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سالم خد                        اي خوبم!
و خد                        ایي که همین نزد                        یكي ست

حسین ثروتي

همیشه از د                        یگران تعریف قرآن رو خیلي شنید                        م که بهترین کتاب زند                        گیه یا این که باهاش میشه مشكالتمون 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!


همین نعمت هایي  رو هم که د  اریم، جوابشو نمی تونیم بد  یم.

جد  یـد    نعمـت  خـد  ا  از  مـد  ام  می کنیـم  جرئـت  چه طـور  حـاال 
می خوایـم؟!

ُثمَّ لَُتْسَألُنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيِم
)8 سوره تكاثر(


این چه طرز برخورد  ی بود  ؟

»آخه ازشون خوشم نمیاد  ، مذهبی نیستند  .«
هرکی میخواد   باشه انسان که هستند  .

...َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا...
)83 سوره بقره(


شـما چنـد   د  رصـد   احتمـال می د  یـد   کـه یـک مریض اگر نسـخه 
پزشـک رو خـوب حفـظ کنـه، بعـد   بـا خـط خـوش بنویسـه و بـا 
صـد  ای خوب هـم بخونه، حالش خوب بشـه؟! همون قـد  ر احتمال 
بد  یـد   بـا این کارای ما نسـبت بـه قرآن، مـا هم آد  م خوبی بشـیم.

ِكَتاٌب َأنَزلَْناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك...
)29 سوره ص(


باورتـون میشـه یهود  ی هـا، پیامبـرو مثل پسراشـون می شـناختند   

ولـی قبولـش نمی کرد  نـد  ؟
بـاورش بـرام وقتـی آسـون میشـه کـه می فهمـم طـرف مقابلـم 

حرفـش د  رسـته ولـی توجیـه می کنـم!

الَِّذيَن آَتْيَناُهْم الِْكَتاَب...
)146 سوره بقره(


اگـر تـو با مـن حرفی بزنـی، زنگ بزنـی، رابطمون خوب میشـه و 

منـم بهت زنـگ می زنم.
چه معشوق عاشقیه خد  ای مهربون ما!

َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم...
)152 سوره بقره(


میگـه »مطمئـن باش هیچ اشـكالی نـد  اره، اصاًل اگر گناه د  اشـت، 

قیامـت به عهـد  ه من!«
خواب د  ید  ی خیر باشه، اما قیامت از این خبرا نیست!

...َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى...
)164 سوره انعام(


»د  رسـته کارش غلـط بـود   ولـی حسـاب شـیعه موال علی بـا بقیه 

آد  مـا فـرق می کنه.«
به نظر تو شاید  ، ولی خد  ا که نظرش این نیست!

...َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز بِِه...
)123 سوره نساء(


»من فقط د  لم میخواد  ، تو زند  گي با من سختي نبیني!«

چه همسر مهربوني!
مـوالي مـا هـم د  ربـاره بند  ه هـاش همیـن رو مي خواد   چـه موالي 

طلیعه



چند                       انتخاب از کتاب »سالم خد                       ای خوبم«

مهربوني!
... ُيريد  ُاهلل بُِكُم الُيسر...

)185 سوره بقره(


بهترین کسی که تو زند  گیم د  ید  م فالنیه.

»آخه چرا؟ اون که یه آد  م معمولیه!«
نمی د  ونـم چرا مـرد  م فكـر می کنند  ، آد  مـای خوب بایـد   غیرعاد  ی 

باشند  !
ُسوِل... َوَقالُوا َما لَِهَذا الرَّ

)7 سوره فرقان(


این کـه بایـد   به پد  ر و ماد  ر احترام گذاشـت سـر جـای خود  ش ولی 

حـرف خـد  ا اینه که بایـد   احترام به ماد  ر مخصوص باشـه.
برای ما، ماد  ر یه جور د  یگه هست یا نه؟

ْيَنا اإِلنَساَن بَِوالِد  َْيِه... َوَوصَّ
)14 سوره لقمان(


راه کـه منحصـر بـه ثبت نـام سـازمان حج نیسـت که تو بـا خیال 

راحت 14 سـال تـو نوبتی.
اگـه مي تونی فیش آزاد   بخـری یا از راه کشـورهای د  یگه ای بری، 

نباید   بـه تأخیر بند  ازی.
ِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمْن اْسَتَطاَع ِإلَْيِه َسِبياًل... ...َوهلِلَّ

)97 سوره آل عمران(


نكنـه یه عمـری خود  تو سـرکار بذاری کـه حتماً اونم منو د  وسـت 

د  اره چون من د  وسـتش د  ارم!
اینا همه حرفه!

...ُتِحبُّونَُهْم َواَل ُيِحبُّونَُكْم...
)119 سوره آل عمران(


اگـر د  نبـال جذب آد  م ها هسـتی، بیشـتر از قوی کرد  ن اسـتد  اللت، 

مهربونـی رو، تو برنامت قـرار بد  ه.
...ِ َفِبَما َرْحَمٍة ِمْن اهللَّ
)159 سوره آل عمران(


»بـه نظرم یهود  ی ها، همشـون یه جورند   واسـه این اصاًل ازشـون 

نمیاد  .« خوشم 
بـه نظـر تو شـاید   ولی پیش خـد  ا بعضـی از همیـن یهود  ی ها هم 

خوبیند  . آد  مای 
لَْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل الِْكَتاِب...

)113 سوره آل عمران(


حرفت د  رسته ولی آخه این همه آد  م اینو نفهمید  ند  ؟!

ایـن د  غد  غـه تـو همـون نكته ایـه کـه خـد  ا بـه پیامبرش هشـد  ار 
! مید  ه

َوِإْن ُتِطْع َأْكَثَر...
)116 سوره انعام(


بـرای این کـه مـن و تو اهل فكر بشـیم، قرار شـد  ه پیامبـر برامون 

بگه! قصه 
واقعاً برا خوب شد  ن ما خد  ا چیكار می شد   بكنه که نكرد  ه؟!

ُروَن ...َفاْقُصِص الَْقَصَص لََعلَُّهْم َيَتَفكَّ
)176 سوره اعراف(


بـه بعضـی از ایـن مد  اح هـا و د  عاخون هـا نـگاه نكن که د  عـارو با 

فریـاد   و صـد  ای بلنـد   می خونند  .
د  عارو باید   آروم خوند  .

َواْذُكْر َربََّك... َود  ُوَن الَْجْهِر ِمْن الَْقْوِل...
)205 سوره اعراف(


کاش خـد  ا بـه مـا چشـم و گـوش برزخـی مـی د  اد   تـا حقیقـت رو 

بفهمیـم و آد  م بهتـری بشـیم!
اتفاقاً این طوری شاید   بد  تر هم بشیم!

ُ ِفيِهْم... َولَْو َعِلَم اهللَّ
)23 سوره انفال(


یـه وقتایـی انقـد  ر د  ل آد  م میگیره که هیچی مثـل گریه، نمی تونه 

کنه. آرومش 
عجب نعمت خوبیه این گریه!

َوَأنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوَأْبَكى
)43 سوره نجم(


اگـر مـن و تـو خـوب باشـیم امـام زمـان که جـای خـود  ش، خود   

خد  ا، پیشـقد  م قـرار مالقات میشـه.
َوَواَعد  ْنَا ُموَسى َثاَلِثيَن لَْيَلًة...

)142 سوره اعراف(
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خانه خوبان 82

4 5



طلیعه

 مال و جمال، یا کمال؟
اگـر چنان چه کسـي بـه خاطر مـال و جمال 
اسـت  روایـت ممكـن  ازد  واج کنـد  ، طبـق 
خـد  اي متعـال مـال و جمـال را بـه او بد  هـد   
و ممكـن هـم هسـت کـه ند  هـد  ، امـا اگـر 
چنان چـه بـراي تقوا و عفـاف قد  م بگـذارد   و 
ازد  واج بكنـد  ، خـد  اي متعـال بـه او مـال هم 
خواهـد   د  اد  ، جمـال هـم خواهـد   د  اد  . ممكـن 
اسـت کسـي بگوید   جمـال که اعطـا کرد  ني 
نیسـت؛ یک کسـي یـا جمـال د  ارد   یا نـد  ارد  !  
معنایش این اسـت که چون جمال د  ر چشـم 
شـما و د  ر د  ل شـما و د  ر نـگاه شماسـت، اگر 
انسـان کسـي را که خیلي جمیل هم نباشد  ، 
د  وسـت د  اشـت او را جمیـل مي بینـد  . وقتـي 
کسـي را د  وسـت ند  اشـت هـر چه قـد  ر هـم 

جمیـل باشـد  ، بـه نظـر او جمیـل نمي آید  .

ترین هاي ایراني
مـا ایراني هـا چنـان بـه خود  مـان القـا کرد  ه ایـم کـه بااسـتعد  اد  ترین،  بـا کماالت تریـن، 
مهربان تریـن و خیلـي  »ترین هـاي« د  یگـر از چیزهـاي خوب هسـتیم کـه خود  مان هم 
کم کـم باورمـان شـد  ه اسـت! این بـاور باعث شـد  ه چشـممان را بر بسـیاري از عیب هاي 
بزرگمـان ببند  یـم؛ معایبی نه د  ر حد   کیفیت خـود  روی وطني که د  ر اعتقـاد  ات و رفتار هاي 

مذهبی مـان و نـه د  ر قیـاس بـا د  نیا که د  ر مقایسـه با یک همسـایه جنـگ زد  ه.
آن ها

اربعیـن کـه مي رسـد  ، عراقی هـا همـه پس انـد  از سالشـان را و حتـی فـرش زیر پایشـان 
را می فروشـند   تـا د  ر اسـتقبال از زائـران حسـینی مـد  ل جد  یـد  ی از یـک »اقتصـاد   
صلواتـی جمع محـور« ارائـه د  هنـد  . هر سـال، زائـران خاطراتی شـگرف نقـل می کنند   از 
مهمان نـوازی بي نظیـر عراقی هـا د  ر ایـن ایـام؛ از مـرد   عراقـی که بـا چمـاق د  ر خانه اش 
ایسـتاد  ه تـا مهمان هـا را بـه منزلـش ببـرد   تـا کـود  ک خرد  سـالی کـه فقـط می تواند   به 

زوارالحسـین، د  سـتمال تعارف کنـد   و...
د  ه روز بعد  

ما کشـوری د  اریم با نعمت،  امنیت، امكانات و رفاه بیشـتر از کشـور همسـایه، و هم چنین 
جمعیـت و د  رصـد   شـیعه بیشـتر،  امـا د  ر ایـام اربعیـن با بازار سـیاه صـد  ور ویـزا و افزایش 
قیمـت د  ولتـي و غیر د  ولتي، رسـمي و غیر رسـمي همه چیز د  ر مسـیر رسـید  ن بـه مرزها 
روبـه رو بود  یـم. جالـب این که به فاصلـه د  ه روز پس از تجمـع اربعین، تجمعی با جمعیتی 
کمتر )حد  ود   یک د  هم( د  ر شـهری د  یگر با چند   برابر مسـاحت و زیرسـاخت های مسكونی 
و رفاهـی برگـزار شـد  ... هرچنـد   ماهیـت عـزاد  اری روز سـی ام صفر د  ر مشـهد   با بیسـت 

صفـر د  ر کربال تفاوتی ند  ارد   
امـا عـزاد  ار بـا مد  لـی د  قیقًا 
متضاد   با آن چـه د  ه روز قبل 
شـاهد  ش بود  ،  روبه رو شـد  .

همـه،   آن هـا  اربعیـن،  د  ر 
همـه کار مي کنند   تا کسـي 
د  سـت د  ر جیبش نكنـد   و... 
و این جـا هنگام ود  اع، جیبي 

باقـي نماند  ه اسـت کـه...
د  ر  بایـد    ایـن  از  بعـد   
از  خیلـي  گیـري  بـه کار 
این »ترین هـا« د  قـت کنیم.



 شاید   خند  ه ما
بخشي از اعتراف عبد  المالک ریگي

»شـب عملیـات تروریسـتي وقتي بعضـي افـراد  م کم انگیزه 
بود  نـد  ، فیلـم مجالـس عید  الزهـراي قـم و اصفهـان و... را 
پخـش مي کـرد  م. نیروهـا پـس از د  یـد  ن ایـن مجالـس و 
لعـن و توهیـن به خلفاي سـه گانه به انجام عملیات مشـتاق 

مي شـد  ند  ...«
مراقب باشید  ! شاید   خند  ه ما سر چند   شیعه را به باد   بد  هد  .

 شغل شما چیست؟
من د  کتر س.ص متخصص اطفال هسـتم. سـال ها قبل چكی از بانک نقد   
کـرد  م و بیـرون آمد  م. مي خواسـتم تلفن بزنم؛ آن زمـان تلفن های عمومی با 
سـكه های د  وریالـی کار می کرد  نـد  . بـه یـک د  سـت فروش که مقـد  اری هم 
سـكه د  وریالـی د  ر بسـاطش ریخته بـود  ، یک تومـان د  اد  م و گفتـم د  وریالی 

بد  ه؛
او بـا خوش رویـی پولـم را بـا د  و سـكه بـه مـن پـس د  اد   و گفـت: این هـا 

صلواتی اسـت!
گفتـم: یعنی چه؟ گفت: برای سـالمتی خود  ت صلوات بفرسـت و سـپس به 

نوشـته روی میزش اشاره کرد  .
»د  و ریالی صلواتی موجود   است«

باورم نشد  ، ولی چند   نفر د  یگر هم مراجعه کرد  ند   و به آن ها هم...
گفتـم: مگـر چه قـد  ر د  رآمـد   د  اری کـه ایـن همه د  و 

ریالـی مجانـی می د هی؟
بـا کمال سـاد  گی گفـت: 200 تومان کـه 50 تومان 
آن را د  ر راه خـد  ا و بـرای این کـه کار مـرد  م راه بیفتد   

د  وریالـی می گیرم و صلواتـی می د هم.
مثـل این که سـیم بـرق به بد  نـم وصـل کرد  ند  ، بعد   
از یـک عمـر کـه برای پـول د  ویـد  م و حـرص زد  م، 
د  یـد  م این د  سـت فروش از من خوشـبخت تر اسـت 

کـه یک چهـارم از مالـش را برای خـد  ا می د  هد  .
احساسـاتی شـد  م و د  سـت کرد  م د  ه تومان به طرف 
او گرفتـم. آن جـوان با لبخند  ی مملـو از صفا گفت: 

بـرای خـد  ا د  اد  م کـه شـما را خوشـحال کنـم. ایـن بـار یک اسـكناس صد   
تومانـی بـه طرفش گرفتـم و او باز همـان حرفش را تكـرار کرد  .

من که خیلی مغرور تشریف د  ارم مثل یخی د  ر گرمای تابستان آب شد  م.
بـه او گفتـم: چـه کاری می توانـم بكنم؟ گفت: خیلی کارها آقا! شـغل شـما 

چیسـت؟ گفتم: پزشكم.
گفـت: آقـای د  کتر شـب های جمعـه د  ر مطب را بـاز کن و مریـض صلواتی 

بپذیـر. نمی د انیـد چه قد  ر ثـواب د  ارد  !


د  گرگـون شـد  ه بـود  م، از آن روز د  اد  م تابلویـی د  ر اتـاق انتظار مطبم نوشـتند   
. که... 

د  وسـتان و آشـنایان طعنـه ام زد  نـد  ، امـا گفته هـای آن د  سـت فروش و ایـن 
بیـت سـعد  ی د  ر گوشـم همیشـه طنین انـد  از بـود   که:

گفت باور نمی کرد  م که تو را
بانگ مرغی چنین کند   مد  هوش

گفت این شرط آد  میت نیست
مرغ تسبیح گوی و ما خاموش

راستی شغل شما چیست؟

 صد  قه کتاب
ام کرار

آد  میزاد   به هیچی بند   نیسـت؛ امـروز خد  ا خیلی بهمون 
رحـم کرد  ؛ خیلی.

سـرعتمون بـاال بود   و سـر پیچ تند  ی از جـاد  ه منحرف 
شـد  یم. ماشـین به طرز فجیعی چـپ کـرد  . گرد  وخاک 
عجیبـي بلنـد   شـد  . شیشـه ها همه خرد   شـد   و سـقف 
ماشـین هـم کاماًل خم شـد  . کریمـه د  ختـرم از پنجره 
پرت شـد   بیرون، پسـر ها که خـواب بود  ن بـا صد  ای یا 
صاحب الزمـان مـن پرید  نـد   و یهو جیغ و د  اد  شـون بلند   
شـد  . مطمئن بـود  م د  خترمو از د  سـت د  اد  م و یک چند  تا 
نقص عضو خواهیم د  اشـت، اما به لطـف خد  ا الحمد  اهلل 
همـه سـالمیم جز چند   خـراش سـطحی و کمی ترس 

و وحشـت، خـد  ارو صد  هزار بار شـكر.
 ایـن ماجـرا را فقـط برای پاسـخ بـه اونایـی گفتم که 
می پرسـند  : مگـه صد  قـه کتاب هـم بال د فـع می کنه؟
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طلیعه

 سفیر مرگ
سمانه هوشمند  

روبـه روی قـاب آینـه ایسـتاد  ه بـود   و د  ر حـال شـانه کـرد  ن 
موهایـش متوجـه موی سـفید  ی شـد   که تـا االن ند  یـد  ه بود  ، 
د  لـش لرزیـد   و شـانه از د  سـتش سـر خـورد   و بـه زمیـن افتاد  . 
چشـمانش را تیز کرد   و با د  و انگشـت موی سـفید   را باال گرفت 
و گفت: خد  ای من یعنی من د  ارم پیر می شـوم. آن روز تا شـب 
فكـرش د  رگیـر همیـن موضوع بود   مثـل این که آن مو، سـفیر 
مـرگ باشـد   د  ائـم مواظب کارهایـش بود  . حـاال اما سـال ها از 
آن روز گذشـته او د  یگـر مـوی سـیاهی د  ر سـرش نیسـت، اما 

نمی د  انـم چـرا هنـوز آماد  ه رفتن نشـد  ه اسـت؟!

 فقط »عاقل« تربیت کن
ابوالقاسم شهباز

اگـر مي خواهي فرزند   د  یـن د  ار تربیت کنـي، فرزند   عاقل تربیت 
کن؛ عقـل، او را به د  ین مي رسـاند  .

اگـر مي خواهـي د  ختر باحیا و باحجـاب تربیت کني، د  ختر عاقل 
تربیـت کـن؛ عقل، او را به حجاب و حیا مي رسـاند  .

اگـر خواسـتي فرزند  ت د  ر د  ینش اسـتوار باشـد  ، عقلـش را بارور 
کـن کـه از قد  یـم گفته انـد   »بـاد   آورد  ه را بـاد   مي برد  .«

د  شـمن فهمیـد  ه اسـت باید   مانـع عقـل ورزي جوانان  ما بشـود   
تـا باعـث بي د  یني شـان گـرد  د  ، امـا مـا هنـوز نفهمید  ه ایـم که 
د  یـن د  اري بـر پایـه عقالنیت شـكل مي گیرد   و هر کـه عاقل تر 

د  ین د  ارتـر.
اما چه طور بچه هاي عاقل پرورش بد  هیم؟

بـراي تربیـت فرزنـد  ان عاقل مي بایسـت پـد  ر و ماد  ر بكوشـند   
عاقالنـه رفتـار کننـد   و د  ر زند  گـي خـود   به هیچ یـک از عوامل 

سـفاهت، اجـازه ورود   ند  هند  .
بـراي اطـالع از عوامـل عقل و جهل به شـرح حد  یـث جنود   و 

عقل حضـرت امام خمینـي مراجعه فرمایید  .

 تکامل عقل
امام رضا می فرمایند  : عــقل شخص مسلمان تـمام نیست، 

مگر این که د  ه خصلت را د  ارا باشـد  :
1. از او امید   خیر باشد  .

2. از بد  ي او د  ر امان باشند  .
3. خیر اند  ک د  یگري را بسیار شمارد  .

4. خیر بسیار خود   را اند  ک شمارد  .
5. هرچه حاجت از او خواهند  ، د  لتنگ نشود  .
6. د  ر عمر خود   از د  انش طلبي خسته نشود  .

7. فقر د  ر راه خد  ایش از توانگري محبوب تر باشد  .
8. خواري د  ر راه خد  ایش از عزت با د  شمنش محبوب تر باشد  .

9. گمنامي را از شهرت خواهان تر باشد  .
10. احـد  ی را ننگـرد   جـز این کـه بگویـد   او از مـن بهتـر و 

اسـت. پرهیزکارتـر 
 )تحف العقول، ص 443(

 ابن لبخند  های خاص
»چهـره جوانـان اسـیر فلسـطیني لبخنـد   د  ارد  !« ایـن لبخنـد   
مسـتقیم بـه د  وربیـن را د  ر ماه هـاي اخیـر د  ر تصاویـر جواناني 
مي بینیـم کـه توسـط نیروهـای امنیتـی رژیـم صهیونیسـتی 

د  سـتگیر شـد  ه اند  .
برخـي مي گوینـد   ایـن یـک عـاد  ت و ابـد  اع جد  یـد   جوانـان 
فلسـطینی بـرای اعتـراض اسـت. بعضـي نیـز معتقد  نـد   ایـن 
تصاویـر، فراتـر از یـک لبخند   و نشـان از رضایت،  شـجاعت و 
ایسـتاد  گي اسـت و این کـه د  ر راه هد  ف، د  سـتگیر شـد  ن برای 

آن هـا مهم نیسـت.



آیه ها و آد  م ها
 ظاهربین ها

 محمد  حسین شیخ شعاعي

گفتیـد   »ای موسـی! ما هرگز به تـو ایمان نخواهیـم آورد  ، مگر 
این که خد  ا را آشـكارا )با چشـم خود  ( ببینیم! پس صاعقه شـما 

را گرفـت؛ د  رحالی که تماشـا می کرد  ید  .« )بقـره،55(
چشـم همـه بـه یـک انـد  ازه نمی بینـد  . بعضی هـا، ریزتریـن 
جزئیـات اشـیاء را تشـخیص می د  هنـد  ، بعضی ها بـد  ون عینک 
بـه زحمـت اطـراف خـود   را می بیننـد   و بعضی ها هـم نابینایند  ، 
اما فقط این نیسـت. همه چشـم ها، همـه چیز را به یـک اند  ازه 
نمی بیننـد  . بعضی هـا، شـاید   بـه شیشـه های قطـور عینـک و 
عصـای سـفید   نیاز د  اشـته باشـند   اما بـا پد  ید  ه های اطرافشـان 
که مواجه می شـوند   تا فرسـنگ ها د  ورتر را تا پیشـینه و عوامل 
و نتایـج و جنبه هـا و روابـط گوناگـون آن را حـد  س می زننـد  ! و 
البتـه بعضی ها بـرای د  ید  ن سـنگ و چوب، مشـكلی ند  ارند   اما 
نمی تواننـد   د  ر تـراش ماهرانـه آن، د  سـت هنرورز سـنگتراش و 
نجـار را ببینند  . چشـم آن ها ظاهـراً نقصی ند  ارد   امـا د  ر حقیقت 
گرفتـار بزرگ تریـن نقـص ممكـن اسـت؛ چشـم آن هـا واقعـًا 

نمی بیند  !
تصـور کنیـد   کسـی را که از اشـیاء و افـراد   تنها سـایه ای مبهم 
می بینـد   و بـس. او اگـر سـابقه د  ید  ن کامـل و واضح را ند  اشـته 
باشـد  ، بعید   نیسـت به همیـن انـد  ازه از د  ید  ن، د  ل خوش د  اشـته 
باشـد   و شـاد  مان هم باشـد   که کور نیست و چشـم هایش بازند  . 
اگـر بـرای او از رنـگ و ظرافت هـای اطرافش بگوینـد  ، خواهد   
گفـت: د  روغ می گوییـد  ، چـون مـن کـور نیسـتم و می بینم که 
چنیـن چیزی وجـود   ند  ارد  . چگونـه می توان بـه او ثابت کرد   که 
حقایقـی ظریف و زیبایی هایی شـگرف، د  ر پس این سـایه های 

موهوم وجـود   د  ارد  ؟
کسـانی نیـز کـه د  ر خلقـت آشـكار خد  اونـد   می نگرنـد  ، ممكن 
اسـت واقعاً آن چـه را که هسـت، نبینند  . همان طور کـه عد  ه ای 
از مـرد  م زمان موسـای پیامبـر به او اعتـراض کرد  ند   که اگر 
خد  ایی هسـت، چرا ما او را نمی بینیم و از موسـی خواسـتند   که 
خـد  ا را به آن ها نشـان بد  هـد  . صاعقه ای فرود   آمد   و جانشـان را 
گرفـت، اما آن هـا د  رحالی که تماشـا می کرد  ند  ، بـاز هم واقعیت 
را، رابطـه ای را کـه بیـن د  رخواستشـان و ایـن صاعقـه و حتـی 

پـس ازآن؛ مرگشـان و زند  ه شد  نشـان وجـود   د  اشـت، ند  ید  ند  .
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یادداشت

  گل نزد  ن د  ر این شرایط سخت تر است...
  میثم شریف اصفهانی

خانـه مـا د  ر محله خوبی اسـت؛ البتـه خوب که می گویم فكـرت نرود   
سـراغ محله های فانتزی سـریال ها که کسـی نان سـنگک د  سـتش 
گرفتـه و از گـذر که رد   می شـود   همه را سـالم می د  هـد  . محله خوبی 
اسـت یعنـی زمینـش ارزش د  ارد  ، قد  یمی و اصالت د  ار اسـت. سـر و ته 
محلـه به شـكلی اسـت کـه هرکس از هرکجای شـهر بـه هرکجای 

د  یگـر بخواهد   برود   بایـد   از این محله رد   شـود  .
خانـه مـا د  ر محله خوبی اسـت؛ البتـه خوب که می گویم فكـرت نرود   
سـراغ محله هـای فانتـزی سـریال ها کـه... د  ر محله ما د  عوا هم سـر 
می گیـرد  . یكـی همیـن د  عـوای ما بـا عبد  اهلل خان همسـایه د  یـوار به 
د  یوارمـان. البتـه د  یـوار به د  یـوار که نه، یک جوی آبی میانمان هسـت 
کـه فاصلـه اش باعث شـد  ه د  یوارمان به د  یوارشـان نباشـد  ، ولی سـایه 

خانه هایمـان روی یكد  یگـر می افتد   و شـد  ه ایم همسـایه.
مـا بـا عبد  اهلل خان د  عـوا د  اریم. از قد  یـم هم د  عوا د  اشـته ایم. همه ماها 
بـا همـه آن ها د  عـوا د  اریم. سـر همه چیز د  عـوا د  اریم. پسـران خانه ما 
بـا پسـران عبد  اهلل خان سـر فوتبال د  عوا د  ارنـد  . براد  ر بزرگ ترم با پسـر 
بـزرگ آن هـا سـر میـراب بـود  ن د  عـوا د  ارد  . پـد  رم با عبد  اهلل خان سـر 
این کـه کد  اممـان د  ر محلـه، اصیل تریم د  عـوا د  ارد   و...؛ البتـه د  عواهای 
فـرد  ی د  لیل نمی شـود   کـه خانواد  گی د  عوا نكنیم. خانـواد  ه عبد  اهلل خان 
د  نبال انـد   همیـن جـوی آب را به نام خود  شـان بزنند  . پسرانشـان گاه به 
خواهـران مـا چپ نـگاه کرد  ه اند   و آنان همیشـه با د  شـمنان خانواد  گی 

مـا د  وسـت بود  ه اند  . سـر همـه این ها بـا هم د  عـوا د  اریم.
آخریـن د  عوایمان سـر مهمانی رفتن خواهـر براد  رهایمان بود  . مهمانی 
کـه نـه، روضـه خانگی بـود  ه خانه عبد  اهلل خـان که سـماور چایی چپه 

می کننـد   و چنـد   نفری می سـوزند  ؛ ازجمله یكـی د  و نفـر از خانه ما...
خانـه مـا خانـه خوبـی اسـت؛ البته خـوب کـه می گویم فكـرت نرود   

سـراغ خانه هـای فانتـزی سـریال ها کـه همـه بـا فرهنگ کنـار هم 
می نشـینند   و بـا هم فكـری، مشكالتشـان را حـل می کننـد  . خانه ما 
یـک خانه واقعی اسـت. آد  م لجبـاز و زبان نفهم د  اریم، سـنگ صبور و 
عاقـل هـم د  اریم. د  ر خانه کسـانی د  اریم که د  ر هر مسـئله ای به جای 
حـل مشـكل، به د  نبال مقصـر می گرد  نـد   و اتفاقاً مقصر هم همیشـه 
طـرف د  یگـر اسـت؛ و از اتفاق، این کسـان، پـد  ر و ماد  ر خانه هسـتند  .
اقـرار می کنـم وقتـی سـماور چپـه شـد، تـه د  لـم خوشـحال شـد  م. 
هرچنـد   چنـد   نفری سـخت سـوخته بود  نـد  ، ولی بهانـه ای پید  ا شـد  ه 
بـود   کـه خانـه ما »یكی« شـود   بـرای گرفتن حـال عبد  اهلل خـان و د  ار 
و د  سـته اش. همه پسـران، مشـت هایمان را کف د  سـتمان می مالید  یم 
و منتظـر بود  یـم تا پد  ر از بیـرون بیاید   و برویم سراغشـان؛ البته انتظار 
د  اشـتیم پـد  ر کـه از ماجـرا خبـرد  ار شـد  ه بـود   زود  تـر بیاید  ، ولـی وقت 
همیشـه آمـد  . همین شـد   بهانه د  عوای پـد  ر و مـاد  ر که تو چـرا زود  تر 
نیامـد  ی و تـو کـه د  ر خانه هسـتی عرضـه هیـچ کاری نـد  اری و چرا 
خواهـر تـو هفته پیش کجكـی به من نگاه کـرد   و چرا پـد  ر تو مهریه 

را سـنگین گرفـت و چرا هابیـل، قابیل را کشـت و...
خالصـه آن قد  ر د  رگیـر د  عوای خانگی شـد  یم که یاد  مـان رفت برویم 
سراغشـان. آن قـد  ر د  عوا کرد  یم که صـد  ای پد  ربزرگ د  رآمد   و تشـر زد   
بـه عبد  اهلل خـان و البتـه قبل و بعد  ش به پد  ر و ماد  ر، تشـر زد   که شـما 
چـه هنرمند  انی هسـتید   که وقتی رقیب سـنتی ما خبطـی می کند   که 
ربطـی بـه هیچ کد  امتـان نـد  ارد  ، به جـای آن کـه مسـئله را تبد  یـل به 
محـوری برای وحد  ت کنیـد  ، آن را به د  عـوای خانگی تبد  یل می کنید  . 
بـه قـول عاد  ل فرد  وسـی پـور، گل نزد  ن د  ر این شـرایط، سـخت تر از 

گل زد  ن است.
پی نوشت

اولین کسـی که این نوشـته را خواند  ، پد  ر و ماد  ر بود  ند  . د  وباره د  عوایشـان شـد   
کـه تـو د  عـوا را خانگی کـرد  ی و تـو عرضه ند  اشـتی و خواهر تـو د  ماغش را 

 ...عمـل کرد  ه و نخیـر، قابیل بود   که هابیل را کشـت
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 گوشت فاسد   مي خوریم
 مرتضي اصالني

سـال ها یـک سـؤال را از گوشـه ذهنـم بـه 
خیلـي جاها و پیـش خیلي از آد  م هـا مي  برد  م 
ولـي برایـش جوابـي نمي گرفتـم؛ این کـه 
چـرا بسـیاری از بیماری هـا که مزمن شـد  ه، 
بـا د  ارو،  د  رمـان نمی شـوند   و حتـي بهتریـن 
پزشـک ها و بهتریـن د  اروهـا هـم کارسـاز 

نیسـت و شـفا حاصـل نمي گـرد  د  .
یـک پـاد  رد   کـه سال هاسـت یـک خانـم را 
د  رگیر سـاخته و همیشـه د  لي پر گالیـه د  ارد   
از د  رد  ، یـا سـرد  رد  ي کـه بـد  ون هیـچ منشـأ 
مشـخصی،  گاه و بي گاه امان مـرد   خانواد  ه را 
برد  ه اسـت. قصه فشـارخون و د  یابت و ام اس 
و خیلـي د  رد  هـاي بي د  رمـان د  یگـر هـم که 

مفصل اسـت.
ایـن سـؤال بـود   و ماند   تا جلسـه اي و بزرگي 
کـه بـه راز پنهـان ایـن د  رد  هـاي بي د  رمـان 
اشـارت کـرد   و این کـه علـت عمـد  ه ایـن 
مرض هـا بی توجهـی بـه حرف هـاي کتـاب  
خد  اسـت و آموزه هـاي ناب اسـالم؛ مي گفت 
فـرد  ی کـه د  ارو می خـورد   امـا غیبـت هـم 
بـه سـمت  را  از یک طـرف خـود    می کنـد   
د  رمـان می بـرد   و از طرف د  یگر بـه بد  ن خود   
سـم تزریـق می کنـد  . خد  اونـد   می فرماینـد   
کسـی کـه غیبـت می کنـد   هماننـد   فـرد  ی 
اسـت کـه گوشـت مـرد  ه می خورد  . گوشـت 
مـرد  ه، فاسـد   اسـت و کیسـت کـه ند  انـد   
نبایـد   گوشـت فاسـد   خـورد  ؟! اما بـا این موج 
بد  گویـی و غیبـت که توي خانه هاي ماسـت 
و تجسسـي کـه د  ر زند  گـی د  یگـران د  اریم و 

د  روغ هایـي کـه می گوییـم و... .
بهانـه  بـه  بیمـاران  از  بسـیاری  مي گفـت: 
بد  رفتـاری  خـود    اطرافیـان  بـا  مریضـي 
می کننـد   و انتظار د  رک شـد  ن از طـرف آنان 
را د  ارنـد  ، د  رحالی کـه همین بد  رفتـاری باعث 
د  ل شكسـتگی اطرافیان شـد  ه و مـوج منفی 
آنـان بـه خود  شـان برمي گرد  د   که بي شـک، 
سـبب کند   شـد  ن رونـد   بهبـود  ي مي شـود  ؛ 
اگـر ایـن بیمار زبان تشـكر د  اشـت و رفتار با 
مالیمـت، این مـوج منفي هیچ وقت شـكل 

نمي گرفـت.
مي گفـت:  افـراد  ی که خصـم د  ارنـد   یعنی با 
د  یگران د  شـمنی مي ورزند   نیـز از همان هایي 
هسـتند   که نباید   د  نبال د  رمـان بگرد  ند  . وقتی 
شـما از روی حقـد   و کینـه بـه کسـی فكـر 
می کنیـد  ، بد  نتان شـروع به لرزیـد  ن می کند  ، 
د  ند  ان هایتـان روی هـم فشـرد  ه مي شـوند  ، 
اعصابتـان تحت فشـار قرار می گیـرد   و کلي 
مصیبت ریزود  رشـت د  یگر کـه هیچ کد  امش 

به طـرف مقابل نمي رسـد  .
آسـیب این همـه د  شـمنی میـان عـروس و 
ماد  رشـوهر و خواهرشـوهر،  فشـار ایـن همه 
سـتیز بین د  امـاد   و مـاد  رزن و بـراد  ر زن، غیر 

از جسـم بي د  فـاع کجا ریشـه مي د  واند  ؟ روي 
این د  شـمني ها چـه اسـمي بگذاریـم غیر از 
سـم؟ سـمي کـه مـا بـه خود  مـان تزریـق 
می کنیـم و بعـد  ش هـم انتظـار سـالم بود  ن 

و خـوب مانـد  ن د  اریم!
مي گفـت:  خطـای د  یگـر مـا خود  خـوری و 
تفكـرات منفـي اسـت؛ آن که مد  ام ریسـمان 
اسـترس  کاسـه  از  و  می بافـد    منفی بافـی 
مي خواهـد    و  چگونـه  چه طـور  مي خـورد  ، 
د  رمان شـود  ؟ آن که هنوز د  رگیر گذشـته هاي 
خود  باخته اسـت و روز و شـبش را با خاطرات 
تلـخ د  یروزهـا مي گذرانـد  ، بـه د  رمان پاسـخ 

نمي د  هـد  .
د  ر  سـالمت  راز هـاي  از  خیلـي  مي گفـت: 
اسـت  روح  و خروجـي  ورود  ي  د  روازه هـاي 
و این کـه چـه می شـنویم و چـه می بینیـم. 
مـا هـر چیـزي کـه روی زمیـن افتـاد  ه را 
برنمی د  اریـم و د  ر د  هـان نمی گذاریـم! پـس 
چگونـه اسـت کـه بـه هـر چـه بـه چشـم 
می آیـد   مي نگریـم؟ و هـر چـه را بـه گـوش 
می رسـد   می شـنویم؟ و د  ربـاره هـر چـه بـه 

می کنیـم؟ فكـر  می رسـد  ،   ذهـن 



 د  ماوند  
 معصومه انواری اصل

لیال همین طور ایسـتاد  ه بود   کنار اتاق و تقالی آن ها را تماشـا 
می کرد  .

پرویـن آمـد   روبه رویش ایسـتاد   و زل زد   توی چشـم هایش و با 
عصبانیت گفت »لیال!«

لیـال نگذاشـت حرف پروین تمام شـود  ؛ لبخنـد   زد   و مثل کوه 
گفت »نـه«؛ انگار د  ماونـد   بگوید   نه.

پرویـن پشـت کـرد   بـه او و د  وبـاره رفت جلـوی آینه، ِکـرم را 
مالیـد   تـوی صورتش و گفـت »حد  اقل نگو که با ما هسـتی.« 

و بعـد   ُپقـی زد   زیر خند  ه.
پریسـا د  ویـد   توی اتاق و با خنـد  ه ِکِرم پـود  ر را از پروین قاپید   و 

نشسـت جلوی آینه »برید   کنـار، نوبت منه.«
مریم گفت »من خوب شد  م؟«

همیشـه بساطشـان همین بود  . جایـی که می خواسـتند   بروند   
هر سـه خواهرش می ریختند   جلـوی آینه و خود  شـان را بَزک 
می کرد  نـد  ، امـا او لباس هـای تمیـز و مرتبـش را می پوشـید  ، 

چـاد  رش را سـر می کـرد   و می ایسـتاد   کنـار منتظر بقیه.
ِهی زیر گوشش می گفتند   »لیال، یه کم...«
»چشمات رنگ ند  اره، فقط کمی ریمل...«

»یه خورد  ه کِرم و یه ذره ریمل که اصاًل معلوم نمی کنه.«
»یه خورد  ه رِژ د  خترونه...«

گاهی مسـخره اش می کرد  ند   »تلویزیون سـیاه سفید  ، منقرض 
شـد  ، تو هنوز سیاه سفید  ی؟«

د  ستش می اند  اختند   »می مونی روی د  ستمون ها!«
عصبانی می شد  ند   »شورشو د  رآورد  ی، رنگ به ُرخ ند  اری.«

ولـی او قبـول نمی کـرد   »وقتـی یـه خـورد  ه زد  م، یواش یواش 
زیاد  شـم می زنـم.«

نـه وسوسـه، نـه تمسـخر، نـه د  سـت اند  اختن، نـه عصبانیت؛ 
هیچ کد  ام بر شـخصیت محكـم او کارگر نبود  . لبخنـد   می زد   و 

می گفـت »نـه«؛ انگار کـه د  ماونـد   بگوید   نه.


»المؤمـُن َکالَجَبـل الّراِسـخ ال ُتَحِرُکـُه الَعواِصـف؛ مؤمن مثل 
».  کـوه محكم اسـت کـه هیـچ بـاد  ی او را تـكان نمی د  هد

 بگذار نسیم بوزد  
 فرحناز ایوبی

گاهـی نـگاه می کنیـم و می بینیـم برخـی عاد  ت هـای مثبتمـان 
کم رنـگ شـد  ه، نرمـش صبحگاهـی، مصرف میـوه، نوشـید  ن آب، 
گاه حتـی وعد  ه هـای غذایی مـان حـذف می شـود   و یـا حتی گیسـو 

شـانه زد  ن ها و جلـوی آیینـه رفتن هایمـان.
زند  گـی، می بینـم چه قـد  ر  بـه  نـگاه می کنـم  مواقـع  ایـن  مـن 
خسـته ترم، بی حوصله تـر، رنجید  ه تـر یـا شـاید   ناامید  تـر از د  یگـر 
مواقـع. نمی د  انـم عاد  ت هـای خوبـم را کـه کنـار می گذارم خسـته 
و رنجیـد  ه  می شـوم و یـا خسـته و رنجیـد  ه که می شـوم عاد  ت هایم 
را کنـار می گـذارم امـا می د  انم کنـار گذاشـتن عاد  ت هایم کمكی به 
خسـتگی ها و رنجش هـا و بی حوصلگی هایـم نمی کنـد  ، برعكـس 
بـه همه چیـز سـرعت می د  هد  ؛ بـه این مـوج منفی احساسـات. بعد   
د  وبـاره عاد  ت هایم را از سـر می گیرم، اولش کمی سـخت اسـت، اما 
غیرممكن نیسـت. با »یس« و »ملک« و »واقعه« شـروع می کنم، 
بعـد   کمـی بـه حس هـای د  خترانـه ام می رسـم، َکم َکمـک میـوه 
بازمی گـرد  د   بـه سـبد   غذایـی ام، نرمش هـای صبحگاهی بـا زمانی 
کمتـر جایشـان را پیـد  ا می کننـد   د  ر برنامـه  روزانـه ام و همین طـور 
آرام آرام زند  گـی لطیف تـر می شـود   آن وقـت روحیـه ام نیـز گویـی 
آن قد  رهـا خسـته نیسـت، رنجش هایـم کم رنگ شـد  ه اند   حتـی اگر 

شـرایط تغییـر نكرد  ه باشـد   اما مـن بهترم؛ خیلـی بهتر.
حس هـای منفـی بـا هـر بهانـه ای آرام آرام می آینـد   و خود  شـان را 
جـای می د  هنـد   وسـط احسـاس های مثبتمـان، بعـد   بساطشـان را 
پهـن می کننـد   و جای احساسـات مثبت را تنگ می کننـد  . آن وقت 
روحیـه  شـاد   و بشاشـمان تغییـر می کند   و غافـل می شـویم از یک 
سـری عاد  اتـی کـه مـا را سـرزند  ه نـگاه می د  اشـت، عاد  اتـی که به 
زند  گی مـان نظـم مـی د  اد   و موجـب می شـد   جریان زند  گـی را حس 
کنیـم. یاد  مـان مـی رود   هیچ کـس به جـز خود  مـان قرار نیسـت به 
مـا کمـک کنـد  ، اصاًل تا مـا نخواهیم کمک کسـی فایـد  ه ای ند  ارد  . 
یک د  فعـه کـه نمی شـود   برویـم سـراغ احساسـات منفی که بسـاط 
پهـن کرد  ه انـد   روی روح و روانمـان، اما می توانیم عـاد  ات مثبتمان را 

بازگرد  انیـم؛ آرام آرام و کم کـم.
 .خالصه هر که هستیم و هرکجا که هستیم عاد  ات مثبتمان را د  ریابیم

یادداشت



 
 مرا به صف برسانید  !

 زهرا وافر

د  وبـاره بـا صـد  ای د  اد   و بیـد  اد   ناظـم و همهمـه بچه ها از خـواب بید  ار 
شـد  م. طبـق معمـول، اول اعصابم به هـم ریخت و اوقاتم تلخ شـد   و 
بعـد   د  وبـاره تـالش کـرد  م که به خـواب بروم امـا مثل روزهـای د  یگر 
فایـد  ه ند  اشـت. نه این که از سـروصد  ا خوابم نبرد  ، نـه، از هیجان خوابم 
نمی بـرد  ، از شـوری کـه بـه جانـم افتـاد  ه بـود  ، از این وسوسـه لعنتی 
خوابـم نمی بـرد  . خانه مـان »د  قیقـاً« کنـار یـک مد  رسـه اسـت و من 
هـر روز رأس سـاعت 7:30 کـه آغاز صبحگاه مد  رسـه اسـت به اجبار 
بایـد   از خـواب بیـد  ار شـوم. صبحگاه تا سـاعت 7:45 طول می کشـد  ، 
امـا مـن حتی بعـد   از تمام شـد  ن صبحگاه هـم خوابم نمی بـرد  . انگار 
د  یگـر د  ر ایـن د  نیـا نیسـتم، غرق شـد  ه ام د  رگذشـته. هـر روز صبـح 
صـد  ای د  اد   و بیـد  اد   ناظـم و قرائت قرآن و سـخنرانی و د  عای بچه ها و 
همهمه هایشـان که لبریز از شـور و نشـاط اسـت، به گوشـم می خورد   
و هـرروز د  ر عالمـی بیـن خواب  و بید  اری می روم به گذشـته، به همان 
روزهایـی کـه بچه مد  رسـه ای بـود  م و هـرروز صبح بـه اجبـار باید   د  ر 
صـف صبحـگاه مد  رسـه می ایسـتاد  م. یـاد   بـد   و بیراه هایـی می افتـم 

کـه زیـر لـب بـه ناظم مد  رسـه می گفتیـم کـه د  ر سـرمای اول صبح 
پاییـز و زمسـتان مـا را د  ر صـف نگه می د  اشـت، یـاد   این کـه چه طور 
لحظه شـماری می کرد  یم تا مراسـم کسـل کنند  ه و تكـراری صبحگاه 

تمام شـود   و برویم سـر کالس هایمان بنشـینیم...
حـاال وقتـی صـد  ای صبحـگاه مد  رسـه را می شـنوم د  یوانه می شـوم، 
آن قـد  ر هـوای آن روزهـا را می کنـم و هـوس ایسـتاد  ن سـر صـف 
می زنـد   بـه سـرم کـه می ترسـم آخـر یـک روز کار خـود  م را بكنـم، 
بـروم مد  رسـه کنـار خانه مان و کنار بچه ها بایسـتم سـر صف، شـاید   
د  وبـاره آن حـس زیبـای کود  کی برگـرد  د   به وجـود  م. قبـاًل برایم یک 
پیامكـی آمـد  ه بـود   کـه می گفـت »خیلـی د  یـر متوجه می شـویم که 
همـان، زند  گـی و حیـات بـود  ه اسـت؛ د  قایق و سـاعاتی که بـا کمال 
شـتاب زد  گی انتظـار گذشـتنش را د  اشـتیم.« و من حاال با تمـام وجود   
می فهمـم کـه د  قیقاً همـان لحظات، زند  گـی بود  ند  ؛ لحظاتی که سـر 
صـف ایسـتاد  ه بـود  م و زیـر لـب بـه ناظـم بـد   و بیـراه می گفتـم و از 
سـرما بـه خـود  م می لرزیـد  م و هر لحظه سـنگینی بد  نـم را روی یک 
پایـم می اند  اختـم و لحظه شـماری می کـرد  م بـرای آن کـه صبحـگاه 
مد  رسـه تمـام شـود   و پنـاه ببرم بـه گرمـای بخاری د  یـواری کالس... 
همـان لحظـات، زند  گـی ناب بود  نـد  ، زند  گی به معنـای حقیقی کلمه، 

 !حیـف که د  یـر متوجه شـد  م
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یك خانواد  ه همبسته

د  کتر فریبا عالسوند  

یكـی از مسـائل بسـیار مهـم د  ربـاره خانـواد  ه، آگاهـی از اسـتقالل و 
همبسـتگی است، کلمه  همبسـتگی را بند  ه به جاي وابستگي گذاشتم. 
مفهـوم وابسـتگی د  ر حال حاضر تقریبـاً د  ر خیلی از افـراد   آن وجاهت 
و آبـروی خـود   را از د  سـت د  اد  ه اسـت و مثـاًل وقتی که گفته می شـود   
اعضای این خانواد  ه به هم وابسـته هسـتند   مثاًل زن به شـوهر وابسته 
اسـت، معمـواًل افراد   ذهنیت خوشـایند  ی نسـبت به این کلمـه  ند  ارند   
و آن را د  لیـل ضعـف شـخص وابسـته می د  اننـد  . د  ر بیـن جوانـان هم 
مفهـوم وابسـتگی یک تابو هسـت و خیلـی عالقه ند  ارند   کـه زند  گی 
آینـد  ه  خـود   را شـبیه زند  گی والد  ینشـان قـرار د  هند  ، به خصـوص این 
تصـور د  ربـاره  د  خترهـا خیلی زیاد   اسـت. من به جای کلمه  وابسـتگی 
کلمـه   همبسـتگی را بـه کار می بـرم البته ذهنیت بد  ی هم نسـبت به 
تعبیـر وابسـتگی نـد  ارم ولـی می خواهـم بگویم مـن چیـزی را که به 
عنـوان وابسـتگی می شناسـم، ماهیت اصلی آن همبسـتگی اسـت و 

یـک خانواد  ه  همبسـته را می خواهیم شناسـایی کنیم.
اواًل خانـواد  ه  همبسـته یـک خانـواد  ه  عاطفـی اسـت؛ یعنـی اعضـاء 
ارتباط هـای کامـاًل عاطفی بـا همد  یگر د  ارند  ، وجـود   عاطفه که بعضی 
اسـمش را شـفقت و د  لسـوزی می گذارنـد  ، د  ر مفاهیـم مختلف د  ینی 
خـود  ش را نشـان می د  هـد  . مـا د  ر تعالیـم د  ینـی و د  ر روایـات مذهبی 
د  اریم که بین زن و شـوهر باید   مود  ت حاکم باشـد   و یكی از چیزهایی 
که این وابسـتگی را ایجاد   می کند  ، اظهار محبت و عشـق ورزی اسـت.

خانـواد  ه همبسـته یـک خانـواد  ه همیـار اسـت؛ گاهـی وقت ها کمک 
د  اد  ن از نـوع مرئـی و فیزیكـی و مـاد  ی اسـت و گاهـی اوقـات از نوع 
روانـی، یعنی خانـواد  ه  همیار خانواد  ه ای اسـت که کامـاًل رصد   می کند   
حـاالت روحـی و رفتـاری و روانـی اعضـای خـود   را و بـه وقتـش اگر 
کمـک ذهنـی، روانی و فیزیكی نیاز باشـد  ، این کمـک را ابراز می کند  ، 
امـا د  ر بسـیاری از خانه هـا مخصوصـاً ماد  رهـا، بـار همه  خانـواد  ه را به 
د  وش می کشـند  ، اگـر یـک نفر د  ر خانـواد  ه ضربه گیر همه  اعضا باشـد   
حتمـاً او می شـكند  ، حتماً سـرریز می کند   و فشـار روانی را د  یـر یا زود  ، 
نمی توانـد   تحمـل کنـد   و همان فـرد  ی کـه ضربه گیر شـد  ، تبد  یل به 
فـرد   غرغروی خانواد  ه می شـود   که تشـنج ایجاد   می کند   و بـاز خانواد  ه 

از سـوي همـان فرد  ، د  چار آسـیب و لطمه می  شـود  .

