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s a l m a @ r u s h d . i r رایانامه: 

گفتم این چه  می کردم. »خب قرارشونه دیگه! من بهش 
یم دیگه!  یم باهم می خور حرفیه! یه لقمه نون و پنیر دار
که بدون سید نمیشه.« بعد غش غش خندید  مهمونی 
یم!«  گفت: »تازه پنیر هم نمیشه، نون خالی باید بخور و 
کند ولی من  همسرم باعجله می خواست تلفن را قطع 
ول کن ماجرا نبودم و مدام »چرااا؟ حاال من چیکار کنم؟« 
را تکرار می کردم. حرف آخرش این بود »یا خودت یه فکری 
بکن یا صبر کن تا سر فرصت حلش کنیم.« و تلفن را قطع 
کرد. بعد از آن همه جیغ جیغ پشت تلفن بازهم در سکوت 
چهره مهمان ها را در حال خوردن نون و نمک تصور کردم. 
که از مادرشان می پرسیدند: »خب من چی  بچه هایی 
کدام از دوستان درشت هیکل همسرم را  بخورم؟« هر 
کدبانو  چند نان سیر می کند؟ وای! خانم های باسلیقه و 

کنم؟! را چه 

راستش را بخواهید اصل استعداد آشپزی من در همین 
گوشت است؛ اما این  غذاهای ساختگی و اتفاقًا بدون 
که برای مهمانی نبود! می خواستم قبل از آمدن  غذاها 
همسرم تصمیم بگیرم. نگاهی به لیست غذاهای خاص 
که  خودم انداختم. باید غذاهایی را انتخاب می کردم 
کند.  هم 10 نفر آدم بزرگ را سیر و هم 3 بچه را خوشحال 
که نبودن  کنم  می خواستم خوشمزه ترین ها را انتخاب 
گوشت و حتی نبودن برنج، توی ذوق نزند. انتخاب من 

ک لوبیا و ساالد بادمجان1 شد. فالفل، خورا

1- ســاالد بادمجان یک ســاالد 4 الیه اســت. الیه زیرین بادمجان 
گوجه فرنگی نگینی،  نگینی خردشده و سرخ شده، الیه بعدی فیله 
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کمی سر  گفتم.  گرفتم و انتخاب ها را  با همسرم تماس 
کرد. خوشحال بود  سه نوع بودن غذا چانه زدم تا قبول 
که خانم سودایی اش با انعطاف با مسائل غذا و آبرو و ... 
کنار آمــده ؛ اما خوشحالی اش را پنهان می کرد. لیست 
خرید مختصری را از پشت تلفن خواندم و برایش بوس 

کردم. فرستادم و قطع 

صبح فردا با خیال راحت سروقت همیشگی بیدار شدم. 
که باید برای استادم در دانشگاه و نشریه و  فایل هایی را 
کردم. با آرامش  اندیشکده می فرستادم را دوباره بررسی 
کارهای دیگر خانه، آشپزی هم در جریان بود. غذاها  کنار 
ن استرس خام بودن  زودتر و بهتر از انتظارم آماده شد. بدو
گوشت و شفته شدن برنج. مهمان ها آمدند. سفره پهن 
کرده  گوگولی تزیینشان  که باسلیقه و  شد و غذاهایی 
گذاشته شد. نگاهم به چهره ها بود. در  بودم در سفره 
کسی سفره را  اقوام ما تا وقتی برنج و خورشت نیامده 
به رسمیت نمی شناسد. حاال شما هزارودو رنگ ساالد 
گذاشته باشی مهم نیست؛ اما  و دســر و غــذای دیگر 
مهمان های ما از جای خالی برنج و خورشت تعجب 
نکردند. بچه ها ذوق زده فالفل و سس شدند. نمی دانم 
چرا غذای نانی یک خوشحالی خاصی با خودش به 

سفره می آورد...

الیه سوم نان لواش یا نان ماشینی نگینی خردشده و تفت داده شده 
کمی جعفری ریز شده است. سس مایونز با سیر رنده  و الیه چهارم 

شده هم عنصر خاص طعم این ساالد بی نظیر است.

