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همیشهازدیگرانتعریفقرآنروخیليشنیدمکهبهترینکتابزندگیهیااینکهباهاشمیشه
مشكالتمونروحلکنیموازاینجورچیزا،وليهیچوقتخودممستقیموجديبهسراغش
نرفتهبودم،اماحاالکهیهجورایيگذاشتيمنمباکتابترفیقبشم،حاضرنیستماونوبا
هیچچیزیعوضکنم.حاالفقطدوستدارمباهمهوجودبهتبگم:ممنونخدايخوبم!

آیه های آشنا
و خد                                  ایي که همین نزد                                  یکي ست

حسینثروتي

همهعالم،سـائلوگدايدرگاهالهيهسـتند،حواسـت
باشـهیهوقتجـانموني!

َماَواِت َواالْرِض... َيْسَألُُه َمن ِفي السَّ
)29سورهالرحمن(


آنقـدر معشـوقش کـه عاشـقي حـال  بـه خـوش
جلوههـايمتنـوعدارهکـههیچوقـتبراشتكـراريو

کسـالتآورنمیشـه!
...ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِفي َشأٍن

)29سورهالرحمن(


فرقـينميکنهچهکسـي،کجـا،کيوچهمقـداربهت
خوبـيکرده،مهـماینهکهبایدجبـرانکني!

َهْل َجَزاء االْحَساِن اال االْحَساُن
)60سورهالرحمن(


یعنـيمیشـهآدمجایـيباشـهکهتـوهمـهحرفهایي
کـهميشـنوه،صمیمیتومحبتباشـه؟واقعاًبهشـت

دیدنیـه!
اَل َيْسَمُعوَن...* اال ِقيًل َسَلمًا َسَلمًا

)25و26سورهواقعه(


بهرهمنـديمـاازقـرآنایـنشـدهکـهبـاهـرتوجیـه
ميکنیـم! رد قـرآنرو حـرف بيمنطقـي،

بُوَن َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم أنَُّكْم ُتَكذِّ
)82سورهواقعه(


راستيتوبهقسمتوتقدیر،اعتقادداري؟

آرهخیلي،چهطورمگه؟
ميخواسـتمبگـمازمـرگغافـلنشـو،تقدیرشـدهبرا

همه!
َّْرنَا بَْيَنُكُم الَْمْوَت... نَْحُن َقد 

)60سورهواقعه(


اتـاقهتـلروتاسـاعتپنجخاليکنیـد.افـراددیگهاي
بیان! ميخـوان

تـودیگـهميتونـيبـهاوناتـاقدلببنـدي؟دنیـاهم
همینطوریـه!

َِّل أْمَثالَُكْم... َعَلى أن نَُّبد 
)61سورهواقعه(


وقتـيخاطـراترومـرورميکنـيکـهبـاچـهآدمـاي
خوبـيبـوديوحـاالازاوناجداشـديچهقدرحسـرت

ميخـوري؟یكـيازدردايجهنميهـاهمینـه!
َعُكْم... ُيَناد ُونَُهْم ألَْم نَُكن مَّ

)14سورهحدید(


همونطـورکـهتـویـهمسـیرتاریك،نـورچـراغباعث
میشـهآسـیبينبیني،تومسـیرزندگيهم،نورایمانو

تقواباعثمیشـهبهبنبسـتنرسـي!
...َوَيْجَعل لَُّكْم نُوًرا َتْمُشوَن بِِه...

)28سورهحدید(
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نميدونـمدقـتکـردياینایـيکـهواقعـاًمؤمنندغیر
ازاینکـهپیـشخـدااجروپـاداشدارندیـهنورانیتو

دلنشـینيخاصيهـمدارند!
َوالَِّذيَن ءاَمنوا... لَُهْم أْجُرُهْم َونُوُرُهْم...

)19سورهحدید(


مـردمبـراخیلـيچیـزابهـتميگندشـتابکـنواز
دیگـرانجلـوبزن.ولـيخدافقطبراآمرزشوبهشـت

ازتسـبقتخواسته!
َساِرُعواْ...

)133سورهآلعمران(
َسابُِقوا...

)21سورهحدید(


سـعيکـنبهجـاياینکـهبهاصـلونََسـبتافتخار
کنـي،رفتاراتـودرسـتکنـي،خیلـيازافـراديکـهاز
نسـلحضـرتنـوحوابراهیـمبودندفاسـقازکار

درآمدنـد.
َولََقد ْ أْرَسْلَنا نُوحًا...

)36سورهحدید(


اگـردسـتوردادندرکنـارشایجـادانگیـزههمباشـه،
انجامـشآسـونتره؛مثاًلدرمجلسـيفقـطبگند»به
دیگـرانجـابدید«بهتـرهیابگند»بهدیگـرانجابدید

تـاخداهـمتـوزندگيتونگشـایشایجـادکنه«؟
... َفاْفَسُحوا َيْفَسِح اهلل لَُكْم...

)11سورهمجادله(


ـخداخیليازتبدشمیاد.
ـچرامگهچيکارکردم؟

ـحرفيزديکهبهشعملنميکني.
ـمـناصـاًلفكـرنميکـردمکـهایـنگناهباشـهچه

برسـهبهگنـاهکبیره!
... َكُبَر َمْقتًا ِعند َ اهلل...

)2و3سورهصف(


بعضـيوقتـاکـهکارايبـدمروبهیـادمیارم،شـرمنده
میشـمواسـتغفارميکنم.وليچهکنمبـاکارايبدي

کـهازیـادمرفتـهوخداثبـتکرده.
...أْحَصاُه اهللُ َونَُسوُه...

)6سورهمجادله(


دینـداريواقعـيیعنـياگـربـهخاطـردینـتازوطن
بیرونـتکننـدواونجـافقیـرهـمبشـي،بازدسـتاز
یاريخداورسـولبرنداريودنبالرضايخداباشـي،

نهمثـلماکـه...!
لِْلُفَقَراء  الُْمَهاِجِريَن...

)8سورهحشر(


سـعيکنمشـكالتدیگـرانروحـلکني،حـاالیابا
بخشـیدنیابـاقـرضدادن،خدااجـرتبده!

َِّقاِت َوأْقَرُضوا... د  ِِّقيَن َوالُْمصَّ د  ِإنَّ الُْمصَّ
)18سورهحدید(


بشـینفكـرکـنتـاحاالشـدهبـهیـهچیـزياحتیاج
زیاديداشـتهباشـيولـيدیگريروبهخـودتترجیح

بـدي؟بـاورکـنخیليهـااینطوريهسـتند!
... َوُيْؤِثُروَن َعَلى أنُفِسِهْم...

)9سورهحشر(


حتـیاگههیچيروقبولنداشـتهباشـي،ولـيازرفیق
نیمـهراهوازپشـتخنجـرزدن،کـهبـدتمیـاد.پس

آنقـدردنبالشـیطاننرو!
ْيَطاِن ِإْذ َقاَل... َكَمَثِل الشَّ

)16سورهحشر(


آخـهبعـدازایـنهمـهسـالکـهباهـمقهـربودیمو
بـههـمبـديکردیم،چهطورمیشـهدرسـتبشـیمو
گذشـتهروفرامـوشکنیـم؟ازخدابخـواه،اونميتونه!

َعَسى اهللُ أن َيْجَعَل...
)7سورهممتحنه(
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موسيشبانيرادید
کهبهنحويعجیبوبازبانيغریب

باخداصحبتميکند.
اوراسرزنشکرد.

شبانرنجید،
پریشانوپشیمانشد؛

گریستو...
خطابآمد:بگذاربگوید.

منخدايآنبندهامومن،
»خود«بودنرادوستتردارم

تاادایي»دیگر«!
موسينزدشبانرفت.
قصهرابازگفتوفرمود:

بگو!هرچهميخواهددلتنگت
بگو!

هرچهخواستهدلتنگم
گفتهام.

بهقولموالنا:
دانهمعنيبگیردمردعقل

ننگردپیمانهراگرگشتنقل
سختنگیرید؛

بردیوانهحرجينیست...

خدايا!
بهحقهمینوقتوساعت

درِجهنمراگلبگیر!

خدايا!
همیشهحقباتوست

نهبامشتري

خدايا!
بهمبصرتبگو

ناممرادرلیست»خوبها«بنویسد!

خدايا!
ازتوميخواهمکه
هیچپدري،روزپدر

وهیچمادري،روزمادر
نمیرد.

خدايا!
راههايزیاديبراينرسیدنبهتوهست

لطفاًتعدادشراکمترکن.

خدايا!
اگردوستمداري،کمكمکن

واگردوستمنداري،بازهمکمكمکن!

خدايا!
لطفاًاینآدمهايخوبيراکههنوزخلق

نكردهاي
دراسرعوقتخلقکن!

ممنون

خدايا!
ببخشیدمااینقدرغرميزنیمها

خدايا!
بهمنقدرتيعطاکن

کهقدرتمندنشوم

خدايا!
ممنونمکهاسمتدواستوذکرتشفا

استامینوفنکیلویيچند؟!

خدايا!
خوشبهحالتوکهاکثرناشران

کتابتراچاپميکنند.

خدايا!
خوشحالمکهغیرازتو

کسيمناجاتهايمرانميشنود

خدايا!
عقلبده

لطفاً!

خدايا!
منکهخداخداميکنمبرات

منمبرم؟
برمتوبهشت؟

مناجات های »بند ه«
رضااحسانپور)طنزنویس(

بهنامخداوندجانآفرین
هزارآفرین،صدهزارآفرین!
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خدايا!
مرابهخاطر

همهمورچههایيکهکشتهام
ببخش

خدايا!
خوبهاکهاوضاعشانخوباست

خباگرمابدهارانبخشي
چهکسيراميخواهيببخشي؟

خدايا!
ممنونمکهاهلپارتيبازينیستي

خدايا!
یادشبهخیر!بچهکهبودیم
شبهايقدربهماميگفتند:

»توکهدلتپاکه،براموندعاکن«

خدايا!
حیفنیست

بهشتبهاینقشنگيساختهاي،
آنوقتبههمهنشانشندهي؟

خدايا!
کاشبیمارستانها

بخشکودکانسرطانينداشت

خدايا!
ممنونمکهبهمنلبدادهاي

تادستمادرمراببوسم

خدايا!
توخدايبيخداهاهمهستي

خدايا!
منفقطیك»مسكنمهر«سراغدارم

آنهمخانهتواست

خدايا!
توي»اناهللواناالیهراجعون«

»الیهراجعون«یعنيپیشخودت؛درستاست؟
پیشخودتکهجهنمنميشود!ميشود؟

خدايا!
ماآدمهايخوبينیستیم

وليتوخدايخوبيهستي
ممنونکهميگذاريدوستتداشتهباشیم

خدايا!
ميشودکميامتحاناتتراآسانتربگیري؟

خدايا!
دوستتدارم

حتيتويجهنم

خدايا!
توازمیانگزینههايمن
گزینه»همهمواردي«...

خدايا!
درانتخاباتزندگي

عليرغمهمهتبلیغاتشیطان،
منبهتورأيميدهم...

خدايا!
بهمنیادبدهکهچهطور

بهشیطانبگویم:
»قهر،قهر،تاروزقیامت!«

خدايا!
مراچندتادوستداري؟

خدايا!
»خدا«رادوستدارم

»حافظ«راهم
انتخابهایيازکتابچوپانمعاصر،انتشاراتسروش،1394ولي»خداحافظ«رانه
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هر رمضان نوراني تر مي شد 
مؤمـنلحظهبهلحظهدرحالپیشـرفتاسـت.امام
نیـزعینـاًهمینطـوربودنـدومـاآنرا،مخصوصـًادر
مـاه در مثـالً ميکردیـم. احسـاس خـاص، مواقـع
رمضـان،ایشـانمعمـواًلهیـچمالقاتـينداشـتندو
بیشـتربـهخودشـانميپرداختند.بعـدازمـاهرمضان
کـهانسـانباایشـانمالقـاتميکرد،محسـوسبود
کـهنورانيتـرومعنويتـرشـدهاند.یقینـاًبسـیارياز
موفقیتهـايانقـالبوایـنملـت،ناشـيازهمـان

کانـونجوشـانمنـوربود.
اعتقـادمایـناسـتکـهاگـرامـامبزرگـواربينظیـر
مـاکـهواقعـاًدرمیـانمـردمایـنزمـان،نظیـري
بـرايایشـاننميشناسـیموبعـدازائمـههـديو
اولیاءاهلل)علیهمالسـالم(نظیرایشـانرابسیارکمسراغ
داریـم،بـااینمفاهیممأنـوسنبودوبامناجـاتودعا
سـروکارنداشـتواهـلتضـرعواسـتغفارواسـتغاثه
وگریـهوتوسـلنبـود،بسـیاربعیـدبـودکـهخـداي
متعـالایـنهمـهتوفیـقرابـهایشـانارزانـيبـدارد.
موفقیتهـايایـنبزرگـوار،بهمیـزانزیـاديمرهون
همیـنارتبـاطبـاخـداوبـازبـودنراهدلاوبـادرگاه
الهـيواسـتغاثهومناجاتودعابود.انسـانپیشـرفت
لحظهبهلحظـهایـنمـردمعنـويوالهـيرادرطـي

سـالهاياخیـراحسـاسمیکـرد.
خـداشـاهداسـتکـهبعـدازهرمـاهرمضـان،گاهي
کـهخدمـتامـامميرسـیدم،برایـممحسـوسبـود
کـهدرایـنمـاهرمضان،امامنسـبتبهگذشـتهباالتر
رفتـه،پـروازکردهوازمادهدورترشـدهاسـت.روزبهروز
جلوتـرميرفـتوخـودشراکاملتـرميکرد.انسـان
مؤمـن،ایناسـت؛مناسـتويیوماهفهومغبـون؛اگر
دورروزمـانمثلهمباشـد،سـرمانکالهرفتهاسـت.
مغبـونیعنيفریبخورده،سـرکالهرفته،وکسـيکه
فردایـشازامـروزشبدتـرباشـد،فهـوملعـون؛یعني

طردشـدهاسـت.

عالمت قبولي توبه
ابوالقاسمشهباز

یكـيازسـؤاالتيکـهاصطالحـًاخیليزنگخـورداردایناسـتکـه»ازکجا
بفهمیـمتوبهمـونقبـولشـده؟«یـابـهعبـارتدیگـر»عالمتقبولـيتوبه

چیه؟«
ایـنرامعمـوالًآنهایـيميپرسـندکـهعـذابوجـدانبعـدازگناهرهایشـان
نميکنـدوشـیطانملعـونپیوسـتهآنهـارادربارهقبوليتوبهشـانبـهتردید

ميانـدازد.
اماپاسخایندوستانچیست؟

اواًل:خداونـدوعـدهقبولـيتوبـهدادهاسـتومسـلماسـتکهخـداخلفوعده
نميکنـد،مـااگرقراراسـتدرچیزيشـكکنیمبایـددرتوبهخودمانشـك

کنیمنـهدرتوبهپذیـريخدا!
ثانیـاً:اسـاستوبهبهناراحتيوحالتپشـیمانيدرونيبههمـراهتصمیمجدي
بـهتـركگنـاهاسـتکـهبهمحـضاینکهچنیـنچیزيتحقـقیافـت،توبه

پذیرفتهشـدهاست.
ثالثـاً:اگـردورکـنتوبـهازطرفبندهمحققشـدبهطورقطعازطـرفخداوند
پذیـرشحاصـلميشـودومحالاسـتخداوندعظیموعزیـز،بهبندهضعیف

وناتوانشتوجهنكند.
رابعـاً:اگـرخـدانخواهـدتوبـهکسـيراقبـولکنـد،ازاولتوفیـقتوبـهبـهاو
نميدهـد،نـهاینکـهتوفیـقتوبهبهبنـدهبدهدوبعـددرپذیـرشآنکوتاهي
کنـدکـهدراینصورت،مسـتلزماثبـاتنقصبـرخداوندواجبالوجـودخواهد

بـودکـهپاكومنـزهازهـرعیبونقصياسـت.
نتیجـهاینکـهعالمـتقبولـيتوبه،خـودتوبهاسـت؛یعنياگرکسـيتوفیق
توبـهواقعـيپیـداکردهمیـنخودشیعنـيپذیرشازسـويخداونـدمتعال.
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درفضـایمجـازیگشـتهاسـت،یكایـك
فیلمهایـیکـهبهدسـتهـمدادهانـدوهمه
موسـیقیهاییکهبـاهمگـوشکردهانـددر
زمینهسـازیبـرایچنینموقعیتیاثرداشـته،
ازایـنروهمهمامقصرومسـئولیموبیجهت
نبایـددامـانخـودراازایـنلكـهننـگپاك
بدانیـموفقـطبـهآننوجـوانناسـزابگوییم.
خـداماراببخشـد!همهماپایمانگیراسـت

ودسـتمانآلوده!منوشما!
همـانلحظهکهرفیقمانعكسناپسـندی
دراینسـتاگذاشـتوالیـكکردیـم،همان
زمـانکهکلیپزشـتیدرتلگرامفرسـتادو
خندیدیـم!همـانوقـتکـهدرخیابـانبـه
دختـریمتلكگفتوهمراهـياشکردیم!
همـانهنگامکهیكموسـیقیشـیطانیرا
گـوشکـردوبـهرویخودمـاننیاوردیـم!
بـرای را او آرامآرام لحظههـا ایـن همـه
رسـیدنبـهچنینموقعیتیکمـكکردهایم!
اگـربهانـدازهیكقدمبااوبرایزمینهسـازی
گنـاههمراهـیکردهباشـیمماهمشـریك
جـرموهمدسـتقاتلیموبیخـودنبایدخود

رامبـراوپـاكبدانیم!
خـدادرقـرآنکریـمنمیگوید»التزنـوا؛زنا
نكنیـد.«بلكـهمیفرمایـد»التقربواالّزنـا؛به
زِنـانزدیكنشـوید.«یعنـیکارهایـیراکه
زمینهسـازایـنفحشـایوحشـتناكاسـت

تـركکنید.
مـنوشـماهمهمقصریـم!بهخاطـراینکه
قبحوزشـتیهمینکارهـاراازبینبردیمو
رفتارهـایغیراخالقیراعادیجلـوهدادیم!
پـایفـالنشـویشـبكههایماهـوارهای
وفـالنتصویـربرهنـهوفـالنموسـیقی
شـیطانیوفـالنفیلـمپورنورابـهمصرف
وقتـی و کردیـم بـاز نوجوانانمـان عـادی
صفحـهصـافوپـاكدلشـانبامـالحرام
وربـاورشـوهآلـودهشـدوبهگنـاهافتادند...
خـودراکنـارکشـیدهایموآننوجوانبیچاره
رالعـنونفریـنمیکنیـم!ماهـماگرحتی
یكبـار،فقـطیكبـارهـمبـهعكـسو
فیلمـیناروانـگاهکـردهوخـوددارینكرده
باشـیم،پایمـانگیراسـتودسـتمانآلوده!

خـداهمـهماراببخشـد!

همه ما پایمان گیر است
قتـلفجیعسـتایشدخترششسـالهافغان،
و معصومانـهاش لبخنـد غمنـاك تصویـر
باألخـرهقاتلنوجـواناوبازتابهايبسـیار
دررسـانههاوگفتوگويهـايمـاداشـت.
حجتاالسـالممحمدرضازائرينویسـندهو
کارشـناسفرهنگـيدراینبارهتحلیليویژه

ارائـهکردهاسـت:
بهراسـتیآیـافاجعهایچنینتلـخودردناك
افتـاده اتفـاق یكلحظـه در و بهسـادگی
اسـت؟آیـانوجـوانقاتـلمثاًلازسـرکتاب
ومشـقمدرسـهیـاازسـرتمریـنفوتبـال
ووالیبـالمسـتقیماًبهسـراغمقتـولرفتهو
بـهاینجنایتوحشـیانهدسـتزدهاسـت؟
آیـاوقـوعچنینحادثـهایبیخگوشمـا،در
میـانخانـوادهمـاوحتـیدرخانهمـادوراز
انتظـاراسـت؟هـرجنایتیپشـتصحنهای
دارد،پشـتصحنـهایـنجنایتچیسـت؟

مسـلماًزمینههایـیبهتدریـجموقعیتچنین
اسـت.تكتـك ایجـادکـرده را فاجعـهای
عكسهایـیکهبینایننوجوانودوسـتانش
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د عوت نامه
همسـرشـهیدمدافـعحـرممرتضـیزارعدر
دومینسـالگردازدواجشنامهاینوشـتهاسـت:
دعوتنامـهراخودمـاننوشـتیم.آقـامرتضیبا
اشـتیاقتماماصـرارداشـتتاریخعروسـیمان
شـبمیالدامامحسـینباشـدوروزپاسدار.
کارتهـایعروسـیراکـهتوزیـعمیکردیـم،
جـایبرخـیمیهمانـانراخالـیدیدیم،شـروع
امـام بـرای کردیـم دعوتنامـه نوشـتن بـه
حضـرتابوالفضلامامحسـینعلی
و...دعوتنامههـارابـهعمـویآقـامرتضـی
کـهراهـیکربـالبودنـددادیـمتـادرحـرماین
بزرگـوارانبیندازنـدوبرایحضـرتمهدی

هـمنامـهایمخصوصنوشـتیم.
ازچهـاردهمعصـومعاجزانـهدرخواسـتکردیم
کـهدرعروسـیماشـرکتکنندوبـرایاینکه
دعـوتماراقبـولکننددعایتوسـلخواندیم.
چندشبقبلعروسیخوابدیدمکهمنبالباس
عروسوآقامرتضیبالباسدامادیدرحرمامام
گرفتهاند، جشن برایمان و هستیم حسین
یكدفعهبهماگفتندکهشماهمیشههمسایهما

بودیدویكعمرهمسایهماخواهیدماند.
خـوابعجیبـیبـود.بـرایآقـامرتضـیکـه
تعریـفکـردم،بسـیارخوشـحالشـدوگفـت:
خوشـابـهحـالشـما!مـنمیدانـمکـهشـما
شـهیدمیشـوید.منبـهاوگفتـمامابـهنظرم
شـماشـهیدمیشـویچونمـدتکوتاهـیدر

خوابـمبودیـد.
داشـت، خاصـی بـوی و رنـگ عروسـیمان
مسـئولتـاالربـهآقـامرتضـیگفت:عروسـی
مذهبـیدرایـنتـاالرزیـادبرگـزارشـدهامـا

عروسـیشـماخیلـیمتفـاوتبـود.
برگههایـیراکـهدرآناحادیثوجمالتبزرگان
نوشـتهبودیـم،بیـنمهمانهـاتوزیـعکردیـمو
جالـبآنکـهعدهایبهماگفتندآنجمـالت،راه
زندگیمـانراعـوضکـرد.برایمـاخیلیجالب
بـودکهتأثیریـكکالممعصومدرمكانـیبهنام
تـاالرعروسـی،شـایدتأثیرگذارترباشـدتـاروی
منبـر...آقامرتضیهمیشـهمیگفـت:ازدواجمرا

مدیونحضـرتزهراهسـتم.

برو بین مد افعان حرم 
ریحانهابوترابی

نذرکردمسایهسرتبشوم
شوقبردیدهترتبشوم
نذرکردمکهمادرتبشوم
نذرهاکردموشدیپسرم

تاکهچشمتبهرویماواشد
سربوسیدنتودعواشد
پدرتباغرور،باباشد

خواستمتابهآسمانبپرم...

وقتششماهگیتخندیدم
ازگلویتستارهمیچیدم

تاعلیاصغرمشدیدیدم...
چهقدرتیرمیکشدجگرم

میشدیدرگذارثانیهها
نوجوانپابهپایمرثیهها

قاسمخوشصدایتعزیهها
فكرهامیدویدتویسرم...
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آیههاوآدمها 
پیروان پند ار

محمدحسینشیخشعاعي
 »بسـیاریازآنهـامردمـیعادیهسـتند
کـهازکتـابخـداجزیـكمشـتخیاالت
بـه تنهـا و نمیداننـد؛ چیـزی آرزوهـا و
)بقـره،78( دلبسـتهاند.« پندارهایشـان

ایـنالبتـهوصـفمسـلماناننیسـتامـا
هشـداریدرآننهفتـهاسـتکهبـهدردما
نیـزمیخورد.ایـنآیهدراصـلبهیهودیانی
اشـارهمیکنـدکـهدلشـانخوشاسـتبه
سـخنانیکهعده ایبرایشاننوشـته اندوبه

جـایکتـابخـداتحویلشـانداده اند.
آن هـامـردمعادی اند،معلوماتیکـهآن هارا
برایشـناختحقیقتراهنمایـیکندندارند،
دانشـیکـهکمكشـانکنـدفرانگرفته انـد.
آن هـابههردلیلدستشـانازحقیقتکوتاه
اسـتوبـرایدسترسـیبـهآن،چـاره ای
حقیقـت مدعیـان بـه آنکـه جـز ندارنـد

اعتمـادکنند.
امـاآن هـاکـهادعـایدسـت یابیبـهحقیقت
راسـتگو خـود ادعـای در همیشـه دارنـد،
نیسـتند!عـدهایپیدامیشـوندکهبـاخیاالت
وآرزوهـایخـود،تصویـریازحقایقجهانرا
ترسـیممیکنندوبعداینخرافههـارابهجای
حقیقـتجـامیزننـد؛بـاحیلههـایمختلـف
مـردمعـادیرامطمئنمیسـازندکـهآنچه

میگوییـم،سـخنانخداسـت!

ایـنخطریاسـتکههمیشـهمـردمراتهدید
میکنـد،اگردانسـتههایخـودراتقویتنكنند
ونادانیهـایخـودرانـزدعالمـانشایسـتهبه
دانایـیتبدیـلنكننـدودرتشـخیصحقیقت
گرفتـارکسـانی باشـند، دچـارسـهلانگاری
خواهنـدشـدکـهبافتنیهایخـودرابـهجای

یافتههـایآسـمانیبـهبـازارآوردهاند.
البتـهمردمیهـود،دستشـانبهکلـیازکتاب
خـداکوتـاهشـدهبـودوهرچـهدردسـترس
داشـتندهمیـنبافتههـایانسـانیبـود،امـا
مسـلمانانامـروزالاقلکتابخـدارابههمان
صورتـیکـهبـودهاسـت،دراختیـاردارنـدو
مدعیـاننمیتواننددرآندسـتببرنـد،اماآیا
خطـرپیـرویازپنداربـهجایپیـرویازحق،

ازآنهـادوراسـت؟
اگرچـهکتابدینما،خودِحقیقتناباسـت،
امـااینطـورنیسـتکـههمیشـهتصورمـااز
دیـننیـزحقیقتداشـتهباشـدوبـاآنچهدر
کتـابخداآمدهاسـت،مطابقتداشـتهباشـد.
وقتـیارتبـاطمسـلمانانبـاکتـابخـداقطع
بشـود،یابهظاهرآنرابخواننداماازمفسـران
کالمخـدا،رویبگرداننـدوبـهحقیقـتقرآن
دسترسـینداشـتهباشـند،بهسرنوشـتمردم

عـادییهـوددچارخواهندشـد.
خداونـددرایـنآیـهشـریفه،بهظاهـرازحال
یهودیـانخبردادهاسـتامـااگرکمیدقیقتر
بـهوضعیـتآنهابیندیشـیم،اینخطـررادر

میـانخودمـانهماحسـاسمیکنیم.

ته خط
اینهمانجاییاستکه...

کهبعضیها
دراینماه

برایدستنخوردنفرماندامشان...
روزهنمیگیرند!

آبزمزمتوراخوراندمتا
پایروضهتورانشاندمتا

وانیكادالذینخواندمتا...
روزگاریثمردهدثمرم

راهرفتیتودربرابرمن...
شانهاتمیرسیدتاسرمن...

قدکشیدهعلیاکبرمن
خوبشد،میشویدگرسپرم

تاکهدیدمجوانیوشادی
رفتهبودمبهفكردامادی
گفتمامابهخندهافتادی

ازنگاهتنشدکهبوببرم...

بازگرمبگوبخندشدی
رویزانوکمیبلندشدی
باظرافتگالیهمندشدی:

»مگرازنذرهاتبیخبرم؟«

لرزهبراستكانمنافتاد
سوزبراستخوانمنافتاد
خندههاازدهانمنافتاد
آمدانگارخمشودکمرم

فكرکردمچراتورادارم
یادمآمدکهنذرهادارم
برومادر...بروهوادارم...
بروبینمدافعانحرم...
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کسی می آید   
فاطمهدولتی

آقاجان!سالم
حـالروزگارمـانخوشنیسـتهمهمنتظرنـد،منتظردنیایـیآبادتر،

زندگیسـبزتر.
مـوالیمـن!ایـنروزهابیشـمابـارانهمبـویتشـنگیمیدهد.
جمعههـاسـرگردانند،امـاافسـوسکهمـاراهرسـیدنبهشـماراگم
کردهایـم،امـروزآدمیـانصداقـترازیرآوارفراموشـیازیـادبردهاند.
حـاالکـهخاكازخوِنسـرِخعدالتگلگوناسـتزمیندرحسـرت
یـك»مرد«میسـوزد.همـهدرانتظارندتاکسـیبیایـدکه»کس«
باشـد،تـامردمبـانگاهیدراوکـسراازناکسبازشناسـند،همهدر

اینظلمتمنتظرشـماهسـتندشـماکهفانوسترینحادثهتاریخی.
آقـایمـن!بنگرکـهچگونهشـیعیانتراذبحمیکنند،یمـندرخون
خـودمیغلتـدواسـالماعـالمبرائـتمیکنـدازمسـلماناننفتـِی
شـریِكکفـر.آقاجـان!خـودمیدانـیکـهچهقـدرمحتـاجبودنـت

هسـتیممحتـاجنفسهـایقدسـیوعدالـتعلیگونـهات.
آفتـابپشـتابـر!کاشامسـالدیدگانمانلیاقـتدیدارشـماراپیدا
کنـد،کاشامسـالمانپایـانغیبتتوباشـد،اماصدافسـوسبرما
کـهخوددلیـلغیبتیـم.ادعاهایمانبیدلیـل،شـعارهایمانبیعمل،
والیتمـانبـدوناطاعتومحبتمانبدونتبعیتاسـت،امـاآقاجان!

رحمـیبنماکهشـماموالیـیوماعبـدخطاکار.
آقـایمهربانیها!برماببارکهسالهاسـتکویرسـینههامان،تشـنه

باریدنزاللشماست.
...خداکندکهبیایی

تاجر همیشه برند   ه تاریخ
طاهرهابراهیمنژادآکردی

تـودرزمرهمعدودانسـانهاییبودیکه»سـود«واقعـیرااز»زیان«
بازشناختی.

بیتردیـدتـوهمـانتاجـرهمیشـهبرنـدهتاریخـی!چراکـهتجارت
سـادهخـودبامحمـدامیـنرابهانهکـردیوآنرابـهمعاملهای
بـزرگوسراسـربرکـتبـاخداونـدخویـشگـرهزدی؛تـاآنجاکه
»مالالتجـاره«تـو»سـرمایهدیـنخـدا«شـدوامـوالبهظاهـر

»زمینـی«تـودلهـایمـردمبسـیاریرا»آسـمانی«کرد.

دل آرامـش مایـه کـه خدیجـه ای تـو حـال بـه خوشـا
رحمهللعالمیـنبـودیزمانـیکهمردمبـاتمام»دنیـا«يخوددر
برابر»دین«محمدایسـتادندتوبههمراهعلیپشـتسـراو

ایسـتادیوبـهاواقتـداکـردی.
وروزیکـهرسـولاهللبـرایدینخدایاریمیطلبیـدودنیاطلبانبه
طمـعحفـظمنافعخـود»حاشیهنشـینی«رابرگزیدندتـودر»متن«
واقعـهایسـتادیوازاعتبـار،آرامـشوآسـایشخـودگذشـتی!مثـل

همیشـهوبههمـراهعلی
سـالمخـدابـرتوکـهازدنیـایبیحدوحسـابخودبیچشمداشـت،
چشـمپوشـیدیوازبخشـشتوبارانفضلالهیباریدنگرفتوتو

انتخابشـدیتامعدنجوشـشکوثررسـولاهللباشی.
راسـتیکـهشـراکتیمباركترازشـراکتخدیجهبـامحمدامین

نخواهـدآمد.
دنیـایگذرایـیکـهبرایحفـظدینخـدابهرسـولخداهدیـهداده
شـدوکوثـرمانـدگاریکـهخداونـدبـهخدیجـههدیـهدادتـااز

برکتـشتمـامآفرینشمهمـانلطافتمعنویـتومهربانیشـود.
رحمـتخـدابـرتوکـهدرعصـرنفـاقوچندگانگـیمـردمزمانهات
تـوهمـانخدیجـهطاهـرهیكرنـگومؤمـنبـودی،مانـدیوبـر
همانشـیوهدرگذشـتیواینگونـهعامالحزنرقمخـوردودلرئوف
محمدتودرسـوگتوسـختترینلحظاتعمـرمباركخویش
راسـپریکـردوتاریـخبارهـاوبارهـادرحضوردوسـتودشـمناز

رسـولخوبیهـاشـنید:أیـَنمثـلخدیجه
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یادداشت



یادداشتمهمان
موسی و د   وازد   ه چشمه جوشان

فاطمهعلوییگانه

بـرایرفتـنمـرددم.دلـمبـراینمـازجماعـتصحـنانقـالبپـر
میزنـد،امـاآفتـابظهراولیـنروزتابسـتانبیرحمانههمهسـایهها
رابلعیـده.چمـدانرابـازمیکنـم،چادرنخـیامرابرمـیدارمودلمرا
بـهدریـامیزنـم.تمـامکوچـهسرشـوررازیـرآفتـابطـیمیکنم.
ورودیحـرمکمـیآنطـرفترازروبهرواسـت.اذندخـولخواندهو
نخوانـدهواردمیشـوم.بایـدبهنمازظهربرسـم.صدایقـرآنقبلاز
اذانهمهجاراپرکردهاسـت.چنددقیقهبیشـترنمانده.سـرعتمرازیاد
میکنـمشـایدهمبـهخاطـرداغـیسـنگهادارمتندتندپـاعوض
میکنـم.تـوییكـیازصحنهاچشـممافتـادبهآبخـوریخلوت.
بدونمعطلیمسـیرمراکجکردمحاالباسـرعتبیشـتر،شـایدحتی

دواندوان،چیـزیتـااذاننمانده.
بـاالیشـیرهایآبیـكتابلویبـزرگنصبشـدهبودکـهرویش
نوشـتهبـود»بـرادران«امـاهیـچبـرادریآنجـانبـود،پساشـكالی
نداشـتازهمانجـاآببـردارمولیمتأسـفانهاسـتوانهلیوانهاخالی
بـود،آبخـوریکناریکهتابلویخواهرانداشـتهمجالیوانیهایش

خالـیبـود.برایمعجیـببودحتیعجیبتـرازخلوتـیآبخوریها.
یكدفعـهیـادمآمدکهماهرمضاناسـت.حاالتعجبجایـشراداده
بـودبهخجالت.سـعیکـردمبهرویخـودمنیاورم.باهمانسـرعتی
کـهبهسـمتآبخـوریآمدهبـودمازآنجافاصلهگرفتم.حاالبیشـتر
حواسـمبـهتشـنگیبـودبهآدمهـانـگاهمیکـردموفكـرمیکردم
چنـدنفرشـانمثلمنمسـافرندوچندنفرشـانروزهاند؟ازخشـكی

لبهایشـانشایدمیشـدفهمید.
خـودمرابهصـفنمـازرسـاندم.هنـوزقـرآنمیخواندنـدحـرفاز
موسـیوقومـشبـوداوایلسـورهبقره.قرآنـمرابازکردمآیـهراپیدا
کـردموهمراهشـدم.قاریرسـیدهبودبـهآیه60.آنجاهـمحرفاز
تشـنگیبـود.دلمازجاکندهشـد.انـگارکنیكـیازکبوترهایحرم

پرزدهباشـدورفتهباشـدبهسـرزمینتشـنگیدرآنروزناگزیر.
حاالدیگراشـكاماننمیدهد.حسـینحسینحسـین.کاشخدااز
امامـشدرزمینمیخواسـتکهعصایشرابلندکنـد...وکاشقاری
بهجـاینامحضرتموسـیمیگفت»َوإِْذ اْستَْسـَقى حسـين لَِقْوِمِه 

فَُقْلنَـا اْضِرْب بَِعَصـاَك الَْحَجَر فَانَفَجَرْت ِمْنُه اْثنَتَا َعْشـَرۀَ َعْينًا«
میفرمایـد:و)بـهیـادآرید(وقتیکهموسـیبرایقومخـودطلبآب
کـرد،بـهاوگفتیم:عصـایخودرابرسـنگزن،پسدوازدهچشـمه

)آبازآنجوشـید...)آیه60سـورهبقره
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  صد اي ناله د ر سرد خانه
حاجآقـا»نـوريصفا«تـازهدرمعراجشـهدا
مسـئولیتيپیـداکردهبـود.بچههـايمعراج
شـهداگفتـهبودنـد»حـاجآقـاتـازهآمـده،
خـوباسـتیكشـوخيبـاایشـانبكنیم.
نیمهشـببلنـدشـویمچهارگوشـهپتویيرا
کـهحاجآقارويآنخوابیدهاسـترابگیریم
وحاجآقـاراببریـمداخـلسـردخانهدربیـن

شـهدابگذاریم.«
نیمهشـبکـهبـراياجـراينقشـهبیـدار
شـدیم،دیدیـمکهحاجآقـانیسـت،دنبالش
گشـتیممتوجـهشـدیمکـهصـداينالهاي
ازسـردخانهميآیـد.وقتـيداخـلشـدیم
حاجآقـانـوريرادربیـنشـهدامشـغول

عبـادتونمـازشـبدیدیـم.

   قضاوت اشتباه
منخیلـيناراحتبودمکهوقتـيبراينماز
صبحبلندميشـوممحمدبروجـرديخواب
اسـت.یكشـبکهقبـلازاذانصبحبیدار
شـدممتوجـهبیـرونرفتـنمحمـدشـدم.
تعقیبـشکـردم.واردخرابهايشـد.شـمعي
روشـنکردومشـغولنمازوزیارتعاشـورا
شـد.بعـدازاذانهمنمازصبحـشراخواند
وقبـلازاینکـهکسـيبیدارشـودبـهچادر
برگشـتوخوابیـد.ازفكـريکهدربـارهاش

کردهبودمشـرمندهشـدم.

   د سته گل 
شـهیدمحمـدنصراللهـيدردورانبچگـي
بسـیاربازیگـوشبـود.خواهـرشميگوید:
درِخانـهرازدنـد،رفتـمدررابـازکـردمدیدم
یكـيازهمسـایههاکـهزرتشـتيبـودبـا
ناراحتـيپشـتدرایسـتادهوميگویـد:برو
بگـوپـدربیایـددمدر.ایـنچـهوضـعبچه

تربیتکـردناسـت؟!
فهمیـدمکـهمحمـددسـتهگلبـهآبداده
اسـت.پـدربـاعجلهآمـددمدر،همسـایهبا
اوقاتتلخـيگفـت:آقایـكچیزيبـهاین
بچهتـانبگوییـد،اینطـورکـهنميشـود!

پـدرگفـت:اینهـاکهباهـمدوسـتبودند
نميدانـمچـرادعـواکردند.

همسـایهزرتشـتيحرفپـدرراقطـعکردو
گفـت:دعـواچیهآقا!اینپسـرشـمابچهما
راازراهبـهدرکـردهاسـت.صبحبلندشـدیم
دیدیـمداردنمـازميخواند!همـهاشتقصیر
اینپسـرشماسـت.نیموجبيراهرفتنشرا
بلدنیسـتآمـدهبهبچهمـننمازیـادداده.

  جایزه غسل 
شهیدبابارستميدرخاطراتشميگوید:

درزمـانطاغـوتکهبهسـربازيرفتهبودم
شـبياحتیـاجبـهحمـامپیـداکـردم.حمام
پـادگانبسـتهبود.چشـممبهحوضوسـط
پـادگانافتـادکـهیـخبسـتهبـود.بـاترس
ازافسـرنگهبـان،آهسـتهشـروعکـردمبـه
شكسـتنیخهـاوبـدوندرنگرفتـمداخل
حوضآب.خیليسـردبـودوليهدفممهم
ومقـدسبـود.هنـوزداخلحوضبـودمکه
افسـرنگهبـانآمـدوبـاناراحتـيازمنکه
چـرانظـمپـادگانرابـههـمریختـيمـرا
بازداشـتکرد.دربازداشـتگاه،نمازراخواندم
وخیلـيخوشـحالبـودمکهنمـازاینهمه

برایـممهماسـت.
صبـحآنروز،افسـرنگهبـانمـراپیـش
مسـئولپـادگانبـرد.اوباعتابگفـت:چرا
نظمپـادگانرابههمزدي؟!گفتـم:چارهاي
نداشـتممـنمسـلمانمونميخواسـتمنماز
قضـاشـود.فرمانـدهکمـيتأمـلکـردوبه
سـمتکمـدرفـت.پاکتـيبرداشـتچیزي
داخـلآنگذاشـتوبـهمـندادوگفـت:
بـروبیـرون،دیگـرهـمازایـنکارهـانكن.
بـاخـودمگفتـمحتماًیـكهفتهبازداشـتي
نوشـتهاسـت.وقتـيدرپاکـترابـازکـردم
دیـدمیـكصدتومانـیداخـلپاکتاسـت.
خیليخوشـحالشـدم.صدتومـانآنموقع
خیلـيزیـادبـودآنهمبـرايسـربازيکه

منبـعدرآمـدينداشـت.
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گلزارخوبان

 د ر خاكريز آسمان
رزمند گان،  نماز، نیایش



  شرمند ه 
بچههـابـراينمازصبـح،صفـوفرامرتب
کـردهبودنـدامـاامـامجماعـتنیامـدهبود.
سـراغشرفتمدیدمدرگوشـهايرويخاك
افتادهودرسـجدهگریـهميکند.گفتم:حاج

آقا!بچههـامنتظرند.
سـرازسـجدهبلنـدکردوبـاچشـمانپراز
اشـكگفـت:چهطـورمـنپیشنمـازایـن
بچههـاشـومدرحالیکـهنمـازشـبمقضـا

شـدهواینهـانمـازشـبخواندهانـد.
»نـادر غـواص طلبـه شـهادت از بعـد
عبادينیـا«،فهمیـدمکـهبهجـزآنشـب،
هیـچنمـازشـبيازاوقضـانشـدهاسـت.

  خسته تر اما...
یكسـاعتمانـدهبودبـهاذانصبـحکهبا
عبدالحسـینبرونسـيبهگـردانآمدیم.من
ولـوشـدمرويزمیـن،بـاخودمگفتـماالن
عبدالحسـینهـمميخوابـد،امـابـاکمـال
تعجبدیدمرفتپايشـیرآبآسـتینهارا
بـاالزد،وضوگرفتوایسـتادبهنمازشـب.
بـااینکـهميدانسـتمازهمـهمـاخسـتهتر

است.