خانواد  ه همبسـته یک خانواد  ه  مسـئول اسـت، یعنی اعضا، مسـئولیت 
کار خـود   را بـر عهـد  ه می گیرنـد   و این چنیـن نیسـت کـه مثـاًل پد  ر و 
مـاد  ر صرفـاً حمایـت کننـد   و مسـئولیت د  اشـته باشـند   و بچه ها فقط 
سـرویس بگیرند  . متأسـفانه شـكل موجود   د  ر خانواد  ه، این شكل است 
کـه بچه هـا نظـارت نمی خواهنـد   امـا حمایـت می خواهنـد  . تـا کـی 
حمایـت می خواهنـد  ؟ تـا 30، 35 سـاله بشـوند   و بعد   د  یگر خود  شـان 

خجالت بكشـند  . 
خیلـی وقت هـا بچه ها به پـد    ر و ماد  رها می گویند   شـما مـا را به وجود   
آورد  یـد  ، می خواسـتید   بـه وجـود   نیاوریـد  ، پس می بایسـت ایـن کار را 
بـرای مـا انجـام بد  هید  . حتـی اگر جایـی خطایی بكنند   که مـن د  ید  م 
مـورد  ش را کـه طـرف، خطایی هـم کـرد  ه، والد  ینش هـم متوجهش 
کرد  نـد  ، بعد   از د  ه سـال کـه نتیجه اش را د  ید  ه می گوید   شـما اصاًل باید   
آن موقـع د  سـت و پـای مرا می بسـتید   و د  ر خانه حبسـم می کرد  ید  ! تا 

ایـن حد   از خود  ش سـلب مسـئولیت می کند  .
خانـواد  ه  همبسـته، خانواد  ه ای اسـت که د  ر آن نصحیـت و خیرخواهي 
زیـاد   باشـد  . افـراد   از ایـن کـه نصیحت بشـوند   نبایـد   ناراحت بشـوند  ، 
چـون بایـد   بد  اننـد   اعضـای خانـواد  ه بیـش از تمام افـراد  ی کـه آن ها 
د  ر سـر تا سـر زند  گی شـان تجربه می کنند   د  ارای خیرخواهی هسـتند  . 
هیـچ وقت امكان ند  ارد   کسـی پید  ا شـود   که بیشـتر از پـد  ر و ماد  رش، 
خیرخـواه او باشـد  . به ند  رت ممكن اسـت چنیـن اتفاقی بیافتد  ؛ هرچند   
ممكـن اسـت والد  ین متخصص نباشـند   و ند  انند   که ایـن خیرخواهی 
را چگونـه اعمـال کنند   ولـی د  ر اصل مسـئله تفاوتی ایجـاد   نمی کند  . 
متأسـفانه از بـس کـه د  ر اد  بیات عامه رایج شـد  ه کـه جوان ها حوصله  
نصیحـت ند  ارنـد  ، این هـا باعـث تلقیـن غلط به افراد   شـد  ه که کسـی 
د  ر خانـواد  ه نبایـد   بـه کسـی نصیحـت و امـر و نهـی کند   یعنـی تمام 
مفاهیـم ارشـاد  ی و تكلیفی د  ین تبد  یل شـد  ه بـه مفاهیم منزجرکنند  ه 
و ناراحت کننـد  ه کـه ایـن فضا طبیعتـاً باید   تغییر کنـد  . اگـر د  ر خانواد  ه 
فـرد   د  ر مقابـل نصحیـت تمكین نكنـد  ، این فـرد   د  ر آینـد  ه هم وقتی 
وارد   جامعـه می شـود   هیـچ وقـت د  ر مقابـل قانـون، ارشـاد  ، د  ر مقابل 
امـر بـه معـروف و نهی از منكـر، د  ر مقابل هیچ کـد  ام از این ها تمكین 

 .  نخواهـد   کرد
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انواع حال گیری خد  ا

حجت االسالم قرائتی

می گوینـد  : شـما آخوند  ها می گوییـد   اگـر زکات ند  هید   بـاران نمی آید  . 
کشـور کاناد  ا اصاًل مسـلمان نیسـت اصاًل زکات هم نمی د  هند  ، صبح 
تـا شـب هم بـاران می آید  . یا اگر ظلم کنی، سـیلی می خـوری. فالنی 
کارش ظلـم کـرد  ن اسـت و تـا حـاال هم هیچ سـیلی نخورد  ه اسـت. 

این هـا را چه کنیم؟
می گویـم: شـما که چـای می خوری، اگر وسـط چای خورد  ن عطسـه 
کنـی، د  سـتت تـكان می خـورد  ، از ایـن نعلبكی و اسـتكان چای سـه 
قطـره سـه جـا می چكـد  ؛ یكی بـه عینک می چكـد  ، یكی به لباسـت 

می چكـد  ، یكـی بـه فـرش می چكد  .
خود   شـما سـه برخورد   می کنی. اگر به عینكت چكید  ، سـریعاً د  ستمال 
کاغذی د  رمی آوری پاک می کنی. چون عینک شیشـه اسـت زود   پاک 
می کنـی. اگـر به لبـاس چكید   می گویـی: می رویم خانه با د  سـت یا با 
ماشـین لباس شـویی می شـوییم. اگر به فرش چكید  ، می گویید  : باشـد   
شـب عیـد  ! شـب عید   که قالی هـا را می شـوییم. منتهی هرچـه د  یرتر 
باشـد   سـخت تر اسـت. اگر فوری باشـد  ، د  سـتمال کاغذی. اگر لباس 

باشـد  ، مشـت و مال. اگر قالی شـد  ، د  سـته بیل. چون قالی را با د  سـته 
بیل می شـویند  . کیفر هرچه به قیامت بیفتد   خطرش بیشـتر اسـت.

شـما چـون ایمـان د  اریـد  ، خالفـی کرد  یـد   چـوب می خوریـد  ؛ یعنـی 
مؤمن هسـتید  ، شیشـه ای و شـفاف هسـتید  ، خوب هسـتید  . خد  ا زود   
حـال شـما را می گیرد  ، کسـی که همه نمره هایش بیسـت اسـت اگر 
یک بـار نمـره  15 گرفـت، د  بیر می گوید  : بیا ببینم. تـو که همه نمراتت 

بیسـت بـود  . چرا پانزد  ه شـد  ی؟
ولـی آن کسـی که هـر روز نمـره  صفر می گیـرد  ، آن هم صفـر اند  ازه  
د  ر قـوری، ایـن د  یگـر توبیخ نـد  ارد  . ایـن از اول تا آخر صفر اسـت. اگر 
یـک لكه به عمامه سـفید   افتاد  ، من فوری می شـویم، امـا اگر پیراهن 
سـیاه مـن لک د  ار شـد  ، که د  یگر نمی شـویم. سـیاهی روی سـفید  ی 

پید  است.
می گیـرد  .  را  حالشـان  فـوری  را  خـوب  خالف کارهـای  پـس 
خالف کارهـای بـد   را مـد  ت تعییـن می کنـد  . خالف کارهای بـد   بد   بد   

 .را می گـذارد   بـرای قیامـت

توصیه هاي جاهالنه
د  کتر امیرحسین بانكي پور

متاسـفانه االن محرک هـای بلوغ جنسـي د  ر جامعه زیاد   شـد  ه اسـت. 
ایـن محرک هـا اعـم از محرک هـای غذایـي، ارتباطي، تصویـري و... 
رو بـه افزایـش اسـت و باعث بلوغ زود  رس جنسـي جوانان د  ر سـنین 
پاییـن شـد  ه  اسـت، د  رحالی کـه متأسـفانه سـن رشـد   و بلـوغ عقلي و 
اجتماعـي آنـان کاهـش نیافتـه اسـت و به عبارتـي د  یگـر، باید   گفت 
میـان بلـوغ جنسـي جوانان با بلـوغ عقلـي و اجتماعي فاصلـه زیاد  ي 
افتاد  ه اسـت. به طـور مثال نوجـوان د  ر د  وازد  ه سـالگی د  ر جامعه کنوني 
بـه بلوغ جنسـي می رسـد   ولي تـا 22 سـالگي هنوز به بلـوغ عقلي راه 
نمی یابـد   و بد  یهـي اسـت تـا جـوان به بلـوغ فكـري و عقلي نرسـد  ، 

زمینـه ازد  واج د  ر او فراهـم نمی  شـود  . 
متأسـفانه بعضـي د  ر همین حـاالت بحرانـي، توصیـه ای غیرمنطقی 
و جاهالنـه بـراي بهبـود   اوضـاع روانـي آنـان می نمایند   که بـه او زن 
بد  هیـد   تـا حالـش بهبود   پیـد  ا کند   یـا این کـه زود   شـوهرش بد  هید   تا 
حالـش خوب شـود  . د  رحالی که این د  ختر یا پسـر د  ر حـال حاضر اصاًل 
د  ر وضعیـت عـاد  ي و طبیعـي از نظر فكري قرار ند  ارد   و گاهي شـرایط 

را بـا تصمیـم نابجـا بـراي او سـخت تر و شـد  ید  تر می کنند  .
از ایـن رو، اولیـن نیاز ضروري و شـرایط ورود   به مرحلـه ازد  واج به ویژه 
بـراي جوانـان پسـر، بلـوغ عقالني اسـت. تا جوانـي به این حـد   بلوغ 
نرسـد  ، شـرایط ازد  واج موفق را ند  ارد   و بلوغ عقلي، توانمند  ي جسـمي 
نیسـت. بلوغ عقلي با توانمند  ي روحي و فكري و احسـاس مسـئولیت 

کرد  ن و بزرگ منشـی سـروکار د  ارد  .
جوانـي کـه نسـبت به مسـائل خانواد  گي احسـاس مسـئولیت نـد  ارد  ، 
هرچنـد   از نظـر جسـمي، رشـد   فیزیكـي، سـن و سـال و حتي تمكن 
مالـي امـكان ازد  واج د  اشـته باشـد  ، به طـور طبیعـي وقـت ازد  واجـش 
نیسـت. جوان د  انشـجویي که حد  ود   سـه، چهار ماه د  ر خوابگاه به سـر 
می بـرد   و حتـي یک تلفـن به مـاد  ر و خانـواد  ه اش نزد  ه اسـت، چگونه 
می تواند   د  ر تشـكیل خانواد  ه از خود   احسـاس مسـئولیت نشـان د  هد  ؟! 
جوانـي کـه از خانـواد  ه خویـش غافـل اسـت و به فكـر نگرانـي ماد  ر 
خـود   نیسـت و نمی توانـد   د  یگـران را د  رک کند  ، چگونـه توانایي د  رک 

 !احساسـات د  ختـري را بـه عنوان همسـرش خواهد   د  اشـت؟
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 به مغازه یك کالم برو
آیت اهلل غالم رضا فیاضي

ایـن خاطـره را از یكـي از تجـار بـزرگ قم نقل 
مي کنـم. او برایـم گفـت: مـن و پـد  رم آن قـد  ر 
د  ر کار کاسـبي جـد  ي بود  یـم به ویـژه پـد  رم که 
گاهـي مـن از کارهـاي او خجالت مي کشـید  م. 
مـا اولیـن مغـازه اي بود  یـم کـه د  ر بـازار بـاز 
مي کرد  یـم و آخریـن مغـازه اي هـم بود  یـم کـه 
مي بسـتیم. تـازه آن موقع کـه د  ر را مي بسـتیم، 
د  اخـل مغـازه می ماند  یـم و جنس ها را بـرای روز 
بعـد   مرتب مي کرد  یم. با این حال سـر سـال که 
حسـاب مي کرد  یـم، مي د  ید  یـم چیـزي برایمان 
نمي مانـد  . جالـب ایـن  بـود   که مـا اجنـاس را به 
هـر قیمتی که می توانسـتیم می فروختیـم؛ از د  ه 
برابـر قیمـت خرید   تا قیمت خریـد  ! این اقتضاي 
فـن کاسـبی بـود   که مشـتری نباید   رد   شـود  . بر 
ایـن اسـاس، اگر یک مشـتري خیلی هـم چانه 
مـي زد   براي این کـه او را رد   نكنیم و مشـتري از 
د  سـت نـرود   و پایـش به مغـازه د  یگر باز نشـود  ، 
تـا قیمـت خریـد  ، قیمـت را پاییـن مي آورد  یم تا 

راضی شـود  .
علمـا هـم به مغـازه مـا رفت وآمد   د  اشـتند   و این 
مشـكل را بـا علمای بسـیاری د  ر میان گذاشـته 
بـود  م و هـر کـس بـه  نكتـه ای اشـاره کـرد  ه 
بـود  ، ولـي مـن قانـع نشـد  ه بـود  م و مشـكلمان 

هم چنـان باقـي بـود  . تا این کـه روزی کسـي از 
طـرف حاج آقـا حسـین فاطمـي قمي کـه از 
شـاگرد  ان مرحوم حاج میـرزا جواد  آقـاي تبریزي 
بـود   و شـب های جمعـه د  رس اخـالق د  اشـتند  ، 
نـزد   مـا آمد   کـه حاج آقـا می گویند   فـالن کار را 
بـرای مـا انجام بد  هیـد  . ما هـم قبـول کرد  یم و 
آن کار را پذیرفتیم. یک روز صبح حد  ود   سـاعت 
د  ه بـود   که بـه منزل ایشـان رفتم. د  ید  م ایشـان 
د  ر ایـوان نشسـته اند  . تـا مـن را د  ید  نـد   و جـواب 
سـالم را د  اد  نـد   از مـن پرسـید  ند  : فالنـی کار آن 
بنـد  ه خـد  ا را انجـام د  اد  ي؟ گفتـم بلـه حاج آقـا! 
ولـي مـا بازاري هـا بـرای کسـی کار مجانـي 
را  کار  آن  د  اللـی  آمـد  ه ام  نمي د  هیـم،  انجـام 
بگیـرم. وقتی پرسـید  ند   چه می خواهی مشـكلم 
را مطـرح کـرد  م. حاج آقا حسـین فرمود  نـد   »اگر 
مي توانسـتي اطـراف پولـت  را از شـش جهـت 
بتون آرمـه کنـي برایـت مي مانـد  ، ولي ایـن کار 
امـكان نـد  ارد   شـما کـه نمي تواني خـرج نكني؛ 
چـون خریـد   و فـروش د  اري. وقتـي بي انصافي 
کـرد  ي، خـد  ا از هـزار سـوراخ آن پولـي را کـه با 
بی انصافی به د  سـت آورد  ی از د  سـتت د  رمی آورد  . 
پـس بـرو و بـا انصـاف بـاش!« مي گفـت ایـن 
حـرف خیلـي بـه د  لـم نشسـت. وقتـی از منزل 
ایشـان بـه طـرف مغـازه می رفتم یـک تابلوي 
»یـک کالم« گرفتـم و بـاال سـرم تـوي مغـازه 
نصـب کـرد  م و از آن به بعد   با خـود  م عهد   کرد  م 

تومانـي یـک ریـال سـود   بگیـرم و هرکس هم 
چانـه مـی زد  ، می گفتم یـک کالم.

مي گفـت: د  ر ابتد  ا د  ویسـت  مشـتري روزانه من، 
بیسـت  مشـتري شـد   کـه آن هـا هـم معمـواًل 
کسـاني بود  نـد   که با برخـورد   اولیه ما و شـنید  ن 
جمله یـک کالم از جلوي مغازه ما رد   مي شـد  ند  ، 
ولـي بعـد   از این کـه همـه بـازار را می گشـتند   و 
ارزان تـر  همـه  از  مـا  جنـس  کـه  مي د  ید  نـد   
اسـت، برمی گشـتند   و از مـا خریـد   می کرد  نـد  ، 
ولـي مـن مأیـوس نشـد  م و کم کـم آن بیسـت  
مشـتری زیـاد   و زیاد  تـر شـد  ند   تـا جایـی کـه 
را  مشـتری هایم  جـواب  نمی توانسـتم  د  یگـر 
بد  هـم. کم کـم حتـي د  یگـر کاسـب ها هـم از 
مغـازه مـن خریـد   مي کرد  نـد   چـون مـن آن قد  ر 
سـود   کـم می گرفتم کـه د  یگـران مي د  ید  ند   که 
برایشـان صرفـه نمی کنـد   کـه از تهـران جنس 
بخرنـد   و مـن د  ر قـم عمد  ه فروش شـد  ه بـود  م. 
آن قـد  ر خوش اعتبـار شـد  ه بود  م که تجـار بزرگ 
وقتـي از خـارج برایشـان جنـس مي آمـد   به من 
زنـگ مي زد  نـد   که چه قـد  ر مي خواهي تـا برایت 
بفرسـتیم و اصـاًل صحبـت از پـول نمي  کرد  ند  .

بنـد  ه نیز بـه یاد   د  ارم که از اثـر این انصاف،  مغازه 
ایشـان بسـیار شـلوغ بود   و اصاًل مغازه ایشان به 
»یک کالم« معروف شـد  ه بـود   و همه می گفتند   
اگـر می خواهـی جنـس خـوب و بـه قیمـت 

مناسـب تهیـه کنی بـه مغازه یـک کالم برو! 

نماز اول وقت
د  ر خد  مـت سـربازي ،  مافوقم سـر اذان به من د  سـتوري د  اد   که گفتـم »االن باید   بروم 
نمـاز و نمی توانـم انجام بد  هـم.« و به نمـاز اول وقت جماعت رفتـم. مافوقم عصباني 
شـد   و مـن را تهد  یـد   کـرد  . با احتـرام گفتم: د  سـتور خد  ا مافوق د  سـتور شماسـت هر 

کاري مي خواهیـد   بكنید  .
فـرد  اي آن روز فرمانـد  ه پـاد  گان من را احضار کرد   و علت سـرپیچي از د  سـتور مافوق 
را از مـن پرسـید  . مـن هـم گفتم سـر اذان اگر شـما هم امـر مي کرد  ید   مـن اول نماز 
را مي خوانـد  م. پرسـید  : تـو واقعـاً به خاطر نمـاز از د  سـتور مافوقت سـرپیچي کرد  ي؟ 

بله. گفتم: 
فـرد  اي آن روز فرمانـد  ه که مسـئله را تحقیق کرد  ه بود   و حتي از خـود   آن مافوقي که 
گـزارش را رد   کـرد  ه بود  ، پرسـید  ه بود   و مطمئن شـد  ه بود  ، به بند  ه مسـؤولیت باالتري 

د  اد   و رتبـه مـن ارتقاء پیـد  ا کرد  . ضمناً یک هفته هم مرخصي تشـویقي گرفتم. 

 حکمت خد  ا
مـاد  ر خد  ابیامـرزم بـه  صورت مـد  ام آبریـزش بیني 
د  اشـت و اذیت مي شـد  . هیچ پزشـكي هم نتوانست 
معالجـه اش کنـد   تـا این که یـک د  کتر بـا یک د  انه 
قـرص این آبریزش را بنـد   آورد   که هم مایه تعجب 
و هـم مایـه خوشـحالي ما شـد  . چند   ماهـي از این 
ماجرا نگذشـته بـود   که مـاد  ر، اختالل حواس گرفت 
و اموراتـش مختـل شـد  . وقتـي مـاد  رم را برد  یـم 
متخصـص مغـز و اعصاب، ایشـان گفـت »مغزش 
آب آورد  ه«؛ و همیـن هـم عامـل فـوت ماد  رم شـد  . 
این جـا بود   کـه ما حكمت آن آبریـزش د  ائمي بیني 

فهمید  یم.  را 

داستانخوبان



هیچ  د  ري بسته نیست
اهـل خوزسـتان بود   و حـاال بعد   از د  وره آموزشـي و 
موقع تقسـیم، افتـاد  ه بود   مشـهد  . د  لگیر و غمگین 
شـد  ،  از طرفـی اراد  تش به آقـا و از طرفی اوضاع بد   
مالی خانواد  ه  اش... اولین شـبی که مرخصی گرفت 
بـا همـان لبـاس سـربازی رفـت حـرم آقـا بـراي 
د  رد   د  ل و گفتـن د  ل تنگی هایـش بـا امـام رئـوف. 
چنـد   سـاعت  گوشـه حـرم اشـک ریخـت. وقتـی 
برگشـت به کفشـد  اری تـا پوتین هایـش را بگیرد  ، 

د  یـد   واکـس زد  ه و تمیز هسـتند  .
کفشـد  ار باجذبه با آن هیبـت و موهای جوگند  می، 
وقتـی پوتین هایش را د  اد  ،  نگاهی به چشـم سـرباز 

کـرد   که هنـوز از گریه خیـس و قرمز بود  .
پرسـید  : چـی شـد  ه سـرکار که بـا لباس سـربازی 

اومـد  ی خد  مـت آقـا؟
اون جـا  خوزسـتانم.  بچـه  مـن  گفـت:  سـرباز 
کمک خـرج پـد  ر پیـر و خانـواد  ه فقیـرم هسـتم؛ 
هیچ کـس رو نـد  ارم کـه انتقالـی بگیـرم. نمی د  انم 

چـه کار کنـم.
کفشـد  ار خند  یـد   و گفـت: آقـا امـام رضـا خـود  ش 

غریبـه و غریب نـوازه، نگـران هیچـی نبـاش.



د  و سـه روز بعـد   نامـه انتقالـی سـرباز به لشـكر 92 
زرهـی آمـد  . سـرباز شـوکه شـد  ه بود  .

جـز آقـا و آن کفشـد  ار کسـی از ایـن موضـوع خبر 
ند  اشـت. از هر جا و هرکسـي پرسـید  ،  کسـی ماجرا 

را نمی د  انسـت.
سـرباز رفـت پابـوس آقا و برگشـت شـهرش،  ولی 
نفهمید   از کجا و کی کارش را د  رسـت کرد  ه اسـت.

چنـد   سـال بعد   د  اشـت مانـور ارتـش را مي د  ید  ،  یهو 
فرمانـد  ه نیـروی زمینـی را موقـع سـخنرانی د  یـد  ، 
چهره   اش آشـنا بود  . اشـک توي چشمانش حلقه زد  . 
فرمانـد  ه حال حاضر نیروی زمینـی ارتش جمهوری 
اسـالمی ایـران »امیـر سـرتیپ احمد   پورد  سـتان« 
مـرد   باجذبـه بـا موهـای جوگند  می همان کفشـد  ار 
حـرم آقـا بـود   کـه اون زمـان فرمانـد  ه لشـكر 77 
خراسـان بود  ؛ فرماند  ه لشـكری که کفش سـربازش 
را واکـس  زد  ه بـود   و د  سـتور انتقالی او را به شـهرش 

د  اد  ه بود  .
آن موقـع فهمیـد   کـه بـا امـام رضا هیـچ د  ری 
بسـته نیسـت، هیچ گرهی کور نیسـت و هیچ د  لی 

 بی قرار نیسـت. 

حكمتخدا
چند   حکایت شفاهي

به کوشش عبد  اهلل نیازي
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این سـال ها و این روزها که اخبار راسـت و د  روغ سوءاسـتفاد  ه از بیت المال 
د  ل مـا را بـا رنـج و افسـوس د  م سـاز مي کند  ، شـاید   باور این که کسـانی از 
آشـنایان و نزد  یـكان ما مواظب بود  ند   حتـي به اند  ازه یک خود  کار، آسـیبی 

به بیت المال نرسـد  ، برای ما سـخت باشـد  . 
آن چـه د  ر اد  امـه می آیـد   هرچنـد   بـرای مـا آد  م هـای ایـن روزگار، عجیب 
اسـت امـا نمونه ای از سـیره کسـانی اسـت که سمت وسویشـان خـد  ا بود   

بس. و 

پول پست را هم خود  ش می د  اد  
شهید   شیخ علی مزاری

حاج آقـا نمایند  گـی حضرت امـام  و بسـیاری از مراجع عظـام د  یگر را 
د  ر وجوهـات شـرعی د  اشـتند   و مواقعـی کـه الزم بود   صورت حسـاب ها و 
مكتوباتـی را بـه د  فتـر آیـات عظام ارسـال کنند  ، هزینـه  ارسـال نامه ها را 
از جیـب شـخصی خود  شـان پرد  اخـت می کرد  نـد  . آن قـد  ر محتـاط بود  ند   
کـه حاضـر نبود  نـد   حتـی پـول پسـت نامه هـای مربوط بـه وجوهـات را 

از آن برد  ارنـد  .
د  ر یـک جیـب، پـول روضه خوانـی، د  ر جیب د  یگر پول سـهم امـام، یک 
جیـب پـول سـهم سـاد  ات، د  ر جیـب د  یگـر صد  قـه می نهاد  ند  . حـالل را 
از حـرام و مشـتبه را از غیـر مشـتبه ُجـد  ا می کرد  نـد   و چون مـورد   اعتماد   
مـرد  م و مسـئولین بود  ند   پول هـای زیاد  ی د  ر اختیار ایشـان قرار می گرفت 
تـا بـرای مصـارف مختلف هزینـه کننـد  . اما خود  شـان از پول شـخصی 
اسـتفاد  ه می کرد  نـد   و هیچ د  خـل و تصّرفی د  ر وجوهـات د  یگر نمی کرد ند. 

آن اعتمـاد عظیمـی کـه مرد  م به او د  اشـتند   بـر اثر این بـاور بود  .

باید   به کار بیاید  !
شهید   غالمرضا رسولی پور

غالمرضـا همیشـه لباس هـا و کفش هایـی را کـه می پوشـید  ، بـا هـم 
انتخـاب نمی کـرد  . یک بـار بـرای شـرکت د  ر مراسـم د  عـا رفتیـم. یكـی 
از بچه هـا پوتین هـای رزمند  ه هـا را مرتـب می کـرد  . بـه او گفـت »چـرا 

پوتین هـای تـو بـا هـم یكی نیسـت«
گفـت »این هـا بیت المالـه باید   بـه کار بیاید  ، من گرفتم تا اسـتفاد  ه بشـه. 
هـد  ف رضایت خد  اسـت. ممكنه لباسـهامون ناخالصی د  اشـته باشـه. د  عا 

کنید   د  ر اعمالمون خلوص د  اشـته باشـیم.«

به پد  رش اجازه ند  اد  !
شهید   سید   علی حسینی

پـد  ر شـهید   مد  ت سـه مـاه د  ر جبهه مانـد  ه بـود   و د  ر این مـد  ت، مقد  اری 
خرمـا از سـهمیه  خود  ش جمع کـرد  ه بود  . می خواسـت به عنـوان تبرک و 
تیّمن به مشـهد   بیاورد  . سـید   علی متوجه شـد  ه بود   و از ایشان سؤال کرد  ه 
بود   »این ها چیسـت؟« سـید   محمـود   )پد  ر شـهید  ( گفته بود   »خرماسـت 

می خواهـم بـرای مـاد  رت به عنـوان تبرک و تیّمـن ببرم.«
سـید   علـی گفته بـود   »نـه! این هـا فقط بـرای خـورد  ن رزمند  گان اسـت 
و شـما بایـد   این هـا را این جـا مصـرف می کرد  یـد  . حـاال کـه مصـرف 
نكرد  یـد   باید   بـه د  یگر رزمند  گان بد  هیـد   که بخورنـد  .« و علی رغم عالقه  
شـد  ید  ی کـه بـه پـد  رش د  اشـت و نمی خواسـت او را ناراحـت کنـد  ، ولی 
همچنـان روی موضع خود   پافشـاری د  اشـت و اجازه نـد  اد   پد  رش خرماها 

خودكاربيتالمال
شهد ا و بیت المال

محمد  احمد ي فیروزجائي

گلزارخوبان



را کـه سـهمیه  خود  ش هـم بود  ، بـرای ماد  رش به مشـهد   بیـاورد  .

چه طور به خود  م حق بد  هم؟
شهید   حاج احمد   باقری

د  ر یكـی از عملیات هـا مقـد  ار زیاد  ی سـیگار از قاچاقچیان توقیف و 
مصـاد  ره شـد  ، به د  سـتور حاجی سـیگارها را د  ر انبـاری د  ر محل جا 
د  اد  یـم تـا پـس از فهرسـت برد  اری تحویـل مقامات قضایی شـود  . 
به خاطـر د  ارم میهمانـی د  ر محـل کار بـرای حاجـی رسـید   و اتفاقًا 
آن مهمـان سـیگاری بـود  . حاجـی مرا صـد  ا زد   و گفـت »این پول 

را بگیـر و بـرو بـازار یک پاکت سـیگار بـرای میهمان مـا بگیر.«
مـن بـد  ون این کـه اصـاًل منظوری د  اشـته باشـم به حاجـی گفتم 
»امـروز ایـن همه سـیگار از قاچاقچیـان گرفتـه ای، آن وقت برای 

تهیـه  سـیگار، آن  هـم یک پاکـت پـول می د  هی؟!«
حاجـی چهـره اش برافروختـه شـد   و گفـت »چگونـه می توانـم به 
خـود  م حـق د  هم کـه بد  ون اجـازه  حاکم شـرع، از سـیگارهایی که 
اکنـون متعلق به بیت المال اسـت اسـتفاد  ه کنم و تـو چگونه حاضر 

می شـوی که مـرا واد  ار بـه ایـن کار کنی؟«

سه کیلومتر را پیاد  ه رفتیم!
شهید   عبد  اهلل زمان پور

مـا یـک بـاغ زرد  آلـو د  اشـتیم. یک بـار رو به مـن کرد   و گفـت »آقا 
رضـا! پـس کـی ایـن باِغ شـما بار می د  هـد   تا بیاییـم و د  لِـی از عزا 

د  رآوریم؟«
گفتم »هر وقت بار د  اد   خبرتان می کنم.«

وقتـی د  رخت هـا به بار نشسـت، عبـد  اهلل را خبر کرد  م. یاد  م هسـت 
آن لحظـه سـوار ماشـین جهـاد   بود  یـم و از سـر سـه راهی کـه بـه 
باغمـان منتهی می شـد  ، می گذشـتیم. همه  بچه ها بـه اتفاق گفتند   

»بپیـچ به طـرف باغ«
عبـد  اهلل زد   روی ترمـز و نگـه د  اشـت. آن گاه رو به جمع کرد   و گفت 

»اگـر با ماشـین جهاد   می خواهید   بروید  ، من نیسـتم.«
گفتیم »پس چه کارکنیم؟«

گفت »ماشین را می گذاریم همین جا و پیاد  ه می رویم.«
همه قبول کرد  یم، هرچند   از سر جاد  ه تا باغ سه کیلومتر راه بود  !

خود  کار بیت المال
شهید   مهد  ی باکری

شـاید   تنهـا بـاری کـه سـرم د  اد   زد  ، بـه خاطـر بیت المـال بـود  . 
کشـاورزها کنـار جاد  ه  اهـواز- د  زفول، کاهو و گل کلم و سـبزیجات 
می گذاشـتند  ، می فروختنـد  . مهـد  ی مـد  ام رفت وآمد   د  اشـت. گفت 
اگـر سـبزی، چیـزی الزم د  ارم بنویسـم، از آن جا بخـرد  . خود  کارش 
گوشـه  اتاق بود  ، برد  اشتم که بنویسـم، یک د  فعه د  اد   زد   »آن خود  کار 

را بگـذار سـرجایش« گفـت »از خـود  کار خود  مان اسـتفاد  ه کن. آن 
مـال بیت المالـه، نه اسـتفاد  ه شـخصی.« ترسـید  م. فكر کـرد  م چی 
شـد  ه من فقط می خواسـتم اسـم چند   تا سـبزی را بنویسم؛ همین. 
گفتـم »تـو د  یگـر خیل سـخت می گیـری.« تـا آمـد  م از فـالن و 
بهمـان بگویـم، گفت »به کسـی کار ند  اشـته باش. مـا باید   ببینیم 

حضـرت علـی و امـام چه طـور زند  گـی می کنند  .« 

باید   اورکت را تحویل بد  هی!
شهید   علی یغمایی

می خواسـتم بـروم جبهـه. علی آقـا اورکتـی خریـد   و هنـگام اعزام 
تنـم کرد  . شـب عملیـات، مجروح شـد  م و اورکت هم پاره پاره شـد  . 
امد  اد  گـران آن را از تنـم بیـرون آورد  ند   و چون هوا سـرد   بود  ، اورکتی 
د  یگـر تنم کرد  ند  . زمانی که به شهرسـتان برگشـتم، بـراد  رم متوجه 

تغییر اورکت شـد  .
- ببخشید  ! چرا رنگ اورکت شما تغییر کرد  ه؟

- تو عملیات، تكه تكه شد   و مجبور شد  م اورکت د  یگری بپوشم.
- خب! حاال استراحت کن، بعد   برو سپاه اورکت را تحویل بد  ه!

- آخر برای چی! چرا؟ این اورکت را تو منطقه به من د  اد  ند  .
- همـه، از این جـا بـرای منطقـه چیـزی می فرسـتند  ، حـاال شـما 
از آن جـا چیـزی برمـی د  اری و میـاری این جـا؟ تـو اگـر اورکـت 
می خواهـی، خـود  م برایت می خـرم، زود   برو اورکـت را تحویل بد  ه.

خالصـه اصـرار من نتیجه ند  اد  . حسـب االمر ایشـان، رفتـم اورکت 
را بـه سـپاه تحویـل د  اد  م و د  ومیـن اورکـت اهد  ایـی علی آقـا را بـه 

تن کـرد  م.

36 میلیون نفر د  ر این ماشین سیم اند  
شهید   عبد  اهلل نوریان

با شـهید   نوریان به سـمت د  وکوهـه می رفتیم. د  ر راه ماشـین هایی 
کـه از روبـرو می آمد  ند   و آشـنا بود  ند   بـرای ما بوق و چـراغ می زد  ند   
و عـرض اراد  تـی می کرد  نـد   امـا شـهید   نوریـان بـا حرکات د  سـت 
و سـر عكس العمـل نشـان مـی د  اد  . بـه سـرباالیی د  وکوهـه کـه 
رسـید  یم، گفتـم: براد  ر عبد  اهلل بهتر نیسـت شـما هم بـا زد  ن بوق و 

چـراغ جـواب محبـت آن هـا رو بد  ید  ؟
حاجـی رنگـش عـوض شـد   مثل همـه وقت هایـی که نسـبت به 
بیت المـال بی توجهـی می د  ید   و رگ هـای گرد  نش متورم می شـد  ، 
بـا عتـاب رو به من کـرد   و گفت: براد  ر! این وسـیله برای بیت الماله، 
بـرای من نیسـت که هـر کاری د  لم بخـواد   بكنـم. 36 میلیون نفر 
توی این ماشـین سـهم د  ارنـد  . )آن ایام می گفتند   ایـران 36 میلیون 

.)  جمعیت د  ارد
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 التماست می کنم
محاسـنش سـفید   بـود  . کاله بافتنـی بـه سـر د  اشـت. چروک هـای صـورت پیرمـرد   
روسـتایی، حكایت از سـال های طوالنی عمرش د  اشـت. عصایی از چوب برید  ه شـد  ه 
د  رخـت بـرای خود  ش د  رسـت کـرد  ه بود  . لباس هـای تنش هم آن چنان چنگـی به د  ل 
نمـی زد  . لنگان لنـگان پیـش می آمـد  . د  ر نگاهش از د  ور می شـد   فهمیـد   جهت مطالبه 
می آیـد  . وقتـی د  ید  مـش سـریع د  سـتم را د  رون جیبـم کـرد  م و از میان اسـكناس های 
د  اخـل آن یـک اسـكناس را ند  یـد  ه انتخـاب و آمـاد  ه کـرد  م کـه تـا نزد  یک شـد  ، به او 
بد  هـم. نزد  یک تـر که شـد  ، د  یـد  م د  ارد   گریه می کنـد  ؛ مثل ابر بهـار. به ایـن فكر کرد  م 

که شـاید   مشـكلی برایش د  ر مسـیر پیش آمـد  ه و کاری د  ارد  .
امـا د  سـتم د  اخل جیبم خشـک شـد  ، وقتي اصـرار پیرمـرد   را د  یـد  م. خد  ایا چـرا آن  طور 
فكـر کـرد  م... »حاجـی جان من پاشـو«، مـچ پایم را بـا التماس گرفته بـود   و چیزهایی 
می گفـت، اصـاًل نمی فهمیـد  م چه می گوید  ، فقط اشـک می ریخت و التمـاس می کرد  ، 
از گریـه او مـن هـم گریه می کرد  م. حتماً اگر عربی بلد   بـود  م راحت تر متوجه منظورش 
می شـد  م. یكـی از رهگذران که به سـختی می توانسـت کلماتـی را به فارسـی بگوید  ، 

نزد  یـک آمـد   و با زبان اشـاره گفـت: مي گوید   بفرما غذا، میهمان، شـب، اسـتراحت...
فقـط بـه ایـن فكـر کـرد  م که مـن د  ر د  هـه محرم چنـد   بـار بـه کود  کانی که قـد  م به 

هیئـت می گذاشـتند  ، لبخنـد   زد  م؟! عجـز و ناله بـرای پذیرایی از آن ها پیشـكش.

 نگاهش د  ر چشم من ماند  
بـا اذان مغـرب، جـاد  ه ای کـه اسـم آن را هم 
نمی د  انسـتیم، بـه کلـی خلـوت شـد   امـا مـا 
هم چنـان تـالش د  اشـتیم بـه هـر قیمتـی 
شـد  ه خـود   را به نجف برسـانیم. نمـاز مغرب 
و عشـا را کـه خواند  یم مجد  د   عـزم راه افتاد  ن 
کرد  یـم، امـا مـرد   عراقـی کـه د  ر موکبش به 
سـر می برد  یم د  ائمـاً مخالفت می کـرد  . اصرار 
می کـرد   که شـب را همین جا بمانیـد   و نروید  ، 
امـا مـا عطش نجـف د  اشـتیم. مـرد   مهربان 
جایـی  بـه  اصرارهایـش  د  یـد    کـه  عراقـی 
نمی رسـد   تیـر خـالص خـود   را زد  ! »د  اعش، 
د  اعـش«. مـرد   عراقـی اشـاره کـرد   کـه اگـر 
پـس  شماسـت،  مسـیر  د  ر  د  اعـش  برویـد   
بمانیـد   و صبـح بروید  . او موفق شـد  ه بود   و ما 
کم کـم د  اشـتیم از رفتـن منصرف می شـد  یم 
کـه یكـی از آد  م هایـی کـه آن اطـراف بـود  ، 
گفـت: »د  اعـش کجـا بود   بابـا« مـرد   عراقی 
می خواسـت بـه هـر قیمتـی از زوار اباعبد  اهلل 
پذیرایـی کنـد   و حـاال که نقشـه اش لـو رفته 
بـود  ، رفـت یـک سـرباز عراقـی را آورد   و بـه 

عربـی گفـت بـه این هـا بگـو نروند  .
د  ر چشـمان مرد   عراقی التماسـی بود   که هرگاه 
بـه خاطر مـی آورم بغضـی گلویـم را می گیرد  . 

.التماسـی برای پذیرایی از زوار حسـین

 آشنا
از مهـران تـا بـه نجف برسـیم، چند  تا ماشـین عوض کرد  یم و حسـابی خسـته شـد  یم. د  ر 
نجـف علی رغـم همه خسـتگی هایی که د  اشـتیم، خود  مان را کشان کشـان به سـمت حرم 
امیرالمؤمنیـن رسـاند  یم. بـه حـرم که رسـید  م، خسـتگی جسـمی حال د  عـای چند  انی 
برایـم نگذاشـته بـود   امـا د  لم نمی آمـد   فرصت د  سـت نیافتنی زیـارت و د  عا د  ر کنـار ضریح 
امیرالمؤمنیـن را از د  سـت بد  هـم. بـا همـه خسـتگی ام د  عاهایـم را کـرد  م و حـرم را به 
سـمت محـل اسـتراحت تـرک کـرد  م. د  ر د  لـم بـا خـود  م گفتـم ایـن چـه زیارتی بـود   که 
د  لـم می خواسـت زود  تـر بـروم و بخوابـم؟ اصاًل اگر قـرار بود   کـه بخوابم، چـرا آمد  م؟ خب 
همان جـا تـوی تهـران می نشسـتم و از راه د  ور ولـی بـا معرفت و حـال، زیـارت می کرد  م و 
زیـارت می خوانـد  م و د  عـا و مناجـات. د  رگیـر این تفكرات مثـاًل عرفانی خود  م بـود  م که د  ر 
همـان حـال آرام گفتـم، آقاجـان اگـر صـد  ای د  عاهـای من را شـنید  ی فـرد  ا یک آشـنا به 
مـن نشـان بـد  ه...! نمی د  انـم چـرا، موتـور زیرکی ام روشـن شـد  ه بود   و بـا آقای خـود  م هم 

می خواسـتم زیرکـی کنم.
فـرد  ا شـروع بـه حرکـت کرد  یـم، چند   قـد  م نرفتـه بود  یـم و هنوز به سـتون یک نرسـید  ه 
بود  یـم کـه یكی بلنـد   صد  ا زد   محمـد  ! اعتنایی نكرد  م؛ نصـف این مرد  م اسمشـان محمد   و 
علـی اسـت، چـه ارتباطی به من د  ارد  . د  وباره تكرار شـد  : محمد  . برگشـتم ببینم بـا من بود  ه 
یـا هـزاران محمد  ی که ممكن اسـت آن جا باشـند  ! اما د  ید  م د  ر بین آن هـزاران نفر، صاحب 
صـد  ا مـرا مخاطـب قرار د  اد  ه بـود  ... یكی از د  وسـتان د  ر آن شـلوغی ها نمی د  انم چه طور من 

را پیـد  ا کـرد  ه بـود  . البتـه می د  انم چه طـور... آقا صد  ای د  عاهای من را شـنید  ه بـود  ... .

نگاهشدرچشممنماند
چند   خاطره از اربعین

از زائراني که نخواستند   نامشان بیاید  

یادداشتخوبان



 کود  کان عاشق
شـاید   یكـی از زیباترین صحنه هایی که د  ر مسـیر پیـاد  ه روی اربعین 
همـه بـا آن مواجـه می شـد  ند  ، د  یـد  ن کود  کانـی بـود   کـه همـراه با 
پـد  ر و مـاد  ر خود   عاشـقانه و بـا معصومیتی خـاص د  ر میان جمعیت 
حرکـت کـرد  ه و بـه زائران کمـک می کرد  نـد  . من بـه توصیه یكی 
از د  وسـتان مقـد  اری ُگل سـر کوچـک بـا خـود   از ایـران بـرد  م و د  ر 
مسـیر بـه آن هـا هد  یه می د  اد  م. شـوق آن هـا د  ر هنـگام گرفتن این 
هد  یه هـا حـال مـرا د  گرگـون می کـرد  . از یک طـرف با د  یـد  ن خند  ه 
و شـوق آن هـا خوشـحال می شـد  م و از طرف د  یگر ایـن تصاویر مرا 

بـه یـاد   حاد  ثه کربـال می اند  اخـت و د  اسـتان گوشـواره ها...
د  ر یكـی از موکب هـا د  ر هنـگام برگـزاری نمـاز مغـرب تعـد  اد  ی از 
کـود  کان بـه خاطـر اقتضـای سـن و سالشـان سـروصد  ای زیـاد  ی 
می کرد  نـد   و بـه د  نبـال هـم می د  وید  نـد  ؛ بـه طـوری کـه قهقهـه و 
شـاد  ی آن ها مرا نیز سرمسـت و شـاد   کـرد  ه بود  . ناگهـان د  ید  م یک 
مـرد   عراقـی سـیه چرد  ه و بلند  قامـت بـا صـد  ای بلند   سـر آن هـا د  اد   
کشـید   و بـه عربی چیـزی به آن ها گفـت. بیچاره آن بچه ها سـریع 
بـه گوشـه ای خزید  نـد   و مات و مبهوت بـه زمین خیره شـد  ند  . انگار 
هـر اتفاقـی د  ر این جا بهانه بـرای خواند  ن روضه حاد  ثـه کربال برای 
مـن بـود  . از ایـن حرکت مـرد   عراقی خیلـی ناراحت شـد  م. با عربی 
د  سـته و پاشكسـته خـود  م رفتم و اعتـراض خـود  م را بـه او از انجام 
ایـن حرکـت نشـان د  اد  م، ولـی گویـا مـرد   عراقی حتی یـک کلمه 
از حرف هـای مـرا متوجـه نشـد  . ناگهان د  ید  م او به شـخصی اشـاره 
کـرد  . آن مـرد   بـه سـمت مـن آمد   و بـا لهجه عراقـی به فارسـی از 
مـن پرسـید   کـه آیا مشـكلی پیـش آمـد  ه؟ من هـم د  ر پاسـخ به او 
گفتم: شـما حق ند  اشـتید   سـر این بچه ها فریاد   بزنیـد  . این کود  کان 
زائریـن امام حسـین بود  ه و نـزد   ارباب د  ارای اجـر و قرب فراوانی 
هسـتند  . این کـود  کان مرا به یاد   کود  کان کربال اند  اختنـد   و... ناگهان 
د  یـد  م آن مـرد   عراقی مثل بچه ها گریسـت. گریه اش بنـد   نمی آمد  ، 
آن قد  ر گریسـت که همه حاضـران را هم د  ر آن جا بـه گریه اند  اخت.

 سیاه پوستان آمریکایی د  ر بین الحرمین
از مـرز مهـران که وارد   عراق شـد  یم، اولین شـوک غیرمنتظـره د  ر مرز مهران 
نصیبمان شـد  ؛ یک بند  ه خد  ایی قبل از خروج از کشـور، به ما یک سـیم کارت 
سـوخته فروخـت. خـد  ا از گناهـان همـه ما بگـذرد   ان شـاءاهلل. آن طـرف مرز، 
اتوبوسـی د  یگـر کرایـه کرد  یـم و راهـی نجف شـد  یم. شـور و شـوق فراوانی 
د  اشـتیم. کمـی بـا بچه ها شـوخی می کرد  یـم، کمی هـم توی حـال خود  مان 
می رفتیـم. همـه آمـد  ه بود  نـد  ؛ زن و مرد  ، کوچـک و بزرگ. همـه هم پرچم ها 
و نوشـته هایی بـه د  سـت پیش قـراول گروهشـان د  اد  ه بود  نـد   کـه مشـخص 
شـود   از کجـا آمد  ه انـد   و گـم نشـوند  . پرچم هـا و نوشـته ها را نـگاه می کـرد  م 
کـه یک د  فعـه، چشـمم بـه پرچم هایی عجیـب افتاد  . یعنـی مال کد  ام کشـور 
بود  نـد  ؟ د  سـت کم مـال کشـورهای همسـایه و مسـلمان نبود  نـد  . از بچه هـا 
پرسـید  م و کلی کنجكاو شـد  یم. گوشی د  سـتمان آمد   که این پرچم ها، متعلق 
به کشـورهای سـوئد   و کاناد  ا هسـتند  . تازه بعد  ش، پرچم کشـور تایلند   هم به 
آن هـا اضافـه شـد  . د  ر بین الحرمیـن،  همان طـور که د  ر حـال خود  مـان بود  یم، 
یكی د  یگر از شـگفتی های این سـفر، خود  ش را به ما نشـان د  اد  . چشـمانمان 
بـه مسـلمانان آمریكایی سیاه پوسـت افتاد  . اشـتباه نكنم، از مد  رسـه اسـالمی 
نیویـورک آمـد  ه بود  نـد  . د  اشـتند   د  سـته جمعی، د  عـا و زیـارت می خواند  نـد  . 
تماشـای ایـن همـه تنوع د  ر یک تجمـع، برایم خیلی جالب بـود  ؛ تنوعی که با 
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زمانه
بنی عبـاس پـس از بنی امیـه خالفـت را بـه د  سـت گرفتند  . تفـاوت این 
د  و د  ر ایـن بـود   کـه بنی امیـه آشـكارا، بـا اهل بیت  سـتیز می کرد  ند  ، 
امـا بنی عبـاس همیـن کار را پنهانـي و منافقانـه انجـام می د  اد  نـد   و بـه 
نیرنگ هایشـان رنـگ د  ینـی می زد  نـد  . د  ر آن زمـان بـا آن کـه تـود  ه 
مـرد  م فقیـر، تنگد  سـت و بی نـوا بود  نـد  ، عباسـیان کاخ هـای عظیـم 
مي سـاختند  ، بـه کنیـزان بیش ازانـد  ازه بخشـش  مي کرد  نـد  ، مد  ح گویان 
را صله بي شـمار مي د  اد  ند   و زنانشـان نیز د  ر خوش گذرانی بسـیار روزگار 

 مي گذراند  نـد  .
ایـن د  وران، د  وران آزمون هـای بسـیار سـخت بـرای علویان بـود   و  آنان 
د  ر تـرس و بیـم بسـیار به سـر می برد  ند  . حاکمان عباسـی به شـكنجه، 
تعقیـب، تـار و مـار سـاختن و بد  ترین نوع آزار ایشـان کمر بسـته بود  ند  .

شبهات د  یني نیز د  ر این زمانه رو به فزونی د  اشت.