فردا شب قرار بود چند نفر از دوستان همسرم با خانواده 
که من از روز قبل  کمتر مهمانی ای بود  مهمان ما باشند. 
کارها برسم؛ اما این بار  خانه باشم و سر فرصت بتوانم به 

کارها بودم. باحوصله و سر فرصت مشغول 

یدم. همسرم باعجله گفت  با صدای تلفن از آشپزخانه دو
کرده اند.  کرده و همگی قبول  که همه مهمان ها را دعوت 
کرد که زودتر لیست خرید را برایش بفرستم. قبل از  کید  تأ
خداحافظی انگار که تازه چیزی یادش آمده باشد گفت: 
یم.« فکر  »راستی سید گفت ما اون روز شرایط خاصی دار
که ادامه داد:  کسن بچه و این چیزها بود  من به سمت وا
»میگه ما ماهی یک روز گوشت و هیچ محصول حیوانی 
گه سختتونه ما راضی به زحمت نیستیم.«  یم. ا نمی خور
گفتم: »این دیگه چه مدلشه؟!« و هم زمان  من با تعجب 
تصویرهایی از سفره با نون خالی و نمک را در ذهنم تداعی 
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مهمانی به سبک مائده

بعضی چیزها اسمشان را با خودشان می آورند، فصلنامه هم از این دسته است، هر فصلی 
که می آید منتظر می مانی تا نامه آن به دستت برسد. سلمای ما هم به فصل پنجمش رسیده 
است و نامه ای پرامید بــرای زمستان و بهار پیش روســت. اعضای هیئت تحریریه سلما 
مثل همیشه از مدتها قبل در تالشند تا بتوانند برایتان خوب و دلنشین و از همه مهم تر به روز 
یا زدند ونوشتند. برای ما  بنویسند. جلسه ها و نشست های مختلف تشکیل دادند و دل به در
کاغذ رنگی های دهه فجر و تزیین  که خودمان را نسل سوم انقالب می دانیم زمستان خاطره 
کالس هایمان را زنده می کند. شاید همین دلیل و البته ده ها دلیل دیگر، هدف از نوشته های 
سلمای 5 را تعیین کرد. ما در حریم، هیئت خانگی، من و کتاب، نزدیکتر بیا و بقیه ستون های 
ثابت، خودمان را در خط مقدم دانستیم و نشریه را با مطالب مختلفی که رنگ و بوی مقاومت 
که زمستان 97 اهمیت خاصی دارد، چهل سال از  و جهاد می دهد، آذین بسته ایم. می دانیم 
انقالب می گذرد و حمالت جنگ روانی و اقتصادی به اوج رسیده است. با این اوصاف قلم 
گفتیم و خواندیم و شنیدیم  کردیم،  کداممان در حد بضاعتمان شروع  را سالح دانستیم و هر 
کردیم و مثل همه روزهای سخت  تا بنویسیم. پرونده ویژه سلما را با شکر نعمت انقالب آغاز 
کردیم با امید به آینده و دیدن نقاط روشن  گذرانده اند، ما هم تالش  که مردم ما با سرافرازی 
سرافرازانه بنویسیم.  اما از بهار پیش رو هم غافل نبودیم و با شیرینی  های مخصوص عید به 
استقبال روزهای زیبای بهاری رفتیم. از آغاز تا پایان سلما مثل همیشه هوای چشم و دل شما 

گرم شما هستیم. را داشتیم تا خسته نشوید. مثل همیشه منتظر پیشنهادات 

که چشمک زدن ستاره ها  شب هایی 
کرده یا  در بی نهایت آسمان مبهوتمان 
وقتی قطره بارانی بهاری فرستاده خدا 
شــده و بی مقدمه صورتمان را نــوازش 
گاز زدن  که با  داده است و یا لحظه ای 
یک سیب سرخ شیرین حس تازگی به 
که در  جانمان نشسته، یا اصــاًل هر بار 
گهواره زمین با نعمتی تازه شگفت زده 
شده ایم و مهربانی مدبرانه خدا را تجربه 
کرده ایم، سؤالی سرنوشت ساز در ذهنمان 
که  زنده می شود. گفتم زنده می شود، چرا
پرتکرار است. صدای فطرت الهی هرکدام 
از ما، بارها این سؤال را در گوش جانمان 

کرده است. زمزمه 

گل  که دستان لطیف تر از  مثل زمانی 
کــه تا  ــه ای  ــوزادی را مــی بــوســیــم، هــدی ــ ن
دیروز ضربان قلبش در میان وجود مادر 

ݤݤݤ �قط ݣݣݣݣݣ�ت �قط ݣݣݣݣ�ف �ف
حس می شد و امروز با همه شگفتی با 
چشم های براقش به دامــن مهر مادری 
سپرده شده اســت، دوبــاره همان حس 
عمیق محبت مدبرانه الهی به وجدمان 
می آورد و بازهم آن سؤال تکرار می شود. 
از خود می پرسیم: »راستی هدف خدای 
هستی بخش از این همه تدارک، تدبیر و 

