرم آن برطرف شـود.
4. بهترین کوزه، کوزه ای اسـت که از خاك رس خوب درسـت شـده باشـد. کوزه گر در حین درسـت 
کـردن آن بـه دعـا و نیایـش مشـغول باشـد. هرچنـد رسـم کوزه گران قدیـم این بـوده که اشـعاری در 

وصـف باری تعالـی می خواندند.
5. بـرای خنک تـر شـدن آب کـوزه می توانیـد آن را در سـایه بگذاریـد و دورتـادور کـوزه را بـا گونـی نخی 

بپیچید.
 خاصیـت تراوایـی یعنـی قابلیـت نفوذ آب در اجسـام. برای نمونه خاك شـنی و ماسـه ای قابلیت تراوایـی باالیی دارند 
و آب به راحتـی از آن هـا عبـور کـرده و تصفیه می شـود، اما سـنگ ها ناتراوا هسـتند و به سـختی آب از آن هـا عبور می کند. 

برخـالف سـفال کـه آب اندکـی را از خود عبـور می  دهد که بـه آن نیمه تـراوا می گویند. 

منابع 
1. کتاب الحاوی، محمد بن زکریای رازی، ج 21، باب، میم.

2. خفی عالئی، سید اسماعیل جرجانی، ص 30.

3. تحفه الحکیم، ص178، باب، میم.
4. ذخیره خوارزمشاهی، سید اسماعیل جرجانی، ص124.

5. درس هایی از مکتب اسالم، عبدالحسین نواب، آبان 1385، 
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دود دادنبخوردادنمحلول پاشیگردپاشیهمراه لباس روی بدنخوراکینوع حشره

برگ و میوه صنوبر، سیرهمه حشرات
کندر، بابونه، سیرآویشن، پونهپیاز عنصلشکوفه سرو

سیاه دانه، انارکلپوره

برگ، چوب، افسنتین پشه
و میوه سرو

اسفند، سیر، 
سیاه دانه

شکوفه 
سرو

اسفند، مورد، 
صنوبر

کندرکندر، برگ بوپیاز عنصلپیاز عنصلزیتون و کافورمگس

سیاه دانه، سداب، کک
دانه شلغم

پونه، پیاز شپش
عنصل.

سیرپیاز عنصلمورچه

برگ حنا، گشنیزموریانه

سیاه دانه، ساس
پونه

چوب و برگ چنارشکوفه چنارسوسک

سیر، گزخطمیزنبور

نکات مهم
استعمال روی بدن: گیاه را خیسانده و روی پوست می گذاریم.

استعمال همراه لباس: آغشته کردن لباس یا به همراه داشتن گیاه مربوطه.
 استعمال گردپاشی: پهن کردن گیاه و یا پودر کردن و پاشیدن پودر گیاه مربوطه.

استعمال محلول پاشی: محلول در آب گیاه آب پز یا پخته شود.

 منبـع: مجله طب سـنتی اسـالم و ایران، سـال چهارم، شـماره سـوم،  پاییـز 1392. روش های کنترل حشـرات با اسـتفاده از گیاهـان دارویی در طب 
 .سـنتی ایـران. تألیف: مجیـد گودرزی، نیما شـریعت پناهی، حمیدرضا حـدادزاده

تار و مار سنتي
دفع حشرات در طب سنتی 

رحمت پوریزدی

 دسته بندی حشرات
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در صفحات اهالي، از مطالب ارسالي شما 
خوانندگان استفاده مي کنیم.

يك كلمه هم از مادر احالم
وحید حاج سعیدي

همدان  پیام: پیامک ریتم مغز را به هم می  زند.
مادر احالم: ولی ریتم درآمد اپراتور ها را تنظیم می  کند!

جـوان: سـه هزار مدیـر دولتی، حقـوق 860 هـزار کارگر را 
! می بلعند

مـادر احـالم: پس امام جمعه تهران راسـت گفته که بودجه هسـت 
ولی دزد زیاد اسـت!

آفتـاب: شـعبده بازی بانک هـا علیه مـردم؛ بانک ها بـا دور 
زدن قانون نرخ سـود تسـهیات را از 18 به 25 رسـاندند.

مـادر احـالم: ای بابـا این کـه یـک تردسـتی سـاده و پیش پاافتـاده 
است!

جراید: گرفتن پول نقد در مدارس ممنوع!
مادر احالم: لطفاٌ فقط چک پول یا واریز به حساب مدرسه!

آفتاب یزد: ردپای رحیمی در حقوق های نجومی
مـادر احـالم: همین طـور دنده عقـب بریـم شـاید بـه مصـدق و 

بـازرگان هـم برسـیم!
جرایـد: بعـد از برجام دسـت اعـراب از واردات خـودرو به 
ایـران قطع شـد و خودمان مسـتقیم خـودرو وارد می کنیم.

مادر احالم: خدارو شکر در این بخش به خودکفایی رسیدیم.
تعادل: افغانی ها پیشتاز سرمایه گذاری در ایران

فـدای  کنـم!  خـورده  را  شـما  جگـر  مـن  ای  احـالم:  مـادر 
شـما! سـرمایه گذاری های 

شـرکت خودرو سـازی فرانسـوی: ایـران بایـد تـا 2020 
سـالی دو میلیـون خـودرو از فرانسـه خریـداری کند.

مادر احالم: در برجام بازه، حیای پژو کجا رفته!
مدیـرکل مبـارزه با قاچـاق کال و ارز: برای مبـارزه با قاچاق 

کال بایـد اقدامات فرهنگـی صورت بگیرد.
مـادر احـالم: یعنی از دسـت مـا کاری برنمیاد. شـما کاالی قاچاق 

نخرین!
مهـر: حق الزحمـه، جای عشـق را در نویسـندگی در ایران 

گرفته اسـت.
مادر احالم: ببخشـید که شـکم نویسـنده و زن و بچه اش با عشـق 

سـیر نمی شـود. زبان نفهم شـده اند معده هـای امروزی!