  خواهش حضور
وقتـيشـهیدسـیدمحمـدبـرايمعالجـه
زخمهـايشـیمیایيدرلندنبهسـرميبرد،
شبهادرگوشـهايازبیمارستانبهمناجات
وتوسـلودعـامشـغولميشـد.یكبـار
پزشـكشبهطـورتصادفـيمتوجـهحاالت
اوشـدوسـختتحتتأثیـرقـرارگرفت.با
اینکـههممسـلكوهمزبـانسـیدمحمد
نبـود،ولـيازسـیدخواهـشکـردکهبـهاو
اجـازهبدهدبعضيشـبهاکهسـیددرحال
رازونیازاسـتاوهمکنارشباشـد.ازآنبه
بعدبعضيشـبهااینپزشـكمسـیحيبه
کنارسـیدميآمدوسـیدمناجـاتميخواند

واوهـمگریـهميکرد.

 کار خود ش را کرد 
فروردیـنسـال1360درمهابـادمشـغول
مبـارزهبودیـم.لحظـهايبـودکـهکاربرما
سـختشـدهوشـرایطبسـیاربحرانـيبود.
تصمیـمگرفتیمدورکعتنمـازبخوانیمواز
خداونـدکمـكبخواهیـم.ایـنکارراانجام

دادیـمودورکعـتنمـازخواندیـم.
و قـدرت و نیـرو آنچنـان نمـاز از بعـد
راه آن کـه شـد ایجـاد مـا در انگیـزهاي
طوالنـيرابهراحتـيطيکردیـموازجایي
کـهقبـاًل72شـهیددادهبودیـمبهآسـانيو
تلفاتـيعبـورکردیـمو بـدونهیچگونـه
بـهاهدافمـانرسـیدیم.بعـدازدرگیـريو
موفقیـت،شـهیدصیادشـیرازيروبـهمـن
کـردوگفـت:اقبالیـان!نمـازکارخـودشرا

.کـرد
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این مرد  که بود ؟
حانیهکرباسی

شـیخعنایتاسـمشبـود،اماخودشعاشـقبود.عاشـقکهنهدلباختـه.حدود

سـالهـزاروسـیصدوسـيویـكبـودکـهدرراهبازگشـتازحجبـادونفراز

کرد.درمسـجددومردعرب
كیازمسـاجدمكهبیتوته

دوسـتانباتقوایشدری

ـیخ،سرشـارشـدهبـوداز
سـنیمذهـببودندوشـیخعنایتودوهمراهش.ش

کـههـردوایرانـیبودنـد
شـوقدیـداروخواهـشحضـوریـار.بـادودوسـتش

یپایـانیافتـناینهمه
رفتنـدکهختـم»امنیجیـب«بگیرنـدبرا

تصمیـمگ

هبهگفتهامیرمؤمنان:درعصرآخرالزمانبهشـدتشـیعیان
مشـقت؛مشـقتیک

کهشـیعیانرامسـتأصل
رقـرارمیدهـد؛وبهگونـهایخواهدبود

راتحـتتأثیـ

دونهپشـتیبانیکهبهآن
هیدارندکـهبهآنپناهببرن

میکنـدچراکـهنهپناهگا

رگزشـمارارهـانكردهایم
بودبهشـیخمفیـدکهماه

تكیـهکننـد.آقایـشگفته

وخواندنـدتـارسـیدندبـه
اننمیکنیـم.»امـنیجیـب...«خواندنـد

وفراموشـت

ببهآنهاغلبهکرد.شـیخپسازمدتـیازخواب
زارمیـنمرتبـهتكـرار.خوا

دوه

زودتربرخواسـتهورفتهاسـت.شیخبهشدت
برخواسـتودیدیكیازدوسـتانش

دوازمسـجدخارجشـدبرایتجدیـدوضو.
غمگیـنشـ

وقتیکهبرگشـتحسـابیدلششكسـت.حسابیتراشـكریخت.شانههایش

یلرزید.پشـتیبانمیخواسـت،تكیهگاهغایبشرامیجست.
شـلشـدهبودوم

دسـتیازپشـتسـرشـانههایشراآرامکرد.صاحباینآرامشسـیدزیبارویی

شـیخوبادریایـیکهدرکالمشجریانداشـتبازبانفارسـی
بـود.روکـردبه

گفت»حالـتحـالخیلـیخوبیاسـت.اینوقتهـموقتخیلیخوبیاسـت.

خیلیدعاکنشـیخ...«


داشـتنتكیهگاه.شـیخعنایت
ـد،امااینبـارنـهبهخاطرن

شـیخبـازهـممیلرزی

میلرزیـدومـداممیگفت:

ـدهبـودهیچفارسـیزبان
مکـهبـامندرمسـجدمان

جـزمـنورفیـقایرانـیا
دیگـریاینجـانبود.

بودکهفارسیسخنمیگفت؟
اینمردکه

مردکهبودکهاینگونهآمد؟
این

نمردکهبودکهاینگونهرفت؟
ای

گربه سیاه و آخرالزمان
محمدجوادشیخشعاعی

چنـدسـالقبلدرمـاهرمضانبایـدبهیك
مسـافرتچنـدروزهمیرفتـم.بعدازظهربود
وپـسازکلـیمعطلـیدرترمینـال
باألخـرهاتوبوسـیازراهرسـید.چنـد
دقیقـهاولهمـهچیـزخـوبپیـش
رفـت،اماهمینکهازجلویپاسـگاه
ردشـدیمراننـدهضبطش
راروشـنکردوسـیگارش
راهـمآتـشزد.چنـدنفـر
مشـغول هـم مسـافران از
خوردنشـدند.انـگارنهانگار
کهمـاهمباركاسـت.حرمت
لبـاسروحانیمـنراهمنگه

نداشـتند.
تحمـلاینبسـاطدرشـرایطی
کـهمعلـومبودنهـیازمنكرهم
فایـدهاینـداردبازبـانروزهبرایم
مشـكلبود.صـدایزنخوانندهاز
پخـشباالیسـر،ودودسـیگاراز
پنجـرهبغـلمحاصـرهامکـردهبود.
نـهمیشـدذکـرگفـتونهمیشـد

خوابید.
بـهایـنفكـرمیکـردمکـهانـدازه
متفـاوت چهقـدر مـردم دیـنداری
اسـت.یكـیتـاپـایجـاندینـشرا
حفـظمیکنـدویكـیهمیكسـاعت
گرسـنگیوتشـنگیرانمیتوانـدتحمل
کنـدوحكـمخـدارازیرپـامیگـذاردکه
ناگهـانهمهباتكانشـدیداتوبـوسازجا

پریدیـم.
جلـورانـگاهکـردم.تراکتـوریکـهیدکیبه
دنبـالخـودمیکشـید،یكدفعـهواردجـاده
شـدهبودواتوبـوسباوجودترمزهایپیاپیبا
شـدتبهعقبیدكتراکتوربرخوردکـردو...
خوشـبختانهکسـیصدمهندیدولیشیشـه
جلـوکاماًلخردشـدهبـود.انـگارگرفتاری
جدیـدیدرراهبـود.ایـندیگراتوبوسـی
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نبـودکـهبتواندمـارابهمقصدبرسـاند.
راننـدهترمزدسـتیراکشـیدورفـتپاییـن
ومسـافرهاهـمریختنـدبیرون.سـروصداو
عصبانیـتکـهفروکشکرد،راننـدهباحالت
متفكرانـهایروبـهشـاگردشکـردوگفت
»گفتمیـهاتفاقـیمیافته!صبـحهمینکه
ازگاراژاومـدمبیـرونیـهگربهسـیاهازجلو

ماشـینردشد!«
سـاکمراکـهازصنـدوقماشـینبیـرون
مـیآوردمبـهحـرفراننـدهفكـرمیکـردم
کهروزهخـواریومـردمآزاریاشرافراموش
کردهوچسـبیدهبودبهگربهسـیاهزبانبسته!
دیندارتـر را وشـماخودمـان شـایدمـن
بـه را او امـااشـتباه بدانیـم، راننـده ازآن
میشـویم. مرتكـب خودمـان سـبك
اینکـهمشـكالتوگرفتاریهـایفـردی
واجتماعیمـانرابـهچیزهایـیبیـروناز
وجـودخودماننسـبتمیدهیمتاازکشـف
علتهـایحقیقیشـانهخالـیکنیـموآثار

مثبتـشرابـهدسـتنیاوریـم.


اینکـهدورهآخرالزماناسـتبرایبعضیها
میشـودعامـلهمهمشـكالتوجایگزین
همـهندانمکاریهـاوتقصیـروقصورهـا.
بعضیهـاهـمشـروعمیکننـدبـهنظریـه
دادنکـه»آخرالزمانهمهچیزشغیرعادی
اسـت.گاهـیکارخوبنتیجهبـدمیدهد.«
یـا»آدمهـایخوبکـهخودمانباشـیم!در
اقلیتانـدواکثریـتمـردمفاسـقوفاجرند،

و...آخرالزمـاناسـتدیگر!«
آخرالزمـان کـه نظریهپردازهـا قبیـل ایـن
راوسـیلهتوجیـهاشـكاالتپیـداوپنهـان
خودشـانقـرارمیدهنـد،آیـامعتقدنـدکـه
سـنتهایالهـیتغییرکردهاسـت؟آیانظام
عالـمبههمریختـهوقـدرتالهـیمحـدود
شـدهاسـت؟آیـاخـوبوبـددنیاجـزبرای
رشـدیافتـنمـاانسـانهاوبرطرفکـردن

زنگارهـایوجودمـاناسـت؟
وقتـیرسـولخـدامیفرمایـد»دردتان
گناهـانودوایتـاناسـتغفاراسـت.«1ایـن

بـرایهمیشـهانسانهاسـتواولالزمـان
وآخرالزمـاننـدارد.ایـندوروایـتازپیامبر

اکـرممطلـبراروشـنترمیکنـد:
1.رسـولخـدافرمـود:هـرگاهگناهـان
مؤمـنزیـادگـرددوعمـلنیكیکـهکفاره
را او باشـد،خداونـد نداشـته آنهـاشـود،
گرفتـارپریشـانیوانـدوهمیکنـدتـاکفاره

گناهـاناوباشـد.2
2.هیـچرنـج،دردوغـموغصـهوحتـی
ماللـیبـهمؤمـننرسـدجـزاینکـهکفاره

باشـد.3 گناهی
مقصـودازلفـظمؤمـندرایـناحادیـث،
آدمهـایدیندارمعمولیهسـتندکهمراتب
مختلفـیدارنـدوممكـناسـتبراثـرعدم
مراقبـتدیـنخـودراهـمکامـاًلازدسـت

بدهند؛بنابراینداسـتاناولیـایبرگزیدهخدا
داسـتانیجداسـتکـهدیگـرانرابـاآنهـا

قیـاسنتـوانکرد.
البتـهبـهیـادداشـتهباشـیمکـهبراسـاس
توصیـهاولیـایالهـیماوظیفـهداریـمبدو
خـوبدنیـاراوسـیلهرشـدوتكامـلروحی
ومعنـویخـودقـراردهیـمنـهاینکـههـر
گرفتـارودرمانـدهایراگناهـكاربخوانیـمو

لـببـهمالمتشبگشـاییم.
پینوشت

1.الحكمالزاهره،ص493.
2.بحاراالنوار،ج70،ص173.

.383.تحفالعقولعنآلالرسول،ص
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نبـودنراکـيميفهمد؟اینکـهعزیزدلت
دیگرپیشـتنباشـدرا.هرصبح،چشـمکه
بـازميکنـي،بـازنـدارياشرا،کـيحـس
ميکنـد؟نیسـت!بهدنیايدیگـراعتقادهم
کـهداشـتهباشـي،بدانيهـمکـهاوداردتو
راميبینـد،حالـترادركميکندیاجایش
خـوباسـت.بـازهـمبـرايتـوکـهتـوي
یـكدنیـايدیگـري،سـختاسـتنبودن
وندیدنـش؛حـسنكردنـش،عكسـترا
عیسـاي بـه ندیـدن. چشـمهایش تـوي
مسـیح،سـختاسـت.حـاالاگریـكتكه
سـنگ،یكتكـهقبـر،داشـتهباشـيازاو،
ميدانيکه»همینجا«سـت.الاقل،فاصله
مـادياشباتـو،همینکهقابـلاندازهگیري
اسـت،خوباسـت.همینکهخـودترارها
ميکنـيرويقبـرشواحسـاسميکنـي
درآغـوشگرفتـياش،خوباسـت.همین
کـهميدانـيحدوداًداريدسـتميکشـي
رويسـرشخـوباسـت.همینکـهحس
روي ميگـذاري دسـت داري االن کنـي
دسـتهایش،خوباسـت.نـهاینکهخوب
باشـد؛بهتـرازهیچـياسـت.دسـتکم،

سـنگصبورتکههسـت.
چـهميدانـم.ميگویندخاك،سـرداسـت،
امـانميدانـمواقعـاًآتـشدوريونبودنـت
راميتوانـدخامـوشکنـدیـانه؛البتـهاالن
قضیـهفـرقميکنـد.قبلهـا،مـدامفكـر
ميکـردمبـهخـاك،بـهآتـش،بـهعناصر
اصلـيعالم.بعدفكـرميکردمواقعـاًخاك
آنقـدرزورداردکـهآتـشراسـردکنـد.
بعـدفكـرميکـردمبـهخلقـتوبعـدفكر
ميکـردموفكـرميکردموفكـرميکردم.

همیـنفكرهابـودکهامانـمرابریـدهبودو
ایـنواقعیـتوحقیقـتتوأمکهبـرايیك
مـادر،تمـامایـننبودنها،حـسنكردنها،
ندیدنها،سـختتراسـتتـامنکـهبرادر
تـوأم،اماخب!مادراسـتدیگـر؛ازهمههم
کهبیشـتربسـوزد،ازهمهبیشـترميسازدو
برایـمعجیبنبودوغریب،معنایينداشـت
کـهبـرايپیـداکردنتهـردعایـيبكنمو
هـرجـاسـربزنـموازهـرکسـيکـهفكر
کنـمازدسـتشبرميآیـد،تقاضاکنـمپیدا
کردنـترابـرايبودنـتحتـيزیـرخـاك
وتكـهايسـنگ،بلكـهآرامکنـددلمـادر
را.اینکـهفاصلـهمـادياشبـاتـوقابـل
اندازهگیريباشـد.همیشـهمنتظربـودماین
اتفـاقبیفتـدیاایـناتفـاقراخـودمترتیب
بدهـم.چهطـورياشراخـب،معلوماسـت
کهنميدانسـتم،امادسـتبهدامـنهردعا

وهرکسـيميشـدم.
تـاآنشـبکـهتصـادفکـردمواتفاقـي
کارهایـمنیمهتمـاممانـدوگفتنـدمأمـور
مربوطـه،رفتـهجمكـرانوبایدصبـرکني.
خیليخسـتهبودم.خسـتهبـودمازاینهمه
»صبـر«،ازاینهمهگریههـايبرايتوکه
چیـزيجـزسـرزنششـدننداشـتبرایم.
ازلبخندهـايگاهگاهـيکـهنميدانـمچـه
ميشـدتورایـادمميرفـتوميخندیدمو
بـازمتهممـنبودمکهچهطـوردرنبودنتو
دارملبخنـدميزنموبعدشهـمازمأموري
کـهمعلـومنبـودبـهچـهدلیـلوبرهـان
قابلقبـولیاغیـرقابلقبولـيکارروزشرا
نصفـهونیمـهرهـاکردهوشـببلندشـده
رفتـهجمكران.جایـيهمکهنداشـتم.باید

تـافردایشصبـرميکردم.گفتمسهشـنبه
اسـتوشـایدتاصبـحبشـودهمانجاطي
کـردیاشـایدمأمـوررادیـدموکارمشـبانه

تمـامشـدو...مـنهمآمـدمجمكران.
تـويآنهمهشـلوغي،تويآنهمـهآرزو،
تـويآنهمـهخواسـته،دلمهمـراهجریان
جـاريامیـدبـرآوردهشـدنشـدومـنهم
خواسـتم.مـنهـمبغـضکـردم،مـنهم
اشـكریختـم.مـنهـممثـلبعضيهـا
خواسـتنآرزویمراطلبكارانهشـروعکردمو
بدهكارانـهتمـامکردم.گفتمکـهدیگربس
اسـتندیدنـت.صاحـبآنمكانراقسـم
دادمکـهمعلـومکنـدبـرايمـابودنـتیـا
نبودنـتراویـادمادرافتادمواشـكریختم
واشـكریختموگفتموگفتمکهخسـتهام

وخسـتهاموخستهام.
منتظـرخبـر»بودنیـانبودنـت«بودیمکه
مـژدهآمدنـترادادنـدبـاهـزارنفـردیگـر
کـهقـراربودرويدسـتهايمردمتشـییع
شـوید.حاالميتوانمراحتبگویماحسـاس
خوبـيدارم.حـاالکـهوقتـيدلـمميگیرد
ميآیـمپیـشتـو.حاالکـهفهمیدمایـن...
خاكسـرداسـت.حاالکهسـنگمـزارتو،
شـدهسـنگصبورمـنوچهسـنگصبور
خوبـيکـهبامرورداسـتاننبودنـت،آخهم
نميگویـد.حـاالدیگـرتـوازحـالخـودت
بگـوبـرادر!بعدازدهسـال،آنمـاهرمضان،
آنجمعـه،تـوکنارمـان،مـادرکـهحـس
ميکـردتوقابـلاندازهگیـريبـودفاصله

مادياشباتـو1...

1.شهیدآشوري؛روبرتالزار

سنگ صبور
طهوراحیدري
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زدنزمیـنبـهدورخورشـیدطولنكشـیدبهشكسـتانجامید.


برگرفتـهازآیـه10سـورههـود:بدانیدکـهزندگيدنیـادرحقیقتبازي
وسـرگرميوآرایشوفخرفروشـيمیانشماست.

 وقتي جهنم مي سوزد 
احسـاسداغيشـدیديداشـت؛آنقدرکهتوانازاوسـلبشـد،فریاد
کشـیدوبـهخداشـكایتکرد.خواسـتکـهخداوندبـهاواجـازهدهدتا
نفسـيبكشـد.پـروردگارهـماذندادواونفسـيکشـید.باایـنکارش
جهنمشـعلهورترشـد.»درهسـقر«راميگویمدرهايکهدرجهنمواقع
شـدهوجایـگاهمتكبریـناسـت؛جـايهمانهایيکـهدرایـندنیاجز
کبـروخودپسـنديتوشـهايبـرايآخرتبـاخـودنبردنـدودرآندنیا
جایگاهشـاندرسـقراسـت؛درهايکهبادماوجهنمسـوزانندهترخواهد

شد.


برگرفتـهازروایـتپیامبـراکـرم:کـهجایگاهمتكبـرانرادرهسـقر
معرفـيميکننـد.)اخـالقشـبر،ص286(

 میوه رسید ه
عطـرسـیبهمهجـاپراکنـدهشـدهبـود.درختـانبـاغپـرشـدهبودند
ازسـیبهایقرمـزیکـهازالبـهالیبرگهـایسـبزمثـلعقیـق
میدرخشـیدند.شـاخههایدرختـانازبـارمیـوهسـنگینشـده،آمـاده

چیـدهشـدن،بـهسـویزمیـنسـرخـمکـردهبودند.
دخترجواندسـتشرابهسـمتشـاخهبلندکردواولینسـیبراچیدو
وسـطدامنچیندارشقرارداد.دامنشکهپرشـدبهسـمتمنآمدتا
سـیبهاراداخلسـبدقراردهد.مننیزاورادراینکارهمراهیکردم.
وقتیبهآخرینسـیبرسـیدآنراباگوشـهروسـریاشتمیزکردورو
بـهمـنگفـت:بفرما!گرفتمـشآنقدرمقبولبـودکهحیفمآمـدبهآن
گازبزنـمفقـطچندلحظهایخیرهبهآننگریسـتموبعدسـیبراکنار

 بوي لعنت
راننـدهتاکسـیجلـویپایـشترمزکـرد.زنبـدونمعطلی
سـوارشـد.بهمحـضاینکـهدرصندلـیعقـبجـاگرفت

بـویعطرشفضـایماشـینراآکنـدهکرد.
پسازطیمسـافتی،زنپیادهشـد،اماهنوزآنعطرخوش
درماشـینباقیماندهبودوهرمسـافریکهسـوارميشـدبو

راحـسميکـرد.راننـدهروبـهیكـیازمسـافرانکـردوگفت:
عطـرشخیلـیویـژهاسـتنه؟مـردجـوانباسـرتأییدکـردو

راننـدهدوبـارهگفت:حتمـاًقیمتشهمخیلیباالسـت...!
آندومـرددرحـالتعریـفازعطـربودندوفرشـتههایآسـمان

نیـزدرحـاللعنتکـردنآنزن.


امـامصـادق:هـرزنـیکهخـودرامعّطـرکنـدوازخانهخود
بیـرونرود،تـازمانیکهبهخانهاشبازگـردد،موردلعنتونفرین

)فرشـتگاننگهبانخود(قـرارمیگیرد.
)پاداشنیكيهاوکیفرگناهان؛ترجمهثواباألعمال،ص658(

 تفاخر
»آهسـته!آهسـته!خواهشميکنمبـااحتیاطحملکنیـد!«این
صـدايمـادرعـروسبودکهبـادقتووسـواسخاصيمدیریت
ميکـردتـاتمـامجهیزیـهبـهسـالمتسـرجـايخـودشقرار

بگیرد.
کارگـرانکـهرفتنـد.نوبتبـهاقـوامعروسخانمبودکـهباتمام
ذوقوسـلیقه،ایـنجهیزیهمفصـلرابچینند؛طوريکهچشـم

هربیننـدهايرامجـذوبومیخكوبکند!
درروزجشـنووقتـيکـهعـروسخانمبـهخانهجدیـدشآمد،
مهمانـانمشـغولتماشـايشـاهكارمادرعـروسبودنـد.پچپچ
آنـانبـهگوشميرسـید»عجـبجهیزیـهاي!«مادرعـروسبا
چشـمانيکـهازفرطغروربـرقميزددربااليمجلسایسـتاده
بـودوباصدایيکههمهمتوجهشـوندتوضیحميدادکهوسـایل
برقـيهمـهماركدارهسـتند.چهقدربـااداواصـولوحرفهاياز
وسـایلتعریـفميکـرد؛آنقدرکههمـهبهیقینرسـیدندکهاو
ميتوانـدیـكمدیرموفقفروشدریكفروشـگاهبزرگباشـد.
وقتـيمهمانـانبـههمهجـاسـركکشـیدند،جهیزیهرابـاالو
پاییـنکردنـدوباچرتكههايذهنشـانقیمتتقریبـيآنراپیدا
کردنـد،دسـتازکنجـكاويبخوانید)فضولي(برداشـتندورفتند.
هنـوزسـالبـهاتمامنرسـیدهبودکهدوبـارهصدايمـادرعروس
بـهگوشميرسـید»اینشكسـتنیه!بااحتیاطحملکنید.پسـر
مواظـببـاش!...«ایـنجهـازعروسبودکـهبهخانهپـدرياش
بـازگردانـدهميشـد.همـهآنوسـایل،کنـارحیـاطمنـزلجـا
خـوشکردنـدوزندگيمشـترکيکهعمـرشبهانـدازهیكدور

روايت هاي زند گي
سمانههوشمند
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سیل
قطـراتبـارانمحكـمبهسـقفشـیروانیمیخوردندودانههایدرشـتآنسراسـیمه
خودشـانراازآسـمانبهپایینپرتمیکردند.کربالییحسـنپشـتپنجرهایسـتاده

بودوازپشـتشیشـهبخارگرفتهحیاطمنزلرامینگریسـت.
بـاتجربـهایکهداشـتمیدانسـتاینبـارانحاالحاالقصدبنـدآمدننـدارد.ذهنش

رفـتبهسـمتمحصولـش،کمیدلشنـاآرامشـداما...
آنشـبتـاصبـحبـارانبیوقفهباریـد.دیگرهمـهاهلروسـتاازخطرسـیلبیمناك
شـدهبودنـد.سـپیدهفجـربسـیاریازاهالیجمعشـدندتـابتوانندجلویخرابیسـیل
رابگیرنـداماشـدتبـارانپیشـرفتکارراکندکردهبود.کربالییحسـنهـمپابهپای

همسـایگانکارمیکرد.
باألخرهمردمباهمكاریهمتوانسـتندازخسـارتناشـیازسـیلبكاهند.عصر،آنها
خسـتهازیكروزطاقتفرسـافرصتکردندبهسـراغزمینهاییخارجازروسـتابروند
امامشـاهدهزمینهایغرقدرسـیل،خسـتگیتمامروزرادرجانشـانفرونشـاند.اهل
آبادیتوانسـتهبودندخانههایشـانراازخطرسـیالببرهانندولیمحصوالتشـانهمه
بـهزیـرآبرفتـهبود.چشـمانکشـاورزانحاالمثلآسـماندیشـبمیبارید.درسـت
درهمیـنلحظـهصـداییكـیازاهالـیبلنـدشـد؛اوبیوقفـهفریادمیکشـیدوهمه
رابـهسـمتزمیـنکربالییحسـنفرامیخوانـد.مردمسراسـیمهخودشـانرابهآنجا
رسـاندندآنچـهمیدیدنـدبرایهیچکـدامآنهاقابلبـاورنبـود؛آبدورزمینکربالیی

حسـنحلقـهزدهبـودوانگارکهاجازهنداشـتهباشـد،واردزمیناونشـدهبود.
محصـوالتکربالیـیازسـیلدیشـبدرامانماندهبودوهیچآسـیبیندیـدهبودند.او
دسـتانشرابهسـمتآسـمانباالبردوخداراشـكرکردامااهلروسـتاانگاریادچیزی
افتـادهباشـندسرهایشـانرابـهزیرانداختنـدوبدونهیچحرفـیراهیدهشـدند.درراه
همـهدرسـكوتبـایكدیگرحـرفميزدنـدویـادروزیافتادندکهکربالیـیازبرکت
زکاتميگفـتوازواجـببودنـش،اماهیچکدامشـانبـهحرفهایاواهمیـتندادند.
آفتـابدرحـالغـروبکردندرپشـتتپههابـودکههمهبهدهرسـیدند.دلهایشـان
افسـردهوجسمهایشـانخسـتهبـودامـاآنچهبهچشـمخودشـاندیـدهبودنـددرس

.بزرگـیبـرایهمهآنهاشـد
برگرفتهازیكماجرايواقعی

صورتـشگرفتـموگفتم:چهقدراینسـیب
زیبـاوخوشبـواسـت؛دقیقاًمثلتـو.دختر،

صورتـشگلانداختازخجالت.
وقتراغنیمتشـمردموگفتـم:توبهمانند
همیـنمیـوهایکهاگربهموقعچیدهنشـود
بادوبارانوآفتابآنرابهفسـادمیکشـاند.
اگـرتـوهمبـهموقـعازدواجنكنـیایمناز
فسـادنخواهـیبـود.دختـرجـوانمدتهـا
بـودکهبدونهیچدلیلـیازپذیـرشازدواج
سـربـازمـیزدودائـمبهانههـایبیپایـهو
اسـاسمـیآوردوحـاالدربرابـراینمنطق،
کـمآوردهبودمانـدهبودچهبگویـد.دامنش
راتكاندوگفت:منرابایكسـیبمقایسـه
میکنـی؟پیروزمندانـهگفتـم:منمقایسـه
نكـردمبلكـهاینمقایسـهروایاتاسـتکه
میفرمایـد:دوشـیزگانهمچونمیـوهروی
درخـتهسـتند؛میوهچونبرسـدبـرایآن
چـارهایجـزچیدننباشـدوگرنهآفتـابآن
رافاسـدوبـادآنراخرابميکنـد.زناننیز
چـونبهمرحلهرشـدبرسـندآنـانرادارویی
جزشـوهرکردننباشـدوگرنهازگمراهیدر

امـاننخواهندبود.
بلنـدشـدودرحالـیکـهسـبدمیـوهرا
برمیداشـتمتفكرانـهبـهسـمتدربـاغ

کـرد. حرکـت


برگرفتـهازروایتحضـرترضامنتخب
ص253. میزانالحكمه،

روايت هاي زند گي
سمانههوشمند
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قرارشـانایـنبـودکهمحسـنسـخت
کارکنـدتـایـكزندگـيخـوبوکامل
بسـازد.فریبـاهـمفقطبـهفكـرفراهم
کردنآرامشباشـددرونخانـهواینکه
منـزل کارهـاي بابـت همسـرش دل
قـرصباشـد،اماایـناتفاقنیفتـاد؛فریبا
بـهکارهایخانهسـروسـاماننمـیداد.
محسـنانتظـارداشـتکهوقتیخسـته
ازسـرکاربرمیگردد،شـامحاضروخانه
مرتـبباشـد،امـاوقتـيميآمـد،همـه
چیـزبههمریختـه،لباسهـانشسـتهو
ظرفهـاکثیـفبود.ازشـامهـمخبری

نبـود.بدتـرازهمـه،وقتـیبودکـهفریبا
خودراخسـتهنشـانمـيدادومسـئولیت
بچـهداریهـمبهگردنمحسـنمیافتاد.
محسـنبـهفریبـاُغـرمـیزدکهبیشـتر
تـالشکنـدوفریبابـاعصبانیتمیگفت
کـههرچـهازدسـتشبـرمیآیـد،انجـام
کارهـای دلیـل محسـن، میدهـد.
همسـرشرانمیدانسـت.بـهاومیگفـت
زندگـیهمیـناسـت!نبایـدکمبیـاوری،

بایدتـالشکنـی،امـا...
دوامزندگـیمشـترك،مسـتلزمچیـزی
بیـشازدوتـنعاشـقاسـتکـهعشـق

رازنـدهنگهدارنـد.زندگیسـعادتمندافزون
برعشـق،نیازمندسختکوشـیوپشتسر

نهـادندشـواریهایپیشروسـت.
زانُطّرۀُپرپیچوخم،سهلاستاگربینمستم
ازبندوزنجیرشچهغم،هرکسکهَعّیاریکند

الزمهرسـیدنبهسـعادتوخوشـبختیاین
اسـتکـهزنوشـوهریكدیگـررابـاهمه
ضعفهـاوقّوتهایشـانبپذیرنـد.همدیگر
رابـدونقیـدوشـرط،هماننـدخوددوسـت
بدارنـدودرنامالیمتهـایزندگـیبـاتمام

وجـودازیكدیگـرحمایـتکنند.
فریبـاومحسـنبـرایمشـاورهپیـشمـن
آمدنـد.حرفهایشـانراشـنیدم.فهمیـدم
فریبـامبتـالبـهافسـردگیاسـتوبهنوعی
سـرخوردهشدهاسـت.ایننخستینواقعیتی
بـودکـههـردوبایدبـاآنمواجهمیشـدند.
وقتـیفریباباافسـردگیخوددسـتوپنجه
نـرممیکرد،تمرکـزوانرژیاشراازدسـت
مـیدادونمیتوانسـتبـهکارهـایخانـه
رسـیدگیکند.محسـنهمازلحاظهمدلی
وتفاهم،کمبودهایاساسـیداشـتوشیوه

برخـوردویبـاهمسـرشنادرسـتبود.
هـردوبـهرشـداحتیـاجداشـتند.نخسـت،
محسـنبایدميآموختکـهواقعیتفریباو
افسـردگیوبينظميهایـشرابپذیـرد.باید
ميپذیرفـتکـهبـایـكزنویكانسـان
ازدواجکـردهاسـتکـهمثلهمهانسـانها
یـاد بایـد او دارد. وکاسـتيهایي نقایـص
ميگرفـتکـهعشـقبیقیـدوشـرطبـه
چـهمعناسـتوهمسـرشرابایـدبـاهمـه

مشـكالتشدوسـتمیداشـت.
همچنینمحسـنبایدمیآموختهمسرش
رامحاکمهنكند،بلكهحامیاوباشـدوراهی
برایسـازگاریبـاویپیداکند.اینشـامل
دسـتکشـیدنازمواردیمیشـدکهویاز

اینشماره

مرزناپذيري
عليمحمدصالحي

مقاله خوبان
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همسـرشتوقعداشـت،ولیازهمسرشبر
نمیآمـد.برایمحسـندسـتبرداشـتناز
انتظارهایشکارآسـانینبود.محسـنوقتی
ناتوانیهـایخودرادرنظرگرفتوتوانسـت
بـافریباهمـدلشـودواحسـاساورادرك
کند،راحتترمسـائلهمسـرشراپذیرفت.
نارسـاییهاییداشـت، اودرزندگـی خـودِ
همانطـورکـههمهمـاکمبودهایـیداریم.
مـنکمكـشکردمکـهپیببردهمسـرش

همفرقـیبـااونمیکند.
ازسـویدیگـر،فریبـابایـدخـودراقبـول
حقیقـت ایـن نمیخواسـت او میکـرد.
بپذیـردکـهمشـكلدارد.نمیخواسـت را
شـود. روبـهرو خـود ناتوانـی واقعیـت بـا
حقیقتپذیـری،گاممهمـیدرتثبیـتهـر
چیـزاسـت.وقتـیویافسـردگیدرازمدت
خـودرامشـكلواقعـیشـمردوشـروعبـه
درمـانآنکـرد،ظـرفچنـدماهپیشـرفت
چشـمگیریداشـت.آنقدرانـرژیوتمرکز
پیـداکـردکـهبـامسـائلدیگـرخـودهـم
روبـهروشـدوآنهـاراحـلکـرد.بدیـن
ترتیـب،رفتهرفتهکارهایشراسـروسـامان
دادواحسـاسبهتـریبـهزندگیپیـداکرد.
فریبـابرافسـردگیاشفائـقآمـدوخانهرا
بـهشـیوهبهتـریادارهنمود.محسـنهمبا
گذشـتبیشتر،بههمسـرشدرانجامکارها

کمـكمیکـرد.
فرازوشیببیاباِنعشق،دامبالست

کجاستشیردلیکزبالنپرهیزد1
بزرگـی درس فریبـا، و محسـن ماجـرای
داردکـهچگونـهبامسـائلناشـیازناتوانی
همسـرکناربیاییم.بسـیاریازمـردمازدواج
خـود همسـر کمبودهـای از و میکننـد
بیخبرمیمانند.درواقع،بسـیاریازعاشـق
شـدنهابتکـردنیـكانسـانناکاملدر
ذهناسـتوندانسـتنایننكتهکـهآنزن
یـامرد،چـهچیـزیازآنایـدهآلکـمدارد،
اماسـرانجامدرهررابطهای،واقعیتآشـكار
خواهدشـد؛بنابراین،بسـیاراهمیـتداردکه
بـهشـیوههایمفیـدبـاآنبرخـوردکنیم.

طغیان گر
نبایـدازمفهـوممـرز،اسـتفادهنادرسـتکـرد؛
اینکههمسـرهرکاریدلـشمیخواهدانجام
بدهدودرپاسـخبهاعتراضیکهبهاوميشـود،
بگویـدایـنمـرزیاسـتکهمـنبـرایخودم
ایجـادکردم،نهایـتخودخواهـیومرزناپذیری
اسـت.مرزهـابـرایفرارازمسـئولیتنیسـتند،
بلكـهحكایـتازایـندارندکهشـمانمیتوانید
هـرکاریکـهدلتانخواسـت،انجـامبدهید.در
واقـع،فقـطافـرادمرزناپذیـراحسـاسمیکنند
کـهبایـدبتواننـدهـرکاریکـهمیخواهنـد
انجـامبدهند؛بـراینمونه،فـردمرزناپذیرچون
احسـاسمیکندکههـرمحـدودهاینامعقول،
غیرمنصفانـهوناراحتکننـدهاسـت،ازکـوره
درمـیرودوپرخاشـگرمیشـود؛چـونگمـان
ميکنـدهمسـرشچنـانبدطینـتشـدهکـه
دربرخـیزمینههـایزندگـیبهاوپاسـخمنفی
میدهـد.چنانچهکسـیبامـاناعادالنـهرفتار
کنـد،عصبانـیشـدنمـاعادیاسـت،امـااگر
همسـرمانبهدلیلموجه،محـدودهایبرایمان
قائـلشـود،یـابـهمـاپاسـخمنفـیبدهـد،

عصبانیشـدنناپختگیاسـت.
خالصـهاینکـهاسـتفادهنادرسـتازمرزهـا،
بیشـتربـهجایتشـدیدعالقـه،بـهبیگانگیو
فاصلـهمیانهمسـرانمنجـرمیشـود.تعیین
مرزهـابـرایایننیسـتکهبـهرابطههـاپایان
دهـد،بلكـهبـرایمحافظتوعمقبخشـيبه

آنهاست.
15سـالازازدواجزهـرهومسـعودمیگذشـت.
مسـعودیـكنمونـهآشـناازشـوهرهایخوِب!
چیـز همـه در او بـود. منفعـل و حرفشـنو
تسـلیمخواسـتههایسـلطهجویانههمسـرش
بـود؛ازچگونـهخـرجکـردنپولشـانگرفتهتا
مسـافرت،مهمانی،تربیتبچههاوحتیشـیوه
لباسپوشـیدنمسـعود...زهرهبهگونهایرفتار
میکـردکـهمسـعودنتواندخیلیخودینشـان
دهـدوهمیشـهتسـلطخـودشرابـراوحفـظ

میکـرد.
امـاایناواخرمسـعود،ازنگاهزهرهشـوهربدی
شـدهبـود؛چونبیـشازپیـشباخواسـتههاو
اظهارنظرهـایزهـرهمخالفتمیکـرد.ازهمه

بدتـراینکـه،خواسـتارتغییـردرشـیوهزندگـی
زناشـوییبـودومیگفتتماماینسـالهاهمه
کارهـابـهمیلتوانجاممیشـده،امـاحاالنوبت
مـناسـت.پـسازاینبـهبعـد،کارهابـهمیل

مـنانجاممیشـود.
دورِمجنونُگذشتونوبِتماست

هرکسیپنجروز،نوبِتاوست
مسـعودبـدونهماهنگـیبـازهـرهپـولخـرج
میکـرد،خـودشمهمـاندعـوتمیکـرد،بـه
تنهایـیوبـدوناینکـهبـهویبگویـدکجـا
مـیرود،بـهسـفرهایطوالنـیمیرفـتو....
درنهایـتاینزوجپسازطییكدورهطوالنی
ناراحتکننـدهدرزندگیبرایحلکردنمسـائل
پیـشآمده،بهمشـاورهمراجعهکردند.مشـاوربه
مسـعودگفـتتـومرزبنـدیرابـاخودخواهـی
اشـتباهگرفتـهایوهمینسـخنمشـاوربهدل
مسـعودنشسـتوسـببشـدمسـعودرفتهرفته
پیـشازهرکاری،بیشـتربازهرهمشـورتکند.
زهـرههممتوجهشـدوقتیمسـئولیتهمهچیز
راخـودشبرعهـدهمیگیـردوبـههمسـرش
میـداننمیدهـدتـانظـرشرااعمـالکنـد،
همسـرشچـهاحساسـیداردوچـهپیامدهایی

ممكناسـتبـرایخوداوداشـتهباشـد.

بنابرایـن،درزمینـهمرزبنـدیهـمماننـدهرکار
دیگـری،بایـدمواظبباشـیمکـهدچارافـراطو
تفریطنشـویموپرخاشـگری،خودخواهی،شانه
خالـیکـردناززیربـارمسـئولیتهایمان،وقت
گذرانـیبیـشازحـدبـادوسـتانو...رابهاسـم

مرزبندیتوجیـهنكنیم.
صوفیاربادهبهاندازهخوردنوششباد

ورنهاندیشهاینکارفراموششباد
حضـرتعلیفرمودنـد»نادانرایـاتندرویا

کنـدرومیبینی.«2

پي نوشت ها
1.»ناهمواريهایبیابانعشـقبرایعاشـق،بالخیز
وخطرناكاسـت.کجاسـتآنعاشـقدلداریکهاز
ایندامبالنترسـیدهوراهراطیکند«.شـرحجاللی

برحافـظ،ج2،ص853.
.6392.نهجالبالغه،ترجمهمحمددشتی،ص
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راکـم نهتنهـاروزیشـما دادن مهمانـی
نمیکندبلكهبـرآنمیافزایـد؛یعنیعالوه
بـرآنکهمهمـان،روزیخـودشرامیآورد،
اطعامکردندیگرانروزیانسـانراافزایش

میدهد. هـم
دربارهروزیمهمان،امامکاظمفرمودند:
مـردمازسـويخداوندبههمانقـدرکهنیاز
دارنـدیـاریمیشـوندواگـرمهمـانبـر
آنهـاواردشـود،رزقاوهمراهشفرسـتاده
میشـود.1البتـهنـهاینکـهوقتـیمهمـان
زنـگخانهشـمارازد،همـانموقعبهمیزان
موردنیازپولبهحسـابشـماواریزشـود!یا
حتـیبهگونـهایایـناتفـاقبیفتدکهشـما
کامـاًلمتوجهآنبشـوید،بلكـهرزقمهمان
وبرکتـیکـههمـراهدارد،ماننـدهـررزق

بیحسـابدیگـری،ازمسـیرهایمختلـف
واغلـببهگونـهایخـارجازحسـابوکتاب
وپیشبینیهـا،واردزندگـیجنـابمیزبـان

خواهدشـد.
بنابرایـنهمانطـورکـهبارهـاشـنیدهایمو
درروایاتاسـالمیبرآنتأکیدشـدهاسـت،
مهمـانروزیخـودشرامـیآورد،بلكهباید
گفتبـرروزیمیزبانهـممیافزاید.برخی
ارزش دربـاره معصومیـن سـخنان از
مهمـانومهمانـیدادنایـننكتـهرابهما
گوشـزدمیکننـد؛مثاًلبـهاینماجـرادقت

کنید:
یكیازشـیعیانبـهمحضرامـامصادق
شـرفیابمیشـودوازاوضـاعخـودگالیـه
»از میفرمایـد او بـه امـام میکنـد.

خانـهاتپشـتیایرابـهدهدرهـمبفروشو
برادرانـترادعـوتکـنوبرایشـانغذایـی
فراهـمآوروازآنـانبخواهکهبرایتبهدرگاه
خـدادعـاکنند.«اوبهایـنتوصیهامامعمل
میکنـدوچنانکـهنقلکردهاندخیلـیزود،

درکارشگشایشـیایجـادمیشـود.2
بیشـكدرچـارهایکهامامبهاونشـان
داد،دعایكیازعواملگشـایشبودهاسـت.
دربـارهتأثیرفوقالعـادهدعـادرافزایشرزق،
درشـمارهقبل،سـخنگفتیم.برایناساس
شـمابایـدکاریانجـامدهیـدکـهبهانـهو
زمینهدعایدیگرانرابرایگشـایشدرکار
خـود،فراهمآورید.شـایدبهنظرشـبیهیك
معاملـهباشـد،ولـیحتـیاگـریـكمعامله

باشـد،معاملهپرسـودیاست.
امـانمیتوانعوامـلدیگررانادیـدهگرفت؛
بخـشدیگـریازایـنتكنیـكبـهاصـل
مهمانـیوخصوصـاًاطعـامبـرادراِندینـی
برمیگـردد.امـامتأکیـدداشـتهاندکهاو
دوسـتانشرابـهخانـهخـوددعـوتکنـدو
برایشـانغذایـیفراهمسـازدوحتـیبرای
تأمیـنغذابرخـیازامكاناتـشرابهفروش
برسـاند.ایناطعامبایداهمیتزیادیداشـته

ميهمان،  روزي، تغيير و باقي قضايا
محمدحسینشیخشعاعي

مقاله خوبان
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باشـدکـهحتیدراینشـرایطخـرابمالی،
مـوردتوصیـهقـرارمیگیـردوهمینطـور
همهسـت؛چنانکـهپیامبـرمیفرماید
»کسـیکـهاطعـاممیکنـد،رسـیدنرزق
بـهاوسـریعتراسـتازفـرورفتـنچاقـودر

شـتر.«3 کوهان
حـاالاگرتصمیـمگرفتهایدازاینمسـیرنیز
برایافزایشرزقخوداسـتفادهکنید،بهاین
نـكاتتوجهکنیـد:اواًل،میانـهرویدراینجا
مثـلهمـهکارهـایدیگـرشـرطاسـتو
همانگونـهکهمثـاًلدرانفاقکـردنباهمه
تأثیـراتشـگفتانگیزیکـهدرنـزولرزق
دارد،اگـرزیادهرویشـود،ازفایـدهاشخالی
میشـود،اینجـاهمبایـددربـارهمهمانیو
طعـامدادن،بهانـدازهایکـهنظـاموسـیاق
معمـولزندگـیرابـههـمنزند،پایبنـدبود.
نكتـهدوماینکـهاطعامدیگـران،حتماًنباید
بـهصـورتمهمانـیرسـمیوتشـریفات
مرسـومباشـد؛نهدرکیفیـتونـهدرمقدار.
خوراکـی یـا غـذا اندکـی مقـدار چهبسـا
میرسـد گرسـنهای دسـت بـه وقتیکـه
مصـداقاطعامباشـدودلاوراشـادگرداند؛
بنابرایـنبـههمـانانـدازهایکـهدرتـوان
داریـد،ایـنکارراانجـامدهیـدوبـهبهانـه
ناتوانـیوناهمـواربودنشـرایط،همـهآنرا
ازدسـتندهیـد،البتـهفراموشنكنیـدکه:

کارنیكـوکـردنازپـرکـردناسـت!