رحمت در آفرینش چیست؟«

که سختی ها و رنج ها  اتفاقًا روزهایی 
قــلــبــمــان را مــچــالــه مــی کــنــد و در بین 
یم بازهم از خودمان  گرفتار روزمرگی ها 
می پرسیم: »کارگردان همه لحظه های 
خوشی و ناخوشی ام از من چه می خواهد؟ 
با همه بودن ها و نبودن های زندگی ام 
کجا برسم؟ مالک َنَفس هایم و  باید به 
کدام سرنوشت را  خالق همه چیزم برایم 

پسندیده است؟«
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که ابتدا به خود و سپس به فرزندش بباوراند 
که به خاطر خودش و نه هیچ کس دیگر، 
یدن و به عبارتی  حق ازدواج و عشق ورز
زندگی دارد و فرزند نباید مادر را از چنین 
حقی محروم کند. این فیلم شاید در میان 
فیلم های بنی اعتماد بهترین و قوی ترین 
گفتمان  آن ها نباشد، اما مطمئنًا آغازگر 

مهمی در سینمای ایران است.

جعفر پناهی در اواخر دهه هفتاد فیلم 
که  پرحاشیه »دایره« را ساخت. فیلمی 
یخ سینمای بعد  برای نخستین بار در تار
از انقالب، حکومت و نیروهای امنیتی و 
انتظامی را عامل تهدید، هراس و ناامنی 
زنان جامعه معرفی می کرد و فضایی سیاه 
و خفقان آور را به تصویر می کشید. فیلم 
ماجرای تعدادی زن و دختر مجرم را روایت 
می کند که از زندان مرخصی گرفته اند اما 
کنند  نمی توانند به راحتی در شهر تردد 
و پلیس با مشاهده این افراد، بی دلیل 
آن هــا را دستگیر می کند. این دختران 
ی نظامی می ترسند و  از پلیس و هر نیرو
دائم در حال فرارند اما درنهایت آن ها را 

در بازداشتگاه پلیس می بینیم.

کشور توقیف شد اما  این فیلم در داخل 
به مدد دولت اصالحات و با بهره گیری از 
کران محدودی که در اختیارش  فرصت ا
گذاشته شد توانست در جشنواره های 
خارجی حضور یافته و جوایز متعددی 

کند. یافت  را در

سینما طی دو دهه ابتدایی انقالب 
اســالمــی مسیر پرفرازونشیبی را 
گر در ابتدای امر،  پیموده است. ا
مردساالری سنتی ناقض حقوق زنان 
یج و  جامعه معرفی می شد، به تدر
با تمسک به شعارهای فمینیستی، 
حکومت و قوانین جزایی آن نیز به 
زن ستیزی متهم شدند و سینما، 
به نوعی نگاه بــرانــدازانــه رسید. 
بررسی آثــار سینمایی دهه های 
بعد می تواند این روند را روشن تر 
ســاخــتــه، تــصــویــر صــحــیــحــی از 
یکرد سینما به مسئله زن ارائه  رو
دهد. در بخش دوم این مقاله به 
بررسی دهه های هفتاد و هشتاد 
سینما خواهیم پــرداخــت. با ما 

کنید. این بحث را دنبال 

خانواده، داشتن عقاید سیاسی و اجتماعی 
روشنفکرانه و اصالح طلبانه و مخالف با 
نظرات خانواده سنتی و محافظه کار و... 
از عادات رفتاری و سبک زندگی چنین 

زنی تعریف می شود.

نخستین فیلمی که تنها چند ماه بعد از 
استقرار دولت اصالحات ساخته شد و 
گفتمان جدیدی را در عرصه سینمای زن 
در کشور کلید زد »بانوی اردیبهشت« بود. 
شخصیت اصلی فیلم، زن فیلم سازی 
کــه از همسر جــداشــده و بــا پسر  اســت 
جــوانــش زنــدگــی می کند. او زنــی آرام، 
مهربان، باسواد، مدیر، متعهد، مستقل و 
آزاد است. ضمن نظارتی که بر فرزند دارد 
او را در انتخاب ها و سبک زندگی اش 
آزاد گذاشته است. زن قصد دارد مجددًا 
ازدواج کند اما پسر که عشق بی حدی به 
مادر دارد، او را فقط برای خود می خواهد 
و لجوجانه با خواسته اش مقابله می کند.