پدر با خط کم رنگ
جواد خبازي

رد مي کـردم.  بهانـه اي  بـه  هـر چـه خواسـتگار مي آمـد، 
مي گفتـم تحصیـالت نـدارد یـا خانـه و یـا اگـر همه چیزش 
جـور بود بـه لباس و قیافـه اش گیر مـي دادم. خالصه دخترم 
مي پسـندید اما من نمي گذاشـتم؛ موقعیتم جور نبود. سـمانه 
هـم هنـوز زود بـود که به فکر ازدواج بیفتـد؛ اگرچه میلش به 
ازدواج مشـهود بـود، امـا من حاضر نبـودم. دلم مي خواسـت 

کسـي بیاید که همـه آرزو هایـم را بـرآورده کند.
چند سـالي گذشـت. روحیه  اش عوض شـده بود؛ دختر قبلي 
نبـود سـرش تـوي الك خـودش بـود. یـک روز کـه خانـه 
خواهـرم بودیـم، عکـس پروفایل تلگرامـش را نشـانم دادند 

»فـداي رفیـق مجازي کـه عشـقش واقعیه!«
تصمیـم گرفتـم سـخت گیري ام را کـم کنـم. ایـن نوشـته، 
هشـدار جـدي اي برایم بود. حـاال هر کسـي مي آمد خودش 
بهانـه مي گرفـت. بهانه هایش شـده بود نداشـتن تحصیالت 
یـا خانه و یـا آخر به قیافه اش گیـر مي داد. خالصـه روزبه روز 
تعداد خواسـتگارانش کمتر شـد و زیر بار نرفت. پشیمان بودم 
کـه آن روزهایـي کـه داغ بـود و موقعیت خودش خـوب بود 
چرا قبول نکردم. یک روز گوشـي اش را خانه جاگذاشـته بود. 
بـراي حـس کنجکاوي هم که شـده بود رفتم گوشـي اش را 

بررسـي کردم. چشـمم به این جمـالت افتاد:
- مسعود خیلي نامردي! خیلي کثیفي عوضي...

- عصبـي نشـو! فحـش هـم نـده. سـمانه! اگـر بـا مـن راه 
اومـدي کـه هیـچ وگرنـه عکسـا  و فیلم هـات پیـش منـه و 

خـودت میدونـي چـي میشـه...!
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هر تشخيصي را باور نكنيم
سپیده نوروزي

سـال های  و  مدرسـه  در  به خصـوص  داشـتم؛  اسـترس  همیشـه 
دبیرسـتان. پشت کنکور استرسـم به اوج رسید. بنا به توصیه مشاوره 
مدرسـه به روان پزشـک مراجعه کردم و جرقه  مشـکالتم با رفتن به 

پیـش این دکتر روان پزشـک زده شـد.
برایـم چند تا قرص تجویز کرد. امید داشـتم با مصـرف این قرص ها 
و بـا پایـان دوره داروهایم، بعد از کنکور استرِسـم تمام بشـود. چند بار 
حالـت ضعـف و َمنگی و گیجی داشـتم. با خودم گفتـم: احتمااًل بعد 

از نتایـج کنکور بهتر می شـوم، اما زهـی خیال باطل!
بعـد از مدتـی ایـن حالـت ضعف به َغش تبدیل شـد. وقتـی به دکتر 

مراجعـه کردم، گفت: عـوارض قرص هاسـت و کاماًل طبیعی.
از حالت هـای جدیـدم ترسـیدم. ایـن بـود که بـه دکتر هـای دیگری 
ازجملـه مغـز و اعصاب هم رفتم. نظر آن ها هم با دکتر روان پزشـکم 

موافق بود. این عالئم همواره بیشـتر و بیشـتر می شـد.
بعـد از کنکـور و قبولـی در رشـته موردنظـر و ثبت نـام در دانشـگاه و 
حتـی گذرانـدن ترم اول، همه برنامه ها داشـت خـوب پیش می رفت 
که من به علت فراموشـی، در بخش سایکوسـوماتیک )روح و جسم( 
بسـتری شـدم. تشـخیص دکترها این بود که این غش و فراموشـی 
مـن یـک نوع شـوك عصبی اسـت و بایـد در بخش روان بسـتری 
بشـوم. بعـد از 15 روز که مرخص شـدم فهمیدم بایـد به جای قرص 

اسـترس، قرص اعصـاب مصرف کنم!
حالـت غـش بیشـتر شـد. یـک روز در میـان یـا درمانـگاه بـودم یـا 
بیمارسـتان. بعـد از چنـد ماه َکم َکم افسـردگی نیز بر مـن غلبه کرد، 
به طوری کـه حتی دانشـگاهی را که مرکز درخششـم بـود، رها کردم 

و خانه نشـین شدم.
بعـد از ِشـش مـاه نمی دانـم چـرا غش هایـم کمـی غیرطبیعـی بود 

و دوباره سایکوسـوماتیک بسـتری شـدم. بعـد از 12 روز تشـخیص 
دکترهـا ایـن بـود که قرص هـای اعصـاب  را کنـار بگـذارم و قرص 

شبه تشـنج مصـرف کنم.
چنـد ماه گذشـت. دیگر با شبه تشـنج اُخت شـده بـودم. روزی ده بار 
و حتـی بیشـتر تشـنج می کـردم. دکتـر متخصص می گفـت: کاماًل 

طبیعـی و از عوارض قرص هاسـت.
حسـاب زندگـی کـردن از دسـتم در رفته بـود. نمی دانسـتم روزها و 
سـاعت ها چگونـه می گذشـت تـا آن کـه بهمـن 93 به علت تشـنج 
کنتـرل نشـده و فراموشـی دوباره در سـایکو بسـتری شـدم. این بار 
دکتـرم گفـت: آب پاکـی را بریـزم روی دسـتت! و تشـخیص داد که 

من تشـنج )صـرع( واقعـی دارم.
دیگـر از زندگـی ناامیـد شـده بـودم. َکم َکـم ناتوان و افسـرده شـدم. 
آن قـدر در قرص هـای جدید فرورفتم که حتی نمی توانسـتم کارهای 

شـخصی ام را انجام بدهم.
کم خوراکـی، ضعـف بینایـی، نداشـتن تعـادل، کم شـنوایی، دل درد و 
به هـم ریختـن آنزیم هـاي بدنم کارم را این بار به آی سـی یو کشـید.

بعـد از پنـج روز فهمیـدم قرص های صرع، تشـنج، باعث عفونت 
سیسـتم گوارشـی بدنم شده اسـت و بعد از بیسـت روز در بخش 

گوارش بسـتری شدم.
بعـد از بهبودی نسـبی دکتر گفت که بایـد در بخش مانیتورینگ 

مغزی بسـتری بشوم.
بعـد از دو روز وقتـی دکترم نتیجه آزمایش مغـزم را دید گفت: که 
ای کاش پنج سـال پیش تو را به مانیتورینگ مغزی می فرسـتادم. 

چـون تو اصاًل مشـکل صرع و هیچ نوع تشـنجی نداری!
 حـاال من مانـده ام و دردها و قرص های جدید گوارشـی و عمری 

که فقط به خاطر تشـخیص غلط پزشـکان بر باد رفته اسـت.
امیدوارم که هیچ اختاللی و هر تشخیصی را زود باور نکنیم.