 خاّلق و اهل تغییر باشید  
شـخصیازامـامرضـاپرسـید:مـردم
میگویندرسـولخـداهنگامیکهمسـیری
رابـرایرفتـنبـهجایـیمیپیمودنـد،در
بازگشـت،راهدیگـریراانتخـابمیکردنـد
وازهمانمسـیررفت،برنمیگشتند.آیااین
واقعیـتدارد؟امامرضاجـوابدادند:بله
همینطـوراسـتومـنهمخیلـیوقتها
فرمودنـد: سـپس میکنـم. را کار همیـن
آیـانمیدانـیکـهایـنکاررزقبیشـتریرا

نصیبـتمیسـازد؟4
شـایدبـرایمـادلیـلچنیـنرابطـهایبین

تغییـرمسـیروافزایشرزقروشـننباشـد،
امـابـدونتردیـدبراسـاسآنچهنقلشـد،
ایـنرابطـهوجـوددارد؛البتـهمیتـوانبرای
اینکار،یعنیبرگشـتنازمسیریغیرازراه
رفـت،خصوصیاتـیرابرشـمردکـهاحتمااًل
زمینـهرزقبیشـتررافراهـممیکنـد.مثـاًل
اینکـهممكناسـت،بـاپدیدههـاواتفاقات
تـازهایروبـهروشـویمیـاافـراددیگـریرا
مالقـاتکنیـم.همیـنتنـوع،فرصتهـای
تـازهایراایجـادمیکنـدوبهطـورطبیعـی
احتمـالبرخـورداریازرزقبیشـتررافراهم
میسـازد؛احتمالیکهدرمسیرهایتكراری

بسـیارکمتراست.
حتیاگرمسـیرتـازهوافـرادواتفاقـاتتازه
مسـتقیماًبـهرزقمـاربـطنداشـتهباشـند،
امـابهطـورغیرمسـتقیم،ذهـنمـارادرگیر
مسـیرهایتـازهایبرایاندیشـیدنمیکند.
مـابادیدنمناظـریغیرازآنچهدرمسـیر
رفـتدیدهایـم،افـكارتـازهایراهـمتجربه
ایدههـای ایـنممكـناسـت میکنیـمو
نویـیرابرایتدبیرمعیشـتوحلبخشـی

ازمشـكالتبـهذهنمابرسـاند.
نكتهدیگرایناسـتکهتغییرمسـیروتنوع
مناظـر،مـاراازخسـتگیدورتـرمیسـازدو
همیـنسـرزندگیونشـاطبیشـتر،میتواند
مـارابـرایبهتـراندیشـیدنوبهتـرعمـل
کـردندرتدبیـرمعیشـتیاریکنـد.تصور
کنیـدیكرانندهتاکسـی،اگرمجبورنباشـد
کـهمـدامدریكمسـیرکارکند،ذهـناوتا
چـهاندازهکمترطعمخسـتگیرامیچشـد.
شـایدبراساسمحاسـباتیکهانجامدادهایم
یكمسـیربرایمابهصرفهترازمسـیرهای
دیگـرباشـد،امابههرحـالوحداقلگهگاه
میتـوانباایجـادتنـوع،کاریراکـهانجام
میدهیمبانشـاطبیشـتریهمراهسـازیمو
بیـشازآنچـهفكـرمیکردهایـمبهرهمنـد

شویم.
پـسازهمـهایـنحرفهـا،حاالجـایاین
سـؤالاسـتکـه:آیـاخصوصیـاتمبارکی
کـهذکرشـد،تنهـادرتغییر»مسـیررفتو

برگشـت«یافتنیاست؟مسـلماًخیر!اینها
خاصیتهرتغییریاسـت.شـمابرایانجام
کارهایتانراهوروشهاییرامیشناسـیدکه
بهطـورمعمـولازآنهـااسـتفادهمیکنیـد.
بخشـیازنظمزندگیشـماناشـیازهمین
راهوروشهایثابتاسـتوشـماهمیشـه
وبسـیارزیـادبهنظمنیـازداریـد،امابعضی
ازروشهـایتكـراریمـاقابلتغییرنـدوبا
تغییرشـانخطـریشـماراتهدیـدنمیکند.
مثـاًلچـراهمیشـهازیكمحصـولغذایی
بـرایپخـتفـالنغـذااسـتفادهمیکنید؟
واصـاًلچـراروشهـایمتفاوتـیرابـرای

آشـپزیتجربهنكنیم؟
انتخـاب و کارهایتـان همـه بـرای شـما
راههایـیکـهبـرایاهدافتـانوجـوددارد،
دالیلـیداریـد،امـاضمـنپایبندیبـهاین
دالیـل،اجـازهندهیـدبـهیكمسـیرثابت،
وابسـتهودرآن،دچـارتكـرارغیرضـروری
شـوید.خالقیـتداشـتهباشـید.گاهیتغییر
کنیـد.ایـنجسـارترادرخودتانبـهوجود
آوریـدکـهراههـایمتنـوعرابـرایکارهای

ثابـتامتحـانکنید.
جسـتوجویراههـایتـازه،خـودشیـك
هنـرومهـارتفوقالعـادهکارگشاسـتو
بهتدریـجخالقیـتذهـنشـماراتقویـت
میکنـد؛بنابرایـنشـمابـاتحوالتیکـهدر
مسـیرخـودایجـادمیکنیـد،اواًلخالقیـت
خـودراافزایـشمیدهیـدودرنتیجـهبرای
تدبیـرمعـاشخـودخالقانهتـروزیرکانهتـر
عمـلخواهیـدکرد؛ثانیـاً،دربیـرونازذهن
خـود،باپدیدههـا،اتفاقاتوافـرادمتنوعتری
برخواهیـدخوردودرنتیجهاحتمالرویارویی
بـافرصتهـایبیشـتریرادررزقخـود

داشـت. خواهید

پي نوشت ها
1.الكافي،ج12،ص338.
2.همان،ج10،ص543.
3.همان،ج7،ص336.

.5424.همان،ج10،ص
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 زن ها هم حق د ارند !
محمداحمديفیروزجائي

تـاحـاالچندبارشـدهکـهدررانندگـیوقتی
متوجـهشـدهایدراننـدهماشـینروبهرویتـان
یـكزناسـت،ناراحـتشـدهایدوبـادیدن
سـبكرانندگـیاو،بـهافسـرگواهینامـهاش

گفتهاید؟ چیزهایـی
»امـانازرانندههـایزن«یـكجملـهتقریبًا
عمومـیاسـتکهآقایـاندرمواجهـهبایك
راننـدهخانـم،زیـرلـبميگوینـد،خصوصـًا
وقتیکـهشـاهدحرکاتـیباشـندکـهانتظـار
آنراندارنـدمثـلتوقـفیكبـاره،تمایلبه

راسـتوچـپ،سـرعتکـمو....
امـاتابهحـالبـهایننكتـهدقـتکردهایدکه
بههرحـال،زنـانهمگاهیاوقاتالزماسـت
رانندگـیکنندوطبیعیاسـتکـهدراینکار
بـامشـكلمواجـهشـوند.همـهمـردانهم
درابتـداییادگیـریرانندگـیهمیـنانـدازه
یـابیشـترگنـگبودهاندولـیاندكانـدكو
بـهمـروروالبتـهبـاتمرین،مشكلشـانحل
شـد.بهاحتمـالبسـیار،رانندگیبـرایمردان
بـهصـورتژنمنتقـلنمیشـود!بنابرایـن
الزماسـتکهایـنفرصـترادراختیارزنان
هـمقـراردهیمتـاآنهاهـمبهمروربـراین

مشـكلفائقبیایند.
دادزدنهـاوغـرزدنهـایپیاپـیدرایـن
وضعیـت،مشـكلیراکهحـلنمیکندهیچ،
حتیبیشـترباعـثایجاداسـترسدرخانمها
میشـودکههمیناسترسمشـكلرابیشتر

میکنـد.

مسـئلهبعـدیایـناسـتکـهازآنجـاکـه
عمـومرانندههـادرایـرانمـردانهسـتند،
رانندگـییـكنـوعفرهنـگمردانـهپیـدا
کـردهاسـت؛یعنیاگرشـمایكمـردراننده
باشـیدوطـرفمقابلتانهمیكمـرد،تقریبًا
میدانیـدکـهاوچگونـهرفتـارمیکنـدوبـه
همیـنعلـتخودتـانرابارفتـاریکـهازاو
انتظـارداریدتطابـقميدهید.بخشـیازاین
تطابـقپیداکـردنهمبهایندلیلاسـتکه
عمومـاًروحیـهمـردانازیكجنساسـتاما
خانمهاروحیهمتفاوتینسـبتبـهآنهادارند
کـهاینروحیهمتفاوتباعثتغییردرسـبك
رانندگـیآنهاشـدهوباعثایجـادیكمدل

رانندگـیجداگانـهمیشـود.
بـاایـنهمـهاختالفـیکـهبیـنزنومـرد
وجـودداردنبایـدانتظـارداشـتهباشـیمکـه
رانندگـیایـندوقشـر،شـبیههمباشـدواز
طـرفدیگربایـدباتوجهبـهروحیـاتزنانه،
بهسـبكرانندگیآنـانهماحترامگذاشـت.
مثـاًلازآنجـاکـهمعمـواًلمردهاوظیفـهکار
وکسـبدرآمـدرابـهعهـدهدارنـد،اگـرهم
خدایناکـردهتصادفـیبشـود،میتوانندبرای
خـرجآنفكـریکنندواینموجبمیشـود
کـهدررانندگیتهوربیشـتریداشـتهباشـند
امـاخانمهاکـهعموماًدرآمـدیازخودندارند،
احسـاسمیکننـدبـایـكتصـادف،هزینه
باالیـیمتحملميشـوندواینبـهنوبهخود
ازشجاعتشـانمیکاهـد،ویااینکـهروحیه
سـفتوسـختمردانـه،دررانندگیخـودرا
درسـرعتبـاالوسـبقتهایمجـازوغیـر

مجـازنشـانمیدهـدودرزنـانهـمروحیه
لطیفشـانباعـثمیشـودکـهبـادودسـت
فرمـانرابگیرنـد،سرعتشـانکمباشـد،کم
سـبقتبگیرنـدوحتـیکمتـرالیـنعوض
کننـدامـاآیاایـنسـبكرانندگیکـهعلتی
بایـددسـتمایهتمسـخرقـرار درونـیدارد،

بگیرد؟
منطقیتـرایناسـتکـهحالکهقراراسـت
خانمهـاهـمرانندگیکننـدمردانهـمآنان
رابهعنـوانیـكراننـدهباهمـهویژگیهای
بشناسـند. خودشـان، مخصـوص رانندگـی
پذیرفتـنایـنحقبـرایزنهایعنیپشـت
سرشـانبـوقنزننـد.راهشـانرانبندنـد.زیر
لـبغرغـرنكننـدو...وبگذارنـدآراموبـا
احتیـاط،کارشـانراانجـامبدهنـد.پذیرفتـن
سـبكرانندگیزنانهبسـیاربهترازایناسـت
کـهزنانمجبورشـوندعلیرغمروحیاتشـان،

مردانـهرانندگـیکننـد.


شـما، »بهتریـن فرمـود خـدا رسـول
بهترینتانباخانوادهاسـتومنبهترینشـما
باخانوادههسـتم.جزکریمانزنـانراتكریم
نكنندوجزانسـانهایپسـتزنـانراتحقیر

ننمایند.«*
*عبدالقـادربدران،تهذیبتاریخدمشـق،بیروت:
داراحیاءالتراثالعربـی،1407ه.ق،ج7،ص50.

پي نوشت
همانطـورکهمتوجهشـدهایدخطابایننوشـته

.بهمرداناسـت

گ
خانه فرهن
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بحران!
معصومهانواریاصل

»توسلیقهتخوبنیست.«
جملـهایکاماًلسـادهکـهاگرخواهـرتآنرا
بگویـد،میخنـدیومیزنـیرویشـانهاش
کـه»باشـهبابـا،سـلیقهتـوخوبـه!«وبعـد
فراموشـشمیکنـی.مادرتبگویـدکهاصاًل
هیـچ؛َکكاتهـمنمیگزد.رفیـقاتهمکه
بگویـدشـروعمیکنـیبـهِهرِهـروِکرِکرو
دسـتانداختِنسـلیقهاشتاآخـرشیكیتان
کـمبیـاوردوازخنـدهرودهبُـرمیشـوید؛وباز

هـمهـردوفراموشـشمیکنید.
امااگربعضیهابگویند،نه!

درسـتاسـتکـهقیافـه،حرکات،نشسـتو
برخاسـت،خـوابوخـوراكوهمهچیزشـان
شـبیهآدمهایدیگراسـت،اماحرفهایشان،
نه.دهانشـانمثلهمهاسـت؛بـههمخوردن
لبهـا،ایجادصداتوسـطتارهـایصوتی،اما
آنچیـزیکـهپـسازطیهمهایـنمراحل،
ازدهانشـانبیـرونمیآیدچیزدیگریاسـت
انـگار.حرفهایشـانمیتوانـدمسـیریـك
ملـتراعـوضکنـد.بلـهدرسـتشـنیدید،

مسـیریكملت!
میکنیـد تصـور و گرفتـه خندهتـان حتمـاً
میخواهـمسـربهسـرتانبگـذارم؛نـهاصاًل

نیسـت. اینطـور
همیـنچنـدوقـتپیـشبـودکـهدوسـتم
مـژگان،لباسـیفاخـروگرانقیمـتخریـده
بـودفقـطبـهیـكهـدف»میخـوامزبـوِن
جاریمـوببندم،چپمیره،راسـتمیـاد،میگه
مـنخـوشسـلیقهاماونوقتبهسـلیقهمن
ایـرادمیگیره.نشـونشمیدمکهسـلیقهمن
ازاونـمبهتره.چـیفكرکرده؟عمـداًخارجی

گرفتمتـاِچشـشدرآد!«
اصـاًلمـژگانهمـهخریدهایشرابراسـاس
حرفهـایجـاریاشانجاممیدهـد.مدامدر
بـازارمیپلكـدتاچیـزیبخردکهبـهاوثابت

کندسـلیقهاشخوباست.
زبـاِن بسـتن بـرای لیـالهـمهمینطـور؛
خواهرشـوهر،یـكعالمـهپـولبابـتخرید

یـكکیـفدادهبـودچـونخواهرشـوهرش
گفتـهبـود»کیِفتعینهـوکیـِفپیرزناس!«
سـمیراراچـرانمیگوییـدکـهیـكِکـِرم
سـفیدکنندهبـاقیمـتگـزاف،خریدهبـودتا
دخترعمویـشدیگـربایكلبخنـدِتیزبهش
نگویـد»چقدسـیاهشـدیتو،پوسـتتخیلی
بـدشـده.«بعـدازآنِکِرمکذاییهمسـخت
درگیـرخریدِنلوازمآرایشـیگرانقیمتشـد
وحتـیکاررابـهعمـلکـردِنبینیکشـاند
تـابـهنظرخـودشزیبایـیاشکاملشـودو
هیـچروزنـهایبرایگیـردادِناطرافیانباقی

نگذارد!
یـادفرزانـهافتـادم؛خـودشرابهآب
وآتـشمیزنـدکـههرچهوسـیله
دردنیـا،بـرایمنـزلتولیدشـده،
همهرابخـرد.چرا؟چـونچندبار
بودنـد آمـده فامیـل دخترهـای
خانـهاشوگفتـهبودنـد»تـوچرا
انقـدوسـایلتکمـه؟«واودیگـر
را جملـه ایـن شـنیدِن طاقـِت

نداشـت.
نازنیـنکـهازهمهبدتر؛تنـدوتند
طـالمیخـردوعـوضمیکنـد.
ازشمیپرسـیچـهخبـرشاسـت
کـهمـدامتـویطالفروشـیپاَلس
اسـت،میگویـد»طـالدوسدارم.«
میگویـی»بابـادوسداشـتنهـم
حـدیداره.«بعـدازکلـیفرافكنـی
باألخـرهطاقـتنمـیآوردوبـاغمی
عمیـقهمـهچیـزرالـومیدهـد
»باباجاریـمُمدامکالِسطالهاشـو
بـراممیذاره.منممیخـوامطالهامو
ببینـهدقکنـهتـادلمخنكشـه.«
اینهاُمشـتیبودازخرواریزنکه
همهدرگیـر»حرف«بـودهوپولو
سـرمایهشـوهرراصـرِفبسـتن
دهـاِنایـنوآنمیکننـد.پـس
چهبسـیارخانوادههاییکـهازنظر
اقتصادیدرگیِر»حرف«هسـتند.
خانوادههـاکهدرگیرشـدندیعنی

جامعـهدرگیـرشـدهوجامعهکهدرگیرشـود،
ملتدرگیرشـدهاسـت.

حـاالمتوجـهشـدید؟نگفتمبعضـیحرفها
میتوانـدمسـیریـكملـتراعـوضکنـد؟
ببـرد؟ فـرو اقتصـادی بحـران در را ملـت
بلـههمینطـوراسـت.بهنظـرمـنبعضـی
حرفها،نقِشبهسـزاییدربحـراناقتصادی
!دارد.ازجـدیگرفتنِشـانبرحـذرباشـید
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 خالقیت،سادهتر،ارزانتر،بهیادماندنیتر

 همشعارهمعمل
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 همزیستي،محتاجدركوتحملاست
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امتحانهو

 وقتيکدبانویخانههنرمندهمباشد
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 چندسیخپذیرایي!بهاینپیشنهادفكرکنید

 اینخانوادهخوشبخت
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مشـتیطـالازآنهمسـادهترخواهـدبود.بهسـادگیدلبسـتنبـهیـكظاهـرزیباشـود،ازدسـتدادنسـرمایههاییچـونمحبـتواعتمـادبـهدسـتیـكغریبـه،وازهمانمردخوشپوشدردسـتبررسـیبود.وقتیسـپردنبـرایشـكایتکـهمراجعهکردچندیـنپروندهباهمینشـیوهوخوشسـخنرؤیاها.شـودکـهدیگرنهخبریازطالهاباشـدونـهازمردخوشپوشبخـوردتاچشـمانشمهمـانخوابیکوتاهبشـودووقتـیبیداراوسـپرد.حـاالکافیبودفقطکمـیازآبمیـوهتعارفیمردهمشـودو...وزنبـیهیچمعطلیبهرسـماعتمـادطالهایشرابهآینـدهاشراطلسـمکند.میگفتطـالبایدازشـربدیهاپاكخـاكرادرآنپیچیـدهبـود.گفـتمیخواهدطالهایهمسـرفیلـمبودنـدکهمردازجیبشدسـتمالیبیـرونآوردکهمقداریبـود؛چـهدرسـینماوچـهدرهـرجایدیگـر.درحالتماشـایکنـد.لحظههایبـودندرکنـاراینمردرؤیاییبرایششـیرینبهتریـنلباسهـاوزیورآالتـشرابرایرفتنسـرقـرارانتخابآنروزهـمدرسـینماقـرارداشـتند.مثـلهمیشـهسـعیکـردآشـناییهمجذبهمیـنظاهروحرفهایگیرایششـدهبود.شـیكپوشبـودوخوشتیـپ،بـرایازدواجکافـیبـود!ازاولهـمبرایشاهمیتینداشـت.همینکهطـرفمقابلشیكمردهمگذاشـتهبودند.چیـززیادیدربارهاشنمیدانسـتاماچندانچنـدماهیمیشـدکهباهمدوسـتشـدهوقولوقـرارازدواججنتلمن

جمـالترابـههـممتصلکنـدبرایفـاشکـردندروغپـردازیاشکـهدرچشـمهایشمـوجمـیزدولكنتیکـهنمیگذاشـتبهراحتیهمسـرشدرکنـارجـادهبـهمأمورانپلیـسگفت،اماعمـقاندوهیایـنهمـهماجرایـیبـودکهمـردجـوانبـرایتوجیهجسـمبیجانخانـهعمویمرسـاندمتادرخواسـتکمكکنم.«کـهرفتـم،متوجهشـدمنفسنمیکشـد.بههمیـنخاطرخـودمرابهمتوقـفشـدهونرگـسرابهبیرونپرتابکردهاند.بهسـراغهمسـرماطـرافجـادهفرارکردم.وقتـیبهنزدیكیآبادیرسـیدم،دیدمخودروسـواربـرخـودروبـهسـمتمـنآمدنـد.ترسـیدموبهسـمتاراضیکردنـد.التماسمیکردمکهباهمسـرمکارینداشـتهباشـند.ناگهانرابرداشـتهودسـتهمسـرمنرگـسراگرفتندوبـهزورسـوارخودرولـوازمباارزشـیکههمراهداشـتیمبـهآنهابدهیم.آنهاهمهوسـایلمکنمامابعدازطیمسـافتیجلویماراگرفتندوباتهدیدخواسـتندتاچهارسرنشـینبهتعقیبماپرداخت.سـعیکردمازدسـتآنهافرارکـهحوالـیقهوهخانـهایناگهـانیـكخـودرویپـژونقرهایرنگبا»سـواربـرموتورسـیكلتخـودمدرحالرفتنبهسـمتخانـهبودیمبه خاطر کمی د  ود  
میشـوند،نگرانشـود!نرگسـیباشـدتـابـرایتكتـكنفسهایـیکـهبـاایـندودتنگحـاالدیگـرمیتوانسـتسـاعتهابنشـیندوقلیـانبكشـدبیآنکهمالـیرابـهجانخریـدهبود.بـودندرکنـارمردزندگیاشدوریازخانـوادهورنجکاروکمبودهایوزندگـیدرکنـاراوراهـزارانبـارآرزوکـردهبـود؛نرگسـیکهبرایهمیشـهخاموششدهبود.نرگسـیکهازدورانتحصیلعاشقشبودحلقـهشـدهبودوچنانفشـردهبـودشکهگرمـاینفسهایشبرایداشـتهباشـموبكشـم...ودرگیروداردعوادسـتشدورگلوینرگسجروبحثـشبـانرگـسباالگرفتـهبودکهچـرااجـازهنمیدهیقلیانبـود.درراهبرگشـتازمهمانـیامـاگوشـهایتوقـفکـردهبـودودلـشمیخواسـتاوهـمبكشـدامـابهخاطـرنرگسچیـزینگفتهبـرادرزنعمویـشوقلیانـیکـهپیـشرویـشراهانداخـتوکشـید.میکـرد.ازلحظههایـیکـهمیهمـانخانـهعمویـشبودنـد.ازآمدنزبانـشچیـزیمیگفـتوذهنـشصحنههـایدیگـریرامـرورکافـیبود.
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یار نامهربان

درنـازونعمتبزرگشـدهبودوحـاالدانشآموز

یكـیازبهترینمدارسباالشـهربـود.روزیکه

بهپدرگفتبهگفتهمعلمـشبایدکتاب»د.س«

رابخـردکسـینمیدانسـتچـهسرنوشـتیدر

»آیسـان«هفتههامشغولخواندن
انتظاراوسـت.

ببـودوروزبـهروزبیشـترشـیفتهاش
ایـنکتـا

میشـد.آنقـدرازکتـابتعریـفکـردهبـودکه

حتیسـؤاالتعجیبـشدربارهخودکشـی،پدررا

بـهکتابمشـكوكنكـرد.آنروزهیـچکسدر

هنبود.وقتیهمسـایههابـامردتماسگرفتند
خان

حالآیسـانخبردادند،دیدنجسـد
وازناخوشـی

غـرقدرخـوندختـرك15سـالهکـهازپنجـره

بهپاییـنانداختهبود،تنهاصحنـهایبود
خـودرا

کـهپـدرتصـوردیدنـشراهمنداشـت.آیسـان

تحـتتأثیـرکتابیکـهمعلمـشبـرایتدریس

فـیکردهبـود،روزبـهروزاززندگی
درکالسمعر

فاصلـهگرفتهبودوبهمرگمشـتاقترشـدهبود.

راازحاشیهنویسـیهاییکـهدرکتـابکرده
ایـن

ـودمیشـدفهمید؛کتابیکهبیشـكمناسـب
ب

شـرایطسـنیوروحیاونبود.

حـاالدیگرتمـامپیگیریهـاوحسـرتهایپدر

فایـدهایازجنـسدرآغـوشکشـیدندوبـاره

دختـرشنخواهدداشـت.اوفقـطمیتواندتالش

کنـدتادخترانوفرزنداندیگـریازهجومافكار

ومعلومـاتیـاراننامهربانـیکـهرنـگامیـدو

وزگارشـانمیگیرنـددرامانبمانند.
زندگیراازر

تله

ربـودباجمعدوسـتانبهتفریح
كهفتـهماندهبودبـهکنكور.قرا

یـ

برونـدوکمـیحالوهـواعوضکنند.خندههایجمعپسرانهشـان

دکهمتوجهشـدنگاهسـامانروی
فضـایکافیشـاپراپـرکردهبو

ده.بـهاوگوشـزدکـردکـهمراقب
دختـرانمیـزکنـاری،خیـرهمانـ

نگاهـشباشـد،ولیانـگارحرفشچنـداناهمیتینداشـت.چندان

طولـینكشـیدکهازجایشبلندشـدوبهسـمتمیزدختـرانرفت

ودقایقـیبعـدصـدایخندهدختـرانوشـوخیهایسـاماندرهم

چیـد.یكـیازدخترهاامابهسـمتمیزاومیآمدبایكپیشـنهاد
پی

دوستی...

ـاز«روزبـهروزبیشـترمیشـد.
دوسـتیومالقاتهایـشبـا»مهرن

احسـاسمیکـرداویـكفرشـتهاسـتکـههـرلحظـهبـهخـود

وابسـتهترشمیکنـدواینهمـهعشـقارزشآنراداردکـهبـه

ازدواجختـمشـود.خانـوادهاشهـمبرایازدواجتكپسرشـانسـر
ازپـانمیشـناختند.

یهـمهمهچیـزموردتأییدوتوافقبـودجزیكچیز:
درخواسـتگار

مهریه!گرچهبرادرانمهرنازرویرقمبسـیارباالیمهریهپافشـاری

نبودامـاقولپنهانـیمهرنازبه
میکردنـدوپسـرجـوانموافـقآن

اوانـگارآبـیشـدبرآتـشهمهاختالفـات.»توقبولکـنمنقول

ـدازعقدهمهچیزراببخشـم.«
میدهـمبع

ـدکهتمامشـدهمهخوشـیهایتازهدامادراهـمباخود
مراسـمعق

یآنروزهرچـهبـامهرنـازتمـاسگرفتم،جـوابنداد.
بـرد.»فـردا

ویـمبـازنكردنـد.نمیدانسـتم
خانهشـانرفتـم،ولـیدررابـهر

بـه

ده.فكرمیکـردمناخواسـتهکاریکـردهامکـهاوراناراحت
چـهشـ

زدمتابتوانمکمـیبامهرنازحـرفبزنم،
کـردهاسـت.بـههـردری

اریـهدادگاهآمد.مهرنـازبااتهامات
ولـینشـد.بعـدازمدتیهماحض

د.منهمشـوکهبـودموقبول
مختلـفمیخواسـتازمنجداشـو

کردم.«

مدتـیبعدهمسـایهایکهدلشبهحـالدامادفریبخوردهسـوخته

خانـوادهکارشـانهمیـنبـود.
بـودپـردهازماجـرابرداشـت.ایـن

یآوردنـدومهریـهمیگرفتنـدو
ترشـانرابـهعقـددیگـراندرم

دخ
تمام.
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سـرمـنراپرتکنیسـمتدشـمنوبگوییچیزیراکـهدرراهچنیـنزنـیباشـیدواینجوریهـمانتظارمـیرود.بایـداینگونهبرمیگشـتبـرایمادرمثالمـادروهبرامیزد»مادر!شـمابایدهمـهآدمرفتنـدجبهـهوبرگشـتند.منهـمبرمیگـردم.«وقتیشـهادتسـعادتمیخواهـدونصیـبهـرکسـینمیشـود.اینکـهاولانقـالبودرجنـگرفتنـد،زنوبچـهنداشـتند؟بعدهممـادرازبچههایـشمیگفـت،جوابمـیداد»مگراینشـهداییداره،شـماپنـجپسـرداریبایـدخمسـشرابدهیدیگـه!«وقتیعبـداهللبرودسـوریهامـاگفتهبود»مـادرِمن!هرچیزیخمسـیمیدانسـتدیگراختیارشباخودشنیسـت.مادرشنمیخواستمـادرشمیگفـتبـرایرفتـنازمـناجـازهگرفـت؛جایـیکـهکشـور،امـابـاایـنحـال،شـوقرفتـننگهـشنداشـتاینجـا.داشـت؛محافـظبود،گاهـيحتيمحافـظباالترینمقـاماجراییرسـیدنوسـوختن.عبـداهللایـرانهمکـهبودکارهايحساسـیتكجملـه،عبـداهللراآتـشزد؛آتشـيکـهمقدمـهرفتـنبـودوگفتـهبود»مـامدافعحرمنیسـتیم.خانـممدافعماسـت.«همینرفتـهبودنـدمصاحبـهبـایـكرزمنـدهافغـانازمدافعـانحـرم.محافظخوشتیپ
شـهیدشـده،اگربهمرگعاديرفتهبـود،واقعاًدیوانهميشـدیم.االنتنهـاچیـزيکههمهمـاراآرامميکند،ایناسـتکهعبداهللکـرد،دسـتمراگرفـت،کاماًلگرمايوجـودشرااحسـاسکردم.وحـسميکـردماگرچشـممرابازکنم،مـيرود.دسـتشرادرازدرخوابوبیداريدیدممقابلمنشسـته،ميدانسـتمشـهیدشـدهحاالکهپرکشـیده،همسـرشميگوید:چنـدروزبعدازشـهادت،خـدادادمپـسنمیگیرم.«

کیحقوقشباالتره؟

ازسـپاه،یـكماشـینلباسشـویيميآورنـدخانـه

عبدالحسـینکهخودشجبههاسـت.همسـرشکه

روحیـاتمـردراخوبميشناسـد،دسـتبـهکارتن

یبیایـد.وقتیکـهمـردازمنطقـه
نميزنـدتـاحاجـ

برمیگـرددوماجـرارامیفهمـد،یكراسـتمیرود

نمسـئولمربوطـهوبـاغیـظوعصبانیتی
سـراغآ

وندیـدهبودنـد،بـاصدایـیلـرزان
کـهتابهحـالازا

میپرسـد؛شـمابـاچهاجـازهایبهخانهمنماشـین
آوردی؟! لباسشـویی

هرقـدرهمدلیلومنطـقمیآورندکـهحاجیجان

بـهبقیـههـمدادهاندوایـنحـقشماسـتو...،زیر

بـارنمـیرودومیگویـد؛مـنبـرایایـنچیزهـابه

شـمامیخواهیدبـاایـنکارهااجر
جبهـهنمـیروم.
مراازبیـنببرید!

شـهیدعبدالحسـینبرونسـیفقطیك
اینماجرای

نمونهازانبوهماجراهايمشـابهمردانخداسـت.این

ماجـراشـایداینروزهابـرایعدهایکـهفیشهاي

میلیونیبرخـيمدیـرانراميبینند،
حقوقـيچنـدده

شـبیهافسـانهوعجیبوغریـببهنظربرسـدامااگر

نگیزههـانبـود،چگونـهملتـیتازه
ایـنروحیههـاوا

انقـالبکـردهوغـرقدرمشـكالتوبحرانهـا

تسـالدربرابرمتجاوزانيازهمه
میتوانسـتهشـ
دنیـادوامبیاورد؟!

هیاهوهـابرخـيهـمدرشـبكههای
درمیـانایـن

مجـازیودورهمیهـایخانوادگیازحقوقمیلیونی

رممیگوینـد.درهمیـنگیـرودارفیش
مدافعـانحـ

هیدمدافعحـرمهـمرومیشـودتا
حقـوقیـكشـ

ملـهکردنـدوچهقـدرسـودبردنـد.
بدانیـمکجـامعا

شهیدسعیدکمالیازشـهیدانکربالیخانطومان،

ي630هزارتومان.کسـانیکهدم
بـاخالصدریافتـ

یمدافعـانحـرممیزننـدمیدانند
ازحقـوقمیلیونـ

حقـوقچهقـدرزیـرخـطفقـراسـت؟میدانند
ایـن

حقـوقچندمیلیونیهـمنمـیارزد؟
یتیـمشـدنبـا

شـقاوت مقابـل در بیکـس و غریـب میداننـد

ادنچهقـدرمـیارزد؟هـرچهقـدر
تكفیریهـاایسـت

ًاز630هـزارتومانبیشـترمـیارزد.
هسـتحتمـا
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کارفرهنگیمجانی

کارفرهنگـیتنهاچیزیکـهمیخواهد،دغدغه

اسـتوبـس.دغدغـهکهباشـدمیشـودکاری

ـرانجامرسـاندحتـیاگرهیـچپولیدر
رابـهس

میـاننباشـد.حـاالچندسـالياسـتکـهیكي

ندغدغههـاافتـادهبهجـانخیليهایي
ازهمیـ

نندچهقدرسـرانهمطالعهدرکشـورمان
کهميبی

کـماسـتوميداننـدکهخیليازمشـكالتما

يازهمیـننخواندنهـاوندانستنهاسـت.
ناشـ

هـابـهتجربـهآموختهانـدکـهنبایدبه
ایـنآدم

سـازمانهاوارگانهـايمربوطـهووعدههـاو

کاغذبازيهـايمعمولشـانامیـدبسـت،پـس

خودشـانآسـتینهايهمـترابـاالزدهانـدو

آمدهانـدوسـطایـنمیـدان.یـكدسـته،تـوي

و کردهانـد درسـت کتـاب« »مقـر شـهرها

کارشـانترویـج»نذرکتـاب«و»صدقهکتاب«

اسـت.برخيهـارفتهانـدسـراغکتابدارهـاتـا

تشویقشـانبكنندبـهوقفکتابخانههایشـان...،

آخریـنمـوردشهـمیـكجـواندغدغهمنـد

مشـهدیاسـتکهتـالشکردهدرحـدتوانش

بـهاینهـدفکمكکند.راهحـلاوقرضدادن

کتابهایـشاسـتبـدونگرفتنهیـچوجهی؛

البتـهبااینشـعار»کاشبخوانـیوبرگردانی.«

گـراننیـزمثـلایـنجـوان،دغدغـه
کاشدی

ودرهمیـنحـد)ونـهبیشـتر(عمـل
داشـتند

میکردنـد.آنوقـتحتماًجهانبهتریسـاخته
میشـد.

سادهزیست
امـامگفتـهبـود:کسـیکـهفكـرمیکنـد،
مبـارزهبـازندگـیمرفـهومجلـلجمـع
حـاج میکوبـد. هـاون در آب میشـود،
فـرجهـمحـرفامـامراگـوشکردهبـودو
درهمـهایـنسـالهایـكزندگـيسـادهو
بيآالیشداشـت.میخواسـتسادهزیسـت
باشـدوسادهزیسـتبمانـد.اینطـوربودکه
تاشـشمـاهقبـلازفوتش،خانـهاشمبل
هـمنداشـت.آنوقـتهـمبهخاطـررعایت
حـالمالقاتکننـدگانراضیبـهخریدیك
مبلسـادهشـد.پردهخانهاشهمسـادهبود.
اصـرارکهکردنـدتاگرانتربخـرد،گفتهبود
جـایپـردهیكمیلیونی،پـردهپانصدتومانی
میخـرموبـاپانصدتوماندیگـربرایکس
دیگـریپردهمیگیـرم.آیتاهللحقشـناس
سفارشـشکـردهبـودبـهنمـازاولوقـتو
اینطـوربـودکه25سـال،نمـازاولوقترا
تـركنكـرد.اولاذانهرجاکهبودنمازشرا
میخوانـد،حتیاگرمجبورمیشـدماشـین
رانگـهداردووسـطمیـدانیـابلـوارنمـاز
اولوقـترااقامـهکنـد،ایـنکاررامیکـرد.
فیلمنامههایشرانیمههايشـبمينوشت.
ميگفـت»مـننیمهشـببیـدارمیمانـم
چوناعتقاددارمشـبوسـحردرنوشـتن،
اثـرمعنـویدارد.«میگفت»مننیمهشـب
التمـاسمیکنـمبـهخـدا،قـرآنرابغـل
میکنـم،گریهمیکنـموازخـدامیخواهم
کـهبـهمـنتـوانبدهـد...«هـرکاریکـه
خـودش روی اولـش بكنـد میخواسـت
پیـادهمیکـردوخـودشرامیسـاخت.بعد
خانـوادهواطرافیـانراموعظـهمیکـردودر
آخرمیرسـیدبـهجامعه.یـادشبهخیر؛حاج

فرجاهللسلحشـور

همینپیرزنانروسـتاییاسـت.«بـاافتخارمیگویـد»افتخارماحشرونشـرباگـردد.اینگونهاسـتکهمسـئولاینگروهبلوكهایـشنجوایزیـارتعاشـوراذخیرهوجهـاديدوبارهسـاختهشـودودرالبهالیبـودتـااینباربهدسـتانسـانهايمخلصپیـشدرهمـانشـبتاسـوعاآتـشگرفتهکارگـریکنـم.خانـهننهخـاورچهـارسـالکنـارگذاشـتوگفـتمـنهـممیخواهمتصویربرداریومستندسـازیبـود،دوربینرانیـزکـهدرایـنسـالهاهمیشـهمشـغولوجگرهـاراسـوزاندکـهکارگـردانمطرحيعاشـورا.آنقدروضعننهخـاوردلهاراریشداشـت.قـرارسـاختنشافتـادبـهتاسـوعاو8متـریبـودکـههمهچیـزرادرخـودشخانـهننهخـاوررسـید.اینبـاراتـاقکوچكشـدهبـود.بعـدازخانـهننهحلیمـهنوبتبهصاحـبیـكخانهکوچـكوتمیـزویالیيجهادگـرانبـهاتمـامرسـید.حـاالپیـرزن25روزمجاهدتسرسـختانهوشـبانهروزیبـامشـورتشـورایروسـتاآغـازوپـسازاخـذمجوزهـایالزموتعییـنمـكانجدیدجبههجهـادی»منتظرانخورشـید«پسازسـاختخانـهاشبههمـتکمیتـهعمرانیبـرخانـهقدیمـیننهحلیمـهطلـوعکـردوهمسـایگانیازجنـسعقـربورتیل.جهاداتـاقخـواببـودوهمآشـپزخانهوهـم...با10متـرخانـهکاهگلیبسـیارقدیمیکههمشـدند،امـاآنجـاهرچـهکهبـودخانـهنبود.خانـهپیرزنـیبـهاسـمننهحلیمـهراهنماییجانبـازيشـیمیاییدیدنـدوبهوسـیلهاوبهسـال87بـرایاردورفتـهبودنداطـرافقم.افتخارحشرونشرباپیرزنها
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توبه و لیزر
آیا جای سوختگی را می توان با لیزر و توبه از بین برد ؟

حسنمددخانی

لیزر:درششماهنخستبعدازسوختگی،لیزرمیتواندزمینهقرمز
رنگیراکهسوختگیرویپوست،بهوجودآوردهبرطرفکند.

توبه:د ر ساعات اولیه بعد  از سوختگی به وسیله گناه، توبه می تواند  
زمینه سیاهی را که گناه روی قلب، به وجود  آورد ه برطرف کند .

لیزر:امابعدازگذشتسالهاازاتفاقدرصورتیکهفردلیزر
نكند،رنگپوستسفیدمیشودوامكانترمیموتغییرپوست
بهکمكلیزروجودنداردوبهتراستازروشهایدیگر
درمانیکمكگرفت.

توبه: اما بعد  از گذشت ماه ها و سال ها از گناه د ر صورتی که 
فرد  توبه نکند ، رنگ قلب تیره تر می شود  و امکان ترمیم قلب 
به کمک توبه به سختی وجود  خواهد  د اشت و بهتر است از 

روش های د یگر اخالقی، د رمانی کمک گرفت.

لیزر:درصورتیکهسوختگیباعثکاهش
کارکرددرعضویشدهابتدابایدبهکمك
جراحی،کارکرددرسترابهاعضایحیاتی
بازگرداندوسپسبهکمكلیزرچروكهایناشی
ازسوختگیرابرطرفکرد.

توبه:د ر صورتی که سوختگی گناه باعث کاهش 
کارکرد  د ل و میزان رابطه با خد ا شد ه ابتد ا باید  به 
کمک د عا و استغفار ونیز توسل و جراحی معنوی، 

کارکرد  د رست را به د ل بازگرد اند  و سپس به 
کمک توبه و پرد اخت حق الناس، آثار ناشی از گناه 
و چرک های ناشی از سوختگی آن را برطرف کرد .

لیزر:البتهبازبعدازلیزرپوست
کاماًلطبیعیوبهشكلقبل
نخواهدبود.

توبه: البته بعد  از بازگشت و 
اظهار پشیمانی، د ل تقریباً به 

شکل قبل د رخواهد  آمد .

لیزر:هرچهپوست،سفیدترباشدچونمیتوان
ازلیزربادرجاتباالتراستفادهکرد،نتایجبهتر
خواهدبود،امااستفادهازدرجاتباالیلیزر،روی
پوستتیرهباعثبروزلكمیشود.

توبه:هر چه قلب و د ل، سفید تر باشد  چون 
می توان از د عا و استغفار با آماد گی بیشتر 

استفاد ه کرد ، نتایج بهتر خواهد  بود ، اما روی 
آورد ن به توبه بعد  از تیره تر شد ِن هر چه بیشتر 

قلب نیز باعث حذف لکه های سیاه می شود .