شاید برای نخستین بار در این فیلم یک زن 
بر سر دوراهی انتخاب میان خواسته های 
خود و تمایالت خانواده قرار می گیرد. تمام 
تالش او در طول فیلم مصروف این است 

تکرار همیشه خسته کننده نیست. اتفاقًا 
گاهی وقت ها مثل رودی است زالل و 
مّواج که با گذر مدامش دل مردگی ها را با 
خود می برد؛ اما راز تازگی بعضی کارهای 
تکراری، رنگ خدایی آن هاست. هر 
چه عطر نّیت ها الهی تر، شوق به عمل 
کردن بیشتر. راستی چه هنرمند ماهری 
است خالق تکرارهای دوست داشتنی.

وقتی میگن خانوم خونه یعنی تو عزیزم! 
ــت و  ــوب ــرای دســت پــخــت خ ــ نــه فــقــط ب
کدبانوگری هات، برای اینکه خوب بلدی 
چطور من و بچه ها رو ُهل بدی تو خیر و 
خوبی. اصاًل استادی که حوصله مون رو 

کنی و راه مون بندازی. چاق 
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مثاًل همین خونه تکونی عید! تا چند سال 
قبل از شب یلدا دل من از رسیدن ماه 
اسفند به شور میفتاد! اما تو با یه چند تا 
کم کم  کاغذ و چند جمله قشنگ  برگ 
کردی. اسم منو و خودت  نظرم رو عوض 
و بچه ها و کارهایی که باید هرکدوم انجام 
بدیم رو از اول بهمن نوشتی و زدی به در 
یخچال که پر رفت وآمدترین در توی همه 
خونه ماست! باالش هم یه حدیث قشنگ 
نوشتی درباره فایده نظافت در جلب برکت.

بچه ها که براشون خیلی هیجان داشت 
هرکاری می کردن یه تیک می خورد جلوی 
کار مثبت یه هدیه  اسم شون و بعد سه تا 

کوچولو!

کارت  که این  اما شاید خودت ندونی 
گــاه حــس رقــابــت منم قلقلک  نــاخــودآ
ک  می داد. البته سال اول بازهم دیوار پا
کردن من افتاد به دقیقه نود! اما امروز که 
سه سال از این رسم قشنگت می گذره 
و آخرین جمعه بهمن ماهه، من باالی 

نردبان فلزی معروف هستم!

ــازم بــرات بگم از شــور و  دلــم مــی خــواد ب
شوقی که خلق می کنی نازنینم! روزهای 
22 بهمن برای خانواده ما یه روز آرمانی 
وخیلی خاصه. هرچند تو شناسنامه 
یخ تولدمون بعد سال 57 ثبت شده،  تار
ولی انگار همه اعتقادات مون رو با رفتن 
به میدان آزادی محک می زنیم. از حق 
یم خانومم تو جوری تدارک می بینی  نگذر
که خونه ما حالت جشن داره، ازصبحانه 
یم، تو  که بگذر و ناهار جذاب و مقوی 
کردی.  هرسنی بچه ها رو یه جور همراه 
کردن و نقاشی و شعار  کارد درست  پال
قشنگ ساختن و سرود خوندن. ولی از 
همه جالب تر رسم خوندن زندگی نامه یه 
شهید تو شب پیروزی انقالبه. هرسال 
یا من یا خودت اینکار رو می کردیم اما 
کتاب  از پارسال دیگه پسرمون می تونه 
بخونه و با شیرینی تمام تعریف می کنه 
ودلمون رو می بره. هرسال قرارمون آینه 
به نّیت همون شهید در راه پیمایی قدم 
یم. خدا رو شکر با همراهی شهدا  بردار

زندگی مون بیمه میشه.

عزیزدلم! این یک گوشه از صفای وجودته. 
دوستت دارم برای خلق همه تازگی ها در 
زندگی مون. باور دارم اینکه روزمرگی ها و 
گرفتاری ها خسته ات نمی کنه همش به 
برکت سجاده نورانیت وحال خوشت موقع 
گفتن تسبیح خانم حضرت زهرا؟اهس؟ست.
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تکراری های دوست داشتنی

4

کدام دارو می تواند بدون نسخه به  که 
فروش برسد.

حدود 130 قلم از فــرآورده هــای دارویی 
 OTC ــای کــشــور مــا بــه عــنــوان داروهــ در 
ــا رعــایــت برخی  ــه ب ک مــعــرفــی شــده انــد 
ضوابط می توان آن ها را بدون نسخه در 
اختیار بیماران قرار داد. این داروها باید 
فقط توسط داروساز و با رعایت جوانب 
علمی، اخالقی و اجتماعی تحویل بیمار 
شوند و داروساز موظف است چگونگی 
مصرف، احتیاط ها، تداخالت دارویی و 
سایر موارد الزم را به اطالع بیمار برساند.