خلیفه
شـش خلیفه عباسـي د  ر زمانه امام به حكومت رسـید  ند  . حضور این شـش 
تـن د  ر ایـن زمـان کوتاه،  نشـان از بی ثباتی د  ر این خاند  ان اسـت. نخسـتین 
خلیفه، متوکل بود   که 14 سـال بر منصب حكومت نشسـت. سـپس منتصر 
فرزنـد  ش بـا 9 مـاه و مسـتعین و معتز و مهتد  ی از سـه سـال تـا 11 ماه بر 

مسـند   بود  ند   تـا این که معتمـد   بر سـرکار آمد  .
فشـار بـر شـیعیان نیـز د  ر این عصـر و زمانه هـرروز بیش از قبل می شـد   تا 
جایـی کـه حتـی پیكر شـهد  ا نیز مـورد   بی احترامی قـرار می گرفـت. ناگفته 
پید  اسـت کـه جهـت اصلی ایـن فشـارها بر امام حسـن عسـكری وارد   

می شد  .
از آن جـا کـه د  ر روایاتـی از ایشـان به عنوان پـد  ر قائم نیز نام  برد  ه شـد  ه بود  ؛ 
مـورد   توجـه د  شـمنان و به ویژه خلیفه قرار د  اشـت. حتی نقشـه قتـل امام را 
نیـز مطـرح کرد  ند   که عمر نحسشـان کفاف عملـی کرد  ن این نقشـه را به 
آن هـا نـد  اد  . برای مثال معتـز اراد  ه کرد   حضرت را به قتل برسـاند  ، ولی سـه 
روز بعـد  ، از خالفت برکنار شـد  . البته حضرت، پیش از برکنـاری اش، یارانش 
را از ایـن امـر آگاه کـرد  ه بـود  . هم چنیـن علی بن محمد   بن زیـاد   صیمـری د  ر 
کتـاب »اوصیـاء« د  ربـاره مهتـد  ی چنیـن می نویسـد  : مهتد  ی می خواسـت 

نور خد  ا خاموش نمي شود  
چند   روایت از زند  گاني امام حسن عسکری

فاطمه غالمعلی تبار
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 حضـرت  را به شـهاد  ت برسـاند  ؛ امـام به یارانش فرمـود  : او تا پنـج روز د  یگر 
می میـرد   و البتـه چنـان شـد   که حضـرت فرمود  ه بـود   و قبـل از پایـان روز 

پنجـم، مهتد  ی به قتل رسـید  .
و هـم او نقـل کـرد  ه که: به منـزل عبد  اهلل  بن  طاهـر وارد   شـد  م. د  ر برابرش 
نامـه ای از امـام عسـكری یافتم کـه د  ر آن نوشـته بود   »من بـرای این 
سـرکش از خد  اونـد   مـرگ خواسـته ام، تـا سـه روز د  یگـر خد  اونـد   او را نابود   
می کند  .« روز سـوم مسـتعین از خالفت برکنار شـد  ، د  ر د  ام بالها گرفتار آمد   

و سـرانجام به هالکت رسـید  .
تقیه

د  ر آن حال و برای نجات تشـیع و شـیعیان، امام مقید   به تقیه شـد  ید   بود  ند  . 
د  اسـتانی از محمد   بن عبد  العزیز بلخی نشـان د  هند  ه چنین وضعی است:

روزی صبحگاهـان د  ر کنـار راه  نشسـته بـود  م، امـام عسـكری از خانـه 
بیـرون آمـد  ه، می خواسـت  بـه »باب العامـه « برود  . خواسـتم فریاد   بكشـم و 
بگویـم »ای مـرد  م! ایـن حجـت خـد  ا بـر شماسـت، او را بشناسـید  .« اما با 
خـود   گفتـم اگـر این گونه کنم، مـرا خواهند   کشـت. وقتی امـام نزد  یک من 
رسـید  ، با انگشـت سـبابه به من اشـاره فرمود   و سـپس بر د  هانش قرارد  اد  ؛ 
یعنی خاموش باش. من پیش شـتافتم، فرمود   »اگر آشـكارا بگویی، کشـته 

می شـوی.«
همـان شـب خد  متش رسـید  م، فرمود  : ]د  و راه بیشـتر نیسـت[ یـا کتمان یا 

مـرگ؛ پس خـود   را حفـظ کنید  .
هم چنیـن د  اود    بـن  اسـود   یكـی از خاد  مـان امـام عسـكری کـه وظیفه 
تهیـه کـرد  ن هیـزم  را بر عهد  ه د  اشـت، می گوید  : روزی حضـرت تكه چوبی 
مـد  ور، بلنـد   و کلفـت به مـن د  اد   و فرمود  : این را به عثمان  بن  سـعید   عمری 
برسـان. د  ر کوچـه اسـتر سـقایی راه را بـر من بسـت. سـقا از من خواسـت 
حیـوان را کنـار بزنـم. مـن بـا همان تكه چـوب  بر پشـت اسـتر زد  م تا کنار 
بـرود  ، ولی ناگهان چوب شكسـت و نامه های حضرت، کـه د  ر میان آن بود  ، 
آشـكار شـد  . شـتابان آن ها را د  ر آسـتین پنهان کرد  م و سـقا نیز بد   گفتن به 
مـن و حضـرت را آغـاز کرد  . وقتـی خد  مت حضرت رسـید  م، فرمـود  : چرا با 

چوب به اسـتر زد  ی؟!
آن گاه سـفارش کـرد  : اگـر کسـی به مـا اهانت کرد   اعتنـا نكن... مـا د  ر د  یار 
ناشایسـتي  هسـتیم، تـو تنهـا بـه کار خویـش بپـرد  از و بـد  ان که گـزارش 

کـرد  ارت بـه ما می رسـد  .
غیـر از موضـع تقیـه، امام هـاد  ی و امام عسكری)علیهماالسـالم( به منظور 
آماد  ه سـازی مؤمنـان برای شـرایط غیبت، برخورد  های مسـتقیم با مـرد  م را 

کمتـر نمود  ند  .
زند  ان

امـام 29 سـال زند  گـی کـرد  . 13 سـال د  ر مد  ینـه و 16 سـال د  ر سـامرا که 
شـامل د  ه سـال قبل از امامت و شش سـال آن بعد   از عهد  ه د  ار شد  ن منصب 
امامـت بـود  . شـش سـال امامتي که سـه سـالش د  ر زند  ان گذشـت. شـاید   

بتـوان این گونـه د  ربـاره امـام عسـكری گفـت کـه ایشـان یا محبـوس د  ر 
زند  ان هـای خلیفـه بود  نـد   و یـا محبـوس د  ر محـد  ود  ه یـک شـهر. گاه کـه 
خلیفـه اراد  ه می کـرد   ایشـان از زنـد  ان بزرگـی کـه برایـش سـاخته بود  نـد   
و جاسوسـان بسـیار اطرافـش را پرکـرد  ه بود  نـد  ، بـه زنـد  ان تنـگ خلیفـه 
نقل مـكان می نمود  نـد  ، امـا د  ر همه حال رفتـار امام  چنان بود   کـه زند  انبانان 

نیـز مجذوبـش می شـد  ند  :
 علی بن عبد  الغفـار می گویـد  : وقتـی صالـح  بـن  وصیـف، امام عسـكری
را زنـد  ان کـرد  ه بـود  ، گروهـی از عباسـیان و منحرفـان نـزد   صالـح آمـد  ه، 
شـكوه کرد  نـد   کـه چرا بـر امام سـخت نمی گیـری؟ او گفت: چـه می توانم 
انجـام د  هـم؟ د  و نفـر از بد  تریـن کسـانی که به آن ها د  سترسـی د  اشـتم، بر 
او گماشـتم، امـا اینـان اهـل نمـاز و روزه شـد  ند  . وقتـی علـت را پرسـید  م، 
گفتنـد  : چـه می گویـی د  ربـاره مـرد  ی کـه روزهـا روزه می گیـرد   و شـب ها 

نمـاز می خوانـد   و وقتی کـه بـه وی می نگریـم، بـد  ن مـا می لرزد   
چنان کـه گویـا از خـود   بی خـود   می شـویم. وقتـی عباسـیان و 
منحرفـان ایـن سـخنان را شـنید  ند  ، نومید   از سـرای وصیف 

 بیـرون رفتند  .
شهاد  ت

تالش خلفای عباسـی برای شـهاد  ت امام را معتمد   به پایان 
بـرد   و د  وبـاره سـم بـود   کـه ابـزار قتـل امام شـد  . زهـر برای 
این کـه شـهاد  ت امام، طبیعی جلوه کنـد  ، هرچنـد   اراد  ه خد  ا بر 

رسـوایی جابـران اسـت. احمد    بن  عبیـد  اهلل بن  خاقـان می گوید  :... 
چون خبر وفات آن حضرت د  ر شـهر سـامرا پخش شـد  ، رستاخیزی د  ر شهر 

پد  یـد   آمـد   و از همـه مرد  م صد  ای ناله و شـیون برخاسـت.
پس از غسـل و تكفین آن حضرت، ابوعیسـی  بن  متوکل از سـوي حكومت 
و بـه نیابـت از خلیفـه بـر آن حضرت نمـاز گـزارد*   و پس از فراغـت از نماز، 
صـورت امـام را نمایـان سـاخت و آن را به ویـژه به هاشـمی ها و علوی ها و 
مسـئوالن بلند  مرتبـه و قاضیـان و پزشـكان نشـان د  اد   و گفت: این حسـن 
پسـر علی پسـر محمد   پسـر رضاسـت که به مرگ طبیعی، د  ر بستر خویش 
مرد  ه اسـت و به هنگام رحلتش کسـانی از خاد  مان و محرمان  امیرالمؤمنین 
و کسـانی از قاضیـان و پزشـكان بـر بالیـن او حضورد  اشـته اند  . آن گاه چهره 
مبـارک آن حضرت را پوشـاند  . مباد  ا پای حكومت د  ر قتـل امام به میان آید  .
خلیفـه د  ر پی فرزنـد   آن حضرت نیز برآمـد  . آن چنان که گروهـی از مأموران 
را بـه خانـه امـام گسـیل د  اشـت تـا وی را بیابند  . خلیفـه حتی زنـان قابله را 
فرسـتاد   تـا از بـارد  اری احتمالی کنیزان حضرت آگاه شـوند   اما چه سـود   که: 
ُ ُمتِمُّ نُورِهِ َولَـْو َکِرَه الَْكاِفُروَن  ِ بِأَْفَواِهِهْم َواهللَّ ُیِریـد  ُوَن لُِیْطِفُؤوا نُـوَر اهللَّ

.)8 )صف، 

پی نوشت 
* البتـه می د انیـد  کـه نماز اصلی را حضرت حجت بر پیكر مطهر امام حسـن 
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منامانمردمرویزمينهستم
*
چند   نامه و توقیع از امام زمان

به کوشش سلما احمد  ی

نامـه بـه جمعـی از اهالـی قـم کـه د  ر بود  ن 
فرزنـد  ی برای امام حسـن عسـکری ترد  ید   

د  اشتند  
خد  اونـد  ، مـا و شـما را از فتنه هـا نـگاه د  ارد   و به ما و 
شـما روح يقين موهبـت کند   و از سـوء عاقبت بازد  ارد  . 
خبـر ترد  يـد  ي کـه گروهـي از شـما د  ر امـر د  ين 
نمود  ه ايـد   و شـک و تحيري کـه د  ربـاره صاحبان امر 
خـود   به د  لتان راه يافته اسـت، به من رسـيد  . مـا از اين 
موضـوع بـه خاطـر شـما غمگين شـد  يم نـه به خاطر 
خود  مـان کـه د  رباره شـما. خـد  ا بـا ماسـت و جز به 
خـد  ا بـه هيچ کـس نيـازي ند  اريـم و حق با ماسـت؛ 
بنابرايـن کسـی که از اطاعت ما سـرباز مي زنـد  ، ما را 
بـه وحشـت نمي انـد  ازد  . ما اثر صنـع خد  اييـم و مرد  م 

به طفيـل وجود   مـا، موجود   گشـته اند  .
نمي د  انيـد   کـه د  ر اخبـار رسـيد  ه اسـت کـه حواد  ثي 
بـراي ائمـه گذشـته و آينـد  ه شـما روي مي د  هـد   و 
آيـا ند  يد  ه ايـد   کـه خد  اوند   از زمـان حضـرت آد  م تا 
زمان امام حسـن عسـکري سـنگرهايی براي شما قرار 
د  اد  ه کـه بـه آن ها پنـاه بريـد   و عالئمي مقرر د  اشـته 
تا به وسـيله آن هد  ايت شـويد  ؟ آن سـان کـه هرگاه 
يکـي از آن عالمت هـا پنهان شـود  ، عالمـت د  يگري 
ظاهـر مي گـرد  د   و هر وقت سـتاره ای غـروب کند  ، 

سـتاره د  يگري مي د  رخشـد  ؟
پس وقتی که امام حسـن عسـکري رحلـت فرمود  ، 
گمـان کرد  يـد   که خد  اونـد   د  ين خـود   را باطل کرد   
و رشـته واسـطه ميان خود   و بند  گانـش را قطع نمود  ؟ 
نـه، چنين نبود  ه؛ و تا روز رسـتخيز و ظهـور امر خد  ا 

کـه مـرد  م او را نمي خواهند   هم  چنيـن نخواهد   بود  .

نامه به شیخ مفید  
هـان ای د  وسـت پـر اخـالص کـه همـواره د  ر راه مـا بـر ضـد   
بيد  اد  گـران د  ر سـنگر جهـاد   و پيـکاری! خد  اونـد   همان سـان 
که د  وسـتان شايسـته کـرد  ار پيشـين مـا را تأييد   فرمـود  ، تو را 
نيـز تأييـد   نمايـد  ! ما به تـو اطمينـان می د  هيـم که هـر کس از 
بـراد  ران د  ينـی ات، پروای پرورد  گارش را پيشـه سـازد   و آن چه 
را بـه گرد  ن د  ارد   به صاحبان حق برسـاند  ، د  ر فتنـه نابود  کنند  ه و 
گرفتاری هـای تيـره  و تـار و گمراه گرانه، د  ر امـان خواهد   بود   
و هـر آن کس کـه د  ر د  اد  ن نعمت هايـی که خد  اوند   بـه او ارزانی 
د  اشـته، به کسـانی که د  سـتور رسـيد  گی به آنـان را د  اد  ه اسـت، 
بخـل ورزد  ؛ د  ر ايـن جهان و سـرای د  يگـر، بازنـد  ه و زيان کار 

خواهـد   بود  .
د  وسـت واقعـی! اگـر پيـروان مـا - کـه خـد  ای آنـان را د  ر 
فرمان بـرد  اری خويـش توفيـق ارزانی بـد  ارد   - به راسـتی د  ر راه 
وفـای به عهـد   و پيمانـی که بـر د  وش د  ارنـد  ، همـد  ل و يک صد  ا 
بود  نـد  ، هرگز خجسـتگی د  يـد  ار ما از آنـان به تأخيـر نمی افتاد   
و سـعاد  ت د  يد  ار مـا، د  يد  اری بر اسـاس عرفان و اخـالص از آنان 

نسـبت به مـا، زود  تـر روزی آنان می گشـت.
ازايـن رو ]بايـد   بد  انند   کـه[ جز برخی رفتـار ناشايسـته آنان که 
ناخوشـايند   مـا اسـت و آن عملکـرد   را زيبنـد  ه اينـان نمی د  انيم، 

عامل د  يگـری مـا را از آنان د  ور نمـی د  ارد  .

امامخوبان



به اسحاق بن یعقوب
و امـا مرد  مـي کـه از فرسـتاد  ن آن امـوال به نزد   ما پشـيمان 
شـد  ه اند  ، د  ر د  يـن خـد  ا شـک و ترد  يـد   نمود  نـد  ، اگـر اموالي 
کـه بـه مـا د  اد  ه انـد  ، بخواهنـد   بـه آن هـا پـس مي د  هيـم، ما 
نياز به بخشـش کسـاني کـه د  ربـاره وجود   مـا ترد  يـد   د  ارند  ، 

ند  اريـم.
امـا چگونگي انتفاعـي که مـرد  م د  ر غيبت من از مـن مي برند  ، 
هم چـون انتفاع از خورشـيد   اسـت، هنگامی که د  ر پشـت ابرها 
پنهان شـود  . مـن امان مـرد  م روي زمين هسـتم، همان طور که 
سـتارگان امان اهل آسـمان ها مي باشـند  ؛ بنابراين، سـؤال هايی 
کـه برای شـما سـود  ي نـد  ارد  ، نپرسـيد   و خـود   را بـه خاطر 
چيـزي کـه نيـازي بـه آن ند  اريد  ، به مشـقت نيند  ازيـد  . براي 
تعجيـل د  ر فـرج و ظهور مـن زياد   د  عا کنيد   که رهايي شـما از 
قيد  وبند  هـا د  ر د  عا اسـت. سـالم بر تـو اي اسـحاق بن  يعقوب و 

سـالم بر کسـاني کـه راه هد  ايـت را پيش گرفته اند  .

به محمد   بن ابراهیم بن مهزیار
وارد   عـراق شـد  م د  رحالی کـه شـک و ترد  يد   د  اشـتم، پـس اين 

توقيـع برايم صاد  ر گشـت: 
»بـه مهزيار بگو آن چه از سـخنان د  وسـتانمان د  ر منطقه خود  تان 
نقـل کـرد  ی، د  انسـتيم، به آن هـا بگو: مگـر سـخن خد  اوند   را 
نشـنيد  ه ايد   که فرمود  ه: ای کسـانی که ايمـان آورد  ه ايد   اطاعت 
کنيـد   خـد  ا را و اطاعـت کنيـد   رسـول و ولی امـر خود  تـان را 
)نسـاء، 95( آيـا جـز اين فرمـان که تـا روز قيامـت وظيفه را 

مشـخص کرد  ه،  د  سـتور د  يگری هسـت؟
 مگـر نمی بينيد   کـه خد  ای عزوجـل برايتـان پناهگاه هايی قرار 
د  اد  ه تـا بد  ان هـا پناه بريد   و نشـانه هايی نهاد  ه که به وسـيله آن ها 
راه يابيـد  . از عهـد   آد  م تـا زمانـی کـه امـام قبلـی )حضرت 
عسـکری( ظاهر گرد  يد  ، هرگاه نشـانه و روايتی ناپد  يد   شـد   
نشـانه و پرچمی د  يگر آشـکار گرد  يـد   و هر زمان که سـتاره ای 
افـول نمـود   سـتاره د  يگری طلـوع کرد   و چـون خد  اونـد   او را 
قبـض روح فرمـود   پند  اشـتيد   که پـرورد  گار عزوجل وسـيله و 

واسـطه بين خـود   و خلقش را قطـع نمود  .
 هرگـز چنين نبـود  ه و نخواهـد   بود   تا روز رسـتاخيز فرارسـد   
و امـر خد  اوند   آشـکار گـرد  د   و آنـان را خوش آيند   نباشـد  . ای 
محمد   بن ابراهيـم د  ر آن چـه به سـوی آن گام برد  اشـته ای ترد  يد   
 »  بـه خـود   راه مد  ه که خد  اونـد   زمين را از حجت تهـی نگذارد

نامه د  یگر به شیخ مفید  
سـالم بر تو ای د  وسـت مخلـص د  ر د  ين کـه د  ر اعتقاد   

بـه ما با علـم و يقين امتيـاز د  اری.
ما شـکر وجـود   تو را بـه پيشـگاه خد  اونـد  ی که جز 
او خد  ايـی نيسـت بـرد  ه و از ذات بی   زوالـش مسـألت 
می نماييـم کـه رحمت پياپـی خـود   را بر آقـا و مولی 
و پيغمبـر مـا محمـد   و اوالد   طاهرين او فرو فرسـتد   و 
به تـو- کـه پـرورد  گار توفيقات تـو را بـرای  ياری 
حق مسـتد  ام بـد  ارد   و پـاد  اش تـو را با سـخنانی که از 
جانـب مـا می گويـی بـا صد  اقـت افـزون گرد  انـد   - 
اعـالم مـی  د  ارم کـه: به ما اجـازه د  اد  ه  شـد  ه کـه تو را 
بـه شـرافت مکاتبه مفتخر سـازيم و موظـف بد  اريم که 
آن چـه بـه تو می   نويسـيم بـه د  وسـتان ما که نـزد   تو 

هسـتند   برسانی...
هرچنـد   مـا د  رجايـی منـزل کرد  ه  ايـم کـه از محـل 
سـکونت سـتمگران د  ور اسـت و اين هم به علتی اسـت 
کـه خد  اونـد   صـالح مـا و شـيعيان با ايمـان مـا را تا 
زمانـی کـه د  ولـت د  نيـا از آن فاسـقان اسـت، د  ر اين 
د  يـد  ه اسـت، ولـی د  ر عين حـال از اخبار و اوضاع شـما 
کامالً آگاهيـم و چيزی از آن بر ما پوشـيد  ه نمی   ماند  .
مـا از لغزش هايی که از برخی شـيعيان سـر می   زند  - از 
وقتی کـه بسـياری از آنـان ميل بـه  بعضـی از کارهای 
ناشايسـته  ای نمود  ه  انـد   کـه نيـکان گذشـته از آنـان 
احتـراز می  نمود  نـد   و پيمانی کـه از آنان بـرای توجه 
بـه خد  اونـد   و د  وری از زشـتی  ها گرفته شـد  ه و آن را 
پشـت سـر اند  اخته  انـد  - اطـالع د  اريـم، گويـا آنـان 
نمی  د  اننـد   کـه مـا د  ر رعايـت حـال شـما کوتاهـی 
نمی   کنيـم و ياد   شـما را از خاطـر نبرد  ه   ايـم و اگر جز 
ايـن بـود   از هر سـو گرفتاری به شـما رو مـی  آورد   و 
د  شـمنانتان، شـما را از ميان می  برد  ند  . تقوا پيشـه سازيد   
و بـه ما اعتماد   کنيـد   و چاره اين فتنـه و امتحان را که 

به شـما رو آورد  ه اسـت از ما بخواهيـد  ... .

* منابع د ر د فتر مجله موجود است.
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شـفادیدن
طهورا حید  ری
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شـفا را شـنید  ه بـود  م، یک یا د  و بـار هم د  ید  ه 
بـود  م. نـه این که قشـنگ د  یـد  ه باشـم. امام 
رضـا که رفتـه بود  یم، بچـه که بـود  م، امتد  اد   
طناب هـای رنگ رنگـی از پنجـره فـوالد   تـا 
د  سـت  و پا و سـر آد  م ها برای شـفا گرفتن را 
د  یـد  ه بود  م. شـفا را اما آن جا هـم خوب ند  ید  ه 
بـود  م. یک بـار فقـط فهمیـد  م مـرد  م د  ارنـد   
د  اد   می زننـد   کـه بچـه شـفا گرفـت و فقـط 
تكه های لبـاس بچه را د  ید  م د  سـت آد  م های 
صـورت ُگرگرفته و چشـم برافروخته، و فقط 
شـنید  م از بیـن لب هـای انگار بی حس شـد  ه 
کـه بچـه شـفا گرفتـه. یک بـار هم شـنید  ه 
بـود  م از د  ر و همسـایه کـه بنـد  ه خد  ایـی که 
بچه اش شـهید   شـد  ه بود   و د  اشـت د  رد   فراق 
می کشـتش، شـفا گرفتـه. نمی د  انـم خواب 
پسـرش را د  یـد  ه بود   یـا آد  م خوبی آمـد  ه بود   
تـوی خوابش کـه خالصه خوب شـد  ه بود   و 

مـرد  م می رفتنـد   د  ید  نش.
این جـا حاج آقـا* امـا معجـزه، معجـزه اسـت 
بـرای ما و بچه هـا. خود  تان که بهتر می د  انید  . 
خود  تـان که همـه کار می کنید   بـرای روحیه 
ایـن بچه ها. بـرای بچه هایی که سهمشـان 
از کل آسـمان، شـد  ه یک تكـه بـاالی حیاط 
ارد  وگاه اسـرا و سهمشـان از زمیـن، زمیـن 
سـرد   پـاد  گان العنبر. چون پرسـید  ید   و آمد  ید  ، 
این هـا را برایتـان می گویـم. آوازه علی اکبر تا 
آسایشـگاه ما هم پیچید  ه بـود  . همه فهمید  ه 
بود  نـد   این پسـر خـوش قد   و قامـت و خوش 
بر و رو، شـد  ه د  وپاره اسـتخوان... شـد  ه اند  ازه 
یـک طفـل د  ه یازد  ه  سـاله، بـس کـه تكیـد  ه 
شـد  ه. از بعضـی بچه ها شـنید  ه بـود  م بد  جور 

د  ل د  رد   د  ارد   و خـود  ش را می کوبـد   بـه د  ر و 
د  یـوار و بایـد   گرفتش تا یک بـالی جد  ید  ی 
سـرش نیایـد  . المصب هـا بـا آن بهـد  اری 
به د  رد  نخورشـان! هیچـی نمی فهمنـد  . مـن 
هم به فكرم نرسـید  ه بـود   کاری بكنم؛ یعنی 
اصـاًل چه کار می شـود   کـرد   برای کسـی که 
تـوی یک آسایشـگاه د  یگـر اسـت و تا حاال 
ند  یـد  ی اش. ولی خـد  ا خیرتان بد  هـد   حاج آقا. 
خـد  ا شـما را نگه د  ارد   برای ما. قـرار نذر را که 
گذاشـتید   برای شـفای این بچـه، انگار همه 
د  سـت به کار شـد  ند   برای مـد  اوای علی اکبر. 
بعضـی وقت هـا خیلی چیزهـا کنار هـم قرار 
می گیرنـد   تـا یـک حال، خـوب بشـود  . انگار 
بـا  علی اکبـر  هم سـنی  و  هم اسـمی  ایـن 
جوان کربال، خود  ش د  ل ها را بیشـتر سـوزاند  ، 
نیسـت که توی ماه صفر هم هسـتیم و بعد   
هـم ایـن اربعیـن... مـن یک حـس عجیبی 
بـا  اربعیـن، یک جورهایـی اسـت.  د  ارم بـه 
این کـه انـگار همه چیز تمام شـد  ه و همه چیز 
رفتـه، اما باید   برگشـت، باید   رفـت. انگار باید   
شـروع کرد   د  وباره. نمی د  انم شـما اسـمش را 
چـی می گذاریـد   یـا چه حسـی د  ارید   بـه این 
قضیـه. من امـا حس می کنـم همین یک جا 
ننشسـتن و د  وبـاره راه افتـاد  ن یعنـی امید   به 
چیـزی د  اشـتن. د  وباره شـروع کـرد  ن، وقتی 
سـاکن شـد  ه ای، بی چیـز شـد  ه ای، خسـته 
شـد  ه ای. بایـد   تـوی اربعیـن باألخـره یـک 
کاری کـرد  . بی حرکـت نمی شـود   نشسـت. 
انـگار امیـد  ، فقـط این جاسـت، جایـی کـه 

سـكون را می گیـرد   از تو.

کسـی شـک نكرد   سـهیم نشـود   توی نذری 
کـه بـرای شـفای علی اکبـر کرد  یـد  . تـوی 
آسایشـگاه ما هم همگی قرار شـد   د  ه روز آخر 
صفر را روزه بگیریم. من اهل این نیسـتم که 
خوابـی تعریـف کنم یا حرفی بزنم که کسـی 
را د  ور خـود  م جمـع کنم. این که مژد  ه شـفای 
ایـن پسـر را د  اد  م هـم عنایـت خود  شـان بود  . 
نمی گویـم بـه مـن. می گویـم به مـا. عنایت 
خود  شـان بـود   بـه ما کـه بعضی هامـان واقعًا 

اسـیر شـد  ه ایم؛ اسـیر فكر و خیال کـه با این 
همـه ظلـم بعثي ها، اصـاًل کسـی می بیند   ما 
را. کسـی هسـت هـوای مـا را د  اشـته باشـد  . 
وقتـی وضـع سـخت می شـود  ، تـو هـم اگر 
سـخت نباشـی، فكر و خیـال و وسوسـه، ریز 
ریـز از هـر روزنـه ای می ریـزد   تـوی وجود  ت. 
گفتـم کـه این جـا معجـزه، معجـزه اسـت. 

جایـی کـه وضع، خیلی سـخت اسـت.
حاج آقـا! هفـد  ه هجد  ه سـاله بـود  م کـه عاد  تم 
شـد   نماز »صـد   ایاک نعبد   و ایاک نسـتعین« 
بخوانـم... تـا االن. منتهـا جـز بـرای فـرج 
د  عـا نمی کـرد  م؛ یعنـی رویـم هـم نمی شـد   
چیـز د  یگـری بخواهـم. شـبی کـه فریـاد   
د  رد   علی اکبـر پیچیـد   تـوی حیـاط ارد  وگاه و 
بعـد   خبـر رسـید   کـه بی هـوش افتـاد  ه، هـر 
نسـتعینی که می گفتم انگار د  اشـتم می گفتم 
خـد  ا! شـفا، خـد  ا! نجـات و هـر بار ایاکـش را 
محكم تـر می گفتـم و پـر اصرارتـر. مـن که 
خـود  م لیاقـت ند  اشـتم ببینمش یا د  سـت کم 
صد  ایـش را بشـنوم یـا نـورش بخـورد   تـوی 
صورتـم. فقط توی خواب د  ید  م نور، از سـلول 
علی اکبـر عجیـب سـر کشـید  ه بـه آسـمان. 
نمی د  انسـتم د  ارم از کـی سـؤال می پرسـم و 
کـه جوابـم را می د  هـد  . فقط می د  انسـتم یک 
نفـر هسـت، از همانی کـه نمی د  انسـتم کی 
هسـت پرسـید  م از حضـرت خبـری د  اری؟ 
کـه گفـت نـور را مگـر نمی بینـی. روی این 
حسـاب بـود   کـه مطمئـن شـد  م ایـن پسـر، 
خوب شـد  ه. خـوب بود  ؛ کـه می گویید   همین 
د  یشـب، حضرت تـوی خوابش آمـد  ه و گفته 
ان شـااهلل خـوب می شـوی. چیزهـای غریبی 
هـم کنار هـم جور شـد  ند   برای خوب شـد  ن 
این پسـر؛ اسـم علی اکبرش، اربعین، احساس 
امیـد  . د  ید  مـش. بچـه چه قد  ر سـرحال شـد  ه 
بـود  . چـه تجمعـی شـد   بـرای د  ید  نـش! چه 
هـم  بـود  . همـه  اند  اختـه  گونه هایـش گل 
می خواسـتند   ببیننـد  ش. شـفا را د  یـد  ن خیلی 

 ...فـرق د  ارد   با شـفا شـنید  ن
پی نوشت

* مرحوم حجت االسالم سید علی اکبر ابوترابی
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باباي من 
عطیه ساد ات حجتی

اگر د ر خود  فرو رفتی اگر کمتر تو غمگینی
به فكر زخم های غزه و اشک فلسطینی

به فكر د رد های پابرهنه د ر میانماری
روایت می کنی تاریخ را با سبک آوینی
سیاست با د یانت نسبت د یرینه ای د ارد 

نماند ی بی خبر از وارد ات چاد ر چینی
نجیبی مثل همت سربه زیری مثل بابایی

صبور و مهربانی مثل عباس ورامینی
د لیلی غیر قهوه خورد ن و د ل تنگی ات د ارد 
اگر تنگ غروبی گوشه یک کافه بنشینی

تمام راه را د ر فكر تحریم تو طی کرد م
تمام کوچه های تند  سرباال و پایینی

رسید م خانه د ید م کفش هایت را
چه می بینم به روی فرش با کفش آمد م از هول

می بینم شبیه قلب یک گنجشک زخمی تند  می لرزد 
د لم د ر استكان های کمر باریک د ر سینی

صد ای خند ه شیرین بابا شاد  باش تو
قرار ما د وشنبه شب به صرف شام و شیرینی

د یوانگي آزمون سختي د ارد 
چند  رباعي

روح سحري، ناز د مید ن د اري
مثل غزلي تازه شنید ن د اري

اي قصه روزهاي »من بود م و تو«
آن قد ر ند ید مت که د ید ن د اري

ایرج زبرد ست


چون آب به ریشه راه خود  را بلد  است
هرچند  کلیشه، راه خود  را بلد  است

زن با همه تبحرش د ر بازی
با گریه همیشه راه خود  را بلد  است

حید ر شكری زاد ه


هر بند ه براي خویش، بختي د ارد 
هر میوه نشاني از د رختي د ارد 

هرلحظه سرت به سنگ باید  بخورد 
د یوانگي آزمون سختي د ارد 

اصغر عظیمي


نه بنز، نه پاجرو، نه نیسان عشق است
هر چیز سریع بگذرد ، آن عشق است

با بود ن این همه ترافیک ... امروز
قالیچه حضرت سلیمان عشق است

عارفه د هقانی


آغاز شد م فاتحه ام را خواند ید 
از حالت عكسم گله ام را خواند ید 

این شعر برای سنگ قبرم خوب است
وقتی که شما فاتحه ام را خواند ید 

روح اهلل احمد ی


می خواهی از این کلبه تارم بروی
این گونه غریب از کنارم بروی

یک  لقمه نان هست که با هم بخوریم
امشب به خد ا نمی گذارم بروی 

بیژن ارژن

شوق ظهور
رضا  اسماعیلي

موال! سالم، جز غم د وری مالل نیست
د ارم هزار سینه سخن... کو؟ مجال نیست

آلود ه است آب و هوای جهان عزیز!
آبی د رون چشمه  د نیا زالل نیست

موال! د روغ نه، به خد ا یک حقیقت است
»انسان« د ر این زمانه به جز یک محال نیست

د نیا شد ه ست انجمنُ گند ه الت ها
جایی د ر این میانه برای »کمال« نیست
طاعون ظلم، روح زمین را جوید ه است

د ر چشم این زمانه »عد الت« سؤال نیست
»د ی شیخ با چراغ همی گشت گرد  شهر

کز د یو و د د  ملولم و من...« بی خیال نیست!
د ر سر هوای وصل تو د ارم، همین و بس
چون شیعه  نگاه تو هستم، محال نیست

روحم قیام کرد ه به شوق ظهور تو
ای نازنین! زمان ظهور و وصال نیست؟!

تأملخوبان



فاصله
میالد  عرفان پور

عمري ز د وري ات گله مي کرد م
با صبر خود  مجاد له مي کرد م

گاهي به اشک، قهقهه سر د اد ه
گاهي به ناله هلهله مي کرد م

د ار و ند ارمـ  این د ل خونینـ  را
با یاد  تو مباد له مي کرد م

مي رفت اشک، از پِي اشک و من
خاموش، سیِر قافله مي کرد م

...
اّما به جاي این همه بي تابي

یک چند  کاش حوصله مي کرد م
عمرم به آه و ناله تلف شد ، کاش
 فكري به حال فاصله مي کرد م

بیشتر
فاطمه ساد ات مظلومي

با همه خوبم من اما با شما، خب بیشتر...
 د وستم د اری ولیكن من تو را، خب بیشتر...
لحظه ای مال منی و »تو« خطابت می کنم

 گرچه سعی ام بود ه تا گویم: »شما« خب بیشتر...
جور د یگر می شود  هر کس ببیند  ماه را
 عاقالن د یوانه و د یوانه ها، خب بیشتر!

»غیرمعمولی ست رفتار من و شک کرد ه اند «
 اهل خانه، د وستان آشنا خب بیشتر...

اشک های بی هوا، بعضاً سكوت بی د لیل...
 شعر اما می کند  رسوا مرا، خب بیشتر
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اجیر می گیریم
یكی از مسـائل معمول و از ویژگی های خاص »پسر بزرگ 
بود  ن« این اسـت که نمـاز و روزه های قضـای پد  ر)برخی از 
مراجـع مـاد ر را هـم اضافه کرد ه انـد( از د  نیا رفتـه اش را باید   
به جـا بیـاورد  . ایـن کار  د  و حالـت د  ارد  ؛ یـا می توانـد   خود  ش 
ایـن کار را انجـام د  هـد   یا خیـر، د  ر حالـت د  وم بایـد   نماز یا 
روزه را بـه کـس د  یگری بسـپارد   کـه او انجام د  هـد  . د  ر این 
حالـت یـک قـرارد  اد   اجـاره پد  یـد   می آید  . به کسـی که طی 
ایـن قـرارد  اد   نماز قضـا و روزه مرحوم را به جا مـی آورد  ، اجیر 
گفتـه می شـود  . بـه کسـی هـم کـه اجـاره می د  هـد   موجر 

مي گویند  .

اجاره د  رآمد   د  ارد  
از آن جـا کـه گفتیـم ایـن کار یـک قـرارد اد اجـاره اسـت، 
مشـخص می شـود   که علي القاعـد  ه یک پولی هـم رد  وبد  ل 
می شـود   کـه بـر اسـاس قـرارد  اد   و د  ر ازای خوانـد  ن نمـاز و 
به جـا آورد  ن روزه قضـا به شـخص اجیـر مي پرد  ازند  . میزان 
ایـن مبلـغ هـم قاعـد  ه خاصي نـد  ارد   و بنـا به  عرف اسـت 
و بـه توافـق بیـن خود  شـان مربـوط مي شـود  . اجیر شـد  ن 
هـم د  ر ایـن موضـوع به رغم همه سـختي هاي جسـمي و  
شـرعي اش هیـچ اشـكالي نـد  ارد    که هیچ، حتی ثـواب هم 

د  ارد   و ایـن یـک روش د  ینی و شـرعی اسـت.

آد  م زند  ه وکیل و وصی نمی خواهد  
اول تأکید   کنیم که همه این مسـائل و قضایایی که خواهد   
آمـد   بـرای نماز و روزه میت اسـت و انسـان زند  ه، چه سـالم 
باشـد   و چه نباشـد  ،  نمی توانـد   برای خواند  ن نمـاز و گرفتن 
روزه هایـش اجیـر بگیـرد  . حاال اگـر نمی تواند   کامـل انجام 
د  هـد   بایـد   مراحـل د  یگـری را انجـام د  هـد   که د  ر رسـاله ها 

آمـد  ه اما سـاقط شـد  نی و اجیر د  اد  نی نیسـت.

نمـازوروزهاجارهای!
محسن احمد  ی

احکامخوبان



خود  مان نماز و روزه قضا د  اریم
آیـا کسـي که خود  ش نمـاز و روزه قضا د  ارد  ،  مي تواند   نمـاز و روزه قضاي 
میتـي را برعهـد  ه بگیـرد  ؟ د  ر این بـاره اکثر علما گفته اند   کـه بله مي تواند   
امـا برخـی ایـن شـرط را هـم کرد  ه اند   که به شـرط آن که وقـت روزه 

قضا]ي خود  ش[ تنگ نباشـد  .

پول اجیر را چه کسی بد  هد  ؟
حـاال رفتیـم و برای نماز میت اجیر گرفتیم. مبلغ اجاره را چه کسـی باید   
بد  هـد  ؟ پاسـخ ایـن اسـت که میـت مورد  نظر، یـا وصیت کـرد  ه که مثاًل 
برایـم فـالن قـد  ر نمـاز و روزه بد  هیـد   و یا نكـرد  ه. د  ر صـورت اول چون 
وصیـت اسـت می شـود   از ثلث امـوال او بـرای این منظور اسـتفاد  ه کرد   
امـا اگـر وصیت نكرد  ه باشـد   این مسـئله بر عهد  ه پسـر بزرگ تر اسـت. 
هم مسـئولیت مالی و هم مسـئولیت شـرعی اش؛ د  ر اصـل خود  ش باید   
به جـا بیـاورد   و اگر نمی تواند   بایـد   خود  ش هزینه اش را بپـرد  ازد   و د  یگری 

را بـرای ایـن کار اجیر کند  .

قرارد  اد  
همان طور که گفتیم این مسـئله بـرای خود  ش قـرارد  اد   د  ارد   و د  ر صورت 

اختـالف هم بـه همین قرارد  اد   رجوع می شـود  .
سـؤاالتی مثل این کـه گفتـن اذان و اقامـه بـرای ایـن نماز، سـالم های 
آخـر نماز و تسـبیحات اربعه کامـل و... با همین قاعد  ه جـواب می گیرند   
که هرگاه د  ر عقد   اجاره کیفیت خاصی بر اجیر شـرط نشـد  ه باشـد   مثل  
این کـه شـرط نكرد  ه باشـند   که برای هـر نمـاز بایـد   اذان و اقامه بگوید   
و کیفیـت متد اولـی کـه اطالق عقـد   اجاره بـه آن انصـراف پید  ا 
کند  ، هم وجود   ند  اشـته باشـد  ، بر اجیر الزم اسـت که نمـاز را با 
مسـتحباتی که انجام آن متعارف اسـت بخواند  ، مثـاًل قنوت نماز 
یـک مسـتحب عاد  ی اسـت که بایـد   انجام د  اد  ه شـود   ولی الزم نیسـت 

که بـرای هر نمـازی اذان بگوید  .

واگذاری به غیر
برخی هـا نمـاز میتـی را قبـول می کننـد   اما به د  الیلـی نمی تواننـد   آن را 
بخواننـد   و یا به آخر برسـانند   د  رنتیجـه آن را به د  یگـران واگذار می کنند  . 
اواًل اصـاًل می شـود   ایـن کار را کرد   و ثانیاً اگر می شـود چه طـور؟ د  ر این 
حالـت هـم باز د  و صـورت وجـود   د  ارد  . یا این که موجر به ایـن کار راضی 
اسـت و خـود  ش اجـازه د  اد  ه و یـا این کـه عـرف می گویـد   کـه خوانـد  ن 
مهـم اسـت نـه این که چه کسـی بخوانـد  . د  ر همـه این موارد   می شـود   
نمـاز یـا روزه را بـه کـس د  یگری واگـذار کرد   امـا د  ر غیر این هـا- مثاًل 
شـرط کـرد  ه کـه این فـرد   خـود  ش نمـاز را بخوانـد  - فـرد   نمی تواند   به 

د  یگری واگـذار کند  .
د  ر ضمـن، اگـر کسـی بخواهـد   واگذار کنـد   نمی تواند   به کمتـر از مبلغی 
کـه خود  ش قرارد  اد   بسـته ایـن کار را انجام بد  هد   مگر این که بخشـی از 

مـد  ت نمـاز و روزه مورد  نظر را خـود  ش انجام د  هد  .

اگر به شرط عمل نکرد  ؟
فـرض کنیـم کسـی که نمـاز را می د  هد   با کسـی کـه نمـاز را می خواند   
شـرط کـرد  ه کـه مثاًل یـک سـال نمـاز را د  ر 9 مـاه بخواند   امـا اجیر به 
ایـن شـرط عمل نكنـد  ، د  ر این صورت چـون اجیر به شـرط عمل نكرد  ه 

نمی توانـد اجرت را هـم بگیرد  .

ترتیب را چه کنیم؟
مـا زند  ه هـا که بخواهیم نمـاز خود  مان را بخوانیم با همان سـاعات روز و 
جلـو رفتـن زمـان این کار را می کنیـم. مثاًل بعـد   از اذان صبح نماز صبح 
را می خوانیـم و بعـد   از نماز مغرب هم نماز عشـا را، امـا برای نماز قضای 
میـت ترتیـب به ایـن صـورت واجب نیسـت؛ بنابراین می شـود   که یک 
مـاه تنهـا نمـاز صبح میـت را خواند  . بعـد   نمازهـای ظهـرش را و... البته 
همیشـه بایـد   نمـاز ظهـر بر عصـر و مغرب بر عشـا مقد  م باشـد  . ضمن 
این کـه طبـق نظـر مشـهور، فوریت شـرط نیسـت ولـی بهتر اسـت د  ر 

اقامـه نمـاز قضا کوتاهی نشـود   و آن را به تأخیـر نیند  ازد  .

می شود   به جماعت بخوانیم؟
برنامـه برخی از مسـاجد   د  ر مـاه مبارک رمضان اقامـه جماعت نماز قضا 
اسـت. د  ر ایـن مـورد   باید   توجـه کنیم که د  و صـورت نماز قضـا د  اریم یا 
احتیاطـی یـا قطعـی. اگر که قضا از امـام جماعت و مأموم قطعی باشـد  ، 
هر د  و د  رسـت اسـت امـا اگر امام جماعـت احتیاطاً نمـاز را قضا می کند  ، 

این جـا اقامـه به جماعت صحیح نیسـت.

طبق فتوای کد  ام مرجع عمل کنیم؟
د  ر ایـن بحـث مـا بـا د  و نفـر مواجـه هسـتیم. یكـی میـت مورد  نظـر و 
د  یگـری اجیـر مورد  نظر. خب سـؤال پیـش می آید   که شـاید   بین مراجع 
تقلیـد   ایـن د  و عزیز اختـالف باشـد   د  ر آن صورت اجیـر مورد  نظر چه کار 
بایـد   بكنـد  ؟ اصـواًل اجیـر باید   بـه وظیفه خـود  ش عمل کند   نـه وظیفه 

میـت؛ و اال نمی شـود   مثـاًل مرد   بـرای زن اجیر شـود  !

فسخ قرارد  اد  
حـاال د  و نفـر قـرارد  اد   را بسـتند   امـا یک نفـر قصـد   فسـخ د  ارد  . چه طور 
می توانـد   ایـن کار را انجـام د  هد  ؟ فسـخ قـرارد  اد   چنـد   شـرط د  ارد   که د  ر 
رسـاله ها آمـد  ه. یكی از این شـروط این اسـت که به قول معـروف »غبن 
فاحـش« صـورت بگیـرد  ؛ یعنی ضـرر قابل توجه باشـد  . مثاًل بـرای یک 
سـال نماز و روزه مبلغی گرفته اسـت که به طورمعمول برای د  ه روز نماز 

و روزه بـه د  یگـران مي  د  هند  .
امـا اگـر اجیـر د  ر قـرارد  اد   گفتـه کـه اگـر مغبـون هـم بشـوم باز فسـخ 
نمی کنـم،  د  ر ایـن صـورت حـق فسـخ نـد  ارد   و ایـن تكلیف بر سـرش 
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 آد   م هایی که د   یر بزرگ می شوند   

هنـوز نه سـال بیشـتر ند   اشـت کـه چهارمین فرزنـد    خانـواد   ه به د   نیـا آمد    و 

چـون مـاد   ر کار زیـاد   ی د   ر مزرعـه و خانـه د   اشـت بـد   ون این کـه نظـر او را 

بخواهـد   ، مسـئولیت نـوزاد    تـازه متولد    شـد   ه را به او سـپرد    و خیلی قشـنگ 

گفـت از امـروز تـو مـاد   ر او هسـتی و همـه کارهایـش با تو اسـت. حـاال او 

عـالوه بـر این کـه خواهر بـزرگ بود    مـاد   ر هم شـد   ، کم کم با کـود   ک اُنس 

گرفـت د   ر تمـام روز روی د   وشـش بـود    و بعـد    از گذشـت چنـد    هفتـه مثـل 

یـک مـاد   ر از صـد   ای گریه کـود   ک متوجه می شـد    چـه چیـزی می خواهد   ، 

لـذت بازی هـای کود   کانـه اش بـا بـازی با خواهـر کوچكش بیشـتر و زیباتر 

می شـد   . کم کـم یـاد    گرفته بود    چگونـه به او غذا بد   هـد    و کـي او را بخواباند    

بـا این کـه بعضی شـب ها تمام بد   نـش د   رد    می گرفـت اما باألخره شـد   ه بود    

یـک پرسـتار خوب بـرای خواهـرش؛ بلـه او خیلی زود    بزرگ شـد   . 

د   ر گذشـته، والد   یـن خیلـي زود    بـه بچه هـا اطمینـان می کرد   نـد    و بـه آن ها 

مسـئولیت می د   اد   نـد   ، بـه عكس االن که بچه هـا خیلی د   یر بالغ می شـوند    و 

از نظـر پـد   ر و ماد   ر همیشـه بچه اند   ؛ به خاطر همین هیچ مسـئولیتی د   ر خانه 

ند   ارنـد    جـز خـرج کـرد   ن، کـود   کان ایـن زمان یـا د   یر بـزرگ می شـوند    و یا 
اصـاًل بزرگ نمی شـوند   . 

سمانه هوشمند یاد د اشت های یك خانم خانه د اربانوانهنرمند

 خجالت
بـا امیرحسـین، آیـات قرانـی را کـه د  ر مهـد   به او 
آمـوزش د  اد  ه بود  نـد   کار کـرد  م. وقتـی تمـام شـد   
رفتـم کمـی اسـتراحت کنـم، امـا هـر چـه از این 
پهلو به آن پهلو شـد  م خواب به چشـمانم نیامد  . د  ر 
همین وقت صد  ای بگومگویـی از آپارتمان کناری 
بـه گوشـم رسـید  . انـگار زن و شـوهر بد  جـوری 
حرفشـان شـد  ه بـود   البتـه صد  ایشـان واضـح بـه 
گـوش نمی رسـید  . از سـر کنجـكاوی سـرم را به 
د  یوار چسـباند  م تا بفهمم سـر چی بحثشـان شد  ه 
که ناگهان د  سـتی روی شـانه ام خـورد  . د  ر تاریكی 
اتاق ترسـید  م. وقتی برگشـتم امیرحسین بود   که با 
زبـان کود  کي اش گفـت: مامان! وال تجسسـووا! از 
خـود  م خجالت کشـید  م چه قد  ر زود   آیـه اي را که با 

هـم حفظ کـرد  ه بود  یـم،  فرامـوش کرد  م.

 بند  ه های عجول

سـر سـفره ناهار نشسـته بود   و بـا ولع غـذا می خورد   

آن قـد  ر تند  تنـد   می خـورد   که آد  م فكر می کرد   کسـی 

قـرار اسـت غـذای او را بگیـرد  . د  ر حالی کـه د  هانش 

پـر بـود   گفـت: مامـان شـام چـی د  رسـت می کنی؟ 

گفتـم: مامان جـون تـو االن د  اری ناهـار می خوری، 

غذایـت را بخـور تـا شـب خـد  ا بـزرگ اسـت، یـک 

چیـزی می پـزم. د  وبـاره بـا د  هـان پـر گفت: نـه بگو 

چی د  رسـت می کنـی... که د  ر همین حیـن غذا پرید   

بـه گلویـش. وقتی لیوان آب را سـر کشـید   با صد  ای 

بلنـد   گفت آخیش د  اشـتم خفه می شـد  م. گفتـم: آره 

عزیـزم بـه خاطـر این که همیشـه عجلـه می کنی!

 د  ر د  لـم امـا به خد  ا گفتم: نكنه مـا هم همین طوري 

رفتـار می کنیم، تـو خد  ای مهربان، عبـاد  ت وعد  ه بعد   

را از مـا نمی خواهـی اما مـا بند  ه های عجـول، روزی 

فـرد  ا و یـا حتی سـال د  یگـر را هم از تـو می خواهیم 

خواهیـم بود   یـا نه؟د  ر صورتی کـه نمی د  انیـم آیـا تـا وعـد  ه بعـد   زنـد  ه 

 صورتي

بـراي خریـد  ن  آن قـد  ر  صورتـی؛ همه چیـز صورتـی، 

جهیزیـه اش بازارهـا را بـاال پایین کـرد  ه بود   کـه تقریبًا 

جایـی نمانـد  ه بود   که نرفته باشـد   از گل بشـقاب گرفته 

تـا پـرد  ه و د  سـته قاشـق ها هـر چیـزی کـه فكـرش 

را بكنـی صورتـی خریـد  ه بـود  . بـراي این کـه تمـام 

وسـایلش یک رنـگ باشـد   و چید  مـان خانه زیبا بشـود  ، 

زحمـت زیـاد  ی را به جـان خرید  . وقتی باألخـره زند  گی 

مشترکشـان را د  ر خانـه جد  یـد   آغـاز کرد  نـد   زن نفهمید   

چـرا د  لـش بـا د  ل شـوهرش یكی نیسـت، وقتـی فكر 

کـرد   که د  یگـر نمی تواند   بـا او زند  گی کند   خیلی سـریع 

و راحـت، بـد  ون هیچ صبر و مقاومتي د  رخواسـت طالق 

نكرد  .د  اد   حتـی یک بـار هـم بـرای بقـای ایـن رابطـه تالش 

تأملخوبان



 بانوان هنرمند  

وقتـی سـوار اتوبوس شـد   ناخـود  آگاه د  ر د  ل بـه او آفرین گفتـم؛ چه قد  ر زیبا. این که با د  اشـتن 

سـه تـا بچه کوچـک از منزل بیایي بیـرون، بچه هایی که هر کد  امشـان مراقبـت خاص خود   

را می طلبنـد  . وقتـی می خواسـت  سـوار اتوبوس شـود   ابتد  ا کـود  ک بزرگ تر را سـوار کرد  ، بعد   

د  ومـی را و د  ر آخـر خـود  ش بـا یک بچه به بغل و یک سـاک نسـبتاً بزرگ که روی د  وشـش 

بـود   سـوار شـد  ، امـا من بـه خاطـر این هـا د  ر د  ل بـه او آفرین نگفتـم، بلكه تحسـین من به 

خاطـر حجـاب بسـیار خـوب ایـن خانم بود  . بـا این که نـوزاد  ی د  ر بغل د  اشـت و سـاکش هم 

سـنگین بـه نظـر می رسـید   اما به بهترین شـیوه چـاد  رش را هم گرفتـه بود  . فكـرش را بكن 

یـک طفـل را بـه تو بد  هند   بـا یک کیف بـزرگ آن وقت بگویند   حـاال اگر می توانـی چاد  رت 

را هـم محكـم بگیر. البته این مطلب را شـاید   آقایان زیاد   متوجه نشـوند   چون هیـچ گاه د  ر این 

وضعیـت قـرار نگرفته اند   اما بـه هر حال به نظر مـن خانم های چاد  ری واقعاً هنرمند   هسـتند  .

 پیراهن مارک د  ار

تـازه یـک پیراهـن خریـد  ه بـود  م. وقتـی قیمتـش را 

پرسـید  ، با افتخار گفتم: قیمتش باالسـت. و بالفاصله 

اد  امـه د  اد  م: چـون مـارک د  ار اسـت. آن وقـت سـریع 

پیراهـن را پوشـید  م و د  ر حالی کـه پـز مـی د  اد  م گفتم: 

آد  م بایـد   کالس د  اشـته باشـد   و هـر جنسـی را نخرد  . 

مـن کـه فقـط برند   مي پوشـم!

 امـا او رو بـه مـن کرد   و گفـت: بلـه آد  م باید   باکالس 

باشـد   و نبایـد   سـراغ هـر جنسـی بـرود   د  رسـت مثل 

خد  اونـد  ! اخمـی کرد  م و گفتم: یعنـی چی؟ گفت: مگر 

نمی د  انـی کـه خد  اونـد   هم هـر عملـی را از بند  گانش 

نمی پذیـرد  ، خـد  ا هـم فقـط خریـد  ار اعمال مـارک د  ار 

ماسـت و البته آن هم از بهتریـن نوعش. بعد   د  ر حالی 

کـه بـه پیراهنم اشـاره مي کـرد  ،  گفـت: خد  اونـد   اعمال 

خـوب را منحصـراً از بند  گان مؤمنش می پذیرد   و آن هم 

اعمـال خالـص و بـد  ون هرگونه ریـا. بلـه کارهایي که 

خالصانـه و برای رضـای او انجام می پذیـرد  ، آن وقت او  
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ارد  و: ارد  وهاي زیارتي، 

تفریحي و سیاحتي، جمع وجور 
کرد  ن یک جمع زنانه آن قد  رها 
سخت نیست. خانم ها همیشه- 

اگر کاری ند  اشته باشند  - 
پای کارند  .

بازی: مثل هم بازی 
شد  ن با بچه ها. این بار نه از روی 

احساس وظیفه و نه فقط برای سرگرم 
کرد  ن او، بلكه برای زند  ه کرد  ن خاطرات 
کود  کی تان با او همراه شوید  . هم چنین 

می شود   رفت سراغ بازی های د  سته جمعی 
قد  یمی مثل هفت سنگ و 
گرد  وبازی، گل یاپوچ و... .

 
آرایش: چه کسي از زیباتر 

شد  ن، حتي براي چند   د  قیقه بد  ش مي آید  ؟ 
چه کسي تأثیر شگرف آرایش را بر خانم ها 
انكار مي کند  ؟ الاقل د  ر ایران که این تأثیر را 
همه قبول د  ارند  ! مي ماند   قید   و قیود   شرعي 

پیاد  ه روی: پیاد  ه روی مسئله که خود  تان حتماً مي د  انید  .
یک تیر و د  و نشان است. هم زمان با 

آن می توانیم به چیزهایی که د  وست د  اریم 
و برایمان مهم هستند   هم  فكر کنیم. قد  م زد  ن 
د  ر هوای خنک صبح د  ر فضاهای سبز سطح 
شهر یا خیابان هایی که هنوز خسته  ترافیک 

نشد  ه اند  ، انرژی زند  گی را برای باقی 
ساعات روز تأمین می کند  .

جشن گرفتن: 
روزهای زیاد  ی هست که یاد  آور 

خاطرات خوش برای خانواد  ه هاست 
یا می تواند   از این به بعد   باشد  ! آماد  ه 

کرد  ن یک کیک خانگی هم می تواند   
احساس های شاد  ي آور را د  ر روز تولد   

اعضای خانواد  ه د  وچند  ان 
کند  .

حال: اصواًل اغلب 
نا خوشی های ما یا نگرانی براي 

روزهایی است که هنوز نیامد  ه یا غصه  
روزهای رفته. بد  انیم که اگر »هست«ها 

را قد  ر ند  انیم، می شوند   »بود  « هایی 
پر از ای »کاش«ها.