لیزر:ازسویدیگرهرچهفرددرسنینپایینتربرایدرمانمراجعه
کند،چونپوستجوانتراستترمیمبهتریدارد،نتایجشبهترخواهد
بود،اماهرچهسنباالترمیرود،چونترمیمپوستکندترمیشود،
معمواًلنتایجچندانرضایتبخشنیست.

توبه:از سوی د یگر هر چه فرد  د ر سنین پایین تر برای بازگشت 
به سوی پرورد گار و د رمان معنوی مراجعه کند ، چون د ل، پاک تر و 

جوان تر است و تغییرپذیری بهتری د ارد ، نتایجش بهتر خواهد  بود ، 
اما هر چه سن باالتر می رود ، چون توانایی فرد  و اثرپذیری د ل کم تر 

می شود ، معموالً نتایج، چند ان رضایت بخش نیست.

لیزر:گاهیالزماستبراییكفردازچندروشدرمانی
پیلینگومیكرودمابریژنکنارلیزراستفادهشود.اینکاربه
وضعیتبالینیبیماربستگیدارد.

توبه:گاهی الزم است برای یک فرد  از چند  روش د رمانی و 
ارتباطی با خد ا مثل روزه و نماز و صد قه د ر کنار توبه استفاد ه 

شود . این کار به وضعیت روحی و روانی فرد  بستگی د ارد .

لیزر:درضمنلیزررویبعضیازاندامهابهترجوابمیدهد.کالس
اجتماعیبیمارنیزاهمیتقابلتوجهیدارد.فردیکهبرایدرمانمراجعه
میکند،بایدبداندکهبرایترمیمبایدعضوبرایمدتیثابتباشدوبهداشت
آنرعایتشود.

توبه: د ر ضمن توبه نسبت به برخی از گناهان، بهتر جواب می د هد . 
حق الناس با توبه صرف اد ا نخواهد  شد . کالس فرهنگی و اجتماعی فرد  نیز 
اهمیت قابل توجهی د ارد . فرد ی که برای بازگشت به خد ا و د رمان مراجعه 

می کند ، باید  بد اند  که برای اثرپذیری و ترمیم د ل نباید  به هیچ وجه به سمت 
گناه برود  و می بایست شرایط پذیرش توبه و بهد اشت معنوی را رعایت کند .

*بخشلیزرازمتنهفتهنامهسالمت،شماره555)94/10/19(گرفتهشدهاست.

مقاله خوبان
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فرازهایيازخطبهشعبانیه

د ر این ماه شما به مهماني خد ا د عوت شد ه اید .

د ر این ماه هر کس یک  آیه از قرآن تالوت کند ، ثواب 
کسي را د ارد  که د ر ماه هاي د یگر قرآن را ختم کرد ه باشد .

د ر این ماه هر کس بسیار بر من صلوات فرستد ، خد اوند  
کفه سبک اعمال او را سنگین گرد اند .

د ر این ماه به فقیران و د رماند گان کمک و یاري کنید .

د ر این ماه د ر هنگام نماز، د ست هاي خود  را به د عا برد ارید ، 
زیرا که وقت  نماز بهترین ساعت هاست.

د ر این ماه به پیران و کهن ساالن احترام و به 
کود کانتان مالطفت و مهرباني کنید .

د ر این ماه هر کس یتیمي را گرامي د ارد ، خد ا او را د ر قیامت عزیز گرد اند .

د ر این ماه هر کس روزه د ار مؤمنی را افطاري د هد ، نزد  خد ا پاد اش بند ه 
آزاد  کرد ن و آمرزش گناهان گذشته اش را خواهد  د اشت.

پشت شما از بار گناهان سنگین است، پس با 
طوالني کرد ن سجد ه ها آن را سبک گرد انید .

د ر این ماه د ید گان خود  را از د ید ن ناروا و حرام بپوشانید  و 
گوش هاي خود  را از شنید ن آن چه ناد رست است، بازد ارید .

د ر این ماه د رهاي بهشت گشود ه است، از پرورد گار خود  
بخواهید  که آ ن ها را بر روي شما نبند د .

د ر این ماه هرکس صله رحم کند  و با خویشان بپیوند د ، 
خد ا او را د ر قیامت به رحمت خود  واصل گرد اند .

ايمردم!ماهخدابابرکتو
رحمتوآمرزشبهسوي
شماروکردهاست.

ماه مهمانی خد ا
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     فضیلت ها

مشخصات
ترتیبقرآن:97
ترتیبنزول:25

محلنزول:مكهمكرمه
تعدادآیات:5

تعدادکلمات:30
تعدادحروف:114

سوره قد ر
قدربهمعنایاندازهوشب
قدراستوازآیهاولاین

سورهگرفتهشدهاست.

محتوا
محتوایاینسورهچنانکهازنامش
پیداستبیاننزولقرآنمجیددر

شبقدراستوسپسبیاناهمیت
شبقدروبرکاتوآثارآن.

پیغمبر اکرم 
هرکهاینسورهرابخواندپاداشکسیراداردکهماهرمضانراروزه

گرفتهوشبقدررااحیاداشتهاست.

امام محمد باقر 
فضیلتایمانکسیکهایمانبهإِنّاأَنَْزلْناُهوتفسیرآنداشتهباشد،بر

دیگران،چونفضیلتانساناستبربهایم.
هرکساینسورهراتالوتنمایدهفتادصفازفرشتگانهریك

هفتادباربراودرودورحمتمیفرستند.
هرکسسورهقدررادرهنگامخوابیدن11باربخواندخداوندنوری
برایشمیآفریندکهگستردگیآنجهانهستیرادربرمیگیردکهدر

هردرجهآنهزارفرشتهاست.اینفرشتگانتاصبحبرایقاریاین
سورهطلبمغفرتمیکنند.

 امام صاد ق 
اگرمؤمنیروزهبگیردودرهنگامسحروافطاریسورهقدررابخواند،
بینسحروافطارمانندکسیاستکهدرراهخدادرخونخودمیغلتد.
هرکساینسورهرادرهرنمازواجببخوانداوراازجانبخداوند
صدامیزنندکهایبندهخدا!خداوندگناهانگذشتهتورابخشید،پس

عملخودراازسربگیر!
طبقروایات،سورهقدروسورهتوحیدبهترینسورههاییهستندکه

بعدازحمددرنمازهاییومیهخواندهمیشوند.

قد ِر سوره قد ر را غیر شیعه نمی د انند .

قد ر د انستن اين قد ر
محمدعليکرمي
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آثار و برکات  

1. خروج از د ین و بد هکاری
امامباقربهکسیکهتوانادایقرضرانداشت،فرمودند:زیاد

استغفارکنوسورهقدررافراوانبخوان.

2. د وای د رد ها
امامصادق:هرکسکهدردیدارد،کوزهاینوبگیردودرآنآب
بریزد)البتهاینکارراخودبهعهدهگیرد(سپسسورهقدرراباترتیل،
سیباربرآنآببخواند.آنگاهازآنآببنوشدوباآنوضوبگیردو

بهوسیلهآنسروصورتخودرامسحکندوهرمقدارکهازآبکمشد
برآنبیفزاید.سهروزبراونمیگذردمگراینکهبهاذنخداونددرداو

درمانمیشود.

3. بینایی چشم
امامصادق:هرکسسورهقدررابرآببخواندوازآنبنوشدخداوند

نوریدرچشماناوقرارمیدهد.

4. آسان شد ن زایمان
هرگاهزایمانزنیسختشددرکنارشسورهقدررازیادقرائتکنید.

5. اجابت د عا
امامجواد:هرکسسورهقدررادریكیازنمازهایشقرائتنماید،

درعلییننمازشموردقبولوثوابشدوبرابرمیشودوهرکساین
سورهرابخواندوآنگاهدعاکنددعایشدرلوحمحفوظمستجابنوشته

میشود.

6. بخشش گناهان
امامرضا:هرمؤمنیکههنگاموضوگرفتنسورهقدررابخوانداز

گناهانشخارجمیشودمانندروزیکهازمادرزادهشدهاست.

7. مغفرت برای اموات
امامرضا:هرکسقبرمؤمنیرازیارتکندودرکنارقبرش

سورهقدرراهفتمرتبهقرائتکند،خداوندهماووهمصاحبقبررا
میآمرزد.

8. آثار د یگر
فرزنددارشدن

خوابآراموامنیتهنگامخواب
شفاعت

وسعترزقوروزی
و...

تد بر
درمنابعرواییشیعه،روایاتیهستکهبهسورهقدربرایاثباتوجودوزنده

بودنامامزمانچنیناستداللکردهاند.
1.درشبقدر،مقدراتیكسالبرپیامبراکرمنازلمیشدهاست.

2.شبقدرمختصبهزمانپیامبرنیستوهرسالهتاقیامتجاریاست.
3.براینزولفرشتگانومقدراتالهیدرشبقدربهنزولگاهیشبیهپیامبر

درصفاتیمانندعصمتنیازاست.
4.اینمحلنزول،بنابرروایات،امامانمعصومهستند.

نتیجه:درزمانحاضرنیزبهناچاربایدیكمعصومدرحیاتباشدکهبنابر
روایات،اومهدیآخرینحجتخدادرزمیناست.

امامباقردربارهاینحجتواستداللشیعیانميفرمایند:
ایجماعتشیعه!علیهمخالفانخودبهسورهاناانزلناهاستنادکنیدکهپیروز

خواهیدشد.سوگندبهخداکهاینسورهبرایحجتخداوندتباركوتعالیبعد
ازرسولاست.اینسورههمانامدركدینشماونهایتعلمماست.
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 احکام خواند   ن
جالباسـتبدانیـدکهقرائتقـرآنخودش

چهارحكمشـرعيدارد:
واجب

سـورههاییکـهبایـددرنمازهـایواجب
خواند.

کسـیاجیرشـدهکهبرایدیگـریقرآن
بخواند.

قرائتـیکـهبهخاطرعهد،نذریاقسـمبر
انسـانواجبمیشود.

اگـرکسـیوصیتکردازثلـثاموالمن
قرآنـیختـمبشـود،ازبابعمـلبهوصیت

واجـباسـتوبایدبهآنعملشـود.
مستحب

ميدانیـدکـهبهطـورکلـيخوانـدنقـرآن
مسـتحباسـتوحدمعینیهمندارد؛البته
اسـاتیداخـالقتوصیـهمیکنندبهتراسـت
انسـانروزانـهدسـتکمپنجـاهآیـهقرائـت

کند.
حرام

خوانـدنآیـاتدارایسـجدهواجـببـرای
افـرادجنـبوزنـانحائـضیـانفسـاء.

البتـهاینحكـممربـوطبهخوانـدنعمدی
اینآیاتاسـتواگربهگوششـانرسـیدیا
بهاشـتباهخواندند،اشـكالیندارد،اماسـجده
برایشـانواجـباسـت.حتـیاگردرجلسـه

قـرآننشسـتهاندهنـگامتـالوتایـنآیات
الزمنیسـتازجلسـهخـارجبشـوند،امااگر
آیـاتراشـنیدندبایدسـجدهراانجامبدهند.
نكتـه:البتـهبرخـیازمراجـعمثـلحضرت
امـام،فاضـل،بهجتونـوریخوانـدنکل
سـورههایسـجدهداررابرایایـنافرادحرام

میداننـد.
مکروه

1.خوانـدنآیاتـیغیرازآیاتدارایسـجده
واجـببرایجنـبوزنحائضونفسـاء

2.خوانـدنقـرآندرسـجدهنماز)بـهغیراز
آیاتـیکـهجنبهدعایـیدارند.(

البتـهیـادآوريکنیمکهمكـروهدراینجابه
معنـایثـوابکمتراسـت؛بهعبـارتدیگر
بـهاینمعناسـتکهاگـردرغیـراینحالت
میخوانـدثواببیشـتریداشـت،نـهاینکه

تـركقرائتبهترباشـد.
طبـقفتوایامـامومقاممعظـمرهبریاگر
زنحائـضیـانفسـاءدراوقـاتنمـازوضـو
بگیـردودرمحـلعبـادتخـودشقـرآن
بخواندهمیـنکراهتنیزبرطرفمیشـود.

 آیات سجد   ه
آیه15سورهسجده
آیه37سورهفصلت
آیه62سورهنجم
آیه19سورهعلق

بـاخوانـدنیاشـنیدنهریـكازآیـاتباال
سـجدهبـرانسـانواجـبمیشـود؛البتـه
دیـدنآیات،خواندنترجمه،عبـورازذهنو
خوانـدنبخشـیازاینآیـاتموجبوجوب

نمیشود. سـجده
طبـقنظـرمقاممعظـمرهبریاگـراین
آیـاتبـهصـورتغیرمسـتقیمنیـزشـنیده

بشـود،موجـبوجـوبسـجدهمیشـود.
کسـیکـهاینآیـاتراهمبشـنودوهم
بخوانـدبنابـراحتیـاطبایـددوسـجدهبهجا

آورد.
ایـنسـجده،واجـبفـوریاسـتمگـر
اینکـهامكانسـجدهنباشـد،امااگـرتوجه
نداشـتهیـانمیدانسـتهاسـتبایـدبعـداز

اینکـهمتوجـهشـدبهجـاآورد.
صرفسـجدهبرچیزیکهسـجدهبرآن
جایزاسـتکافیاسـتوطهـارتوقبلهدر

آنشرطنیست.
خواندنذکرسـجدهمسـتحباستواگر
هیچچیـزینگویدوفقطسـجدهکند،کافی

است.
مشـهورمراجع،دراینسـجده،حجابرا

برایخانمهـاواجـبنمیدانند.

 نماز و سوره های سجد   ه د   ار
درنمازهـایواجـبنبایـدایـنسـورههارا
خواندواگرکسـیاشـتباهاًمشـغولخواندن
اینسـورههاشـد،اگـرقبـلازخوانـدنآیه

احكام كتاب خد  ا
هر چیزی بهاری د  ارد   و بهار قرآن ماه رمضان است.

سیدمهدياسدي
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سـجدهمتوجهبشـودبایـدرهاکندوسـوره
دیگـریرابخوانـدامااگرمتوجهنشـدوآیه

راخوانـد،بایـدبااشـارهسـجدهکند.
اگرکسـیدرنماز،آیهسـجدهدارراشـنید
بایـدبااشـارهسـجدهکندونمـازشصحیح

است.
نمازهـای در سـورهها ایـن خوانـدن 
مسـتحبیاشـكالیندارد.الزماسـتپساز
خوانـدناینآیات،سـجدهکردهسـپسبلند

شـودونمـازراادامـهدهـد.

طهارت
بـرایلمـسآیـاتقـرآنبـهطهـارتنیـاز
اسـتوبایـدبـاوضوبـود.همچنیـناگربر
کسیغسـلواجباسـت،بدونغسلنباید

آیاتقـرآنرامسـحکند.
البتـهاینحكـممربوطبـهحـروف،کلمات
وآیـاتقـرآناسـتوشـاملآیاتـیکـهاز
نمایشـگرهایرایانههایاگوشـیهایهمراه
نمایـشدادهمیشـود،نميگـردد؛بنابرایـن
میتـوانبـدونوضوباانگشـتآیـاتقرآن

رادرگوشـیهایهمـراهجابهجـاکـرد.
مسـحآیاتقرآنواسـماءجاللهازتلویزیون
وازپشـتشیشـهنیـزهمینطـوراسـتو
حتیمیتوانبدونوضوازرویپالسـتیك،
اسـماءجاللـهایراکـهرویبعضـیازمواد

غذاییمینویسـند،لمـسکرد.

 اسماء جالله روی شله زرد   
حكـماسـماءجاللـهایکـهرویبرخـیاز
غذاهـاینـذریمثـلشـلهزردمینویسـند

چیست؟
اگـرابتـداآنهـارامثاًلباقاشـقهمبزنیمو
دیگرآناسـمنباشـد.اشـكالیندارد،امااگر
خـودکلمـهیاقسـمتیازکلمـهراکهبههم
نخـوردهباشـدبرداریـم،اگـربالـبودندان

برخـوردمیکندنیـازبهطهـارتدارد.
نوشـتنقرآنباصفحهکلیدرایانهمصداق

لمسنیسـتونیازیبهوضوندارد.

نجس شد   ن قرآن
یكـیازاحـكاممربوطبهقـرآنحفظپاکی
ودوریآنازنجاسـتاسـتوبالتبـعاگـر
قـرآننجسشـد،طهـارتآنواجبفوری
اسـتوحتـیممكـناسـتبعضـیمواقع
شسـتنقـرآنباعثشـودکلمه،جملـه،یا
آیـهایازبیـنبـرودیـاصفحـهایازانتفاع

بیفتـدولیبایدایـنکارانجـامبگیرد.

فلش، رم و گوشی د   ر سرویس بهد   اشتی!
اگرگوشـی،فلشیـارمکهحاویفایلهای
قـرآناسـتدرسـرویسبهداشـتیبیفتنـد
بیـرونآوردنآنواجـبنیسـتزیـراعرفـًا

اینگونـهوسـایلمصداققرآننیسـتند.

برد   ن به سرویس بهد   اشتی!
حكـمهمـراهبـردنقـرآنوهـرکتـاب
یـاوسـیلهایکـهآیـهایازقـرآنیااسـماء
متبرکـهرویآنحـكشـدهبـهسـرویس

چیسـت؟ بهداشـتی
اگرشـخصاًقصدبیاحترامینـداردیاعرفًا

مصداقبیاحترامینیسـتاشكالیندارد.

آیـا می توانیم برای از بین برد   ن اسـماء 
متبرکه و قرآنی که تقریباً قابل اسـتفاد   ه 

نیست، آن ها را بسوزانیم؟
سـوزاندنایناوراقجایزنیسـتوبـرایاز
بینبـردنایـناوراقازروشهایزیربهره

بگیرید:
1.آنهارادرخاكپاكدفنکنید.

2.آنهـارادرآببشـوییدتـانوشـتههای
آنهـاکامـاًلپاكشـود.

3.آنهـارادرآبروانبریزیـدالبتـهبـه
شـرطیکـهضـررینداشـتهباشـدوبـه

کشـاورزیمـردمنیـزضـررنزنـد.
4.بهترینراهجمعکردنوبازگشـتآنبه

چرخهاقتصادوبازیافتآنهاسـت.

 آیا خط زد   ن اسماء متبرکه کفایت نمی کند   ؟
اگـرواقعـاًمحـوشـودوکلمـهقبلـیدیگر
صـدقنكنـد،اشـكالنـدارد،گاهـیمـابـا
ماژیـكرویآنخـطمیکشـیمولیوقتی
خطخشـكمیشـودآنکلمـهدوبـارهپیدا
میشـودکـهدرایـنصـورتکافینیسـت.

کـه  د   سـتگاه هایی  د   ر  آن هـا  ریختـن 
کاغذهـا را خرد    می کند   ، چـه حکمی د   ارد   ؟
اگـرواقعـاًحـروفراقطعهقطعـهکنـدبـه
صورتـیکـهآنحـروفکلمـاتکامـاًلاز
بیـنبرودکـهدیگرصدقآنحـرفرانكند
اشـكالینـدارد،امـااگرحرفقطعمیشـود
ولـیروشـناسـتکـهایـنحـرفهمـان
کلمـهاسـتاینهنـوزحكـمقبلـیرادارد.

ایسـتاد   ن بـر سـجاد   ه ای کـه روی آن 
آیات قرآن یا اسـماء متبرکه نوشـته اند   ، 

چه حکمـي د   ارد   ؟
اگـرایـنکلمـاتدرمحـلمهـرومـكان
سـجدهباشـدکهپاهارویآنقرارنمیگیرد
اشـكالنـدارد،ولـیاگـردرمحلایسـتادن
باشـد،هـمحـراماسـتوهـمنمازاشـكال

میکند. پیـدا

د   فن قرآن همراه میت
ایـنکارمصـداقهتـكنیسـتولـیباید
دقـتبشـودوآنرارویسـینهیـاجایـی
بگذارنـدکههنگاممتالشـیشـدنبـدنبا

نجاسـتبرخـوردنكند.

قرآن و کتاب های وقفی
بیـرونبـردنقـرآنوکتابهایـیکهوقف
مـكانخاصیاسـتبسـتگیبهنظـرواقف
دارد؛اگرواقفاجازهدادهباشـداشـكالندارد
ولـیاگـراجـازهنـدادهباشـدوهیـچدلیـل
عقلـيهـمپیـدانمیکنیـمودرعـرفهم،
چنینمسـئلهاينبوده،احتیاطدرایناسـت

.کـهخـارجنكنیم
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همـهمـامعمواًلبهخصـوصدرماهرمضـان،دعاميخوانیـمووقتي
واژهدعـابـهکاربردهميشـودخواندندعاهایيمثـلدعايکمیلبه
ذهنمـانميآید،امـااینکاردرواقع،دعاکردننیسـت،بلكهخواندن
دعایـياسـتکـهازامامبهمارسـیدهاسـت.دعاخوانـدنغیراز
دعاکردناسـت.دعابهمعنايخواسـتنچیزيازکسـياسـت؛البته
خوانـدندعـاکاربسـیارشایسـتهوخوبياسـت،مبادابااینسـخن،
ایـنکارتـركشـود.باألخرهدعاخوانـدنهمیادوتوجـهپیداکردن
بهخدايمتعالاسـتواینکاريبسـیارارزشـمنداسـت،امااینغیر
ازدعـاکـردناسـت.دعـاکردنایناسـتکهمضمـونجمالتدعا
ازدلانسـانبرخیزدوحقیقتاًمقتضايحالانسـانباشـد،بهاینمعنا

کـهگویاخود،ایـنجمالتراانشـاءميکند.
اِع إَِذا َدَعـاِن؛مندعاي خـدايمتعـالميفرماید: أُِجيـُب َدْعَوۀَ الـدَّ
دعاکننـدهراهنگامیکـهمـرابخوانـدپاسـخميگویـم.نميفرمایـد:
عـا.خوانـدنعبـارتدعـا)کـهغالبـاًهمبـدونتوجهبه إَِذا قَـَرأَ الدُّ
معناسـت(،خواسـتنچیزيازکسـينیسـت.دعايواقعيایناسـت
کـهاواًلدعاکننـدهبدانـدکهچـهميگویـدوثانیاًحالويمتناسـب
بـاجمالتـيباشـدکهميگویـد.نكتهدیگـردرایـنآیهشـریفهاین
اسـتکهخـدايمتعالميفرمایـد:إَِذادََعاِن؛هنگامیکـهمرابخواند،

ونميفرمایـد:إذادعـا؛هنگامیکـهدعاکند.آیاماوقتيبرايوسـعت
روزيدعـاميکنیـمواقعـاًازخـداروزيميخواهیمیادرکناردسـت
وپـازدنهـا،تملقگویيهـا،رشـوهدادنهـاو...احتیاطـاًدعایـيهم
ميکنیـم،چراکـهباألخرهبيضرراسـت؟!اینگونهدرخواسـتکردن
درحقیقت،دعاوخواسـتنازخدانیسـت.ایندرواقعدعاوخواسـتن
اززیـدوعمـراسـت.دعايحقیقيآناسـتکـهواقعاًانسـانازخدا

خواسـتهخودرابخواهد.
البتـهخـداارادهکـردهکـهدرایـنعالمکارهایـشرابااسـبابيانجام
دهـد،امـادلبسـتگيدعاکنندهواقعـيتنهابهخداسـتواسـبابرا
تنهـاوسـیلههایيميدانـدکـهخداونـدبـهاقتضـايحكمـتخـود
قـراردادهاسـت.اگـربیمـاراسـت،شـفاراازخداوندميخواهـد؛البته
وظیفـهواجبـشایـناسـتکـهنزدپزشـكبـرودونسـخهاوراهم
مصـرفکنـد،امـااینغیرازشـفاخواسـتناسـت.اینکارهـاانجام
تكالیـفاسـتودرحینانجاماینتكالیـفدلدعاکنندهواقعيپیش
خداسـتوازاوشـفاميخواهـد)َوإَِذاَمِرْضُتَفُهَوَیْشـِفیِن(.اگرچنین
حالـيبرايانسـانپیداشـود،خدايمتعـالمزديبهاینحـالواین
دعـاميدهدکـهبابسـیاريازعبادتهاوکارهايخـوبدیگراصاًل

قابلمقایسـهنیسـت.چنیـندعایيمغزعبادتاسـت.

 د  عا کرد  ن یا د  عا خواند  ن؟!
آیتاهللمصباحیزدي
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اگـرسـعيکنیـدآنانـدازهازآدابراکهیـادگرفتهایددرهمـانروزهاي
اول،وبهخصـوص»روزاول«عمـلبكنید،اینچیزعجیباسـرارآمیزي
اسـتکـهدنبالـشتوفیقهـمخواهیـدداشـت،امااگـرمخصوصـاًروز
اولیـادرروزهـايآغازیـنچنـدانسـعينكردیـدآنچـهراکـهازآداب
روزهدارانميدانیـد،خـوبعمـلبكنیـد،ولـوبهاینشـكلکـهبگویید
»حاالتازهماهمباركشـروعشـدهاسـتوماهمسـعيميکنیمخوب
روزهبگیریـم،حاالاولشاسـت،چنیـنوچنانميکنیـم،آدابرارعایت
ميکنیـم،بههـرصورتکهباشـد...«اگـرروزهاياولمراعـاتنكردید
دچـارقسـاوتمخصوصيميشـویدکهبعدتالشـتانبـرايمراعاتآن

آداب،چنـدانبهثمرنميرسـد.
شـبیهآنمسـئلهايکهدرنمازهسـت؛شـنیدهایدمضمونروایتيراکه
ميفرمایـد:خـدايمتعـالسـهباراقبـالميکند،اگرانسـاندراینسـه
اقبـالبـهخودشآمـدنمازخوبميخوانـدواگربهخـودشنیامد،دیگر
بـهخـودآمـدندرآننمـازمشـكلاسـت؛یعنياگـردرنمـازيتصمیم

گرفتیـدباحضـوروتوجهنمازبخوانیـداماخرابکردیـدودوبارهتصمیم
گرفتیـد،دوبـارهخـرابکردیدودوبـارهتصمیمگرفتیدوسـومینبارهم
خـرابکردیـد،دیگـرچهارمینبارتصمیمگرفتنمشـكلاسـت.ایندر
نمـازچیزاسـرارآمیزياسـت.درروزههـم،چنینچیزيهسـت.درروزه
نميگویـممضمـونروایتياسـتکـهمنبهصراحـتدیدهباشـم،ولي

چیـزمجربياسـت؛شـایددرروایاتهمباشـدوبنـدهندیدهام.
مقصـودمـرافهمیدید؟ازهمـانروزاول،سـعيکنیدکـهآنآدابيراکه
روزهداربهنسـبتواقعيبایدداشـتهباشـدوآنهارایادگرفتهاید،مراعات
کنیـد.ازهمـانروزاولسـعيکنیدکهمراعـاتکنید؛مثـاًلروزهدارباید
کـمصحبـتکنـدوتاحـدامـكانازصحبتهـايبيجابپرهیـزدتاآن
صفـايروزهکهدردرونهسـت،آنضیاءوروشـنيمخصـوصروزهکه
درایـامروزهداريبـرايروزهداردرباطنشهسـت،ونورانیتمخصوصي
اسـتوبرکاتزیاديداردوموجبجذبانسـانبهسـويخداميشـود

وموجـباطعامدرونيروزهدارميشـود،حاصلشـود.

]مـاهرمضـان[ماهتوبهواسـتغفاروقیاماسـت.بایدقلبهـاراازخیاالت،
خالـیکـردعزیـزم!شـقیوبدبخـتآناسـتکـهدرایـنماهشـریف
ازآمـرزشپـروردگارمحـروماسـت.بـههمـانقـدریکهازدیـنطفره
مـیروی،ضـرربـهکارهایدیگـرخواهدخـورد.اگـرانحرافپیـداکند،
پـروردگارلـذتمناجـاتراازتوسـلبمیکنـد؛انسـاناگربااولیـاءخدا
خـودشرامقایسـهکنـد،خیلیعقباسـت.عمدهسـرایناسـتکهآیا
عنایـتپـروردگارعزیزهسـتیانه!ایـناولحرفاسـت.نبیاکرم
فرمودنـد:دعـابـاالنمـیرودتـادهانتـانرامعطـرنكنیـدبهصلـواتبر

محمـدوآلمحمد.
منمخالفمبااینکهشـماخسـتهبشـوی!ولیكنحیفاسـتکهوقت
شـماصـرفتلویزیـونبشـود.درمـاهرمضانوقـتراصـرفبیچارگی
خـودموخـودتبكـن.یـكنمـازنافلـهبخـوانهفتـادبرابرنسـبتبه
ماههـایدیگـرارزشدارد،دیگـرتجارتـیازایـنبهتر؟!انفـاقمیکنی،
برابـرواجبـاتبرایتـانعـوضاسـتوآنوقتبههمینعوضهاسـت

کـهیـكنمازقضـاهفتادبرابـرماههـایدیگـرارزشدارد.
نبـیاکـرمجانمازشـانومسواکشـانباالیسرشـانبـودهمینکه
بـرمیخواسـتند،سـجدهمیکردند.حـاالعزیزمـن!یـكتجارتیبكن
بگـذارعمـربـرودبـاال؛نبـیاکـرمسـجدهمیکردنـدکـهالحمدهلل
مـنرازنـدهکـردیدوبـاره،تـادوبـارهتجـارت)بندگـی(کنـم.درسـت
بهرهبرداریکنازعمرت!درسـتحسابرسـیکنازنفسـت!کسـیکه
محاسـبهکنـدنفـسخـودرا،پـروردگاررشـداوراالهـاممیفرمایـد.ماه
رمضـانشـهرصبراسـت؛هرکسافطـاریدهدصائمـیرا،مثلاینکه
بنـدهایراآزادکـرده؛مـامقدورمـاننیسـتکـهافطاریدهیـم.حضرت
فرمودنـد:لبشرابزندبهشـیرمثـاًلیكخرمادوتاخرمـا؛کمكخانواده
کـن،بروظرفبشـور؛شـماهمبـرودرآشـپزخانه.حاالالزمنیسـتکه

اوبفهمـد؛بروبشـورعزیزم!
اولاینشـهررحمتاسـت؛وسطشمغفرتاسـت؛آخرشاجابتاست.

حوائـجخودورفقاتونروبخواهیـد!حاجترفقاتونروجلوبیندازید!

 بگذار عمر برود   باال
آیتاهللحقشناس

 از همان روز اول
آیتاهللمحمدشجاعي
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 آب خوري مرغ ها
مرغداريهاسـت؛ آب ظـرف مثـل رزق،
آبخـوريآنهـااینطـوراسـتکـهکمـي
باالتـرازلبـهظرفيراسـوراخکـردهوآنرا
پـرازآبميکنندورويیكظرفبشـقاب
بشـقاب تـوي آب و برمیگرداننـد ماننـد،
زیریـنميآیـد.وقتـيآبدربشـقابجمـع
شـدومقابلسـوراخرسـید،متوقفميشود
وجوجههـاازآبهـاميخورنـد.یعنـيوقتي
مصرفشـدتولیدميشـود،نـهاینکهتولید

ميشـودتـامصرفشـود.
روزي،همیشـهبـامصـرفهمـراهاسـتنه
بـاتولیـد.اگـردهجوجـهآببخورنـد،آب
بیشـتريبیـرونميآیـدواگـرپنـججوجه

بخورنـد،آبکمتـريبیـرونميآیـد.
روزيانسـاناینچنیـناسـت.اگـرکسـي
هزینـهچنـدخانـوادهراتأمینکنـد،مصرف
آنهـا،موجـبزیـادشـدندرآمـدميشـود
زیـراهرکـسروزيخـودشراميخـوردو
نميتوانـدروزيشـخصدیگـريرابخورد.
اگـرانسـاناینمعنـيرابداند،وقتيکسـي
ازاوکمكـيبخواهـد،خوشـحالميشـودو
ميفهمـدکـهبناسـتخداونـدبـهاوروزي
بیشـتريبدهد،امااگرسـفرهاشرابسـتو
جلويمصـرفدیگرانراگرفـت،روزيهم

ميآید. بنـد

 مثل موشک نه هواپیما
زمیـن روي از کـه دیدهایـد را هواپیمـا
زمیـن بـه دوبـاره هواپیمـا اوجميگیـرد؟
برمیگـردد،اماموشـكازجاذبهزمینخارج
ميشـودودیگربرنمیگردد.سـرعتزیادي
الزماسـتتـاموشـكازجاذبهزمیـنخارج
شـود.همانطـورکـهزمیـن»جاذبـه«دارد،

»نیـت«هـم»جاذبـه«دارد.
نیـتانسـانهاگاهـيدرجاذبهخودانسـان
گیـرميکنـد.بسـیاريازاعماليکهانسـان
بهسـويملكـوتميفرسـتد،ازجـّوخودش
نميگـذرد،اوفكـرميکنـدآنعملـيکـه
فرسـتاده،رسـیدهاسـت!امـادرقیامـتکـه
عملـشرانشـانشميدهنـدميبینـدکـه
خیلـيازآنهـابـهجاذبـهخودشبازگشـته

است.
درجـاتعمـل،همـهاشمربـوطبـهنیـت

ميشـودوبسـتگيداردبـهاینکـهانسـان
بتوانـدتاچهاندازهايازخودشرهاشـودکه
اینمربوطبهشكسـتگيوسـوزدلاسـت.

 تغییر وضعیت ما
خورشـیدهمیشـهنـورميافشـاندوزمیـن
یكـيازمیلیونهـانقطهاياسـتکـهازنور
خورشـیدبهـرهميگیـرد،امابـراياینکهاز
نـورخورشـیدبهرهمنـدشـودميبایسـتدر

معـرضتابـشآنقـراربگیرد.
اینکـهشـبهانصـفکـرهزمیـنازنـور
خورشـیدبيبهرهاسـتنـهبرايایناسـت
کهخورشـیدبهسـمتزمیـننميتابد،بلكه

زمیـنبایـدموضعخـودراتغییـردهد.
»توبـه«تغییـروضعیـتانسـاننسـبتبـه
خداونـداسـت،نـهتغییـروضعیـتخداونـد

نسـبتبهانسـان.

 جنین آخرت
بسـیاريازامـراضانسـان،ریشـهدرزمـان
بـارداريودورانجنینيفرددارد.اینامراض
تـاوقتـينـوزاددررحـممـادراسـترنجي
بـراياوایجـادنميکنـد،امـاپـسازتولـد،
آرامآرامنشـانههايبیمـاريبـروزميکنـد!
دنیـارحماسـتوماجنینآخرتیـم.امراض
نشـان را خودشـان آخـرت در مـا روح
ميدهند،چـونروحمامتعلقبهآنجاسـت.
خشـم،شـهوت،زیادهطلبيوسـایررذایلو
امـراضاخالقـيخـودرادردنیانميفهمیم،
آنجاسـت و درميیابیـم آخـرت در بلكـه

ما جنين آخرتيم
چندتمثیلازآیتاهللحائريشیرازي
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کـهروحمـانبایـدرنجبكشـد؛چراکـهاین
مریضيهـاراازرحـمدنیابهآخـرتبردهایم
ودرآنجـاماننـدیـكنـوزادناقصالخلقهو

مریـضمـادرزاد،پاگذاشـتهایم.

 رفته ها یا نرفته ها
حرکـت مقصـد بهسـوي کـه مسـافري
ميکنـد،راهنرفتـهراپیـشروميبینـد،امـا
اگربهسـمتخالفمقصدبایسـتد،مسـیر

طـيشـدهراخواهـددیـد.
کسـيکـهرفتههـاوکردههـايخـودرا
ميبینـد،بایـدبـاورکندکـهدرحالاشـتباه
اسـتوپشتبهمقصدایسـتادهوکسيکه
نرفتههـاونكردههـارامينگرد،شـكنكند
کهروبهمقصدایسـتادهودرمسـیرصحیح

دارد. قرار

 قصه سایه ها
انسـانوقتـيپشـتبـهنـورميکنـد،خود
راميبینـد،آنهـمبزرگتـرازآنچـهکـه
هسـت،یعنـي»خـودبزرگبین«ميشـود.
همچنـانکـهاگردرشـبتاریـك،بهجاي
اینکـهروبـهفانـوسبایسـتد،پشـتبـه
فانوسایسـتاد،خودوسـایهخـودرا،آنهم
بزرگتـرازآنچـهکههسـتميبینـد.خود
بزرگبینـي،بـهدلیلپشـتکـردنبـهنور
اسـتوخداوندنورآسـمانهاوزمیناسـت؛

ـماواِتَواأْلَْرِض.« »اهللُنُـوُرالسَّ
هرگاهانسـانبـهخداونـدکهنورآسـمانها
وزمیـناسـت،پشـتکنـد،خـودراميبیند
وهـرچـهدورتـرشـودسـایهاشبزرگتـر
ميشـودودچـارخـودبزرگبینيبیشـتري
خداونـد سـمت بـه هـرگاه امـا ميشـود،
بایسـتدوحرکتکند،دیگرخودرانميبیند.

 پرد ه برد اري
هیچکـسبانگاهیـالمسیكنوارکاسـت
نميتوانـدبفهمـدکـهآننـوارپـراسـتیا
خالـي،واگـرپـراسـتچـهچیـزيدرآن

ضبطشـدهاسـت.
بـه نشـانهاي هیـچ کاسـت نـوار ظاهـر
دسـتگاه در اینکـه مگـر نميدهـد، مـا

شـود. داده قـرار ضبطصـوت
قیامـت،دسـتگاهضبطصوتیاسـتکـهدر
آن،نطقاعضاءوجوارحآشـكارخواهدشـد.
ظاهـرانسـانها،مانندنوارهاشـبیهیكدیگر
اسـت،فقـطیـكدسـتگاهخدایـيماننـد
قیامـتاسـتکـهبـاآنميتـوانازدرون

انسـانهاپـردهبرداشـت.

 تکیه گاه
اگـربـهجـامفلـزيضربـهايواردشـود،
مدتهـاارتعـاشخواهـدداشـت،ولـياگـر
جـامرابـادسـتبگیریـموضربـهايبهآن
واردکنیـم،دیگـرارتعاشـينخواهدداشـت.

انسـانيکـهتكیهگاهـينـداردوخـدااورا
نگرفتـهاسـت،بـایكضربـه،آرامـشخود
راازدسـتدادهوتـامدتهـامضطـرب،
سـردرگموحیـرانخواهـدمانـد،اماکسـي
کـهمتكـيبـهخداسـتودلـشبـهاوآرام
شـدهوخـدااوراگرفتـه،درمقابـلضربات،
مضطـربنخواهـدشـدوآرامـشخـودرا

حفـظخواهـدکرد.

 د عا پمپاژ است
کشـتيايراتصـورکنیدکهرويدریاسـیر
ميکنـد.اگـرآبمـوجبزنـدودرکشـتي
بریزد،کشـتيسـنگینميشـودومقـداري
درآبفـرومـيرود.درهجـومبعـديامواج،
آببیشـتريدرکشـتيميریـزد،چـوندر
اثـرمـوجقبلـيپایینرفتـهوبهسـطحآب

نزدیـكشـدهاسـت.
انسـاندردنیا،مثلکشـتيرويآباسـت؛
کشـتيوجـودشاگـرازآبدریـايمـادّي
خاليباشـد،دریـادراختیاراوسـت،امااگردر
کشـتيوجودشآبریخت،بایدآنآبرابا

پمپـاژخاليکند.
ادعیـهوزیـارات،پمپاژکردنآبازکشـتي
اسـت.درروایـاتآمـدهکـهانسـانروزي
هفتـادمرتبـهاسـتغفارکنـد.مثلایناسـت
کـهبراثرموج،مقداريآبدرکشـتيشـما
ریختهوشـمابایدهفتادسـطلآببكشیدو

.ازکشـتيبیـرونبریزید
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بـه»ورقۀبن نوفل«گفتهبـود»درخواب
دیـدممـاهازآسـمانفرودآمـدودرکنارمن
افتاد.«پاسـخشـنید»پیامبرآخرالزمـانباتو
ازدواجميکندوتوبهســعادتهمسـرياو
نائـلميگردي.«بـاردیگرهمخـوابدیده
بـود»خورشـیددربـااليکعبـهچرخیـدو
کمکمپایینآمدودرخانهاشفرونشسـت.«

بزرگانوثروتمندانقریشازخواسـتگارانش
بودنـد.تاریـخ،نامشـانراهـمآورده؛»عقبۀ بن 
ابى معيـط«، »صــلت بن ابى یهـاب« وحتـی
خدیجـه امـا  »ابوسـفیان«، و »ابوجهـل«
بانـویآفتاب،همـهراطردکـردوپیامبر
راپذیرفـت؛نـهبـرايمـالکـهایـنمـرد
فقیـرچیـزينداشـت؛بلكـهبـراياخـالق
کریمانه،ملكــاتپســندیدهوصفـاتبرتر

بينظیـرش. و

روزعقـدبود.مراسـمکهتمامشـدپیامبر

خـداعـزمخانـهعموکـرد،امـاحضرت
خدیجهاینگونههمسـرخـودرامخاطب
قـرارداد»بهخانـهخودتانواردشـوید،خانه
منخانهشماسـتومنکنیزشـماهستم.«

ثروتمندتریـنزنمكـهبـودکـهیـك
قلـمفقطهشـتادهزارشـترتجاریداشـت
امـااینچنیـنعاشـقانهبـاپیامبـرسـخن
و دنیـا نعمتهـای تمـام »اگـر میگفـت
سـلطنتپادشـاهانراداشـتهباشـموملك
آنهـاهمیشـهازآنمـنباشـد،درنظرمن
بهانـدازهبـالپشـهایارزشنـداردزمانیکه

چشـممـنبـهچشـمتـونیفتد.«

مالـشچـهشـد؟پیامبـرازامـوال
خدیجـهبدهـكارانراازبنـدبدهـكاریرها
ميسـاخت،بهتهیدسـتانیاريميرسـاند،
بـهبینوایـانویتیمانرســیدگیمینمودو
مســلمانانیکـهازمكـهبهمدینـههجرت

را آنهـا امـوال مشـرکان و مینمودنـد
مصـادرهکـردهبودنـد،کمـكمیکـرد.

روزیحلیمــهســعدیه)دایـهپیامبـر(به
مكـهنزدرسـولاکـرمآمـدوازقحطی
وخشكسـالیآنسالشـكایتکرد.پیامبر
ایـنموضـوعراباخدیجهدرمیانگذاشـت.
ایشـانچهـلگوسـفندوشـتربـهحلیمـه
ســعدیهبخشــیدتااوباشـادمانیبهسوي

خانــدانشبازگردد.

قریـشناسـازگاربـودوهـرعملـیاز
اوممكـن.پیامبـربرخـیازروزهـابـهکـوه
میرفـتتـامخفـیباشـدازدسـتوزبـان
ایـنقـوم.یـكروزکـهخدیجـهغـذای
رسـولاهللرابـرايایشـانمیبـرد.درکوچه
کسـیازایشـانپرسـید:پیامبرکجاسـت؟
تـرسبـرخدیجـهمسـتولیشـد؛تـرساز
آنکـهاینمـردنیزجـزوهمانهایياسـت
کـهمیخواهـدپیغمبـرراترورکند.سـخني

ماد ربزرگ طايفه آفتاب
فاطمهغالمعلیتبار

مقاله خوبان
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نگفـت.آنمـردگـذرکـرد.ازکـوهکـهباال
رفـت،بـهعـادتهمیشـهبانـگزد:حبیبي
محمـد...چـونپیامبـررایافـتوقضیهمرد
راگفـتوشـنیدکه:خدیجـه!آنمرديکه
دیـديجبرئیـلبودوفرمـود:بهتوبشـارت

بدهـمبـرقصـروخانـهايدربهشـت.