اين روزگار ماست
الهام خواجویي

خبـری از چهچه پرنـدگان و آواز گنجشـکان 
نیسـت. حـاال دیگر راضـی شـده ایم به کالغ 
سـیاهی که هر روز صـدای قارقارش بیاید، اما 
صـد حیف کـه از آن هم خبری نیسـت! دیگر 
خبـری از خانه هـا ی کاهگلـی، حوض های پر 
از ماهـی قرمـز، آن باغچه هاي پـر از گل هم 
نیسـت و حتي خبری از آسـمان آبـی و آفتاب 

پرتـو طالیی.

بوق بوق، ماشـین ماشین، سـرو صدا، شلوغي 
و...، دیگر سـکوت در اطرافمان معنایی ندارد.

از وقتـي که مهربانـي به طبیعت از میان رفته،  
از وقتـي که سـیاهی، روکش برگ های سـبز 

درختان شـده اسـت و...، این روزگار ماست.
آی آدم هـا بیاییـم دل ها و چشـم های خسـته 
از دنیازدگـي را بشـوییم و بـه طبیعت بیشـتر 
عشـق بورزیـم کـه آن وقـت، لبخنـد و امیـد، 

هدیـه طبیعـت به مـا خواهـد بود.
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آيا می دانيد؟
به انتخاب فاطمه راثي

 وزن یک ابر معمواًل 500 تن است.
 آی کیوی زنان باالتر است.

بگذاریـد صدایـی  را روی گـوش خـود  اگـر صـدف   
شماسـت. گـوش  خـون  صـدای  آن  می شـنوید 

 سـیم شـارژر به این دلیل کوتاه اسـت که هنگام شـارژ 
با تلفن صحبت نشـود.

 آهسته خوردن غذا باعث الغری می شود.
 احتمال اصابت رعدوبرق به مردان بیشتر از زنان است.

 نوشـیدن آب قبـل از امتحـان نمـره فـرد را افزایـش 
می دهـد.

 هرچه شادتر باشید کم تر به خواب نیاز خواهید داشت.
 نسـل انسـان به احتمـال 90 درصـد تـا سـال 9000 

می شـود. منقـرض  میـالدی 
 در سه ثانیه اول بیداری هیچ چیز را به یاد نمی آورید.

 به طـور متوسـط زنـان سـاالنه 34 تـا 68 بـار و مـردان 
تقریبـاً 6 بـار گریـه می کنند.

 سـه روز مانـدن در فضـای کامـاًل تاریک باعـث کوری 
دائمـی فرد می شـود.

 تقریباً 80 درصد از هوش بچه ها به مادرشان می رود.
 ایرانیان در انگلیس ثروتمندترین قشر جامعه هستند.

 رودی در کامبـوج شـش مـاه سـال از شـمال به جنوب 
و شـش مـاه دیگر سـال از جنوب به شـمال جریـان دارد.

تقوای چشم
 جواد فرخی از مالیر

چشم خود را بر حرام حق ببند
تا نبیند ُدّر ایمانت گزند

نفس سرکش را رها نتوان نمود
باید این خانه ز دیوانه زدود

چشم خود را گر ببندی بر حرام
می شوی از جام رحمان غرق کام

گفت پیغمبر: چشم پوشید از هوس
تا ببینید آن چه را نشنید کس
معرفت خواهی بپرهیز از گناه

تا دهندت علم و عشق و سوز و آه
نفس سرکش را اگر بندی لگام

می کند در پیش چشمت حق قیام
غیر تقوا هرچه جویی هیچ نیست

کسب تقوا کن که باقی رفتنی است
هرکه منزلگاه آخر را بدید

خاطر خود جانب تقوا کشید
دل در این معبر نبست و بار بست

هر چه بت بودش یکایک درشکست
الحذر یاران که ابلیس لعین
بر هالك ما شده با ما قرین

ای بسا تقوا که از تیر نظر
رفته بر باد و شده زیر و زبر
ای بسا عابد که از راه نگاه

خرمن طاعات عمرش شد تباه
ای بسا عاقل که از راه نظر

کرده غول جهل، عقلش بی ثمر
بارالها لوح جانم خود بشوی

راز وحدت را به گوشم خود بگوی
جانم از آلودگی ها پاك کن

در طواف حق دلم چاالك کن
هر کسی از باده لطفت چشید

دل ز غیر تو به آسانی برید
بارالها صد هزاران انبیا

تو فرستادی که ای انسان بیا
آمدم من روسیاه و سربه زیر
ای رئوف مهربان دستم بگیر

با همه جرم و تباهی ها که هست
حضرتت در را به روی کس نبست

رحمتت آرامش جان می شود
»با کریمان کار آسان می شود«

نماز روی سنگ!
دکتر سید مصطفی سجادی

چنـد سـال قبل بـرای عمره به مکـه مکرمه 
مشـَرف شـده بودم، به طور معمـول، حاجیان 
پـس از اتمـام اعمال عمره، لباس هـای احرام 
را از تـن بیرون آورده و با پوشـش عادی خود 
چنـد روزی در مکـه مشـغول بـه زیـارت و 

می شـوند. عبادت 
ظهـر یکـی از همیـن روزهـا کـه اتفاقـاً از 
روزهـای داغ تابسـتان هـم بـود بـرای نمـاز 

ظهر به مسـجدالحرام رفته بـودم اما به جهت 
گرمـای زیـاد هوا ممکـن نبود بتـوان در کنار 
خانـه خـدا جا گرفت و من هـم مثل خیلی ها 
بـرای نمـاز بـه دنبـال جایی بـودم که سـایه 
باشـد و خنک تـر و این مکان هـا هم تا جایی 
کـه چشـم کار می کـرد، بـا فـرش پوشـانده 
شـده بـود. ازایـن رو بـرای یافتن جـای خالی 
کـه در آن جـا فـرش نباشـد و بتوانم سـجده 
صحیحـی انجام دهم، قدم برمی داشـتم و به 

اطـراف نگاه می کـردم.
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شمسه نور
مریم صفا

در حدیـث مبارکـي پیامبـر اکـرم به امیرمؤمنـان دربـاره چهل نکته 
سـفارش کردنـد؛* چهـل نکته اي کـه اگر به نیت رضـای خدا و پـاداش عالم 
آخـرت انجـام گیرد، موجب می شـود که انسـان با انبیاء و صدیقیـن و بندگان 
شایسـته خدا محشـور شـود. برخی از این نکات را همراه بـا توضیحی اندك، 

می خوانیم:
»أَْن ُتْؤِمـَن بِـاهللِ َوْحـَدُه َل َشـِریَک لَُه َوتَْعبُـَدُه َوَل تَْعبُـَد َغیَْرُه؛ 
این کـه بـه خداي یگانه و بدون شـریک ایمـان بیاوري و او را بپرسـتي و غیر 