کشور ما،  کثر داروهای بدون نسخه در  ا
اشکال مختلفی از داروهای ُمسکن، تب بر، 
ئم  فــرآورده هــای ترکیبی برای بهبود عال
سرماخوردگی و آنفلوآنزا، آنتی هیستامین ها، 
داروهای ضد سرفه، داروهای ضد احتقان 
و تعداد معدودی از مکمل ها و داروهای 

گوارشی هستند.

درصورتی که این داروهــا را مستقیمًا از 
که آیا  کنیم، باید بدانیم  داروخانه تهیه 
مصرف این دارو برای برطرف کردن مشکل 
گر صحیح  ما صحیح است یا نه؟ و ا
است، به چه میزان و چه صورتی باید 
کنیم و چه مالحظاتی را  آن را مصرف 
در مورد آن رعایت کنیم. برای این منظور 
که با دکتر داروساز  کار آن است  بهترین 
حاضر در داروخانه مشورت کنیم یا برگه 

کنیم. راهنمای دارو را مطالعه 

چه اطالعاتی از برگه راهنمای 
دارو می توان کسب کرد؟

در صــورت استفاده از داروهـــای بدون 
نسخه، با توجه به اینکه میزان مصرف 
توسط پزشک مشخص نشده است، 
باید برای دانستن اطالعات الزم و میزان 
صحیح مصرف به برگه راهنمای دارو 
کنیم. در این برگه، نام، شکل  مراجعه 
دارویـــی، اندیکاسیون1، دوز یــا میزان 
مجاز مصرف دارو، استفاده در بارداری 
یا شیردهی، تداخالت دارویــی، موارد 
احتیاط و منع مصرف و سایر توصیه ها و 
هشدارهای موردنیاز برای مصرف صحیح 

دارو نوشته شده است.

گروه های خاص و مصرف 
داروهای بدون نسخه

داروهــای بــدون نسخه نسبت به سایر 
داروها دارای ایمنی باالتری هستند و به 
همین دلیل بدون نیاز به نسخه پزشک در 
اختیار بیمار قرار می گیرند؛ اما این داروها 
هرگز بدون عارضه نیستند و استفاده از 
آن ها به خصوص برای افرادی که هم زمان 
مصرف کننده چند دارو هستند و همچنین 
گروه های خاص مانند کودکان، خانم های 
باردار یا شیرده و افراد مسن ممکن است 

خطرساز باشد.

1- موارد صحیح و تأییدشده مصرف دارو
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 که با بروز بــرای خیلی از ما پیش آمده 

ئم بیماری، بدون مراجعه به پزشک،  عال
مستقیمًا به داروخانه مراجعه کرده ایم. گاه 
ی موردنظر  به راحتی موفق به خرید دارو
شده ایم ولی بیشتر اوقات با این جمله 
مواجه شده ایم: »فروش بدون نسخه پزشک 
ممنوع اســـت«. شاید ایــن ســؤال بــرای 
خیلی از ما پیش آمده که چه داروهایی را 
می توانیم بدون تجویز پزشک از داروخانه 
کنیم و برای مصرف آن ها باید به  تهیه 

کنیم؟ چه نکاتی توجه 

داروهای OTC 1 داروهایی هستند که بدون 
نسخه پزشک از داروخانه قابل خریداری 
هستند. این داروها با نام »داروهای بدون 
نسخه« هم شناخته می شوند. درواقع این 
ئم ساده  کردن عال داروهــا برای برطرف 
بیماری هایی که در منزل قابل مدیریت 

هستند توصیه می شوند.

فهرست داروهای بدون نسخه در کشورهای 
مختلف متفاوت است. سازمان غذا و 
دارو در هر کشوری با توجه به سیاست های 
بهداشتی و درمانی خود تصمیم می گیرد 