سالمرسـان پیامرسـان، جبرئیـل گاه 
ای میشـد؛ خدیجـه جنـاب بـر خداونـد
محمـدبـهخدیجـهازسـويخداونـد
سـالمبرسانواورابشـارتدهبهخانهایدر
بهشـتازجواهرکهنـهنالهایدرآناسـت

ونـهرنجی.

درشـبرحلتـشبـهپیامبروصیـتکرد:
اولطلـببخشـش؛مـنراببخشـیدچون
قـدرشـماراندانسـتمونتوانسـتمآنطـور
کهشایسـتهتانباشـدبهشـماخدمـتکنم.
پیامبربهایشـانپاسـخدادند:توکوتاهي
نكرديوهرچهازدسـتتبرآمدانجامدادي.
دومسـفارشزهـراواینکـهپـسازمن
ایـندختـر،یتیـممیشـود.اورابـهشـما

ميسـپارم.
بانـویمكـهامـاازبیانوصیتسـومشـرم
کـرد؛پـسدختـرشزهـراراواسـطهقـرار
دادتـاسـخنشرابهگـوشپیامبربرسـاند:
مـنهرچهداشـتمدرراهاسـالمخـرجکردم
واکنـونبـرايتهیهکفـنخودپولـيندارم.
مـنازقبـرميترسـم،ازپـدرتميخواهـم
کـهلبـاسخـودراکفنمنقـراردهـدتااز

عـذابقبـردرامانباشـم.
ایـنسـخنکـهبـهگـوشپیامبـررسـید،
جبرئیـلهمـراهپیامـینزدرسـولخدا
آمـد:خداونـدعّزوّجلفرمودنـدکه»خدیجه

تمـاماموالـشرادرراهماخرجکردوسـزاوار
اسـتکـهمابرایـشکفنبفرسـتیم.«کفن
خدیجـهازبهشـتآمـدهبـود.پیامبـر
ردایـیداشـتکـهعبادتشونمازشـبشرا
درآنبهجـایمـیآورد.ردایایشـانهمـراه

خدیجـهشـددرقبر.

مراسـمتشـییعحضـرتخدیجـهبـود.
دختـرشفقـطپنـجبهـاررادیـدهبـودو
پاییـزغممـادررابـاورنمیکرد.اطـرافپدر
میچرخیـدوخـودشرابـهاومیچسـباند
ومیپرسـید:ايپـدر!مـادرمـنکجاسـت؟
پـدراماپاسـخيبرايگفتننداشـت.پاسـخ
ازعـرشخـدارسـید؛جبرئیـلنـازلشـدو
فرمـود»یـارسـولاهلل!خـدايعالمدسـتور
دادبـهزهـراازطـرفمنسـالمبرسـانيو
بگویـي:زهراجان!سـراغمـادرتراازپدرت
میگیـری،مادرتداخلبهشـتاسـتودر
کنـارحضرتمریموحضرتآسـیهاسـت.«
اینگونهوقتیکهسـخنجبرئیلبـهزهراي
مرضیـهرسـاند،قلبـشآرامگرفـتوبهانـه

مـادرنگرفت.

سـالدهمهجرت،حضرتابوطالبفوت
کـردوکمـیبعدترحضرتخدیجـه،آن
سـالراعامالحـزننامیدنـد.رسـولخدا

بعـدازاویكسـالعزاگرفت.

روزیپیامبریادخدیجهافتادوگریسـت.
ازمیانهمسـرانایشـان،عایشـهبهسخن
درآمـد:چـرادرسـوگزنـیپیروسـرخرواز
پیرزنـانبنیاسـدگریهمیکنی؟وپاسـخی
محكـمشـنید»اومـراتصدیق)بهرسـالت(
میکـردآنگاهکهشـماتكذیبـممیکردید،

بـهمـنایمـانآورد،آنزمـانکـهشـمابر
مـنکافـربودیدوبرایمفرزندآوردولیشـما

نازایید.«

شـعله آنچنـان تعلقخاطـر و عالقـه 
دوسـتداران و دوسـتان کـه میکشـید
خدیجـهنیـزبـاربـطبـهاو،مشـموللطف
پیامبـر هـرگاه میشـدند؛ رسـولاهلل
گوسـفندیقربانـیمیکردنـد،قطعههایـی
خدیجـه حضـرت دوسـتان بـرای را
میفرسـتادندوباالترکههـرگاهبرایپیامبر
میفرمودنـد: میشـد آورده هدیـهای 
ایـنرابـرایفـالنخانـمببریـداودوسـت
خدیجـهبودوایشـانرادوسـتمیداشـت.

خویلـددختـردیگـریداشـتبهنـامهاله؛
خواهـرخدیجـهکبـري.روزيدرمدینـهاجازه
خواسـتتـانـزدرسـولخـداشـرفیابشـود.
وقتـیپیامبـرصـدايهالـهراشـنید.همـه
و مـرورشـد درذهنـش خاطـراتخدیجـه
حالـشبـهتغییـرواندوهرفـت.یـادخدیجهو
غمنبودنشهمیشـهبرايپیامبرسـنگینبود.

امـامحســینچندیـنبـارپیـادهاز
مــدینهبهمكـهبرايحجوعمرهمسـافرت
کـرد.یكبـارکـهانسبـنمالكهمـراهآن
حضـرتبـوده،گفتهاسـت:امامکنـارمرقد
شـریفحضـرتخدیجـهآمـدودرآنجـا
)بـهیـادخاطـراتفداکاریهـایخدیجـهو
ظلمهایـیکهبهاوشـد(گریسـت.آنگاهبه
مـنفرمـود:ازمنفاصــلهبگیر،منکنــار

...رفتم...ایشـانمشــغولنمازشـد
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اشاره
اگـرکمـیبـهگذشـتهبرگردیـم،یادمـان
میآیـدکـهبخـشزیـادیازدانسـتنیهاو
احساسـاتمـادربارهمـاهرمضانبـههمراه
دسـت بـه روزهداری از کـه تجربههایـی
آوردهایـم،بـهوالدینمابرمیگـردد؛آنهایی
کهاکنونبااشـتیاق،انتظاررسـیدناینماه
زیبـارامیکشـند،لحظههایینابازسـحر
وافطـارایـنمـاهرابـهخاطـردارندکـهدر
آنافـرادخانـهدرآرامشـيوصفناشـدنی
همـراهبـاروحیـهایمتفـاوت،درکنارشـان
بودند؛مـادریبالبخندیسرشـارازرضایت
ومعنویـتوپـدریبـاجدیتفـراوانبرای
برگـزاریهـرچـهبهتـرمناسـكمـاه.در
مقابـل،افـرادیکـهایـنمـاهرابـرایخود
کردهانـد، تعریـف دشـوار ریاضـت یـك
خاطراتـیشـنیدنیازاجبارهـاوروشهـای
پـدرومـادردارنـد؛ازنحـوهبیـدارکـردنتا
اسـاس بـر . و... پیدرپـی سـرزنشهای
تحقیقاتتربیتی،والدین،سـهمبسـیاريدر
انتخـابیـاردرفتارهایدینیفرزندانشـان
ایفـامیکنند؛ازایـنروتوجهبـهچندقانون

میتواندراهگشـاباشـد:

1. قانون سطح توانمند ی
تكلیفبـراسـاستواناییماتنظیمشـده

اسـت؛ازایـنرونمازفردیکهمشـكل
صـورت بـه حتـی دارد، جسـمی
درازکـشهـمپذیرفتنـیاسـت.
اولیـن بـرای کـه نوجوانانـی
بـارتجربـهروزهرابـهدسـت
میآورنـد،بیـشازهـرچیـز
دیگرینیـازدارندتاخانواده
آنهاتكالیـفهماهنگبا
توانمندیشـانراپیشنهاد
دشـوار ازایـنرو، نماینـد.
میتوانـد مسـئله کـردن
را دلزدگـی از نوعـی
باعثشـود.مثـاًلزمانی
فرزندتـان از شـما کـه
سـاعت دو میخواهیـد

قبـلازسـحریبیـدارباشـدتـابـهفیـض
معنویآنبرسـدوفرزندتانقـدرتآنرادر
خـودنمیبینـد،نوعـیسـختگیریرارقم
میزنیـد.اصـراربـرخوانـدننمـازاولوقت
بـهویـژهدروعـدهافطارهمبـرایفرزندانی
ندارنـد،خطـای را کار ایـن آمادگـی کـه
تربیتـیاسـت.بـههمیـنخاطـردرفقهما
تأکیـدشـدهزمانـینمـازمغـرببـرافطـار
مقـدممیشـودکـهکسـیمنتظرمـابرای
افطـارینباشـدیـاضعفجسـمیمـاتمام
حواسـمانرابهسـمتغذایافطارنكشاند.

2. قانون تد ریج
حرکـتپلكانیبهسـمتزندگیآسـمانیو
متعالـی،ازراهبردهـایجـدیتربیـتدینی
فضـای بـا آرامآرام کـه فرزندانـی اسـت.
معنـویماهرمضـانودیگرمناسـكدینی
خومیگیرنـد،ماندگاریبیشـتریرویاین
رفتارهاخواهندداشـتتاآنـانکهبیمقدمه
وتهـیازهـرنـوعتجربهایبهایـنرفتارها
کشـاندهمیشـوند.ازایـنرو،درآموزههـای
تربیـتدینـیمـاآمـدهاسـتکهکـودکان
راپیـشازوجـوبروزهبـاتنظیـمتغذیهدر
سـاعتهایمشـخصازماهرمضـان،برای
ایـنکارآمـادهکنیـد.روزهکلهگنجشـكی،
ریشـهایرواییداردوپیشـنهادیپیشـرفته
اسـتکهازکودکانمـاعابدانعالقهمند
بهدینومناسـكآنمیسـازد.حتی
پیشـنهادمیشـودبـراینوجوانانی
کـهقراراسـتجهتمـاهرمضان
آمـادهشـوند،یكهفتـهماندهبه
ایـنمـاه،برنامـهآمادهسـازیبا
تنظیـموعدههـایخـوابوغذا

تـداركدیدهشـود.

3. قانون پاسخ گویی
متعـددی سـؤاالت کـودکان
دربـارهتفاوتهایمـاهمبارك
ماههـای دیگـر بـا رمضـان
سـالدارنـدکـهچشـمبـه
راهدریافـتجـوابمناسـب
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ازچرایـی آگاهسـاختنفرزنـدان هسـتند.
وجـوبروزهبـامنافعـیکـهبـرایایـنکار
برمیشـمرید،گاماساسـیبرایشكلگیری
شـناختصحیحدربارهتصمیمهـایخداوند
بـرایماسـت.زمانـیکهیـكمـاهرمضان
بـهعنـوانیـكاردوییكماهـهسـالمت
تقویـت دوره و روانـی معنـوی، جسـمی،
ارادهوتوجـهبـهدیگـرانتعریـفمیشـود،
بـرایهمیشـهعظمتـیزیبـاوتصویـري
بهیادماندنـیدرذهـنکـودکانایجادخواهد

د. کر

4. قانون خوشایند سازی
برایانجـامکارهایبـزرگ،ازپیشنیازمند
تداركروحیهمناسـبهستیم.اگرمیتوانید
بـرایقبـلوبعـدازمـاهمبـاركرمضـان،
مسـافرتیابرنامهتفریحیمناسـبیتدارك
ببینیـدتـاضمـنزدودنخسـتگیروزهای
امتحـان،آمادگـیورودبـهیكمـاهمتفاوت
راایجـادنماییـد.درروزهـایروزهدارینیزبا
درنظـرگرفتنشـرایطدشـواریکهممكن
اسـتنوجـوانروزهدارشـمابـاآنمواجـه
اوقـات برنامههـای فشردهسـازی از شـود،
فراغـتبپرهیزیـد.نوجوانـیکـهدرهـوای
گـرمتابسـتانیوشـرایطروزهداریبـهدلیل
برنامهریـزینادرسـتناچاربـهرفتوآمددر
مسـیرکالسهـایتابسـتانیاسـت،ازنظر
قـوایجسـمیممكناسـتبـاکمبودهایی
روبـهروشـودوتشـنگیناشـیازایـنتردد،
اذیتـشکند.اگرشـرایطخانگیشـمااجازه
میدهـد،بیـداریفرزنـدانتـازمـانصرف
سـحری،پیشنهادمناسبیاسـتکهدریافت
کالـریموردنیـازرابهتـرتـداركنمـودهو
چرخـهخـوابراموقتـاًبـهسـویروزهـای
داغمیبـردکـهبهکاهـشفشـارروزهداری
کمـكمیکنـد.بـرایعصرهـایفرزنـدان
تنظیـم مناسـبخانگـی برنامههـای نیـز
کنیـدتـاماهرمضـانبـرایآنهـاتبدیلبه
ماهـیشـادومتنوعشـود.نكتـهقابلتوجه
درایـنبخـش،رویاروییمابادشـواریهای
روزهداریاسـت.والدینیکهدائماًازسـختی

روزهداریدرطـولمـاهرمضـانشـكایت
میکننـدوانتظـارپایـانآنرامیکشـندو
نیـزکسـانیکـهروزهداریرابهانـهایبرای
تنـدیوپرخاشـگریدرمنـزلنمودهانـد،
مذهبـیخوشـایندی احسـاس نمیتواننـد
رابـرایفرزنـداندربـارهروزهودیگـرآداب

معنـویایجـادنمایند.

5. قانون پس اند از معنوی
مهمانـیخـدابـهمعنـایکامـلآنهمگام
بـاجهـشمعنویکـهفرزندشـمابـهدلیل
عصمـتفطـریاشبـاآنروبهرومیشـود،
سـببمیگـرددتـابچههـاتوجهبیشـتری
نسبتبهکشـانندههایمعنویداشتهباشند.
بـرایپاسـخبـهایـننیازشـان،الزماسـت
ضمـنرعایتاعتدالوشـرایطسـنیآنها،
ازرفتـنآنهـابهبرنامههاییکهدرمسـجد
محـلبرگـزارمیشـود،حضـوردرمراسـم
شـبهایقـدر،خوانـدنجمعـیدعاهـای
ایـنمـاهونیزهمراهـیبادوسـتانمعنوی،
اسـتقبالنماییدوفرصتتجربههایمعنوی
رادرآنهـاتقویتکنیـد.مطالعهکتابهایی
دربـارهخداشناسـی،زندگـیمـردانالهـیو
نیـزآگاهشـدنازسـبكزندگـیاسـالمی،
میتوانـدایـنتشـنگیمعنـویرادوچندان
نمایـد.انـسبـاقـرآندرچارچـوبذهنـی
یكنوجـواننیـزلذتبخشاسـت؛ازاینرو
ضمـنتشـویقفرزنـدانخـودبـهتـالوت
روزانـهبرخـیازآیـات،ازآنهـابخواهیـدتا
دربـارهمعنـایآیـاتودلیلنازلشدنشـان
کنجـكاوینشـاندهنـدوجوابسـؤاالتی
راکـهدراینبـارهازطـرفشـماایجادشـده
و نرمافزارهـا در جسـتوجو بـا را اسـت

کتابهـایتفسـیریبـهدسـتآورند.

6. قانون همد لی
یكـیازفرصتهـایزیبـایمـاهرمضـان،
کـه اسـت کسـانی تمـام بـا همدلـی
محرومیتهایشـانسببشـدهتاتمامسال
روبـهرو زندگـی در محدودیتهایـی بـا را
باشـند.دركشـرایطکسـانیکهدسترسـی

کافـیبـهتغذیـهخـوبندارنـدونیـززندگـی
همـراهبامشقتشـان،سـببمیشـودتـافرزند
شـمانـگاهکاملتـریبـهزندگـیوفـرازو
نشـیبهایآنداشـتهباشـد.انتخـابزندگی
بـهسـبكماهرمضـان،عاملیاسـتتابچهها
ازداشـتننعمتهـایاطـرافخـوداحسـاس
شـكرگزاریورضایـتبنماینـدوبـهازایآن،
بخشـیازاندوختههـایمالـیوغذاییشـان
رابـادیگرانبهاشـتراكبگذارند.مشـارکتدر
طرحهـایمـاهرمضـانمثلافطـاریمحلهیا
طـرحاهداینانبهمحرومانکـهدرنیمهاین
مـاهبرگـزارمیشـود،موقعیـتمناسـبيبرای
رشـدهمدلـیاجتماعـیرافراهـممیسـازد.

7. قانون پای بند ی اجتماعی
درمـاهمباركرمضـان،روزهخـوارییكرفتار
غیرقانونـیبـهشـمارمیآیـدوبیشـترمـردم
سـعیمیکنندایـناحتراماجتماعـیرادرخود
ایجـادکنند.بـهفرزندتـانبیاموزیدکـهاگربه
هـردلیلیروزهنمیگیرد،ازخوردنونوشـیدن
درجاییکهروزهدارننظارهگراوهسـتند،پرهیز
کنـدواینرابهعنوانیـكرفتارمترقیبداند.
زمانـیکهخـودشـاهدهنجارشـكنیبرخیاز
افـرادجامعـهاسـت،فرصتمناسـبیاسـتتا
زشـتیایـنکاررابـهخوبـیاحسـاسنمایدو
خویـشرادرزمـرههمراهـاناینمـاهبداندنه
درگروهـیکـهبهدالیلگوناگونمناسـبتیبا
ایـنفضایمعنـویدرخـودفراهـمنكردهاند.
تمریـنرفتارهـایاجتماعـیهماهنگبـاماه
خـدا،زمینـهایاسـتتـاکـودکانونوجوانـان
پایبنـدیبهدیگـرقانونهـایاجتماعـیرادر

.خـودبیافرینند

سخن آخر

ـادرسرنوشـت
کـهرفتـارم

بـاورکنیـم

سـتقیمدارد؛
مـانتأثیـرم

عنـویفرزندان
م

ـاهرمضانبا
پـسبـامهـارتوظرافتم

وفرزندانمان
نيبرایخـود

صفاودلنشـی
بیافرینم.
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آب كه از سحــر گذشت 
چگونه د ر روزهاي د اغ رمضان تشنه نشویم 

روزهداریوگرسـنگیباعـثافزایشحرارت
بـدنوتولیدبیشـترصفـرامیشـود.افزایش
حـرارتوصفـراپیامدهاییماننـدعطشدر

پیخواهدداشـت.
بدیهـیاسـتکسـانیکـهبـدنکمآبتری
دارنـد)افـرادالغـروبهویـژهالغرهـایگرم
مزاج(نسـبتبهاینمشـكالتحساسترند
وبههمیندلیلبایدمراقبتبیشـتریداشته
باشـند.ازبهترینروشهابرايرفعتشـنگي،
اسـتفادهازخوراکيهایـياسـتکـهطبـع
خنـكیـاسـرديدارنـدوبهاصطـالح،ضدّ
صفـرابـودهوحـرارتکبدرافرومینشـانند:

شربت عسل و آب لیموی طبیعی
چنانچهبینافطارتاسـحردویاسـهلیواناز
اینشربتگوارارامصرفکنید؛رطوبتکافی
بـرایبدنتأمینمیشـودوکمبـودآببدنو
افزایشحرارتوغلبهتشنگیدراثرروزهداری

پیشنخواهدآمد.

شربت لیمو
مقـداریشـكر)سـرخ(رادرظرفـیریخته
بهانـدازهایآبلیموتـرشتـازهبـهآناضافه
کنیـدتارویشرابگیرد.سـپس24سـاعت
درظرفیدربستهودماییمعمولینگهداری
نماییـدوسـپس،صافکردهبـاقدریدیگر

آبلیموتـرشتـازه،قـوامبیاوریـد.این
مایهشـربترادرهنـگاممصرف

بـاآبرقیقکردهبنوشـید.

شربت خاکشیر
شـربت نوشـیدنیها، بیـن از

خاکشـیرجایگاهویژهایدارد.ایننوشـیدنی
ازقدیـمدرفصـلگرمـاوبـرایمقابلـهبـا

تشـنگیبـهکارمیرفتـهاسـت.
اضافـهنمـودنچندقطرهآبلیموتـرشتازه

تأثیرشـربتخاکشـیرراافزایشمیدهد.

شربت سکنجبین
دوواحـدشـكرسـرخ،دوواحدعـرقنعناع
ویـكواحدسـرکهانگـورخانگـیراباپنج
قسـمتآبمخلـوطکنیـدوافطاروسـحر
نصـفلیـوانآنرابـانصفلیـوانآبمیل
کنید.برایخنكشـدنبیشـتراینشـربت،
میتوانیـدبـهجـایآبازعـرقکاسـنی
اسـتفادهکنیـدوبههنـگامنوشـیدن،کمی

تخـمخرفههـماضافـهکنید.

شربت آب غوره و رب انار
سـهواحـدآبغـورهبینمـكرابـادوواحد
ربانـارخانگـیمخلـوطکردهچنـددقیقه
جوشـاندهدرجـایخنكنگهـداریکنید.از
اینمخلوطهرشـبسـهقاشـقغذاخوری
تـانصـفاسـتكانرابـایـكاسـتكانآب

مخلـوطومیـلکنید.

آب غوره طبیعی
دارنـد؛ گرمـي بسـیار طبـع کـه کسـاني
ميتواننـدبـههنگامسـحر،کمـيآبغوره
رابـاآبمخلوطنمودهومیلکنند.)به
ویژهپـسازخوردنغذاهـايچرب(

تخم گشنیز و آب غوره
کسـانیکـهدرطولروزبدنشـان
شـدید عطـش دچـار شـده داغ

میشـوندمیتواننـدهـرشـبیـكقاشـق
مرباخـوریپـودرتخـمگشـنیزرادریـك
اسـتكانآبغـورهبینمـكریختـه،آنرا
دریخچـالگذاشـتهوسـحرآنراصـافو

کمکـممیـلکننـد.

عرقیات با طبع سرد 
مساوی نسبت به را شاتره و کاسني عرق
مخلوطکنیدودریخچالگذاشتهدرفاصله
افطارتاسحربهجايآبخوردنمصرفکنید.
اینکار،تشنگیطولروزرابسیارکممیکند.

                     فقط آب                         

اگرشـماهمازآندسـتهآدمهایيهستیدکه
آبرابهتریـننوشـیدنيبـرايرفـععطـش
ميداننـدوميگوییـدهیچچیـزجـايآنرا
نميگیـرد،بایـدبـرايذخیرهسـازياینمایع

حیاتـيدربـدنبااینتدابیرآشـناباشـید:
اضافـهکردناندکيآبلیمـویتازهبراي

طعمدارکردنآببسـیارمؤثراست.
وقـتخـاصافطاروسـحربـههیچوجه
زمانمناسـبيبرايذخیرهسـازيآبنیست.
بهتریـنوقـت،فاصلـهزمانـيبینافطـارو

سـحراسـت،آنهـمبهتدریـجوآرامآرام.
وعـدهسـحری، در زیـاد آب نوشـیدن 
نهتنهـابـهرفـعتشـنگیکمـكنمیکنـد
بلكـهموجـبرقیـقشـدنشـیرهمعـدهو

اختـاللدرهضـمغـذامیشـود.
تأکیـدميکنیـمکـهبسـیاريازمیوههـا،
شـیروحتيسـوپهمحاويمقادیربسـیار
بـااليآبهسـتندوميتواننـدتأمینکننده

بخشـيازآبموردنیـازبدنتـانباشـند.

چه بنوشيم؟
بهکوششمحمدعليکرمي
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خواب نیم روز )قیلوله(
خـوابنیـمروزرطوبـتمناسـبیبـرایبـدنفراهـممیکنـد
وباعـثافزایـشنشـاطدرانجـاماعمـالعبادینیزمیشـود.
توصیـهمیکنیـمازخـواببیشازحـددرسـایرزمانهاپرهیز

کنیـدوازفرصـتایـنمـاهبهخوبـیاسـتفادهکنید.

حمام با آب ولرم
یـكدوشکوتـاهومختصـرباآبولـرمازحرارتبدنکاسـته
واندکـیرطوبـتبـرایبـدنفراهممیکنـد.توصیهمیشـود
هنـگامدوشگرفتـنازآبخیلیسـردوآبگرمپرهیزنمایید

.چراکـهباعـثافزایشتشـنگیوضعفمیشـود

میوه و سبزی
خـوردنمیـوهوسـبزیهادروعـدهافطارو
سـحرافـزونبـراینکهدرکاهشتشـنگی
مؤثراسـت،بهحفظتعـادلآبوامالحبدن
نیزکمـكمیکند؛البتهمصرفسـبزیجات

رادروعـدهافطاريبگنجانیدنهسـحری.

نان و ماکارونی سبوس د ار
دروعدهافطاروسحریازکربوهیدراتهایی
مثـلنـانوماکارونـیسـبوسداراسـتفاده
کنیـد.ایـنمـوادسـببمیشـودگلیكوژن
بـدندرحـدطبیعیحفظشـدهوکمتردچار

تشـنگیشوید.

مصرفزیادگوشـتقرمزهممیتواندباعثافزایشصفراوتشـنگیشـود؛البتهافرادی
کهسـابقهکمخونی،ضعفویاافتفشـارهایمكّرررادارندازاینقاعدهمسـتثناهسـتند.

پرخوریدرسـحریكیازعواملتشـنگیدرطولروزاسـت.پسکمبخوریدتاتشـنه
نشوید.

پرهیـزازغذاهايسـرخکردنیوغذاهایبسـیارچرب،شـور،شـیرین،تنـدوپرادویههم
فرامـوشنشـود.مصـرفادویـه،فلفلوسـیررادرغذاهـایاینماهوبهویژهسـحرکاهش
دهیـد.چـای،قهوهوکاکائوهمبهدلیلخاصیتادرارآوریخودمیتوانندتشـنگیرابیفزایند.
خـوردنغذاهـایپروتئینـیرادروعـدهسـحریکمترکنیدچونبدنبرایمتابولیسـم
پروتئینهابهآبزیادینیازدارد.پسبهتراسـتگوشـتوسـایرترکیباتپروتئینیمثل

حبوبـاتوسـویارابیشتـردرافطـارووعدههایقبلازسـحریمصرفکنید.
خـوردنغذاهـایخشـكدروعـدهسـحری،عالوهبـرایجـادرفلكس)تـرشکردن(
درطـولروز،باعـثتشـنگیبیشتـرنیـزمیشـود.غذاهایخشـكنظیرکوکوسـبزی،
کوکوسـیبزمینی،کتلتوگوشـتهایسـرخشـدهمثلکبـاب،جوجهکبابوماهـیو...

بههمـراهغذاهایـیکـهادویـهزیـادیدارد،آتشعطشـتانراشـعلهورترمیکند.
مصـرفآبیـخاگرچـهدرابتداودرظاهرتشـنگیرافرومینشـاندامـادرنهایتباعث

تشـدیدتشـنگیمیشود.
خوابیـدنبالفاصلـهبعدازسـحری،بهخصوصاگـرغذاهایيباطبعگرممصرفشـده

باشـدموجبافزایشتشـنگیمیشود.
دراینایامازپیادهرویدرآفتابوقرارگرفتندرمعرضهوایگرمهمپرهیزکنید.

اگـراهـلچایـیهسـتید،چایکمرنـگمصـرفکنیـدودرصورتیکهاهـلدمنوش
هسـتید،دمنوشهایـيبـاطبعسـردویامعتـدلمصـرفکنیـدوازدمنوشهایيباطبع
گـرمماننـددمنـوشنعنـاع،بابونـه،اسـطوخودوسو...پرهیـزکنیـد.اینعرقیـاتباعث
افزایـشحـرارتبـدنوبهدنبـالآنتشـنگیمیشـوند.چـاینیزباعـثافزایـشادرارو

کاهـشمایعـاتبدنمیشـود.
کلهپاچـه،سـیرابی،شـیردانوسـایرغذاهایـیازایندسـت،عـالوهبـرسـنگینبودن،
موجـبتشـنگیزیـادمیشـوندوبهتراسـتکـهدرماهمبـاركرمضان،مصرفنشـوند،
ولـیاگـرمیلتـانبـرایخـوردناینغذاهازیاداسـتبهشـرطکـمبـودنآبونمكش،

الاقـلپیامدهـایکمتـریرامتحملخواهیدشـد.

خطوط قرمز تشنگي

اين كارهاي خوب

چه بخوريم؟
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سـالمتدرمـاهصیـامبـراينشـاطدرعبـادتوتوفیـقروزهداري
اهمیـتبسـیاردارد.دراینماه،غذاخوردنبهسـحریوافطارمحدود
میشـود؛بنابرایـنتوجهبـهخوراكهاییکـهدرایـندووعدهمصرف
میشـوند،دقـتویـژهایميطلبد.بهطـورکليبرايوعـدهافطاربهتر
اسـتازغذاهـايگـرموسـبكبهـرهگرفـتوبـرايوعدهسـحری
میبایسـتازغذاهـایمقـویوغذاهایـیکـهرطوبتکافـیرابرای

بـدنفراهـممیکنند،اسـتفادهکرد.

  آش  جو و فرني 
بـرايافطـار،آشجـویـكغـذایبسـیار
مناسـباسـت؛چونموجبکاهشحرارت
بـدنوجبـرانضعـفناشـیازروزهداری
میشـود.همچنیـندرپاكسـازیدسـتگاه
گـوارشوایجـادلینتمزاجنیزمؤثراسـت.
همچنیـنافـرادیکـهدچارمشـكلگرمی
وخشـكیمعـدههسـتند،بهتراسـتدرماه
رمضـان،ازفرنـیآردجـووبـاداماسـتفاده

کنند.

  شیر 
گرچـهمامیتوانیمپروتئیـن،کربوهیدراتو
چربـیشـیرراازموادیهمچـونتخممرغ،
برنج،نـان،ماکارونیوسـیبزمینیدریافت
شـیر، ویتامینهـای و امـالح امـا کنیـم،
بهویژهکلسـیمرانمیتوانیـمازخوراکیهای

دیگربـهدسـتآوریم.
شـیردرمیـاندیگـرخوراکیهـاجایگزیـن
مناسـبینـداردوبایددرفواصـلمیانافطار

دیگـر همـراه بـه تـاسـحر
فرآوردههـایلبنیمصرف
بـراي مـا توصیـه شـود.
گشـودنروزهیـكلیوان

دو بـا ولـرم شـیر
عـددخرماسـت.

چه بخوريم 
تا بتوانيم چيزي نخوريم
بهکوششعبداهللنیازي

  زولبیا و بامیه
ازآنجـاکـهاینشـیرینيهاباسـرخکردن
شـربت در شـدن غوطـهور و روغـن در
تهیـهميشـوند،جـزکالـري،مـادهمغذي
خاصـيرابـهبـدننميرسـانند.درضمن،
ازآنجـاکـهاغلـبروغنهایـيکـهزولبیـا
نـوع از ميشـوند سـرخ آن در بامیـه و
جامـدهسـتندوحـرارتزیـاديميبیننـد،
اسـیدهايچـربترانـسفراوانـيدارنـدو
بهدلیـلسـرطانزابـودنایـناسـیدهاي
چـربواینکـهدریافتشـانزمینـهابتالبه
بیماريهـايقلبـيراافزایـشميدهـد،به
تمـامگروههـايسـنيمصرفحداقلشـان

توصیـهميشـود.

  فست فود ها 
روغـن و چربـي از مملـو فسـتفودها
حتـي دارنـد. فراوانـي نمـك و هسـتند
فرآوردههـايگوشـتيکـهدرتهیـهآنهـا
اسـتفادهميشـوند،ازارزشتغذیـهايغذاي
آمـادهشـدهميکاهنـد؛بنابرایـننهتنهـابـا
خـوردنایـنغذاهاانـرژيمـازاديدریافت
خواهیـدکـردبلكهدرمقایسـهباایـنمقدار
کالـري،مـادهمغـذيقابلمالحظـهايبـه
بدنتـاننميرسـانید.پـسسـروهـرنـوع
غـذايخانگـيدرمقایسـهبـاانواعواقسـام
مصرفشـان و دارد ارجحیـت فسـتفودها
ميتوانـدبـهبهبـودوضعیـتتغذیهشـماو

مهمانانتـانکمـكکنـد.

  نوشابه
بـا گازدار نوشـیدنيهاي انـواع مصـرف
شـكمخالـينهتنهـانفـخرابـهدنبـالدارد
بلكـهباعـثسـوءهاضمههـمميشـود.به
همیندلیلسـروانـواعآبمیوههایطبیعي
وحتيشـربتآبلیمویخانگـيازبهترین

اقدامهاسـت.

  خوراکي هاي پرنمک
انـواع ماننـد پرنمـك انـواعخوراکيهـاي
شـوريبهعنـوانیـكهمـراهغـذاانتخاب
مناسـبيبرايسـفرهافطاروسـحرنیستند.
حتـيبرخيماهيهـاکهبرايتهیهشـاناز
نمكفراوانياسـتفادهميشـود،ماننـدانواع

  خرما،  آب گرم 
پیامبـرخـدافرمودهانـد»بهترینچیزی
کـهروزهداربـاآنافطارمیکند،کشـمشو

خرمـاویایكچیزشـیریناسـت.«
امامصادقنیزمیفرمایند:

آبگرمموقعافطارچندُحسندارد:
کبدومعدهراشستوشومیدهد.

دهانراخوشبومیسازد.

دندانهارامحكممیکند.
باعثتقویتچشممیگردد.

آرامکنندهرگهایبههیجانآمدهاست.
صفرارامیبرد.

بلغمرابرطرفمیکند.
حرارتمعدهرافرومینشاند.
دردسرراآرامشمیبخشد.
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  حریره باد ام 
حریـرهبـادامهـمیكسـفارشویـژهبراي
وعـدهافطـاراسـت.درتهیـهاینغـذابهتر
اسـتکـهازآردبرنـجقهـوهایوبـهمنظور
شـیرینکردنآننیزازعسـلیاشیرهانگور

یاشـیرهخرمـااسـتفادهنمایید.

  خورش های آبکی
خورشآلووخورشهایسـبزیدارغذاهای
ملیـنهسـتنددرنتیجهبـرایپیشگیریاز

یبوسـتدرماهرمضانمناسـباند.

  ارد ه کنجد  
خـواص:اردهغذایمقویوبسـیارمناسـبی
اسـتودرکنـارشـیرهانگـورغـذایکاملی
محسـوبمیشـود.ازجملهویژگیهایاین

غـذاعـدماحسـاسگرسـنگیبـرایمدت
طوالنیاسـت؛چراکهاینمـادهدرطولروز
وبهتدریـجبـهمصـرفبـدنمیرسـد.این
ویژگـیاردهباعـثشـدهازآندررژیمهـای

الغـریبهوفوراسـتفادهشـود.

بـاتوجـهبهطبعگـرمایـنغذا،الزماسـت
افـرادگـرممـزاجبعـدازمصـرفآنیـك

نوشـیدنیبـاطبـعسـردمصـرفکنند.

  میوه جات 
حتمـاًبایـدمیوهجاترابعدازگذشـتمدت
زمـانیكتادوسـاعتپـسازصرفافطار

کرد. مصرف

  گوشت 
درمـاهرمضان،مصرفگوشـتراافزایش
ندهیـد؛اگرچهچربیهـاآخرینگـروهمواد
غذاییهسـتندکهدسـتگاهگوارشراترك
میکننـدومانـدگاریآنهـادردسـتگاه
گـوارشاحسـاسسـیریطوالنـیمـدت
میدهـدوبـههمیـندلیـلمـامصـرف
خورشهـايآبكـيوآبگوشـترادرایـن
مـاهتوصیـهميکنیـم،بـااینحـال،بایـد
توجـهداشـتکـهگوشـتبـرایهضـم
وجـذببـهآبزیـادینیـازدارد؛بنابرایـن
اگـردروعدهسـحرمقـدارفراوانیگوشـت
یـاسـایرمنابـعپروتئینـیخـوردهشـود،
انجـام بـرای روز اولیـه سـاعتهای در
متابولیسـمپروتئینها،مقـداریآبازبدن

دفـعوفـرددچـارکمآبـیمیشـود.

وعدههـاي ایـن بـراي دودي، ماهيهـاي
غذایيمناسـبنیسـت؛چونباعثتشنگي
ميشـوندوزمینـهکـمآبشـدنبـدنرا

ميکنند. فراهـم

  نان سفید 
تعجـبکردهایـدکـهنـانراجـزو حتمـاً
امـا گرفتهایـم، نظـر در بـد خوراکيهـاي
اشـتباهنكنیدمنظورمانانتهیهشـدهازآرد
سـفیدوتصفیـهشـدهاسـت.ازآنجـاکهدر
ایـنماهمیزانفیبـردریافتيکمميشـودو
احتمـالابتالبهیبوسـتوجوددارد،بهشـما
پیشـنهادميکنیـمبـهجـايانـواعنانهاي
تهیـهشـدهبـاآردسـفیدوحتـينانهـاي

شیرمال،انواعنانهايسـبوسدارراانتخاب
کنیـد.حتينانهایـيکهمغزهـاودانههاي
مختلفـيدارنـدوبهدلیلدارابودنسـبوس،
تیرهتـرهسـتند،ارزشتغذیـهايبیشـتري
دارنـدوبهتراسـتبـرايوعدههـايغذایي

انتخابشـوند.

  قند  و شکر
میزانمصرفشـكروقنددرایـامروزهداري
بـاالمـيروددرحالیکـهمتخصصـانتغذیه
مصـرفحداقـلآنهـاراتوصیـهميکننـد،
بنابرایـناگـرعادتداریـددرافطـار،چایتان
راحتمـاًشـیرینمیـلکنیـد،درآنعسـل
بریزیـدودرسـحر،چايتلـخرابهجايقند

بـایـكخرمـابخوریـد.بـهاینترتیـبقند
طبیعيدریافـتميکنیدوافزایـشیكباره
قندخـونوافـتناگهانـيآندرپيترشـح

انسـولینبرایتـاناتفاقنخواهـدافتاد.

  آش رشته
مصـرفآشرشـتهدرهنگامافطارمناسـب
نیسـت،زیـرامعـدهپـسازمـدتطوالنـی
گرسـنگی،تحمـلایـنغـذایحجیـمرا
نداشـتهورشـتهموجـوددرآش،موجبنفخ
خواهـدشـد.اگـرهـمازایـنغـذااسـتفاده
ميکنید،بهجايسـیرداغونعنـاعداغ،نعناع
یـاپونـهخشـكراکفسـابکـردهباکمی
.روغـنزیتونمخلـوطورويآشبریزید
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چاق شد ن د ر ماه روزه
وقتـیروزهمیگیریممعمـواًلانرژیدریافتی
ازانـرژیمصرفـیبیشترمیشـود.بهعالوه
عمومـاًمیـزانفعالیـتفیزیكیافـراددراین
مـاهکمتـرواسـتراحتوخوابشـانبیشـتر
میشـود.ازسـویدیگـروقتـیچنـدروز،
روزهمیگیریـم،سـوختوسـازبـدنپایین
میآیدوباعثذخیرهبیشـترانرژیمیشـود
درعیناینکهبهواسـطهگرسـنگی،بسیاری
ازمـادرفاصلـهافطارتاسـحر،غـذاراباولع
بیشـتریمیخوریـموالبتـهبرخـیغذاهای
مـاهمبـاركکالـریبسـیارباالیینیـزدارند

مثـلزولبیاوبامیـهوحلیم.


جلوگیري از سرد رد 
عـدممصـرفکافئیـن،انجـامکارزیـاددر
طـولروز،گرمـاوکمخوابيميتوانـدازعلل
زمینهسـازبروزسـردردشـود.سـردردوقتيبا
اُفـتفشـارخونهمـراهشـودميتواندمنجر
بـهسـردردشـدیدوحالتتهوعقبـلازافطار

شود؛بنابراین،اسـتراحتوکارسبكميتواند
ازبـروزایـنعارضـهکـهمعمـوالًدرروزهاي
اولیـهماهمبـاركرخميدهـد،جلوگیريکند.
ازمصـرفنوشـیدنیهایکافئیـندارماننـد
نوشـابهها،قهـوهوچـایاجتنابنماییـد.3تا
5روزقبـلازمـاهمبـاركرمضـانبهتدریـج
کاهـش را نوشـیدنیها اینگونـه دریافـت

دهید.


کاهش قند  خون
خـوردنمقادیـرزیـادقندماننـدحلـوا،زولبیا،
بامیه،شـلهزردوچايشـیرینخصوصاًهنگام
سـحرباعـثميشـودکهبـدنمقـدارزیادي
انسولینترشحکندودرنتیجهباعثاُفتقند
خـونميشـودکـهازعالئـمآنميتـوانبه
ضعف،سـرگیجه،کاهشتمرکز،تعریقزیاد،
احسـاسلرز،سـردردوتپشقلباشـارهکرد؛
بنابرایـنباخـوردنغذاهايفیبـريومیوهها
هنگامسـحرومحـدودکردننوشـیدنيهاو
غذاهـايحاويقنـدزیادميتوانبـهرفعاین

مشـكلکمكکرد.
 

انقباضات عضالنی
حـاوي غذاهـاي ناکافـي مصـرف اثـر در
کلسـیم،منیزیـموپتاسـیمنظیـرمیوههـا،
محصـوالتلبني،گوشـتوخرما،انقباضات
ناگهانـيودردنـاكعضالنيدربرخـيافراد
ایجـاد قبلـی، زمینههـای دارای و مسـتعد
ميگـردد.درصـورتبروزچنینمشـكالتی،

حتمـاًبـاپزشـكخـودمشـورتکنید.


روزه و اهد ای خون
معنویتماهرمضانمیتواندزمینهسـازافزایش
آمـاراهـدایخوندرکشـورمانباشـد.بیماران
هموفیلـی،تاالسـمی،مبتالیـانبهسـرطان،
نیازمنـدانبـهشـیمیدرمانیوزنانونـوزادان
نیازمندتعویضخـون،ازگیرندگانعمدهخون
وفرآوردههـایخونـیدرکشـورمـاهسـتند.
سـاالنهبیـشازبیسـتهزارمـادردرسراسـر
کشـور،بهواسـطهتزریـقخـون،ازعـوارضو

روزه سالمت مي كند 
بهکوششفاطمهطاووسي
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خطراتزایمان،جانسـالمبهدرمیبرند.
یـكواحدخـون،حداقـلجـاندونفررا
ازمـرگنجـاتمیدهـد.ایـندرحالـی
اسـتکهدرهـراهدایخـون،فقط450
سیسـیازبدنماخونگرفتهمیشـود.