او را نپرستي.«
ایمـان بـه او و پرسـتش او یعنـي قلب تو فقط جـاي او باشـد والغیر، نه میل 

بـه دنیـا مگر بـراي او و نه اشـتیاق به آخرت مگـر به آرزوي وصـل او...
اي آیینـه انـوار الهـي! بیـا با هم کعبـه قلبمـان را از هر چه غیر اوسـت خالي 
کنیم و بت  هاي شـرك آمیز را ابراهیم گونه بشـکنیم و بر دروازه اش بایسـتیم 

تـا تنهـا مالئکه به طـواف خانه دلمـان بیایند.
بشنو اي همراه من در این جهان

از نبي اکرم این پند گران
 آور ایمان، بر خداي بي شریک

پس تو باش عبد خداي المکان


َرَها َفإِنَّ ِفي  َلَة بُِوُضوٍء َسـابٍِغ ِفي َمَواِقیتَِهـا َوَل ُتَؤخِّ »َوُتِقیـَم الصَّ
َوَجل؛ نماز را بـا وضوي کامل  تَأِْخیِرَهـا ِمْن َغیْـِر ِعلٍَّة َغَضـَب اهلل َعزَّ
در وقت هـاي خـودش بخوانـي و تأخیـرش نینـدازي که بدون جهـت نماز را 

تأخیـر انداختن باعث خشـم خداي عزوجل اسـت.«
نمـاز نیـاز عاشـقاني اسـت کـه گوهر وجـودي خویـش را نـه از خـاك که از 
افـالك مي داننـد. نمـاز لـذت روح عبـدي اسـت کـه فقـط بـه فکـر جسـم 
فاني پذیـرش نیسـت. نمـاز نوري اسـت از انـوار حق بر آیینه دل هر عاشـقي.

نمـاز مدح و سـتایش الهي اسـت کـه ال اله اال هـو. نماز اتصال به اقیانوسـي 
از معرفت الهي اسـت.

زمان نور بر گلدسته یاد
رسد بر گوش هر عاشق چو فریاد

نماز اول وقت و حضورش
بود معراج و هر مؤمن شود شاد


»َوأَْن َل تَُعـقَّ َوالَِدیْـکَ؛ پـدر و مـادر خود را ناراضي نکنـي )عاق آنان 

نشوي(«
پدر و مادر بوستاني از عشق و محبت اند

جنتي پر از مهر و عاشقاني بی منت اند
پروانه سوخته اي بر شمع وجود کودك اند

آیینه اي از انعکاس انوار رحمت اند
چون جواني کودکي را یاد کن

با تأمل، پیریت آباد کن
شکر این نعمت همین بس اي عزیز

با تفضل، والدینت شاد کن


»َوَل تَـْأُکَل َمـاَل الْیَتِیـِم ُظلْمـا؛ مـال یتیـم را از روي ظلـم و سـتم 
نخـوري.«

یتیم، دل شکسـته ای اسـت که مهر و عشـق را جسـت وجو می کند. یتیم، 
جویـای مهـر مـادری و عنایـت پدری اسـت. یتیم، نهال خمیده ای اسـت 

که نیازمند دسـت محبتی برای ایسـتادن در مسـیر زندگی اسـت.
هر آن کس در عمل باشد مسلمان

بخواهد مهر و لطف پاك یزدان
زهر ظلم و ستم دوري بجوید
کند رحم و مروت بر یتیمان

* خصال، ج2، ص543.

پـس از دقایقی جسـت وجو در شبسـتان های 
اطـراف کمی باالتـر از ورودی کوه صفا، جایی 
را پیـدا کـردم کـه محل نشسـتن روی فرش 
بـود امـا محـل گذاشـتن سـر بـرای سـجده، 
سـنگ حـرم قرار داشـت. خوشـحال شـدم و 
نشسـتم تـا وقت نمـاز برسـد، غافـل از آن که 
یکی از طالب اهل سـنت پاکستانی که ظاهراً 
از مرشـدانی بـوده کـه مأمور هدایـت دیگران 
هسـتند، آن جـا بـود و کار مرا زیر نظر داشـت.

دقایقـی از نشسـتنم نگذشـته بـود کـه آمـد 

کنـارم با حالتی تمسـخرآمیز گفـت: این چه 
کاری اسـت، انجـام می دهـی؟

گفتم: چه کاری؟
گفـت: روی فرش هـا سـجده نمی کنـی و 
می گـردی دنبـال جایـی کـه سـنگ باشـد!

کمی جا خوردم و گفتم: مگر اشکالی دارد؟
بـا حالت طلبکارانـه ای گفت: بلـه باید جواب 
بدهـی کـه چـرا ایـن کار را می کنـی، آیا این 

کار، شـرعی است؟
من هم گفتم: اتفاقاً شما باید جواب بدهی؟

گفت: چرا؟
گفتـم: بـرای این کـه همـه مـا می دانیـم که 
در زمـان پیامبـر سـنگ بـوده و حضرت 
گاهـی بـر آن سـجده می کردنـد، امـا یقیـن 
داریـم کـه فـرش نبـوده، حاال شـما بـه چه 
دلیلـی روی فـرش سـجده می کنیـد؟ ایـن 

شـمایید کـه بایـد جـواب بدهید!
ایـن جملـه را که شـنید نگاه متعجبانـه ای به 
مـن کـرد و بدون این که کلمـه ای بگوید، بلند 

 !شـد و رفت
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تشکر پرندگان 

طرح جالب 

لک لکی در کار نیست
به ویـژه   مادرهـا  و  پـدر  بیشـتر 
وقتی کـه  غربـي اش  نـوع  از 
کودکانشـان از آن هـا می پرسـند 
»مـن از کجـا اومـدم؟« پاسـخ 
می دهنـد کـه »تـو رو لک لـک آورده« امـا حـدود یـک 
مـاه پیـش کتابـی ترجمـه شـد بـا نـام »لک لکـی در کار 
نیسـت!« که موضـوع آن، آموزش مسـائل جنسـی برای 
کودکان خردسـال اسـت. ایـن کتاب با اسـتفاده از تصاویر 
کودکانـه  رنگارنـگ، آن چـه را کـه دیگران درباره  مسـائل 
جنسـی می داننـد، به کـودك یـاد می دهـد. »لک لکی در 
کار نیسـت« در اینترنت و با قالب پی دی اف منتشـر شد و 
بـه گفته  منتشـرکنندگانش فقـط در روز اول 10 هزار بار و 

در روز دوم 30 هـزار بـار دانلـود شـد.