خاطره: خاطره کاًل 
د  و نوع است. اگر شیرین باشد   

که خوب است برای جمعی گفته شود   
تا بهره ببرند   و اگر تلخ باشد   باز د  رس 

عبرت می شود  ! صد  البته خاطرات 
مگو د  ر این د  و د  سته جای 

نمی گیرند  .

سحرخیزی: 
تنفس هوای صبح و انجام چند   

حرکت نرمشی ساد  ه د  ر آن، حس 
سرزند  گی را د  وچند  ان خواهد   کرد  . 

حتی سه چند  ان هم گفته 
 شد  ه!

زیارت : زیارت،  
آرامش بخش است و آرامش،  
شاد  ي آفرین. به ویژه اگر همراه 
خانواد  ه باشیم و د  ر کنار فضاي 
معنوي امام زاد  ه سفره اي ساد  ه 

پهن کنیم و... .

رنگ: هرچه که د  ر 
حجاب و چاد  ر به مشكی 

توصیه  شد  ه، لباس های منزل 
به رنگ های روشن و 

شاد  !

الفبايشاديهايزنانه
فاطمه قاد  ري

اگر الفبای شاد  ی ها را بد  انیم، نوشتن مشق زند  گی راحت تر می شود  .

تعاد  ل: تعاد  ل مثل د  و کفه 
ترازو است؛ د  ر زند  گي هم تالش برای 
معیشت الزم است و هم تفریحات 

سالم.

ذکر: یعنی یاد   کرد  ن 
خد  ای رحمان که بی شک منتهای 

آرامش است. آرامش هم د  ر چیزی جز 
یاد   خد  ا نیست. به قول شاعر:

 باید   خلیل بود   و به یار اعتماد   کرد  
گاهی بهشت د  ر د  ل آتش 

فراهم است

 
 د  ست د  ر د  ست 

هم د  هیم به مهر...: منظور از 
این فقره این نیست که با همه د  ست 

د  وستی د  هیم که مانع شرعی هم د  ارد  ! بلكه 
یاری رسانی به د  یگران منظور است که هم 

آرامش د  رونی و هم حس رضایت را 
سبب می شود  . نیاز هم همیشه 

ماد  ی نیست!

چاه اِرت: مثل مهند  س ها 
که برای از بین برد  ن و تخلیه نویز د  ر 

شبكه های کامپیوتری، از چاه ارت استفاد  ه 
می کنند  ، بد   نیست ما هم برای هیجانات و 

احساساتمان، چاه ارت حفر کنیم تا بار احساسات 
مخرب آن را تخلیه کنیم. با این تفاوت که آن 

چاه را مهند  س د  ستور می د  هد   و د  یگران 
می کنند   ولی عمله و مهند  س این 

چاه خود  مانیم.
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ثمره چینی: می شود   
با خانواد  ه های اقوام و البته یک 

باغد  ار هماهنگ کرد   و به جای بازار، 
میوه مورد  نیاز خود   را با د  ست های خود  مان 

بچینیم و پولش را هم مستقیم و 
بي واسطه بد  هیم به باغ د  ار محترم 

یا محترمه.

ژولید  گی تعطیل: 
خانه تكانی و تغییر چید مان منزل که فقط 

مختص نوروز نیست. تغییر د  اد  ن محل چند   
مبل و میز و گلد  ان و کارهایی ساد  ه از این د  ست، 

تأثیر بسیاري د  ر نشاط ما و اهل منزل خواهد   د  اشت. 
د  ر فرهنگ ایران باستان نیز، د  ر روزهای خاصی 

از هر ماه شمسی، مرد  م به خانه تكانی منزل 
اقد  ام می کرد  ند  ؛ بنابراین اگر الاقل خون 

آریایی د  ارید  ! امتحان کنید  .

صبحانه  نشاط: 
به صبحانه با احترام بنگریم و به 

تأثیر جسمي و نشاط روحي که به ما 
مي د  هد  ،  توجه د  اشته باشیم. به ویژه 

اگر یک صبحانه انرژی زاي 
د  سته جمعی باشد  .

کوهنورد  ی: 
کوهنورد  ی مظهری از 
رفعت روح آد  می است. 
هرکس رفته همین را 

می گوید  .

غافل گیر کرد  ن 
د  وستان قد  یمی: هیچ چیز 

جای شنید  ن صد  ای د  ل نشین 
یک د  وست را نمی گیرد  . د  فترچه 

تلفنتان را چک کنید   و 
تماسی بگیرید  .

تذکر: 
اگرچه الفباي باال، 

بیشتر با توجه به شاد  ي خانم ها 
تنظیم شد  ه است ولي اغلب آن ها 

براي آقایان نیز قابل استفاد  ه 
است.

هـ نرمند  ی: ذوق 
بی انتهای خانم ها و کسب مهارت های 
هنری مثل نقاشی، خطاطی، سفالگری، 

گل سازی د  ر انواع شیوه ها با باال برد  ن اعتماد  به نفس، 
نیروی نشاط را به زند  گی تزریق می کند  . همین طور 

آموختن هنرهایی مثل خیاطی افزون بر جنبه 
مثبت هنری، به اقتصاد   خانواد  ه نیز کمک 

مي کند  .

منتظر نمانیم: قرار 
نیست شخص یا اتفاق خاصی از 

راه برسد   تا ما را شاد   کند  ! باید   با تقویت 
روحیه  شوخ طبعی و بذله گویی، زند  گی را 

به کام خود   و اطرافیان شیرین کنیم؛ 
به عبارت د  یگر شاد  ی ساز باشیم 

نه شاد  ی گیر!
نماز جماعت: 

زمانی د  وستان مسجد  ی 
و هم هیئتی به جای د  وستان 
وایبری، واتساپ و... ساالری 
می کرد  . هم د  ین د  اشت و 

هم د  نیا.

یاد  گاری باشید  : د  قت 
کرد  ه اید   یک صفحه خالی اگرچه سفید   
و پاک است، اما ارزشی برای نگه د  اشتن 

ند  ارد   چون چیزی برای یاد  گاری بود  ن د  ر آن 
نوشته  نشد  ه؟! باید   با مهربانی، شاد   بود  ن، د  وست 

د  اشتن، لبخند   زد  ن و پرانرژی بود  ن و 
سرزند  گی، ماند  گار بود  ن و یاد  گار بود  ن 

را خاصیت خود   کنیم.

قد  رد  انی: حس 
د  ید  ه شد  ن و مهم بود  ن را با 

بیان سپاسگزارانه و یا با تقد  یم یک 
هد  یه هرچند   د  ر حد   یک شكالت، 

جاری کنیم؛ خیلی راحت.

ظرافت: شما هم 
تصد  یق می کنید   که چند   تخم مرغ 

نیمروی تزیین شد  ه با چند   تكه گوجه فرنگی و 
یک برگ ریحان، بسیار د  ل پذیرتر از ماهی پلوی 
پرهزینه ای است که با  ماهیتابه و قابلمه پای سفره 

بیاوریم. برای تک تک فعالیت های روزمره 
بسته به زمانی که د  ر اختیارد  اریم، همین 

ظرافت ها را به خرج د  هیم.

طبیعت: از قد  یم 
گفته  اند   اگر خود   به طبیعت 

نمی رویم، طبیعت را به خانه بیاوریم! 
د  اشتن چند   گلد  ان گل طبیعی د  ر 
گوشه و کنار خانه، فضای زند  گی 

را لذت بخش تر می کند  .
ضابطه های 

غیرضروری: همیشه قرار نیست 
ناهار روی میز د  ر آشپزخانه صرف شود  ! کما 

این که همیشه هم قرار نیست جلوی تلویزیون 
روی زمین میل شود. می توانیم بسته به فضای 
منزل و فصل سال، سفره غذا را د  ر گوشه ای 

از حیاط و یا بهارخواب و د  ر هوای آزاد   
پهن کنیم. به همین ساد  گی!

فرصت سازی: 
یعنی از ساد  ه ترین موقعیت ها 

شاد  ی  بیافرینیم، یكی از تفاوت های 
انسان های شاد   با ناشاد  ها د  ر همین 
است که آن ها شاد  ی خلق می کنند   

نه این که ذاتاً شاد   باشند  .

ُگل: اگرچه گل های 
مصنوعی ماند  گارترند   و بیشتر جلوی 

چشم ما می مانند   اما پیشنهاد   می کنیم 
گاهي یک شاخه گل طبیعی بخریم و 
به خود  مان هد  یه کنیم، مطمئناً انرژی  

سلول زند  ه از پالستیک سوخته 
بیش تر خواهد   بود  .

لحیم: یعنی 
بتوانیم بین د  یگران صلح 

د  هیم. وصل کنیم نه 
فصل!

 شعر: می شود   
حد  اقل روزی یک یا د  و بیت 

شعر را با مضمونی واال از برکنیم. 
این طور حتی به مرور زمان یک 
رقیب جد  ي براي مشاعره با 

د  یگران مي شویم.

ورزش: طناب زد  ن، 
شنا و ورزش های باشگاهی 

مثل پینگ پنگ و بسكتبال به ویژه 
به د  لیل د  اشتن فضای جمعی، 
بسیار نشاط آور است. حتی 

کمی پرید  ن!

عطر: براي خانم ها 
عطر و اد  وکلن برای بیرون از 

منزل مشروعیت ند  ارد  ، اما کسی 
هم استفاد  ه از آن  را برای 

خانه ممنوع نكرد  ه!
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یكـی بـود  ، یكـی نبـود   و غیر از خـد  ا هیچكی 
نبـود  . د  ر یـک جنـگل د  ور1 یـک بـز بـا سـه 
بچـه اش زند  گـی می کرد  .2 اسـم بـز، زنگوله پا3 
بزغاله هایـش هـم شـنگول  و  اسـم  و  بـود   

منگـول4 و حبـه انگـور5.
 یـک روز مامان بزی می خواسـت برود   بیرون 
تـا بـرای خانـه خریـد   کنـد  6 . بـرای همیـن 

بچه هـا را صـد  ا زد   و گفـت: 
- بچه هـا مـن می خواهـم بـروم شـهر7 خرید   
کنـم. شـما تو خانه باشـید   و بـازی کنید   تا من 
برگـرد  م اما تـا وقتی کـه برنگشـتم د  ر را برای 

هیچ کـس د  یگری بـاز نكنید  !8
بچه ها هم باهم یک صد  ا گفتند  : چشم! 9

مـاد  ر شـال و کاله کـرد  10 و رفت به شـهر. اما 
گرگـی کـه د  ر همـان اطـراف خانـه د  اشـت11 
وقتی کـه د  یـد   مـاد  ر از خانه خارج شـد   تصمیم 
گرفـت بـرود   سـراغ بچه هـا تـا بتوانـد   بعـد   از 

مد  ت هـا یـک کباب بـره بخـورد  .12
بعـد   از این کـه مامـان بـزی کامـاًل د  ور شـد   

گـرگ رفـت د  ر خانـه بزی هـا و د  ر زد  .13
- کیه؟ کیه؟

- منم، منم، ماد  رتون. 

د  ر  ماجراهـا  همـه  اصـواًل   .1
جنـگل برگـزار می شـد   و از عالـم تمد  ن 
بـه د  ور بـود  . جنگل ها هـم همیشـه د  ور بود  ند   تا 
ایـن فكـر به ذهن بچـه نزند   که برویم و سـیری 
کنیـم ببینیـم اصاًل بـز زنگوله پـا آن جـا زند  گی 

می کنـد   یـا نه.
بـد  ل  و  نسـخه بد  ل ها  از  هیچ کـد  ام  د  ر   .2
نسـخه بد  ل ها اسـمی از شـوهر محتـرم خانـم 
بـزی به میان نیامد  ه ولی حتماً ایشـان شـوهری 
د  اشـته اند   کـه د  ر مقطع کنونی د  ر منزل تشـریف 

ند  اشـتند  . 
3. احتمـااًل از آن بـاب کـه به پایـش یک عد  د   
زنگولـه بسـته بـود  ؛ البتـه د  وسـتان می د  اننـد   که 
این د  اسـتان بـرای زمان های خیلی قد  یـم بود  ه و 
اال اگر امروزه این بز تشـریف د  اشـتند   نامشـان بز 

آی پـد   بـه پا و گلكسـی به ُسـم می بود!
اواًل  کـه  پید  اسـت  فقـره  همیـن  از   .4

شـنگول ومنگول د  وقلـو بود  نـد   
ثانیـًا  و  شـد  ه  این طـور  اسمشـان  کـه 
پـد  ر و مـاد  ر زیـاد   بـرای اسمشـان تأمـل و تفكر 
مـا  هرچنـد    کـه  می کنـم  یـاد  آوری  نكرد  نـد  . 
قد  یم ترهـا اسـم های بی معنـی هم چـون بسـته، 
ترکـه، چرمـی، حـرف نـاز، د  د  ه، و... د  اشـتیم امـا 
خوشـبختانه امـروزه والد  یـن برای کـود  کان خود   
اسـامی زیبایی انتخـاب می کنند  . ازجمله: پـاد  را و 

هیـراد   و رشـان و... 
5. ایضـاً بـه نظـر می رسـد   والد  یـن حبـه انگور 
از همـان کوچكـی، وی را بیشـتر از بقیه د  وسـت 
د  اشـتند   کـه اسـمش این قـد  ر متفـاوت از بقیـه 

است.
6. تعجـب د  ارد  ؟ می خواسـت خریـد   کند  ؟ مگر 
بـز نبایـد   خریـد   کنـد  ؟ بـاد   هـوا بخـورد  ؟ حرفی 

می زنیـد   هـا!
7. قطعـاً د  ر د  اخـل جنـگل فروشـگاه نبـود   و از 
آن جـا که شـوهرش هم د  ر منزل نبـود   و احتمااًل 
ذخیـره غـذا هـم تمام شـد  ه بـود   مجبور بـود   که 
بـه شـهر بـرود  . به نظـر بند  ه کـه کاماًل د  رسـت 

و بد  یهـی اسـت.
8. برخـی اشـكال می کنند   که ماد  ر بایـد   د  ر را از 
بیـرون قفـل مي کرد   کـه بچه ها نتواننـد   از د  اخل 

آن را بـاز کننـد  ! بند  ه بـرای رفع این 
اشـكال خاطرنشـان می کنـم کـه د  سـتگیره 
خانـه خانـم بـزی زنگوله پـا از آن مد  ل هایـی بود   
کـه یک طرفـش د  سـتگیره اسـت و یک طـرف 

د  یگرش د  سـتگیره نیست!
9. واقعـاً احسـنت بـه ایـن بزهـای حرف شـنو! 
مامـان فد  ای چشـم شـما بشـه! از طـرف مامان 

بـزی زنگوله پـا
10. احتمااًل ماجرا مربوط به زمستان است.

11. وقتـی بـز خانـه د  ارد  ، توقـع د  اریـد   گـرگ 
بی خانمان باشـد  ؟ حاال یک سـقفی بـرای او هم 

پید  اشـد  ه د  یگـر.
12. این کـه چـرا گـرگ نرفـت بـه شـهر تـا او 
هـم خریـد   کند   هـزار و یـک د  لیل د  ارد   کـه به ما 
ربطـی ند  ارد  . ما که فضول نیسـتیم! شـاید   هوس 

غـذای ارگانیک کـرد  ه بود  !
13. نتیجـه می گیریم گرگ هم بهـره ای از اد  ب 
د  اشـت. کمـا این کـه بـه علتی کـه د  ر شـماره 8 

بیـان شـد  ، خود   مـاد  ر بزی هـم بایـد   د  ر می زد  .
14. تأکیـد   می کنیـم که این جا یكـی از د  وقلوها 

این حـرف را زد  .
15. د  ر برخـی نسـخه بد  ل ها »تومنـی هفـت 

صنار«آمـد  ه.
16. نتیجـه می گیریم همیشـه بهـره ای از اد  ب 
د  اشـتن به معنای بهره ای از عقل د  اشـتن نیست.

17. ای گرگ بی حیا! 
18. د  ر منـزل خانـم بـزی زنگوله پـا، هـر چنـد   

بچه هـا سـریع رفتنـد   تـا د  ر را بـاز کننـد   کـه 
یک د  فعـه یكی شـان14 یـاد   حـرف مـاد  ر افتـاد   

و گفـت:
- نـه بچه هـا! ایـن صـد  ا کـه شـبیه صـد  ای 
مامـان ما نیسـت! بعد   هم برگشـت سـمت د  ر 

گفت: و 
- تـو مامـان مـا نیسـتی! آخـر صـد  ای تـو با 

صـد  ای مامـان مـا خیلی15فـرق د  ارد.  16
گـرگ کـه متوجـه اشـتباهش شـد   سـریع 
برگشـت و چنـد   د  قیقـه بعـد   آمـد   اما ایـن بار 
بـا صـد  ای  و  زد    د  ر  د  اد  .  تغییـر  را  صد  ایـش 

گفـت: نازکـی17 
- بچه هـا! بچه هـا! بیایـن د  ر را بـاز کنین. منم 

منـم ماد  رتون!
بچه هـا ایـن د  فعـه هـم اول خوشـحال 

شـد  ند   اما خیلـی زود   تصمیم 

گرفتنـد   مطمئن شـوند   و گفتنـد  : اگر تـو ماد  ر 
مایـی د  سـتت را از زیر د  ر نشـان بـد  ه!18 گرگ 
هم د  سـتش را که به آرد   آغشـته شـد  ه بود  19 به 
بچه ها نشـان د  اد   و بچه ها خوشـحال و خند  ان 

د  ر را بـاز کرد  نـد.  20 
د  ر کـه بـاز شـد   گـرگ سـریع پریـد   د  اخـل 
خانـه و د  نبـال بزغاله هـا کرد   و نهایتاً توانسـت 
شـنگول ومنگول را بگیـرد   و بخـورد  .21 بعـد   از 
خـورد  ن د  و بزغالـه هـم رفـت کنـار رود  خانـه 

نزد  یـک خانـه د  راز کشـید   و خوابیـد.22
مامـان بـزی کـه از راه رسـید   د  یـد   که 

و  اسـت  بـاز  خانـه  د  ر 

تبسمخوبان



د  ر ضـد   سـرقت بـود   اما اند  کـی ارتفاع 
سـطح د  اشـت تا هوا ورود   و خروج د  اشـته باشـد  . 
البتـه اختـالف ارتفـاع تـا آن حـد   نبـود   کـه پای 

گرگ هـم معلوم شـود  .
19. البته د  ر نسـخه اصلی این جـا گرگ می رود   
و د  سـتش را آرد  ی می کنـد   و برمی گـرد  د   کـه از 

حوصلـه بحـث خارج اسـت فلذا حذف شـد  !
20. آخـر یـک نفـر نیسـت بـه این هـا بگویـد   
شـما کـه فـرق د  سـت آرد  ی و د  سـت طبیعـی را 
نمی د  انیـد   چـرا کالس می گذاریـد   که د  سـتت را 

بد  ه؟! نشـان 
21. اصـاًل پـد  ر و مـاد  ر ایـن د  وتـا همـان اول 
اسمشـان را جـوری انتخـاب کرد  نـد   کـه روزی 

گـرگ هـر د  وتایشـان را یكجـا بخـورد  !
22. از قرار معلوم این د  و تا تپل هم بود  ند  .

سـالم  می گوینـد    کارشناسـان  برخـی   .23

مانـد  ن حبـه انگـور کوچک تـر د  ر ایـن واقعـه 
مشـكوک اسـت و او چه طـور د  ر آن شـلوغی بـه 
د  اخل سـاعت رفـت؟ این کارشناسـان می گویند  : 
یحتمـل خـود   حبـه انگـور د  ر را بـرای گـرگ 
نگون بخـت بـاز کـرد   تـا بتوانـد   بـراد  ران خـود   را 
گوشـمالی بد  هـد  . بر ایـن اسـاس، ایـن د  و، براد  ر 

ناتنـی حبـه انگـور بود  نـد   البد  !
24. امـان از روزی که بـز بخواهد   د  رس بد  هد  ، 

آن   هم فراموش نشـد  نی!
25. معلوم بود   ماد  ر هنرمند  ی بود  ه است.

26. البته شـاید   می توانسـت الپاروسكوپی هم 
بكنـد   امـا ابـزار الزم را د  ر اختیـار ند  اشـت. کمبود   

امكانات همیشـه آسیب زاست.
27. اگـر گـرگ مورد  نظـر این د  و تـا را نجوید ه 
قـورت هـم د  اد  ه باشـد   باز اسـید   معد  ه به ایشـان 

آسـیب می زنـد   هرچند   کـه د  ر ابتد  ا قـرار بر کباب 
کـرد  ن آن هـا بـود   امـا... امـا به هرحـال  مـا کـه 

فضول نیسـتیم!
امـا  نریـزد    سـنگ  می توانسـت  البتـه   .28
نمی خواسـت گرگ بفهمد   که عمل جراحی شـد  ه 

و شـكمش خالیسـت! بـز باهوشـی بود  ه هـا!
29. احتمـااًل آن سـنگ ها از جنـس سـنگ 

نمـک بـود  ه اسـت.
30. د  ر برخی نسخ، چاه ذکرشد  ه است.

31. ماد  ربـزی زنگوله پـا این همـه راه  رفتـه تـا 
گـرگ را آب ببـرد  ؟! خـوب بـا یـک چـوب می زد   
به مالجـش و می اند  اختـش تـوي رود  خانه! حاال 
که این طور شـد   اصاًل حقشـان اسـت کـه گرگ 

آن هـا را بخورد  .
 ببخشـید   از اول قرار نبود   این نتیجه گرفته شـود   

 !  امـا صبـر و تحمل ما هم حـد  ی د  ارد

وقتی کـه د  اخـل خانـه را نـگاه کـرد   د  یـد   کـه 
همه چیـز به هم ریختـه اسـت. نزد  یـک بـود   از 
ناراحتـی سـكته کند   کـه حبه انگور از سـاعت 
بـرای مامان بـزی  را  آمـد  23 و ماجـرا  بیـرون 
تعریـف کـرد   و گفت که گـرگ کنـار رود  خانه 

خوابید  ه!
مامان بـزی هـم تصمیـم 

فراموش نشـد  نی  د  رس  یـک  کـه  گرفـت 
بـه گـرگ بد  هـد  .24 نـخ و سـوزن و قیچـی 
کـرد  26  بـاز  را  برد اشـت25 و شـكم گـرگ  را 
به جایشـان  و  د  رآورد  27  را  شـنگول ومنگول  و 

ریخـت.28  سـنگ  

گرگ که از خواب بید  ار شـد   احسـاس تشنگی 
کـرد  29 امـا وقتی کـه رفـت آب بخـورد   افتـاد   

د  اخـل رود  خانـه30و آب او را بـرد  !31
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با خبـر شـد  یم جناب آقـاي محمد  حسـین قد  یري 
کـه از نویسـند  گان قد  یمـي و خـوش ذوق مجلـه 
نـام  بـا  کتابـي  روزهـا  ایـن  اسـت،  خانه خوبـان 
»ماد  رشـوهرت را بكـش« آماد  ه نشـر د  ارد  . نـام د  اغ 
ایـن نوشـته، مـا را کنجـكاو کرد   تـا د  ر ایـن هواي 

سـرد  ،  فنجانـي از محتـواي گـرم آن بنوشـیم.


عـروس د  ر لغـت به معناي خوب، آراسـته و هر چیز 
بسـیار زیبـا اسـت. اسـالم مي خواهد   د  ختـران هم 
زود  تـر عـروس »شـوند  « و هـم عروس، خوشـگل 
و ملـوس »باقـي بمانند  «؛ چگونه؟! خب، الزم شـد   
کلكسـیوني از انـواع عـروس  را نشـان بد  هیـم تـا 
عروس هـا خود  شـان انتخـاب کنند   که کـد  ام بهتر 
اسـت؟ نـوع گزینـش، نقش مهمي د  ر خوشـبختي 
خـود  ، شـوهر، ماد  رشـوهر و اطرافیان شـان د  ارد  . بـا 
توجـه بـه معناي لغـوي عـروس بد   نیسـت بد  انیم 
کـه مـرد  ان هم بـا رعایـت حـد  ود   شـرع مي توانند   
از نظـر صـورت و سـیرت، عروس شـوند   و عروس 
بماننـد  ! تـو خـود   حد  یـث مفصـل بخـوان از ایـن 

: مجمل

1. تقسیم اخالقي عروس
میـل بـه »عشـوه گري و جلوه نمایـي« د  ر زن ذاتي 
اسـت. محـارم زن بایـد   با رعایـت اخالق و شـرع، 
ایـن میـل غریـزي را ارضا کننـد  ، وگرنـه ُگل هاي 
زند  گی شـان، مثـل افـراد  ي کـه به خاطر فقـر آهن، 
ِگل مي خورنـد  ، به د  سـت صیـاد  ان بی مـروت چید  ه 
مي شـوند  . عروس هـا د  ر یک تقسـیم اخالقي سـه 

نوع انـد  :
الـف( صورتـي: همه هم وغـم این گروه، آراسـتگي 
و حتـي بزک کـرد  ن د  ک و ُپز و صورتشـان اسـت 
نـه صفات اخالقي و سیرتشـان. د  ر زایشـگاه افكار 
ایشـان، احسـاس پوچي، خود  شـیفتگي و بد  شكلي 
هراسـي و... تولیـد   و تكثیـر مي شـود  . بـا خـزان 
بیمـاري و برگ ریـزان جواني، طراوتشـان خشـک 

بـر سـر  افسـرد  گي  مي شـود  ، کـوالک سـنگین 
و صـورت زند  گی شـان مـي وزد  . ایـن گـروه، بـه 
»اشـتباه فاحش« گمشـد  ه خود   را د  ر »بیرون« خود   

مي جوینـد  .
ب( صورتـي سـیرتي: هـم د  نبـال زیبایـي اخالقي 
هسـتند   و هـم د  ر پي زیبایـي ظاهـري، ولي تأکید   

بیشـتري بر ظاهـر د  ارند  .
ج( سـیرتي صورتـي: آراسـتگي ظاهر و صـورت را 
مهـم مي د  اننـد   ولي اخـالق و سیرتشـان را مهم تر. 
به د  سـتور اسـالم براي شـوهر خود   د  ر خانه »هلو« 
هسـتند   و بـراي مـرد  ان مریـض د  ل »لولـو«؛ نـه، 
اشـتباه نكنید  ! شـلخته نیسـتند  ، بلكه عفـاف د  رون 
و حجـاب بیرونشـان، حریـم و حرمت سـاز اسـت 
و د  سـت رد   بـر سـینه مـرد  ان هوسـران مي زنـد  . 
د  ر زایشـگاه افـكار ایـن عروسـان، فضیلـت، خیـر، 
خوبـي و آرامـش و مـد  ارا تكثیـر و توزیع مي شـود  . 
برگ ریـزان جوانـي و زمسـتان کهولـت و بیمـاري 
را  سیرتشـان  همیشـه بهار  گل  نمي توانـد    هـم 
بخشـكاند  . اینان همیشـه شـاد  اب و بـا طراوت اند  .

2. تقسیم عرفاني عروس
الـف( الشـكرهلل: ایشـان از الطـاف الهي بـا صفات 
عالي انسـاني هسـتند   که بایـد   براي د  اشـتن آن ها 

خـد  ا را شـكر کرد  .
ب( اللِیاذبـاهلل1: ایشـان عروسـاني فهمیـد  ه و بـا 
کماالت اخالقي هسـتند   که مؤمنـان باید   این گونه 

عروسـان را از خد  اونـد   طلـب کننـد  .
ج( العیاذ باهلل2: اینان از سـربازان لشـكر شـیطان با 
صفـات پسـت اخالقي انـد   کـه بایـد   از شرشـان به 

خد  ا پنـاه برد  .

3. تقسیم فلسفي عروس
انسـان مثلثـي اسـت بـا سـه ضلـع »جسـم« و 
»ذهن« و »روح«. با توجه به این تقسـیم عروسـان 
زیبااند  یشـان،  زیبارویـان،  د  ارنـد  :  مراتبـي  این جـا 

زیباُخلقـان. »زیباتریـن عروس« کسـي اسـت که 
بـا رهنمود  هـاي عقـل و علـم و با محوریت شـرع 
و اخـالق د  ر هـر سـه ضلع، هم عروس شـود   و هم 

ملـوس باقـي بماند  .

4. تقسیم روان شناختی عروس
الف( ِکشتي ِمشکي

ايـن گـروه، به ظاهـر سـازگار، ولي خود  سـوز 
گـروه  ايـن  عمـد  ه  صفـات  خود  خورنـد  .  و 
َمشـكي،  ِمشـكي،  ِکشـتي،  از:  عبارت انـد   
ُمنشـي، و َمشـوّي3 اشـكي. »ِکشتي« هستند   
چون کارشـان کاشـتن غم و غصـه د  ر مزرعه 
ذهن و وجود   اسـت. »ِمشـكي« هستند   چون 
تیرگي هـا و تباهي هـا و بد  خواهـي،  قلـب و 
چهره شـان را سـیاه کـرد  ه اسـت. »َمشـكي« 
هسـتند   چون د  رونشـان مانند   َمشـكي است 
کـه ذره ذره حـرص، کینـه و خشـم د  ر آن 
جمـع مي شـود  . »ُمنشـي« گويند   زيـرا مانند   
ُمنشـي هاي د  فاتـر اد  اري، هیجان هـاي منفي 
مي نماينـد    ياد  د  اشـت  قلبشـان  د  فتـر  د  ر  را 
و هـر روز بارهـا و بارهـا د  ر خلوتشـان مـرور 
شـوهر،  خـد  ا،  از  گاهـي  اينـان  مي کننـد  . 
د  وسـت، مـاد  ر و يـا د  يگـران مي خواهنـد   که 
نامه هـا و د  ل نوشـته هاي تلخشـان را بخوانند   
و انتظـار د  ارنـد   همیشـه شوهرشـان وکیل و 
وصی شـان باشـد   و از حقوق آن هـا د  فاع کند  . 
»َمشـوّي اشـكي« هسـتند   چـون بـا آتـش 
رفتـار بـد   د  يگـران بريـان و کباب مي شـوند  .
تذکـر روان شـناختی: ایـن گـروه اگرچـه اهل 
جد  ال و مشـاجره نیسـتند  ، ولي ریشـه سكوتشـان 
بـه چـاه خشـم و نفرت مي رسـد   نـه عقل و مـد  ارا. 
سـبک ناپختـه ارتباطي اینـان سـبب بیماري هاي 
جسـمي و رواني مانند   میگـرن، کوفتگي عضالني، 
زخـم معد  ه و... مي شـود  ؛ هم چون زود  پزي هسـتند   
که سـوپاپ اطمینانشـان گرفته و کیپ شد  ه است. 
اگـر آتش فشـان خشـم این هـا بیـد  ار شـود   طوفان 

فتنه بـه پا مي شـود  .

عروسشدنوعروسماندن

مقالهخوبان



ب( ُکشتي ُمشتي
و  د  يگر سـتیز  ناسـازگار،  د  سـته،  ايـن 
د  امـن  د  يگرسـوزي  چـون  و  پرخاشـگرند   
ايـن جهـت  از  را هـم مي گیـرد    خود  شـان 
عروسـان  ايـن  خصلـت  د  وگانه سـوزند  ! 
عبارت اسـت از: ُکشـتي، ُمشـتي، َمْشـكّي4و 
َمشـنّي5. »ُکشـتي« گوينـد   چـون شمشـیر 
را از رو مي بند  نـد   و بـا اخـاق تند  شـان بـا 
د  يگـران د  رگیـر مي شـوند   و انـگار کشـتي 
کـج مي گیرنـد  . »ُمشـتي« گوينـد   چـون بـا 
رفتـار تلخشـان به د  يگـران مشـت مي زنند  . 
»َمشـكّي« هسـتند   چـون اهل ِشـكوه و گله 
و گايـه هسـتند  . »َمشـنّي« گوينـد   چـون 
اهـل د  شـنام و د  شـمني هسـتند   و به خاطـر 
شد  ت خشـم و کینه هايشـان،  مرد  م از اين ها 

گريزان انـد  . و  فـراري 
تذکـر روان شـناختی: ایـن عروسـان اگرچـه 
ممكـن اسـت د  ر برخـورد   بـد   د  یگـران ماننـد   ماد  ر 
را  خود  شـان  اند  کـي  ابتـد  ا  و...  و شـوهر  شـوهر 
تخلیـه کننـد   و بـه اصطالح د  لشـان خنک شـود  ، 
ولي سـْبک بیمارگونه ایشان سـبب عذاب وجد  ان، 
ضعـف اعصاب و نفـرت و فرار د  یگران مي شـود   و 
محبوبیتـي بین د  یگـران ند  ارنـد  . عروسـان »العیاذ 
بـاهلل« و بسـیاري از »عروسـان صورتـي« از ایـن 

سـنخ هستند  .

ج( َکشتي َمشتي
اين د  سـته، سازگار، خود  سـاز و خشم سوزند  . 
عبارت انـد    عروسـان  ايـن  ويژگي هـاي 
عشـقي.  و  َمشـقي  ُمْمشـي6،  ُمشـكي،  از: 
مهارت هـاي  بـا  چـون  هسـتند    »َکشـتي« 
ارتباطـي )مـد  ارا، تغافـل، صبـر، حلـم و...( 
د  ر طوفـان اختافـات، ناخـد  اوار سرنشـینان 
کشـتي خانواد  ه را به سـاحل امن مي رسانند  . 
َمشـتي هسـتند   چون اهل گذشـت هسـتند   
و مـرد  م د  ار. کینه هـا را سـريع د  فـن مي کنند   
تـا عفونت آن کل بـد  ن را نگیرد  . »ُمشـكي« 

گوينـد   چـون اخاق خوبشـان مانند   ُمشـك 
گوينـد   چـون  »ُممِشـي«  اسـت.  آرامشـگر 
اهـل مماشـات، مد  ارا و مهرورزی هسـتند   نه 
اهـل کینـه ورزي و انتقـام. »َمشـقي« گويند   
چـون بـا قلم رفتارشـان از روي کتاب سـیره 
امامـان و بـزرگان د  ر د  فتـر زند  گـي مشـق 
عشـق مي نويسـند  . »عشـقي« گوينـد   چون 
عاشـق اند   بـر همـه عالـم کـه همـه عالـم از 
اينـان معتقد  نـد  : از محبـت غـول،  اوسـت. 

مي شـود  . هـاد  ي 
تذکـر روان شـناختی: جنـگ و گریـز از رفتـار 
غریـزي حیـوان اسـت و »مذاکـره مد  برانـه« از 
صفـات متكـي بـه منطـق و عقـل انسـان. ایـن 
گـروه بهتریـن سـبک و الگـوي ارتباطـي را د  ارند   
مـد  ارا  هـم  اسـت؛  مقتد  رانـه«  »نرمـش  آن  و 
مي کننـد   و هـم بـا زرنگـي و زیرکـي »مد  یریـت 
پایمـال  حقشـان  نمي د  هنـد    اجـازه  هیجانـي«. 

صفـت  چهـار  شـامل  مقتد  رانـه  نرمـش  شـود  . 
متقابـل«،  »احتـرام  اسـت: »صمیمـت«،  عالـي 
»صراحـت مؤد  بانـه« و »بـه رسـمیت شـناختن 
همیـن  بنابـر  د  یگـران«.  خود  مختـاری  و  آزاد  ي 
خصلت ها محبوب اطرافیان هسـتند  . خواهرشوهر 
و ماد  رشـوهر هـم بخواهند   یا نخواهند   کشـته مرد  ه 
اخـالق خوبشـان مي شـوند  . ایـن گـروه، همـان 
عروسـان »اللیـاذ بـاهلل« و »سـیرتي صورتي«اند  .

پي نوشت
1. لِیـاذ: پنـاه گرفتـن بـه کسـی یـا بـه چیـزی یا به 
جائـی، اللیاذبـاهلل یعنـي پنـاه بـه خـد  ا بـراي جلب و 

طلـب خیر
2. یعني پناه به خد  ا براي د  فع و رفع شر

3. َمشوي: بریان و کباب شد  ه
4. َمشكّي: شكایت کنند  ه

5. َمشّني: فرد  ي که مرد  م با او د  شمن اند  .
و  مماشـات  قانـون،  کننـد  ه  رعایـت  ُممشـي:   .6

 مد  اراکننـد  ه 
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کسانی که قصد   د  ارند   کتاب خواند  ن را شروع کنند   باید   سراغ کد  ام کتاب ها بروند  ؟
فرمـول معروفـی د  ر د  نیا هسـت معروف به اصـل 4S )فور اس( که کاربرد  ی اسـت؛ چهار کلمه که اول 

.simple و soon ،sweet ،short :  شـروع می شـود S آن ها با
کتاب انتخابی باید   Short یعنی کوتاه و مختصر باشـد  . چون کسـی که موضوعی را د  وسـت د  ارد   اما 
کتاب خـوان نباشـد  ، اگـر کتـاب قطور برد  ارد   زورش نمی رسـد   کـه تا آخر کتـاب را بخوانـد  . د  وم این که 
sweet یعنـی جـذاب باشـد  . بـه نظـر من، ِصـرف موضوع کفایت نمی کنـد   و جذابیت نگارشـی هم 
د  ر آن اهمیـت د  ارد  . سـوم Soon و سـریع مخاطـب را به مقصود  ش برسـاند  . بعضی کتاب ها مقد  مات 
خیلـی طوالنـی د  ارنـد  ؛ و چهـارم این که Simple و سـاد  ه باشـد  ؛ نـه خیلی پیچید  ه و سـخت. طوری 
کـه مخاطـب قبـل از این کـه بـه مقصود  ش برسـد   عطای کتـاب را به لقایش ببخشـد  . فكـر می کنم 
اگـر ایـن قاعـد  ه را به کار بگیریـم، عالقه مخاطب، هـم از نظر محتوایی د  ر نظر گرفته می شـود   و هم 

از نظر شكلی.

خواند  ن کتاب های قطور برای کتاب خوان ها هم چند  ان ساد  ه نیست!
آن هـا کـه می خواهند   کتـاب خواند  ن را شـروع کنند   حتماً و حتمـاً باید   سـراغ کتاب های کم حجم 
و جـذاب برونـد  . مـا معمـواًل فكر می کنیـم هرچه قـد  ر بزرگ تر بشـویم باید   تصاویـر کتاب هایی 
کـه می خوانیـم کمتـر شـود  . االن د  ر د  نیـا کتاب هایـی برای بزرگ سـاالن منتشـر می شـود   که 
تصاویـر متعـد د د  ارد  ؛ حتـی کتاب های د  انشـگاهی. این مطلب معناد  ار اسـت؛ یعنـی تكنولوژی 
طراحی کتاب، غیر از تكنولوژی نگارش کتاب اسـت. به طور متوسـط باید   هر هشـت صفحه 
یـک طـرح گرافیكی د  اشـته باشـد  ؛ ممكن اسـت د  ر قالـب جد  ول یـا نمود  ار خالصه شـود   یا 
بـا تصاویـر مرتبطی که بتوانـد   به مخاطب هم د  ر انتقـال مطلب و هـم د  ر ذوق کتاب خوانی 
کمـک کنـد  . فكر می کنـم د  ر حـوزۀ تكنولوژی کتـاب، مرد  م مـا هنوز کتاب هـای جذاب و 
متعـد  د   ند  ید  ه انـد  . د  ر حـوزه د  انشـگاهی هم ما معمـواًل توقع کتاب های قطـور و فقط متنی 
د  اریـم؛ د  ر صورتـی کـه من کتاب های چاپ چند   سـال د  انشـگاه های معتبر د  نیـا را مكرر 
د  یـد  ه ام کـه پر از عكـس، طرح و کاریكاتور بود  نـد  . واژۀ د  یگری کـه فكر می کنم جذاب 
باشـد   اجوتینمنت )edutainment( اسـت. ترکیب اجوکیشـن )education( و 
اینترتینمنـت )entertainment(؛ آموزش و سـرگرمی. مـن ترجمه اش می کنم 
سـرگرم آمـوزی یـا آمـوزش از طریق سـرگرمی. اگر مخاطبـان، این موضـوع را به 
عنـوان یـک مكتب جسـت وجو کننـد  ، خواهند   د  یـد   که چه قـد  ر مطلـب د  ر حوزه 
کتـاب د  ر قالـب اجوتینمنـت طراحی شـد  ه کـه از طریق سـرگرمی، جذابیت های 

شـما صاحـب چند  جلد  کتـاب هسـتید ؟ اولین کتابـی که هد یـه گرفتید ،  
چـه بـود ؟ اولین بار، کـي کتاب غیرد رسـی خواند یـد ؟ د ر روز چه قد ر کتاب 
می خوانید ؟ آیا می توانید  روزتان را بد ون کتاب، شـب کنید ؟... پاسـخ شـما 

به این ها سـؤال ها چیسـت؟

د ر جامعـه ای زند گـی می کنیم که کتـاب جزو مهجورترین د ارایی هاسـت 
و بـرای بسـیاري،  مطالعـه روزانـه و هفتگی و ماهانه  فقـط به صفحه ها و 
شـبكه های مجازی محد ود  می شـود . ما با د کتر سـید  بشـیر حسـینی به 

گفت وگو نشسـتیم تـا از کتاب بگوییم و از کتاب بشـنویم:

داغداغبخوانيد
تجربیات کتاب خوانی د  ر گفت وگو با د  کتر سید   بشیر حسینی 

)جامعه شناس و استاد   نام آشنای د  انشگاه کشورمان(
المیرا  شاهان
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بصری، کاریكاتـور، تصویر و حتی جذابیت های 
متنـی مخاطـب را بـه یک موضـوع عالقه مند   
می کنـد   و او بیـش از این کـه کتابی با سـختی 
و خشـكی بخوانـد  ، احسـاس می کند   کـه د  ارد   
بـازی و تفریـح می کنـد  ، سـرگرم می شـود   و 
لـذت می بـرد  ؛ یعنـی د  ر عیـن این سـرگرمی و 

لـذت بـرد  ن د  ارد   چیزی هـم می آموزد  .

د  ر حقیقـت ایـن نوعـی تغییر د  ر شـیوه 
کتاب نویسـی اسـت؟

فكـر می کنـم ایـن،  گونـه جد  ید   کتاب نویسـی  
اسـت کـه د  ر مملكـت مـا مغفـول واقع شـد  ه. 
نمی گویـم ایـن گونـه جایگزیـن گونـه قبلـی 
ایـن گونـه جد  یـد   اضافـه و  اگـر  امـا  شـود  ، 
جـد  ی گرفته شـود  ، حتمـاً د  ر کمیـت و کیفیت 
د  ر کتـاب آخـری  اسـت.  کتاب خوانـی مؤثـر 
کـه مـن کار کـرد  م )نهضـت سـواد   رسـانه ای( 
تمـام تـالش ما ایـن بـود   کـه د  ر 200 صفحه 
حد  اقـل از 500 طـرح گرافیكـی اسـتفاد  ه کنیم 
کـه عالوه بـر جذابیت بصـری، انتقـال مفهوم 
را هـم راحت بكنـد  . قاعـد  ۀ 4s د  ر مورد   عكس 
خیلـی صـاد  ق اسـت. معمواًل عكس هـر چهار 
اس را د  ارد  ؛ هـم کوتـاه اسـت، هم جـذاب، هم 
سـریع و هـم این کـه سـاد  ه مطلـب را منتقـل 
می کنـد  . مـا د  ر حوزه تخصصـی ارتباطات یک 
عكس را معـاد  ل هزار کلمـه می د  انیم؛ بنابراین 
د  ر کتاب خوانـی می توانیـم عمـق و جذابیـت 
کتاب خوانـی را بـا ایـن تكنیک هـای جد  یـد   

د  هیم. افزایـش 

چـه نکاتـی از معیارهـای کتـاب خـوب 
؟ ست ا

بعضـی نـكات را همـه می د  انیـم، امـا وجـه 
د  یگـری کـه د  ر کتاب خوانـی ما مغفـول ماند  ه 

ایـن اسـت که کتاب بایـد   به نیـاز روز مخاطب 
پاسـخ بد  هد  . کتاب های ما از مسـائل روز خیلی 
فاصلـه د  ارند  . یكـی از چیزهایی کـه د  ر مطالعه 
جذابیـت ایجـاد   می کنـد  ، ایـن اسـت که شـما 
مطلبـی را د  اغ د  اغ بخوانیـد   تا همین حاال که د  ر 
مجامـع مختلف خانواد  گـی، د  وسـتانه و... جمع 
می شـوید   آن مطلـب برای شـما قابل اسـتفاد  ه 
باشـد  . اتفاقات، برنامه ها و مسـائل روز ما خیلی 
د  یـر و کنـد   بـه کتـاب تبد  یـل می شـوند  . اول 
این کـه خیلی ایـد  ه ای بـرای آن ها وجـود   ند  ارد   
که سـریع تبد  یل به محتوای مكتـوب د  ر قالب 
کتاب شـوند  ؛ ثانیاً چون معمـواًل فرایند   نگارش 
و چـاپ کتـاب د  ر مملكـت مـا خیلـی طوالنی 
اسـت اگر کسـی ایـد  ه ای بـه ذهنش برسـد   تا 
موقعـی کـه آن اید  ه د  ر قالب کتاب چاپ شـود  ، 
د  ر بهترین حالت، چند   ماه طول کشـید  ه اسـت. 
مسـئله ای اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی، هنری 
و... اگـر به سـرعت بـه کتـاب تبد  یـل شـود  ، 
مخاطـب احسـاس می کنـد   مطلبی را کـه نیاز 
د  اشـته، د  ر آن کتـاب می بیند  . مـا خیلی وقت ها 
کتابـی می خوانیـم کـه از خود  مـان می پرسـیم 
ایـن کتـاب بـه چـه د  رد  ی می خـورد  ؟ یـا کجا 
بـه د  رد   می خـورد  ؟ اگـر ایـن را نخوانیـم چـه 
ایـن  مشـكلی پیـش می آیـد  ؟ یـاد  م هسـت 
سـؤال ها را بارهـا د  ر کالس های د  رسـمان چه 
د  ر مـد  ارس و چـه د  ر د  انشـگاه تا از معلم هایمان 
می پرسـید  یم، عصبانـی می شـد  ند  . به نظـر من 
علـت اصلـی این عصبانیـت، بی کاربـرد   بود  ن 
آن مطالـب بـود  . اگـر مطالب کتـاب واقعاً مفید   
باشـند   فكـر می کنـم مرد  م هـم متفـاوت با آن 
مواجـه می شـوند  . مـا حجـم کتاب سـازیمان 
بـا کتـاب نویسـی مان خیلـی متفـاوت اسـت. 
اگـر کتاب هـا بـه مسـائل روز، د  غد  غـه و نیـاز 

مـرد  م بیشـتر توجـه کننـد  ، مسـائل می تواننـد   
جـذاب باشـند  ؛ چـه د  ر قالـب رمان و شـعر، چه 
د  ر قالـب کتـاب علمـی و چـه د  ر قالـب کتـاب 
عمومی. فكـر می کنم د  ر هر حـوزه ای که نگاه 
می کنیـم مسـائل روز و نیـاز مخاطبـان، حلقه 

مغفولـی جد  ی اسـت.

بیـن  کتاب خوانـی،  جمع هـای  آیـا 
افراد   خصوصاً جوانـان به کتاب خوان 

شـد  ن آن هـا کمـك می کند  ؟
حد  اقـل آن این اسـت کـه اوضـاع را از وضع 
موجـود   بد  تـر نمی کنـد  . مـا گاهـی اوقـات 
پیشـنهاد  هایمان طوری  اسـت کـه اگر هیچ 
سـود  ی ند  اشـته باشـد  ، ضرری هـم نمی زند  . 
همـه متفق القولیـم کـه اوضـاع کتاب خوانی 
مـا د  ر وضـع مطلوبـی نیسـت. بـرای این که 
وضـع مطلـوب شـود   بایـد   راه هـای مختلف 
را آزمایـش و تجربـه کنیـم. ایـن مجامـع، 
محافـل و جلسـات یكـی از این راه هاسـت. 
امید  واریـم که الاقل فاید  ه د  اشـته باشـد  . من 
خیلـی وقت هـا فكر می کنـم د  رصد   موفقیت 
طرح هـا را نبایـد   روی آمار صد  ، نود   و هشـتاد   
د  رصـد   بسـت؛ اگر بعضـی از طرح هـا د  ر حد   
30-20 د  رصـد   هـم موفـق باشـند   مـا را از 
وضع موجـود  ، 30-20 د  رصد   جلوتـر برد  ه اند  .

چـه راه کاری بـرای انـس گرفتـن 
مـرد  م با کتـاب پیشـنهاد   می کنید  ؟
بایـد   د  ر مد  ل هـای مختلـف بـرای مخاطب 
جـو  کـم  »آب  بگرد  یـم؛  عطـش  د  نبـال 
تشـنگی آور به د  سـت/ تا بجوشـد   آب از باال 
و پسـت«. فكـر می کنـم این مهم تر اسـت. 
لـذا د  ر حوزۀ علمی و کالس های د  انشـگاهی 
مطالـب  این کـه  از  بیـش  می کنـم  سـعی 
موجـود   د  ر کتاب هـا را طـرح کنم، سـؤاالتی 

گفتگویخوبان
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را کـه کتاب هـا به آن هـا پرد  اخته انـد  ،  مطرح 
کنـم و اگر کسـی مشـتاق شـد   و عالقه مند   
بـه د  انسـتن پاسـخش بـود  ، عمد  تـاً پاسـخ 
را نگویـم و آن هـا را بـه کتـاب ارجـاع د  هم. 
به نظر من، د  اسـتان های نیمـه کاره، یاد  گاری 
خوبی اسـت که ما از معلم هایمان د  اشـتیم؛ با 
تعریف نیمی از کتاب، به شـد  ت ما را مشـتاق 
و عالقه منـد   می کرد  نـد   کـه د  نبـال فراینـد   

اد  امـه کتـاب و اتفاق و مسـائلش باشـیم.
پیشـنهاد   د  یگر مـن، حوزه هند  بوک هاسـت؛ 
تـوی  کـه  کوچـک  و  د  سـتی  کتاب هـای 
جیـب جـا بگیرنـد  . مـن چـاپ شـش د  فتـر 
کتـاب د  سـتی مثنوی را تهیـه کـرد  م و د  ائمًا 
د  ر جیبم هسـت و از فرصت هـا و موقعیت ها 
د  ر صف اتوبوس، تاکسـی، مترو و ... اسـتفاد  ه 
می کنـم و مطالعـه می کنـم. اگـر کتاب های 
جیبـی خـوب منتشـر شـوند   یا حتـی بعضی 
کتاب هـای بزرگ تـر تقطیـع شـوند  ، انـس و 

الفـت مـا بـا کتاب ها بیشـتر خواهد   شـد  .

از کتاب هـاي تأثیرگـذار د  ر زند  گی تان 
بگویید  ؟

یكـی از کتاب هایـی که پر از عجایب اسـت 
و کوتـاه کوتـاه هـم می شـود   آن را خوانـد   و 
معمـواًل مغفـول اسـت، کتـاب نهج البالغـه  
اسـت. پیشـنهاد   من به مـرد  م این اسـت که 
از کلمـات قصارش اسـتفاد  ه کننـد   و جمله ها 
را بـرای هـم پیامـک کنند   یا د  ر شـبكه های 
اجتماعـی بگذارنـد  . بعضـی از ایـن جمالت، 
متـن عربی اش هم آهنگین اسـت و جذابیت 
کالمـی د  ارد   کـه فكـر می کنـم علی رغـم 
این کـه این کتـاب فـراوان بود  ه امـا ما کمتر 

بـا آن رفاقـت کرد  یـم. رفاقت بـا نهج البالغه 
از آن رفاقت هـای مانـد  گار اسـت که مـا را از 

رفیقـان نابـاب نجـات می د  هد  .

ارزش  کتابـی  هـر  شـما  به نظـر 
خوانـد  ن د  ارد  ؟ اگـر ممکن اسـت از 

چنـد   کتـاب خـوب نـام ببریـد  
نه، هر کتابی ارزش خواند  ن ند  ارد  .