ورزش و روزه

طـول در کـه روزهدارانـی آن بـرای
نبودهانـد، سـال،اهـلهیـچورزشـی
سـنگین، ورزش یـك بـه پرداختـن
مضـر باشـد، مفیـد آنکـه از بیـش
نیـز روزهداران حتـی ولـی اسـت،
میتواننـدبـادرنظـرگرفتـنبرخـی
مالحظـات،بـابرخـیورزشهـا)نظیر
پیادهروی،دوچرخهسـواری،کوهپیمایی
کنـار تفریحـی( و سـبك شـنای و
بیاینـد.مناسـبترینورزشهـابـرای
روزهداران،شـنا)بـارعایـتمالحظـات
شـرعيروزهداري(وپیـادهرویاسـت.
توصیـهپزشـكانایـناسـتکـهتمام
نیمهسـنگین و فعالیتهـایسـنگین
تـاقبـلازاذانظهر)درنیمـهاولروز(
انجـامشـودودرنیمـهدومروزفقطبه
شـود. پرداختـه سـبك فعالیتهـای


ورزش بعد  از افطار

نتیجهورزشکردنبالفاصلهبعدازافطار،
فقـطخسـتگینیسـت؛چراکهایـنکار
باعـثواردآمـدنفشـاربیـشازحـدبه
دسـتگاههایعصبی،عضالنیاسكلتی
وگوارشـیهـممیشـود.بهتریـنوقت
شـروعورزش،الاقـل3تا4سـاعتبعد
ازافطـاراسـتکـهمعـدهتخلیهشـدهو
قنـدکافـیدراختیـاراندامهاومغـزقرار
گرفتـهاسـت.ازلحـاظعلمـی،بهترین
زمانبرایتمریناتومسـابقاتورزشـی
درایـنمـاه،3سـاعتبعـدازاذانصبح
اسـتولـیازآنجـاکـهعمـاًلچنیـن
چیزیامكانپذیرنیسـت،اکثرمسابقات
ورزشـیکشـورماندرطولایـنماه،به

بعـدازافطـارموکولمیشـود.

بوي بد  د هان
اولازهمـهبـدنیسـتبدانیـدکـهبهطور
طبیعـی،غـذانخـوردنبرایمدتـیطوالنی
باعثمیشـوددهانبـوینامطبوعیبگیرد.
درروزهـایمـاهمبـاركرمضـاننیـزکاماًل
طبیعیاسـتکهچنینوضعیتـیبرایهمه
روزهداراناتفـاقبیفتـد.وقتـیگرسـنهایمو
معدهمـانخالیاسـت،گازهایبدبـویروده
کهمنشأآنفسـادشیرهپانكراس)لوزالمعده(
بـوی و میشـوند خـارج دهـان از اسـت،
ناخوشـایندیرادردهـانبهوجـودمیآورنـد.
بهترینراهبرایپیشـگیریازبدبوشـدن
بهداشـتدهـانودنـدان دهـان،رعایـت
اسـت؛چـونبـویبـددهـانتقریبـاًدر85
درصـدموارد،بااسـتفادهمنظمازمسـواكو
نخدنـدانازبینمـیرود؛البتهمسـواكزدن
زبـاننیـزالزماسـت.درآخـر،مسـواكرا
طـوریدرلیـوانقـراردهیـدکـهقسـمت
موئیـنآنبیـرونبماندوزودخشـكشـود.
التهـابلثه،اسـتفادهازغذاهـايگوگرددار
ماننـدسـیروپیـاز،باقـيمانـدنغذاهـابین
پرکردگـيدنـدانیـابافـت،ازبیـنرفتـنو
شكسـتهشـدندنـدان،جمعشـدنیـاباقی
مانـدنغـذادرقسـمتعقـبزبـانوتوجه
نكـردنبهپاکیزگيوشستوشـويدرسـت
آنوهمچنینمصـرفدخانیاتازمهمترین
عوامـلبـويبددهـاندرتمامطولسـالو
بهویـژهدرایاممـاهمباركرمضاناسـت.در
ایـنزمینـهافرادحتیبایدبعـدازافطارهماز

کشـیدنسـیگارخودداريکنند.
یكـیازعواقـبنخوردنسـحریبویبد

دهاناسـت.
مصرفبیشـترمیـوهوسـبزيهادروعده
سـحرميتواندباعـثکاهشبـويبددهان

شود.
و ُپرچـرب غذاهـاي مصـرف کاهـش 
ميکاهـد. دهـان بـد بـوي از گوشـتي

مصـرف کافـي، بهانـدازه آب نوشـیدن 
نیـزميتوانـددر اسـفناج کرفـس،هلـوو
کاهـشبـويبـددهـانتأثیرگـذارباشـد. 

افطاری های پرتجمل
اگـرقـرارباشـددرافطـاروسـحرغذاهـاي
رنگارنـگباانواعتنقالتوشـیرینيبخوریم
ومعـدهايراکـهسـاعتهايطوالنيخالي
بـودهبـاایـنخوراکيهـاپـرکنیـم،صدمـه
شـدیديبـهآنخواهیـمزد،درسـتماننـد
بـوده، خامـوش کـه را اتومبیلـي اینکـه
یكدفعهروشـنکنیـموبهشـدتگازدهیم
وقبـلازاینکـهروغـندرسـیلندرهاپخش
شـود،حرکـتکنیـم.بيشـكبهآنفشـار
شـدیديميآیـدودچـارمشـكلخواهـد
شـد.عـالوهبـرایـن،چـوندرمـاهمبـارك
ناشـتاهسـتیم، روزسـاعتها در رمضـان
سـلولهاحریـصميشـوندوجـذبکالري
افزایـشميیابـد؛بنابرایـنحتـياگـربـه
همـانانـدازهقبـلازمـاهرمضـانکالـري،
کنیـم، مصـرف و... چربـي کربوهیـدرات،
احتمـالداردتـاحـدياضافـهوزنپیداکنیم
بنابرایـنحتمـاًبایـددرمـاهرمضانبخشـي
ازحجـمغذایمـانراکاهـشدهیـم.درغیر
ایـنصـورتوبـاحضوربرسـرسـفرههاي
رنگارنـگ،نتیجـهمعكـوسميگیریـمکما
اینکـهميشـنویمبرخـيافـرادميگوینـد
درایـنمـاهوزناضافـهميکننـدیـادچـار
مشـكالتگوارشـيميشـوند.بهتریـنکار
ایـناسـتکهافطاربسـیارسـادهباشـد،کم
بخوریـموحجمکالريافطاروسـحريمان
کمتـرازوعدههـايغذایـيدرماههايدیگر

.سـالباشـد
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چه طور افطاری بد یم که چشم همه د رآد ؟
فاطمهتقیزاده

هـرسـالبـافرارسـیدنمـاهرمضـان،عـدهایازخانوادههاکاسـهچهکنمچهکنمدستشـانمیگیرنـدوبا
آهونالهمیپرسـند:

»امسالچهطورافطاریبدیمکهمثلبمببینفامیلصداکنهوچشمهمهشونازحسودیبترکه؟!«
ازخداپنهاننیسـتازشـماچهپنهانکهبندهنگارنده،اسـتاداینجورافطاریدادنهاهسـتموازآنجاکه
زکاتعلـمنشـرآناسـت،تمـامتجربیـاتخودرابـهصورتطبقهبندیشـدهتقدیمحضورتـانمیکنمتا
اگـردرایـنایـامخانوادهایرادیدیدکهکاسـهچهکنمچهکنمدردسـتگرفته،فـوریبرویدواینتجربیات

گهربارمنرابگذاریدکفکاسـهاش.
خیرازجوانیتانببینیدانشاءاهلل
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تبسمخوبان



ایـننـوعافطاریهادهمرحلـهداردکه
بـهترتیـب،مراحـلراخدمتتـانعرض

میکنم:
مرحلـهاول:شـمابایـدازمـاهشـعبان
کارتـانراشـروعکنیـد؛بههرمناسـبتیکه
فامیلوآشـنارادیدیدبهصورتغیرمسـتقیم
بـهاطالعشبرسـانیدکهقراراسـتبهترین
هتـلمعـروفشـهرتانرابرایافطـاریماه

رمضـانامسـالتانرزروکنید.
مرحلـهدوم:چندروزماندهبهماهرمضان
شـایعهکنیدکهقراراسـتفالنشـخصیت
معـروفوفـالنمسـئولعالیرتبـههـمدر

مراسـمافطاریتانحضورداشـتهباشـند.
مرحلهسـوم:برویداینترنتوسایتهای
معتبـرآمـوزشآشـپزیرازیـروروکنیـدو
سـاالدهای و غذاهـا جدیدتریـن ببینیـد
را اسمشـان اسـت، کـدام بینالمللیشـان

کنیـد. یادداشـت
نکتـه: هرچـهاسـمایـنغذاهـاعجیـبو

غریبتـرباشـدبهتـراسـت.
مرحلـهچهارم:از118،شـمارهتلفنهتل
معروفشـهرتانرابگیریدودراسـرعوقت،
سـالنپذیرایـیآنهتـلرابـراییكـیاز
روزهـایآخـرهفتهمـاهرمضـانرزروکنید.
تعـداد برابـر چنـد کنیـد سـعی نکتـه: 
میهمانهایتـانمیـزرزروکنیـد،چونهرچه
آمـارمیهمانـانبـاالباشـد،کالسکارتـان

بیشـترخواهـدبـود.
مرحلـهپنجـم:اصـاًلنگـرانپیـداکردن
شخصیتمعروفومسئولمملكتینباشید!
اینافرادبهوفوردرسـطحشـهروجـوددارند.
چنـدسـاعتماندهبهمراسـم،برویـدچندتا
خوبـشراپیـداکنیـدوبـاعـزتواحتـرامو

سـالموصلـواتبیاوریدشـانهتل.

نکتـه:بایدمیـزاینعزیزانتـویدیدعموم
باشـدودرطـولمراسـمهـمچندیـنبـار
پشـتبلندگواسمشـانرااعالمکنیدوبابت
خانوادگیتـان محفـل گرمابخـش اینکـه

شـدهاندازحضـورانورشـانتشـكرکنید.
مرحلـهششـم:اسـمغذاهایـیراکـهاز
اینترنتپیـداکردهاید،بهترتیـبحروفالفبا
لیسـتکنیـدوبهآشـپزهتلتقدیـمکنید.
سـعیکنیـدحداقـلهفـتنـوعپیشغـذا،
دهنـوعغذاوشـشنـوعمخلفاتسـفارش

دهید.
نکتـه: نگـرانغذاهـایاضافهآمدهنباشـید،
مـوشوگربههـایمظلومشـهر،بیصبرانه
منتظـرخـوردنغذاهاییهسـتندکـهبعداز
مراسـمتـویسـطلآشـغالاطـرافهتـل
ریختـهمیشـود.کمـیهـمبـهفكـرآنها

باشـیدبدنیسـت!
مرحلـههفتـم:تهیـهکارتدعـوتبرای
میهمانـانمراسـم.الزمبـهذکـراسـتکـه
بـودنکارت بـودنوگرانقیمـت لوکـس
دعـوت،نشـانهشـخصیتبـاالواعتبـارو
وجاهـتبیـشازحدتـاناسـت!پـسدر
انتخـابکارتدعوتکمالسـلیقهرابهکار

ببرید.
مرحلههشـتم:اینمرحلهحسـاسترین
مرحلهاسـت،شـمابایـدخاطراتیكسـال
گذشـتهتانرامـرورکنیدوببینیـدکدامیك
ازدوسـتانوخویشـاوندانتاندرسالگذشته
حرصتـانرادرآوردهانـدوخاطرشـریفتانرا

کردهاند؟ مكـدر
اسمشـانرابگذاریـدتـویلیسـتسـیاهو
بهجـزآنهـا،بـرایتمامافـرادفامیـلاعماز
دورونزدیكوسـببیونسـبیکارتدعوت

بفرستید.

مرحلـهنهـم:دسـتخانواده
محتـرمراگرفتـهوبـهمجهزترین

بـرای و برویـد شـهرتان خریـد مرکـز
و لباسهایـیگرانقـدر اعضـایخانـواده،

مـاركداربخریـد.
نکته: درنظرداشـتهباشـیدکهشـمابایددر
طولمراسـمچندمرتبـهکللباسهایتانرا
عـوضکنیدوخوشتیپیتـانرابهرخهمه
بكشـید،لذاخسـیسبازیدرنیاوریـدوبرای
اعضـایخانـوادهحداقـلسـهدسـتلباس

بخرید.
مرحلـهدهـم:شـمادرایـنمرحلـهکار
خاصـیانجـامنمیدهیـد،فقـطبـارویـی
گشـادهوبااسـتفادهازالفاظقلمبهسـلمبهاز

میهمانهـاپذیرایـیکنیـد.
و خودتـان از تمایـل، صـورت در نکتـه: 
میهمانهـاومراسـمبـاشـكوهتان،عكس
در شـد، تمـام مراسـم وقتـی و بگیریـد
شـبكههایاجتماعـیبـهاشـتراكبگذارید
تـاعالوهبـرقوموخویشـتان،چشـمعموم

مـردمازحسـودیبترکـد.
تبصـره:اگـرزبانـمالل،هتـلگیرتـان
نیامـد،اصـاًلغصـهنخورید.شـمامیتوانید
درمنزلتـانهـمایـنمراحلراطـیکنیدو
یـكمراسـمآبرومندودهنپرکنوچشـم
کورکنبگیرید.فقطخواهشـاًچنـدروزقبل
ازمراسـمافطـاری،کللـوازمخانهتـانرا

عـوضکنیـدتانتیجـهبهتـریبگیرید.
.والسالم
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اهلل اکبر... از د وری راه
مریمابراهیميشهرآباد

بـاشـنیدِناهللاکبـر،رسـاترازدفعـهقبـل
میگویـم»اسـتاد!دیگـهوقـتنمـازشـد،
واقعـاًخسـتهنباشـین!«لبخنـدیمیزنـدو
میگویـد»خبپـسدیگـهکالسروتموم
کنیمظاهراًخانمعارفهمخسـتهشـدن!«
همـهبچههـاسرشـانرابـهطـرفمـن
میچرخاننـدوبالبخندیتأییـدممیکنند...
دستمرارویصورتممیکشمهنوزآثارکرم
صبحرویشهسـت،ازوضوگرفتنمنصرف
میشـوم.مـرددایسـتادهاموتـالشمیکنم
یـادمبیایدصبحکـهازخانهبیـرونمیآمدم

وضـوگرفتـمیانـه؟احسـاسمیکنـمبعد
ازمسـواكزدنوضـوهمگرفتم.بهسـمت
مسـجددانشـگاهراهمیافتم.لعیـارامیبینم
کنـارجاُمهرِیچسـبیدهبـهدیوارایسـتادهو
مشـغولانتخابُمهراسـت.لبخندیمیزند
ومیگویـد»سـالم«،جوابـشرامیدهـم.
همانجا،انتهایمسـجد،ُمهرنصفهشـدهام
رازمیـنمیگـذارمولعیـاراکـهمیخواهـد
بـهصـفجماعتبپیونـدد،بهسـمتخودم
میکشـمومیگویـم»کجا؟حوصلـهداری
وایسـتیپشـتسـرایـنامامجماعـتنماز
بخونـی؟دوسـاعتطولـشمیـده.ُفـرادی
میخونیـم.مهم،نمازاولوقتـه!«چادرشرا
کـهدراثرکشـیدنمنرویشـانهاشافتاده
سـرشمیکنـدوجـوابمیدهـد»آخـه
جماعـت،ثوابـشهفتـادبرابـره!«میگویم
»مـنبایكرکعـتجماعـت،یهشـبانهروز
نمـازقضامـومیخونـم!«دسـتمرامیگیرد
ومیگویـد»حـاالیـهامـروزوبـهخاطرمن

بیـا«برخـالفمیلمقبـولمیکنم.
لعیـا،قامـتمیبنـدد،امـامـننـه.منتظـر
میمانـمتـاامامجماعـتحمـدوسـورهاش
رابخوانـدوهمینکـهخواسـتازرکوعبلند
شـود،اقتـداکنـم.ذهنمخیلیشـلوغاسـت
انـگارهیچجـایخالـیبـرایحـرفزدن
بـاخـدانـدارد؛صبـحازبانـكزنـگزدندو
گوشـزدکردنـدتاآخـرهفتهاگرقسـطهای
عقبافتـادهراپرداخـتنكنیـدبـاضامـن
تمـاسمیگیرنـد؛ضامـندوسـتمحمـد
اسـت.دلـشنمیخواهـداومتوجـهبشـود

قسـطهایمانعقـبافتـاده.
صـفجلویـیازرکـوعبلنـدمیشـود.بـه
خـودممیآیـم.ازنمـازجماعتجامانـدهامو
احكامـشرابلدنیسـتمکهچهطورمیشـود
ازرکعـتدوم،نمـازرابـهجماعـتخوانـد.
ناچارخودممیخوانـم:اهللاکبر،الحمدهللرب
العالمین...لعیاسـرشراازسـجدهبرمیدارد،

مهربهپیشـانیاشچسـبیده،َکندهمیشـود
غلتزنـانبـهپایممیخـورد،میایسـتد.

»ایاكنعبدوایاكنسـتعین«سـعیمیکنم
بـهمعنـایعبارتهایـیکـهمیگویـمفكر
کنـم.»اهدنـاالصـراطالمسـتقیم؛خدایـاما
رابـهراهراسـتهدایـتکـن.«دوریراه
دانشـگاهتـاخانـهتمامذهنـمراُپـرمیکند.
نهپولتاکسـیسـوارشـدندارمنهحوصله
شـلوغیاتوبـوسرا.مطمئـنهسـتماگربه
محمـدزنـگبزنـمبیایـددنبالـم،میگویـد
»االندارممسافرکشـیمیکنـم،بعدشـم
بـه را »خ« دانشـگاه« بـرم بایـد سـریع
زبـانآوردمیـادممیافتـدنبایـددرنمـازبـا
خـدافارسـیصحبـتکـرد.بقیـهرادردلم
میگویـم»خدایـا!چـیمیشـدخونـهمـا

چسـبیدهبـهدیـواردانشـگاهبود؟«
»والالضالیـن«رانگفتهمیخواهـمبهرکوع
بروم،راسـتمیایسـتموادامـهمیدهم:قل

هواهلل...
لـمیلدولـمیولد...یـادناهار،صـدایقارو
قورشـكممرادرآورده،انگاربیتابشـدنش
ازگرسـنگیرابـاصـدایبلنـدسـرمداد
میکشـد.فضـاییخچـالرادرذهنمتصور
میکنـم،ازدیشـبوپریشـبوشـبهای
قبـلهیـچغـذاوخوردنیایـینماندهاسـت
بتوانـموعـدهاشرابـهدلـمبدهـم.»ولـم
یكـنلـهکفـوااحـد...«دسـتهایمراروی
بـا همـراه و میگـذارم زانوهایـم کاسـه

خمیـازهای،ذکـررکـوعرامیگویـم.
»سـبحانربیاالعلیوبحمده«رانیمیدر
خـوابونیمـیدربیداریمیگویـم.صدای
گریـهامیرعلیدرگوشـمموجميزنـد،یادم
میافتـدبچـهایهـمدارموبایـدزودبرومو

ازهمسـایهتحویلبگیرم.
»الحمـدهللربالعالمیـن...«خودمرامیبینم
درگوشـهحمـامکـزکـردهامولباسهـای
کثیـفامیرعلـیراچنـگمیزنم.کشـوی
خالـیکمـدشدرجلـویچشـمانمنقـش
میبنـدد،صبـحعوضـشمیکـردمآخرین
پوشـكشرااسـتفادهکردموبایددوبارهکلی

پـولبابـتپوشـكبدهم.
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چشمانمسنگینمیشـود،احساسمیکنم
خـدارابیـشازچهارباربـهخاطربلندمرتبه
نمـازم بـه نمیدانـم سـتودهام، بودنـش

خدشـهایواردشـدهاسـتیـانه؟
صدایموبایلیرامیشنوم،آهنگشقشنگ
اسـت،خوشـحالمیشـوم.صاحبـشنماز
میخواند،سـعیمیکنـمیادمبیایـدآخرین
بـارکجـاگـوشدادهام؛روزعروسـیخواهر
محمـدبـود،چهـرۀُپرافـادهاشدرجلـوی
چشـمانمنقـشمیبنـدد.ُگـرمیگیـرم؛
کالسگذاشـتنهایشحالـمراخـراب
میکنـد.صـداینـازكلوسـشکـه
بكشـد را کلمـات میکنـد سـعی
درگوشـممیپیچـد»ایـنجنـس
مارکهههههههمادرپارسـاااااااهدیه
تولدازکیشبـرامخریدهههههه«
رکعتچندمهسـتم؟لعیـاهمزمان
بـاصـفجماعـتازسـجدهبلنـد
یـادم میکنـم سـعی میشـود،
بیایـدقبـلازرکـوع،حمدوسـوره
خوانـدهامیاتسـبیحاتاربعه؟چیزی
بـه برمیگـردم نمیرسـد، خاطـرم

شـروعنمازم؛موضوعرکعـتاولدوری
راهبـود،رکعـتدوملباسهـاینشسـته
امیرعلـیورکعـتسـومتنهاخواهـرمغرور
محمـد.بایـدرکعـتچهـارمراشـروعکنم!
شـكمیکنـمچندسـجدهرفتهام؛بنـارابر
دومیگـذارم.لعیـابههمراهجماعتسـالم
نمـازشرامیدهد،نگاهمبـهچادرشخیره
میمانـد.چـادرعربـیرادوسـتدارم.بـه

محمدگفتـهامولـیهربـارمیگوید
»تـوروقـرآنفهیمـهفعـاًلمانتویی
بـاشتـامـنیهکـموضـعمالیـم
خـوببشـه...«صـورتگردوسـفید
لعیـابـاچـادرعربـیزیباسـت.نمازش

تمـامشـدهزیـرلـبذکـرمیگوید.
ایسـتادهام.بایـدرکعتچهارمباشـم؟واقعاً؟
یادمنمیآیدقنوتگفتهباشـم،رکعتسـوم
هسـتم؟ولیمنکهقنوتنگفتـم...صدای
خواهـر میشـنوم، بـاز را موبایـل همـان
محمـدبـاردیگـرجلـویچشـمانممیآید.

هفتـهپیشناهـارخانهمـادرشبودیم،همه
ظرفهـاراجمـعکـردتـویسـینكوبـه
بهانـهجـوابدادنبـهموبایلشرفـتومن
همهظرفهاراشسـتم.سـرمراازرویمهر
برمیدارم.صفجماعتدرحالآمادهشـدن

براینمازدوماسـت.ایسـتادهام!بایدبنشینم:
»خدایـامـاروبـهراهراسـتهدایـتکـن!«
بـهخـودمنهیـبمیزنـم»حیفنـون!این
ترجمهسـورهحمـده!تواالن،توتشـهدی«
آرهراسـتمیگـی!معنـی»السـام عليکم 
و رحمـۀ اهلل و برکاتـه«چـیبـود؟آخجون

...نمـازمتمومشـد
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نمی د  انسـتیم چـه اتفاقـی افتاد  ه کـه مـا را ریخته اند   توی 
آن چارد  یـواری!

تـا جایی که یـاد  م می آمد   ما خیلی آرام و راحت نشسـته 
بود  یـم سـر جایمـان و کاری بـه کار کسـی ند  اشـتیم. 
یکهـو بـه خود  مـان آمد  یـم کـه د  ید  یـم افتاد  ه ایـم 
تـوی یـک جـای عجیـب و بد  نمـان چرب وچیلـی 
شـد  ه اسـت. بغل د  سـتی ام که خیلی حسـاس بود   
مـد  ام بد  وبیـراه می گفـت. هنوز تعجبمـان از این 
ماجـرا کم نشـد  ه بود   کـه د  ید  یم همه جـا تاریک 
شـد  . د  ر را هـم بسـتند  . هیچ کـد  ام همد  یگـر 
را نمی د  یدیـم. مـن گفتـم کـه همه خونسـرد   
باشـند  . گفتـم کـه فقـط کمـی تاریک اسـت 
و چیـز خاصـی نیسـت. یکـی د  اد   زد  : چه طور 
نگـران نباشـیم وقتـی از سرنوشـتمان خبـر 
ند  اریـم و نمی د  انیـم قـرار اسـت چـه بالیـی 
سـرمان بیایـد  ؟ حرفـش را منطقـی د  یـد  م و 
سـکوت کـرد  م. همهمـه شـد  . هوا گـرم بود   
و نفـس کشـید  ن د  شـوار شـد  ه بـود  . کیـپ 
تـا کیـپ چارد  یـواری را پـر کـرد  ه بود  یـم. 
احسـاس کـرد  م د  ارد   بر شـد  ت گرمـا افزود  ه 

می شـود  . حالـم د  اشـت بـه هـم می خـورد  .
»چرا هیشکی هیچ کاری نمی کنه؟«
»ما کجاییم؟ د  اره چه اتفاقی می افته؟«

»خیلی گرمه! د  ارم می سوزم.«
»وای...د  ارم می میرم...«
»می خوان مارو بکشن؟«

هرکـس چیـزی می گفـت امـا هیچ کـس جوابـی ند  اشـت. 
بغل د  سـتی ام هنـوز د  اشـت یکریـز بد  وبیـراه می گفـت کـه د  ر 
یک هـو باز شـد  . روشـنایی ریخـت تـو و نـور، چشـممان را زد  . تا 
آمد  یـم ببینیـم چـه کسـی د  ر را باز کرد  ه، چیزی پاشـید  ه شـد   روی سـر 
و صورتمـان و د  ر بسـته شـد  . آه از نهـاد   همـه بلند   شـد  . چشـم هایمان 

می سـوخت و د  هانمـان شـور شـد  ه بود  .
»آخ...چشمم کور شد  !«

»چی بود   این؟ چرا این قد  ر اذیتمون می کنن؟«
»لعنتی! د  ر رو چرا بست د  وباره؟«

»گناه ما چیه؟«
»کمک! یکی به د  اد  مون برسه!«

بـاز هـم این وسـط نطق مـن بـاز شـد   »توروخـد  ا آروم باشـید  ، باألخره 
معلـوم می شـه چه خبـره.«

»د  قیقاً کی؟ وقتی ُمرد  یم؟«
»معلومه د  یگه. قراره جزغاله بشیم. نمی بینی د  اریم می سوزیم؟«

»آروم باشیم؟ مثل این که تو یه چیزایی می د  ونی، ها؟«
»برو بابا!«

»آروم؟ هه، لعنت به این زند  گی!«
بغـل د  سـتی ام رو برگرد  انـد   از من: »تـو یکی حرف نزن کـه اصالً حوصله 

ند  ارم!«
کار از گرمـا گذشـته و بـه د  اغـی رسـید  ه بـود  . زیـر پایمـان و د  ر و د  یوار 
د  اغ شـد  ه بـود  . تحملمـان د  اشـت تمام می شـد  . چند   د  قیقه که گذشـت 
د  یگـر خبـری از همهمـه نبـود  . انگار همـه از حال رفته باشـند  . چشـم ها 
قرمـز و بد  ن هـا د  اغ و سـوزان. احسـاس می کـرد  م د  یگـر هوایـی برای 
نفـس کشـید  ن ند  اریـم. یک چیـزی می خواسـت از گلویم بزنـد   بیرون. 
می خواسـتم از شـد  ت گرمـا د  ل و رود  ه ام را بـاال بیـاورم. بد  نـم ِکِرخـت 
شـد  ه بود  . چشـم هایم جایـی را نمی د  ید  . مثـل این که جد  اً کارمـان تمام 
بـود  . تقریباً سـکوت حاکم شـد  ه بـود   و فقط صـد  ای ناله هـای خفیفی به 
گـوش می رسـید  . د  اشـتم بـا زند  گـی خد  احافظـی می کرد  م کـه صد  ایی 
انفجارماننـد  ، یک لحظـه چشـم هایم را از هـم بـاز کـرد  . با این کـه حال 
خوشـی ند  اشـتم ولی نمی توانسـتم از تعجب شـاخ د  رنیاورم. چیزی که 
می د  یـد  م باورکرد  نـی نبـود  . یـک نفـر از مـا منفجـر شـد  ه بـود   و تبد  یل 
شـد  ه بود   به یـک موجود   زیبا که انگار جنس اش از مخمل سـفید   باشـد  . 
مثـل این که لباس عروسـی تنش باشـد  ؛ یک لباس سـفید   و طبق طبق!

تـازه د  اسـتان همین جا تمام نشـد  . باز انفجـاری د  یگر و عروسـی د  یگر. 
همهمـه بیـش از حـد   تصـور بـود  . د  لـم د  اشـت به هـم می خـورد  . حالم 
د  گرگـون بـود  . د  ل و رود  ه ام آمـد   بـاال و راه گلویـم را بسـت. تـا به خود  م 
آمـد  م یک هـو ترکیـد  م. چشـم هایم را بسـتم و ناخود  آگاه جیغ کشـید  م. 
تمام شـد  . چشـم که بـاز کـرد  م عروسـی ام بود   انگار. شـد  ه بـود  م یک 
موجـود   شـگفت انگیز بـا لبـاس سـفید  . خـد  ای مـن! چـه حـَس خوبی 
د  اشـتم. از یـک موجـود   الغـر و کم رنگ و کوچـک، تبد  یل شـد  ه بود  م به 
یـک موجـود   تپل و خوش رنـگ و بـزرگ و زیبا. همه مثل هـم بود  یم؛ یک 

لشـکر عروس سـفید  پوش!
سـختی هایی کـه کشـید  یم فراموشـمان شـد  ه بـود  . همـه بـا خنـد  ه به 
هـم نـگاه و همد  یگـر را تمجید   می کرد  یـم. بغل د  سـتی ام را د  یـد  م که از 

خوشـحالی د  ر پوسـت خـود   نمی گنجید  .
با صد  ای بلند   گفتم »د  ید  ید   د  وستان؟ گفتم صبر کنید   باألخره معلوم می شه 

و شد  !«

یک لشکر عروس سفید پوش!
معصومهانواریاصل
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همه 
خند  ید  ند  . 

یکی گفت »گفته 
بود  ن سختی کشید  ن 

وجود  ت رو شکوفا 
می کنه ها، من باورم 

نمی شد  .«
»منم شنید  ه بود  م، ولی حاال 

د  ید  م.«
»مثل این که صبر هم چیز خوبیه.«

توی همین حال و هوا بود  یم که د  ر باز شد   
»بفرمایید  ! اینم پُِف فیالی من. خوشگل و 

خوشمزه!«
آه، چه جالب! پس اسممان هم مثل خود  مان 

عوض شد  ه بود  . ذرت بود  یم، شد  ه بود  یم پف فیل!
خود  مانیم، فشار و سختی هم چیز بد  ی نیست ها! 

 :امام صادق
مزد و پاداش فراوان با بالی بسیار توأم است و خدا 

هیچ مردمی را دوست نمی دارد، مگر آن که آن ها را مبتال 
)252می کند.« )کافي، ج2، ص
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 یک: ایمیل یکی از همکاران
خـداراشـكرامشـببابایشـانخیلـیخسـته
نیسـت.باکمیتوصیفاذیتهایروزانهشـان،
دلشبرایمسـوختواجازهدادبرومواسـتراحت

کنم.
خوشحالدررابستمو...

آقایسلیمان!میشودمنبخوابم؟
نفهمیـدمکـیخوابـمبـرد.نمازصبحـمراکه
خوانـدمبـازرفتمسـراغشکـهزیربالشـمبود.

آقایسلیمان!میشودمنبخوابم؟
صبحانـهبچههـادیرشـده.دارندحسـابیاذیتم
میکننـد.یكـیداردبالشـتپرتـابمیکنـد.
یكـینـقمیزند.یكـیدزدکیدنبـالخوراکی

میگـردد،امامـن...
آقایسلیمان!میشودمنبخوابم؟

ایوایناهـاردیـرشـده!اصـاًلحواسـمنبـود.
را همهچیـز گذاشـتم سـوپ یكکـم سـریع
ریختـمداخـلقابلمـه.درقابلمـهراگذاشـتمو

. . نشستم.
آقایسلیمان!میشودمنبخوابم؟

سـوپتـهگرفـت.هنوزتمامنشـده.رسـیدمبه
قسـمتهایغصـهدارش،دلودمـاغنـدارماما
چارهاینیسـتبایدیكمدمپختكدرسـتکنم

باز... و
آقایسلیمان!میشودمنبخوابم؟

برنجهاهنوزنیمپزنشـدهبودهکهسـرقابلمهرو
گذاشـتمونشسـتم.غـذاراکـهآوردمودیـدم
کـهخـوبپختهنشـده،سـریعتـنماهـیباز
کـردموبچههـابـاجیـغخوشـحالینشسـتند
دورش.تـاکتـابرابـازکـردمادامـهرابخوانم،
یكهوییکریمههمهآبلیموهـاراریختداخل

ماهیهـا...
بـودم. شـده رد هیجانـیاش قسـمتهای از
توانستمکتابراببندموآبلیموهاراخالیکنم.
بچههـاماهیهـایتـرشرابـابهبـهوچهچـه
خوردنـد.مـنهـمچندلقمهخـوردموسـفرهرا
جمـعکـردهونكـرده،ازخسـتگیافتـادم.همه

صورتـمخیـساشـكبودکـهتمامشکـردم.
دیگرفكرکنم

آقایسلیمان!میشودمنبخوابم؟

 د و: د استان ترد ید 
رمان»آقایسـلیمان!میشـودمـنبخوابم؟!«
روایتگـرموضـوعشـكوایمـاندربسـتری
عاشـقانهاسـت.عشـقجوانیارمنیبهدختری
مسـلمان.ایـنعشـقدرادامه،شـئونمختلف
زندگـیهـردوراتحـتتأثیـرقـرارمیدهـدو
پلـیمیشـودبـرایکوچکـردنازعالمشـك
بـهجهـانیقیـن.هرچنـددرابتـدااینشـكو
تردیـدراجـوانارمنـیداردامادرادامهداسـتان
اینبـارشـك و فـازمهمتـریمیشـود وارد
»نغمـه«دختـریچـادریومذهبـیروایـت

میشـود.
ایـنداسـتان،چنـدشـخصیتاصلـیداردکـه
هـرکـدامبخشـیازماجـرارابازگـومیکنندو
نویسـندهبهخوبـیازعهدهتغییـرراویوزاویه
دیـدبرآمـدهاسـت.داسـتانبـربسـتریکاماًل
واقعـینهادهشـدهاسـتواینموجبمیشـود
کهبسـیاریازکسانیکهآنرامطالعهمیکنند
آن بـاشـخصیتهای نوعـیهمذاتپنـداری
داشـتهباشـند.توصیفاتدرحدمعتدلیپرورش
مییابـد.داسـتانازکشـشمناسـبيبرخـوردار
اسـتوبـهدورازپرگویـی،مخاطـبراتـاانتها

بههمـراهخـودحفـظمیکند.
ازطـرفدیگرنویسـندهباجرئتومهـارتوارد
محـدودهخـطقرمـزشـدهوبـهخوبـیازپس
تعریـفچنینموضوعیبرآمدهاسـت.نامههای
مخاطبیـنعـاموخـاصبـهنویسـندهدرکنار
چـاپهفتـمایـنکتـابگـواهایـناسـتکـه
نویسـندهدررسـاندنپیـامخودشموفـقبوده

است.
درفضـایکنونـیکـهرمانهـایدینیبسـیار
اندکـيمنتشـرمیشـود،»آقـایسـلیمان...«
اسـت الزم کـه اسـت مثبـت تـالش یـك

د استان ترد ید 
محمداحمدی

موردتوجـهقراربگیـردوازطرفجامعهمذهبی
هممطالعهشـودوهمبهدیگـرانبرایمطالعه

پیشـنهادشود.

 سه: سخن کارشناسان
رضاامیرخانی)نویسنده(

هرچندسـابقهحضـورروحانیان
از پیـش داسـتانی ادبیـات در
ایـنهـموجـودداشـتوپیـشازاینکسـانی
چونمرحوممطهریباکتابداسـتانراسـتان،
فعالیتهاییدرزمینهداسـتانانجـامدادهبودند
امـارمـانننوشـتهبودنـدومـنخوشـحالمکه
یـكروحانـیبـهمعنـایواقعـی،رماننوشـته
اسـت.کتـاب»آقـایسـلیمان!میشـودمـن
بخوابـم؟«بـهمعنـیامـروزیکلمهیـكرمان
اسـت.ایـناتفـاقباعـثشـعفمـناسـت
چـوندیگـرالزمنیسـتبـهپاسـخگوییخارج
ازطاقتـیبربیایـمکـهآیـامیتـواندرحـوزه
رمـانهمواردسـاحتزندگـیدیندارانهشـد؟
نویسـندهاینرمانباراینمسـئولیتراازدوش

امثـالمنبرمـیدارد.

سیدعلیشجاعی)نویسندهو
مدیرانتشاراتکتابنیستان(

»آقـایسـلیمان!میشـودمنبخوابـم؟«اولین
رمـانیـكروحانـیاسـتوسـیدمحمدرضـا
واحـدیهـماولیـنروحانـیرماننویـس.ایـن
موضـوعوقتـیعجیبتـرمیشـودکـهبدانیم
رماندربسـترعاشـقانهایآرامشـكلمیگیرد
ودرفضایعشـقیممنوعشـاخوبرگمییابد
ودرتقابلـیدیالكتیـكبـهاوجمیرسـدودر

شـكوهیاسـاطیریگرهگشـاییمیکنـد.
رمـان،قصـهنغمـهایاسـتکـهداردورودبـه
حـوزهعشـقممنـوعراتجربـهمیکنـد،امـا
اختـالفدردیـنمانـعاسـتبـرایبـههـم
رسـیدن.نغمـهمسـلماِنفرزنـدجانباز،پسـری
رادوسـتداردکـهارمنـیاسـتوایـنبحران
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میشـودگرهدراماتیكرمان.ایندوسـتداشـتنهایعفیفانهودرکنارشطلبپسـر
برایبیشـتردانسـتنازاسـالم،قصهراپیشمیبـردتااوجیدیالكتیـكوتالشبرای
وصـل؛وصلـیکـهمنجرمیشـودبهجدایـی؛یعنیآنجـاکهفكرمیکنیـمهمهموانع
یكـیپـسازدیگـریکنارگذاشـتهشـدهاندووصـلحاصلشـده،آغازیدیگراسـت

بـرایقهرمانـانآقایسـلیمان!...
واحـدی،قالـبروانـیهمبـرایرمانشانتخـابکرده.یكخطیکالسـیكنـرمودر
نهایـتفالشبكـیکلـیوروایتـیدوبـاره.زباناثـرهمسـادهوبیآالیشاسـتوبه

دامبازیهـایفرمـیوزبانینیفتادهاسـت.
فصـلعمـرهرفتـننغمـهرامسـتقاًلمیتـوانبهبسـیارهاتوصیـهکرد،
بـرایشـناختخداییبسـیارنزدیـكوالبتهمهربـانونهدسـتنیافتنی.
نكتهدیگریکهازبرجسـتگیهایاثربهشـمارمـیرود،توصیفوتبیین
فضاهاییاسـتکهنویسـندهبهآنهاورودپیداکردهوباورپذیرشـانجلوه
داده،ماننـدسـنتهایارامنـه،فضاهایدانشـجویی،رسـومشـلهزردپزان،

آیینحجدانشـجوییو...
وآخـراینکـه»آقـایسـلیمان!میشـودمـنبخوابـم؟«رامیتـواناز
آندسـترمانهـایبیادعـاوامـاپرمخاطـبدانسـتکـهنـرمبـردل

خواننـدهاشمینشـیندوبیتكلـفحرفهایـشرامیزنـد.

محمدرضازائری)روحانیونویسنده(
فـارغازاینکـهکتـابچـهارزشـیدارد،مـاشـاهداولین
رمـانازیكروحانیهسـتیم.اگرچـهروحانیبایدموعظه
کنـدوبایـدباالیمنبربرود،ولیالیقاسـتکهرمانهمبنویسـد؛یعنی
اگـرروحانـیرماننوشـت،نیـازمخاطـبامروزراشـناختهاسـت.اینکه
یـكروحانـیتصمیـممیگیـرد،تنهابـهمنبرنـرودووعظنكنـدوپندو
انـدرزندهـدودرکنـارهمـهاینمواردراهـیپیداکندتابـامخاطبامروز

ارتبـاطبگیرد،عینتواضعاسـت.
نوشـتنرمـان،یعنـیبرقـراریدیالـوگواگرمرحومبهشـتیامـروززنده
بود،چهاندازهازایناتفاقخوشـحالمیشـد.اوهمیشـهمیگفت:آرزویم
ایـناسـتکـهماروحانیـانبتوانیمپیامخـودراباکتابوسـینماوباابزار
هنـربـهنسـلجوانمنتقلکنیـم.مابایدبهجاییبرسـیمکـهبایكدیگر
دیالـوگداشـتهباشـیمونمـودیازایـندیالوگ،همیننوشـتنرمـاناز

سـویاقشـارمختلفجامعهاست.
درایـنرمان،همهچیزهسـت؛همهچیزازهمهاحـواالتامروزما.ازچت
وزبانهـایمختلـفارمنیوانگلیسـیگرفتـهتاعاشـوراومزاحمتهای
خیابانـیدرآندیـدهمیشـود.واحـدیدررمان»آقایسـلیمان!میشـود

مـنبخوابـم؟«حرفهـایخـودرابهمادهمصرفیجامعـهامروزتبدیلکردهاسـت؛
.ایـنکتاب،مجموعهایاسـتکـهبهطرحزندگـیامروزمیپـردازد
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کانالتلگرام

چگونه فرزند انی مسئولیت پذیر روش های نظم آموزی به کود کاننقش پد ر د ر خانواد ه چیست؟
د اشته باشیم
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طلیعه

شـشسـالششـدهبـود،امـاازتاریكـیمیترسـیدو
شـبهابااصـراروالتمـاس،رختخوابشراکنـاروالدینش
میانداخـت.ایـناواخـرحتـیجـایخـودرابیـنوالدین
میانـدازدچـونوقتیکنارشخالیباشـداحسـاسخطر

میکنـد!
ازاینکـهبـهمهمانـیبرونـددرعـذاببـود؛حـس
میکـرددیگرانبانگاهشـاندارنـداوراتكهتكهمیکنند!
چنـدوقتـیاسـتهـربـارکـهپـدرومـادرمیخواسـتند
مهمانـیبرونـد،اوبـاگریـهوزاریمیخواهـدآنهـارااز

رفتـنبهمهمانـیمنصـرفکند.
ایـامامتحانـاتآنقـدردلشـورهمیگرفـتکهحالش
بـههممیخـوردواصاًلنمیتوانسـتسـراغکتابهایش
بـرود.امتحـانبـرایاوفقـطیـكمعنـاپیـداکـردهبود:

کابوس.
نمیتوانسـتحتـییكلحظـهازمـادرشجـداشـود.
اوحاضـرنبـودبـهمدرسـهبـرودوبـاگریـهازمـادرش

میخواسـتکـهزودتـربـهخانـهبرگردنـد.
مدتـیبـودکـهشـبادراریگرفتـهبـودووالدینـش
نیـزکمکـمخسـتهشـدهبودنـدواوراتوبیـخوسـرزنش

میکردنـدامـابـازهـرشـب...
بهشدتازگربهمیترسید...

ازمـواردفراوانـیاسـتکـه اینهـافقـطنمونههایـی
اضطـرابدرکـودکانضربمیگیـردوزندگـیرابهکام

آنهـاووالدینشـانتلـخمیکنـد.
اضطـرابکـودکانجـزومشـكالتیاسـتکـهدراغلب
کـودکانوجـودداردولیتازمانیکهآنقدرشـدیدنشـود
کـهکودكواطرافیانشرادچاردردسـرکنـد،والدینآنها
بهفكـردرمانشـاننمیافتند.مثلاینکـهکودکیممكن
اسـتازجداشـدنازمادردچاراضطرابودلشـورهشود،
ولـیتـازمانـیکـهاضطـراباوبهحـداضطـرابجدایی
)تـرسافراطـیازدورشـدنمادر(نرسـیدهباشـد،والدین

بـهفكردرمـانفرزندخـودنمیافتند.