نوعروس های جوان
مقطـع  در  دختـران  ازدواج 
دبیرسـتان و شـاید هـم زودتـر 
از  بسـیاري  در  و  شـده  فـراوان 
بـر  می شـود.  دیـده  خانواده  هـا 
اسـاس آمارهـا در کشـورهای درحال توسـعه از هـر سـه 
دختـر یـک نفـر قبـل از 18 سـالگی ازدواج می کنـد. در 
ایـران نیـز تقریباً حدود 17 درصد دختران پیش از رسـیدن 
بـه 18 سـالگی ازدواج کرده انـد. گفتني اسـت سـن ازدواج 
قانونی در ایران برای دختران 13 سـال و برای پسـران 15 

سـال در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

ورود ممنوع
ــي  ــه حت ــي ک ــه والدین ــه هم ب
ــان  ــودکان پنج ساله ش ــراي ک ب
ــد  ــد و مي گذارن ــت مي خرن تبل
مجــازي  فضــاي  در  آزادانــه 
ــرای  ــودکان ب ــاز ک ــن مج ــت: س ــد گف ــد، بای بچرخن
ــه شــبکه های اجتماعــی 16 ســال تعییــن شــده  ورود ب
ــتای  ــا در راس ــد در اروپ ــن جدی ــب قوانی ــت. تصوی اس
ــرای حضــور  ــودکان ب ــل ســن مجــاز ک ــش حداق افزای
در شــبکه های اجتماعــی از 13 ســال بــه 16 ســال 
نشــان دهنده وجــود نگرانی هایــی در مــورد اســتفاده 

کــودکان از شــبکه های اجتماعــی اســت.

هلندي ها وسـایلی را که نیاز ندارند، در این کیسـه های مخصوص 
می ریزنـد تـا افـرادی کـه بـه آن نیـاز دارنـد آن هـا را بردارنـد، این 
طـرح با هـدف کم کردن تولید زباله در این کشـور انجام می شـود.

پرنـدگان محلـی بـا آوردن اشـیاء مختلف بـراي دختربچـه ای که 
به طـور مرتـب بـرای آن هـا غـذا جمـع می کـرد،  تشـکر کردند.

معیار ازدواج خانوم ها
دانشـمندان در جدیدتریـن تحقیقات 
خـود متوجه شـده اند خانم هـا هنگام 
انتخـاب همسـر، آقایـاِن درون گـرا و 
تحصیل کـرده را ترجیـح می دهنـد. 
بر اسـاس نتایـج این تحقیـق، 99 درصـد خانم های مورد بررسـی 
نسـبت بـه ایـن دو ویژگی واکنش مثبت نشـان داده انـد. هم چنین 
اعتمـاد  راحت تـر  تحصیل کـرده  و  خجالتـی  کم حـرف،  آقایـان 
خانم هـا را جلـب کـرده و از سـوی آن هـا مهربان تـر و باهوش تـر 

می شـوند. تلقی 
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پرواز معنوي 

فرش پاستیکي 

 داشتن ویزا برای زائران اربعین حسینی الزامی است.
 قطاب یزد به ثبت ملی رسید.

 هشـدار! موزهای آلوده به ویروس ایدز در مکزیک کشـف 
شد.

 دانمارکی هـا هرسـاله در مراسـمی عجیـب 500 نهنگ را 
می کشـند.

 بـه زودی داروخانه هـای گیاهـی در کشـور آغـاز بـه کار 
می کننـد.

 نشان سفیر سالمت به جمشید مشایخی اهدا شد.
ناهنجاری هـای  درصـد   50 زمینه سـاز  فامیلـی  ازدواج   

مـادرزادی قلبـی در کشـور اسـت.
 یـک کشـاورز اصفهانـی چهار تـن از محصولـش را برای 

حمایـت از حیوانـات در اختیـار آهوان گذاشـت.
 سکته قلبی نخستین علت مرگ ومیر در کشور است.

 بیـش از 40 میلیـون نفـر از مردم هند بـه ویروس هپاتیت 
آلوده هستند.  B

 مـاه ژوئن گذشـته »گرم تریـن ژوئن جهان تاکنـون« بوده 
است.

 روزانـه 7 تـا 10 نفـر در کشـور بـه دلیـل نرسـیدن عضـو 
پیونـدی فـوت می کننـد.

 یک سوم ایرانی ها اجاره نشین هستند.
 سطح آب دریاچه ارومیه 59 سانتی متر افزایش پیدا کرد.

 اعتیـاد به عنـوان عامـل 40 درصـد طالق هـا و 60 درصـد 
جرائم کوچک شـناخته شـد.

از  ابتدایـي وزارت آمـوزش و پـرورش   معـاون آمـوزش 
مـردودي 47 هـزار کالس اولي در دو سـال گذشـته خبر داد.

 نیمی از گیمر های تلفن همراه را زنان تشکیل می دهند.
 در سـال تحصیلـی جدیـد پنـج  زبـان خارجـي در مدارس 

تدریـس خواهد شـد.
 ایـران رتبـه سـوم در تولیـد گـردو در جهـان را بـه خـود 

داد. اختصـاص 
 ازدواج 6/5 درصـد کاهـش و طـالق 5 درصـد افزایش پیدا 

کرده اسـت.
 در ایران 2/5 میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد.

 رشـته تجربـی به عنـوان پرطرفدارتریـن رشـته در ایـران 
شـناخته شـد، تمایـل بـه رشـته ریاضـی بسـیار کم اسـت.

ایـن فـرش 6 متری بـا اسـتفاده از 6740 در بطری پالسـتیکی در 
بسـتک استان هرمزگان سـاخته شده اسـت، فعاالن محیط زیست 
مدتی اسـت بـا جمع آوری و فـروش در بطری به معلـوالن نیازمند 

کمـک می کنند.

کارکنـان فرودگاه همدان با برپایی جشـنی، کودکان بی سرپرسـتی 
را که آرزویشـان دیدن هواپیما از نزدیک بود، سـوار هواپیما کردند.

خبرهای کوتاه 

گوجه های سرطان زا
سـاالد  بـه  کـه  گوجه فرنگی هایـی 
شـیرازي رنـگ می دهند و به سـاالد 
فصـل طعـم، می تواننـد سـرطان زا 
باشـند، رگه هـای سـفید کـه بعـد از 

قـاچ زدن در گوجـه دیده می شـود باقی مانده نیترات اسـت، ماده ای 
کـه منجر بـه بروز سـرطان می شـود؛ پـس اگـر گوجه فرنگی قاچ 
زدیـد و رگـه سـفید در آن دیدیـد، بـراي رعایت سـالمت خودتان 
بـدون لحظه اي تردید آن را روانه سـطل آشـغال کنیـد. ضرر مادي 

بهتـر از افزایـش احتمـال ابتال به سـرطان اسـت.
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»لطیفه« ماه
بـا همسـرش تمـاس می گیـرد و  خانمـی 

کجایـی؟ می پرسـد: 
مرد به راحتی پاسخ می دهد: پیش مامانم!