1- Over the counter

• نوزادان و کودکان

کــودکــان با  سیستم سوخت وساز بــدن 
افراد بزرگ سال متفاوت است. همچنین 
بعضی از عکس العمل های طبیعی 
مانند سرفه در نوزادان به تکامل نرسیده 
ــا در  اســـت. عملکرد بعضی از داروهــ
کودکان با افراد بزرگ سال  بدن نوزادان و 
متفاوت است. ممکن است دارویی برای 
بزرگ ساالن مشکل خاصی ایجاد نکند 
کودکان ایجاد  کی در  اما عوارض خطرنا
کند. این نگرانی بــرای داروهــای بدون 
ئم بیماری ها  کنترل عال نسخه جهت 
کودکان زیر دو  کودکان )به خصوص  در 
کثر  سال( نیز وجود دارد. به عنوان مثال، ا
کودکان زیر دو  داروهای ضد سرفه برای 
سال )به دلیل احتمال خفگی ناشی از 
عدم تکامل رفلکس سرفه( منع مصرف 
گاه نبودن بعضی  دارند. همچنین به دلیل آ
از والدین از مواد مؤثره دارویی2 موجود در 
داروهای ترکیبی و مصرف هم زمان چند 
ی مختلف، احتمال بروز سمیت  دارو
کودکان )بــه دلیل افزایش دوز  دارو در 
دارو( وجود دارد. به عنوان مثال می توان 
به استفاده هم زمان چند آنتی هیستامین 
در قالب فرآورده های دارویی مختلف 
سرماخوردگی اشاره کرد که ممکن است 
باعث خواب آلودگی شدید کودکان شده و 
کی برای آن ها داشته باشد. عوارض خطرنا

2- ماده اصلی دارو که باعث اثرگذاری دارو می شود.
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مگه نقل و نباته

گروهک منافقین )سازمان مجاهدین   ▪
خلق( هرساله مراسمی در پاریس برگزار 
می کند که سخنران اصلی آن مریم رجوی 
اســت. همچنین هر بــار، چندین تن از 
شناخته شده ترین چهره های سیاسی از 
کشورهای مختلف، به ویژه ایاالت متحده 
آمریکا و شاهزاده های سعودی، در این 
گردهمایی حضور دارند و سخنرانی می کنند. 
مریم قجر عضدانلو که تغییر رنگ روسری 
و لباس نظامی اش به لباس غیرنظامی 
از تغییر رویکرد و شیوه عمل سازمان به 
بن بست رسیده شان حکایت دارد هر بار 
در سخنرانی هایش به جمهوری اسالمی 
حمله می کند و از هم پیمانانش تحریم 
و فشار بیشتر علیه ملت و نظام ایران را 
می خواهد. این گروهک تروریستی با ریزش 
شدید اعضاء روبــه روســت و »جمعیت 
حاضر در این نشست ها، غیر از تعدادی 
از اعضای رسمی و مرتبط ســازمــان در 
که عمومًا صف های اول را تشکیل  اروپا 
گردشگران اروپایی و برخی  می دهند، از 
ــراد بی خانمان تشکیل شده اســت.  افـ
این افــراد به وعــده سفر رایگان یــک روزه 
به پاریس به این نشست وارد می شوند. 

نمونه های بسیاری از دانشجویان حاضر 
کیفیت  که در مورد  در اروپا یا پناه جویان 
حضورشان در نشست منافقین صحبت 
کرده اند، مؤید این مطلب است«.1 مریم 
رجوی در مدت رهبری اش بر فرقه رجویسم2 
کامی ها و رسیدن به  مدام با شکست، نا
بن بست های ایدئولوژیک روبرو بوده اما 
هیچ کدام مانع برگزاری نشست های ساالنه 
نشده تا این نشست ها دست وپا زدنی 
باشد برای اعالم بقاء سازمان و انقالب 
ایدئولوژیکش. انقالبی که بنایش از ابتدا 
کج بود و درنهایت به یک فرقه تبدیل شد. 
آن چنان که یرواند آبراهامیان درباره اش گفته 
است: »مجاهدین خلق از یک جنبش 
توده ایـ  که می خواستند بدان برسندـ  به 
یک فرقۀ درون گرا که در بسیاری از جنبه ها 
گروه های شبه مذهبی موجود در  مشابه 

سراسر جهان است، تبدیل شد.«3

1- قاسمیان، علی. نگاهی به نشست ساالنه 
یست در فرانسه، خبرگزاری تسنیم. منافقین ترور

2- مریم قجر، بارها در سخنرانی های خود از مکتب 
»رجویسم« یا »مسعودیسم« نام برده است. سازمان 
مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، ج3؛ ص 135
3- آبراهامیان، یرواند، اسالم رادیکال، ترجمه 

اینترنتی.