وقتیاضطرابکودکانضربمیگیرد
علیصادقیسرشت)روانشناس(
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 والد ین اضطرابی ها چگونه اند ؟
ادعـا والدیـن برخـی میـان، ایـن در
خودبهخـود فرزندشـان کـه میکننـد
کاری هیـچ مـا و اسـت مضطـرب
نكردهایـمکـهاومضطـربشـود.اگـر
فرزندشـمادچاراضطراباسـتوشـما
نیـزهمچـونوالدیـنایـنکـودكفكر
میکنیـددراضطـرابکودکتاننقشـی
بـه مطمئـنشـدن بـرای نداشـتهاید،
جـوابخودالزماسـتچنـددقیقهایما

راهمراهـیکنیـد.
والدینیسـبكفرزندپـروریاضطرابزا
دارنـدکهازشـیوههایبرخـوردیزیربا

فرزنـدانخوداسـتفادهمیکنند:
1. اطمینان د هی بیش از حد 

والدینـیکهبهصـورتافراطـیبهفرزند
مضطـربخـوداطمینـانمیدهنـدکه
هیـچاتفـاقبـدینمیافتـد،درحقیقت
دارنـدبـهاویـكپیـامپنهـانمیدهند
کـه»شـایداتفـاقبـدیدرپیشباشـد
کـهاینقدرمـناصـرارمیکنـماتفاقی
نمیافتـدتـاتـونگـراننشـوی!«مثـاًل
والدیـنکودکـیکهاضطـراباجتماعی
داردوازحاضـرشـدندرجمـعدیگـران
میشـود، اضطـراب دچـار سـخت
وقتـیمـداموبـااصـراربـهفرزنـدخود
میگویندکـهاصاًلنترسـدوهیچاتفاق
ناخوشـایندينمیافتـد،درحقیقتدارند
کـودكرابیـشازحـدنسـبتبـهایـن
موضـوع)کـهخودشبیـشازانـدازهبه
آنحسـاساسـت(حسـاسمیکننـد.

2. مد اخله و هد ایت افراطی
والدینـیکـهطاقـتمضطـربدیـدن
فرزنـدخـودراندارنـدوتـافرزندشـانرا
دچـاراضطـرابمیبیننـد،سـریعبـرای
رفعمشـكلاوقـدمبرمیدارنـد،درواقع
دارنـداضطـرابفرزنـدخـودراتقویـت
میکننـد.بـرایمثـال،کودکـیکـهاز

گربـهمیترسـدومـادرشبـدونآنکه
بـهفكـردرمـاناصولـیاوومشـاوره
بیفتد،مـداماورابغلمیکنـدوازکوچه
عبـورمیدهد،درحقیقـتدارداضطراب
ناشـیازترسازحیـوانرادرفرزندخود
مانـدگارمیکند.یـابرایمثـال،بچهای
کـهرویـشنمیشـودخوراکـیبـردارد
ورویـشنمیشـودتنهایـیدرجایـی
خواسـتهخـودرابیـانکنـد،ووالدیـن
زمانیکـهعذابکودکشـانرامیبینند،
بـهجـای نمیآورنـدوسـریع طاقـت
فرزنـدخـودکارالزمراانجـاممیدهنـد
بـهمشـكلفرزندشـاندامـنمیزننـد.

3. اجازه اجتناب
والدینیکهبهکودکشـاناجـازهاجتناب
کردنودوریکردنازهرچهمیترسـد
میدهند؛مثـاًلاگرفرزندشـاناضطراب
رفتـنبـهاسـتخردارد،بـههیچوجـهبه
فكـردرمـاناضطـراباونمیافتنـدو
اجـازهمیدهندازموقعیتاسـتخررفتن
اجتنـابکند،یااگرفرزندشـاناضطراب
جمـع در حضـور از و دارد اجتماعـی
ميهراسـد،والدینـشسـریعدرجمـع
میگوینـدکـه»بچـهامخجالتیـه«وبه
ایـنصـورتزمینهفرارکـودكازدرگیر
شـدنارتباطـیبادیگـرانرامیگیرندو
ازسـوییبـهدیگـرانغیرمسـتقیمپیام
میدهنـدکـهخیلـیبـهفرزنـدآنهـا
نزدیكنشـوند،دراینمواقعفرزندشـان
ناخودآگاهعقبنشـینیمیکنـدودرگیر

ارتبـاطبـادیگراننمیشـود.
4. بی طاقت شد ن

والدینـی ویژگیهـای از دیگـر یكـی
کـهفرزنـداناضطرابیتربیـتمیکنند
والدینـیهسـتندکـهوقتـیفرزندشـان
بـاآنهـاکاریداردواصـرارمیکنـد،
بـدوناینکـهازابتـدامدیریـترفتـار
کننـد،میگذارنـدآنقدرکاربـاالبگیرد

کـهخونسـردیخـودراازدسـتبدهنـدوآنوقت
همچـون شـدیدی عكسالعملهـای آنچنـان
دادوبـیدادوگاهبرخـوردفیزیكـیانجـاممیدهند
کـهفرزندشـانرادچـارتـرسلحظـهایودرادامـه
اضطـرابازنزدیـكشـدنبهوالدیـنمیکند.حتی
دیـدهشـدهاسـتکـهچنیـنوالدینـیغیرمنتظـره
هسـتندیعنـیدربرخیمواردنسـبتبـهفرزندخود
واکنششـدیدنشـاننمیدهنـدودرمواقعدیگری
مشـابههمـانموقعیـتبیرونیعكسالعملبسـیار
شـدیدیهمچـونآنچهبیانشـدنشـانمیدهند.
تعامـلکـودكدردرازمدتباچنیـنوالدینیموجب
افزایـشتدریجـیاضطـرابدرکـودکانمیشـود.

 چگونه جلوی ضرب اضطراب را بگیریم؟ 
اینعبارتمهماست؛لطفاًآنرادوباربخوانید:

والدینعزیزفرزندانمضطرب!توقعنداشـتهباشـید
کـهحتـیاگرفرزنـدخـودراتحتدرمـاناضطراب
درمراکـزمشـاورهورواندرمانـیقـراردهیـد،همـه
مشـكالتاضطرابـیفرزنـدشـمابهصـورتکامل
رفـعخواهـدشـدواضطـراباوبـهصفـرخواهـد
رسـید؛فراینددرماناضطراببـرایحذفاضطراب
نیسـت،بلكهبـرایکاهشاضطـرابتارسـیدنبه
آنحدیاسـتکهدیگرآنمیزانازاضطراببیش
ازظرفیـتکـودكنباشـدبهگونـهایکهبـرایبدن
اومضرباشـدوکودكدرتحملروانیآنسـطحاز
اضطرابناتوانشـودبهگونهایکـهاضطرابشرابه
صـورتتكـراریدرقالـبمواردیهمچونسـردرد،
معـدهدرد،تپـشقلـب،عـرقکردندسـت،گرفتن
عضـالتبـزرگبـدن،تنگینفـس،لرزشدسـت
وپـا،...ویـاحتـیاشـكیکهازچشـمانشسـرازیر

میشـود،تجربـهکند.
بنابرایـنبدونآنکهتوقعباالیـیازدرماناضطراب
فرزندخودداشـتهباشـیم،صرفاًبایداورادرمدیریت
اضطـرابیـاریدهیـم،اماچگونـه؟هرچندسـؤال
یـكکلمـهاسـت»چگونـه«،اماپاسـخآننیـازبه
صبـروحوصلـهبرایخوانـدنوالبتهصبروحوصله

برایعملکـردندارد:
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گام اول: اضطراب زیر ذره بین

گاماولدردرمـاناضطـرابآناسـتکـه
والدیـنونیـزخـودکودكمضطرب،پاسـخ
ایـنسـؤالرادركکننـدکـه»اضطـراب
چیسـت؟«معمـواًلآمـوزشاینمفهـومبه
کـودكسـختاسـت.بـاایـنحـالیكـی
ازبهتریـنروشهـاکـهبـرایهمهسـنین
اسـت. قصهگویـی روش اسـت مناسـب
میتوانیـدبـرایفرزنـدخـودداسـتانهایی
و بودهانـد مضطـرب کـه افـرادی دربـاره
حاالتـیکهازخـوددرموقعیتهایمختلف
نشـاندادهانـدبگوییدیاداسـتانهاییدرباره
افـرادیکهاضطرابـیازنوعاضطـرابخود

داشـتهاند. کـودك
فایـدهواهمیـتاینگونـهداسـتانهاایـن

اسـتکـهبفهمـدکهاوبـابقیههیـچفرقی
نـداردواینگونهنیسـتکهاینفقطاوسـت
کهمشـكلداردوبقیههیچمشـكلیندارند؛
ایـناحسـاسمثلبقیـهبـودنتاانـدازهای
کـه میفهمـد چـون میکنـد آرام را او

ضعیفتریـننیسـت.
اگـراضطراببرایکودکانزیرشـشسـال
اسـت،بـرایبیـانقصـهاضطراببـهجای
مثـالزدنازانسـان،میتوانیـدازحیواناتـی
همچـونخرگـوشیاآهـوبرایبیـانقصه
اضطـراباسـتفادهکنیـدچـوندراینسـن
بیشـتربهایـنقصههـاعالقهمندهسـتند.


گام د وم: چک لیست را چک کنید !

درایـنگامنیـازاسـتبرخـیعوامـلمهم
درپیدایـشونیـزحفـظحالتاضطـرابدر

کـودکانموردتوجـهقـرارگیرد؛ایـنعوامل
ایجادکننـدهوادامهدهنـدهبـهشـرحذیـل

است:
1. ژن ها

ریشـه آیـا اینکـه تشـخیص بـرای
اسـت ژنتیكـی کودکتـان اضطرابهـای
یـاخیـر،کافـیاسـتبررسـیکنیدکـهآیا
دچـار کودکـي، در یـاهمسـرتان و خـود
اضطرابهـای همچـون اضطرابهایـی
فلجکننـدهکـودكخـودمیشـدیدیـاخیر؟
البتـهاینبررسـیرامحـدودبهخـودنكنید
بلكـهتاریخچهسـایرافـرادفامیـلهمچون
عموهـا،خالههـا،داییهـاوعمههـاونیـز
پدربـزرگومادربزرگهـایکـودكخـودرا
نیزبررسـيکنیـد.توجـهیافتنبـهژنتیكی
والدیـن میشـود سـبب اضطـراب بـودن

والد یـن عزیـز! اگـر فرزنـد  مضطربـی د ر خانه 
د اریـد ، پیـش از آن کـه اد امـه ایـن مطلـب را 
بخوانیـد ، بـه سـبک رفتاری خـود  بـا فرزند تان 
نگاهـی بیند ازیـد . قلـم و کاغـذی برد اریـد  و د ر 
آن مشـخص کنید  که کـد ام رفتارهای شـما د ر 
طـول د و هفته گذشـته با باال رفتـن اضطراب د ر 

فرزند تـان می توانـد  ارتبـاط د اشـته باشـد .

توجـهداشـتهباشـیدکـهکـودکانمضطـرب،فقـطبـراثر
روشهـایفرزندپـرورینادرسـتیکـهدربـاالذکـرشـد
مضطـربنمیشـوند،بلكـهوالدینـیکـهخـوداضطـراب
باالیـیدارنـد،فرزندانـیمضطـربتربیـتمیکننـدوحتی
گاهایـناضطـرابخودرابهجسـمکـودكمنتقلمیکنند.
بـرایمثـال،مادریدریكـیازکشـورهایخارجی،مبتالبه
اضطرابناشـیازاشـكالدراندامهایداخلیفرزندخودبود.
بااینکهپزشـكانبامعایناتالزمبهاوخاطرجمعیمیدادند
کهفرزندتومشـكلینـدارد،ولیاوبهبهانهوجودمشـكالت
جسـميناشـناختهدرفرزندخود،بارهابااصرار،فرزندخودرا
زیرتیغجراحیهایمختلففرسـتادتاقسمتهایمختلفی
ازبـدنبچـهرابـرشبزننـدومطمئـنشـوندکـهبـدنآن
کـودكمشـكلیهمچونتومـوریاچیـزدیگرینـدارد!این
مـورداضطرابمـادرکهجزءمواردافراطیاسـت،مثالیگویا

ازانتقـالاضطـرابمادربهفرزنداسـت.
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بداننـدکهبایدبـرایدرماناضطـرابفرزند
خودتالشبیشـتریداشـتهباشـند؛ژنتیكی
بـودناضطـراببهمعنایالعـالجبودنآن
نیسـت،صرفاًبهمعنیآناسـتکـهدرمان
آننیـازبـهحوصلـهوتالشبیشـتريدارد.

2. افکار منفی
یكـیازعواملمهـمدرپیدایـشاضطراب،
وجـودفكرهاییاسـتکـهایناضطـرابرا
ایجـادمیکنـدوبـرایدرمـانایـنافـكار
منفـینیازمنـدبهکارگیـری»تكنیـكتفكر
واقعبینانـه«درکـودكهسـتیمکـهایـن
بحثـیمفصلاسـتونیازبـهآنداردکهدر
شـمارهبعدبهافكارمنفـیوافكارواقعبینانه
ونحـوهجایگزینیآنهـابپردازیـم.درواقع،
درکـودكمضطـرب،تفكـراتمنفـیجای

تفكـرواقعبینانـهراگرفتهاسـت.
3. اجتناب

عوامـل از یكـی موقعیـت، از اجتنـاب
دامنزننـدهبـهاضطـراباسـت؛زمانـیکه
در شـدن حاضـر مثـل کاری از کودکـی
جمـعدیگـرانیارفتنبهمدرسـهاحسـاس
اجتنـاب ایـنکار از و اضطـرابمیکنـد،
بهمرورزمـان اجتنـاب همیـن و مـیورزد
اضطـرابراتقویـتمیکنـدوکاردرمـان
اضطـرابرامشـكلومشـكلترمیسـازد.
درایـنمـواردبـرایدرمـاناز»تكنیـك
نردبانهـا« اسـتفاده میشـودکهدرشـماره

بعـدیبـهآنخواهیـمپرداخـت.
4. بازخورد  والد 

مضطـرب، بچههـای والدیـِن معمـواًل
مضطـربهسـتند.برایروشـنشـدناین
مطلـبکافـیاسـتازوالدیـنبچههـای
مضطـرببخواهیـمدربرگـهایحالتهای
عكسالعمـل و خـود فرزنـدان اضطرابـی
کودکانشـانراهنـگاماضطـرابثبـتکنند
حالتهـای دیگـر برگـهای در سـپس و
اضطرابـیونگرانیخـودرادرزندگیروزمره
ونیـزعكسالعمـلخـودبـهاینمسـائلرا
یادداشـتکننـد.بـااندکـیتأمـلروشـن
میشـودکهدراکثـراینمـواردخواهیمدید
کـهبیـنالگـویرفتاریکـودكبـاالگوی

رفتـاریوالدیـندرنشـانههایاضطـرابو
عكسالعمـلبـهاضطـرابمشـابهتدیده

میشـود.
ازسـوییدیگرمشاهدهشـدهکهگاهوالدین،
خودسـبباضطرابفرزندانشـانمیشـوند.
بـرایمثـالدختریبااینشـكایتبـهاتاق
درمـانآوردهشـدهبـودکهوقتـیمهمانبه
خانـهآنهـامیآیـدایـنکـودكمضطرب
میشـودومیترسـد.بـاکـودكصحبـت
شـدکـهفكـرمیکنـدبـاآمـدنمهمـان
چـهاتفاقـیمیخواهـدبیفتد.کـودكگفت
»فكـرمیکنمزمینبازمیشـهوسـقفرو
سـرمونمیـادومیمیریم!«ازمادرپرسـیده
شـدوقتیميخواهـدمهمانبیایدشـماچه
کارمیکنیـد؟مـادرگفـت»خیلیمضطرب
میشـوموکلـیکارمیکنـموبـهبچههام
بكـنونكـنمیگـمو...«.آنقدرایـنمادر
مضطـربمیشـدورفتارهـایاضطرابـیاز
خـودشنشـانمـیدادکـهبچـهدرفكرش
میگفـتمهمـانکـهتـرسنـدارداحتمااًل
میخواهـدزلزلـهیاچیـزیبیادکـهاینقدر

میترسـد! مادرم
5. وقایع استرس زا

جمـع در کـودك مثـاًل عامـل، ایـن در
نمیگیرنـد. تحویلـش و میشـود حاضـر
جایـیمـیرودواحسـاسخطـرمیکنـد
احسـاسمیکنـد و مثـاًلجایـیمـیرود
قبیـل ایـن میکننـد. مسـخرهاش کـه
مـوارد،وقایـعاسترسزاسـتوکودکـیکـه
نمیدانـدبـاآنهاچگونـهبرخوردکنـددچار
اضطـرابمیشـود.دردرماناینمـواردباید
بـهکـودكمضطـرببرخـیمهارتهـای
اجتماعـیمتناسـببـاموقعیـتاضطرابـی
آموختـهشـودتـاجلـویاضطـراباوگرفته

د. شو


گام سوم: شناسایی باد باد ک اضطراب
میشـود، مضطـرب کـودك کـه زمانـی
همچـونبزرگسـاالن،اضطـراببـرفكـر،
احسـاس،رفتـاروبـدناوتأثیـراتمختلفی
بادبادکـی همچـون اضطـراب میگـذارد.

اسـتکـهوقتـیهـوامیشـود،دنبالههـای
آنهـم)افـكارنگرانکننـده،احسـاسهای
پرتنـش،رفتارهـایاجتنابـیوگاهخـارجاز
کنتـرلوتنشهـایفیزیكـی(هوامیشـود.
الزماسـتکـهبـهکـودكمضطـربایـن
رابطـهرامعرفیکنیـم.برایبیـاناینرابطه
مسـتقیم،ازبیـانداسـتاناسـتفادهمیکنیم.
مثـاًلدربـارهکودکـیکـهازآبمیترسـد،
میتـوانگفـت»محسـنازآبمیترسـیدو
همـهبچههـارفتـهبودناسـتخرومحسـن
بـهخاطرترسـشنمیتوانسـتباآنهـابرود
وبـادوسـتانشبازیکند.دوسـتانمحسـن
شـادبودنـد،ولـیاوحوصلـهاشسـررفتـه
بـودومـدامفكـرشمشـغولبودواحسـاس
غـممیکـرد.«توجهداشـتهباشـیدکـهقرار
نیسـتداسـتانبلندباشـد.هدفاینداستان
صرفـاًفهمانـدنایـننكتـهبهکودكاسـت
کـهوجوداضطرابچهمشـكالتیرامیتواند

بـرایکـودكرقـمبزند.
دربـاره اطالعـات از دسـته دو اینجـا تـا
اضطـرابکـودکانخودپیـداکردیـم؛اینکه
چـهروشهـایتربیتـیمنجـربـهتربیـت
کـودکانمضطـربمیشـودواینکـهسـه
گاماولیـهالزمبرایشـروعدرمـاناضطراب
چنیـنکودکانـیچیسـت،امـاهنـوزدرآغاز
راههسـتیم.الزماسـتدرشـمارهبعـدبـا
اضطرابسنجآشناشـویم.همچنیناز»تفكر
کارآگاهـی«مطالبـیبدانیمونیـزروشهای
درسـتیکهازسـویوالدینبایددربرخوردبا
اینکودکان،پیشگرفتهشـودآشـناشـویم.
ازسـویینیازمنـددانسـتنخطاهـایشـایع
درهنـگامبـروزتفكـراتاضطرابیهسـتیم.
درراسـتایعملـیدرمـاننیـزالزماسـتبا
روشدقیـقودرسـتاجـرایجـدولانگیزه
آشـناشـویم؛همچنیننیازبهبررسـینردبان
درمـاناضطـرابداریـموالبتـهمطالـبریز
ودرشـتدیگـریکـهدرمسـیردرمـانباید
بـدانتوجـهشـود.ازشـمادعـوتمیکنیـم
برایدانسـتنایناطالعاتمفیـدوکاربردی
خوانـدنمطلـب»درمانـگاهاضطـراب«رادر

.شـمارهبعـدازدسـتندهیـد

67 خانهخوبان  شماره  88 خرداد 1395



آموزش حساد ت
»چهقدرخوشـگلشـدی،کیموهـاتروبه
اینخوشـگلیبسـته؟میشـهبگـیموهای
منـمببنـده؟«قبـلازواکنشکـودك،مادر
بـودکهباصورتـیغرقخندهپاسـخمیداد
»ببیـن!االنمیگـهاینمدلیبهتـونمیاد!«
درسـتمیگفت.پاسـخکودكهمیـنبود.
ایـنمكالمـاتشـدهبودمایهشـعفمـادرو
جـزومكالمـاتهمیشـگی؛هرتغییـرجدید
کـهمایـهتعریـفازکودكمیشـدمـادررا
بـهتكاپـومیانداخـتکـهبگویـدکودکش
تمایلنداردآنچیزرادیگرانداشـتهباشـند
ومصراسـتکـهآنتغییر،برازنـدهدیگران

نیسـت،حتیبرازنـدهمادر.
»چهالكخوشـگلی،میشـهمنـمازالکت
بزنـم؟«؛»اوهایـنگوشـوارههاچهقـدربهت
اومـده،ازکجـاخریـدیمنـمبخـرم؟«؛و
همـوارهپاسـخیكیبـود»االنمیگـهنهبه
تونمیاد!«وپاسـخکودكکه»اینبهشـما
نمیاد،شـمااینجوریخوشـگلنمیشـی.«
آنروزهـاسـحرسـهیـاچهـارسـالهبـود
ابتـدای در حسـادت میدانسـتم خـوب و
کودکـیامـریطبیعیاسـت.چنینکودکي
نگـرانعدمبـرآوردهشـدننیازهایعاطفی
خـوداسـت،پـساحسـاسمیکنـداگـر
رقیبـیداشـتهباشـدنیازهـایعاطفـیاو
بیپاسـخخواهـدماند،امااطرافیـانبهراحتی
میتوانندایناحسـاسکـودكراردکردهبه
ویاطمینـاندهنـدکـهتوجـهومحبتبه
دیگـرانمانعتوجهبهوینخواهدشـد،ولی
درایـنماجراذوقهـایبدهنگاممـادر،اورا
بـرایادامـهاینرفتـارواینگونـهبازخوردها
آمـوزشمـيدادوحتـيتشـویقمیکرد.

اوایـلتـالشکـردمغیرمسـتقیمبـهمـادر
بگویـمدرسـتتراسـتبازخورددیگـریدر

برابـرکودکـشداشـتهباشـد،بـرایهمین
یكـیازایـندفعـاتکـهبحثرقابـتبین
مـادرودختـربـودشـروعکـردمبـاکـودك
تـو هـم »نـهسـحرجون! گفتـن سـخن
خوشـگلمیشـیهـممامـان؛بـهتـوهم
میـادبـهمامـانهممیـاد؛درعوض،شـكل
هـممیشـید،همـهمیگندچـهمـادرودختر
در دختـرك دوقلوهـا...« مثـل خوشـگلی
تردیـدمانـدهبـودکـهمـادربـاخنـدهآمـد
میـانسـخنم»نـهسـحرهمیـنجوریـه،
وقتـیمیگندخوشـگلشـدهدیگهدوسـت
ندارهکسـیشـبیهاونبشـه،دیگهدوسـت
نـدارهبقیـهخوشـگلباشـند!«میخنـددو
مـنمتعجبترمیشـومازبازخـوردمادرکه
تأییدوتقویتحسـادتدختراسـت.خواهرم
رشـتهکالمرادردسـتمیگیـردومیگوید
»خـباینجـوروقتابایدباهـاشحرفبزنی
وتوجیـهاشکنـیکـهزیبایـیبقیـهراهم

دوسـتداشـتهباشه.«
سـحرکمکـمداشـتبـزرگمیشـدکـه
ارتباطـاتمـاقطـعشـدتـاچنـدسـالبعد؛
آنروزسـحردیگـر11-12سـالهبـودکـه
همدیگررامجدداًدیدیموخیلیزودسـخن
بهتنهاییسـحرکشیدهشـد.»سحرخواهر
وبـرادردوسـتنـداره،میگـهحـقنداریـد
بچهدیگهایداشـتهباشـید!«سـحراالناز
تعریـفوتمجیددیگراندربـارهدخترخالهها
وهمسـنوسـاالنهـمناراحـتمیشـد
وتـالشمیکـرددیگـرانرامتقاعـدکنـد
دوسـتانوهمسـنوسـاالنشبهآنخوبی
کـهدیگـرانفكرمیکنندنیسـتند.دیگرآن
مكالماتیکـهرهآوردشبـرایمادر،لبخندو
خنـدهایزودگـذربودبرایسـحرشـدهبود
یـكخصلت؛برایـشانرژیصـرفمیکرد
واحتمـااًلاگـراوضـاعبروفقمـرادشنبود
آرامشـشرابـههـممیریخـت.دیگریكی
ازخصلتهـایآندختـرکوچـكدیـروزو
نوجـوانامروزشـدهبودحسـادت؛حسـادتی

.آموختهشـده
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اسباب بازی های تخیلی
خسـتهبازیکهمیشـومروانـهاشمیکنم
تـاخـودشمشـغولبـازیشـود.مـیرود
چهارپایـهآشـپزخانهرامـیآورد،جاصابونـی
وجاشـامپویینـویحمـامراهـممـیآورد
میگـذاردرویآنوشـروعبـهنواختـننت
موسـیقیمیکند،خیلیحرفهایمیایسـتد
تانگـو تكههـای بـا و سـنتورش جلـوی

موسـیقیمینـوازد.
جاشـامپویی وقتـی از میگویـد مـادرش
کنیـم، نصبـش نمیگـذارد خریدهایـم، را
میگویـدایـنمالمناسـت،شـدهیكیاز

وسـایلبـازیاو.
بعـدهـمکـهداردهنرنماییهـایکالس
سـفالگریاشرانشـانمانمیدهـد؛یـك
مسـتطیلکـجومعوجبـاحفرههایـیدرون
آنمـیآوردوبـازبـانشـیرینشتوضیـح
میدهـدکـهایـندوربیـنعكاسـیاسـت
اینجـالنـزدوربیـناسـت،ازاینجـانـگاه
میکنـیو....»وانمودسـازی«وبهتبـعآن
خالقیـتاینپسـركخـوباسـت.خانواده
هـماجـازهاینوانمودسـازیرابـهاودادهاند.
برعكـسپسـراولکـههرچـهگفتـهبـود
برایـشمهیاکـردهبودند،هروقتخواسـته
بـودهفتتیـربكشـدهفتتیـرومسلسـل
برایـشخریـدهبودندوهـرگاهخواسـتهبود

بـادسـتهایگـردشـدهجلویچشـمانش
دوردسـترانگاهکندبرایـشدوربینخریده
بودنـد!ازاسـباببازیهایچنـدهزارتومانی
گرفتـهتـاچنـددههزارتومانـیآنهـمده
پانـزدهسـالپیـش،هرچـهبـودپسـراول
بـودومحبـوب،بـرایهمیـنهرچـهاراده
میکـردبرایـشمهیامیشـد،امـاهیچیك
ازاسـباببازیهابیـشازچنـددقیقـهدر
ازنهـاد آه اوسـالمنمیماندنـدو دسـتان
پـدرومـادربلندشـدهبـودکـهحداقلصبر
میکردیبرسـیمخانـه!اوهمهنوعامكانات
واسـباببازيداشـتاماآنبچـهایکهباید

راتـویاوپیـدانمیکـردی.
برعكـس،ایندومیدنیـایبچگیزیباتری
دارد،اسـباببازیهایمعمـول،شـایدگاهی
گرانقیمتامـانهآنقدرهافانتـزی،تكهای
ِگلسـفالینه،ميتواندبرایـشنقشدوربین
عكاسـیداشـتهباشـدوجاشـامپویینقش
سـنتوررا،خبـریازتلویزیـوناختصاصـی
نیسـتوحتیاسـباببازیهاراباخواهرش

شـریكاست.
نمیدانـمچـهشـدهکـهخانـوادهازآنهمه
توجـهکاذبدسـتکشـیدهاند؛شـایدازآن
همـهخـرجاضافـیخسـتهشـدهاند؟تعـداد
بیشـتربچههابیخیالشـانکرده؟پسـراول
نبـودنعاملـشبـودهیـامتوجـهشـدهاند
وانمودسـازییكـیازمراحـلرشـداسـت؟
علتـشهرچـهباشـدنتیجـه،مطلـوببوده

ست. ا
بچههـادرسـنینپـسازدوسـالگیشـروع
بشـقاب وانمودسـازی،یـك بـه میکننـد
کـه را اتومبیـل فرمـان نقـش میتوانـد
هیـچ،نقـشخـوداتومبیلراداشـتهباشـد.
انگشـتاندسـت،یكهفتتیـرحرفهایاند
وتكههـایتانگوناهارمهمان!بـدونآنکه
نیـازباشـداسـباببازیهایمعـادلاینهـا
خریـداریشـود.اینوانمودسـازیبهکودك
کمـكمیکنـدتـاتخیـلوخالقیتـشرا
پـرورشدهـد.دیدگاههـایطـرفمقابـل
رابپذیـردوتقویـتکنـد،مثـلوقتیکـه
تكههـایتانگـورامیگـذاردجلـویمـن

وخواهـرشومیگویـداینهـامثـاًلبرنـج
هسـتندوخواهـرشتكههایـیبـهرنـگ
سـبزرامیگـذاردجلـوامومیگویـداینهـا
همخورشـتهسـتند!وانمودسـازی،بهرشد
زبـانهـمکمـكمیکنـد،حتـیحافظـه
رانیـزتقویـتمینمایـد؛اگـردقـتکـرده
باشـیدبچههاجسـمواحدیراهموارهشیء
خاصتجسـممیکنند،جاشامپوییهمیشه
سـنتوراسـتویكبشـقابخـاصهمواره

اتومبیل.
فرقـیندارداینکـودك،فرزندچندمخانواده
اسـت؛اول،دوم،پنجـمیـااصـاًلتكفرزند
اسـت،خانوادهمرفهاسـتیـابيبضاعت،در
هـرحالبـهفرزندانبایداجازهوانمودسـازی
دادتـاخیلیازمهارتهایشـانتقویتشـود.
قرارنیسـتهـرگاهچیزیرادرخواسـتکرد
برایـشمهیـاکنیـم،بلكهبایـدبگذاریـمدر
تخیلـشآپولوهـواکند!اینوانمودسـازیها
کـم نیـز را کـودك خودمحـوری حتـی
همـواره اول پسـر یـادمهسـت میکنـد،
یـكحـسخودمحـوریداشـت،امـاپسـر
دومحتـیوقتـیبهتنهایـیبـازیمیکنـد
کمتـرخودمحوراسـت.وانمودسـازیاورااز
تصورکردنخوددرمرکزجهاندورسـاخته

اسـت.ایـنهمهرشـدشـخصیتیو
اجتماعینتیجههمینوانمودسـازی

 است.

*بـابرداشـتیآزادازکتـابروانشناسـی
رشـد،جلـداولتألیـف:لـورابـرك،ترجمـه
یحییسـیدمحمدی،صفحـات399و400.
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بهترین نیکویي ها 
خطونوشته:عبدالحسینابراهیمی

ثَنَا أَبُوالَْحَسِن  ثَنَا أَبُوالَْحَسـِن قَاَل َحدَّ ثَنَا أَبُوالَْحَسـِن قَاَل َحدَّ ...َحدَّ
ثَنَا الَْحَسـُن َعِن الَْحَسـِن َعِن الَْحَسـِن:  إِْن أَْحَسنَ  الَْحَسنِ   قَاَل َحدَّ
الُْخُلُق الَْحَسـُن؛امامحسـنمجتبـیمیفرمایند:همانابهترین

نیكیها،اخالقنیكوسـت.1
افـزونبـرمضمـونزیبـايایـنحدیـث،کلماتـشنیـزمـوزونو
دلرباسـت.شـیخصـدوقاینحدیـثرادرکتابخصالخـودآورده
اسـت.همانطورکهمیبینیمدرسلسـلهسـند،سـهنفرذکرشـده
کهبهنامحسـنهسـتندوسـهنفرباکنیهابوالحسـنودرحدیث

نیزسـهبارازکلمهحسـناسـتفادهشـدهاست.
کالمامامانمابسـیارفصیحودلنشـینهسـتندواینزیبایی،خود
جذابیـتدارد؛هـمزیباییظاهریوهمباطنـی؛چنانکهدرروایتی
ازامـامرضـاداریـمکهاگرمـردمزیباییکالممارامیدانسـتند

حتمـاًازماتبعیـتمیکردند.2
زیباتـرازهمـهاینهـاایـناسـتکـهامامحسـنوهمـهائمه

خـوداهـلعمـل،بردبـارودارایاخـالقنیكـوبودهاند.
مـافقطچندنمونـهازبرخوردهاینیكویایناماممهربـانرابراي

ميآوریم: شما
انسبنمالـكمیگویـدروزیدرمحضـرامامحسـنبـودمکه
یكـیازکنیـزانآنحضرتباشـاخهگلیدردسـتواردشـدوآن
گلرابـهامـامتقدیـمکرد.حضـرت،گلراازاوگرفتوبامهربانی
بـهاوفرمـود»بـرو،تـوآزادی!«مـنکـهازایـنرفتارشـگفتزده

بـودم،گفتـم»ایفرزندرسـولخدا!اینکنیزفقطیكشـاخهگل
بـهشـماهدیـهداد.شـمااوراآزادمیکنیـد؟!«امامدرپاسـخفرمود
»خداونـدبـزرگومهربـانبـهمـافرمـودهاسـتهرکسبهشـما
مهربانیکرد،دوبرابر،اوراپاسـخگویید.«)نسـاء،86(سـپسفرمود

»پـاداشمهربانیاونیـزآزادیاشبود.«3
 درهمسـایگیامـام،خانـوادهاییهـودیمیزیسـتند.دیـوارخانـه
یهودیشـكافیپیداکردهبودورطوبتنجاسـتازمنزلاوبهخانه
امـامنفـوذکردهبـود.فردیهودینیـزازاینجریانآگاهینداشـت
تـااینکـهروزیزنیهـودیبـرایدرخواسـتنیازیبهخانـهامام
آمـدودیدکهشـكافدیوارسـببشـدهاسـتکـهدیوارخانـهامام
نجسشـود.بیدرنگنزدشـوهرشرفـتواوراآگاهسـاخت.مرد
یهـودینـزدامـامآمـدوازسـهلانگاریخـودپـوزشخواسـتو
ازاینکـهدرایـنمـدت،امـامسـكوتکـردهوچیـزینگفتـهبود،
شـرمندهشـد.امـامبـرایاینکـهاوبیشترشـرمندهنشـودفرمود
»ازجـدمرسـولخداشـنیدمکهبههمسـایهمهربانـیکنید.«
یهودیبادیدنگذشـتوچشمپوشـیوبرخوردپسـندیدهایشـان
بـهخانـهاشرفت،دسـتزنوبچـهاشراگرفتونزدامـامآمدو

ازایشـانخواسـتتـاآنانرابـهدیناسـالمدرآورد.4
پي نوشت ها

1.الخصال،ابنبابویه،جامعهمدرسین،قم،1362،چاول،ج1،ص30.
2.عیوناخبارالرضا،ج1،ص308.

3.المناقب،ج4،ص18.
4.تحفۀ الواعظين،ج2،ص106.
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تفاوت از زمین تا آسمان است
بهانتخابفاطمهساداترضویان

قبل از ازد  واج
مرد:بااینحرفتخوشحالمميکني.

زن:ميخوايازپیشتبرم؟
مرد:نهفكرشمنكن!
زن:منودوسداري؟

مرد:البته!
زن:تاحاالبهمنخیانتکردي؟

مرد:نهواسهچياینسؤالوميپرسي؟
زن:منومسافرتميبري؟

مرد:مرتب.
زن:منوکتكميزني؟

مرد:بههیچوجه!
زن:ميتونمبهتاعتمادکنم؟

...
بعد   از ازد  واج

همینمتنراازپایینبهباالبخون

شهری د  ر زیر گنبد   فیروزه ای
محسنسیمائی

سـالهاقبـل،پـدربـرایطلبگـی،همـه
زندگـیاشراازهمـدانبـهقـمآوردهبـود؛
یكکولهوسـایلشـخصیکهتمامزندگی
یـكآدممجـرد،درونشخالصهشـدهبود.
سـالسـوم،چهـارمطلبگـیاشبـودکـه
ازدواجکردویكسـالبعدمنمتولدشـدم.
خیلـیگذشـتتـااینکهبچـهممّیزشـوم،
تـااینکـهبفهمـمقمیهسـتیـاهمدانی!
تـااینکهمقتضیاتزندگیطلبگـیرادرك
کنـم،تـااینکـهبفهمـمدنیـافقطایـندو
شـهرنیسـتوممكناسـتبهواسـطهکار
پـدر،زندگیدرشـهرهایدیگرراهمتجربه
کنـم.تـوییكیازهمـانروزهـایبفهمی
نفهمـی،یـكروزکـهبابـاازمحـلکارش
خسـتهبـهخانهرسـیدهبود،حالـشمتفاوت
بـود؛یـكچیـزیبیـنشـادیوغـم؛یك
چیـزیبیـنخـوفورجا.مـادرکهپرسـید
چیـزیشـدهحمیـدآقـا؟بیمقدمـهگفـت:

بایـدبرویمشـیراز.بایـدبرویمشـیراز...

بـراییـكبچـههفتسـالهاصـاًلمهـم
یـك بـه برویـم اسـت قـرار کـه نبـود
شـهرغریـب.مشـّقتمنتقـلشـدنهـم
برایـشهیـچاهمیتـینداشـت.بـرایمن،
شـنیدننـامشـیرازپربـودازاحسـاسهای
امیـد محـض! شـادی وصفناشـدنی؛
محض!تنهاچیزیکهازشـیرازمیدانسـتم،
»شـاهچراغ«بـود؛قبـلازبـویبهارنارنـج،
قبـلازتختجمشـیدوقبـلازحافظیـهو
سـعدیهحتـی!تـويمهدکـودكکنـارهمه
بازيهـاوشـاديهایشبهمایـاددادهبودند
که:شـیراز،حرمسـوماهلبیتاسـتو
البتـهکهدرذهنکوچكمن،ایناسـتدالل
کمـینبودبـرایخوشـحالبـودنوهمین
همباعثشـدهبـودکهحاالچشـمانممثل
مـادر،مبهـوتنباشـدوضربـانقلبمشـبیه
پـدرتندتنـدنزنـد.منـیکـهزندگـیامگره
خـوردهبـودبـهحـرمحضـرتمعصومه
حـاالمیتوانسـتمبـاشـیرازیانـسبگیرم

کـهدرقلبششـاهچراغداشـت.
هرطـوربودرسـیدیمشـیراز...اولهـاگرچه
هـواخوببـودوشـهرخوشبو،امامیشـد
حـسغربـترادررفتـارمـادرحـسکـرد.
غربـتهـمداشـت؛اینکـهکنجیـكخانه
بابـامیرفـتوشـب محبـوسبودیـمو
میآمـد.اینکـهشـیرازیهازودبـهزودو
دسـتهجمعیبـهگشـتوگـذارمیرفتنـدو
مـابـرایایـنکارماشـیننداشـتیم.بـرای
همینهـمبودکـههروقتدلـممیگرفت،
بهانـهشـاهچراغمیگرفتـم.میگفتـمحرم
نزدیـكاسـت،ماشـیننمیخواهـدکـه...

بهانهگیرتـر خیلـی میگذشـت هرچـه
میشـدموبیشـترحـرممیآمدیـم.اینکـه
احمدبنموسـی حضـرت بـا اینطـور
از داشـت حكایـت بـودم، شـده مأنـوس
سـّردوسـتی.حـرمبرایـممونـستنهاییو
رفیقشـفیقبـود.ازهمیـنرودیوارهایشاز
هـرطبیعتـیبكرتر،آبـشازهرچشـمهای
گواراتـروهـوایصحـناشازهـرعطـری
بهنظـرمیآمـد.اصـاًلفرزنـدان خوشتـر
موسـیبنجعفرجملگـیدرکرامتورحمت

ومهربانیزبانزدند.خصلتمشترکشـاناین
اسـتکـهاگرخواسـتهباشـیازدردوسـتی
واردحریمشـانشـوی،هرکـسکهباشـی،
بـههررنگوسـلیقه،بـههرزبـانولهجه
ودرهـرقـدوانـدازه،ازهیـچلطفـیدریـغ

نمیکننـد.
بله!آنروزهانگاهپرمهراحمدبنموسـی
مـرامجـذوبخـودشکـرد؛چنانکـههنوز
هـمبعـداز15سـال،مـنازشـیراز،فقـط

شـاهچراغرامیشناسـم.همین!

اینداستانواقعياست
هد  ایت و همت
عزیزاهللحیدري

اتوبـوسبراينمازنگهداشـت.شـیخویك
مـردجوانپیـادهشـدند.درنمازخانـه،جوان
بعـدازنمـاز،سـرازسـجدهبرنميداشـت.
شـیخ،فقـطاورانگاهميکردکهدرسـجده
مانـدهبـود.هنگاميکـههـردوبـهاتوبوس
برگشـتند،شـیخروبـهمـردجـوانگفـت:
تـوهـمسـیرتوهمصـورتخوبـيداري.
چهقدرسـجدهاتطولکشـید؟!جـوانآهي
کشـیدوگفـت»اگـرسـالهاسـجدهکنم،
سـزاواراسـتچـونخـدابـرايمـنکاري
کردهکهبایدهمیشـهسپاسـگزارشباشم.«
ووقتـيچهرهمنتظرشـیخرادیـدادامهداد:
ششسـالهبـودمکهپـدرومـادرمازهمجدا
شـدندوهـردوازدواجکردنـد.پـدرممرانزد
پـدرومـادرشبـردکههـمخـودشراحت
باشـدوهـمدرجـايمطمئنيبزرگشـوم.
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بعدهـایـكروزازتلویزیـون،تاریخچـهايازپیامبرشـنیدمکه
ایشـاندرکودکـيپـدرومادرشـانراازدسـتميدهنـدوبـدون
حضـوروالدیـنبـهایـنمقـامميرسـند.اینجملـهدرمنکـهآن
روزهـانوجـوانبودم،آتشـيافروخت.باخودگفتم:ایشـانبدونپدر
ومـادرراهـشرارفـت،ولـيپـدرومادرمـنزندهاند؛پـسچهطور
بـهدیگـرانتكیهکنم؟!همـانروزبیرونرفتـموبهیكمكانیكي
رسـیدم.سـالمکـردموبهاسـتادگفتـم:آقـا!شـاگردنميخواهید؟
نگاهـيبـهقـدوباالیـمکـردوگفت:بیـاجلو!چنـدآچاربرداشـت
وشـمارههایشرابـهمـنگفـتکهمثـاًلاینآچـارپنج،ایـنآچار
شـشو...بعد،آنهارارويطاقچهایگذاشـتوسـراغماشینرفت
وصـدازد:آچـارپنـجرابیاور.وقتيشـمارههرکـدامراگفت،برایش
آوردم،بـاچهـرهايآسـودهومطمئـنبهمنگفت»مشـغولشـو.«
همانجـامانـدموکارکـردم.اوبعدازظهرهـابهمناجـازهداددرس
بخوانـم.حقوقـمرابهخودمنميدادودرحسـابيکـهبرایمبازکرده
بـود،ميگذاشـت.مثـلفرزنـدشبـامـنرفتارميکـرد.یـكروز
چهـارتوصیـهبهمنکـردکهرازهمـهتوفیقهايمنبودند.اسـتاد

گفت:
1.اگـرميخواهـيمـردمبـهتـواعتمـادکننـد،درکارتصداقـت

باش! داشـته
2.اگرميخواهيمالتبرکتپیداکند،انصافداشتهباش!
3.اگرميخواهيعزیزباشي،نمازترااولوقتبخوان!
4.اگرميخواهيشرمندهخداومردمنباشي،گناهنكن!