مي شـود   از آثـار شل سـیلور اسـتاین و آنتوان 
د  وسـنت اگزوپـری نویسـند  ۀ شـازد  ه کوچولو 
اسـم بـرد   کـه ازجملـه کتاب هایی اسـت که 
از آن لـذت بـرد  م، کتابـی هـم هسـت کـه 
نویسـند  ه آن خـود  ش را همه جا ع.س معرفی 
می کنـد  ؛ کتـاب »چلچـراغ« کـه چهل متن 
کوتـاه د  ارد   و چهـل صفحه خالی و از خوانند  ه 
می خواهـد   هـر روز یک صفحه بخوانـد   و د  ر 
صفحـه خالـی روبه رویـش چیزی بنویسـد  . 
مـن لحظه های خوشـی با آن کتاب د  اشـتم. 
کتـاب »سه شـنبه ها بـا مـوری« از میچ البوم 
هـم کتـاب خوبـی اسـت که حجمـش کم 
اسـت و د  اسـتانی و مبتنی بر واقعیات اسـت. 
فكر می کنم نوشـته های مینی مالیسـتی هم 
بـرای مخاطبینـی کـه کمتـر کتاب خوان اند  ، 
لذت بخـش باشـد  . چـون بعـد   از د  ه د  قیقـه 
می بیننـد   پنجـاه صفحـه خواند  ه انـد   و ایـن 

برایشـان شـیرین است.

خود  تـان  خانـواد  ه  د  ر  کتـاب  از 
ییـد  ؟ بگو

بگذاریـد   از د  ختـر و پسـرم بگویم کـه از بد  و 
تولد  شـان قاعـد  ه روزانـه ما این اسـت که هر 
روز حتمـاً و حتمـاً بایـد   یک کتـاب بخوانیم. 

د  ختـر مـن هنـوز یک سـال و نیمش نشـد  ه 
امـا فكـر می کنـم بالـغ بـر 200 تـا کتـاب 
برایـش خواند  ه ایـم. وقتی برای پسـرم سـید   
مسـیحا کـه کالس اول اسـت کتاب هایـی 
را کـه د  ارد   بـاز می کنیـم، می توانـد   متـن هر 
صفحـه را تقریباً از حفظ بخواند  . او به اند  ازه ای 
بـه کتـاب عالقه منـد   اسـت کـه کتـاب، از 
شـیرین ترین هد  ایـای زند  گی اوسـت. گاهی 
اوقـات بـرای این که به کتاب برسـد  ، زحمت 
زیـاد  ی می کشـد   و جایـزه اش ایـن می شـود   
کـه بـا هـم کتاب فروشـی می رویـم و هـر 
کتابـی کـه انتخـاب کـرد   هد  یـه می گیـرد  . 
منظـورم ایـن اسـت کـه علی رغـم این کـه 
وارد   عصـری شـد  ه ایم کـه بچه هـا عمد  تـاً با 
موبایل، تبلت، کامپیوتـر و ... ارتباط می گیرند   
و سـراغ کتـاب نمی روند  ، بـرای بچه های ما 

کتـاب شـیرین تر و جذاب تـر اسـت.

ایـن اُنـس بـا کتـاب چـه ثمراتـي 
د  اشـته؟

اگـر بخواهم از تجاربم بگویم فرزند   شـش و 
نیم سـاله مـن به تعبیر بسـیاری از د  وسـتان 
و اطرافیـان، د  ایـره واژگانـش خیلـی وسـیع 
شـد  ه؛ یعنـی برای بیـان منظـورش به راحتی 
می توانـد   از کلمـات متـراد  ف، تعابیر مختلف 
و اصطالحاتـی اسـتفاد  ه کنـد   کـه چه بسـا 
بچه هـای د  ه سـال بزرگ تـر از سـن او هـم 
از خیلـی از آن واژگان اسـتفاد  ه نكننـد   و این 
مسـئله برای خـود   او هـم لذت بخش شـد  ه. 
شـعر گفتـن را تمرین می کند   و بعـد   خواند  ن 
کتاب هایـی کـه جذابیـت بیشـتری برایـش 

.  د  ارند
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 نیازهایتان را اولویت بند  ی فرمایید  
وقتـی بـا منابـع محـد  ود   روبـه رو هسـتیم، 
اولویت بنـد  ی  را  خـود    نیازهـای  ناچاریـم 
کنیـم و تـا فكـری بـرای نیازهـای مهمتر و 
فوری تـر نكرد  ه ایـم بـه بقیه نیازها مشـغول 
نشـویم. ایـن شـرایط معمواًل همیشـه وجود   
افـراد  ،  مالـی  تـوان  معمـواًل  چراکـه  د  ارد  ؛ 
پاسـخ گوی همه نیازهـای کوچـک و بزرگ 
آن هـا، بـه یک شـكل و انـد  ازه نخواهـد   بود  ؛ 
پـس ضـرورت اولویت بنـد  ی نیـز همیشـه 
وجـود   خواهـد   د  اشـت. ناتوانی د  ر تشـخیص 
بـه  پای بنـد  ی  د  ر  ضعـف  و  اولویت هـا 
اولویت هـا، نظـام د  خل وخـرج شـما را مختل 
می کنـد   و به تد  ریـج باعـث خواهد   شـد  ، لذت 
و احسـاس رضایـت شـما از زند  گـی رو بـه 

کاهـش بگـذارد   و ایـن طبیعی اسـت؛ چون 
نیازهـای مهمتـر کـه د  ر آرامـش مانـد  گار و 
د  رازمد  ت شـما نقـش پررنگ تری د  اشـته اند  ، 
قربانـی نیازهای کم اهمیت و احتمـااًل فوری 

و ناگهانـی شـد  ه اند  .
امـا اولویت بنـد  ی، بایـد   متناسـب با شـرایط 
 تـازه،  بـه روز شـوند  . این کـه امـام رضـا
مؤمـن  کـه  اسـت  »شایسـته  فرمود  ه انـد  : 
د  ر زمسـتان از غـذای خانـواد  ه بكاهـد   و بـر 
هیزمشـان بیفزایـد  .«1 د  قیقاً بـه همین نكته 
اشـاره د  ارد  ؛ شـرایط را بسـنج و متناسـب بـا 
وضعیـت امـروز برای مخـارج خـود   تصمیم 
بگیـر، اگرچه خوراک مهم اسـت اما د  ر فصل 
سـرما، بد  ن به غذایی کمتر و گرمای بیرونی 
بیشـتری نیـاز د  ارد   و بایـد   آن را د  ر اولویـت 

قـرار د  اد  . همیـن رابطـه بیـن سـایر نیازهای 
مـا نیـز وجـود   د  ارد   و هـر روز ممكـن اسـت 
اولویت بنـد  ی تازه ای د  ر میـان نیازها به وجود   
بیایـد  . این سـخن امـام رضـا د  ر حقیقت 
تأکیـد   می کنـد   کـه: مؤمـن باید   متناسـب با 
شـرایط جد  یـد  ، اولویت هایـش را طرح ریزی 

و بـر اسـاس آن، عمـل کند  .
البته برخی نیازها، از ثبات بیشتری د  ر جایگاه 
خـود   برخورد  ارند   و به سـختی از اولویت خارج 
می شـوند  . بـراي  مثـال، نیازهایـی اساسـی 
مثـل مسـكن، معمـواًل د  ر اولویـت اصلـی 
اسـت و نمی تـوان به آسـانی از آن گذشـت. 
مثـاًل اگرچـه، اد  ای بد  هـكاری نیـز اهمیـت 
باالیـی د  ارد   و بایـد   پیـش از بسـیاری د  یگـر 
از نیازهـا، مـورد   توجـه باشـد   امـا د  ر شـرایط 
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عـاد  ی، نسـبت بـه مسـكن، اولویـت نـد  ارد  ؛ 
امـام صـاد  ق فرمود  نـد   »خانـه خـود   را 
بـرای قرض مفروش... که انسـان از د  اشـتن 

سـرپناه ناچار اسـت.«2

 برخی د  ارایی ها، خیلی مهمترند  
اشـاره ای کـه امـام صـاد  ق د  ر تأکیـد   بـر 
اهمیـت مسـكن د  اشـتند  ، د  ربرد  ارنـد  ه ایـن 
حقیقـت اسـت کـه: بایـد   د  ر حفظ برخـی از 
د  ارایی هـا که هم سـرمایه و پشـتوانه انسـان 
محسـوب می شـوند   و هم بـه د  سـت آورد  ن 
د  وبـاره آن هـا به آسـانی مقـد  ور نخواهـد   بود  ، 
مراقبت بیشـتری به خرج د  اد   و نگذاشـت که 
بـه پـای مخـارج د  یگـر از بین بروند  . ایشـان 
فرمود  ه انـد   »د  ر تـورات نوشـته شـد  ه هـر که 
زمیـن یـا )چـاه یا سـهم( آبـی را بفروشـد   و 
بـا آن زمیـن یـا آب د  یگـری نخـرد  ، پولـش 
از بیـن خواهـد   رفـت.«3 شـاید   شـما هـم به 
افـراد  ی برخـورد  ه باشـید   که مثاًل بـا فروش 
تبد  یـل  را  آن  خـود  ،  د  ارایی هـای  این گونـه 
کرد  ه انـد  .  سـرمایه گذاری  بـرای  پولـی  بـه 
ممكـن اسـت د  ر مـوارد  ی ایـن کار به سـود   
زیـاد  ی هـم بینجامـد   امـا بـد  ون شـک این 
یـک خطرپذیـری بی منطـق و غیرعاقالنـه 
اسـت؛ مگـر این کـه تجارتـی یافـت شـود   
کـه خطرپذیـری و احتمـال شكسـت د  ر آن، 
کامـاًل صفـر باشـد  ! د  ر غیـر این صـورت که 
واقعیـت نیـز همین اسـت، نبایـد   د  ارایی های 
پایـه را د  سـت خوش خطـر سـاخت. د  ر همه 
مخـارج، حتـی ضروری تریـن آن هـا، فروش 
د  اراییهایـي مثل زمین و خانـه، باید   آخرین و 
د  ور از ذهن ترین راه ممكن باشـد   و شـاید   د  ر 
هر عصـری برخـی د  یگـر از د  ارایی ها چنین 

اهمیتی د  اشـته باشـند  .
امـا ایـن توجـه ویـژه، صـورت د  یگـری هم 

د  ارد   و آن حرکت د  ر مسـیر به د  سـت آورد  ن و 
تأمیـن این نوع د  ارایی هاسـت کـه ماند  گارتر 
و ضروری ترنـد  ؛ بـراي  مثـال: کسـی کـه به 
هـر د  لیلـی، فعـاًل از د  اشـتن خانـه محـروم 
اسـت، بایـد   امكانـات خـود   را به این سـمت 
سـوق د  هـد   و د  ر صورتـی که فرصتـی برای 
تأمیـن آن پد  یـد   آمد  ، این فرصت را از د  سـت 
ند  هـد  . اگرچـه، ایـن د  ارایی ها نیـز مانند   همه 
د  اشـته های ماد  ی، بـود   و نبود  شـان، کمال و 
نقصـی واقعـی د  ر زند  گی انسـان به حسـاب 
نمی آینـد  ، امـا وقتـی قـرار اسـت از د  نیـای 
بسـامان، زمینه مناسـبی برای رشـد   معنوی 
و د  رونی خود   بسـازیم، ناچاریـم به این نكات 

باشـیم. پای بند   

 آن را بخرید   که باد  وام تر است
امـام صـاد  ق بـه برخـی از یـاران خـود   
توصیه کرد  ه بود   »از خرید   شـتر سـرخ پرهیز 
کنیـد   چراکـه عمـرش از هر شـتری کوتاه تر 

است.«4
احتمااًل شـتر سـرخ، ویژگی د  یگری د  اشـته، 
مثـاًل زیباتر از شـترهای د  یگر بود  ه اسـت که 
عـد  ه ای طالـب آن بود  ه انـد  ، امـا امـام د  سـت 
روی نكتـه ای می گذارنـد   که مهم تر اسـت و 
آن د  وام و عمـر کاالیی اسـت کـه خرید  اری 
می شـود  . ایـن حـق شماسـت کـه د  ر برابـر 
از  کافـی  به انـد  ازه  می پرد  ازیـد  ،  کـه  پولـی 
چیـزی کـه می خریـد  ، اسـتفاد  ه کنیـد  ، پس 
بی اهمیـت،  ویژگی هـای  باشـید    مراقـب 
جایگزیـن کیفیـت واقعی نشـوند  . مـا از چند   

جهـت بـا ایـن موضـوع سـروکار د  اریم:
اواًل همیشـه و د  ر همـه زمینه هـا، کاالهایی 
وجـود   د  ارنـد   که بیـش از ارزش واقعی شـان، 
قیمـت خورد  ه انـد  ؛ مثـاًل بـه د  لیـل شـهرت 
مارکشـان یـا حتـی جایـی کـه آن را عرضه 

می کنـد   یا اقبـال همگانی )ُمد  ( و مسـائلی از 
ایـن قبیـل. همـه این هـا را کنار بزنیـد   و بعد   
تصمیـم بگیرید  . همیشـه به ایـن فكر کنید   
کـه ممكـن اسـت کاالیی کـه چشـمتان را 
گرفته اسـت، همان شـتر سـرخی باشـد   که 

نبایـد   بخرید  .
ثانیاً، قیمت پایین همیشـه به صرفه نیسـت. 
ایـن ضرب المثـل غیـر ایرانـی کـه »هنـوز 
آن قـد  ر ثروتمنـد   نشـد  ه ام کـه جنـس ارزان 
بخـرم.« نشـان می د  هـد  ، د  ر همه جـای د  نیا 
ارزانـی بی علـت  به قاعـد  ه قد  یمـی »هیـچ 
نیسـت و هیـچ گرانـی بی حكمـت« توجـه 
د  ارنـد   و حیـف اسـت کـه شـما از آن غافـل 
باشـید  ؛ البتـه د  رسـت اسـت کـه نمی شـود   
همیشـه گران ترین هـا را خریـد  ، امـا بـد  ون 
را  ارزان ترین هـا  همیشـه  می تـوان  شـک 
نخریـد  . هنـر شـما بایـد   ایـن باشـد   کـه د  ر 
خرید  تـان، بـا ظرافـت تمـام، بیـن قیمـت و 

کیفیـت تعـاد  ل برقـرار کنید  .
ثالثـاً، توجه بـه عمـر و د  وام کاال، وقتی مهم 
اسـت کـه نخواهیـد   بـد  ون د  لیـل و قبـل از 
آن که نیاز باشـد  ، آن را کنـار بگذارید   و تنها از 
سـر تنوع، خرید  تان را تجد  یـد   کنید  ؛ بنابراین 
ضـرورت خریـد   بـاد  وام، د  ر ضمـن اشـاره ای 
د  ارد   بـه اهمیت پرهیـز از خرید   بـد  ون علت! 
اگـر قـرار اسـت همیـن روزهـا، کاالیـی که 
شـتر  نخریـد  ن  بیند  ازیـد  ،  د  ور  خرید  ه ایـد   

سـرخ مو کمكـی بـه شـما نمی کند  .

پي نوشت ها
1. الكافي، ج 7، ص 235.
2. همان، ج 9، ص 589.

3. همان، ص 574.
 .282 4. الكافي، ج 13، ص
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حتماً شـما هم والد  ین بسیاری را مي شناسید   
کـه نسـبت به مسـائل فرزند  شـان حسـاس 
هسـتند   و حاضرنـد   هـر کاری بـراي رفـاه و 
آسـایش او انجـام د  هنـد  . امـروزه خانواد  ه هـا 
به د  لیـل انگاره هـای شـرایط کنونـی )ماننـد   
اتـاق تعریـف  بـا یـک  این کـه هـر بچـه 
می شـود  ! و هم چنیـن مشـكالت اقتصاد  ی( 
از فرزنـد  د  ار شـد  ن گریزانند  ، ازایـن رو کاهش 
تعـد  اد   افـراد   د  ر یک خانـواد  ه به امـری عاد  ی 
تبد  یـل شـد  ه تـا آن جـا کـه برخي هـا بـرای 
د  اشـتن حتـی یـک فرزنـد   بـا ترد  یـد   مواجه 
می شـوند   و بسـیاري از آنان به د  اشـتن فقط 

یـک فرزنـد   اکتفـا می کنند  .
تک فرزند  ی معضـالت خانواد  گی و اجتماعی 
گسـترد  ه اي د  ر پـي د  ارد   که هم بـرای والد  ین 
و هـم بـرای فرزنـد  ان مشـكل آفرین اسـت. 
تک فرزنـد  ی، د  ر ایـن شـرایط نه تنهـا آینـد  ه 
کود  ک د  لبنـد،   بلكه صالح خانـواد  ه و والد  ین 

و د  سـت آخر جامعـه را تهد  یـد   می کند  .
کارولین وبسـتر اسـتراتون، رئیـس کلینیک 
تربیـت واشـنگتن د  ر کتـاب »روان شناسـی 
د  ر  کـود  کان«  پیشـرفته  ناهنجاری هـای 
و  فرزنـد  ان  »تعـد  اد    می نویسـد    این بـاره 
رتبـه تولـد  ، د  و عامـل مهـم د  ر شـكل گیری 
اختالل سـلوک د  ر افراد   اسـت.« ایـن امر د  ر 
نمونه هـای ایرانـی نیـز به وضوح بیان شـد  ه 
اسـت تـا بـه آن جـا کـه از تک فرزنـد  ی، بـه 
عنـوان مهم ترین عامـل د  ر بروز مشـكالت 

رفتـاری و خلقـی یـاد   شـد  ه اسـت.

چرا با تك فرزند  ي مخالفیم؟
 کـود  ک، بسـیاری از مهارت هـا را د  ر خانواد  ه 
می آمـوزد  .  خـود    بـراد  ران  و  خواهـران  از  و 
از  بـود  ن  تک فرزنـد    به د  لیـل  کـه  افـراد  ی 

کامـل  به طـور  مهارت هـا  ایـن  یاد  گیـری 
محروم انـد  ، د  ر بلـوغ روحـی و روانـی نیز که 
پد  یـد  ه ای کاماًل اکتسـابی اسـت، نسـبت به 
ایـن  هم سـن های خـود   عقب تـر هسـتند  . 
بلـوغ موارد  ی هم چون شـناخت خـود  ، میزان 
واقع بینـی، توانایـی برقـراری ارتبـاط و کاِر 
گروهـی و انتخـاب مؤثر را شـامل می شـود   
و به راحتـی به د  سـت نمی آید  ، بلكـه د  ر تعامل 
اجتماعـی حاصـل می شـود  ؛  و برخورد  هـای 
بنابرایـن تک فرزند  ان تالش می کننـد   تا آن را 
از د  وسـتان بیاموزند  ، به همین د  لیل د  ر بیشتر 
مواقـع به انجـام کارهایی د  سـت می زنند   که 
توجـه اطرافیـان را به خود   جلب کننـد  . آن ها 
بـه د  وسـتان خـود   نزد  یک تـر می شـوند   تـا 
احساسـی را که د  یگـران از رابطه با خواهران 
و بـراد  ران خـود   د  ارند   از این طریق به د  سـت 
آورنـد   و بـرای چنیـن تعاملی حتـی حاضرند   
هزینه هایـی چـون وقـت، عاطفـه و حتـی 

هزینه هـای مالـی بپرد  ازنـد  .
از طرفی کود  ک بنا به اقتضا و شـرایط رشـد  ، 
نیـاز به هم بـازی د  ارد  ، ولی این نیـاز کود  کان 
تک فرزنـد   گاهـی بـه د  لیـل بی حوصلگـی و 
فاصله سـنی والد  ین بـا او بـرآورد  ه نمی گرد  د   
و تبعـات ایـن امـر د  ر تمـام مراحـل زند  گـی 
فـرد   باقـی خواهـد   مانـد  . حتی ممكن اسـت 
کـود  ک بـه خاطـر نشسـت و برخاسـت بـا 
بزرگ سـاالن خـود   د  چـار بلوغ زود  رس شـود   
کـه همیـن مسـئله او را وارد   د  نیایـی می کند   
د  وران  آن،  بـه  رسـید  ن  بـرای  هنـوز  کـه 
کود  کـی و خرد  سـالی را به عنوان پیش شـرط 

طی نكرد  ه اسـت کـه این مسـئله، عوارضی 
نیـز  گاهـی  و  اسـترس  اضطـراب،  چـون 

گوشـه گزینی را د  ر پـي د  ارد  .
 

تنظیم تربیتی
د  کتر پورحسین، د  انشیار د  انشكد  ه روان شناسی 
و علـوم تربیتـی د  ربـاره فضـای تک بعـد  ی 
تک فرزنـد  ی می گویـد  : »تک فرزند  ی موجب 
د  ر  یكنواخـت  و  تک بعـد  ی  فضـای  ایجـاد   
خانـواد  ه می شـود  . د  ر د  هه های گذشـته وضع 
بزرگ شـد  ن فرزنـد  ان د  ر خانـواد  ه طوری بود   
که کـود  کان د  ر خانواد  ه و هنگام بازی، تعامل 
و ارتبـاط مناسـبي بـا هـم برقـرار می کرد  ند  . 
گاهـی او بـا د  یگـری د  رگیر می شـد   و گاهی 
د  یگـری بـا او. همیـن برخورد   هـا، بچه هـا را 
از نظـر تربیتـی تنظیـم می کـرد   کـه چگونه 
عمـل کننـد   و چگونه رفتـار خـود   و د  یگران 
را اصـالح کننـد  . اگـر شـرایط و اقتضائـات 
به گونـه ای شـود   کـه فرزنـد  ان د  ر خانـه بـا 
هم سـاالن خـود   و د  ر کنـار آن هـا بـزرگ 
شـوند  ، تنظیم تربیتی بهتری اتفـاق می افتد  . 
ایـن مسـئله از نظر علمی ثابت شـد  ه اسـت. 
د  رواقـع، د  اشـتن بـراد  ر و خواهـر بـه د  لیـل 
ایجـاد   تعـاد  ل رفتـاری و برخـورد  ی، نقشـی 

والدین
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تعیین کننـد  ه د  ر رشـد   مناسـب و اسـتاند  ارد   
کـود  کان د  ارد  .«

بـا نگاهـی د  یگـر، فرزند  انـی کـه بـراد  ر یـا 
خواهـر کوچک تـر د  ارنـد  ، والد  یـن خـود   را د  ر 
تربیت ایـن فرزند  ان کوچک تر یـاری کرد  ه و 
د  رواقـع از سـنین کود  کی د  ر مسـیر یاد  گیری 
و کسـب تجربه قد  م گذاشـته اند   و مشكالت 
را به صورت ملموس حس کرد  ه و د  ر سـنین 
باال تـر به راحتـی از پـس حـل آن برمی آیند  .

 
کود  ک ناتوان؛ نتیجه فرزند  ساالری

قـد  رت تحمل فشـارهای روحـی و روانی د  ر 
تک فرزنـد  ان نسـبت به کـود  کان د  یگر کمتر 
اسـت. والد  یـن تک فرزنـد   معمـواًل مراقبتـی 
افراطـی از فرزنـد   خـود   د  ارنـد   و بد  ین ترتیب 
بـا د  ر پیش گرفتن راه فرزند  سـاالری، او را به 
فرد  ی ضعیـف و کم تحمل تبد  یـل می کنند  . 
بـا  فرزند  شـان  ند  هنـد    اجـازه  والد  یـن  اگـر 
احساسـات سـخت و ناراحت کننـد  ه روبـه رو 
شـود   یـا امـكان آشـكار کـرد  ن ایـن نـوع 

احساسـات را بـرای او فراهـم نكنند  ، تحمل 
وی را د  ر برابـر ایـن نـوع احساسـات، ضعیف 

خواهنـد   کرد  .
والد  یـن تک فرزند   به د  لیل وابسـتگی و حمایتی 
کـه فقـط بـرای یـک نفـر خـرج می کننـد  ، 
باعـث می شـوند   فرزند  شـان کمتر پاسـخگوی 
اشـتباهات خـود   باشـد  . اکثـر چنیـن والد  ینـی 
معمواًل تسلیم خواسـته های فرزند  شان هستند   
و عمـاًل راه و رسـم فرزند  سـاالری را د  ر پیـش 
مي گیرنـد  ؛ به عبـارت د  یگـر، اقتـد  ار والد  ین د  ر 
خانواد  ه هـای تک فرزنـد   بـه پایین ترین حد   خود   

می رسـد  .
د  ر خانواد  ه هـای تک فرزنـد  ، والد  یـن و فرزنـد  ان 
هـر د  و احسـاس می کننـد   نیـاز شـد  ید  ی بـه 
مراعـات  بـه  ناگزیـر  پـس  د  ارنـد  .  یكد  یگـر 
یكد  یگـر هسـتند  . ایـن د  ر حالـی اسـت کـه د  ر 
آمـال  و  امیـد    تک فرزنـد  ،  غیـر  خانواد  ه هـای 
والد  یـن فقـط بـه یـک نفر محـد  ود   نمی شـود  ، 
تجربـه والد  یـن د  ر برخورد   و تربیت بـا فرزند  ان، 
بیشـتر شـد  ه و بهتـر مي تواننـد   فرزنـد   د  وم را 

کنند  . تربیـت 
تـرس از آسـیب د  یـد  ن فرزند   یكـی د  یگر از 
مـوارد  ی اسـت کـه والد  ین چنیـن کود  کاني 
بـا آن مواجـه هسـتند  . آن هـا می ترسـند   که 
کـود  ک آسـیب ببینـد  ، از ایـن رو بـه او اجازه 
را  آزاد  انـه  فعالیت هـای  از  بسـیاری  انجـام 
نمی د  هنـد   و به تبـع آن، کـود  ک بـه د  لیـل 
محرومیـت از حضـور د  ر فعالیت های جمعی 
و گروهی، د  چار تعارض رفتاری و شـخصیتی 
می شـود  . د  رحالی که با وجود   فرزند  ان بیشـتر 
د  ر خانـواد  ه، آرامش روانی افراد   بهتر می شـود   
و ایـن آرامـش روانـی د  ر اسـتحكام خانـواد  ه 

تأثیرگذار اسـت.

کود  ک، تنهایي و رسانه ها
ازجملـه آسـیب های د  یگـر کود  کانـی کـه 
را  خـود    رشـد    سـال های  حسـاس ترین 
به تنهایـی سـپری می کننـد  ، گرایش شـد  ید   
بـه تلویزیون، ماهـواره، اینترنـت و بازی های 
رایانـه ای اسـت. کمتـر کسـی اسـت کـه به 
آسـیب های برنامه های ماهواره ای و اینترنت 
آن هـم بـرای سـنین کود  کـی و د  ر حـال 
رشـد   اذعان ند  اشـته باشـد  . اعتیاد  ، وابستگی 
شـد  ید   بـه ایـن مـوارد  ، القـای ارزش هـای 
فعلـی  فرهنـگ  بـا  نا همگـون  فرهنگـی 
جامعـه، مصرف گرایـی و گرایـش به سـبک 
زند  گی هـای غیراسـالمی و ایرانـی و د  ر کنار 
آن آسـیب های جسـمي ازجمله آسیب هایی 
اسـت که کود  کان تک فرزند   را بیش از سـایر 

کـود  کان تهد  یـد   می کنـد  .

حرف آخر
بنابـر آن چـه عنـوان شـد   بـه نظـر می رسـد   
اگرچه بسـیاری از افراد  ، مشـكالت اقتصاد  ی 
و مشـغله های کاری والد  یـن را علـت اصلی 
تک فرزنـد  ی می د  اننـد  ، اما عواقب و مسـائل 
روانـی کـه خانـواد  ه را د  ر ایـن مسـیر تهد  ید   
مشـكالت  از  بزرگ تـر  به مراتـب  می کنـد   

 .اقتصاد  ی اسـت
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»ان ربک هو الخالق العلیم« )حجر، 86(
فرض کنید   شـما یک ماشـین کوپه )د  ونفره( 
د  اریـد   و د  ر صبـح یـک روز سـرد   و بارانـی 
زمسـتان د  ر مسـیر رفتـن بـه سـمت اد  اره 
هسـتید  . د  ر همین حین با سـه مسافر مواجه 
می شـوید   که منتظـر اتوبوس هسـتند   و زیر 
بـاران حسـابی خیـس شـد  ه اند  . یكـی از آن 
سـه نفـر، نامزد   شماسـت کـه قرار اسـت د  ر 
مـاه آیند  ه بـا او ازد  واج کنید  ، نفر د  وم پزشـک 
اُرتوپـد  ی اسـت که سـه ماه پیش پای شـما 
را عمـل کـرد  ه و نفـر سـوم هم خانـم پیری 
اسـت کـه د  ر اثـر بیماری بسـیار شـد  ید   باید   
هرچـه زود  تر به بیمارسـتان رسـاند  ه شـود  . با 
توجـه به این که ماشـین شـما د  ر حال حاضر 
فقـط ظرفیـت یـک نفـر را د  ارد  ، کد  ام یک از 
این سـه مسافر را سـوار می کنید  ؟ )لطفاً کمي 
فكـر کنید   و بعـد   به سـراغ خوانـد  ن اد  امه مطلب 

بروید  .(
می د  هنـد  :  جـواب  این گونـه  خـالق  افـراد   
ماشـین خـود  م را بـه آن پزشـک می د  هم تا 
هرچـه زود  تـر آن خانـم پیر را به بیمارسـتان 
برسـاند   و خـود  م هم به همـراه نامزد  م سـوار 
بـا  را  مسـیر  اد  امـه  و  می شـویم  اتوبـوس 

می رویـم. اتوبـوس 

بـه چنین افـراد  ی که می توانند   نـوع د  یگری 
بـه مسـائل نـگاه کننـد  ، انسـان  های خالق 
می گویند  . شـاید   شـما هم د  ر زند  گـی روزمره 
و رفت وآمـد   بـا افـراد   مختلف، این مسـئله را 
تجربـه کـرد  ه باشـید   »کـه چرا بـه ذهن من 

نرسید  ؟!«

 خالقیت چیست؟
آد  م  بگوییـم  می توانیـم  کسـي  چـه  بـه 
خـالق؟ خالقیـت، آمیـزه ای اسـت از هوش 
افـراد    شـخصیت.  واالی  خصیصه هـاي  و 
خالق افراد  ی هسـتند   که بـا نگاهی متفاوت 
به مسـائل می نگرنـد   و قد  رت ابتـكار باالیی 
د  ارنـد  . د  ر زند  گـی افـراد   خـالق »بن بسـت« 
جایی نـد  ارد  . فـرد   خالق هیـچ گاه نمی گوید  : 
ایـن مسـئله حـل نمی شـود  . او می گوید   این 
مسـئله راه حلی د  ارد   ولی من به آن نرسـید  ه ام 
و باید   بیشـتر تـالش کنم. اصطالحـاً به این 
تفكـر، واگـرا می گوینـد  ؛ تفكری که خـود   را 

محـد  ود   بـه یـک موضـوع نمی کند  .
د  ر زمانـه کنونی، آد  م هاي خالق هسـتند   که 
منشـأ پیشـرفت های حیرت انگیز و شـگفتی 
هسـتند  . تـا جایی کـه رییس جمهـور آمریكا 

راه سـلطه ایـن کشـور بـر جهـان را چنیـن 
اعـالم می کنـد   که: بایـد   بود  جـه ای تصویب 
کنیم تـا بتوانیـم از بین تمام افـراد   تیزهوش 
د  ر د  نیـا، خالق هـا و افـراد  ی را کـه توانایـی 
نـوآوری د  ارنـد  ، انتخـاب و جـذب کنیـم و 
بسـتری بـرای مانـد  ن آن هـا د  ر آمریكا پد  ید   

بیاوریم.

 هر شاگرد   اولی، خالق نیست
هـوش و خالقیـت بـا هـم فـرق می کننـد  . 
همان گونـه کـه می د  انیـد   هـوش، اکتسـابی 
ژنتیكـی  به صـورت  را  آن  افـراد    و  نیسـت 
بـه ارث می برنـد  ، امـا آن چـه از د  سـت پـد  ر 
زمینـه خـالق شـد  ن  ایجـاد    د  ر  ماد  رهـا  و 
فرزند  انشـان برمی آید   مربوط به قسـمت د  وم 
تعریف خالقیت اسـت؛ یعنـی خصیصه هاي 

واالي شـخصیت.
خالقیـت، ویژگی ای اسـت که با زیـاد   د  رس 
خوانـد  ن و مد  ام مطالعه کرد  ن فرزند   و پشـت 
سـر هم کالس تقویتی فرستاد  ن او به د  ست 
نمی آیـد  . با این کارها شـاید   فرزنـد   مورد  نظر 
شـاگرد   اول بشـود  ، اما لزوماً هر شـاگرد   اولی، 
بـا  نمي شـود  . خالقیـت  و  نیسـت  خـالق 
تالش های فـرد  ی، رفاقت، فضـای عاطفی، 
بازي کرد  ن و حتي شـیطنت کـرد  ن خود  ش 
را نشـان مي د  هـد  ، نـه د  ر مـد  ارس رسـمي و 
کالس هـاي خشـک د  رس. د  ر مـد  ارس بـه 
رقابـت و تـالش بین فـرد  ی بهـاء می د  هند  . 
د  ر محیـط معمـول مد  رسـه، اسـترس شـب 
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امتحان و اضطراب شـاگرد   اول شـد  ن حاکم 
اسـت کـه این ها همـه آفت خالقیت اسـت.

 همه چیز نمره نیست!
سـؤال بعـد  ی این جاسـت کـه آیـا بچه هـا 
بـرای این کـه خـالق بـار بیاینـد  ، نبایـد   د  ر 
مد  رسـه شـاگرد   اول بشـوند  ؟ اگـر مـاد  ر و 
پـد  ر بتواننـد   د  ر سـنین قبل از مد  رسـه، فرزند   
خـود   را طـوری تربیـت کننـد   کـه بـرای او 
نمـره د  رسـی همه چیـز نباشـد  ، بلكـه مقد  ار 
تالش هایش برای او ارزشـمند   باشـد  ، د  ر این 
صـورت فرزنـد   می تواند   با رفاقـت و آرامش و 
بـه د  ور از رقابت هـای بین فـرد  ی، زمینه های 
خالقیـت خـود  ش را شـكوفا کنـد  ؛ بنابرایـن 
الزم اسـت د  ر ابتـد  ای کار، پـد  ر و ماد  رهـا 

مقـد  اری نگاهشـان را عـوض کنند  .
حـاال به نظر شـما آیـا فرزند  انی که جهشـی 
د  رس خواند    ه انـد و یـا یـک سـال زود  تـر بـه 
مد  رسـه رفته انـد   و االن د  ر مقاطـع تحصیلی 
باالتر از سـن خود  شـان قرار د  ارند  ، الزاماً افراد   
خالقـی هسـتند   و توانایـی نـوآوری د  ارنـد  ؟ 
روش صحیح این اسـت که رشـد   فرزند   باید   
منظـم و بهنجـار و هماهنـگ صـورت گیرد   
یعنـی تمـام ابعاد   انسـان )شـناختی، عاطفی، 
معنـوی و...( هماهنگ رشـد   کننـد   نه این که 
رشـد   شناختی او بسـیار جلوتر از رشد   عاطفی 
و معنـوی و... باشـد   کـه د  ر این صورت رشـد   
او رشـد   نابهنجار و ناهماهنگ اسـت و رشـد   

نابهنجـار آفت خالقیت شـمرد  ه می شـود  .

 راه کارهایی برای د  اشتن فرزند   
خالق

خب شـاید   بپرسـید   ما چه کنیم تـا فرزند  انی 
نـوآور د  اشـته باشـیم؟ مـا به عنـوان پـد  ر و 
مـاد  ر د  ر خـالق شـد  ن فرزند  مان چه نقشـی 

می توانیم د  اشـته باشـیم؟
راه کارهـای پیشـنهاد  ی زیـر می توانـد   زمینه 
بـروز خالقیـت و تفكر واگـرا را د  ر فرزند  انتان 

به وجـود   بیـاورد   و یـا تقویت کند  :
1. تالش محـور باشـند   نَه نمره محـور: پد  ر و 
مـاد  ر باید   به تالش و زحمتی که فرزند  شـان 
و  تشـكر  و  بد  هنـد    اهمیـت  می کشـد  ، 
قد  رد  انـی کننـد  ؛ اگرچـه فرزند  شـان نمـره و 

نتیجـه شایسـته اي نگرفته باشـد  .
را  کارهـا  د  ر  مد  اخلـه  و  کمـک  اجـازه   .2
د  ر  بد  هنـد    اجـازه  بد  هنـد  :  فرزند  شـان  بـه 
کارهایـي که خطرآفرین نیسـت، فرزند  شـان 
کمـک کنـد   تـا تجـارب جد  یـد  ی از محیط 
پیرامونش کسـب نماید  . این کار باعث ایجاد   
اعتماد  به نفس و احسـاس خود   ارزشـمند  ی د  ر 

می شـود  . فرزند   
3. زبـان ترغیب و تشـویق د  اشـته باشـند   نه 
زبـان تهد  یـد   و تنبیـه: تهد  ید   و تنبیـه کرد  ن 
فرزنـد   باعث ایجاد   اضطراب د  ر او می شـود   و 
اضطراب هم فراموشـی می آورد   و فراموشـی 

یكـی از آفت هـای خالقیت اسـت.
و  جسـت وجوگری  ُکنجـكاوی،  اجـازه   .4
نـوآوری بـه فرزند  شـان بد  هنـد  : وقتـی پد  ر و 
مـاد  ر زمینـه را بـرای کنـكاش و جسـت وجو 
کـرد  ن فرزند  شـان فراهـم آورد  نـد  ، او را بـا 
سـؤاالت و ابهامـات تازه اي روبـه رو می کنند   
کـه کمـک کـرد  ن بـه او د  ر جهـت یافتـن 
پاسـخ این سـؤاالت، زمینه خالقیـت را د  ر او 

می کند  . فراهـم 
5. رفیـق بـود  ن با فرزند  : پد  ر و مـاد  ر د  ر خانه، 
خانـم ناظـم و آقـا مد  یـر نباشـند  . واژه هـای 
انضباطـی آفت تربیت اسـت، به جاي مجبور 
سـلیقه ای،  نظم هـاي  رعایـت  بـه  کـرد  ن 
بگذاریـم فرزند   ما خود  ش نظـم را پید  ا کند   و 

او را بـه نظـم خشـک، عـاد  ت ند  هیم.
6. تالش مـد  اری و توکل: فرزنـد  ان از والد  ین 
الگـو می گیرنـد  . بگذاریـم  پرتـالش بهتـر 
فرزند  مـان د  ر موقعیت هـای سـخت، به جای 
این کـه بگوید   »مـن نمی توانـم« بگوید   این 
مسـئله حتمـاً یـک راه حـل د  ارد   و مـن آن را 
نمی د  انـم، بایـد   تالشـم را بیشـتر کنـم تـا 

 .راه حـل آن را پیـد  ا کنـم
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به چه قیمتی؟
چند   ماهی بود   که به عنوان منشـی د  ر آن شـرکت کار می کرد   و حاال خواسـتگاری مد  یرعامل، 
از او کـه یـک منشـی تـازه کار بـود   می توانسـت مسـیر زند  گـی اش را عـوض کنـد  . بـا ازد  واج 
ناموفقـی کـه د  ر 17 سـالگی تجربه کرد  ه بود   جریان زند  گی اش مسـیری ناخوشـایند   د  اشـت تا 
این که به پیشـنهاد   یكی از د  وسـتانش برای رهایی از آن شـرایط به این شـغل پناه آورد  ؛ و حاال 

با این خواسـتگاری خوشـبختی اش می توانسـت کامل شود  .
قـرار گذاشـتند   مد  تی را به ارتباط و آشـنایی بیشـتر بگذرانند   اما د  رسـت وقتی کـه زن جوان بعد   
از یـک مـاه و نیـم ارتباط، پاسـخش را به خواسـتگاری آقـای مد  یرعامل منفی اعـالم کرد   بی 

آن کـه حقوقی د  ریافت کند   از شـرکت اخراج شـد  .
تصمیـم به شـكایت گرفتـه بود   اما با د  ید  ن پیام های ارسـالی از سـوی مرد  ، نظـرش تغییر کرد  . 
پیام هایـی کـه می گفـت مرد   به ظاهـر محترم، عكس هـا و فیلم هایی را از منشـی سـاد  ه لوح د  ر 
اختیـار د  ارد   کـه برای پخش نشد  نشـان د  ر فضای مجازی حق السـكوتی د  ه میلیون تومانی نیاز 

گزینه غلط
شـرمگین و سـربه زیر رو بـه روی مأمـور پلیـس نشسـته بود  . د  رسـت وقتـی د  ر ایسـتگاه مترو 
قصـد   اخاذی د  اشـت د  سـتگیرش کـرد  ه بود  ند   و حاال وقـت اعتراف بود   »من د  انشـجوی مقطع 
کارشناسـی ارشـد   هسـتم و د  ر خوابـگاه زند  گـی می کنـم. هرچه د  نبال کار گشـتم کـه د  ر کنار 
د  رسـم کسـب د  رآمد   کنم، موفق نشـد  م. به همین خاطر سـعی کرد  م د  رسـم را زود  تر تمام کنم 
و بـه شـهرمان برگـرد  م. ایـن ترم به پایان رسـید  ه بـود   و د  ر خوابگاه نیز نمی توانسـتم بمانم. د  ر 
شـهرمان هم هیچ کاری نبود   و خشک سـالی باعث شـد  ه کشـاورزی ند  اشـته باشیم، به همین 

بلوتوث سیاه
د  رگیـری بـاال گرفتـه بـود   و هرکـس با هـر آن چـه د  ر توانـش بود   ضربـه می زد  . د  یگر کسـی 
بـه یـاد   مـرد   جوانـی کـه د  ر ابتد  ای نـزاع با اسـلحه شـکاری هد  ف قـرار گرفت نبود  . سـنگ ها 
و گلوله هـا بیـن طرفیـن د  ر تبـاد  ل بود  نـد  . روسـتا به هم ریخته بود   و کسـی قد  رت کنتـرل این 
د  رگیـری را ند  اشـت. مـرد   جوان د  ر بیمارسـتان جان باخت و شـش مصد  وم و مجـروح د  یگر به 

مراکـز د  رمانی منتقل شـد  ند  .

اعتماددرحدِ...
مـرد   جـوان قاطعانـه د  رخواسـتش را بیـان کـرد   »آقـای قاضـی وقتـی زنم تـا این حـد   به من 
بی اعتمـاد   اسـت همـان بهتـر که ایـن زند  گی اد  امـه پید  ا نکند  . همسـرم بـا ایـن کارش من را 

تحقیـر کـرد   و من هنوز شـوکه هسـتم.«
ناباورانـه می گفـت و از گفتنـش رنـج می بـرد  . مد  تـی بـود   که بـه مقد  اری پـول نیاز د  اشـت اما 
بـه هـر د  ری زد  ه بـود   نتوانسـته بـود   آن را تأمین کند  . د  رنهایت از همسـرش خواسـت به میزان 

محاکمه
غـروب بـود   و همه چیـز د  ر خیابـان، مثـل روزهای د  یگر، امـا ناگهان صـد  ای گوش خراش ترمز 
یـک اتومبیـل بـد  ون پـالک، نگاه همـه رهگـذران را متوجـه صحنه ای کـرد   که سـرعت رخ 
د  اد  نـش فرصـت عكس العمل را از همه گرفت. ماشـین، جلوی پای زن جوانی کـه د  ر حال قد  م 
زد  ن د  ر خیابـان بـود   ایسـتاد   و چهار سرنشـین مرد   بـا زور و فریاد  ، زن را سـوار کرد  ند   و از صحنه 
گریختنـد  . بهـت شـاهد  ان حتی قد  رت تحلیـل را از همه گرفتـه بود  . تنها به نظر می رسـید   زن 

سرنشـینان را می شناسد  ...
سـاعت 8 صبـح روز بعـد   جسـد   زن د  ر کانال آبـی د  ر نزد  یكی مزارع منطقه پید  ا شـد  . جسـد  ی 

خانهبدان



و همـه این هـا نتیجـه فایـل بلوتوثـی بود   که از سـه روز قبل د  ر روسـتا د  سـت به د  سـت می شـد  . فیلمی کـه د  ر آن اد  عا می شـد   یکـی از د  ختران 
روسـتا همراه یک پسـر غریبه د  ید  ه شـد  ه اسـت! و به همین سـاد  گی نزاع میان د  و خانواد  ه د  ر روسـتا از د  رگیری لفظی به پرتاب سـنگ و شـلیک 
گلوله و قتل و جراحت منجر شـد  . مثل همیشـه بازی با آبروی د  یگری سـاد  ه فرض شـد  . مثل همیشـه سـیره اهل بیت )علیهم السـام( د  ر علنی 
نکـرد  ن عیـوب و خطاهـای د  یگـری ناد  یـد  ه گرفته شـد   و بلوتوث ها با بد  رقـه لبخند  هـای پیروزمند  انه راهی تلفن هـای همراه د  یگران شـد  . مثل 

همیشـه مشـکلی که می توانسـت ساد  ه حل شـود   پیچید  ه شد  .
 و باز به قیمت انتشار بی تأمل یک شایعه یا حتی خبر، خونی ریخته شد   و آبرویی برباد   رفت و کینه هایی اند  وخته شد   و...

نیـازش پـول بـه او قـرض بد  هد   تا د  ر تاریخ مشـخص آن را برگرد  اند  ، اما شـرط زن شـوهرش را به شـد  ت عصبانـی کرد   و پای میز قاضـی د  اد  گاه 
خانـواد  ه کشـاند  . او د  ر ازای قـرض د  اد  ن پـول، از شـوهرش چکی بـه تاریخ بازپرد  اخت قرض می خواسـت.

کسـی چـه می د  انـد   چـه بر سـر اعتماد  ها آمد  ه کـه روزگار انعقـاد   قرارد  اد  هـای کالن بر پایه قول شـفاهی آد  م ها و گروی تار سـبیل، تبد  یل شـد  ه 
بـه زمانـه ای کـه نزد  یک تریـن روابـط هـم ضامن اعتمـاد   آد  م ها نیسـتند  ؛ از آن طرف، مـرد   حتی زحمت ایجـاد   اعتمـاد   را هم به خـود   نمی د  هد   و 

بهتریـن راه حل را پـاک کرد  ن صورت مسـئله می بیند  .

اسـت! حـاال زن جـوان بـه جـای د  ریافـت حقـوق پرد  اخـت نشـد  ه اش باید   بـه فكر تأمین مبلـغ د  رخواسـتی مرد   اخـاذ می افتاد   تـا از بر بـاد   رفتن 
آبرویش پیشگیری کند  .

بـا د  سـتگیری آقـای مد  یرعامـل و بررسـی رایانـه شـخصی اش فیلم هایـی از بیش از پنـج قربانی د  یگر هم به د  سـت آمـد  . حاال نوبـت او بود   که 
اعتراف کند   »من تبعه یكی از کشـورهای شـمالی ایران هسـتم و همسـر و د  و فرزند  م آن جا زند  گی می کنند  . برای تأسـیس یک شـرکت تجاری 
بـه ایـران آمـد  م و بـا کمـک د  وسـتم مـد  ارک جعلـی با هویـت ایرانی تهیه و با اجاره شـرکتی د  ر مشـهد  ، چنـد   زن و د  ختـر را به عنوان منشـی و 
کارمنـد   اسـتخد  ام کـرد  م امـا بعـد   از چند   ماه با مشـكل مالی روبـه رو شـد  م. کارمند  انم حقوق خـود   را می خواسـتند   و من پولی ند  اشـتم. به همین 
د  لیـل تصمیـم گرفتم با نقشـه ای سـیاه آن هـا را بد  ون پرد  اخـت حقوق اخراج کنـم؛ بنابراین چند   هفته ای با آن ها ارتباط د  وسـتی برقـرار می کرد  م 
و بـه بهانه هـای مختلـف آن هـا را بـه خانه ام می کشـاند  م و با د  وربین هایی کـه د  ر خانه نصب کرد  ه بـود  م فیلم و عكس می گرفتـم. بعد   هم آن ها 
را اخـراج می کـرد  م. وقتـی حقوقشـان را می خواسـتند   با تهد  ید   به انتشـار فیلـم و عكس های خصوصی آن ها، از شـكایت منصرفشـان می کرد  م. 

از چنـد   طعمه خود   نیز بین سـه تـا 10 میلیون تومـان گرفته ام.«
راسـتی چرا د  خترانمان این چنین تشـنه اشـتغال و ازد  واج اند   که برای به د  سـت آورد  نش هر مسـیر نسـنجید  ه ای را می پیمایند   و بی هیچ تحقیق 

و احتیـاط قـد  م د  ر د  ام هـر صیـاد   شـیاد   می گذارند  ، بی آن که لحظه ای از خود   بپرسـند   »به چـه قیمتی...؟«

د  لیـل از رفتـن بـه شـهرمان منصرف شـد  م. د  یگر هیچ پولی حتی برای غذا خورد  ن ند  اشـتم. تصمیم گرفتم د  سـت به سـرقت بزنم تـا با پرد  اخت 
پـول بـه مراکـز کاریابـی کاری پیـد  ا کنم. وقتی د  ر ایسـتگاه مترو متوجه شـد  م زن جوان مشـغول گرفتن پول از عابر بانک د  اخل ایسـتگاه اسـت 
آرام بـه او نزد  یـک شـد  م و بـا تهد  یـد   چاقو خواسـتم 200 هزار تومـان هم برای من بگیرد  ، اما د  قایقی بعد   توسـط مأموران مترو د  سـتگیر شـد  م.«
بـاور این کـه جـوان تحصیل کرد  ه به سـاد  گی تن به ارتـکاب چنین جرمی د  اد  ه بـرای مأموران پلیس هم سـاد  ه نبود  . گاهی مسـیرهای زند  گی مان 
را خیلـی سـاد  ه تبد  یـل بـه کوچه های بن بسـت می کنیم چـون باور ند  اریـم انتخاب های غلط حتـی د  ر ناگزیرتریـن شـرایط توجیه ناپذیرند  . وقتی 
کسـانی را می بینـی کـه د  ر روزگاری چـون تو یا حتی سـخت تر، گزینه های غلط را د  ور زد  ه اند   و مسـیر د  رسـت را سـاخته اند   تـازه می فهمی همه 

آن چـه فکـر می کرد  ی »د  لیل« توسـت »بهانه« ای بیش نبود  ه اسـت!

که برخالف صحنه سـازی ها، پزشـكان پزشـكی قانونی را متفق بر آن کرد   که پیش از افتاد  ن د  ر کانال، خفه شـد  ه اسـت. گرچه خانواد  ه زن اد  عا 
می کرد  نـد   از هویـت رباینـد  گان بی اطالع انـد   اما طولی نكشـید   که حقیقت ماجرا روشـن شـد  .

زن 35 سـاله مد  تـی پیـش از همسـرش جد  ا شـد  ه بـود   و د  ر همین مد  ت، خانواد  ه به او سـوءظن پیـد  ا کرد  ه بود  ند   که با مـرد  ی غریبه ارتباط پنهان 
د  ارد  . سـوءظنی کـه شـد  ه بـود   د  لیـل قاطع بـرای اعالم حكم قتـل او د  ر د  اد  گاه خانـواد  ه و طایفه اش. مرد  ان فامیـل برای پایان د  اد  ن به سـوءظن و 

حـرف همسـایه ها تصمیـم به قتـل او گرفتند   و بی توجـه به قانون و شـرع و عرف، حكم صاد  ره شـان را اجـرا کرد  ند  .
ارتباطـات فسـاد  آلود  ی کـه عـد  ه ای کمـر بسـته اند   بـه قبـح زد  ایی شـان؛ افـكار متحجـر و چارچوب ناپذیـری که خـود   را فراتـر از شـرع و قانون 
می پند  ارنـد  ؛ همسـایه ها و مرد  مـی کـه د  ر سخن سـازی و سـخن پراکنی از هـم پیشـی می گیرنـد   و... همـه و همـه د  سـت به د  سـت د  اد  نـد   تا بار 

د  یگـر انسـانی را از نعمت انسـانیت و حیات محـروم کنند  .
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خاد  م مهربانی ها
گـرد  ان یاسـین جلـو رفتـه بـود   و بعـد   از آن نوبت گـرد  ان آن ها می شـد  . غـواص بود  نـد   و باید   
یـک پـل را منفجـر می کرد  نـد  . بـا لـو رفتـن عملیـات همه چیز عـوض شـد   و آب ارونـد   رنگ 
خـون بـه خـود   گرفـت. غواص هـا وسـط آب گیـر افتـاد  ه بود  نـد  . د  شـمن هم منـور زد  ه بـود   و 
هیـچ جان پناهـی ند  اشـتند  . بـا سـالح های ضـد   هوایـی که بـرای سـاقط کـرد  ن هواپیماها به 
کار مـی رود   جسـم رنجـور هم رزمانش را نشـانه گرفتـه بود  ند  . آن شـب نزد  یک بـه 980 نفر از 
هم رزمـان و د  وسـتان غواصـش را پیش چشـمانش د  ر اروند،   خونین د  ید   د  ر شـرایطی که کاری 

از هیچ کـس بر نمی آمـد  .
 حـاال خیلی از د  وسـتان و هم رزمان شـهید  ش د  ر بهشـت ثامـن و د  ر جوار بـارگاه امام رئوف
آرام گرفته انـد   و او بعـد   از تالش هـای زیاد   توانسـته با برتن کرد  ن لبـاس خاد  می حرم موالیش 
د  ر هم جواری با امام مهربانی ها با د  وسـتان شـهید  ش شـریک شـود  . شـش سـالی هسـت که 
خـاد  م افتخـاری حرم رضوی اسـت و زیباترین لحظه هایش را د  ر صحن و بـارگاه موال ثبت می کند  .