انقالب نوین ایدئولوژیک 
از کجا کلید خورد؟

رهبر تشکیالت منافقین در اواخر سال 63 
تی،  برای فرار از بحران های درون تشکیال
تی را  ماهیت سازمان و روابــط تشکیال
کرد با عنوان »انقالب  تغییر داد و تالش 
یــک« و از طــریــق »رهبر  نــویــن ایــدئــولــوژ
ســازی« بر بن بست های سازمان غلبه 
کند. اواخر سال 63 مریم قجر عضدانلو 
توسط مسعود رجوی به عنوان هم ردیِف 
مسئول اول سازمان معرفی شد. چندی 
بعد با اعالم خبر ازدواج حیرت انگیز نفر 
اول سازمان )مسعود رجــوی( با همسِر 
مهدی ابریشمچی، فــرد دوم سازمان، 
توجه بسیاری را به وقایع سازمان جلب 
کرد. باوجود آشکار بودن جنبۀ غیرشرعی 
این ازدواج که قبل از سپری شدن مدت 
شــرعــی بــیــن طـــالق و ازدواج دوم زن 
انجام شده بود، در تبلیغاتی انبوه تالش 
شد تا با استناد موضوع به اسالم و سنت 
پیامبر؟ص؟، صورت مقدسی برای این کار 
ایجاد شود.4 این اولین مرحله از مراحل 

4- سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، 
ج 3؛ ص 22.

خــاطــرات جــداشــده هــای ســازمــان 
که می خوانیم از انقالب  منافقین را 
مریم می گویند. انقالبی که به اعتراف 
خودشان درنهایت نفهمیدند چیست! 
جداشده ها که سالیان جوانی و بهترین 
کمپ اشرف  روزهای عمرشان را در 
گذرانده و از پوچی و اســارت آنجا 
فرار کرده اند، حاال با نفرت از روزهای 
سیاهشان مــی گــویــنــد. برخی شان 
سال های پررنج و سختی را در اشرف 
گذرانده اند تا روزی انقالب مریم را 
بفهمند و از نزدیک پای صحبت های 
خواهر مریم بنشینند؛ امــا وقتی به 
این هدف رسیده اند، جز پوچی چیز 
دیــگــری دستگیرشان نشده و فــرار 
از ایــن سازمان را با همه خطراتش 
برقرار ترجیح داده اند. سخن در مورد 
سازمان مجاهدین خلق و رهبرانش 
-مسعود و مریم رجوی- بسیار است. 
این مطلب فرصتی است تا باهم به 
یک  بخشی از انقالب نوین ایدئولوژ
این سازمان به بن بست رسیده نظر 

یم. بیانداز
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ایستاده در مرداب

پروردگار حکیم بی پاسخ رهایمان نکرده 
است. دل ها را به سوی لذتی همیشگی 
و البته خیلی خاص تر مشتاق می کند. 
که معجزه اش هم کالمی  در قرآن مجید 
لحظه به لحظه ما با خالقمان است، 
ن و الانس  چنین فرموده: »ما خلقُت الّجِ
ا ِلیعبدون - جن و انــس را جز برای 

ّ
ال

کردنم نیافریدم«1 عبادت 

که ما در هر َنَفس به او  خداوند توانایی 
گر اراده کند برگی از درخت  محتاجیم و ا
نمی افتد، بی نیاز از پرستش ماست اما 
عبادت را وسیله ای میان خود و بندگانش 
قرار داده تا با امانت اختیار، خدایی شوند 

و برسند به رحمت بی انتهایش.

که زود می فهمند  کسانی  خوشا به حال 
که همه چیز عالم برنامه ریزی شده است 
و نعمت زندگی تنها بــرای لذت بردن 
گر بود جنبده های دیگر برای  نیست؛ که ا

کافی بودند! آفرینش 

حکیم مهربان در همان اولین صفحه 
کتاب شریفش در پنجمین آیه سوره  از 
کریمانه یادمان داده است  مبارکه حمد 
ک  ک نعبُد و اّیا که چگونه عبد باشیم؟»اّیا
نستعین - فقط و فقط تو را می پرستیم و 

از تو یاری می طلبیم.«

او نمی خواهد عابد باشیم، عبد بودن را 
برای ما می پسندد.2 عبد بودن یعنی با 
همه وجودت نشان دهی مال او هستی. 

همه چیزت از او و برای اوست.3 آن وقت 
حتی مادی ترین کارهایت پرستش است. 
خودش بر ما واجب فرموده تا هرروز 10 مرتبه 
با زبان بگوییم: »فقط و فقط تو...« تا به 
یم. در  قلبمان برسد و خود را به او بسپار
حال خوش بندگی دیگر »دلم می خواهد«، 
»من« و »مصلحت می بینم« و... می میرد. 
کریم  همه چیز محورش رضــای خــدای 
گمنامی را بر شهرت  است. با این باور 
ترجیح می دهی و همه بایدونبایدهای 
دین داری در نظرت یاری خداست برای 

روسفید شدن در محضرش.