خـودشهـمنمـازراواقعـاًاولوقـتميخوانـدوگاهـيبـاهمبه
مسـجدميرفتیـم.کمکـمازپولهايپساندازشـده،زمینـيبرایم
خریـد.زمیـنکهترقـيقیمتکرد،بعـدیكخانهکوچـكخریدو
ازهمـانپـولیـكمغـازههمبهنـامخودمخریـد.درسهایـمراتا
لیسـانسادامهدادم.سـپسبرایمازبستگانشهمسريانتخابکرد
ونامـزدکردیـم.حـاالهـممـيرومکـهسـربازیمراانجامدهـم.در
مغازهامدوشـاگردگذاشـتهاموکاروکسـبمبرقراراست.ایناستادو
ایـنتوفیقهـا،لطفهايخـدابود.منچهقـدربایدبـراياینهمه

لطف،سـربهسـجدهبگذارم؟!

عقربه هاي خسته
مریمعلینیا

بـههمانشـدتکهثانیهشـمار،عقربههایسـاعتمرالگـدمیزندتا
آنهـارابـهجلـوبرانـدمنآنهـارابـهدندانگرفتهامتاشـایدسـیِر
سـریِعزمـانرابـهفرداموکولکنـم!وتـاموهایـمارزشنیافتهاندو

رویسـفیدبـهروزگارنشـانندادند،تـوراببینم!
آخرمیگویندپیریوهزاردردویكقدمبهمرگنزدیكشدن!

ازمـرگمیترسـم!ازاینکـهرجعـتنكنـم!پـسبهنقدمیچسـبم
نسیه! نه

نمیدانـیچهقـدرعددهایـیراکهغـروبجمعهرابهرخمیکشـند،
نفریـنمیکنم!

و بنشـینی پنجـره کنـار اسـت، سـخت چهقـدر کـه نمیدانـی
گوشهایـترابـهصداینفسهایخسـتهعقربههاییبسـپاریکه

یـكروزکامـلدویدنـدامـابـهتـونرسـیدند!
عقربههایخسـتهذهنـمرادریاب!نـهعقربههایکهنهسـاعتمرا!و

آنهـارایـاریدهتـابانبودتبـههمنپیچند.
العجلالعجلیاموالییاصاحبالزمان

تعد  د   زوجات!
خاطراتپاسخگويحرم

دکترسیدمصطفیسجادي
صبـحیكـیازروزهـایزیبـایفروردیـن95بـود.داشـتمتـواتـاق
پاسـخگوییجـوابیـكنفـررامـیدادمکـهدیدمازپشـتشیشـه،
جوانـیبـاتیشـرتسـفیدوعینـكکائوچویـیبهمـناشـارهکرد!
دقـتکـردمدیـدممیگویدمیخـوامخصوصـیصحبتکنـم؛من
هـمبـااشـارهسـرگفتمباشـد.بعدِیكـیدودقیقـهکـهمراجعقبلي

رفـت،اشـارهکـردمکهبیایـدتو.
درهمـانآغـازصحبـت،شـروعکردبـهانتقـادکه»چـراحرفهای
شـماآخوندهـاتناقضداره!چراشـمایـهچیزیمیگیـدوقرآنچیز

دیگهایو...«.
صبـرکـردمکـهحرفهایـشکامـلتمامبشـودوسـپسپرسـیدم:
منظورتـونکـدامحـرفاسـتکهبهنظـرشـمامتناقضـهودرقرآن

بـرخالفـشآمدهاسـت؟
گفـت:ببینیـدمـنخواسـتههاییدارم،عالقهمندمکهچنـدزندگیرو
ادارهکنـم!ركبگـممـندلممیخوادچندتازنداشـتهباشـم،خب!

گفتم:خب!
گفت:قرآنروهمخوندمکهتاچهارتازنروقبولداره!

گفتم:خب!
گفت:اماشماآخوندهااجازهنمیدین!

گفتم:مگهازماچیشنیدی؟
گفـت:شـمامیگیـدازدواجمجـددتنوعطلبیـه،برایمـاضـرردارهو
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اعتیـادمیـاره،باعـثمیشـهزندگـیقبلـی
بپاشـهوازایـنحرفـا!

گفتم:االناینحرفباقرآنتناقضداره؟
گفـت:بلـهدیگـهقـرآنمیگـهانجـامبدید

شـماهامیگیـدانجـامندید!
گفتـم:فرزندشـمامیادازشـمااجـازهبگیره
کـهبـازیکنـه،شـمابگیداشـكالینـداره.
اونوقـتاگـهمتوجـهبشـیدبـازینكـرده،
سرزنشـشمیکنیدکـهچرابـازینكردی؟
یـامیگیـدمـنگفتـممیتونـهبـازیکنه،
االن کـه کنـه بـازی بـره حتمـاً نگفتـم

کنم! سرزنشـش
گفـت:خـبدرسـته!اجـازهدادنبـادسـتور

دادنفـرقداره!
گفتـم:قـرآنهـمدراینجـااجـازهازدواج

مجـددروداده،دسـتورکـهنـداده!
گفت:خب؟

گفتـم:اگهبعـدازاینکهبهفرزندتـوناجازه
بـازیدادیـدمتوجـهبشـیداوندرسـاشرو
نخونـدهبودورفتهبـازی،بهشنمیگیدکه

کارتاشـتباهبوده؟
گفت:چرامیگم!

گفتـم:اینحرفشـمابـااجازهایکـهقباًل
دادیدتناقـضنداره؟

گفـت:نـهچـونقبـلایـنحرفهـا،بهش
گفتهبـودمکـههمیشـهاولویتبادرسـاته؛

اولدرسبعـدبـازی!
گفتـم:اینکهخداونـدازدواجمجددیاهرکار
دیگـهایرواجـازهدادهبهمعنایایننیسـت
کهحتماًودرهرشـرایطیبایدانجامشداد.
اواًلاجازهاسـتودسـتورنیسـت.ثانیـاًباید
شـرایطشدرنظرگرفتهبشـهکـهبهبرخی
شـرایطدرخـودقرآنوروایاتاشـارهشـده
مثـلشـرطرعایـتعدالـتو...وبههمین
علتـهکهروحانیـونبـاازدواجمجـددبرخی
افـرادمخالفـتمیکننـدوایـنبـهمعنـای

مخالفـتباقرآننیسـت.

یه د  ختر د  ارم شاه ند  اره
سیدهنسیمطباطبایی
یهدختردارمخداداده

بیاببینِچهاداده
صورتیدارهمثلهولو
گردوقشنگوتوپولو
ولیچقدسربهزیره

روشوچهمحكممیگیره
دخترکمعینعفاف
غروردارهقدرِکفاف
حجابشونگودیگه

آفتابومهتابندیده
دخترکمبینظیره

دلمپیششخیلیگیره
دخترمنوقارداره

هزارتاخواستگارداره
خواستگاراشصفکشیدن

جونشونمبراشمیدن
ولیمنمگفتهباشم
آسوننمیدم،باباشم

بهکسکسونشنمیدم
بههمهکسونشنمیدم

بهکسیمیدمکهکسباشه
عزیزباشه،نفسباشه
مؤمنباشه،عاقلباشه
یكجوونقابلباشه
نمازخونووروزهبگیر

محكمباشهمثلیهشیر
لودهودلقكنباشه

بددلوتلخكنباشه
تقواوعلمومعرفت

داشتهباشهبهجایچت
مدیرباشهتویخونه
همهبگنمهربونه

چشاشحفاظداشتهباشه
عشقنمازداشتهباشه

قرآنبخونهخطبهخط
همینهشرطامونفقط

خالصهدینداشتهباشه
ُخلقوزینداشتهباشه

دخترمنعزیزمن
برگگلتمیزمن
جواهرهدخترکم
دخترنگودلبرکم

بهکسکسونشنمیدم
بههمهکسونشنمیدم
حاجیمییادباهمسرش
واسهپسرکوچیكترش

آیابدمآیاندم
بهکسیمیدمکهقابله
بهحرفدینشعامله
جوهرکسبوکارداره
هممهروعشقیارداره
بهکسکسونشنمیدم
بههمهکسونشنمیدم

د  استان قلک سفالي
اعظمشبیري

دراتاقـشراآرامبـازکردمووارداتاقشـدم.
ميتوانسـت کیـك و چـاي لیـوان یـك
خسـتگيچنـدسـاعتمطالعـهراکـمکند.
سـینيرارويمیـزکنـاردسـتشگذاشـتم
ونگاهـيبـهاتاقـشانداختـم.جملـهیـا
صاحـبالزمانکـهبهمیزشچسـبانده
بـود،نظـرمراجلـبکـرد.تـويدلـمگفتم
یـامهـديفاطمهبهپسـرمکمـكکن.
دلهـرهونگرانـيعجیبـيداشـتم.آخریـن
سـالتحصیليدردورهپیشدانشـگاهيبود
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وکنكـوردرپیـش.تـويهمیـنفكرهـابـودمکـهچشـممبهقلك
سـفاليبزرگکنارمیزشافتاد.یادمنبودآنراازسـفربهکدامشـهر

خریـدهبـود،امـاچـراآنراآوردهبـودکنـارمیـزش؟
ازامیـدپرسـیدم:ایندیگهچیه؟گفت»خبدیگـه...«وازجواب
طفـرهرفـت.ایـنطـرفاتـاقازکارتنهـايخالـيوجعبههاي
چوبيمیوه،قفسـهدرسـتکردهبـودوکتابهـاوجزوههایشرا
رويآنهـاچیـدهبود.یكکرسـيهموسـطاتاقگذاشـتهبودو
شـبهابرايمطالعهازآناسـتفادهميکرد.عزمـشراجزمکرده

بـودکهرتبهخوبـيبگیرد.
دوبـارهنگاهشکردمهمینطورکهسـرشرويکتـاببودازش
پرسـیدمخـبآقاامیـدنگفتيماجـراياینقلكچیـه؟خندیدو

گفت:بعداًمعلوممیشـه.
ازاتاقـشکـهآمدمبیرونیـادمآمدکهمقداريخریـدداریم.امید
راصـدازدموگفتـمبـرايرفعخسـتگيهمکهشـدهبروازسـر
کوچـهنـانوماسـتبخر.وقتيبرگشـتگفت»مامان!بـااجازه

شـمااضافهپـولراتويقلكمميانـدازم.«
پـولاضافـهخریدیاپـولتوجیبيخـودشرابیشـترداخلقلك
ميانداخـت.حتـيپولهـايعیديآنسـالوپـولخریدکفش
ولبـاسخـودشرا.پسـرسـادهپوشوکمخرجـيبـود.بیشـتر
ترجیـحمـيدادکهوسـایلارزانبخردوليبـهدیگرانهمکمك
کنـد.حتـیبرايخریدکفـش20000تومانيبهانـهآوردوگفت:
ايکاشبـرايمـنکفـشارزانتـريميخریدیـدوبقیـهاشرا

ميدادیـدبـهکسـيکهکفشنـدارد.
ایـنماههـايآخـرازبسکـهپولتـويقلكریختهبـود،دیگر
جـانداشـتیكبـاربـهشـوخيبـهامیـدگفتـم:ببیـناینقـدر
پـولتوشـكماینبیچـارهریختيکـهدارهحالشبدمیشـهداره
پولهـاروبـاالمیارهوپـسميزنـه...،دردلمبودکهبـاپولهاي

قلكبرایشگوشـيموبایـلبخرم.
روزآزمـونبـزرگبرايامیدنزدیـكبود.آرامشخاصيداشـت.
ظهـرروزکنكوروقتيدنبالشرفتمخوشـحالبهنظرميرسـید.

ازکنكورکهپرسـیدمگفـت:بدنبود.
چنـدروزماندهبهنیمهشـعبانوتولدحضـرتعلياکبرقلك
راآوردوشكسـت،پولهـاراشـمرد216هـزارتومانشـد.گفت:
مامـاناینهـارابرنـجوروغـنوحبوبـاتبخریـدتـابـراي14
خانـوادهمسـتمندبهنیت14معصومتاشـبنیمهشـعبانپخش

کنیم.
چنـدروزبعـدنتایـجکنكوراعالمشـد.چیزيکهخـودشعالقه

داشـت،صنعتنفـتآبادان،قبولشـد.
حـاالميفهمـمچـرابعضيوقتهاقلـكرابغلميکردوشـاید
وامـامزمانبـاآنحـرفمـيزدوازحضرتفاطمـهزهرا

کمكميخواسـت.

معجزه مهریه
حسیناکبری

قدیـمقدیمـایـادشبخیـر!میگفتنـد:خـدامهریـهروقـراردادهبـرا
اینکـهمردمهرشـوبـهزنثابتکنـه.بههمینجهترسـمبودکه
آقـادامـادوعـروسخانمبایهمهریـهکموازدواجسـادهیه»یاعلی«
میگفتنـدوزندگـیعاشقانهشـونروشـروعمیکردنـد؛ومـردهمیا
دمازدواجمهریـهرومـیدادیـابـاایـناعتقـادکهیهمهریـهبهزنش
بدهـكارهبهتدریـجدینشـوبـهزنـشادامیکرد.حـاالتواینوسـطا
ممكـنبـودکهدلزنـشهمبهرحمبیـادازبقیهمهریهبگـذرهویا
بـایـهمسـافرتمكـهوکربالییبـاهمکناربیانـدواگههیـچکدوم
هـمکهنمیشـدآخـرعمریه،مـردوصیـتمیکردکهمهریهزنشـو

ازارثبدنـدوازایـنحرفا...
امـاایـنروزاایـنجملـهکـه»مهریـهروکـیدادهکیگرفتـه؟«در
مراسـمخواسـتگاریزیـادبـهگـوشمیرسـهودیگـههـممطـرح
نمیشـهتـااینکهخـدایناکردهپایطـالقمیونبیادوآقـادامادی
کـهبـاایـناعتقـادمهریهکالنـیروقبـولکـرده،واقعیـترواززبان
قاضـیمیشـنوهکـهبایـدتمـاممهریهروبـدی!وتـوهمـوندادگاه
شـروعکنـهبهزمیـنوزمانبـدوبیراهگفتـنومدامخودشـولعنت

میکنـهکـهخودمکـردمکـه....
حاالاینآقاداماداگهوضعمالیشخوبباشـهکهبایدسـرکیسـهرو
شـلکنهوهرچـیقبولکردهروبـدهامابدبختیاونجاسـتکهاگه
وضـعمالیـشخوبنباشـهبایدبرهپشـتمیلههایزنـدان!اماحرف
مـنیـهچیزدیگـهس.اصاًلاجـازهبدیدبحـثروعوضکنـمکاماًل

جـدّی،یهحرفعجیـبوغریببزنیم:
امـروزکـهداشـتمقـرآنرومیخونـدمدیـدمایـنعشـقالهـیبین
زنوشـوهرعجـبمعجزاتـیداشـتهوچههـاکـهنمیکـردهومـا

نمیدونسـتیم!
شـنیدهبودیمزنخوب،مردشـوجـواننگهمیدارهولیاینونشـنیده

بودیـمکـهمیتونهبامهریهاشمریضیشوهرشـوهمشـفابده!
خیلـیسـخنمروطـولنمـیدموشـمارومهمـوناونآیهشـریفهو
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روایـتگرانقـدرمیکنـمونتیجهگیـریرو
مـیذارمبهعهـدهخودتـون...

خـدايتعاليدرباره)مهریـه(زنانميفرماید
»فَـِإْن ِطْبـَن لَکـْم َعـْن َشـيْ ٍء ِمْنُه نَْفسـًا 
فَکُلـوهُ َهنِيئاً َمِریئاً؛واگرزنـانچیزيازآن
مهریـهرابـاطیبنفسبهشـمابخشـیدند
ميتوانیـدآنرابـاگوارایـيبخوریـد.«واین
آیـههمبـرمهریهشـاملميشـودوهمبر

بخشش.
صـادق امـام از عیاشـي تفسـیر در و
روایـتشـدهکـهفرمـود:مـرديبـهحضور
امیرالمؤمنیـنآمـدوعرضـهداشـت:یـا
امیرالمؤمنینمندرديدرناحیهشـكمدارم،

حضرتفرمود:آیاهمسرداري؟
عرضهداشت:آري.

مـال از چیـزي تـا بخـواه او از فرمـود:
بـا البتـه ببخشـد، تـو بـه شـخصياش
طیبخاطـرببخشـد.پسباآنعسـليبخر
وآنعسـلرادرآببـارانحلکنوبنوش

تـابهبـودیابي!
چونمنازخدايعزوجلشنیدهامکه:

لْنـاِمَن دربـارهآبآسـمانميفرمایـد»َونَزَّ
ـماءِماًءُمبـاَرکاً«1 السَّ

ودربـارهعسـلميفرمایـد»َیْخـُرُجِمـْن
بُُطونِهـاَشـراٌبُمْخَتلِـٌفأَلْوانُـُهِفیـِهِشـفاٌء

لِلنَّـاِس«2
ودربـارهمـالزنـانميفرمایـد»َفـإِْنِطْبَن
لَكـْمَعـْنَشـيْءٍِمْنـُهنَْفسـاًَفكُلـوُهَهنِیئـًا

َمِریئـاً«3
وآنمـردایـندسـتورالعملرابهکاربسـت

وشـفایافت.4
درپایـانعـرضمیکنیـمخدایـابـههمـه
جوانـانماازاینعسـلقسـمتکـن!البته

مریضی! بـدون

پي نوشت ها
1.ماازآسمانآبيپربرکتنازلکردیم.)ق،9(

2.ازدرونزنبـورعسـلنوشـیدنيبـارنگهاي
مختلـفخارجميشـودکـهدرآنشـفاودرماني

برايمردماسـت.)نحـل،69(
3.اگـربـاطیبنفـسورضایـتدرونـيچیزي

ازآنبـهشـمابخشـیدندبخورید،کـهگوارایتان
باد.)نسـاء،4(

4.تفسیرعیاشي،ج1،ص218،ح15.
منبع:ترجمهالمیزان،ج4،ص281.

مهر تو
محمدعليسواعدي

بستمبهپايتوهربندمذهبم
باچشمخودببیندرتابودرتبم
کابوسهرشبمخوابينميدهد
درگیرفكرتوستبیداريشبم

نامتبرايمنذکرياستایزدي
ازاینهمهشكوهجارياستبرلبم
بنگرکهتاکجاستایندرسمهرتو

هرروزجمعهرادرراهمكتبم
دراینسكوتسرددراینشبسیاه

هردمندايتوایناستمشربم

ما را د  عا کن
سیدهمحبوبهموسوی

جمعهایعرفانیازراهرسید
اززمینتاآسماندلگیرشد
یوسفزهرانمیدانمکجا!
درکدامینقطعهپاكزمین

دلگیرشد...
یوسفا!گرکربالرفتیوبعدازآننجف

گرمدینهرفتیوخاكبقیع
جایماهمبوسهزنقبربقیع
یوسفا!عمهصدایتمیکند

جانشیعهدرخطرافتادهاست
غزهومصرویمن

سوریه،لیبی،فلسطینیكبهیك
غرقدرظلموستم

آشوبشد...
بسجوانانخدایی،اهلدین
درحریمعمهجانپروانهشد...

درزیارتنامهاتمارادعاکنایعزیز
مننمیدانمچراآمدنتتأخیرشد...

من میان شما زند  گي مي کنم
فاطمهساداتنمازي

همینروزهاوشـبهايشـما...بازارها...
برنامهریزيهاومسـافرتها...

اگـرتصمیمخیـروشـريميگیرید،من
ازآنآگاهـم،حرفـيکـهميزنیـدقبـل
مـن برسـد، گوشهایتـان بـه آنکـه از
ميشـنوم.خواسـتمتشـكرکنـم.ازهمـه
آنـانکـهخواسـتهمـرابـرخواسـتههاي
خـودمقدمداشـتند.خوشـحالمکردندهمه
کسـانيکـهخـرجدیـنرابـرخریدهـاي
را غیرضـروريخـودترجیـحدادنـد.دلـم
روشـنکردنـدهمانهایيکهخانههایشـان
رابـرايحضـورنامحسـوسمـنتكاندندو
آراسـتند.دلگـرمشـدمبـهتـالشونشـاط
جوانـانامتـمکـهبيآنکـهنـدايهلمن
ناصـرمرابـاگوشهایشـانبشـنوند،لبیكم
گفتندودرجهادفرهنگي،کاهليوسسـتي

نكـردهونميکننـد.
مـنمیـانشـمازندگـيميکنـم.دیـریا
زود،ازپـردهغیبـتدرآمده،خودرابهشـما

ميرسـانمو»جبران«ميکنـم.
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سـالمت دفتـر مدیـرکل 
اجتماعيوزارتبهداشـت:سـال
94ازهـرچهـارازدواج،یكـيبـه

طـالقرسـید.
پزشـكانلهسـتانيیكجنیـنراپساز
گذشـت55روزازمـرگمـادرش،زنـدهبـهدنیا

آوردند.
زن23سـالهکرجـيهنگامگرفتنعكسسـلفيبهرودخانه

سـقوطکردوجانسـپرد.
یكپسـر15سـالهروسبهقصدخودکشـيمچدسـتهایشرابرید

وازسـاختمان14طبقهپایینپریدوليزندهماند.
بـراسـاسآمـاردولـتآمریكا،میزانخودکشـيدرمیاندختـران10

تا14سـالآمریكایيسـهبرابرشـدهاسـت.
سـازمانجهانيفائودرگزارشـيازخطرمرگناشـيازگرسـنگي14

میلیونشـهروندیمنيخبرداد.
نتایـجتحقیقیكمؤسسـهبهداشـتيمعتبـرثابتکـردهکهمصرف
اسـتامینوفنعـالوهبرکاهـشدردهايجسـماني،توانایيهـمدرديبا

دیگـرانرانیـزدرانسـانهاکاهـشميدهد.
گـوگلاعـالمکـرد:متوسـطمدتزمانیکـهیكزنمیتوانـدرازی

رانگهدارد47سـاعتو15دقیقهاسـت!
وزیرعلوم،تحقیقاتوفناوري:سـاالنهیكهزارنفرناشـنوادرکشـور

ميشوند. متولد
دربوسـتونآمریـكاکتابـیبـرایکـودکانچاپشـدهتحـتعنوان
»101فیلمـیکـهقبـلازبزرگشـدنبایدببینید«ویكـیازفیلمهای

آن،»بچههـایآسـمان«مجیـدمجیدیاسـت.
کیكمسـمومدرجشـنتولدیكکودكپاکسـتانيدرایالتپنجاب

اینکشـورمنجربـهمرگ18نفرازمیهمانانشـد.

یكزوجهفتادوچندسالههندي46سالپسازازدواجشان
براياولینبارصاحبفرزندشدند.

ماد  ر شد  ن زن کهن سال

خبرخوبان

 خبرها و تأمل ها
نایبرئیـسکمیسـیونامنیـتملـیمجلس:30

درصـدمشـكالتبـهبرجامگـرهخوردهاسـت.
همـهمشـکالتانسـانبـهنفـسگـرهخـورده

)يوسـف،53( اسـت.
اراكپنج برخـوردخـودروبامانـعدرمحورقـمـ

مصـدومبهجاگذاشـت.
برخـوردانسـانبـاشـیطاندرمحـوربهشـت،

میلیونهـامصـدومبـهجـاگذاشـتهاسـت.
گـردوخـاك،مدارس9شهرسـتانخوزسـتانرا

تعطیـلکرد.
گـردوخـاکگنـاهنیـزوجـدانانسـانرابـه

میکشـاند. تعطیلـی
سـخنگویسـابقارتـشرژیـمصهیونیسـتی:
مشـكلاسرائیل،صداقتسیدحسـننصراهللاست.
)إال اسـت. انسـان اخـالص شـیطان، مشـکل

المخلصیـن( منهـم عبـادک
بـاارائـهطرححذفمجازاتاعـدام،هفتادنماینده
مجلسبـهقاچاقچیانموادمخدرچراغسـبزنشـان

دادند.
برخیهـانیـزباحـذفنمـازازبرنامـهروزانه،به

شـیطانچراغسـبزنشـانمیدهند.
سـردارکمالـی:معافیـتکلیـهمشـموالنغایب

بـهازایپرداخـتجریمـهصحـتنـدارد.
معافیـتازنمـازبـهازایکمـکبـهفقـراصحت

نـدارد.)يقیمـونالصـالۀويؤتونالـزکاۀ(

•حیوانهامدلهایزیباییانسانهاشدهاند.
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•سونامیسالخوردگیدرایرانبسیارنزدیكاست

ما، کتاب و افسوس ها
سالهاسـتکهمتولیانفرهنگکشـور،باحسـرتازیكافسـوسبزرگ
وتأثیرگـذاردرجامعـهایرانـيبانام»فقرمطالعه«سـخنميگوینـد.دراین
زمینـه،آمارهـااگرچهمتفاوتاسـتاماهمـهرنگوبويهشـداردارد.براي
ایـنخبر،بخشهایيازصحبتهايمعاونسـازماناسـنادوکتابخانهملی

ایرانراگلچیـنکردهایم:
سـرانهمطالعهدرکشـورایران8دقیقهاسـتامامتأسفانهچندسالپیش
بهاشـتباهایـنسـرانهرا71دقیقـهاعـالمکردهبودنـدکهدرمقابلفرانسـه
کـه69دقیقـهبودباالتراعالمشـدکـهبههیچعنوانصحتنداشـت.نباید
ایـنآمارهـاراباورکردچراکهبعدازبررسـیهایانجامشـدهمتوجهشـدیم
ایـنآمـارازخوانـدنتمامکتابهـایدعا،مفاتیـح،قرآنوحتـیزیرنویس

ازطرحجدیدبزرگتریندیوارنگارهکشوردر
میدانوليعصرتهرانبهمناسبتوالدتامام

زمانرونمایيشد.

مرد  م این سرزمین منتظر یک نفرند  

شـبكهخبـرگرفتهشـدهوجزوسـرانهمطالعهدرنظرگرفتهشـدهبـودکهدر
واقـعاینطـورنبودونبایـدخودمانراگـولبزنیم.

درسـالهايگذشـتهوزارتارشـادحتـییكکتابخانهبزرگومهـمرادر
تهـرانایجـادنكردواگرسـاختهاندلطفاًاعالمکنندکهدرشـهرتهـرانبا13

میلیـوننفرجمعیتچندکتابخانهسـاختهاند؟
کتابخانههـادرمـدارس،نقـشاصلـیراایفامیکردندامامتأسـفانهپسـت
کتابـداردرمصوبـهایازهمـهمـدارسحذفشـدوایندرحالیاسـتکهدر
کشـورهایپیشـرفتهمدرسـهاینیسـتکهیكکتابخانهمجهزنداشتهباشد

وایـنموضوعـیاسـتکهمیتـوانآنرابـهعنوانیكضعفبرشـمرد.
متأسـفانهتهدیـدشـبكههایاجتماعـینظیرواتـسآپوتلگرامبهشـدت
مطالعـهمـردمراسـطحیکـرده،دلمانخوشاسـتکـهدرصفحـهموبایل،
مطلبـیراخواندهایـمواطالعاتـیگرفتهایمامامطالعاتوعلممردمسـطحی

شـدهوایـنمشـكلیاسـتکهکلجهـانراتهدیـدمیکند.
اخیـراًدرکنفرانسـیدرآفریقـایجنوبـیشـرکتکردیـموبـاگروهـیاز
مدرسـینمالزیایـیمواجـهشـدیمکهطرحـیراباعنـوانطـرح»دهدقیقه«
ارائـهکردنـدبـهایـنصـورتکهمـردمدرهـرکجایکشـورمالـزیدریك
زمـانمعینـیازروز10دقیقـهبـهصورتهمگانـیمطالعهکننـد.نگرانیدر

مـوردفراموشـیکتابخوانـیدرهمـهجـایدنیاوجـوددارد.
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پیامکماه
درحاشیهمرگورزشکاران

ازوقتـيورزشکارهایمـانميمیرند،بابـامرویمنخیلي
حسـاسشـده،دیـروزبهـمزنـگزدهمیگـهداريچيکار

ميکني؟
گفتم:دارمسیگارميکشم!

گفت:مطمئنباشمدنبالورزشنمیري؟!

بههمینراحتیماه
بـراسـاسآمارثبـتاحـوال،بیشترینطالقهایثبتشـده
درسـال94مربوطبـهازدواجهاییبودکهدرسـال93صورت
گرفتـهاسـت.همچنیـن50درصـدازطالقهـاهـمدردوران
عقـدبهثمررسـیدهاسـت.بهعبارتبهتـراینزوجهـایجوان
حتـیقبـلازاینکهباهـمصبحانهیاناهاریبخورنـدیابتوانند
گردشـیبرونـدو...رفتنـدوطـالقگرفتند!شـایدهمسـرآبیو
قرمـزبـودنیـاپاسـتیلخریـدنونخریدنبـهتفاهمنرسـیدند.
همانطـورکـهچنـدسـالاسـتمیشـنویمتفاهمخیلـیخیلی
مهـماسـت.خالصـههمیـنکارهاانجامشـدتـامابهرکـوردهر
سـهدقیقـهیكطـالقدسـتیازیدیم!باایـنفرض،فـرقازدواج
بـاتصـادفرانندگیایناسـتکهدرتصادفرانندگیشـمااحتمااًل
بـایـكاشـتباهمیتوانیددوبـارهرانندگیکنیـدامـادرازدواجبایك
اشـتباههمـهچیـزبـهخانـهپدرهابرگشـتخواهـدنمود.بـههمین

راحتی!بههمینخوشـمزگی!

آگهیماه
امـالـزومکارفرهنگـیدرکنارمیلبـهازدواجوباقیمسـائلمربوطو
نامربـوطدسـتبهدسـتهمدادندتایـكفقرهجوانایرانـیکهخرده
نانـیداردوسـرسـوزنذوقـیجهـتیافتـنکیـسموردنظـرخودش
آگهـیپخشکنـد.همانطورکهمشـاهدهمیفرماییـددرایناطالعیه
اشـارهشـدهاسـتکـهایشـانبـا36سـالسـناکنـونبهقصـدتأهل
کلیـه از بدینوسـیله و رسـیدهاند
عالقهمنـدانبـهزندگـیمتأهلـی
تـا نمودنـد همـكاری بـه دعـوت
برایکسـباطالعبیشـترباایشـان
تمـاسبگیرنـد.مـاهمبـرایاینکه
دراینامرخیرمشـارکتیداشتهباشیم
اطالعیـهایشـانرابازپخشمیکنیم.
البتـهتأکیدمیکنیـمتنهاکسـانیکه
عالقهمنـدبـهازدواجباایشـانهسـتند
تمـاسبگیرنـدوآنانـیکـهعالقـهای

ندارنـدلطفـاًمزاحمنشـوند.مرسـی!

نفرماه
درادامـهسلسـلهتصادفاتداخلکشـوریكدسـتگاهخـودرویپرایدبایك
نفـرشـتربرخـوردکردکـهطیآنهمهسرنشـینانپرایدکشـتهشـدنداما
آنیـكنفرشـترزنـدهماند.نظرکارشناسـیماایناسـتکهبـااینهمه
تـوانونیـروبـهنظرکاماًلمنطقیمیرسـدکـهبهجایپرایـد،خطتولید
شـترراهبیندازیـم.همانطـورکـهمیدانیمشـتربـدونآبمـدتزیادی
زنـدهمیمانـد.ازبیابانهم
میشـود. رد راحتـی بـه
طـولعمـرشهـمخوب
اسـت.همـهاجزایـشهم
و اسـت قابلاسـتفاده
نهایتـاًحریـفپرایـدهم
میشـود.تازهشاسیبلند

هسـت! هم

بندهدیگرحرفیندارمماه
رئیـسجمعیـتهاللاحمـر:بسـیاریازنهادهـایکمكرسـان
درزلزلـهتهـرانخودشـانبهشـدتآسـیبپذیرند.بههرحـالبایـد
بیمارسـتانهاومراکزآتشنشـانیسـرپاباشـند.حتیبعیدمیدانم

سـتادمرکـزیهاللاحمـرنیـزآمادگیداشـتهباشـد!

کیگفتهوضعاقتصادیخوبنیستماه
شـنیده هرچنـد
میشـودکـهوضـع
چنـدان اقتصـادی
نیسـت مطلـوب
شـدیداً مـا امـا
اینگفتههـارارد
میکنیـموبرای
ایـنحـرفدلیل
ومـدركهـمداریـم.یكـیازایـندلیلها
یكـیازفوتبالیسـتهایگرامـیاسـتکـهازمـانشـنویدکه
اسـمشآندرانیـكتیموریـاناسـت.ایـنبازیكنکهاسـمش
رانمیبریـمبـراینیمفصلدومباباشـگاهسـایپا500میلیون
تومـانقـراردادامضاکردولـیازآنجاکهنامبـردهچهاربازی
راانجـامدادوبعـدمصـدومشـدهوبقیـهبازیهاراازدسـت
داد،جهـتهـربازی90دقیقـهایمبلغناقابـل125میلیون
توماندریافتیداشـتهاسـتکهانشـاءاهللگوشـتبشودبه
تنشـان.حـاالمـاکـهبـرای90دقیقـهبـازي125میلیون

ناقابـلمیدهیـموضعیـتاقتصادیمـانبـداسـت؟!

با ما این کار را نکن، رفیق!
عموشادونه
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بویماه
بعضـیاوقـاتکشـفدانشـمندانخیلـيبـهدردخانوادههـامیخـورد.یكـیاز
جدیدتریـنایـنکشـفیاتایـننكتـهاسـتکهمـوزبهاحسـاسسـیریبرای

مـدتطوالنیکمكمیکنـد؛آن
هـمنهفقـطبـهخاطـردارابـودن
الیـافبلكـهبهخاطـربـویآن.
بـراسـاسپژوهشهـاایـنبـو
عالمتهایـی ارسـال باعـث
بـهمغـزمیشـودکـهبهخاطر
آنشـخصاحسـاسسـیری
کشـف ایـن از میکنـد.

اسـتفادههایزیادیمیشـودکرد.مثاًلقبـلازهرغذاکمی
»مـوز«بـوکردتاسـیرشـدوهروقـتهمکهاینحسسـیریکمرنگ
شـد،دوبـارهبویید.همچنینمیتـوانازاینمیوهمجلسـیجهتکالس
الغـریاسـتفادهکـرد.ضمـناینکهچـوندراینفرایندفقـطبویموز
مورداسـتفادهقـرارمیگیـردمانـدگاریطوالنیتـریهمخواهدداشـت.
پیشـنهادمـاایناسـتکهبعدازتمامشـدنمـوزناراحتنباشـیدواین
کاررابـاآدامـسمـوزیادامـهبدهید.فقـطازهماندانشـمندانتقاضا
داریـمکـهبوی»سـیرینیاور«همزودترکشـفکنندتابتوانیـمازآن

بهعنـوانپاتـكدرمهمانیهـااسـتفادهکنیـم.

بامااینکاررانکنرفیقماه
درایامـیکـههسـتیمکمیاوضـاعواحـوالفوتبالـیبههمریخته.
عربسـتانگفتـهدرایـرانبـازینمیکنـد.بعـدبـاعـراقهمگروه
شـده.بعدعـراقگفتـهبازیهایـشرادرایرانانجـاممیدهد.بعد
عربسـتانحالشگرفتهشـده.بعدفیفـاخودشراانداختهوسـطو

بهعراقگفتـهنبایداین
کاررابكنـی.بعدعراق
اعتراضکـردهوگفته
یـاایـرانیـاهیچجـا
و...حـاالوسـطایـن
سـروصداهایكـیاز
صاحب کشـورهای
فوتبـال در سـبك

کهسـابقهچندیـنهزارسـالهتمدنی
راهـمیـدكمیکشـدآمـدهگفتـهکـهمـاهـمدرایـرانبازی
نمیکنیـم.حقیـرازوقتـیایـنسـخنراشـنیدمدچـاربرخـی
بیماریهـایناپسـندشـدم.بـازبـانبیزبانـیبـهاینکشـور
عـرضمیکنم:یـاایهاالبرادر!التفعـلاینکاررابامـا!اخوی!
تـوروخـدابیااینجـابازیکـن.اآلقا!بیتوهرگز!تونباشـی

پـسمـافوتبالزیبـاراکجـاببینیمایهـاالرفیق؟!

شمابرومعتادبشوماه
پسـریسـاعتیـكونیـمبعدازظهـربـاحالـت
عصبانـیمیآیـدخانـه.ویازپـدرشمیخواهدکه
برایشماشـینبخـرد.پدرویمیگویـدکهنمیخرد.
میزنـد. آتـش را وخـودش ویعصبانیتـرشـده
پـدرسـعیمیکنـدویوآتـشراخامـوشکنـدامـا

نمیتوانـد...؛یعنـیبـههمیـنراحتی.
حـاالرویسـخنماباایـنجوانناکاماسـت:ایعزیز
تـازهازدنیـاگذشـته!ابـویجنابعالـیاگرمیخواسـت
آبنبـاتچوبـیهـمبخـردالاقـلچنددقیقـهایطـول
میکشـیدتاآمادهشـودوتاسـرکوچهبرود!اصاًلقهررا
بـرایاینوقتهاگذاشـتند.اصـاًلازخانهفـرارمیکردی.
اصـاًلمیرفتـیبـادوسـتاننابـابمیپیوندیـدی.اصـاًل
میرفتـیمعتـادمیشـدی!)دورانیشـدهکهبایـدبهطرف

مقابلبگوییشـمامعتادبشـوولـيایـنکاررانكن!(

غذایماه
سیمپلنان

بعـدازآمـوزشموفـقغـذایخارجـی»سـیمپلواتـر«،این
شـمارهیـكغـذایکامـاًلایرانـیراآمـوزشمیدهیـم.

مواد  الزم:
نانبربری:یكعدد

طـرزتهیه:نـانبربریموردنظـرراازکنارهبادسـتچپگرفته
وآرامآرامبـادسـتراسـتبهانـدازهیـكلقمـهجـدامیکنیـم.
سـپسلقمـهجـداشـدهرابـامتانـتدردهانگذاشـتهوبـاوقار

جویـدهوبـارضایـتفرومیبریـم؛البتـهباذکربسـماهلل
نكتـه:ایـنمتانـتووقـارورضایت،بخـشبنیادینکاراسـتکه

.بایـدکاماًلرعایتشـود
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الف( در دستگاه خدا مزد و پاداش فراوان توأم 
با آن است

1.بالیبسیار
2.خوفورجاء

3.رأفتورحمت
ب( در افزایش رزق مؤثر است
4.تغییرمسیررفتوبرگشت

5.مهمانیدادن
6.هردوگزینه

ج( نشانه قبولی توبه
7.خودتوبه
8.پشیمانی
9.روگردانی

د( توجه به این آیه، ما را از افتخار به اصل و 
نسب بر حذر می دارد

1.مجادله،6
2.حدید،26
3.حشر،9

ه( روزی همیشه با... همراه است نه... .
4.مصرف،تولید
5.تولید،مصرف
6.تولید،خرید

و( هرکه هنگام وضو این سوره را بخواند از 
گناهانش خارج می شود مانند روزی که از مادر 

زاده شده است.
7.قدر

8.اخالص
9.نصر

ز( جایگاه ابدی متکبران
1.ویل
2.سعیر
3.سقر

ح( این سخن از کیست؟
کسی که فکر می کند مبارزه با زندگی مرفه و 

مجلل جمع می شود آب در هاون می کوبد.
4.امامخمینی

5.شهیدبهشتی
6.شهیدرجایی

ط( کدام گزینه درباره اضطراب کودکان 
صحیح نیست؟

7.کودکانفقطدراثرروشهایفرزندپروری
نادرستمضطربنمیشوند.

8.بهاینکودکانبایداطمینانکاملدادکه
هیچاتفاقبدیبرایشمانمیافتد.

9.والدینیکهخوداضطرابباالییدارند،
فرزندانیمضطربتربیتمیکنند.

ی( بر اساس آیه 14 سوره حدید یکی از 
دردهای جهنمیان است

1.جداشدنازافرادخوبیکهدردنیاباآنها
بودهاند

2.جداییاززن،فرزندوخویشان
3.جداییازاموالوداراییها

ک( توبه؛
4.تغییروضعیتخدانسبتبهانساناست
5.تغییروضعیتانساننسبتبهخداست

6.هردوگزینه
ل( بوی این میوه به احساس سیری برای 

مدت طوالنی کمک می کند.
7.ازگیل
8.انبه
9.موز

م( این کتاب روایتگر موضوع شک و ایمان در 
بستری عاشقانه است

1.رزیتاخانم
2.خداخانهدارد

3.آقایسلیمان!میشودمنبخوابم؟
ن( در شهر تهران، گردش مالی آن 15 برابر 

کتاب است

4.لوازمآرایش
5.دخانیاتوموادمخدر
6.لوازملوکسخارجی

س( این مواد باعث تشدید عطش در ماه 
مبارک رمضان می شود

7.نان،ماکارونیسبوسدار،سبزیجات
8.آبیخ،چای،قهوه،عرقنعناع

9.تخمگشنیز،اسفناج،کرفس،عرقکاسنی
ع( حکم نوشتن قرآن با صفحه کلید رایانه

1.مصداقلمسنیستووضوالزمنیست.
2.مصداقلمساستووضوالزماست.

3.بنابراحتیاطواجبوضوالزماست.
ف( در این صورت حتی مسلمانان هم به 

عاقبت شومی که در آیه 78 سوره بقره به آن 
اشاره شده، گرفتار  می شوند

4.ارتباطشانراباکتابخداقطعکنند
5.ازمفسرانکالمخدارویبرگردانند

6.هردوگزینه
ص( از مراحل رشد کودک است که خالقیت او 

را به دنبال دارد
7.خودمحوربینی
8.وانمودسازی

9.توانمندیپلكانی
ق( این قرص، توانایی هم دردی با دیگران را 

در ما کاهش می دهد
1.استامینوفن
2.ایبوپروفن

3.ژلوفن
ر( بهترین راه برای از بین بردن اسماء متبرکه 

که قابل استفاده نیست؟
4.دفنآنهادرخاكپاك
5.ریختنآنهادرآبروان

6.بازیافت
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7
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9
1
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8

1
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خانوادههایحججاسالمآقایان
1.محمدقاسماسدیطوسی،امامجماعتمحترممسجدحضرتامیرالمؤمنینناحیهشهیدمطهری

2.بهنامعبدی،امامجماعتمحترممسجدجاننثاران،ناحیهشهیداشرفیاصفهانی
3.محمدمهدیمحمدی،امامجماعتمحترممسجدامامعلیالنقیناحیهشهیدبهشتی

ناحیهحضرتعبدالعظیم4.عباسموسیخانی،امامجماعتمحترممسجدحضرتابوطالب
5.سیدافضلمصطفوی،امامجماعتمحترممسجدامامرضاناحیهشهیدبهشتی

اسامی برنداگن نشریه خانه خوبان 

)شماره اردیبهشت ماه(