زن نیـز بـا راحتی می گوید: پـس وقتی کارت 
تمـام شـد زودتـر بیا خانـه که مـادرت این جا 

منتظر تو نشسـته است.
در پایـان اشـاره می کنیـم مراسـم ختـم آن 
مرحـوم فردا در همان محل برگزار می باشـد.

»ایـن مسـئله هـم حـل شـد، لطفـاً 
مسـئله بعـدی« مـاه

از آن جـا که یکي از مسـئوالن گفتـه نباید آمار 
طـالق را رسـانه اي کـرد، عـرض مي کنیـم: 
یکـی از مسـائل عمـده در کشـور مـا رشـد 
عجیـب طـالق بـوده اسـت. حتی اگر شـمای 
خواننـده بـه هیچ جـا رفت وآمد نکرده باشـید و 
هیـچ رسـانه ای را پیگیـری نکرده باشـید و در 
خاندانتـان هم خبـری از طالق و طالق  کشـی 
نباشـد بـاز هم بـا مطالعه چند شـماره از همین 
مجلـه به این نکتـه پی برده اید کـه آمار طالق 
در حـد خطرناك رسـیده اسـت، اما اگـر حاال با 
شـنیدن ایـن خبر نگران شـده اید دیگـر نگران 
نباشـید که این مسـئله هم حل شـد. چه طور؟ 
از قـرار معلوم بررسـی ها نشـان داد کـه اصواًل 
مشـکل اصلـی در فرایند طالق این اسـت که 
مـا دائم اعـالم می کنیم کـه آمار طـالق رفت 
بـاال. ایـن امر به نوبـه خود موجب می شـود که 
مردم عالقه بیشـتری به طالق گرفتن داشـته 
باشـند تا آمار را باال ببرنـد. در نتیجه ما با اعالم 
نکـردن طـالق، یک فقره خط بطـالن پررنگ 
بر این روند کشـیده و حسـابی حال کسـانی را 
کـه با ایـن بهانه قصد طالق گرفتن را داشـتند 

می گیریم.
فقـط ایـن سـؤال باقـي مي ماند کـه چـرا ارائه 
آمـار ازدواج باعـث افزایـش ازدواج نشـده ولـی 
آمـار طـالق موجـب افزایـش طـالق شـده؟ 
آیـا تبعیـض بیـن ایـن دو رواسـت؟! به هرحال 
با تشـکر از مسـئوالن بـرای حل این مسـئله، 
تقاضـا می شـود براي بقیه مسـائل الینحل نیز 
بـدون ایجـاد سـروصدا و اخالل جلـو بیایند تا 

به آسـانی حل شـوند.

پريدن روح ميتتان 
به عالم باال مبارک باد!

عموشادونه

»به یک شوهر نیازمندیم« ماه
احتراماً مطلع شـدیم که ناموس خلق، سرکار 
خانـم مریم قجر باألخره بیوه شـد. به همین 
سـبب از عمـوم خواسـتگاران بی ریشـه کـه 
سـابقه قتل و جنایت و غیره داشـته  باشـند و 
صالحیتشـان در این امور توسط سازمان های 
امنیتی خارجی تأیید شـده باشـد، درخواسـت 
می شـود جهت خواستگاری مشارالیها حضور 
به هم برسـانند. هم اینک یک سـابقاً مسئول 
سـعودی و یک احتمااًل مسئول آمریکایی در 
لیسـت خواسـتگاران مریم قجـر قـرار دارند. 
الزم بـه تأکید اسـت که شـوهر یکـی مانده 
بـه آخـر مریـم هم هنـوز ُسـر و ُمـر و ُگنده، 
هرچنـد  می باشـد  خارجـی  وجـود  دارای 
ادعایـی هم ندارد. جهت اطالع خواسـتگاران 
احتمالـی گوشـزد می شـود خانم قجـر برای 
خودشـان یـک گـروه آدم کش هـم در تیول 
دارنـد کـه مهریه شـان از شـوهر سابقشـان 

است.

»سؤالت« ماه
گزینه درست را انتخاب کنید:

 ... معمـول  بیش ازحـد  ایـران  مـردم  اول: 
می کننـد. مصـرف 

الـف( اکسـیژن ب( پول ج( انسان دوسـتی د( 
ا غذ

جمـع آوری  تهـران  سـطح   ... تمـام  دوم: 
. ند می شـو

الف( کارگران ب( دانشگاهیان ج( ورزشکاران 
د( متکدیان

سـوم: تازه تریـن پژوهش هـا در زمینـه روابط 
در خانواده هـا نشـان می دهد زمـان گفت و گو 
در خانواده هـای ایرانـی بـه ... در شـبانه روز 

رسـیده است.
الـف( 25 سـاعت ب( 24 سـاعت و نیـم ج( 
نهایتـاً 24 سـاعت بدون چک و چونـه د( 15 

قیقه د
چهـارم: علـی دایـی: مـا چـه بخواهیـم چـه 
نخواهیـم ... حـرف اول را در دنیـا می زنـد 
بـرای همین هـر کسـی می خواهـد معروف 

شـود بـه سـمت ... می آیـد.
الـف( پـول ب( عکـس بـا لباس ورزشـی ج( 

آقـای گل فوتبـال جهـان د( فوتبال
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»غذای ماه«
در این شماره به یک غذا با تابعیت بین المللی می پردازیم

»چای حلو«
مواد الزم:

استکان کمرباریک سنتی: یک عدد
چای تلخ ایرانی: به اندازه یک استکان

شکر شیرین ایرانی: دو قاشق چای خوری
قاشق هم زدن: به اندازه حساس بودن خانم خانه

طرز تهیه
ابتـدا چـای موردنظر را داخل اسـتکان موردنظـر می ریزیم. باید دقت شـود که 
چایـی نباید از اسـتکان لب ریز شـود. پـس از آن به آرامی دو قاشـق چای خوری 
شـکر موردنظـر را داخـل اسـتکان اضافه می نماییم. سـپس با توجـه به میزان 
حساسـیت خانـم خانه، از همان قاشـق یا قاشـق دیگـر برای هـم زدن »چای 

حلـو« موردنظـر اسـتفاده کـرده و در پایان با گفتن بسـم اهلل میل می نماییم!