از بهر غم عشق تو زاد  م
سـه نفری روی یـک صند  وقچه چوبی نشسـته و مشـتاقانه بـه کفش های زن های زائر چشـم 
د  وخته انـد  . د  سـت های ظریف د  خترانه شـان از سـیاهی واکس، ظاهـر تازه ای به خـود   گرفته اند  . 
بـا لبخند  هـای معصومانه شـان مصرانـه زنـان زائـر را به پـاک کرد  ن گـرد   راه از کفش هاشـان 
د  عـوت می کننـد   و شـاد  مان از این کـه توانسـته اند   گوشـه ای از ایـن خـوان بـزرگ خد  مـت به 
اباعبـد  اهلل روزی بگیرنـد   کفش هـا را فرچـه و د  سـتمال می کشـند  . زینـب، کوثـر و فاطمه 
گوشـه ای از تابلوی عظیم عشـق اربعین روی صند  وقچه چوبی شـان د  ر مرز چزابه نشسـته اند   و 
می خواهنـد   تا بازگشـت زائران، مشـغول خد  مت باشـند  . همین کـه د  ید  ه اند   بزرگ ترهایشـان د  ر 
موکب هـا کمـر بـه خد  مت بسـته اند   آن ها هم بـا تمام آن چـه د  ر توانشـان بود  ه، قـد  م به مید  ان 

زند  گی سر خط
سـحرگاه د  ر زنـد  ان عاد  ل آبـاد   شـیراز باران سـختی می بارید  ، ارد  یبهشـت به نیمه رسـید  ه بود   و 
بارش بهاری د  یوارهای بلند   و سـر به آسـمان کشـید  ه را هاشـور می زد  . گام های لرزان و کشـد  ار 
پسـری 22 سـاله آب هـای جمع شـد  ه د  ر حیـاط زند  ان را می شـكافت و خطی به سـمت چوبه 
  د  ار می کشـید  . هق هـق جمع مختصری که به رسـم تشـریفات برای تماشـای اجرای قصاص 
آمـد  ه بود  نـد  ، با هر قد  م جوان، رسـاتر می شـد   و فرصت جـوالن را از بـاران می گرفت. همه چیز 
آماد  ه بود   تا حكمی که پنج سـال د  ر آمد   و شـد   قضایی مرد  د   بود  ، اجرا شـود  . کسـی اما از میان 
جمـع می د  انسـت کـه حكم اجـرا نخواهد   شـد  . مد  ت ها برای اخـذ رضایت از پـد  ر و ماد  ر مقتول 
پرونـد  ه تـالش کـرد  ه بود  . به د  ید  ارشـان رفته بود  . سـوغات شـیراز برد  ه بود  ؛ همـه ترش رویی ها 

و حتـی توهین هـا را به جـان خرید  ه بود   تا باألخره رضایتشـان را جلب کـرد  ه بود  .
حـاال رضایت نامـه کتبـی کـه او نیمه شـب، بـرای اطمینـان، از اولیـای د  م گرفته بـود   د  ر جیب 
پیراهنـش مچالـه می شـد   بی آن که کسـی بد  انـد   این چهارپایه قرار نیسـت هیچ وقـت زیر پای 
جـوان نـاد  م را خالـی کند  . اولیای مقتول خواسـته بود  ند   تا رسـید  ن پای چوبـه  د  ار اعالم رضایت 
را بـه تأخیـر بیند  ازنـد   و او بایـد   سـكوت می کرد  . مـاد  ر مقتول اما تـرس و گریه را کـه د  ر چهره 
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قـد  م د  ر عرصـه روایتگـری هـم گذاشـته و هنوز هم نام شـهید   که می آید   د  نیایش عوض می شـود  . د  رسـت مثل همـان روز کـه د  ر ورود  ی حرم به 
خد  مـت ایسـتاد  ه بـود  . خانم مسـنی آمد   و د  رخواسـت ویلچر کـرد  . باید   کارت ملـی اش را به امانت مـی د  اد   تا بتواند   ویلچر بگیرد   امـا کارتی به همراه 
ند  اشـت. صد  ای بغض آلود   زن که د  ر گوشـش پیچید   منقلب شـد  . »آن موقع که جوانم را فرسـتاد  م جبهه، کسـی از من کارت شناسـایی نخواست!« 
نمی د  انسـت چـه می کنـد  ؛ نمی توانسـت عواقبـش را د  ر نظر بگیرد  . تنها می د  انسـت که او ماد  ر شـهید   اسـت و باید   برایش هـرکار می تواند   بكند  . به 

سـرعت رفـت و با یک ویلچر برگشـت. کارت خـود  ش را د  ر ازای ویلچـر تحویل د  اد  ه بود  . لبخند   رضایت ماد  ر شـهید   برایش کافی بود  .
تمـام لحظه هایـش د  ر حـرم گـره خورد  ه با عاشـقانه های زائـران و حاال د  یگر خـوب می د  اند   که آقا هم هـوای خاد  مانش را د  ارد  . شـاهد  ش خاد  می 
اسـت کـه یـک روز بـا گریـه آمـد   و د  ر برابر بهـت آن ها گفت »مـن د  یگر نمی توانم بیایم حرم. مسـئول کارم د  ر شـرکت به مـن گفته د  یگر حق 

نـد  اری بـه حرم بروی. عصرها هـم به تو احتیـاج د  اریم...«
هفتـه بعـد   کـه او را د  یـد   امـا وضعیـت فرق می کـرد  . این بار شـاد   بود   و پاسـخش برای تعجـب همكارانش آن ها را هم میهمان شـاد  ی و اشـک 
کـرد   »فـرد  ای آن شـب مسـئولم از مـن خواسـت کـه به د  فتـرش بروم و د  یـد  م که د  ارد   گریـه می کند  ! و به مـن گفت تو هر موقع خواسـتی حرم 

بـرو حتـی وقـت اد  اری. د  یشـب آقـا به خـواب من آمـد  ه و گفته چرا اجـازه نمی د  هی خـاد  م من به حـرم بیاید  ؟!«

گذاشـته اند  . میـد  ان سراسـر د  رسـی کـه کود  کانـی مثـل آن هـا را چنان بـزرگ کرد  ه کـه د  ر برابر چشـمان نابـاور همه د  نیـا، شـاد   و قاطع بگویند   
»عشـق بـه امـام حسـین و خوشـحالي زائـران، مـا را د  ر انجام ایـن کار مصمم تر کرد  ه اسـت. این جـا کفش زائران امام حسـین را سـیاه 
مي کنیـم تـا فـرد  اروزي پیـش اهل بیت )علیهم السـالم( روسـفید   باشـیم و با افتخار بـه آن ها بگوییم وقتـي زائران شـما از د  یار ما عبـور کرد  ند   ما 

بي تفـاوت د  ر خانـه نماند  یم.«
و ایـن عشـق سال هاسـت کـه عالمـی را گرفتـار خـود   کـرد  ه. روزی مرحوم شـیخ احمد   کافـی بر منبرش از شـور این زیـارت می گفـت و آرزوی 
گشـود  ه شـد  ن راه د  اشـت. از 30 سـفر پیـاد  ه اش از نجـف بـه کربال به عشـق زیـارت اربـاب، از شـور و صفای عراقی هـا برای خد  مت بـه زائرین 
اربعیـن، از موکب هـا، از این کـه خـود   نـان و خرمـا می خورنـد   و برنج هایشـان را بـرای پذیرایی زوار حسـین نگـه می د  ارنـد   و...، و امـروز راه ها 
گشـود  ه شـد  ه و تابلـوی عظیـم زیـارت اربعیـن چنان پر نقش و نگار شـد  ه که عالمی را مسـحور خـود   کـرد  ه و روایت این همه خوبـی و د  لد  اد  گی 

را د  ر خانـه خوب تریـن خوبـان بـر هـر قلم و لنـز و زبانی ناممكن کرد  ه اسـت.

جـوان قاتـل د  یـد   د  لـش تـاب نیـاورد  ؛ جلو رفت، او را بوسـید   و پسـر خود   خطابش کـرد  . باید   می گفت که از حق قصاص خود   بر او گذشـته اسـت.
اشـک ها رنـگ د  یگـری بـه خـود   گرفتنـد  . حاال د  یگر به رسـم شـاد  ی بر زمیـن می چكید  ند  . سـید   رضا موسـوی 60 سـاله هم پابه پـای د  یگران 

اشـک می ریخـت بـه شـكرانه این کـه یک بار د  یگـر تالش هایـش براي نجـات یـک زند  گی به ثمر نشسـت.
تابه حـال نزد  یـک بـه 100 نفـر را از چوبـه د  ار رهاند  ه و زند  گی د  وباره بخشـید  ه اسـت؛ مرد  ی که عضو اصلی شـورای حل اختالف زنـد  ان عاد  ل آباد   
اسـت و شـغلش گرفتـن رضایت اسـت از شـاکیان. بعد   از اولین باری که شـاهد   اجرای یک حكـم قصاص بود   تصمیم گرفت قـد  م به این عرصه 
بگـذارد  . حـاال او تمـام سـختی ها، توهین هـای هـر د  و طـرف د  عوا، ترش رویی هـا و حتی ناسـزاها را به جان می خـرد   تا هد  ف واالیـش برای جان 
بخشـید  ن و فرصـت زند  گـي د  اد  ن د  وبـاره بـه یک انسـان را تحقق بخشـد  . د  فتر خاطرات او پر اسـت از لحظه هـای تلخ و شـیرین. از رضایتی که 
فریاد  هـای »یـا رضـا«ی یـک قاتل د  ر د  قیقـه آخر برایش به ارمغان آورد   تا گذشـت از قصاصی که حاصـل اصرارهای او بـود   د  ر لحظات آخر جان 
د  اد  ن مجـرم. همو کـه وقتـی پاهـای کبـود  ش را د  ر آغـوش گرفـت و بـاال آورد   تا از فشـار طنـاب د  ار نجاتش د  هـد  ، هم پای او جـان گرفت وقتی 

د  کتر گفت »هنوز نبـض د  ارد  ...«
گرچـه بـا هـر پیروزی شـاد  ی وصف ناپذیری وجود  ش را لبریز می کند   اما شـیرینی این شـاد  ی همیشـه برایش طعمی تلخ د  ارد  ، بـه تلخی از میان 
رفتـن یـک انسـان د  ر یـک قتـل... اما او هنوز د  ل خوش اسـت و پرانگیزه برای زند  گی بخشـید  ن به انسـانی د  یگر. چـون خوب می د  انـد  : »...و من 

أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعـا...« )مائد  ه،32(
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راه کار شیطان
جوانـي بـه مـن زنـگ زد   و گفـت کـه گناه 
بسـیار بـد  ي را بـا زن همسـرد  اري انجـام 
د  اد  ه اسـت. آن قـد  ر عذاب وجد  ان د  اشـت که 
پشـت تلفـن، هاي هاي گریه مي کـرد  . وقتي 

جریـان را پرسـید  م، گفت:
»رانند  ه آژانس هسـتم و چند   بـار خانمی را با 
ماشـینم این طـرف و آن طـرف بـرد  م. کم کم 
بـا مـن بـاب رفاقـت را بـاز کـرد   و هرجـا 

مي خواسـت بـرود   بـه مـن زنگ مـي زد  .
یک بـار مـن را بـه خانـه اش د  عوت کـرد   اما 
مـن چـون ِعـرق مذهبـي د  اشـتم مصمـم 
بـود  م کـه د  عوتش را قبـول نكنم. تـا این که 
یـاد   د  اسـتان حضـرت یوسـف و ماجـراي 
ابن سـیرین افتـاد  م. بـا خـود  م گفتـم مـن به 
مرتكـب  این کـه  بـد  ون  و  مـي روم  آن جـا 
گناهی بشـوم، خانـم را نهي از منكر مي کنم. 
د  ر ایـن صـورت چـون شـرایط گنـاه فراهم 
بـود  ه و مـن انجـام نـد  اد  ه ام خد  اونـد   بـه من 
علـم تعبیر خـواب مي د  هد  .)!( خالصـه د  ر آن 
روز وارد   آن خانـه شـد  م و آلـود  ه و بـا د  امـن 

ناپـاک از آن جـا خـارج شـد  م.«
اکنون فهمید  ید   که شـیطان ملعـون، چگونه 

صنـف مذهبي را فریـب مي د  هد  ؟!
اواًل قـرآن مي فرمایـد   »وال تقربوا الزنا« یعني 
اصـاًل بـه آن نزد  یـک نشـوید  . د  ر ثانـي آیـا 
الزمـۀ نهـي از منكر حضور د  ر صحنه اسـت 
و آیـا اصـاًل ایـن نهـي از منكر با حضـور د  ر 

این  مـكان حرام نیسـت؟

حد  یث اختراعی
یكـی از د  وسـتان، سـخن د  رسـت و زیبایـی 
د  اشـت کـه می گفـت ایـن حد  یـث جعلـی 
را من سـاختم کـه »َمـن اََکَل الُغّصـَة اََکَلتُه 
الُغّصـُة؛ کسـی که غصـه بخوره غصـه، اونو 

می خـوره.«

آقای ماند  نی
روزهـای اولی بـود   که برای اقامـه نماز ظهر 
و عصـر بـه سـازماني رفتـه بـود  م. بچه های 
خیلی با حال و با معرفتی د  اشـت. اسـم یكی 
از آن عزیـزان، آقـای ماند  نی بود   که همیشـه 
مسـئولیت گفتن اذان نیز با ایشـان بود  . یک 
روز بیـن د  و نمـاز، صحبـت از مـرگ و قبـر 
و قیامـت پیـش کشـید  م و این کـه ایـن د  نیا 
فانی اسـت و همه ما رفتنی هسـتیم. سـپس 
بـه آقـای ماند  نـی رو کـرد  م و گفتـم »شـما 
آقـای ماند  نـی بود  یـد  ؟« ایشـان بـا شـوق و 
ذوق خاصـی گفـت »بله چاکر شـما ماند  نی 
هسـتم.« بند  ه بـا جد  یت کامل گفتم »شـما 
هـم رفتنـی هسـتید  . د  رواقع همه مـا رفتنی 
هسـتیم.« بـا ایـن سـخن مـن، جمعیـت از 
خنـد  ه ترکیـد   بـه صورتـی کـه به سـختي 

توانسـتیم نماز عصـر را بخوانیم.

سوءظن!
یكـی از د  وسـتان طلبـه د  ر مسـجد  ی برنامه 
اقامـه نماز د  اشـت. یک روز وقتی به مسـجد   
رسـید  ه بود  ، به د  اخل د  ست شـویی رفته و بعد   
از بیـرون آمـد  ن، بـد  ون این که وضـو بگیرد  ، 
مسـتقیم به طرف مسـجد   و محـراب رفته و 
نمـاز مغـرب را شـروع کـرد  ه بـود  . چند  نفری 
کـه حاج آقـا را د  ر د  ست شـویی د  یـد  ه بود  نـد  ، 
شـایعه کرد  نـد   کـه حاج آقـا بـد  ون وضـو به 

نمـاز می آیـد   و تقـوا و عد  الت نـد  ارد  !
آن روز د  ود  سـتگی شـد   و عـد  ه ای بـه حاج آقا 
اقتـد  ا کرد  نـد   و عـد  ه ای د  یگـر فـراد  ي نمـاز 

مباحثشّتي*
از خاطرات یک روحاني

ابوالقاسم  شهباز

مقالهخوبان



خواند  نـد  .
فرمایـش امیرمؤمنان نیـز که می فرمایند   
»اتّقـوا َمواِضـَع الُتَهـم؛ خـود   را د  ر جایـگاه 
تهمـت قـرار ند  هید  .« برای جلوگیـری از این 

سوءظن هاسـت.
البتـه د  وسـت مـا کـه از مسـئله بو بـرد  ه بود   
بالفاصلـه پـس از نماز مغـرب، میكروفون را 
بـه د  سـت گرفـت و گفـت: بنـد  ه یـه آمپول 
د  اشـتم که د  ر مسـیر مسـجد  ، رفتم زد  م. تا به 
مسـجد   رسید  م، گفتم نكنه جاش خون اومد  ه 
باشـه؛ برا همیـن رفتم د  اخل د  ست شـویی و 
جاشـو بررسـی کـرد  م کـه الحمـد  هلل نجس 
نشـد  ه بـود   و چـون تـوي خونه وضـو گرفته 

بـود  م مسـتقیم اومد  م تـوي محراب.
بـا ایـن توضیـح، سـوءتفاهم برطرف شـد   و 

بحمـد  اهلل بـه خیر گذشـت.

فقر فرهنگی
1. غسل گاو

یكـی از د  وسـتان کـه بـرای تبلیـغ بـه یک 
روسـتا رفتـه بـود  ، می گفـت: د  ر آن روسـتا 
می کرد  نـد    جفت گیـری  گاو  تـا  د  و  وقتـی 
و غسـل  رود  خانـه می برد  نـد    بـه  را  آن هـا 
جنابـت می د  اد  نـد  ، د  ور از جـون مـا آد  م هـا!

2. چوب خِط غسل
د  ر روسـتایی د  یگـر آب کم بـود   و د  ر ماه های 
خاصي از سـال آب به روستایشـان می رسید  . 
از ایـن رو مرد  هـا چوب خـط د  اشـتند   و هر بار 
کـه بـه غسـل نیـاز پیـد  ا می کرد  نـد  ، خطی 
مـاه  چنـد    از  بعـد    و  آن می کشـید  ند    روی 
کـه آب بـه روستایشـان می آمـد  ، تـن به آب 
می زد  نـد   و بـه تعـد  اد   خط هـای روی چـوب 

غسـل می کرد  نـد  .
3. اجرای صیغه بعد   از ازد  واج

د  ر روسـتای د  یگـری حاج آقـا مسـئله عقـد   
نـكاح را توضیـح د  اد  ه بـود  . می گفـت تا چند   
روز زن و شـوهر نـزد   مـن می آمد  نـد   و بنـد  ه 
صیغـه عقد   آن هـا را جـاری می کـرد  م، حاال 
جالـب این اسـت کـه حتـی بسـیاری از این 
زن و شـوهرها چند   بچه د  اشـتند  . جریان نیز 
از ایـن قـرار بود   کـه د  ر ایـن روسـتا روحانی 

نیامد  ه بود   و کسـي که بتوانـد   صیغه را جاري 
کنـد  ، نبـود  . مرد  م نیـز بـد  ون صیغـه، ازد  واج 

بود  ند  . کـرد  ه 
4. احكام ارث

یكـی د  یگـر از روحانیـون می گفـت: بـرای 
تبلیـغ بـه روسـتایی رفته بـود  م که بـه د  ختر 
هیـچ ارثـی نمی د  اد  نـد   و او هرچـه تـالش 
کـرد  ه بـود   کـه این مسـئله را جا بینـد  ازد   که 
د  ختـر نیـز ارث می بـرد  ، موفـق نشـد  ه بـود  .

5. ابطال محرمیت
روزی با ماشـین بـرای نماز می رفتـم و راد  یو 
د  اشـت برنامـۀ احـكام پخش می کـرد  . یكی 
زنگ زد   و از کارشـناس برنامه سـؤالی پرسید   
کـه خیلـی برایـم مایه تعجـب بود  . آخـر چرا 

بایـد   این قد  ر سـواد   د  ینی کم باشـد  ؟!
امـا سـؤال آن خانـم این بـود   »پـد  رم ازد  واج 
مجـد  د   کـرد  ه، آیـا هنـوز بـه مـا د  خترهـاش 

محـرم حسـاب می شـه؟!«
راستي چه کسي مقصر است؟!

اسراف
یكـی از آقایـون روی منبـر می گفـت: هر د  ه 
هـزار د  انـه برنـج می شـه یـک کیلـو؛ ایران 
بیـش از هفتـاد   میلیون نفر جمعیـت د  اره که 
اگـر هر کـد  ام روزی یـک د  انه برنج اسـراف 
کننـد   می شـود   روزی هفت تن برنـج! )هفتاد   

میلیـون د  انه تقسـیم بـر د  ه هزار(
د  و د  انـه می شـود   14 تـن و د  ه د  انـه می شـود   
70 تـن! و ِقـس علـی هـذا! تو خـود   حد  یث 

مفصـل بخـوان از این مجمل!

ضرب المثل لُري
یک بـار وقتـی از اهواز برمی گشـتم بـا پیرمرد   
باتجربـه  و خوش سـخني هم سـفر شـد  م که 
مطالب و تجربیـات نابي د  اشـت. د  ر راه وقتي 
بـه منطقه اي رسـید  یم کـه د  رختـان بلوط تا 
نـوک کـوه خود  نمایـي مي کرد  نـد  ، ایشـان 
شـروع کـرد   د  ربارۀ بلـوط حـرف زد  ن و کلي 
اطالعـات علمـي د  ر اختیـارم قـرار د  اد   بـه 

اضافـه یـک ضرب المثل.

کـه  د  ارنـد    ضرب المثلـي  لرهـا  مي گفـت: 
مي گویـد   »اگـه بارونُم ببـاره، بلوُطـم بگیره، 

بُـزم بزایـه، چـه حاجُتـم بـه خد  ایـه!«
شـاید   بـاور نكنید   اما بند  ه بـا محوریت همین 
ضرب المثـل، بارها و بارها منبرهاي توحید  ي 
و اخالقـي متعـد  د  ي را اجرا کـرد  ه ام که اتفاقًا 
بـا وجـود   ایـن ضرب المثل، شـیریني خاصي 
د  اشـته و بـه مـذاق خلـق اهلل خـوش آمـد  ه 
اسـت. هیـچ مي د  انسـتید   ایـن ضرب المثـل 
مضمـون این آیات شـریفه اسـت کـه »کال 

اّن االنسـان لیطغـي ...«)علق،6(

نون گد  ایي
د  ر روسـتایی با یک پیرمرد   چوپان آشـنا شد  م 

که حكایت جالبـي را برایم تعریف کرد  :
روزی یـک گـد  ا بـه د  ه مـا آمد  ه بـود   و مرد  م، 
کمـی نـان بـه او د  اد  ه بود  ند  . کنـار مزرعه ای 
نانش را روی زمین گذاشـت و رفت د  سـتش 
را بشـوید   کـه االِغ صاحـب زمین آمـد   و آن 

تكـه نـان را خورد  .
وقتـی گـد  ا برگشـت و متوجـه ماجـرا شـد  ، 
شـروع بـه د  اد   و بیـد  اد   کـرد   و بـا صاحـب 
االغ د  عوایش شـد  . مـرد   گـد  ا از صاحب االغ 
د  رخواسـت غرامت د  اشـت و صاحب االغ سر 
او د  اد   مي کشـید   کـه چـرا نانـت را گذاشـتي 
االغ مـن بخـورد  . او حرفـش ایـن بـود   کـه: 
االغـي کـه نـون گد  ایي خـورد  ه باشـه د  یگه 

بـرا مـن کار نمي کنـه و االغ نمي شـه!

* ایـن عنوان یكـي از اصطالحـات رایج حوزوي 
اسـت و بـه معنـي پراکند  ه گویي و مطـرح کرد  ن 
الـف  »شـّتي«  اسـت.  گوناگـون  بحث هـاي 

 .  مقصـوره د  ارد   و شـّتا خوانـد  ه مي شـود
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حكـم د  اد  گاه قرائـت شـد  : زوج محكوم اسـت به تحمل هجد  ه ماه حبس بـه خاطر ارتكاب جرم 
انكار بی اسـاس زوجیت د  ر محضر د  اد  گاه...

مجیـد   فكـر همه چیـز را کـرد  ه بـود   جز همیـن یكـی را. چند   ماه می شـد   کـه عاطفـه را د  ور از 
چشـم همـه صیغـه کرد  ه بـود   و حاال عاطفه از او بارد  ار بود  . این شـد   که زیـر همه چیز زد   و حتی 
ازد  واجـش بـا عاطفـه را هم انكار کـرد   اما عاطفه بی خبر از مجید  ، پد  ر و مـاد  رش را از همان ابتد  ا 
د  ر جریـان ارتباطـش گذاشـته بـود   و شـهاد  ت آن هـا د  ر د  اد  گاه، تكلیف همه چیز را روشـن کرد  .

ازد  واج موقـت کـه د  ر عـرف جامعه مـا از آن 
بـه »صیغه« تعبیر می شـود  ، مقـررات قانونی 
خـاص خـود   را د  ارد  ؛ د  ر این شـماره بی آن که 
بخواهیـم د  ر تأییـد   یـا رد   چنیـن ازد  واجـی از 
د  ید  گاه مذهبـی، اخالقی و اجتماعی صحبت 
کنیـم، صرفـاً قصـد   د  اریـم بـا مقـررات ویژه 
ایـن نوع ازد  واج د  ر قوانین کشـورمان بیشـتر 

آشـنا شویم.

مفهوم د  قیق ازد  واج موقت
طبـق قانـون کشـور مـا، ازد  واج د  و نفـر بـا 
یكد  یگـر می توانـد   یكـی از د  و حالـت ذیـل 
را د  اشـته باشـد  : د  ائم یـا موقت. د  ائـم مربوط 
بـه وقتـي اسـت کـه د  و نفـر به طـور د  ائمی 
و بـرای مـد  ت نامحـد  ود   بـا یكد  یگـر پیمان 
زناشـویی می بند  نـد  . د  ر مقابـل، هـرگاه د  و 
نفـر صرفـاً بـرای مـد  ت موقـت و معینـی با 
ازد  واج  ببند  نـد  ،  زناشـویی  پیمـان  یكد  یگـر 
موقـت انجام گرفته اسـت. بد   نیسـت بد  انید   
کـه د  ر اصطالح حقوقـی به چنیـن ازد  واجی 

»ُمتعـه« نیـز گفته می شـود  .

همانند   ازد  واج د  ائم
این قاعد  ه را همیشـه به خاطر د  اشـته باشـید   
کـه مقـررات مربـوط بـه ازد  واج د  ائـم اصواًل 
د  ربـاره ازد  واج موقـت هـم الزم االتباع اسـت 
مگـر برخـی مـوارد   ویـژه و اسـتثنایی؛ با این 
اوصـاف، بـرای شـناخت بهتـر ازد  واج موقت 
بایـد   مهم تریـن تفاوت هـای قانونـی این د  و 

نـوع ازد  واج را بد  انیـم:

تعیین مد  ت
د  ر ازد  واج د  ائـم بـرای زند  گی زناشـویی مد  تی 
معیـن نمی شـود   امـا د  ر ازد  واج موقت، تعیین 
مد  ت مشـخص بـرای ازد  واج، الزامی اسـت؛ 
بنابراین اگر د  و نفر قصد   ازد  واج موقت د  اشـته 
باشـند  ، امـا برای آن، مد  ت مشـخصی تعیین 
نكننـد   یـا تعییـن مـد  ت را موکول بـه آیند  ه 
کننـد  ، از نظر قانون، زن و شـوهر محسـوب 

نمی شوند  !

قانون،دوامازدواجتان
محمد  علی رامین

کارشناس ارشد   حقوق خصوصی

حقوقخوبان



مهریه
بـرای ازد  واج د  ختران یـا بانوان، مهریه تعیین 
می شـود  .1 مهریـه هـم د  ر ازد  واج د  ائـم و هم 
د  ر ازد  واج موقـت قابل تعیین اسـت، اما جالب 
اسـت بد  انیـد   تعییـن مهریـه د  ر ازد  واج د  ائـم 
امری ضروری و الزامی نیسـت یعنی طرفین 
ازد  واج د  ر صورتـی کـه نخواهند   یـا فراموش 
کنند   که مهریه را مشـخص کنند   ازد  واجشان 
کامـاًل صحیـح و پابرجاسـت. به عكـس، د  ر 
ازد  واج موقـت، تعییـن مهریـه الزامی اسـت. 
قانـون به صراحـت هـر چـه تمام تـر اعـالم 
کـرد  ه اسـت که اگـر د  ر ازد  واج موقـت به هر 
علـت، مهریه تعییـن نشـود  ، آن ازد  واج باطل 
اسـت و طرف هـای آن ازد  واج، زن و شـوهر 

یكد  یگر محسـوب نمی شـوند  .2

نفقه
نفقـه د  ر لغـت به معنـی اموالـی اسـت کـه 
خـرج زند  گـی و تأمیـن نیازهای بانـوی خانه 
و فرزنـد  ان می شـود  .3 د  ر ازد  واج د  ائم، پرد  اخت 
نفقه بانو تحت هر شـرایطی بر عهد  ه شـوهر 
اسـت امـا د  ر ازد  واج موقـت اصواًل بـه بانوان 
نفقـه تعلق نمی گیـرد  . طبق تصریـح قانون، 
د  ر ازد  واج موقـت، نفقـه بانـو بر عهد  ه شـوهر 
نیسـت مگر آن که حین ازد  واج، شـرط شـد  ه 

باشـد   که شـوهر باید   نفقـه بانو را بپـرد  ازد  .
البتـه پرد  اخت نفقـه فرزند  ان متولـد   از ازد  واج 
موقـت د  ر هـر حـال بـر عهـد  ه پـد  ر ایشـان 
خواهـد   بود   و د  ر این مـورد   هیچ تفاوتی میان 

ازد  واج د  ائـم و موقـت وجـود   ند  ارد  .

ارث
مي د  انیـد   کـه اشـخاص د  ر صـورت فـوت 
همسرشـان از امـوال او ارث می برنـد  . قانون 
د  رباره همسـران د  ائمی بـه این نكته تصریح 
کرد  ه اسـت امـا د  رباره همسـران موقت هیچ 
تصریحـی د  ر متـن قوانیـن وجـود   نـد  ارد  . از 
سـوی د  یگر ممكن اسـت که موضـوع ارث، 
حیـن ازد  واج موقت شـرط شـود   مثاًل شـرط 
شـود   که شـوهر د  ر صورت فوت بانـو، یا بانو 
د  ر صورت فوت شـوهر، یـا هر د  و از همد  یگر 

ارث ببرنـد  ؛ قانـون د  ر این مورد   نیز تصریحی 
نـد  ارد   و بـه همین خاطـر د  ر ایـن خصـوص 
میـان حقوق د  انـان اختالف نظر جـد  ي وجود   
د  ارد   امـا به نظر می رسـد   حتـی د  ر صورتی که 
حیـن ازد  واج موقت، شـرِط ارث شـود  ، چنین 
شـرطی باطـل اسـت و مسـئله ارث منتفـي 
اسـت. د  ر هـر حـال، تصمیم گیـري نهایـي 

د  ربـاره چنین مـوارد  ي با د  اد  گاه اسـت.

ثبت ازد  واج
بـر طبـق قانـون، وقـوع ازد  واج بایـد   توسـط 
مأمـوران د  ولـت بـه ثبـت برسـد  ؛ البتـه د  ر 
ایـن مـورد   هـم میـان ازد  واج د  ائـم و موقـت 
تفاوت هایـی وجود   د  ارد  ؛ طبـق قوانین جد  ید  ، 
ازد  واج د  ائـم د  ر هـر صـورت بایـد   بـه ثبـت 
برسـد   اما ثبـت ازد  واج موقت صرفـاً د  ر موارد   

ذیـل، الزامی اسـت:
1. د  ر صورتی کـه بانـو د  ر ازد  واج موقـت بارد  ار 
شـود  : علـت الزامـی بـود  ن ثبـت ازد  واج د  ر 
چنیـن مـوارد  ی کامـاًل روشـن اسـت؛ فرزند   
حاصـل از ازد  واج موقـت بـا پـد  ر و مـاد  ر خود   
ارتباطـی د  ارد   کـه برخـالف ازد  واج موقـت، 
ماد  ام العمـر و د  ائمی اسـت، بـه همین جهت، 
قانون گـذار ثبـت چنیـن ازد  واجـی را اجباری 

اسـت. کرد  ه 
2. شـرط ثبـت حیـن ازد  واج: ممكـن اسـت 
حیـن ازد  واج موقت به هر د  لیل از سـوی بانو 
یا حتی آقا، شـرط شـود   کـه ازد  واج موقت به 
ثبت برسـد  . د  ر چنین موارد  ی نیز ثبت ازد  واج 

بـا آن که موقت اسـت الزامـی خواهد   بود  .
3. توافق همسـران موقت براي ثبـت ازد  واج: 
ازد  واج موقـت میـان  ممكـن اسـت حیـن 
همسـران د  ر خصـوص لـزوم ثبـت ازد  واج، 
شـرط و شـروطی نشـد  ه باشـد   امـا بـه هـر 
علـت، بعـد   از ازد  واج موقـت هـر د  وی آن هـا 

مایـل به ثبـت ازد  واجشـان باشـند  .
رسـمی  د  فاتـر  د  ر  ازد  واجـي،  چنیـن  ثبـت 
مخصـوص ایـن کار که بـه »د  فتـر ازد  واج و 
طـالق« معروف اند  ، صـورت می پذیـرد  . این 
نكتـه را هم بد  انیـد   که قانون به طـور صریح 
بـرای ثبـت ازد  واج )چـه د  ائـم و چـه موقت(، 

مهلـت خاصـی پیش بینی نكـرد  ه اسـت؛ بر 
اسـاس قانـون، صرفـاً شـوهر )به اصطـالح 
همـان زوج( موظـف شـد  ه اسـت کـه ازد  واج 
خـود   را د  ر د  فتـر رسـمی، ثبت نمایـد   و برای 
ایـن تكلیـف قانونـی، ضرب األجلـی د  ر نظر 
گرفته نشـد  ه اسـت؛ البته به نظر می رسـد   که 
شـوهر، باألخـره باید   این وظیفـه را د  ر مد  تی 
کـه عرفاً بـرای ثبت ازد  واج الزم اسـت انجام 
د  هـد   د  ر غیـر این صـورت بـر اسـاس قوانین 
جد  یـد  ، ممكـن اسـت بـه تحمـل حبـس یا 

پرد  اخـت جریمـه نقـد  ی، محكوم شـود  .4

خواند  ن صیغه
از نظـر قانون، برای برگـزاری ازد  واج، خواند  ن 
صیغـه خاصـی الزامـی نیسـت و همین قـد  ر 
کـه از کلمـات و جمالتی اسـتفاد  ه شـود   که 
صریحـاً نشـان د  هد   اشـخاص، قصـد   ازد  واج 
بـا هـم را د  ارنـد   ازد  واج صـورت می پذیـرد  . 
هم چنیـن هیچ الزامـی وجود   نـد  ارد   که حتمًا 
سـرد  فتر ازد  واج، صیغه را جـاری کند   یا حتمًا 
خوانـد  ن صیغه د  ر محل د  فتـر ازد  واج صورت 
بگیـرد   بلكه د  یگـران و حتی خـود   عروس و 
د  امـاد   هم می توانند   د  ر هـر مكانی که تمایل 
د  ارنـد  ، ایـن کار را انجام د  هنـد  . صرفاً به ثبت 
رسـاند  ن واقعـه ازد  واج اسـت کـه از سـوی 
قانون گـذار، الزامـی د  انسـته شـد  ه و اهمیتی 
نـد  ارد   صیغـه ازد  واج را چـه کسـی و د  ر کجـا 

می خوانـد  .

پي نوشت ها
1. د  ربـاره مهریـه بـه مقاله های حقوق خوبـان د  ر 

شـماره های 77 و 78 بنگریـد  .
2. گفتنـي اسـت قانون گـذار برای تعییـن مهریه 
)چـه د  ر د  ائـم و چـه د  ر موقـت( مقرراتـی را وضع 
کـرد  ه اسـت کـه رعایت آن هـا بـرای طرف های 

ازد  واج، الزامی اسـت.
3. د  ربـاره نفقـه می توانیـد   به مقالـه حقوق خوبان 

د  ر شـماره 65 مراجعه کنید  .
4. بـرای اطالعـات بیشـتر د  ربـاره ثبـت ازد  واج 
می توانیـد   بـه مقالـه حقوق خوبـان د  ر شـماره 70 
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 غریزه یا تربیت
بـاز هـم انسـان ها وارد   حریـم وحـش شـد  ه اند  ، بـاز هـم نفـوذ 
کرد  ه انـد   د  ر میـان انبـوه د  رختـان و زند  گـِی د  ر جریـاِن طبیعِت 
وحشـی، و حـاال جـز منطقـه ای حفاظـت شـد  ه د  ر میـان انبوه 
خانه هـا چیـزی از ایـن طبیعـت زیبا باقـی نماند  ه اسـت. این جا 
زیسـتگاه گونـه ای میمـون نـاد  ر اسـت؛ میمون هایـی باهوش، 
شـیطان و با ذکاوت اما همین هم زیسـتی اجبـاری د  ارد   به ضرر 

هـر د  و تمام می شـود  !
هـر روز گرد  شـگران بـرای د  ید  ن شـیطنت میمون ها به منطقه 
می آینـد   و بی توجـه بـه تابلوهایـی کـه آنـان را از غـذا د  اد  ن به 
بـا میمون هـا  را  میمون هـا منـع می کنـد  ، هله هوله هایشـان 
شـریک می شـوند  . این تغذیه هـای د  ر د  سـترس، چرخه  زند  گی 
میمون هـا را بـه هـم ریختـه و حـاال به جـای کنـد  وکاِو زمین 
بـرای تهیـه  د  انه هـای مغـذی، بـه جـای پریـد  ن از این شـاخه 
بـه آن شـاخه برای رسـید  ن به میوه هـای لذیذ از د  یـوار خانه ها 
بـاال می رونـد   و سـطل های زبالـه را کنـد  وکاو می کننـد  . امری 
کـه آرامـش را از مـرد  م منطقه ربـود  ه و حد  اقـل ره آورد  ش برای 

میمون هـا د  ند  ان های پوسـید  ه اسـت!
حـاال کـه نظـام طبیعـت را بر هـم زد  ه  و نتیجه  منفـی اش را د  ر 
زند  گـی خـود   د  ید  ه ایـم، سـخت د  ر فكـر چاره ایـم. د  ر ماجـراي 
بـا  شـد  ه اند    موظـف  نگهبانانـی  گفتیـم،  کـه  میمون هایـي 
تفنگ هـای سـاچمه ای و بـا آمـوزش منظـم و جد  ی، هـر روزه  
عـاد  ت کف بـری و سـرقت های مكـرر میمون هـا را بـا نـاکام 
گذاشـتن های پی د  ر پـی د  ر آنـان خامـوش کنند   تا نسـل بعد  ی، 
نسـلی باشـند   با غرایز طبیعِی خـود   د  ر یافتن غـذا، آن گاه نه تنها 
مـرد  م منطقـه د  وبـاره آرامـش را احسـاس می کنند   کـه چرخه  
بـارور کـرد  ن د  رختان بـه کمک میمون ها نیز بـه حالت طبیعی 
بازگشـته، سـالمتی میمون ها نیـز که به لطف چیپـس و پفک 
و پیتـزا از آنـان گرفته شـد  ه، د  وبـاره به آنان بازگرد  اند  ه مي شـود  . 
ایـن قصـه  تكـراری مـا آد  م هاسـت، با د  لسـوزی های بی جـا، با 
سـخت گیری های اشـتباه، بـا بی توجهـی بـه چرخـه  طبیعـت، 
بـا... . عـاد  ات اشـتباه را د  ر فرزند  انمـان نهاد  ینـه می کنیـم و بعد   

 !می گرد  یـم بـه د  نبـال راهـكار

 جوجه هاي طماع
نمی د  انـم خریـد   کیـف و کفـش و صافـكاری ماشـین آن هـم از نـوع 
پرایـد  ش چـه ربطـی بـه جوجه  یـک روزه د  اشـت کـه با پنج تـا جوجه  
کک مكـِی پرجنـب و جـوِش بومـِی یـک روزه آمد  یـم خانـه و همیـن 
کافـی بـود   تـا مـاد  ر سـكوت کنـد   و کم محلی کـه بفهمی قهر اسـت 
و حـاال حاالهـا از آشـتی خبـری نیسـت، حـق هـم د  اشـت، آخـر د  ر 
خانه  هایـی که شـد  ه اند   آپارتمـان و حیاط هایـی که شـد  ه اند   تراس یک 

متـری، مگـر می شـود   جوجـه نگاه د  اشـت؟
بگذریم، خیلی زود   غذایشـان جور شـد  ، پوسـت هند  وانه و کمی سبزی 
خـورد  ن که ماد  ر مشـغول شستنشـان بود   و بین شسـتن چنـد   برگی را 

خـرد   کرد   جلـوی جوجه هـا... اما هنوز قهـر بود  !
صبـح خروس خـوان هنوز بـرای نماز چشـم بـاز نكرد  ه ایم کـه صد  ای 
مـاد  ر می پیچـد   د  ر گوشـمان کـه »بلنـد   شـید   یه چیـزی بد  ید   بـه این 
جوجه هـای زبان بسـته!« بعـد   از صبحانه هـم بی خبر مـی رود   بیرون و 
بـا یـک نایلون غذای جوجـه بازمی گرد  د  . د  یگر از قهر خبری نیسـت د  ر 

عـوض مد  ام د  غد  غـه  جوجه هـا را د  ارد  .
هنوز پوسـت هند  وانه جلویشـان اسـت، ارزن ها را خورد  ه انـد  ، خرد  ه های 
نـان را هـم همین طـور، کمـی غـذای جوجـه می ریزیم جلویشـان که 
بـه چشـم بـر هم زد  نـی تمـام می شـود  . کمـی برنجشـان می د  هیم با 
خورشـت! آن هـا را هـم بـه سـرعت تمـام می کننـد   و د  وبـاره می روند   
سـراغ پوسـت هند  وانه. ماشـاءاهلل خوب اشـتهایی د  ارند  ، سیری ناپذیرند   

گویی!
یـک وقت هایی هم ما سـیری ناپذیر می شـویم، مد  ام د  ر تكاپـو، مد  ام د  ر 
تـالش و جنـب و جوش؛ چشـم می د  وانیم به این سـو و آن سـو د  ر پی 
ذره ای، بـه د  نبـال نشـانه ای، راهی، مسـیری. گاهی حتی مهم نیسـت 
راهش د  رسـت اسـت یا نه، مهم نیسـت تالشـش از حد   گذشـته یا د  ر 
حد   تعاد  ل اسـت؛ مهم آن اسـت که ما به خواسـته  خود   برسـیم اما بعد   
خواسـته  بعد  ی می آید   و خواسـته های بعد  ی؛ می د  انی سـیر نمی شـویم. 
حتـی یـک جایـی مهم نیسـت اطرافیانمـان از این خصلت مـا رنجید  ه 
شـوند   یـا نـه، مهـم آن اسـت که مـا بیشـتر و بیشـتر می خواهیـم! اما 

چه قد  ر؟ 
آن شنید  ستی که د  ر اقصای غور        

 بار ساالری بیفتاد   از ستور
گفت چشم تنگ د  نیا د  وست را
یا قناعت پر کند   یا خاک گور*

* گلستان سعد  ي

قصهتكراريماآدمها
فرحناز ایوبی
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 بچه آهوی سرگرد  ان
چند  ی سـت کـه بچه آهوها ترکیب گلـه را بر هم زد  ه انـد  ، حاال به گله 
کـه نـگاه می کنی تقریباً د  ر کنـار هر ماد  ه آهویی یـک بچه  آهوی نوپا 
نیـز راه مـی رود   که خـوب می د  اند   باید   بـرای د  ریافـت حمایت، تغذیه  
مناسـب و زند  ه ماند  ن د  ر نزد  یكی ماد  ر باشـد  ، اما حمله  ناگهانی شیرها 
ایـن نظـم را بـر هم می زند  ، گله با سـرعت تمام مـی د  ود  ، د  ر این د  وی 
سـرعت نیـز بچه آهوها سـعی می کنند   بـه مـوازات مـاد  ر و نزد  یک او 
بد  ونـد  ، ایـن مسـابقه  د  و تمام نخواهد   شـد   ماد  امی که شـیر، طعمه ای 
شـكار نكنـد  . بچه آهـوی نوپایـی شـكار می شـود   و یكی از شـیرها از 
د  وید  ن د  سـت می کشـد  ، امـا هنـوز د  یگـران ماند  ه اند   بی طعمـه، ماد  ه 

آهویی هم شـكار می شـود  ... . 
بچه آهویـي کـه د  ر این چرخه طبیعي وحش،  ماد  رش را از د  سـت د  اد  ه، 
حـاال بي پنـاه ماند  ه اسـت؛ اگرچـه آرامش د  وبـاره به گله بازگشـته اما 
بچه آهـو میان گله سـرگرد  ان اسـت. به نزد   هـر ماد  ه ای که مـی رود   او 
را د  ور می کنـد  . گوینـد  ه  برنامـه  مسـتند   مي گوید  : آهویی کـه فرزند  ش 
شـكار شـد   سـال بعـد   بـاز فرصـت بـرای زایـش د  ارد   اما بچـه آهوی 
بی مـاد  ر احتمـااًل مد  تـی طوالنـی زند  ه نخواهـد   ماند   چراکـه او د  ر گله 

تنهاسـت و هیچ حمایت کننـد  ه ای ند  ارد  .
نظریه پـرد  ازان علم روان شناسـی و مشـاوره سال هاسـت بـه این نكته 
پـی برد  ه انـد   کـه د  ر رشـد   سـالم کـود  ک نوبـاوه آن چه بیـش از تغذیه 
اهمیـت د  ارد   رابطه  والد  -فرزند   اسـت. برطرف کـرد  ن ناراحتی کود  ک، 
بغـل کـرد  ن و نوازش کـرد  ن او، صبورانه منتظر ماند  ن تـا بچه به قد  ر 
کافـی شـیر بخورد   و از شـیر گرفتـن او هنگامی که عالقـه  کمتری به 

سـینه  ماد  ر یا شیشه  شـیر د  ارد   و... .
کود  کانـی کـه خـوب تغذیـه شـد  ه اند   امـا محبـت کافـی، به موقـع و 
پیوسـته د  ریافـت نكرد  ه انـد   از د  یگـر هم سـاالن خـود   رشـد   کند  تـری 
نشـان می د  هند  ؛ این امر د  ر یک سـاله اول زند  گی بسـیار اهمیـت د  ارد  . 
اگـر شـما بـه هـر د  لیلی مجبور هسـتید   کـود  ک شـیرخوار خـود   را به 
مهد  کـود  ک بسـپارید   از کیفیـت آن اطمینان حاصل کنید  ، هر پرسـتار 
حد  اکثـر باید   مسـئولیت سـه شـیرخوار را بر عهد  ه د  اشـته باشـد  ، ماد  ر 
یـا پرسـتار کـود  ک الزم اسـت هنـگام تغذیـه  او را د  ر آغـوش گرفتـه 
مـورد   محبـت و نوازش قـرار د  هند  ، نكته ای که توسـط برخـی ماد  ران 
و یـا پرسـتاران مـورد   غفلت قـرار می گیـرد  ، لبخنـد   زد  ن و راه آمد  ن با 
د  ل کـود  ک، پاسـخ مثبـت بـه کاوش هـای او به خصـوص تـا پیش از 

یک سـالگی، کود  کـی شـاد   بـا رشـد  ی طبیعـی را نویـد   می د  هد  .
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 ماد  ر
علـی حاتمی را بـراي فیلم هایی مثل »ماد  ر« 
بـا تعبیراتی چون »شـاعر سـینمای ایـران«، 
»سـعد  ی سـینمای ایران« نـام برد  ه انـد  . این 
فیلم د  ر اواخر د  هه  شـصت بـا د  ر نظر گرفتن 
آییـن و سـنت یـک خانـواد  ه اصیـل ایرانـی 
سـاخته شـد  . حاتمی د  ر این فیلم ماد  ری را به 
تصویر می کشـد   که واپسـین روزهـای عمر 
خـود   را د  ر آسایشـگاه سـالمند  ان می گذراند   و 
حاال که آمد  ن فرشـته مـرگ را نزد  یک د  ید  ه، 
د  وسـت د  ارد   براي آخرین بـار فرزند  انش را د  ر 
خانـه قد  یمـي گـرد   هـم بیـاورد   تا بـار د  یگر 
ایـن خانـواد  ه پرجمعیت بـا همـه اختالفاتی 
کـه تـا آن روز د  اشـته اند  ، د  ر کنـار او باشـند  . 
د  رحقیقـت، مـاد  ر، آخریـن نقطه عطـف برای 
جمع شـد  ن اعضـای خانواد  ه اسـت. اختالف 
جالل الد  یـن، پسـِر شاعرمسـلک خانـواد  ه با 
بـراد  رش محمد  ابراهیـم، فاصله غالمرضا که 
عقب ماند  گـی ذهنـی د  ارد  ، بـا باقـِی فرزند  ان 
و باألخـره تنهایـي ماه منیر د  ختر خانـواد  ه که 
افسـرد  ه اسـت و د  ائم د  ر گذشته سیر می کند  ، 

به خوبی د  ر فیلم نشـان د  اد  ه شـد  ه اسـت. 

ایـن فیلـم، سرشـار از د  یالوگ هـاي مانـد  گار، 
بازي هـاي قد  رتمنـد   و نماهـاي به یـاد   ماند  ني 
اسـت،  امـا آن چـه بیـش از همـه به ویـژه د  ر 
انتهـاي فیلـم بـه چشـم مي آیـد  ، همراهـي و 
همد  لـي اعضـای خانـواد  ه بـه حرمـت حـرف 
مـاد  ر اسـت. علـي  حاتمـي افـزون از نقاشـي 
یک ماد  ر همیشـه د  وست د  اشـتني،  شكوه یک 
خانـواد  ه را نیز به مخاطبان نشـان د  اد  ه اسـت.

 یه حبه قند  
رضـا میرکریمـی را با کود  ک و سـرباز، خیلي 
سـاد  گي  به همیـن  و  نزد  یـک،  خیلـي  د  ور 
مي شـناختیم؛ فیلم هایـي کـه همـه خـوب 
بود  نـد  ، د  رسـت مثـل »یـه حبـه قنـد  « کـه 
بهتریـن فیلـم از نـگاه منتقـد  ان د  ر سـال 
1387 شـد  . بـه گمـان برخـي یه حبـه قنـد   
یكـي از بهترین کارهـاي او و از بهترین هاي 
سـینماي ایـران د  ر موضـوع خانـواد  ه اسـت. 
د  اسـتان فیلم د  ر خانه باغی قد  یمـی مي گذرد   
بـراي  اسـت کـه  پذیـرای مهمانانـی  کـه 
تـد  ارک جشـن عروسـی خواهر کوچكشـان 
»پسـند ید ه )پسـند (« گرد   هـم آمد  ه اند  . د  ختر 

کوچـک خانواد  ه قرار اسـت با پسـری ازد  واج 
کنـد   کـه د  ر خـارج از ایـران بـه سـر می برد   
و ایـن موضـوع، حساسـیتی را میـان افـراد   
خانـواد  ه بـه وجـود   آورد  ه اسـت؛ ازد  واجـی به 
اصطـالح مجـازی و مـد  رن کـه با اصـول و 
سـنت خانـواد  ه هماهنـگ نیسـت اما بـا این 
حـال، همـه اعضاي خانـواد  ه کمـر همت به 

برگـزاری ایـن جشـن بسـته اند  .
 میرکریمـی د  ر ایـن فیلـم، به جـای تعریـف 
یـک قصـه واحـد   و پرد  اخـت آن، تصمیـم 
گرفتـه تا یک محیـط پربازیگر را پد  یـد   آورد   
و از البـه الی صحبت شـخصیت های فیلم، 
د  اسـتانش را تعریـف کنـد  . فیلـم را کـه نگاه 
می کنیـم بـی اختیار بـه یاد   خاطـرات خوش 
د  هـه 60 و اوایـل د  هه 70 شمسـی می افتیم 
کـه د  ر آن، فیلم ها هویتی ایرانی د  اشـتند   و با 
تماشـای آن ها می توانسـتیم احسـاس بسیار 
نزد  یكـی به محیط د  اسـتان پید  ا کنیـم. د  ر یه 
حبـه قند  ، میرکریمی افـراد   خانـواد  ه و فامیل 
را گـرد   هـم آورد  ه و بـه آن هـا روح خانـواد  ه 
سـنتی ایرانـی د  میـد  ه کـه نتیجه اش بسـیار 

لذت بخـش از آب د  رآمـد  ه اسـت.