مـاه  ممنـوع«  عمومـی،  »افسـردگی 
حتمـاً تـا حـاال دیده ایـد کـه وقتی کسـی فوت 
می کنـد اقوام و آشـنایانش بنر تسـلیت می زنند 
امـا به نظر می رسـد شـما هـم مثل مـا متوجه 
نشـده اید کـه ایـن بنرهـا موجـب افسـردگی 
عمومـی و آزردگـی خاطر شـهروندان می شـود. 
الحمـدهلل شـهرداری یکی از شـهرهای کشـور 
این واقعیت مهم را کشـف کـرده و برای مقابله 
بـا افسـردگی و آزردگی، کاًل نصـب هرگونه بنر 
تسـلیت را ممنـوع اعـالم کـرده و از ایـن هـم 
باالتر گفته اسـت کـه در صورت مشـاهده فوراً 
جمـع آوری می گـردد. ضمن تشـکر از این نهاد 
اعـالم می کنیـم کـه همان قـدر کـه بـه ایـن 
افسـردگی  ممنوعیت هـا در راسـتای کاهـش 
بایـد پرداختـه شـود بایـد از طـرف مقابـل بـا 
به کارگیـري تکنیک هایـي شـادابی اجتماعی را 
هـم افزایـش داد. براي مثال وقتی بنر تسـلیت 
موجـب افسـردگی اسـت پـس بنـر تبریـک و 
تولـدت مبـارك و... موجب شـادمانی می گردد؛ 
بنابرایـن تقاضا می شـود اگر کسـی از آشـنایان 
شـما فـوت کـرد بـه فکـر بنرهایی ایـن چنین 
باشـید: رسـیدن روح میتتان به آن دنیا بر شـما 
مبارك بـاد/ پرواز آن پرنده سـبک بال تا انتهای 

آسـمان تهنیت بـاد و...

»در حد شکست عشقی« ماه
به تازگی انجمن دندان پزشـکی انگلیـس خبری اعالم کرده که بـرای برخی ها مي تواند 
در حـد و اندازه های شکسـت عشـقی  باشـد. حاال چـه گفته اند؟ این دانشـمندان اعالم 
کرده انـد کـه »اسـتفاده از نخ دنـدان  تأثیری بر سـالمت دندان ها نـدارد و حتی می تواند 
اتـالف وقـت باشـد.« آن هم در این دوران که وقت طالسـت! تازه این دانشـمندان این 
را هـم گفته انـد کـه »مطالعات مربوط بـه کارایی نخ دنـدان قابل اعتماد نیسـتند چون 
برخـی از آن هـا فقط برای مـدت دو هفته انجام گرفته و در این مدت کوتاه، پوسـیدگی 
دنـدان یـا بیماری های دهـان کمتر احتمـال دارد، رخ دهد.« یعنی به همیـن راحتی این 
همـه سـال تبلیغات برای نـخ دندان و صرف هزینـه و وقت برای نخ دندان کشـی! رفت 
زیـر سـؤال؟! هرچنـد این دانشـمندان تأکیـد کردند کـه »بهترین روش بـرای کاهش 
خطـر پوسـیدگی دنـدان و بیماری هـای لثه، مسـواك کـردن دندان هـا دو بـار در روز با 

خمیردندان هـای حـاوی فلوراید اسـت«، امـا به نظر حقیر 
هیچ بعید نیسـت که چند سـال بعد اثر مسـواك 

هـم زیر سـؤال بـرود و این وقت هـای چون 
طـال این بار جلـوی آیینه روشـویی بر باد 
رفتـه باشـد؛ بنابرایـن توصیـه می کنیـم 
تا اطـالع ثانـوی مواظب باشـید وقتتان 

 !کجا هرز مـی رود
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اگر شما هم دوست دارید از اهالی »خانه خوبان« باشید، دو قدم ساده بردارید...
برای اشتراک یک ساله )12 شماره(:

1. مبلغ 300/000 ریال با پست عادی یا 500/000 ریال با پست سفارشی به شماره حساب  
0110337881000 سیبای بانک ملی یا شماره کارت 6037991899703999 به نام مرکز مشاوره مأوا 

وابسته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی  واریز کنید.
2. با دفتر نشریه به شماره 32113122 - 025 تماس بگیرید و از واریز وجه و برقراری اشتراك 

اطمینان حاصل کنید.
 به همین سادگی!

باقی بقایتان

  اصفهان: مؤسسه کانون پیوند                      مهر خوبان 
03132357822

@ezdevajkpm :و کانال تلگرام

نمایند               گی های ما

خلیج همیشه فارس

 اهواز: آقاي صفاري 
09163218045

بابل: آقاي قنبرزاد                     ه 
09117779304

 ساري: مؤسسه قرآنی فد    ائیان والیت 
01133298550 خانم حالجیان  سبزوار:  

09159740773

 شیراز:  خانم قاطعي 
09173516742

 همد                     ان: آقاي سلیماني 
09185073757

مشهد                   : مقر کتاب 
05137315421

 بروجرد        : آقای موسوی زاد                ه 
09169620197

 اراک:خانم طاهری 
09189559516

شهرکرد        :آقای رمضانی 
09162273586

کاشمر:خانم جعفرزاد        ه 
09355142051

بیرجند  :خانم خسروی 
09158626436

نجف آباد        :آقای روحی 
09132893627

بهبهان:مقر کتاب  
09166724434

زرین شهر:آقای هاشمیان 
09132340219

بجنورد     :محصوالت فرهنگی یاد      یاران 
09156162738

کرمان:آقای حقیقی 
09358545664

شهرضا:آقای یوسفیان 
ایذه:آقای مراد      ی 09139201045

09307935515
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اسامي برند                                     اگن مسابقه پیامكي تیر 95
1. خانم مرضیه شعبانی )قم(

2. خانم فائزه وحیدی )قم(
3. خانم معصومه قدیمی )تهران(
4. آقای یزدان شه بخش )زاهدان(
5. خانم فاطمه مهدی قلب )اهواز(

اسامي برند                                     اگن مسابقه نظرسنجی تیر 95
1. خانم سمیه نجف وند )خرم آباد(

2. خانم تاج ذوالفقاری )آبدانان(
3. خانم سمانه تلی )کاشان(

4. خانم حمیده کمیجانی )قم(
5. آقای مرادعلی بیونقی )سبزوار(

و  از مطالـب زیبـا و خواند                                         نـی شـما خواننـد                                         گان کـه د                                         وسـت  چند                                          نکته شـیرین  خاطـرات  د                                         ل نشـین،  و  نـاب  نکته هـای  می کنیـم.د                                         رس آمـوز، مقـاالت کوتـاه و کاربـرد                                         ی و حتـی پیامک هـای د                                         اریـم  اسـتقبال  باشـد                                         ،   روش های ارتباط شـما با مسـئوالن نشـریه، شـماره تماس نکته آمـوز 