وقتیسينمابهیاری
خانوادهمیآید

 مجتبی ناطقی

تأثیـر رسـانه های جمعی بر خانـواد  ه، چه آن جا کـه هد  ایت کنند  ه،  
مثبـت و د  لگرم کننـد  ه اسـت و چـه  آن جـا کـه زمینه سـاز بـروز 
اختالفـات و ناسازگاری هاسـت،  انكارناپذیـر اسـت. خانـواد  ه و 
مسـائل آن پیوسـته مورد  توجـه سـینماگران قرار د  اشـته اسـت. 
برخـی از فیلم هـا با نشـان د  اد  ن آسـیب های موجـود   د  ر جامعه و 
تأثیـر مسـتقیم آن ها بـر خانـواد  ه و برخی د  یگر با نمایـش وقار و 

آرامـش خانواد  ه هایی منسـجم سـعی د  ر کمک به کیـان خانواد  ه 
د  اشـته اند  . د  ر مقابـل، فیلم هایی هم هسـتند   که با ترویـج ابتذال،  
خـود    خانـواد  ه،   ارزش هـاي  از  حرمت زد  ایـي  و  قد  است شـكني 
آسـیب اجتماعی بـراي این رکن مهـم جامعه به شـمار مي آیند  . 
د  ر ایـن نوشـته، فقـط بـه معرفي چنـد   فیلم کـه ما را بـه حفظ، 

انسـجام و تحكیـم خانـواد  ه د  عـوت می کنـد  ، پرد  اخته ایم:
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طال و مس
»طـال و مـس« همایـون اسـعد  یان فیلمـي 
نجیـب،  شـریف و انسـاني و یـک اسـتثنا د  ر 
سـینماي ماسـت. د  ر این فیلـم، زند  گی یک 
روحانـی بـا نگاهی تـازه، بـرای مخاطبان به 
نمایش گذاشـته شـد  ه اسـت. فیلم برد  اری به 
شـكلی انجـام شـد  ه کـه مخاطـب می تواند   
به راحتی خـود   را به جای د  وربین بگـذارد   و به 
تماشـای زند  گی خانـواد  ه ای بنشـیند   که پد  ر 
خانـواد  ه )سـید  رضا( د  ر پي خود  سـازي اسـت 
و آن را د  ر کالس اخـالق یكـي از اسـتاد  ان 
اسـعد  یان  بنـام مي بینـد  . تـالش همایـون 
بـر واقع گرایانـه بـود  ن طـال و مـس کامـاًل 
مشـهود   اسـت؛ به طوری که شخصیت سید   
علی رغـم  را  سـید  رضا(  )د  وسـت صمیمـی 
خوبی هـا  فرشـته   کمک هایـش،  همـه  
نشـان نمی د  هـد   و هم چنیـن از مشـكالت و 
د  رماند  گی هایـی کـه جامعه برای شـخصیت 
اصلی فیلم به وجود   آورد  ه، چشـم نمی پوشـد  .
ام اس  بیمـاری  بـا  یک بـاره  بـه  سـید  رضا 
همسـرش )زهراسـاد  ات( روبـه رو مي شـود   و 
مشـكالتي کـه یک به یـک خود  شـان را به 
رخ او مي کشـانند  . از ایـن پـس آزمون هـاي 
جـوان  روحانـي  ایـن  عملـي  خود  سـازي 
شـروع مي شـود   و اوسـت کـه د  ر همـه ایـن 
امتحان ها سـربلند   بیـرون مي آید  . سـید   رضا 
نمـاد   فـد  اکاری و وفـاد  اری د  ر خانواد  ه اسـت. 
زهراسـاد  ات نماد   عشـق به همسـر و بچه ها، 
و هـر د  و نماد  هـاي یـک زوج زمیني کـه راه 
آسـمان را پیـد  ا کرد  ه اند  . طـال و مس، فیلمي 
بـراي د  یـد  ن، بهتـر د  یـد  ن و د  وبـاره د  یـد  ن 

است.

 مهمان مامان
»د  اریـوش مهرجویی« با »مهمان مامان« 
تصویری مانـد  گار را از خانواد  ه ای ایرانی د  ر 
د  هـه  80 نشـان مي د  هـد  ؛ ایـن فیلـم نیـز 
ماننـد   فیلـم اجاره نشـین ها )د  یگر سـاخته 
جامعـه  از  گوشـه هایی  کارگـرد  ان(  ایـن 
ایرانـی و عـاد  ات و رفتار آن را با اسـتفاد  ه از 
شـخصیت های مختلفی که شاید   نمایند  ه 
قشـرهای مختلـف جامعه ایرانی هسـتند  ، 

می د  هد  . نشـان 
طـرد    خانواد  ه شـان  از  کـه  جوانـی  زوج 
شـد  ه اند  ، خانـواد  ه ای کـه پد  رشـان نمـاد   
رشـته   د  انشـجوی  اسـت،  بی مسـئولیتی 
د  اروسـازی و پیرزنـی که همه  خانـواد  ه اش 
را د  ر جنـگ از د  سـت د  اد  ه و تنهـا زند  گـی 
می کنـد  ،  همـه بنـا بـه شـرایطی د  ر کنـار 
یكد  یگـر و د  ر خانـه ای بـزرگ بـا چند  یـن 
اتـاق زند  گی می کننـد  ؛ آد  م هایـی که تنها 
وجه اشتراکشـان، خانه ای مشـترک است؛ 
کارگـرد  ان بـا مهـارت تمـام، همد  لـی و 
همیـاری میان این همسـایه هاي متفاوت 
را نشـان د  اد  ه اسـت؛ چیزي که امروز از یاد   

خانواد  ه هـاي مـا رفتـه اسـت. 
د  ر مهمـان مامـان، خانواد  ه ای نسـبتاً فقیر 
پـد  ر  بی مالحظـه  تعارف هـای  به خاطـر 
سهل انگارشان )حسن پورشیرازی( مجبور 
می شـوند  .  مهمانانشـان  از  پذیرایـی  بـه 
مـاد  ر خانـواد  ه )گالب آد  ینـه( بـا کمـک 
می شـود    موفـق  نهایـت  د  ر  همسـایه ها 
کـه پذیرایـِی آبرومند  انـه ای انجـام د  هـد  . 
فیلـم تنهـا یـک شـب از هـزار شـبی را 
نشـان می د  هد   کـه این خانواد  ه هـا د  ر کنار 

هـم زند  گـی می کننـد  . وحـد  ت و همد  لی 
اعضـای خانـه و همسـایه ها د  ر ایـن فیلم 
مثال زد  نـی اسـت و الگوی مناسـبی برای 

امـروز. خانواد  ه هـای 

 فرشته ها با هم می آیند  
بـار د  یگـر د  اسـتان زند  گی یـک روحانی را 
د  ر فیلم نامه حامد   محمد  ی )نویسـند  ه طال 
و مس( شـاهد   هستیم. فرشته ها که بیایند   
حتماً باید   منتظر اتفاقاتی باشـیم. این فیلم 
د  اسـتان خانـواد  ه ای جوان و سـاد  ه را روایت 
می کنـد   کـه روحانی جوانـی به نـام احمد   
)جـواد   عزتـی( بـا همسـرش لیـال )نازنین 
روزگار  تنگد  سـتی،  بـا  حالـی  د  ر  بیاتـي( 
سـپری می کنند   کـه صاحب یک سـه قلو 
می شـوند  . فیلـم فرشـته ها با هـم می آیند  ، 
روایـت فرشـته هایی اسـت کـه د  ر یـک 
خانـواد  ه روحانـی و سـاد  ه به د  نیـا می آیند  . 
احمد   با شـغل بـرق کاری و مسـتأجر بود  ن 
هنـوز بر شـرایط موجـود   و تهیـه امكانات 
نگـه د  اری از سـه فرزنـد   فائق نیامـد  ه که با 
بحرانـی بزرگ تـر مواجـه می شـود  . یكـی 
از قل هـا )نرگـس( بـا بیمـاری نیازمنـد   به 
اکسـیژن متولد   می شـود  . حاال احمد   بیش 
از پیـش بایـد   د  ر تـالش معاش باشـد  ، لذا 
با کشـمكش هایی پیشـنهاد   بازی د  ر یک 
فیلـم سـینمایی را می پذیرد  . نوع برد  اشـت 
مـرد  م از زند  گـی یک روحانـی و نگاه خود   
جامعـه روحانیـت و حوزه به مقوله سـینما، 
تضـاد   و تناقض هایـی را فـراراه احمد   پد  ید   
مـی آورد   کـه بـا موقعیت هـای کمـد  ی و 
 .  طنزهـای کالمـی همراه می شـود
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اهالیخوبان

 اشکال و جواب
رضا د  ود  انگه

»وقتـی یـک خانـم، عاشـقانه بـه خد  اونـد   
ایمـان مـی آورد   اگـر خد  اوند   بگویـد   حجاب 
د  ر برابـر نامحـرم واجـب، می گویـد   چشـم! 
بگویـد   خند  ه بلند   د  ر مقابـل نامحرم ممنوع، 
می گویـد   چشـم! بگوید   شـوخی بـا نامحرم 
ممنـوع، می گویـد   چشـم! بگویـد   اطاعت از 
همسـر واجب، می گوید   چشـم!  نـه این که 
از روی اجبـار بگویـد   چشـم! نـه... اصـاًل با 
ایـن چشـم گفتن هایـش عشـق می کنـد  ، 
عشـق! یـک خانـم عاشـقانه چـاد  رش را 
د  وسـت د  ارد  ؛ عاشـقانه! چون د  ارد   با چاد  رش 

می گویـد   قل هـو اهلل احـد  ...«. 
بعـد    از خوانـد  ن این متن زیبـا بند  ه هم این 

شعر را سرود  م:
اشکال

گفت: رنگش رنگ د  رد   و ماتم است
این چنین پوشش برایم مبهم است
چیست این رخت عزا بر قامتت؟!

ارزشت د  ر پشت این چاد  ر کم است!
اُملی! خامی! جهالت! ارتجاع!

چاد  رت معنای این ها با هم است!

پاسخ
گفتمش: چاد  ر برای ما زنان

مانعی از چشم هر نامحرم است
از برای د  زد  هایی مثل تو

چاد  رم د  یوار و سد  ی محكم است
د  ر سپاه د  ین و ایمان و حیا

زن علمد  ار است و چاد  ر پرچم است
لمس این چاد  ر به روی پیكرم
بس گوارا مثل آب زمزم است
من ز بند   این و آن گشتم رها

قلب من د  ر بند   ربِّ اعظم است
عزتش هر د  م فزون گرد  د   ز پیش
آن که د  ر نزد   خد  ایش اکرم است

 اثر تالوت صبحگاهی سوره  یس
به انتخاب زهرا متین

انتظـام کاشـمری نقـل می کـرد   کـه: بـه 
خد  مـت حـاج شـیخ حسـن علی نخود کـی 
اصفهانـی عرض کـرد  م د  سـتوری مرحمت 
فرمـا که توفیـق تهجد   یابم و گشایشـی د  ر 
کارم حاصـل شـود  . فرمود  نـد  : هـر صبـح از 
تـالوت قرآن مجیـد   مخصوصاً سـوره  یس 
غفلـت منما. ان شـااهلل توفیق رفیـق خواهد   

گشت.
بـه کاشـمر بازگشـتم و هـر بامـد  اد   د  ر حین 
راه رفتـن بـه قرائـت سـوره  یـس مد  اومـت 
می کـرد  م، اما نتیجـه ای به د  سـت نمی آمد  . 
سـال د  یگـر د  ر ایام عید   به مشـهد   مشـرف 
شـد  م و د  ر یـک شـب بارانـی بـرای اصالح 
کاری بـه خانه  یكـی از علمای شـهر رفتم. 
چـون د  ر آن شـب آقا به بیرونـی نیامد  ه بود  ، 
د  سـت خالی بیرون آمد  م و اند  یشـید  م خوب 
اسـت بـه خد  مـت حـاج شـیخ حسـن علی 
شـرفیاب شـوم و از عـد  م حصـول نتیجه او 
را آگاهـی د  هـم. با ایـن فكر به منـزل حاج 
شـیخ آمـد  م. د  ید  م کـه جماعتـی د  ر اتاق اند   
و د  ر بسـته اسـت و ایشـان مشـغول گفتـار 
و موعظـه هسـتند  . بـا خـود   گفتـم اگـر د  ر 
ایـن حـال بـه اتـاق بـروم ممكن اسـت که 
جایـی بـرای نشسـتن مـن نباشـد   و د  یگـر 
آن که شـاید   سـخن حضرت شـیخ به سبب 

ورود   مـن بـه اتـاق قطـع شـود  . از ایـن رو 
بـود   کـه پشـت د  ر نشسـتم و بـه سـخنان 
ایشـان گـوش د  اد  م تـا مجلـس تمام شـود   
و بـه حضـورش شـرفیاب شـوم. د  ر همین 
زمـان ناگاه شـنید  م کـه مرحوم حاج شـیخ 
موضـوع فرمایشـات خـود   را تغییـر د  اد  نـد   
و فرمود  نـد  : برخـی از مـن د  عـای توفیـق 
سـحری و گشـایش امور می خواهند   د  ستور 
می د  هـم کـه قـرآن تـالوت کنند   لكـن به 
جـای آن کـه رو بـه قبلـه و د  ر حـال توجـه 
بـه قرائت قـرآن بپرد  ازند   د  ر حـال راه رفتن 

سـوره  یـس می خوانند  .

 مثل گل هاي قالي 
به انتخاب محمد   طیبي

 گاهـي بایـد   فـرو ریختـه شـوي بـراي 
جد  یـد  «. »بنـاي 

 بعضی هـا آن قـد  ر فقیـر هسـتند   که تنها 
چیـزي کـه د  ارند   پول اسـت.

 همیشـه خود  ت بـاش؛ د  یگـران به اند  ازه 
کافي هسـتند  .

 روي بالشـي کـه از مـرگ پرند  ه هـا ُپـر 
اسـت نمی تـوان خـواب پـرواز د  یـد  .

گل هـای  هماننـد    خـوب  انسـان های   
قالی انـد  ؛ نـه انتظار بـاران د  ارند   و نـه د  لهره  

چیـد  ه شـد  ن؛ د  ائمی انـد  !
 بعضـي آد  ما نقش صفـر رو بازي میكنن 
تـو زند  گـي، اگـه ضرب بشـن تـو زند  گیت 

همـه چیـزت رو از بیـن مي برن!
 پول همیشـه جایي بلند  تر از قد   ماسـت، 
بـراي رسـید  ن به آن مواظب باشـیم پایمان 

را روي چـه چیزهایي مي گذاریم.
 طـال بـاش تا اگـه روزگار آبت کـرد  ، روز 



بـه روز طرح هـای زیباتـري از تـو سـاخته 
شـود  ؛ سـنگ نبـاش تـا اگـر زمانـه خرد  ت 
کـرد  ، تیپا خورد  ه هر بی سـر و پایي بشـوي!

 اي کاش یـاد   بگیریم واسـه خالي کرد  ن 
خود  مون،کسـي رو لبریز نكنیم.

 آیند  گان ایران
محمد  یونس میرفاطمي )چهارم د  بستان(

مـا آیند  گان کشـور ایران هسـتیم. قباًل تیر 
د  ر تفنگ کشـند  ه بود   ولـی تفنگ آیند  گان 
ایـران د  انـش اسـت کـه تیـر  آن هـم قلم 
اسـت کـه کشـند  ه نیسـت، بلكـه غـرور 
کشـور ایرانـي د  ر مقابـل آمریـكا، انگلیس 
بچه هـاي  مـا  اسـت.  خائـن  آل سـعود     و 
ایـران هسـتیم و قـول  آینـد  گان کشـور 
خواهیـم د  اد   کـه پرچـم اسـالم و پرچـم 
ایـران را جلـوي همـه کشـورها بـه اهتزاز 
د  ربیاوریـم. مـا غـرور ایرانیـم. مـا آیند  گان 

ایرانیم.

 ما هم مرد  م می شویم
حسن مد  د  خانی

ماجـرای مـرد  م از کجـا شـروع شـد  ؟ ایـن 
مـرد  م کـه می گویند   چه کسـی اسـت و یا 
چـه کسـانی هسـتند  ؟ این مرد  م زن اسـت 
یـا مرد  ؟ کوچک اسـت یا بـزرگ؟ خیلی ها 
فكـر می کننـد   کـه مـرد  م یـک نفـر د  یگر 
اسـت. آن یكـی هـم فكرمی کنـد   مـرد  م 
یكـی د  یگر اسـت غیـر از خـود  ش. مرد  م و 
مـا )البتـه اگر مـا خود  مان را مـرد  م بد  انیم!( 

بعضـی از کارهـا را به خاطر تـرس از همان 
می د  هیـم.  انجـام  گفتـم،  کـه  مرد  مـی 
مسـافرت  می کنیـم،  کار  مـرد  م  به خاطـر 
می رویـم و یـا بیشـتر وقت هـا مسـافرت 
راسـتش  و  می کنیـم  زند  گـی  نمی رویـم، 
را بخواهیـد   خیلـی وقت هـا زند  گـی هـم 
نمی کنیـم! یكـی از آن مـرد  م، همسـایه ها 
زیـر  د  ائمـاً  می کنیـم  فكـر  کـه  هسـتند   
ذره بیـن آن هاییـم. اتفاقـاً همسـایه ها هـم 
فكـر می کننـد   کـه د  ائمـاً زیـر ذره بیـن ما 
هسـتند   و مـرد  م فقـط ماییـم. مـا آن هـا را 
مـرد  م می د  انیـم و آن هـا مـا را. مـا از آن ها 
می ترسـیم و آن هـا از مـا. واقعـاً کد  ام یـک 
از مـا مـرد  م هسـتیم؟ بـه نظر شـما، مرد  م 
خـود   مـا نیسـتیم؟ همـان مرد  مـی کـه از 
آن می ترسـیم. بـا ایـن حسـاب آیـا واقعـًا 
مـا ترسـناکیم؟ اگـر از حـرف و حد  یـث و 
بگومگوی مـرد  م فرار می کنیم، آیـا د  رواقع 
د  یگـران  نمی کنیـم؟  فـرار  خود  مـان  از 
پذیرفته انـد   کـه مـا هـم مـرد  م هسـتیم؛ 
کافـی اسـت خـود   مـا هـم بپذیریـم و از 

د  یگـران، مـرد  م خیالی نسـازیم!
حـال ایـن روی سـكه نیـز د  ید  نـی اسـت. 
اگـر پذیرفتیـم کـه ما هـم مرد  م هسـتیم، 
مـرد  م،  بـه  خد  مـت  د  یگـران،  نه فقـط 

بـود  . بـه خود  مـان خواهـد    خد  مـت 

 د  ر همین حوالي ایستاد  ه اي 
براي موالیم امام زمان

نفیسه ساد  ات هزاوه ای

قاصد  کي به سمتم مي آید  
شاید   خبری از کسی برایم آورد  ه است

ولی...
ولی من که کسی را ند  ارم...

قاصد  ک را از روی زمین برمی د  ارم
و د  ر گوشش حرف های د  لم را می گویم

و از او می خواهم به سوی تو بیاید  
فوتش می کنم که به پرواز د  رآید  

چشمم به د  نبال حرکت قاصد  ک است
ناگهان د  ر همین نزد  یكی فرود   می آید  

نمی د  انم راهش را گم کرد  ه است 

یا این که نشانی از تو ند  ارد  ...
و یا این که...

شاید   تو د  ر همین حوالی ایستاد  ه ای
نمی د  انم...

                                                                          
 خواستگار سرشیم

سید  ه نسیم طباطبایي

خواسـتگاري آد  اب و اخـالق مخصـوص 
اخـالق  افـراد    از  برخـي  د  ارد  .  خـود    بـه 
و  نمی کننـد    مراعـات  را  خواسـتگاري 
سـماجت بـه خـرج می د  هنـد  . شـاید   د  ختر 
واقعـاً از قیافـه پسـر خوشـش نمی آیـد   یـا 
د  لیـل د  یگـري د  ارد   کـه نمی خواهد   بگوید  ؛ 
این د  رسـت نیسـت که خواسـتگار یـا ماد  ر 
یـا خواهـر یـا واسـطه اش اصـرار د  ارنـد   تا 

د  ختـر د  لیـل قانع کننـد  ه بیـاورد  :
نسبت من با شما چون جور نیست

د  ست برد  ار و برو، میسور نیست
چون شما را د  ل نخواهد   چه کنم؟

پاسخ مثبت مرا مقد  ور نیست!
زند  گی عشق و وفاق و یكد  لی است

التماس و انتظار و زور نیست!
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اهالیخوبان

 ماد  ران فهیم،  ماد  ران ناآگاه
به انتخاب زهرا الهي

1. بچـه غر می زنـد   و نمی خواهد   از مغـازه بیرون 
برود  .

ماد  ر  فهیم
بـه او می گویـد   کـه راه خـروج را بلد   نیسـت و از 

بچـه می خواهـد   خروجـی را نشـانش بد  هد  .
و  مـی رود    د  ر  طـرف  بـه  یورتمه کنـان  بچـه، 
خوشـحال اسـت. احسـاس می کنـد   کار مهمـی 

می د  هـد  . انجـام 
ماد  ر  ناآگاه

او را بـه زور و کشان کشـان بـه طـرف خروجـي 
می بـرد  . بچـه نـق می زنـد  .

بچـه غـر می زنـد   و نمی خواهـد   از مغـازه بیرون 
برود  .

و  وعـد  ه شـكالت  و  مـی رود    قربان صد  قـه اش 
می د  هـد  . بسـتنی 

بچـه رشـوه را قبـول می کنـد  . هم چنـان غـر 
می زنـد   و از مغازه خارج می شـود   و مشـغول چانه 

زد  ن بـر سـر تعـد  اد   شكالت هاسـت. 
2. بچـه د  ر مد  رسـه د  عوا کرد  ه اسـت. د  اسـتان را 

برای مـاد  ر تعریـف می کند  .
 ماد  ر فهیم

بـا د  قـت گـوش می د  هد  ، امـا هیچ وقـت قضاوت 
نمي کند  .

 ماد  ر ناآگاه
د  رحالی کـه د  ر آشـپزخانه مشـغول سـرخ  کـرد  ن 
غذاسـت، گـوش می د  هـد   و بـه بچـه می گویـد  :

 »اون فقیـره. واسـه همین بی تربیتـه. تو باهاش 
بـازی نكن!«

3. بچه بستنی می خورد  .

 ماد  ر فهیم
به او د  ستمال می د  هد   تا د  هانش را پاک کند  .

 ماد  ر ناآگاه
د  ور د  هانش را پاک می کند  .

4. بچه زمین خورد  ه است.
ماد  ر فهیم

بـا لبخنـد   بـه کود  کش نـگاه می کنـد   و بـا زبان 
بـد  ن بـه او می فهمانـد  : طوری نیسـت بلند   شـو 

و اد  امـه بد  ه.
کـود  ک بـا خوشـحالی بلنـد   می شـود   و بـه بازی 

اد  امـه می د  هـد  .
ماد  ر ناآگاه

د  و د  سـتی تـوی سـر خـود  ش می زنـد   و جیـغ 
می کشـد   و بچـه را بلنـد   می کنـد   و مثـل کیسـه 

سـیب زمینی می تكانـد  .
بچه می ترسد   و جیغ می کشد  .

5. د  ر مطب د  کتر حوصله بچه سر رفته است.
 ماد  ر فهیم

از کیفـش کاغـذ و مد  اد   رنگـی بیرون مـی آورد   و 
بچه مشـغول می شـود  .

ماد  ر ناآگاه
 مثـل گرامافونـی کـه سـوزنش گیر کرد  ه باشـد   

می گوید    الینقطـع 
»نـرو، نكـن، نگـو، د  سـت نـزن، بیا، حـرف نزن، 
آروم بـاش، بشـین، ول کـن، بـه پـد  رت میگـم،  

اعصـاب همـه رو خـرد   کـرد  ی.
االن آقای د  کتر میاد   آمپولت میزنه!«



والد  یـن نیازمند   بـه آموزش مبانـی و مهارت های 
تربیت هستند  .

 بفرمایید   لواشك!
م. اعتماد  

وقتـی حرف هـای مرتبـط بـا جوانان مجـرد   را 
می خوانـم کـه از گناهی کـه به خاطر تجـرد   د  ر 
آن افتاد  ه انـد  ، ناراحت انـد  ، مـن نیـز بـا افسـوس 
هم نشـین مي شـوم و ناراحتـم کـه چرا شـرایط 
جامعـه طـوری نیسـت کـه یـک جـوان بتواند   
ابتد  ایی تریـن نیازهایـش را بـرآورد  ه کنـد  . بـه 

نظـر من این تمثیـل مي تواند   بـراي همه مفید   
باشد  :

بـه یک لواشـک خوشـمزه و ترش فكـر کنید  ! 
همیـن االن بـه آن خـوب فكـر کنیـد  ، حـاال 
احسـاس کنیـد   د  ر د  هانتـان گذاشـته اید   و د  ارید   
آن را مزه مـزه مي نماییـد  . چه اتفاقـی افتاد  ؟ بله 

آب د  هانتـان جـاري اسـت، مگـر نه؟
 ازد  واج هـم همان طـور اسـت؛ مهـم نیسـت 
شـما د  ر ازد  واج نكرد نتـان مقصـر بود  ه ایـد   یـا 
خیـر. حـاال کـه مجـرد   هسـتید   و از طرفـی به 
خـد  ا و قیامـت هـم اعتقـاد   د  اریـد   و می خواهید   
عفیـف باشـید   اولین و مهم ترین گام این اسـت 
کـه مرتب آن لواشـک را د  ر د  هانتـان )خیالتان( 

نكنید  ! مزه مـزه 
 وقتـی مجرد  یـد   و نیـاز بـه همسـر د  اریـد  ، از 

لواشـک های زیـر پرهیـز کنیـد  :
1. بـه نامحـرم زل نزنیـد  . 2. با نامحرم شـوخی 
نكنیـد  . 3. از اختالط هـای غیرضـروری پرهیـز 
کنیـد  . 4. بـرای رفـع نیازهـاي کاري و د  رسـي 
خود  تـان  هم جنـس  از  حتی االمـكان  خـود   
کمـک بگیرید  . 5. فیلـم و عكس و صحنه های 
محرک نـگاه نكنیـد  .6. آهنگ محـرک گوش 

نكنید  .
 حتی ممكن اسـت لواشک شـما آن زن یا مرد   
هنرپیشـه باشـد  ، پس خود  تان را شناسایی کنید   

و آن لواشـک ها را د  ور بیند  ازید  !
 

د  ر ضمـن، صرفـاً چـون بـه نیازتان نرسـید  ید  ، 
خود  تـان را بد  بخت تریـن موجـود   عالـم ند  انید  ! 
فكـر نكنید   نفسـم از جـای گرم بلند   مي شـود  ، 

خیـر مـن هـم د  ر گـروه خود  تان هسـتم!
د  وسـتان، شیطان قسـم خورد  ه اسـت که آد  م را 

زمین بزند  ، مراقب باشـیم.



 ضریح سبزآگین
ریحانه بارانی طرقی

حس نابی د  رون تنم پیچید 
پیچک د  یوار هم لرزید     
پس از آن د  ید  ار سبزآگین
نور گنبد   بود   که می تابید  

نفس ثانیه ها گم شد !
چشم من اشكی ز د  ید  ارت

قلب من سیب قرمز حوا
مست از ضریح زیبایت

 هنرپیشه  کد  ام کارگرد  ان؟!
سید  ه خد  یجه سعاد  تمند  

زمانی که قرار اسـت فیلمی سـاخته بشود  ، اول 
کارگـرد  ان از افراد   مختلف تسـت می گیرد  ، بعد   
فـرد   مناسـب را با نقشـی کـه قرار اسـت به او 

انتخـاب می کند  . بد  هد  ،  
کارگـرد  ان از بیـن همـه کسـاني کـه قبـاًل 
تسـت د  اد  ه  و حتـي پذیرفتـه هـم شـد  ه بود  ند   
)فرشـتگان( مـن را )انسـان( انتخـاب کـرد  . 
بعـد   خواسـت بـا توجه بـه انتظـارش )برنامه و 
هد  فـی که د  اشـت( توسـط افـراد  ی کـه مورد   
اعتمـاد  ش بود  ند   )پیامبران( مـن را تفهیم کند  .
هنرپیشـه: ولـی یكـی د  یگـر )شـیطان( هـم 
نقـش د  یگـری به مـن پیشـنهاد   د  اد  ه کـه آن 

هـم بد   نیسـت!
کارگـرد  ان: یكـی از معیارهـای انتخـاب تـو 
اختیاری اسـت کـه د  اری. تو فقط سفارشـی از 
غیـر مـن گرفتـه ای. هـر وقت پیشـنهاد  ی به 
تـو شـد  ، شـرایط سـفارش هاي من را بـا بقیه 
مقایسـه کن و بعـد   انتخاب کـن، انتخاب حق 

توست.

هنرپیشـه: آن وقت چه می شـود  ؟ شـرایط شما 
چیست؟

کارگـرد  ان: اگر بـا برنامه های مـن پیش بروی 
همـه تـو رو جـای مـن می بیننـد   )خلیفـه اهلل( 
بـراي اکـران بـه بهتریـن سـینماها مـی روي 
)قلب هـا(، همـه چند  ین بـار براي د  یـد  ن فیلم 
می آینـد   )جاذبـه( اگـر د  یالوگ هایـي را که من 
می گویم، بگویي مي شـود   تكیه کالم )سـخنان 
بـزرگان( فیلـم هـم که تمـام بشـود   فراموش 
نمی شـوي )جاود  ان(. حاال اون یكی )شـیطان( 
چـه چیزهایی بیشـتر از این ها به تـو مي د  هد  ؟!

هنرپیشـه: این ها کـه گفتید   سـرجاي خود  ش!  
بفرماییـد   چـه چیـزي د  سـت مـن را می گیرد  ؟ 

)مزد  (
د  ر  برایـت  پیش پرد  اخـت  یـک  کارگـرد  ان: 
از این کـه عرقـت  نظـر گرفتـه ام کـه قبـل 
خشـک بشـود   بـه  تـو مي د  هـم )عـزت و آبرو 
د  ر د  نیـا( مابقـی را به عـالوه اضافه کاری هایت 
می گـذارم د  ر سـپرد  ه ای کـه حد  اقـل سـود  ش 
را هـم نمي توانـي تصـور کنـي )بهشـت( من 

مسـتقیم بـا بانـک مرکـزی کار می کنـم.
هنرپیشـه: اگـر بعـد  ش بزنم زیر حـرف و قولم 

چی...؟
کارگـرد  ان: تـا این جایـش قطعي اسـت )َفَمن 
َیْعَمـْل ِمْثَقـاَل َذرَّۀٍ َخْیًرا َیَرُه َوَمـن َیْعَمْل ِمْثَقاَل 
َیـَرُه( مـن هـم سـرجایم هسـتم،  ا  َشـرًّ َذرَّۀٍ 
فقـط هر وقـت خواسـتی حتمـاً برگـرد   )توبه( 

نقش هـاي زیـاد  ی برایـت د  ارم.
هنرپیشـه: به این پیشـنهاد   شـما فكر می کنم، 

شـاید   هم قبولش نكنم!
هنرپیشـه: )با خود  ش فكر مي کنـد   و مي گوید  ( 
چـرا میـان همـه این نقش هـا این نقـش را به 
مـن د  اد  ؟ نقش هایـی کـه بـه بقیـه د  اد  ه خیلی 

بهتر اسـت. )ناشكری(
اصـاًل می ارزد   کـه همه اش به مـن بگوید   این 
کار را بكـن، ایـن کار را نكن؟! این سـاعت بیا، 
اون جـا نـرو، ایـن گریـم مال تـو اسـت باید   تا 
آخـر فیلـم حفظش کنی، چـه کار به مـن د  اره 
خـب، اون کار خـود  ش را بكنـد   و مـن هم کار 
خـود  م را )عیسـی به د  یـن خود  ش، موسـی به 

د  ین خـود  ش(.

اصـالً  از کجـا مطمئـن باشـم میـان بـراي 
د  ید  نـم؟ )سـوءظن( چـه اصـراری اسـت کـه 
د  یالوگ هـا را حتمـاً با زباني مشـخص بگویم؟ 

)بد  عـت(


انسـان ها  د  نیایـی را کـه خد  اونـد   بـرای مـا 
انتخاب کرد  ، چیزی شـبیه بـه رابطه کارگرد  ان 
با هنرپیشـه اسـت. برای هرکسـی با توجه به 
تـوان، اسـتعد  اد   و ظرفیتـی کـه د  ارد  ، نقشـی با 
ظاهـری خـوب یـا بد   انتخـاب می شـود  . پس 
چـه عواملـی باعـث می شـود   که یک انسـان 
بـه خالـق خـود   شـک  کنـد  ؟ اگـر بـه خـد  ا 
اعتماد   کنیم پذیرش هر نقشـی برایمان سـود   
خواهد   د  اشـت همان گونه که هنرپیشـه مطیع 
کارگـرد  ان اسـت د  ر یک فیلم نقش شـاه و د  ر 
فیلمـی د  یگر نقـش گـد  ا را بازی می کنـد   و از 
ایـن تنـوع د  ر نقش، لذت و اسـتفاد  ه مي برد  . ما 
خیلـي وقت هـا یاد  مان مـي رود   که هنرپیشـه 

خد  ا هسـتیم.

 بهترین د  وست
نفیسه ساد  ات هزاوه ای 

همیشه د  ر د  نیای شلوغ و پرهیاهو
د  نبال د  وستی بود  م که 
هیچ وقت تنهایم نگذارد  

و د  ر شرایط سختی همراه و همرازم 
باشد ...

تا این که آیینه را پید  ا کرد  م
آیینه ای که وقتی می خند  م

با من می خند  د  ...
و وقتی گریه می کنم
با من گریه می کند  ...

هیچ گاه تنهایم نگذاشته است...

آذر 94
خانه خوبان 82

66 67



حرفهاونقلها
از میان گفت وگوهای د      یگران

د  ارنـد    نمایشـی حضـور  آثـار  د  ر  کـه  میانـی  افـراد    از  برخـی 
تصمیم گیرنـد  ه هسـتند  . آن هـا از بازیگـران مـرد   توقع پـول و از 
خانم هـا متأسـفانه توقعـات د  یگـری د  ارنـد  . بـه نظـرم بایـد   این 
هشـد  ار بـه گـوش مسـئوالن برسـد   که اگـر ایـن جریـان اد  امه 
پیـد  ا کنـد  ، فضـا آن قد  ر آلـود  ه خواهد   شـد   کـه خانواد  ه هـا از ورود   
فرزند  انشـان بـه حرفه بازیگـری جلوگیـری خواهند   کـرد  . من از 
شـرایط ورود   بازیگـران بـه د  نیای حرفـه ای انتقـاد   می کنم چون 

شـرایط اصـاًل خوب نیسـت.

امین تارخ 
)بازیگر و مد  رس بازیگری(

جـوان ایرانی مبتكر اسـت باید   به جـای وارد   کرد  ن فنـاوری خارجی 
بـه ایـن جوانان اتكا کنیم. پنجاه سـال اسـت کـه ما فنـاوری را وارد   
می کنیـم و از پیـكان بـه پرایـد   رسـید  ه ایم. د  رحالی کـه مـا د  ر حوزه 
موشـكی و ماهـواره ای بـر توانایـی خود  مـان تكیـه کرد  ه ایـم و بـه 
پیشـرفت های خوبـی رسـید  یم . فنـاوری کـه د  نیـا به مـا می د  هد   یا 
د  سـت د  وم اسـت یا اگر د  سـت اول باشـد   هزینه بسـیار زیاد  ی د  ارد  . 
ریسـک اسـت کـه مـا بـا این همـه امكانـات، چشـممان بـه خارج 
باشـد  . حتـی می گوینـد   باید   مد  یـر از خـارج بیاوریم د  رحالی که ناسـا 
بـر اسـاس تخصـص د  انشـمند  ان ایرانـی می چرخـد  . بایـد   عرضـه 

د  اشـت و از نخبـگان خود   اسـتفاد  ه کرد  .

سرد  ار محمد  رضا نقد  ی 
)رئیس سازمان بسیج مستضعفین(

د  ر جنگ هـای د  فاعـی، وجود   زنـان اثرگذار اسـت یعنی مقاومت 
مـرد  م د  ر جبهـه بـه روحیـه زنـان د  ر پشـت جبهه بسـتگی د  ارد  . 
ناپلئـون می گویـد   مـن وقتی می خواسـتم بـه جایـی حمله کنم 
پیـش از آن، وضعیـت روحـی زنـان آن جـا را بررسـی می کرد  م، 
و این کـه صـد  ام از زنـان ایران شكسـت خورد  ه حقیقـت د  ارد  . د  ر 
جنگ هـا زنـان هسـتند   که سـاک شـوهران، بـراد  ران، پـد  ران و 
فرزنـد  ان خـود   را می بند  نـد   و ایـن مسـئله روی آن ها فشـار وارد   

می کنـد  .
د  ر سـال جـاری چهـار عنـوان کتـاب از خاطـرات زنـان منتشـر 
خواهـد   شـد   کـه یكـی از ایـن کتاب ها خاطرات همسـر شـهید   
لشـگری اسـت؛ شـهید  ی که 18 سـال د  ر اسـارت به سـر برد  ه 
بـود  ؛ همسـر وی نقـل می کند   کـه یخچـال را باز کـرد  م و د  ید  م 
پـر از پوسـت میـوه اسـت، گفتـم حسـین ایـن چه کاری اسـت 
کـه کـرد  ه ای و گفـت این چیزهایـی کـه شـما د  ور می ریزید   د  ر 
اسـارت مـا می خورد  یـم. ایـن زن می گویـد   که شـهید   لشـگری 
پیوسـته کابـوس می د  یـد  ه و فكـر می کـرد  ه کـه قـرار اسـت به 

اسـارت برد  ه شـود  .

مرتضي سرهنگی
)مد  یر د  فتر اد  بیات و هنر مقاومت حوزه هنری(

اگـر بـا ایران می  جنگید  ند   نهایت 150 هزار نفر کشـته می شـد  ند  ، 
ولـی این هـا چه قـد  ر نفـوذ د  ارنـد   که بـا د  و کلمـه »فرزنـد   کمتر، 
زند  گـی بهتـر« میلیون هـا بچـه را کشـتند  ؛ چـون د  ر اکثـر لوازم 
جلوگیـری، نطفـه منعقد   می شـود   بعد   می میرد   و این شیعه کشـی 
بـود  ه یـا با همیـن د  اروهایشـان کاری کرد  ند   که چند   میلیـون نازا 
د  اریـم. االن اکثـراً کم زا شـد  ه اند   و طوری شـد  ه کـه خانم ها بیش 
از د  و بچـه نمی تواننـد   بیاورنـد  . د  اروهـای تولیـد   د  اخـل هـم مواد   
اصلی اش از آن جاسـت. ما موش آزمایشـگاهی آن ها شد  یم. االن 

70 د  رصـد   مـرد  م بیمار هسـتند  . قباًل این طـور نبود  .

آیت اهلل عباس تبریزیان 
)استاد   طب سنتی(

مهمانخانه



سـال 1988 میالد  ی وقتی بوئینگ متعلق به شـرکت هواپیمایی 
پـان آمریكـن، بـر فـراز آسـمان الکربی اسـكاتلند   منفجر شـد  ، 
 واشـنگتن بابـت هـر آمریكایـی 11 میلیـون د  الر از لیبی غرامت 
گرفـت، امـا د  قیقاً همـان سـال 1988 که آمریكایی ها مسـافران 
بی گناه پرواز شـماره 655 ایران ایر را از روی عرشـه ناو وینسـنس 
قتل عـام کرد  نـد  ،  غرامتـی کـه بـه خانـواد  ه هـر قربانـی پرد  اخته 
شـد  ، حـد  ود   210 هـزار د  الر بـود  ؛ 52 برابـر کمتـر از غرامتـی که 
بابـت جـان آمریكایی هـا د  ر حاد  ثـه الکربـی از لیبی گرفته شـد  . 
ارزش گـذاری آمریكایی هـا بـرای جـان ملـت بی پناه افغانسـتان 
کمتر از این بود  . سـال 1391 خبری منتشـر شـد   مبنی بر این که 
واشـنگتن بابـت هـر افغانسـتانی غیرنظامـی و بی گناهـی که د  ر 
فاجعـه قند  هـار بـه د  سـت سـربازان مسـت آمریكایـی قتل عـام 
شـد  ند  ، فقـط 50 هـزار د  الر غرامـت پرد  اخـت کـرد  :  220 برابـر 

کمتـر از غرامتـی کـه د  ر الکربی از لیبـی گرفتند  !

سید   یاسر جبرائیلي
)کارشناس مسائل سیاسي(

]د  ر ژاپـن[ تـا 70 سـال پیـش د  ختـر و پسـرها بعـد   از هفت سـالگی نبایـد   
کنـار هم می نشسـتند   یـا د  ر د  وران سـامورایی ها خانم های طبقـات باالی 
اجتماعی همیشـه از پشـت پرد  ه صحبت می کرد  ند  . لباس سـنتی ما فقط 
پوشـش سـر را ند  اشـت اگرنه بـد  ن را به طـور کامل می پوشـاند   امـا بعد   از 
جنـگ جهانـی د  وم تغییرات بزرگـی رخ د  اد  . به طور مثال هم نسـل های پد  ر 
و مـاد  ر مـن د  ر د  وران نامـزد  ی یا به تعبیری قبل ازد  واج وقتی می خواسـتند   
باهم بیرون بروند   حتماً نفر سـومی همراهشـان بود   ولـی االن روابط د  ختر 
و پسـر آزاد   اسـت به طوری که 25 د  رصد   ازد  واج ها بعد   از حاملگی زن اتفاق 
می افتـد   آن هـم برای این که فرزنـد   از حقوق اجتماعی خود   محروم نشـود  .

فاطمه هوشینو
 )بانوی تازه مسلمان ژاپنی(

مـن سال هاسـت برنامه شـب به خیر کوچولـو را اجـرا می کنم اما 
د  ر ایـن برنامـه هرچند   بـرای بچه هاسـت از کالم فاخر اسـتفاد  ه 
می کنـم. د  ر د  اسـتان  ها هیـچ حیوانـی را مسـخره نمی کنم، مثاًل 
سـیاهی کالغ را بـه ُرخـش نمی کشـم. از سـیاهی او به عنـوان 
نمـاد   بـد  ی یـاد   نمی کنـم. سـیاهی رنگی اسـت که خالـق برای 
او انتخاب کرد  ه اسـت. ما کشـوری هسـتیم که د  ر آن شـاعرانی 
ماننـد   حافـظ، سـعد  ی، فرد  وسـی، عطـار، مولـوی و سـهراب 
سـپهری د  اریـم. هر کـد  ام از این بـزرگان به ما چیزهـای زیاد  ی 
یـاد   می د  هند  . سـپهری می گوید  : آب را گل نكنید   / د  ر فرود  سـت 
انـگار کفتـری می خـورد   آب/ د  سـت د  رویشـی نـان خشـكید  ه 
بـرد  ه د  ر آب... د  ر پایـان سـپهری می گویـد   چـه د  هی باید   باشـد  ؛ 

غنچـه ای می شـكفد  / اهـل د  ه باخبرند  ...
سـپهری با این اشـعار بـه ما یـاد  آوری می کند   این چـه د  ه خوبی 
اسـت چه قـد  ر مرد  مـش به  هـم و طبیعت توجـه د  ارنـد  . اآلن د  ر 
نزد  یكـی مـا بچـه ای متولـد   می شـود   باخبـر نمی شـویم، از د  نیا 
مـی رود   متوجـه نمی شـویم، همسـایه  ها از هـم بی خبرنـد   و... ما 
 ...چـه کرد  ه ایـم بـا خود  مان،  بـا طبیعت، بـا هم نوعانمـان

مریم نشیبا
)مجری برنامه شب به خیر کوچولو(

 ایـران بـه لطـف تحریم هـای غـرب اکنـون توسـعه یافته ترین کشـور 
جهان اسـالم اسـت. ایران کشـور جذابی اسـت چراکـه د  ارای تكنولوژی 
توسعه یافته است؛ توسعه یافته ترین کشـور د  ر جهان اسالم. د  ر کشورهای 
د  یگـر جهـان نیز صنایع پیشـرفته د  ید  ه می شـود   امـا این تكنولـوژی را با 
کمـک د  یگران به د  سـت آورد  ه اند   امـا ایران همه چیـز را خود  ش به تنهایی 

کسـب کـرد  ه اسـت. د  ر بسـیاری از حوزه ها ایـران بازیگر اصلی اسـت.

وید  م وچزروف
 )رئیس شرکت سرمایه گذاری روس نانو(

سـالمت زیسـتي و پویایـي حیاتـي د  ختـران 40 سـاله امـروز هماننـد   
د  ختران 20 سـاله 40 تا 50 سـال گذشته اسـت و مطلقاً روا نیست که د  ر 
مخاطـب قـرار د  اد  ن د  ختـران مجرد   40 سـال به بـاال که عمومـاً از نظر 
زیسـتي و رواني آماد  گـي کامل براي ازد  واج موفـق و فرزند  آوري مطلوب 
د  ارنـد  ، اصطالحـات فوق العـاد  ه قد  یمـي نظیـر »پیرد  ختـر« را که نشـان 
از واماند  گـي فرهنگـي و د  ور بـود  ن از یافته هـاي پژوهش هـاي نویـن و 
جهان شـمول اسـت بـه زبـان جـاري کـرد   و عالوه بـر ایجـاد   اضطراب 
و تعـارض د  ر آن هـا و خانواد  ه هـاي ایشـان مانـع فرهنگي د  یگـري را به 
موانع ازد  واج افزود  . اسـتاند  ارد  هاي بهد  اشـتي نسـبت به گذشته فوق العاد  ه 
فراگیر شـد  ه اسـت و خوشـبختانه خانم ها از بیش ترین سالمت زیستي و 
مراقبت هاي بهد  اشـتي برخورد  ار بود  ه و به د  ور از بسـیاري از آسـیب هاي 
گذشـته مي توانند   د  ر هر سـني ازد  واج کرد  ه و توفیق فرزند  آوري را د  ر بعد   

از سـنین 40 و 45 سـالگي د  اشته باشند  .

د  کتر غالمعلي افروز 
)روان شناس و استاد   د  انشگاه(
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زنان شکست خورد  ه
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد   د  ر امور جوانان و خانواد  ه

اکنون نسـبت به 25 سـال پیش ارتباط نوجوانان با جنس مخالف سـه 
برابر و سـن شـروع ارتباط نیز سـه سـال کمتر شـد  ه اسـت. هم چنین 
ارتباطات، از سـطح عاطفی به سـطح جنسی کشید  ه  شـد  ه و تمایل به 

ارتبـاط با چند  ین نفـر نیز افزایش  یافته اسـت.
با بررسـی های انجام شـد  ه از د  ختران تازه وارد   به د  انشـگاه، فهمید  ه شد   
کـه 50 د  رصـد   ایـن د  ختران ارتبـاط با جنـس مخالف د  اشـته اند   و 40 
د  رصـد   آن هـا د  ر زیر 14 سـال این ارتباط را شـروع کرد  ه اند  . نكته مهم 
این اسـت که این بررسـی نشـان می د  هد   که ارتباط با جنس مخالف 
اغلب د  ر سـنین راهنمایی و د  بیرسـتان شـروع شـد  ه اسـت. این موارد  ، 
لـزوم و اهمیـت توجـه به سـنین راهنمایی را می رسـاند   که متأسـفانه 

از آن غافل هستیم.
اولیـن نكتـه د  ر بررسـی ایـن مشـكالت، این اسـت کـه بد  انیـم این 
گرایـش و کشـش بـه جنس مخالـف، طبیعی اسـت، اگـر چنین نبود   
اصـاًل ازد  واجـی صـورت نمی گرفـت. حكمـت خد  اوند   بر بقای نسـل 
بشـر اسـت، پس مبنای این کشـش، خد  ایی و طبیعی اسـت، اما باید   
توجـه د  اشـت کـه این کشـش به یـک رابطـه مشـكل آفرین تبد  یل 

نشود  .

بررسـی ها نشـان می د  هـد   کـه اغلب د  ختـران به د  نبـال ارتباط سـاد  ه 
و پـاک هسـتند  ، امـا بایـد   بد  انیـم کـه ارتبـاط سـاد  ه و پـاک شـكل 
نمی گیرد  ، به ازد  واج ختم نمی شـود   و این روابط اغلب شـكنند  ه اسـت. 
ایـن د  وسـتی ها بـه تعبیـری just firend باقی نمی مانـد  ؛ چنان که 
پسـرهای غربـی نیـز د  ر پاسـخ سـؤالی کـه آیا د  وسـتی بـد  ون رابطه 

جنسـی باقـی می مانـد  ؟ اذعـان کرد  نـد   خیر.
مسـئله مهمـی کـه باید   مورد   بررسـی قـرار گیـرد  ، تفاوت هـای میان 
زن و مـرد   اسـت کـه بیش ترین تفـاوت مربـوط به نوع خواسـته های 
زن و مـرد   می شـود  ؛ زن بـه عاطفـه و محبت توجـه د  ارد  ، ولـی مرد   د  ر 
ابتـد  ای رابطـه آن چـه برایـش مهم اسـت رابطه جنسـی با زن اسـت. 
زن ها احساسـی اند   و مرد  ها جنسـی. زن ها عشـق گرا هسـتند   و مرد  ها 
شـهوت گرا. بـه همین د  لیل اسـت که زنـان شكسـت خورد  ه عاطفی، 
اغلـب د  چار خیانت می شـوند  ؛ یعنـی علت عمد  ه خیانت زنان کشـش 
جنسـی نیست، بلكه کشـش عاطفی اسـت و باز به همین د  لیل است 
که د  ر اسـالم تأکید   بسـیاری بر عد  م اختالط و خلوت زن و مرد   شـد  ه 

 است. 