اسـت. )02532113122(، سـامانه پیامکی )10001678( و نیز نشـانی   )khaneh.khooban@gmail.com( الکترونیکـی  می د                                         انیـم. مـا مراقبت هـای الزم را بـه خود                                          شـما می سـپاریم.مطالبـی کـه بر اسـاس نظـر کارشناسـان طـرح آن را ضروری ممکـن اسـت برخـی از مطالب مناسـب فرزند                                         ان شـما نباشـد                                         ؛  نشـریه د                                         ر موضوع خانواد                                         ه و براي همسـران تولید                                          می شـود. منتظر حرف ها، انتقاد                                         ها و پیشـنهاد                                         های سـازند                                         ه شـما هسـتیم.پسـت 

بهتریننوشتهایکهخواندهاید!)مسابقهنظرسنجی(
د                                   ر مجله اي که د                                   ر د                                   ست د                                   ارید                                   ، چه مطلبي از همه سود                                   مند                                    تر بود                                   ؟ کد                                   ام صفحه بیش  از همه به د                                   ل شما نشست؟ اگر 

قرار بود                                    خواند                                   ن فقط یک نوشته خانه خوبان را به عزیزترین هایتان توصیه کنید                                   ، کد                                   ام را انتخاب مي کرد                                   ید                                   ؟
لطفاً نظرات خود                                    را براي ما ارسال کنید                                   . با این لطف شما افزون بر این که با سلیقه ها و نیازهایتان بیشتر آشنا 

مي شویم و براي بهتر شد                                   ن، بیش تر تالش مي کنیم، اسباب تشویق و تقد                                   یر نویسند                                   ه »مطلب برگزید                                   ه« را هم فراهم 
خواهیم ساخت. د                                   ر کنار همه این ها ما براي مخاطباني که د                                   ر این باره با مجله همکاري کنند                                   ، جوایزي فرهنگي د                                   ر 

نظر گرفته ایم.
همین که عنوان مطلب را براي ما پیامک کنید                                   ، کافي است. از لطِف همراهي و همد                                   لي شما با خانه خوبان 

سپاسگزاریم.
پیامکما:10001678
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مسابقه
 پاسخ این پرسش ها را د                                           ر متن مجله خواهید                                            یافت.

 پاسخ صحیح را که شامل یک عد                                           د                                            20رقمي است به شماره پیامک  10001678 ارسال کنید                                           .
 مهلت ارسال پاسخ  19 مهر 1395 است.

 به پنج نفر از برند                                           گان به قید                                          قرعه جوایزي اهد                                           اء خواهد                                            شد                                           .

  الف( از نگاه امام هادی
ثروتمندی به چیست؟

1. انباشتن نیکوکاري براي آخرت
2. فرزندان زیاد

3. کمی آرزو و راضی بودن به اندازه کفاف
ب( در ازدواج، مهریه جنبه ... دارد

4. نمادین
5. دادوستد

6. مادی
ج( رسول خدا فرمودند: نشان دادن راه به 

دیگری ... است
7. عبادت
8. صدقه
9. هدایت

د( از این آیات نتیجه می گیریم که معلم قرآن 
باید خیلی مهربان باشد
1. آیه 1-2 سوره الرحمن

2. آیه 3-5 سوره علق
3. آیه 9 سوره اسراء

ه( طبق فرمایش امیرمؤمنان جان را فاسد 
می کند و زیان بار است

4. پرخوری
5. پرخوابی

6. هر دو گزینه
و( بخشي از وصیت نامه اوست

سـالم مرا بـه امام خامنه ای برسـانید و بگویید اگر 
دوبـاره زنده شـوم از تکه تکه شـدن در راه تو ابایی 

ندارم.
7. شهید محمدامین کریمیان

8. شهید سجاد طاهرنیا
9. شهید مسعود عسگری

ز(حداقل سن مجاز کودکان برای حضور در 
شبکه های اجتماعی

1. 9 سال
2. 12 سال
3.  16 سال

ح( این ویژگی موجب تأثیرگذاری منفی 
هزینه های غیرضروری می شود

4. جزئی و پراکندگی
5. ناکارایی و تنوع

6. دل بستگی و تکرار
ط( منشأ دروغ

7. پریشانی
8. حقارت درون
9. هر دو گزینه

ی( به تاوت سوره الرحمن در این روز به این 
صورت که بعد از هر »فبای آلء ربکما تکذبان« 

بگوید »لبشیء من آلئک رب اکذب« بسیار 
سفارش شده است.

1. پنج شنبه
2. جمعه

3. دوشنبه
ک( در هنگامی که شرایط دختر اقتضای 

ازدواج را ندارد درباره خواستگاران او چه 
عکس العملی نشان بدهیم؟

4. اصـل آمـدن خواسـتگار را بـه دختـر اطـالع 
ندهیـم.

5. از خانـواده خواسـتگار بخواهیـم کـه در زمـان 
مناسـب دیگـري این خواسـتگاری را مطرح کنند.

6. بـدون درگیرکـردن ذهـن دختـر به خواسـتگار 
جـواب رد بدهیم.

ل( از پیامدهای استفاده کودکان از فناوری های 
دیجیتال نیست

7. عدم تکامل فرایندهای مختلف یادگیری
8. کاهش شور و شوق اجتماعی

9. پررنگ شدن روابط عاطفی
م( از مزایای ظروف سنگی است

1. نسوز هستند و سبب گوارا شدن غذا مي شوند.
2. از سـالم ترین ظروف انـد و شست وشـوي راحتي 

دارند.
3. هر دو گزینه

ن( پژوهشگران، این کودکان را از خیره شدن 
به هر نوع نمایشگری منع می کنند

4. کودکان زیر سه سال
5. کودکان زیر دو سال

6. کودکان زیر پنج سال
س( ماک تشخیص عالم و دانشمند از نگاه 

قرآن
7. ترس از خدا

8. تدبیر و مردم داري
9. دانش پربرکت

ع( باعث بی برکت شدن رزق و عدم استجابت 
دعاست
1. ظلم
2. کفر

3. شرك
ف( از آثار به همراه  داشتن دست نویس سوره 

الرحمن است
4. آسان شدن کارهای سخت

5. بهبودی درد چشم
6. هر دو گزینه

ص( بهترین زمان برای آموزش کودکان:
7. قبل از هفت سالگی
8. هفت تا 14 سالگی

9. 14 تا 18 سالگی
ق( از نگه داري غذا در این ظروف پرهیز کنید

1. مسی
2. سنگی

3. شیشه ای
ر( امیرمؤمنان: اگر بر دشمن چیره شدی...

4. بخشیدن او را شکرانه پیروزی خود قرار بده
5. در مجازات و انتقام زیاده روی نکن

6. در تأدیب و دلسوزی برای او کوتاهی مکن

پاسخمسابقهمردادماه
1 4 8 3 5 8 1 6 9 3 6 7 1 5 7 2 4 7 3 4