هشدارخوبان

کمي بجنبیم!
هفته نامه سالمت، شماره 526

10 تـا 11 میلیـون نفـر د  ر کشـور فشـارخون و حـد  ود   15 میلیـون 
چربي خـون د  ارند  . 25 میلیـون ایراني د  چار اضافه وزن و چاقي هسـتند   
و 7/5 میلیـون نفـر نیـز بـه د  یابـت مبتال شـد  ه اند  . این د  ر حالي اسـت 
کـه آمـار ایـن بیماري ها روبـه افزایش اسـت و بسـیاري از مرگ هاي 
سـاالنه د  ر کشـور با بیماري هاي غیرواگیر ارتباط د  ارد  . نكته قابل توجه 
این جاسـت کـه همه ایـن بیماري ها قابل پیشـگیري هسـتند   ولي آیا 

مـرد  م مـا عوامل خطـر ایـن بیماري ها را مي شناسـند  ؟
عوامل خطر بیماري هاي غیرواگیر یكسـان اسـت و همگي به شـیوه 
زند  گي مـان بسـتگي د  ارد  . کم تحرکـي را ریشـه همـه بیماري هـاي 
غیرواگیـر مي د  اننـد  . د  کتـر رشـید   رمضانـي قائم مقـام مرکـز مد  یریت 

بیماري هـاي غیرواگیـر وزارت بهد  اشـت د  راین بـاره مي گویـد  :

»متأسـفانه نیمـي از مـرد  م، فعالیت فیزیكي مناسـبي ند  ارند  . ند  اشـتن 
تحـرک، چاقـي و اضافـه وزن را بـه د  نبـال د  ارد  . چاقي باعـث اختالل 
چربي خـون د  ر بـد  ن مي شـود   و اختالل هـاي چربي خـون رسـوب 
چربـي د  اخـل رگ هـا را بـه د  نبـال د  ارد  . بـه ایـن ترتیـب مي بینیم که 
یـک فـرد   د  ر جوانـي سـكته قلبـي و مغـزي مي کنـد  . یک زنجیـر را 
تصـور کنیـد   که حلقـه ابتد  ایـي آن کم تحرکي اسـت و پیوسـته انواع 
بیماري هـاي غیرواگیـر بـه هم متصل هسـتند   و همد  یگـر را تكمیل 

مي کننـد  .
تـا سـال 2020 حـد  ود   60 د  رصـد   بیماري هـا د  ر د  نیـا بـه بیماري هاي 
غیرواگیـر اختصـاص د  ارد   و 73 د  رصـد   مرگ هـا نیـز بـه همین علت 
اسـت. همان طـور که مي د  انیـد  ، کم تحرکي باعث چاقـي و اضافه وزن 
مي شـود   و چاقـي نیـز بـا 9 سـرطان مرتبـط اسـت؛ مثاًل ثابت شـد  ه 
سـرطان رود  ه بـزرگ و سـرطان پسـتان د  ر افـراد   چـاق بیشـتر بـروز 

 ».  مي کنـد



این برنامه ها کود  کانه نیست
امـروز، رسـانه فراگیرترین و مؤثرترین وسـیله برای تأثیرگـذاری بر جامعه و 
به ویژه کود  کان و نوجوانان شـناخته می شـود  . د  ر کشـور ما نیز ایجاد   شـبكه 
پویـا و کـود  ک با هـد  ف تالش برای ارتقای سـبک زند  گی اسـالمی بود  ، اما 
بـا این حـال و متأسـفانه گاه با برنامه هایی د  ر این شـبكه ها مواجه می شـویم 
کـه جای تد  بـر و تأمل د  ارد  . برخـي از مهم ترین ضعف هـاي برنامه هاي این 

شـبكه ها عبارت اند   از:
الف( ترویج د  روغ گویی

د  ر بسـیاري از فیلم هـا و انیمیشـن هاي ایـن شـبكه ها قهرمان د  اسـتان که 
عموماً کود  ک هسـتند  ، برای پیشـبرد   اهد  افشـان متوسـل به د  روغ می شوند  . 
گاهـی بـرای فـرار از تنبیـه والد  ین، گاهـی برای فـرار از د  سـت ضد  قهرمان 
د  اسـتان، گاهـی برای پوشـاند  ن اشـتباهات خود   نـزد   د  یگـران و...، که برای 
نمونـه می تـوان به سـینمایی )مینا و پلنگ( اشـاره کرد   که از ابتـد  ا تا انتهای 

د  اسـتان، قهرمان د  اسـتان )مینـا( به غیـر از د  روغ چیز د  یگـری نمی گوید  !
ب( اشاعه و ترویج روابط خالف عرف

برخـی از کارتون هـای خارجـی به مقتضـای محیـط فرهنگـی موجـود   د  ر 
کشورهایشـان فضایـی را ترسـیم می کنند   که بـا انگاره هـای ذهنی کود  ک 

ایرانـی مطابقـت و همخوانی نـد  ارد  . بخش هایی از کارتون هـای معروف تام 
و جـری بـه این مهم مبتالیند   و حتی گفته می شـود   یكـی از پویانمایی های 
معروف و پرطرفد  ار این شـبكه نیز سرشـار از ارجاعات خالف عرف و شـرع 

است.
ج( بی توجهی به حجاب و پوشش

 بـراي  مثـال د  ر مجموعـه »مهارت هـای زند  گـی« د  و خانـواد  ه و د  و مـاد  ر 
می بینیـم. ماد  ر خانـواد  ه اول با پوشـش مانتو، معلم، فهمیـد  ه، د  ارای فرزند  ان 
با اد  ب و شـوهر فرهیخته. ماد  ر د  وم با پوشـش چاد  ر و کلی مشـكل د  ر د  رون 
خانـواد  ه. به طـور خالصه این گونه می شـود   )بـا عرض پوزش از بـه کار برد ن 
ایـن الفـاظ( مـاد  ر مانتویِی شـاغل با فرزنـد  ان بـا اد  ب و خانواد  ه نرمـال، ماد  ر 
چـاد  ری خانه د  ار د  ارای فرزند  ان اُسـكول و شـوهر َمَشـنگ. اگر هـر د  وي این 
زنـان چـاد  ری و یـا هـر د  و مانتویـی بود  ند   هیچ مشـكلی پیـش نمی آمد   اما 
بـه نظـر شـما این نوع برخـورد   بـا د  و نوع حجـاب، بی احترامـی و توهین به 

 حجاب برتر نیسـت؟

مبارزه با نمك پاش
د  کتر بابک زماني )متخصص مغز و 

اعصاب(
اگرچـه د  ر تاریـخ اسـت که برخـي اقـوام د  ر برخورد   با نمـک حتي طال 
را بـا آن معاوضـه مي کرد  نـد  ، اما اکنون معلوم شـد  ه بخش قابل توجهي 
از نمكـي کـه مي خوریـم، نه تنهـا مـورد   نیاز بد  ن نیسـت، بلكه انسـان 
را د  ر معـرض خطـر بیماري هـاي قلبي-عروقـي و فشـارخون نیـز قرار 
مي د  هـد  . نیـاز بـه نمک و اشـتیاقي کـه براي نمـک پد  ید   آمـد  ه، همان 
چیـزي اسـت کـه آهسته آهسـته د  ر ذائقـه مـا پرورانـد  ه شـد  ه و از ابتد  ا 
وجـود   ند  اشـته و به همین ترتیـب مي تواند   آهسته آهسـته رخت بربند  د  .
نمـک الزم بـراي بـد  ن فقـط 2 هـزار و 300 میلي گـرم، یعنـي اند  کي 
بیـش از 2 گـرم اسـت. د  ر یـک قاشـق چاي خـوري 5/3 گـرم نمـک 
جـاي مي گیـرد   و هـر بـار اسـتفاد  ه از نمک پـاش بـا توجـه به تالشـي 
کـه د  ر اسـتفاد  ه از آن بـه خـرج مي د  هیـم، بـه میـزان قابل توجهـي از 
ایـن میـزان نیـاز فراتـر رفته مرزهـاي فشـارخون را مي گشـاید  ، چراکه 

بسـیاري از غذاهـاي د  یگري هـم که مي خوریم، از پیـش حاوي مقاد  یر 
قابل توجهـي نمـک هسـتند  ؛ بنابراین مبـارزه بـا حضور نمک پـاش د  ر 
منـازل و رسـتوران هاي عمومي به خود  ي خود   مي توانـد   قد  م مهمي د  ر 
مبـارزه با فشـارخون و کاهش مرگ ومیر ناشـي از آن باشـد   و رفته رفته 
عـاد  ت پاشـید  ن نمک بـر غذاهایي که خود   د  اراي نمک هسـتند  ، از بین 

خواهـد   رفت.
نكتـه مهمـي کـه د  ر این بحث نبایـد   ناد  ید  ه گرفـت، افـراط و تفریطي 
اسـت کـه د  ر هر معضلـي خود  نمایي مي کنـد  . باید   توجه د  اشـت اگرچه 
کاهـش نمـک گام مهمي د  ر پیشـگیري از بیماري هـاي قلبي-عروقي 
اسـت، امـا اواًل تنهـا راه سـالمت قلـب و عـروق نیسـت؛ ثانیـاً کاهش 
نمـک د  ریافتـي به مقاد  یري بسـیار کمتـر از حد   مجاز، آن هـم به مد  ت 
طوالنـي ممكن اسـت باعـث کاهش نمک خـون به میـزان خطرناک 
شـود  ؛ ثالثـاً این گونـه احتیاط هـا فقـط د  ر د  رازمـد  ت و طي سـالیان و از 
آن زمانـي کـه بیماري هـاي قلبـي- عروقـي خـود   را نشـان ند  اد  ه انـد  ، 
مي توانند   مؤثر باشـند  ، نه به شـكل وسواسـي آن هم د  ر سـال هایي که 

 .  بیماري هـاي قلبي-عروقـي د  ر بد  ن مسـتقر شـد  ه اند
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خبرخوبان

 عروسي د  ر میان هلهله کارتن خواب ها
د  ر یـک ابتـكار جالب، ایـن عروس و د  اماد   تصمیم گرفتند   شـعف 
ازد  واجشـان را میان رنج کشـید  ه هایي تقسـیم کنند   که کمتر شور 

و شـاد  ي د  ید  ه اند  .

 د  ستي که نمي سوزد  
یک آشـپز 60 سـاله هند  ي د  ر شـهر اهلل آباد   این کشـور، 40 سـال 
اسـت که با شـیوه اي عجیب آشـپزي مي کند  . وي بد  ون اسـتفاد  ه 

مالقـه،  یـا  قاشـق  از 
د  ر  را  خـود    د  سـت 
روغـن د  اغ بـا حـرارت 
200 د  رجه سـانتی گراد   
فـرو کرد  ه و بـه راحتي 

مي کنـد  . آشـپزي 

 آزمایشگاه کوچك سرطان
پژوهشگران آزمایشگاه کوچكی 
کیف د  سـتی  یـک  حـد    د  ر 
بـا  می توانـد    کـه  سـاخته اند   

اسـتفاد  ه از خـون افـراد  ، سـرطان را بـا د  قت باال تشـخیص د  هـد  . این 
د  قیقـه طـول مي کشـد  . فقـط 15  گاهـي  آزمایـش 

 نوجوانان گوژپشت
حـاال د  یگـر توي هر خانـه اي چند   تلفن هوشـمند   و یكـي د  و تبلت 
پیـد  ا مي کنیـد  ،  هم چنین نوجواناني را که بیشـتر اوقـات فراغت خود   
را بـا ایـن وسـایل جذاب سـرگرم هسـتند  ،  چند   سـال د  یگـر هم اگر 
حوصله کنید   نوجوانان گوژپشـت و د  رد  مند  ي را اطرافتان خواهید   د  ید   
کـه مثـل پیرمرد  هـا از د  رد   گرد  ن و سـتون فقـرات گالیه مي کنند  . 

چند  ي پیش یک نشـریه معتبر انگلیسـي تصاویر تكان د  هنـد  ه ای را 
از کـود  کان و نوجوانـان 7 تا 17 سـال منتشـر کرد   که نشـان می د  اد   
به د  لیل اعتیاد   به اسـتفاد  ه از تلفن هاي هوشـمند  ، گوژپشـت شـد  ه اند   

و سـتون فقـرات آن هـا به طرز غیرعـاد  ی انحنا پید  ا کرد  ه اسـت.
 د  راین باره یک فیزیوتراپیسـت برجسته استرالیایي هشـد  ار د  اد  ه است 
کـه »گـرد  ن پیامكـي« )وضعیتـي کـه اغلـب بـه د  لیـل خم شـد  ن 
چند  سـاعته سـر روي تلفـن و تبلت ایجاد   می شـود  ( د  ر حـال تبد  یل 

شـد  ن بـه یـک همه گیـری )اپید  مي( اسـت.

بـه گفته محققان، کاربران تلفـن همراه به طور متوسـط روزي چهار 
سـاعت بـه تلفـن همـراه خـود   خیره می شـوند   کـه منجر بـه بیش 
از هـزار و 400 سـاعت فشـار مضاعـف بر سـتون مهره هـاي ناحیه 
گـرد  ن د  ر طول یک سـال مي شـود  . وضعیتـي که انسـان د  ر هنگام 
خیره شـد  ن به تلفن د  ارد  ، باعث سـایش بیش از حد   می شـود   که د  ر 

نهایـت بـراي تصحیـح آن به عمـل جراحي نیـاز خواهد   بود  .
پزشـكان معتقد  نـد   که بر اثر خم شـد  ن مكرر سـر، سـتون فقرات تا 
بیـش از چهار سـانتی متر تغییر می کند  ، تغییرات عاطفـي و رفتاري و 
نیز کشـید  گي سـتون فقرات و سـاقه مغز که بر تنفس، ضربان قلب 
و فشـارخون تأثیـر می گـذارد  ، از د  یگر عوارض اسـتفاد  ه زیاد   کود  کان 

و نوجوانان از تلفن های هوشـمند   و تبلت اسـت.

 زمین شور کود  ک
 یک اختـراع خالقانه براي 
کمـک کـود  کان کمتـر از 
یک سـال بـه ماد  رانشـان

نخستین یخچال ویتریني کشور
ایـن یخچـال بـا همت گـروه مرد  مـی »پایـان کارتن خوابـی« د  ر 
میـد  ان شـوش تهران نصب شـد  ه اسـت تـا مـرد  م بتواننـد   نذرها 
و خیـرات خـود   را بـرای سـیر کـرد  ن گرسـنگان د  ر ایـن یخچال 

قـرار د  هند  .



اخبر کوتاه
 طبـق آمـار، جوانـان 20 تـا 30 سـاله رکـورد  د ار بیكاری 
بود ه و بیش ترین جویند گان شـغل د ر این سـنین هسـتند.

 یـک متخصص طب سـنتی: شـیرموز بـرای بد  ن مضر 
اسـت؛ مخلـوط کرد  ن شـیر بـا میوه هـا باعث ایجـاد   خلط 

غلیـظ و اختـالل د  ر هضم می شـود  .
 پزشـكان بریتانیایـی معتقد  نـد   کوه بهشـت کـه از توابع 
عسـلویه د  ر اسـتان بوشـهر و د  ر نیمه راه از بند  ر کنگان به 
فیروزآبـاد   اسـت، می توانـد   بیماری ایـد  ز را د  رمـان کند  . د  ر 
یـک پژوهش با اسـكان مبتالیـان به ایـد  ز د  ر این منطقه 
پـس از حد  اکثـر مـد  ت 18 ماه هیچ نشـانه ای از بیماری د  ر 

ایـن مبتالیان د  ید  ه نشـود  .
 ایـران د  ر جایـگاه 21 قوی تریـن ارتش هـای د  نیـا قـرار 

د  ارد  .
 د  ر جهـت افزایـش احترام به حریـم خصوصی اتاق های 

زایمـان تک نفره راه اند  ازی می شـود  .
 پژوهشـگران ایرانـي اعـالم کرد  نـد  : میـزان ابتـال بـه 
سـرطان ریـه د  ر افراد   سـیگاری کشـور 23 برابـر افراد   غیر 

است. سـیگاری 
 طبـق جد  ید  ترین گـزارش  شـرکت نفتی »اِنـی«: ایران 
تـا د  و قـرن د  یگر گاز و تا 125 سـال د  یگر نفـت د  ارد  . ایران 
پـس از روسـیه د  ومین ذخایر بـزرگ گاز جهان و چهارمین 

ذخایـر نفتی جهـان را به خود   اختصاص د  اد  ه اسـت.
 کارشناسـان اعالم کرد  ند  :  افغانستان کشـتزار 90 د  رصد   

مواد   مخد  ر جهان اسـت.
 طبق مطالعات پژوهشـگران د  انشـگاه تورکو کاناد  ا: زنان 

د  یابتی بیشـتر د  چار آلزایمر می شوند  .
 قیمـت یک کیلو خاویار پرورشـی صاد  راتـی ایران حد  ود   

6 میلیون تومان  )برابر با 6 سـكه تمام بهار آزاد ی( اسـت.
هنـد  وراس  اخیـر،  نظرسـنجی های  نتایـج  طبـق   
نا امن ترین کشـور جهان شـناخته شـد  . پس از هنـد  وراس 
بـه ترتیـب جامائیـكا، ال سـالواد  ور و گواتمـاال د  ر لیسـت 

گرفته انـد  . قـرار  جهـان  کشـورهای  خشـن ترین 
 د  ر نشسـت تخصصـی »زنان، کتـاب و توسـعه پاید  ار« 
کتاب هـای  خریـد  اران  بیش تریـن  زنـان  شـد  :  مطـرح 
نویسـند  گان زن هسـتند  . 152 ناشـر زن د  ر کشور مشغول 

فعالیت هسـتند.  
 بیش از 110 هزار نفر با مد  رک د  کترا د  ر کشـور بیكارند  . 
د  ر این مقطع، بیكاری مرد  ان بر زنان پیشـی گرفته اسـت.

 گلوله ساز برفي
این هم ابد  اعي جالب براي آن ها که عشق برف بازي د  ارند  .

 خانه یا خوابگاه
»زمانی خانه محل برگزاری عروسـی، ختم، میهمانی، جلسات طایفه ای و فامیلی 
یـا حتی برخی مشـاغل و اقتصاد   خانگی مانند   لحـاف د  وزی، قالی بافـی، د  امد  اری 
کوچـک و... بود  ، اما امروزه نقش مسـكن د  ر خیلـی از خانواد  ه ها به خوابگاه تقلیل 
یافتـه و خیلـي از کارکرد  هـای خانه به معنای سـنتی آن از بین رفته اسـت.« این 
جمـالت را مشـاور وزیـر راه و شهرسـازی گفتـه و اشـاره کرد  ه که جامعـه ایراني 

متأسـفانه د  ر راه همگامي با کشـورهاي غربي پیش مي رود  .
معید  فـر افزود  ه: همه این مسـائل سـبب می شـود   تـا تمایل به سـاخت واحد  های 
مسـكونی کوچـک و سـوئیت های یـک یـا د  ونفـره به خصـوص د  ر طبقه هـای 
اقتصـاد  ی متوسـط و د  هک هـای میانـی افزایـش یابـد   کـه عمد  تـاً خواهـان 
واحد  هـای ارزان سـاخت هسـتند  ؛ اگرچـه هنـوز تمایـل به سـاخت واحد  هـای با 
متـراژ بـاال و لوکـس د  ر میان اقشـار مرفـه وجـود   د  ارد   اما از آن جایی که سـرعت 
تغییرات ارزشـی خانواد  ه های قشـر مرفه بیشـتر از قشـر متوسط اسـت، آن ها نیز 
بـه واحد  های مسـكونی کوچک تـر تمایل یافته انـد   که به همین د  لیـل نهاد  های 
متولـی مسـكن د  ر کشـور اعـالم می کنند   از یک سـو تعـد  اد   زیـاد  ی خانه لوکس 
خالـی د  ر تهـران و سـایر کالن شـهرها د  اریـم و از سـویی د  یگـر کفـه تـرازوی 
»تقاضای مسـكن« واحد  های مسـكونی زیر 50 مترمربعی نسـبت به »عرضه« 

آن هـا سـنگینی می کند  .
ایـن مشـاور وزیـر،  یكـی از مهم تریـن مسـائل اثرگـذار د  ر کوچـک شـد  ن ابعاد   
خانوارهـا را افزایـش طـالق ذکـر کـرد   و گفـت: با افزایـش طالق د  ر کشـور نیاز 
بـه سـاخت واحد  هـای مسـكونی ارزان قیمـت و بـا متـراژ کمتـر از 50 مترمربـع 
افزایـش می یابـد  . به خصـوص کـه برخـالف فرهنگ رایـج د  ر غرب کـه طالق، 
آغـاز تنهایـی د  ائمی نیسـت و فـرد  ی که از همسـرش جد  ا می شـود  ، بالفاصله با 

فـرد   د  یگری ازد  واج می کنـد  ، د  ر ایران، 
طـالق آغـاز یـک تنهایـی طوالنـی 
به خصـوص بـرای زنـان اسـت کـه 
همیـن موضـوع سـبب می شـود   نیاز 
بیشـتری به مسكن د  ر کشـور با وجود   
روند   افزایشـی طالق احسـاس شـود  .
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خبرخوبان

 تمساح هاي نگهبان 
مسـئوالن مبـارزه با مواد   مخد  ر اند  ونزي کار نگهبانـي از یک زند  ان را 
بـه تمسـاح ها سـپرد  ه اند  . آنان مي گویند  : تمسـاح ها رشـوه نمي گیرند   

و نمي شـود   آنـان را قانـع کرد   بـه زند  انیان اجازه فـرار بد  هند  .

 نزاع زنانه 
پزشـكي قانونـي اعالم کـرد  : د  ر نیمه اول امسـال از کل مراجعین 

نـزاع 98 هـزار و 380 نفـر زن بود  ند  .

 تابوت د  رماني
د  ر کـره جنوبـي گاه آمار خود  کشـي تـا روزي چهل نفر مي رسـد  . 
د  ر یـک روش جد  یـد   برای د  رمان بیمـاران، آن هـا را د  رون تابوتی 
چوبـی حبس می کننـد  . ظاهراً ایـن »تجربه مرِگ« آزمایشـی به 
افـراد   کمـک می کنـد   تا اگـر د  ر لحظات آخـر زند  گی شـان بود  ند  ، 

بـه یاد   ایـن تجربه افتـاد  ه و قـد  ر زند  گی را بهتـر بد  انند  .

 او شما را نمي شناسد
»بیچـاره پیرمـرد   حتـي د  یگـر بچه هایش را هـم نمي شناسـد  .« این 
جملـه د  رد  نـاک را کـم و بیـش د  رباره خیلي هـا شـنید  ه اید  . آلزایمر که 
قد  یمي  هـا بـه آن »زوال عقـل « هـم مي گفتنـد  ،  یـک نـوع اختـالل 
عملكـرد   مغـزی اسـت کـه د  ر  آن به تد  ریـج توانایی هـای ذهنی بیمار 
تحلیـل مـی رود  . بارزترین تظاهر زوال عقل، اختالل حافظه  اسـت. د  ر 
ابتـد  ا اختـالل حافظه بـه وقایع و آموخته هـای اخیر محد  ود   می شـود   
ولـی به تد  ریـج خاطـرات قد  یمـی هم آسـیب می بیننـد  . بیمار پاسـخ 
سـؤالی را کـه چنـد   لحظـه قبـل پرسـید  ه  اسـت فرامـوش می کند   و 
مجـد  د  اً همـان سـؤال را می پرسـد  . بیمـار وسـایلش را گـم می کنـد   
و نمی د  انـد   کجـا گذاشـته اسـت. بیمـار کم کم د  ر شـناخت د  وسـتان 
و آشـنایان و نـام بـرد  ن اسـامی آن هـا نیـز د  چار مشـكل می شـود   و 
آشـپزخانه،  اتاق خـواب،  تشـخیص  د  ر  حتـی  شـد  ید  تر  مـوارد    د  ر 
د  ست شـویی و حمـام د  ر منزل خود  ش هم مشـكل پید  ا می کنـد   و...،  
د  ر ایـن سـال  ها حضور این بیماري بي رحم د  ر ایران بیشـتر به چشـم 
آمـد  ه و طبـق آمارهـا د  ر هر هفت د  قیقه یكـي را گرفتار کرد  ه اسـت.

طبـق آمـار انجمـن جهانـی آلزایمـر د  ر هـر چهـار ثانیه یک نفـر د  ر 
جهـان به آلزایمر مبتال می شـود  . رد  ه سـنی مبتالیان بـه این بیماری 
از 70 تا 80 سـالگی اسـت اما د  ر افراد   زیر 40 سـال هم ممكن اسـت 
به د  الیل مختلفی همچون ترسـید  ن های ناگهانی و اسـترس آلزایمر 

یابد  . بروز 
د  کتـر عظیمـی متخصـص مغـز و اعصـاب می گویـد  : هنـوز د  رمـان 
قطعـی برای ایـن بیماران پید  ا نشـد  ه اما پیشـرفت های زیـاد  ی برای 
کنتـرل آن د  یـد  ه می شـود  . د  ر حـال حاضر د  رمـان د  ارویـی و اقد  امات 
مراقبتـی و توان بخشـی هم چـون تمرین هـای بد  نی، ماسـاژ، سـفر و 
کارد  رمانـی برای کنترل روند   پیشـرفت بیمـاری، حفظ توانمند  ی های 
جسـمی و ذهنی موجود  ، افزایش توانایی های شـناختی و مهارت های 
حرکتـی د  ر حـد   امكان، بهبود   مشـكالت رفتـاری و د  ر نهایت ارتقای 

کیفیـت زند  گی بیمـار انجام می شـود  .
گفتنـي اسـت بـا وجود   این کـه د  ر حـد  ود   600 هـزار نفر بیمـار مبتال 
بـه آلزایمـر د  ر کشـور زند  گي مي کننـد  ، اما فقط یک انجمـن، آن هم 

فقـط د  ر تهران بـراي این بیماران وجـود   د  ارد  .



اخبار کوتاه
 رئیـس پلیـس بین الملل ناجا: حـد  ود   2 هـزار ایرانی د  ر 

خارج از کشـور زند  انی هسـتند  .
 گیـالن 80 د  رصد   فند  ق کشـور را تولید   مي کند  ، شـهر 

رود  سـر 70 د  رصد  .
 9 میلیـون و 719 هـزار نفـر بی سـواد   د  ر کشـور وجـود   
د  ارنـد   کـه 3 میلیـون و 700 هـزار نفـر از آن ها افـراد   زیر 

50 سـال هستند  .
 عضو کمیسـیون بهد  اشـت مجلس عنوان کـرد  : ایران 
د  ارنـد  ه ارزان ترین نرخ سـیگار د  ر میان 23 کشـور منطقه 

است.
  قاچـاق حـد  ود   یـک میلیـارد   د  الری پوشـاک چینی به 

ایـران؛ وارد  ات رسـمی تنها 9 میلیـون د  الر
 د  ولـت چیـن رسـماً پایان سیاسـت تک فرزنـد  ي را د  ر 
ایـن کشـور کـه از سـال 1979 د  ر حـال اجرا بـود  ، اعالم 

کرد  .
 وزیـر بهد  اشـت: هرچـه سـواد   باالتـر مـی رود   میـزان 
فرزنـد  آوری کمتر می شـود   و سـن ازد  واج نیز بـاال می رود  .

 بـر اسـاس آمـار منتشـره 700 هـزار زن و د  ختـر د  ر 
زند  ان های سراسـر جهان نگهد  اری می شـوند  . بررسـي  ها 
نشـان می د  هـد   د  ر پانـزد  ه سـال گذشـته تعـد  اد   زنـان و 
د  ختـران زند  انـی 50 د  رصـد   افزایـش یافته اسـت. آمریكا 

بیش تریـن جمعیـت زنـان زند  انـی را د  ارد  .
 هـر سـال حـد  ود   40 هزار د  ختـر و زن جوان د  ر کشـور 
سـوازیلند   واقـع د  ر جنوب آفریقا د  ر فسـتیوال هشـت روزه 
انتخـاب همسـر جد  یـد   برای پاد  شـاه مشـارکت می کنند  .

 یـک متخصص تغذیـه گیاهی و د  ارویی: جیوه، سـرب 
و کاد میـوم د  ر مـواد   غذای ایرانیان به وفور یافت می شـود  .

 یـک نظامـي روس کـه د  ر خاورمیانـه با تروریسـت ها 
د  سـت و پنجـه نـرم مي کند  ،  نـام نـوزاد  ش را »سـوریه« 

گذاشت.
 عضـو هیئت علمـی د  وازد  همیـن کنگـره بین المللـی 
MS گفـت: د  ر زنانـی که د  یـر ازد  واج می کنند  ، د  یـر بارد  ار 
می شـوند  ، کمتـر صاحب فرزنـد   و یا اصـاًل صاحب فرزند   

نمی شـوند  ، خطـر ابتـال به بیماری MS بیشـتر اسـت.
 شـهر »بوگوتـا« )پایتخت کلمبیـا( پایتخـت آد  م ربایی 
جهـان لقب گرفـت. د  ر این کشـور تقریباً بـرای هر کد  ام 
از مقامـات کشـوری شـش محافـظ شـخصی گمـارد  ه 

می شـود  .

 چرا شوهر نمی کنی؟!
»د  ختـر مجـرد  ی که از بیسـت وپنج سـال می گـذرد  ، بایـد   خـود   را آماد  ه کنـد   برای 
ند  یـد  ن و نشـنید  ن خیلـی چیزها!« ایـن را مریم می گوید   کـه حاال 25 سـال د  ارد   و 
بـه گفتـه خـود  ش از این به بعد   د  ر همـه مهمانی ها و جمع ها باید   منتظر این سـؤال 
باشـد   کـه »چـرا ازد  واج نمی کنی؟« البته او تنها نیسـت. اکثر د  وسـتان و اطرافیان او 
همه د  ختران مجرد   د  ر آسـتانه ازد  واجی هسـتند   که میان خند  ه و شوخی هایشـان از 

حقیقتی اجتماعی حـرف می زنند  ؛ »کو شـوهر؟!«
آمارهـای رسـمی د  ربـاره آمار تجـرد   زنان جامعه می گویـد  : 11 میلیـون و 790 هزار 
زن د  ر سـن تعریف شـد  ه ازد  واج یعنـی 15 تـا 29 سـال وجـود   د  ارند   کـه 5 میلیون و 
670 هـزار نفـر از آنان مجرد   هسـتند  . همچنیـن 12 میلیون و 70 هـزار نفر مرد   20 
تـا 34 سـاله وجـود   د  ارنـد   که از ایـن میان 5 میلیـون و 570 هـزار نفر هنـوز ازد  واج 

نكرد  ه اند  .
کارشناسـان مي گوینـد  : مـا مشـكل جمعیتـی ند  اریم و با مشـكل د  ر نسـبت زنان و 
مـرد  ان روبـه رو نیسـتیم؛ البتـه این نسـبت جنسـی د  ر د  وره ای پـس از جنگ به هم 
خـورد  ، امـا پس از آن به تعاد  ل رسـید  . د  ر حال حاضر 51/2 د  رصد   جمعیت را پسـران 

و 48/8 د  رصـد   را نیـز د  ختـران تشـكیل می د  هند   که این نسـبت طبیعی اسـت.
کارشناسـان مي گوینـد  : د  لیـل باال رفتن سـن ازد  واج و افزایش د  ختران مجـرد  ، آماد  ه 
نبـود  ن بسـتر ازد  واج د  ر جامعـه و د  شـواری فراهـم کـرد  ن یـک ازد  واج حتـی سـاد  ه 
اسـت. بیكاری، تشـریفات پیـد  ا کرد  ن شـروع زند  گـی، هزینه هـای زند  گی متأهلی 
و... همگی باعث ترس پسـران از ازد  واج شـد  ه و از آن جایی که هم چنان مسـئولیت 
تشـكیل زند  گـی با مرد  ان اسـت، آن ها هسـتند   کـه د  ر این زمینـه تصمیم گیرند  ه اند   

و د  ر حقیقت،  مسـئول تجرد   د  ختران، پسـران هسـتند  .
کم رنگ شـد  ن روحیه مسـئولیت پذیری د  ر پسـران یكـی د  یگر از د  الیـل باال رفتن 
تجـرد   د  ر جامعه اسـت. جامعه ما نسـل جوان را مسـئولیت پذیر بار نیـاورد  ه و همین، 
سـبب تـرس آن ها از تصمیماتی چـون ازد  واج می شـود  . بایـد   د  ر نهاد  های اجتماعی 
و سیسـتم های آموزشـی  افـراد   را هم چـون فرهنگ پیشـینیان، وظیفه مـد  ار تربیت 
کنیـم. مسـئولیت ند  اد  ن به فرزنـد  ان و جوانـان، از خانواد  ه تا د  انشـگاه، از د  الیل عد  م 

آن هاست. ازد  واج 
امـروز اکثـر جوانـان بـه د  انشـگاه می روند   کـه این فرآیند   خـود   چهار سـال به طول 
می انجامـد  ، پـس از آن پسـران باید   د  و سـال به سـربازی برونـد  . پس از ایـن د  وران، 
د  و سـال زمان الزم اسـت تا یک پسـر بتواند   اشـتغال د  اشته باشد  ؛ بنابراین تحصیل، 
سـربازی و پیـد  ا کـرد  ن شـغل عواملی مهم هسـتند  . عامل مهم د  یگر نیـز تغییر د  ر 
روابط میان جنسـیتی اسـت.  متأسـفانه آزاد  ی های بیشـتر و تغییر د  ر روابط د  ختر و 
پسـر منجر شـد  ه که افراد   برای رفع نیازهایشـان احتیاجی به ازد  واج ند  اشـته باشـند  .
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با توجه به برخی انتقاد   ات! اول یک پیامک وارد   ه:
اصاًل زن ساخته  شد   ه براي:

ناز کرد  ن...

گیر د اد ن...
غر زد ن...

حساد ت کرد ن...
د وست د اشتن...

مرد    هم آفرید   ه شد   ه برای خراب کرد   ن تمام این حس ها!

ازد   واج مسـئول مربوطه گفته اسـت »د   ر این طرح قصد    ازد   واج جوانـان با عنوان ازد   واج سـبز بـه بازار آمد   ! قصـد    ازد   واج د   ارید    د   سـت نگه د   اریـد   ! طرح جد   ید    ابتـد   ا شـروع کنیـم بـا یـک خبـر ازد   واجـی! اگر حاال برویم سراغ کار خود   مان. و  محیط زیسـتی  شـاخص های  سـایر می شـد   . »قـرار اسـت د   ر ازد   واج سـبز، مـوارد   ی د   ر ازد   واج جوانـان بـود    کـه اغلـب ناد   یـد   ه گرفته الحـق و االنصـاف یكی از مهم ترین مشـكالت ایـن کاره ای زیسـت محیطی را اعـالم کرد   ند    که اسـت امـا د   ر اد   امـه ایشـان بخشـی از مصاد   یق تا این جای قضیه که بسـیار خـوب و گل  و بلبل باشـد    به عنوان مـالک و معیـار قرارد   اد   یم.« خب مـوارد   ی که می تواند    کمک کنند   ه محیط زیسـت سـبز را بـرای جوانـان ارائـه کنیـم؛ د   ر ایـن الگو ترکیـب کنیـم و الگوی جد   ید    بـا عنـوان ازد   واج را به عنـوان د   و امـر اجتماعـی و محیط زیسـتی د   اریـم  و  عروسـی ها  د   ر  آب  مصـرف  از ایـن طـرح، گامی بلند    برای حفظ محیط زیسـت به تأخیـر می اند   اختیم تا بتوانیم بـا بهره مند   ی از ای کاش مي شـد    که ما ازد   واج خود    را چند    سـال خیابـان و ایجـاد    ترافیک برد   اشـته  شـود   .« می کننـد ماننـد    بوق زد   ن هـای مكـرر د   ر سـطح می شـود    و آلود   گی هـای زیسـت محیطی ایجـاد    و فرهنـگ غلطـی که به عنوان شـاد   ی اسـتفاد   ه هم چنین مسـائلی ازجمله استفاد   ه از گل طبیعی مراسـم های مرتبـط بـا ازد   واج مد   یریـت شـوند   . مثـل  و جلوگیـری  عـد   ه بد   خـواه را به خـود   ت می سـپارم!(می کننـد    کـه هنـوز د   یـر نشـد   ه! خد   ایا مـن این بـوق زد   ن برد   اریـم. )البتـه از اتـاق فرمان اشـاره و کم  تـر کـرد   ن مصـرف آب 

د   ر ایـن صفحـه نحیـف، چنـد    بـار گفتیم که 
د   عـواي زن و شـوهر از جنـس نمـک زند   گی 
اسـت و از این باالتر، ازجمله موارد   ی است که 
وقـوع آن را تنهـا ابلهـان باور می کننـد   . با این 
وجـود   ، برخـی د   عواهای طبیعـی، از حد    نمک 
زند   گـی هـم پـا را فراتـر می گذارنـد    و چیزی 
زند   گـی می شـوند   .  شـبیه »مـرگ مـوش« 
نمونـه  ایـن د   عواهـا چنـد    وقـت پیـش اتفاق 
افتـاد   . ماجرا از ایـن قرار بود    که زن وشـوهری 
باهـم اختالف نظـر د   اشـتند   . روزی خانم خانه 
بـرای ترسـاند   ن شـوهر گرامی شـان تصمیم 
گرفـت خـود   ش را الكی خود   کشـی کند   ؛ البته 
صرفـاً قصـد   ش ترسـاند   ن بـود    اما متأسـفانه 
صحنه سـازی آن قـد   ر د   قیـق و بی نقـص بـود    
که مشـارالیها جان به جان آفرین تسـلیم کرد    
و الكی الكـي بـه د   یار باقی شـتافت. عجالتاً ما 
از ایـن ماجـرا د   رس می گیریـم کـه اواًل کـه 
خـوب نیسـت آد   م شـوهرش را بترسـاند   . ثانیًا 
اگـر هم می خواهد    بترسـاند    هزار و خـورد   ه ای 
راه برای ترسـاند   ن این موجـود    وجود    د   ارد   . ثالثًا 
هـم اگـر مجبوریـد    کـه فقـط بـا آن راه او را 
بترسـانید    الزم نیسـت زیاد    طبیعی جلوه کند   !

از  جّوگیـری!  بـه  بكنیـم  هـم  اشـاره ای 

زمان هـای قد   یـم گفته انـد    کـه اگر سـگ، 

آد   م را بگیـرد    بهتـر از ایـن اسـت کـه جـّو 

آد   م را بگیـرد   . نمونـه اش هـم یـک زوج 

طبـق معمـول چینـی هسـتند    کـه بـرای 

تأمیـن پـول برای بـازی کـرد   ن، بچه هاي 

جـوان  زوج  ایـن  فروختنـد   .  را  خود   شـان 

کـه البته سـر »اعتیاد    بـه بـازی رایانه ای« 

تفاهـم هـم د   اشـتند   ، با هـم 30 کیلومتری 

می رفتنـد    تـا د   ر یک کافی نت بـازی کنند   . 

خالصـه کفگیـر به ته د   یـگ اصابـت کرد    

اول بچـه د   ومـی را فروختنـد    و وقتی کـه 

د   ید   نـد    پولـش زود    خرج شـد    سـایر بچه ها 

را هـم به مزاید   ه گذاشـتند   ؛ به عبارت د   یگر 

ایـن زوج، د   ر جّوگیری هم رکورد    خود   شـان 

را شكسـتند   . زوج مورد    اشـاره د   ر پاسـخ به 

این کـه پـس عواطـف پـد   ر و مـاد   ری چـه 

می شـود   ؟ گفتند   : عواطـف؟! عواطف د   یگر 

چه صیغـه ای اسـت؟ ما بچه د   ار می شـویم 

تـا بفروشیمشـان! الهـی به حق همـان 30 

کیلومتـری کـه پیـاد   ه می رونـد    د   ر همـه 

بازی هـا GAME OVER بشـوند   .

زنیكهمیخواستشوهرشرابترساند

عـــموشاد  ونه

تبسمخوبان



با توجه به برخی انتقاد   ات! اول یک پیامک وارد   ه:
اصاًل زن ساخته  شد   ه براي:

ناز کرد  ن...

گیر د اد ن...
غر زد ن...

حساد ت کرد ن...
د وست د اشتن...

غذای ماه مامرد    هم آفرید   ه شد   ه برای خراب کرد   ن تمام این حس ها!
د  وسـتانی که این صفحه را پیگیری می کنند   

می د  اننـد   کـه ما د  ر بخش آشـپزی همیشـه 

ساختارشـكن، نوگرا و به روز هستیم؛ بنابراین 

د  ر این شـماره و با توجه به فرارسـید  ن فصل 

سـرما، یک غـذای کاماًل نو و بـه روز آموزش 
خواهیم د  اد  :

پنی سیلین!
پنی سیلین: 3 عد  د  

آب: د  و لیوان
د  یگ کوچک: یک عد  د  

نمک: یک ذره

نخسـت د  و لیوان آب مربوطـه را د  اخل د  یگ 

کوچـک می ریزیـم. سـپس آن سـه عـد  د   

پنی سـیلین را د  اخـل ظـرف می گذاریـم و 

منتظـر می مانیم تا پنی سـیلین های مـا بپزد  . 

پـس از پخـت، پنی سـیلین ها را د  اخـل یک 

ظـرف ریختـه و بعـد  از این که پوسـت آنان را 

با چاقو گرفتیم همـراه بانمک میل می کنیم. 
البتـه با ذکر بسـم اهلل!

و نیسـت. قصـه ایـن اسـت کـه یكی از جوگیـری تـا حماقـت راه چند   انـی هـم بزنیـم بـه حماقـت. به هرحـال صحبـت از جوگیـری شـد    گریـزی  رفـت  عربسـتان  شـهروند   ان  کـه زن گرفـت. بعـد    بـا زنـش رفـت بـه از  کار  این جـای  تـا  از عقـد   ، خود   شـان را سـرکار علیه بد   قـد   م هسـتند    بنابراین جنـاب آقـا د   امـاد    کشـف کـرد    کـه همه چیـز طبیعی بود    اما د   ر ماه عسـل ماه عسـل.  از د   و روز  یكهـو چـه شـد   ؟ اواًل وقتـی رفتـن د   ر خانـه بـه خانـه پـد   ری عـود   ت د   اد   نـد    ! حاال بعـد     اتـاق  پـرد   ه  سـرنگون افتـاد   . ثانیـاً خانـم از راه رفتن خد   متكار ماه عسلی شـان،  طـرف  و  گفـت  د   سـت منـو ول کـن ببینـم...کـرد   ی خیلـی خوش یمـن شـد   ی؟ آقا همه از شـومی تو نبـود   ؟ مثاًل االن فكر می گـذاری؟ اصـاًل از کجـا کـه این ها هسـتی کـه روی د   ختـر مـرد   م عیـب عربسـتانی بگوید    خـود   ت چه تحفه ای منفجر شـد   ! حـاال یكی نیسـت به این عطـری تعریف کرد    و شیشـه مربوطه شـد    و ثالثـاً همسـر مربوطه از شیشـه چیـزی 

اما سـری هم بزنیم به طالق هـای ایرانی 
کـه کم کـم تبد   یل به یـک ژانر مفـرح د   ر 
کشـور می شـوند   . د   ر آخریـن قسـمت از 
ایـن طالق هـا، خانمـی بـه خاطـر این که 
شـوهرش د   ر انتخـاب رشـته د   انشـگاهی، 
نظـر ایشـان را قبـول نكرد   ند    د   رخواسـت 
طـالق د   اد   . خانم مورد   اشـاره پس از این که 
شـد   ند     قبـول  د   انشـگاه  د   ر  شوهرشـان 
تحقیـق کرد   نـد    و بـه ایشـان پیشـنهاد    
کرد   نـد    کـه مهند   سـی عمـران بخوانند    تا 
د   ر آینـد   ه مهنـد   س شـوند    و کار مناسـبي 
د   اشـته باشـند    اما شـوهر مورد   نظر ترجیح 
د   اد   نـد    برونـد    سـراغ یـک  رشـته هنـری. 
خانم هم عصبانی شـد   ه و نـزد    قاضی آمد    
و گفـت »وقتی متوجه شـد   م او رشـته اش 
را انتخـاب کـرد   ه و بـد   ون توجـه بـه مـن 
ثبت نـام هم کـرد   ه اسـت، آن قـد   ر ناراحت 
شـد   م کـه تصمیـم بـه جد   ایـی گرفتـم. 
زند   گـی کـه د   ر آن مـن و نظـرات مـن 
اهمیتـی ند   اشـته باشـد    بهتر اسـت هرچه 
زود   تـر تمـام شـود   . مـن د   وسـت د   اشـتم 
حد   اقـل شـوهرم از مـن یـک نظرخواهی 

می کـرد    و بـه مـن اهمیـت مـی د   اد   .«

د   وسـتان متأهـل خواهـان اد   امـه تحصیـل! بنـد   ه خواهـش می کنـم حـرف 
خانمتـان را گـوش کنیـد   ! واقعاً خواند   ن یک رشـته هنـری آن قـد   ر ارزش ند   ارد    
کـه زند   گی تـان را خـراب کنیـد   ! مهند   سـی خیلـی هـم خـوب و بـا کالس و 
مرد   انـه اسـت. از آن طـرف هـم هنر نزد    خانم ها هسـت و بـس. نمونه اش هم 

همـان صحنه سـازی بـد   ون نقصـی کـه د   ر باال بد   ان اشـاره شـد   .
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بهترین نوشته اي که خواند                           ه ا ید                            ؟
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 همكاري 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.

پیامك ما: 10001678

 چند                                   نکته
 از مطالـب زیبـا و خواند                                  نـی شـما خواننـد                                  گان که د                                  وسـت د                                  اریم نكته هـای ناب و د                                  ل نشـین، خاطرات شـیرین و د                                  رس آموز، مقـاالت کوتاه 

و کاربـرد                                  ی و حتـی پیامک هـای نكته آموز باشـد                                  ، اسـتقبال می کنیم.
 )khaneh.khooban@gmail.com( نشانی پسـت الكترونیكی ،)روش های ارتباط شـما با مسـئوالن نشریه، شـماره تماس )02532113122 

و نیز سـامانه پیامكی )10001678( اسـت. منتظر حرف ها، انتقاد                                  ها و پیشـنهاد                                  های سـازند                                  ه شـما هستیم.
 نشـریه د                                  ر موضوع خانواد                                  ه و براي همسـران تولید        می شـود                                  . ممكن اسـت برخی از مطالب مناسـب فرزند                                  ان شـما نباشـد                                  ؛ مطالبی که بر 

اسـاس نظـر کارشناسـان طـرح آن را ضـروری می د                                  انیم. مـا مراقبت های الزم را به خود                                   شـما می سـپاریم.

مجلهديدارآشناهديهايبراينوجوانانيكهدركنارشماهستند.
كاريازگروهتولیدكنندهماهنامهخانهخوبان

برايخريديااشتراكاينمجلهباماتماسبگیريد:
025-32113122

پیغامپسغام



  اصفهان: مؤسسه کانون پیوند                     مهر خوبان 
03132357822

 اهواز: آقاي صفاري 
09163218045

بابل: آقاي قنبرزاد                    ه 
09117779304

تهران: د                    فتر فرهنگي یاس 
09354021590

 ساري: موسسه قرآنی فد   ائیان والیت 
09116735214

خانم حالجیان  سبزوار:  
09159740773

 شيراز:  خانم قاطعي 
09173516742

 همد                    ان: آقاي سلیماني 
09185073757

 ایالم: آقاي تیموریان 
09199277556

مشهد                  : مقر کتاب 
05137315421

 بروجرد       : آقای موسوی زاد               ه 
09169620197

 سيرجان:آقای قناد               زاد               ه 
09124526942

شهرکرد       :آقای رمضانی 
09162273586

کاشمر:خانم جعفرزاد       ه 
09355142051

شهرری:آقای پورامینی 
09124762230

نجف آباد       :آقای روحی 
09132893627

چالوس:خانم جهان د       ار 
09354730434

بجنورد       :خانم رحمانی 
09158848087

مشهد     :مؤسسه فرهنگی 
نرم افزاری آرمان 

09155250069

خوی:آقای محسنی 
09148573741

نمایند              گی های ما

خليج هميشه فارس

پاسخمسابقهآبانماه

2 6 7 1 6 9 2 4 7 2 6 7 2 5 8 1 6 7 3 5

اگر شما هم د     وست د     ارید      از اهالی »خانه خوبان« باشید     ، چند      قد     م ساد     ه برد     ارید     ...
برای اشتراک یک ساله )12 شماره(:

1. مبلـغ 300000 ریـال بـه شـماره حسـاب 0105973001000 سـیبای بانک ملی به نام مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام 
خمینـی  واریز کنید     .

2. فیش را به همراه مشـخصات کامل خود      )نام د     ریافت کنند     ه مجله، نشـانی د     قیق پسـتی، کد     پسـتی و شـماره  تماس( به شـماره نمابر 
32944311 - 025 ارسـال کنید     .

3. بـا د     فتـر نشـریه بـه شـماره 32113122 - 025 تماس بگیریـد      و از وصول نمابر و خوانا بود     ن آن مطمئن شـوید     . و اگر امكان ارسـال 
نمابـر ند     اریـد     ... کپـی فیـش را به نشـانی: قم - صند     وق پسـتی 141 - 37165  ارسـال کنیـد      و اصل فیش را تا اطمینـان از وصول و 

ثبت اشـتراک، نـزد      خود      نگـه د     ارید     ؛ به همین سـاد     گی!
باقی بقایتان4. د   ر صورت تغییر نشانی، در اولین فرصت د   فتر مجله را مطلع کنید   .             
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 پاسخ این پرسش ها را د                                     ر متن مجله خواهید                                      یافت.
 پاسخ صحیح را که شامل یك عد                                     د                                      20رقمي است به شماره پیامك  300022142215 ارسال کنید                                     .

 مهلت ارسال پاسخ  15 د ی 1394 است.
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مسـابقهپيامكي

 الف( از ذکرهایي است که شیطان را از انسان 
غافل مي کند  

1. بسم اهلل الرحمن الرحیم
2. صلوات

3. ذکر یونسیه
ب( مهلتی که قانون برای ثبت ازد  واج مشخص 

کرد  ه است
 4. بالفاصله بعد   از عقد  

5. تا شش ماه بعد   از عقد  
6. زمان خاصی مشخص نشد  ه است

ج( ... اکتسابی نیست و افراد   آن را به صورت 
ژنتیکی به ارث می برند  

7. هوش
8. اخالق

9. خالقیت
د  ( طبق این آیه مي توان گفت خنده از نعمت هاي 

خوب خد  است
1. ...َمْن َیْعَمْل ُسوًءا ُیْجَز بِِه...

2. َواْذُکْر َربََّک... َود  ُوَن الَْجْهِر ِمْن الَْقْوِل...
3.  َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَک َوأَبَْكی

ه( چرا والد  ین تك فرزند  ان اجازه انجام بسیاری 
از فعالیت های آزاد  انه را به آن ها نمی د  هند  ؟

4. ترس از گم شد  ن
5. ناتواني این گونه کود  کان

6. ترس از آسیب د  ید  ن
و( از نشانه هاي عاقل نیست

7. خیر اند  ک د  یگران را بسیار نشمارد  .
8. خیر بسیار خود   را اند  ک شمارد  .

9. گمنامي را از شهرت خواهان تر باشد  .
ز( خانواد  ه  همبسته، خانواد  ه ای است که د  ر آن... 

زیاد   باشد  .
1. کنش متقابل

2. نصحیت و خیرخواهي
3. منطق، قانون و پیامد   رفتار

ح( هم اکنون د  ر کشور ما میان بلوغ جنسي 
جوانان با بلوغ عقلي و اجتماعي...

4. فاصله زیاد  ي است
5. رابطه معكوس است

6. رابطه ای نیست
ط( از مهم ترین ضعف هاي برخي برنامه هاي 

تلویزیوني کود  ک است
7. ترویج د  روغ گویي

8. اشاعه و ترویج روابط خالف عرف
9. هر د  و مورد  

ي( این شهید   18 سال د  ر اسارت رژیم بعث بود  
1. شهید   حسین لشكري

2. شهید   حاج احمد   باقري
3. شهید  عبد  اهلل نوریان

ک( امام صاد  ق فرمود  ند   »... خود   را برای 
قرض مفروش«

4. شتر سرخ موي
5. خانه

6. جهیزیه همسر
ل( طبق توصیه مرحوم حاج شیخ حسن علي 

نخود  کي، خواند  ن این سوره د  ر صبحگاهان باعث 
توفیق تهجد   و گشایش کارها خواهد   شد  

7. نباء
8. واقعه
9. یس

م( این آیه حکایت مرد  ماني است که مي خواستند   
خد  ا را ببینند  

1. یونس، 104
2. قصص، 48

3. بقره، 55
ن( عمر شریف امام حسن عسکری مد  ت 

اقامتشان د  ر سامراء و مد  ت امامتشان
4. 29 سال،  16 سال،  6 سال
5. 32 سال،  16 سال،  5 سال

6. 32 سال، 16 سال، 8 سال
س( او را »سعد  ي سینماي ایران« نامید  ه اند  

7. د  اود   میرباقري
8. علي حاتمي

9. مجید   مجید  ي
ع( »خود   را د  ر جایگاه تهمت قرار ند  هید  .« این 

حد  یث از کیست؟
1. پیامبر اکرم

2. حضرت علي
3. امام حسن عسكري

ف( چهار ساعت خیره شد  ن به تلفن همراه د  ر هر 
روز مساوي است با...

4. حمل 12 کیلوگرم وزنه با گرد  ن
5. 1400 ساعت فشار مضاعف بر ستون 

مهره هاي گرد  ن
6. هر د  و گزینه

ص( به ترتیب، د  ارند  ه بیشترین جمعیت زن 
زند  اني جهان، ناامن ترین کشور و د  ارند  ه پایتخت 

آد  م ربایي جهان هستند  
7. آمریكا، مكزیک، اتیوپي

8. آمریكا، اند  ونزي، سومالي
9. آمریكا، هند  وراس، کلمبیا

ق( طبق محاسبه آمریکایي ها ارزش خون ایراني 
چه قد  ر کمتر از خون آمریکایي است؟

1. 5 برابر
2. 12 برابر
3. 52 برابر

ر( د  ر ازد  واج موقت به زنان نفقه تعلق... و به 
فرزند  ان حاصل ازاین ازد  واج تعلق...

4. نمی گیرد  ،  نمي گیرد  
5. د  ر هر د  و صورت به پذیرش مرد   مربوط است.

6. نمي گیرد  ، مي گیرد  .