که سید شهیدان اهل قلم، سید  راستی 
ینی، چه زیبا و عمیق حقیقت  مرتضی آو
بندگی را توصیف نمود: »کارهایتان را 

کارکنید.« برای خدا نکنید، برای خدا 

که باید خیلی حواسمان جمع  البته 
باشد. دشمن کمربسته ای داریم که معلم 

عبادت های مخلوط است.

ا تعبد 
ّ
ــم اعهد الیکم یــا بنی آدم ال »ال

الشیطان انه لکم عدو مبین - آیا با شما 
که حقیقتًا  که از شیطان  عهد نبستم 
دشمنی آشکار است، اطاعت نکنید.«4

که ما  که عــادت شــود، زهــدی  نمازی 
کند،  را از حال مردم اطرافمان بی خبر 
ی صداقت و تنها  که نه از رو صدقه ای 
از ترس بال داده شود، علمی که برای جاه 
و مقام عمری برایش صرف شود، عمل 

که مّنت یا نّیت های فاسد آن را  خیری 
که نمی شود خدا  کارها  بدزدد و خیلی 
کرد همگی مثال هایی از  را در آن پیدا 

ترفند شیطان هستند.

اما باز تنها رهایمان نمی کند مهربان ترین 
مهربانان! پریشانی ها، نقص ها و بالها 
را در سررسید عمرمان قرار می دهد تا به 
خودمان بیاییم و دل ببریم از غیر رحمتش 
ب و  و صادقانه تر بگوییم: »الهی انت الّرَ

انا الَعبد.«

او خریدار نماز در مصیبت، انفاق در 
تنگدستی و وصل بعد از جدایی است.5

کنیم او دنیا و  گر بندگی  که ا اینجاست 
آخرتمان را سامان می دهد و به فرموده 
صدیقه طاهره، حضرت زهرا؟اهس؟: »هرکس 
عبادت خالصانه خود را به سوی خدا باال 
برد، خداوند متعال برترین مصلحتش را 

بر او نازل می کند.«6
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قاضی و منشی و مشاور دادگاه می بینم که قرار است میان 
دوست ترین آدم هــای دنیا یعنی زن و شوهرها قضاوت 
کنند و دیگر مثل مادربزرگ مهربان من نمی توانند بگویند 
کاغذهایی  ی میزشان  قضاوت هرگز... آن ها هــرروز رو
می بینند که در یک پوشه رنگی جمع شده و در مقابلشان 
که با دو طرف دعوا پر و خالی می شوند.  صندلی هایی 
دعواهای این دوستان قدیمی موضوع های مختلفی دارد. 
از همان اول زندگی موضوع برای دعوا و دادگاه هست؛ 
اما بعضی دعواها همسو با شرایط جامعه تغییر می کند و 

یاد می شود.  تعدادشان ز

پرونده های مالی مربوط به خانواده به خصوص 
یافت مهریه« از همان هایی است  »دادخواست در
که با تغییر شرایط اقتصادی چند ماه اخیر افزایش 
گاه، حداقل سه برابر شده  گفته منابع آ داشته و به 
ــرای تحلیل درســت علت های افزایش  اســت. ب
دادخواست مهریه باید سراغ اصل ماجرا رفت و 

کرد. داستان مهریه را از اساس بررسی 
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وقتی بچه بودیم و با خواهرم دعوا می کردیم مثل همه هم 
کار را  کسی بودیم تا میانه  سن و سال هایمان به دنبال 
یم. هر بار بعد  گردن همدیگر بینداز بگیرد و ما تقصیر را 
از یک دعوای جانانه می رفتیم سراغ مادربزرگ مهربان 
و دوست داشتنی مان و می گفتیم مادر شما بگو تقصیر 
کدام مان است؟ مادر با آن نگاه پر از مهربانی یک جمله 
همیشگی و تکراری داشت: »میان دو دوست قضاوت 
هرگز!« جمله ای که مثل آب سرد روی سرمان ریخته می شد 
کار خودمان می فرستاد. البته همیشه  و دوباره ما را سراغ 
دلمان می خواست که مادر بگوید حق با یکی از ما است 
و به قول معروف تبرئه شویم، اما مادر دوست داشتنی ما، 
که طرفداری  تجربه یک عمر زندگی داشت و می دانست 
یک جانبه او به ضرر خواهری و دوستی و درنتیجه خانواده 
تمان را  کند تا مشکال ماست. او می خواست تدبیری 
کنیم و یک پله باالتر، آن قدر باهم دوست  خودمان حل 

یم.  کمتر برای خواسته هایمان دعوا راه بینداز که  باشیم 

کودکی  که حدود سی سال از آن ماجراهای دوران  حاال 
ــاه خانواده  می گذرد و من در پیچ وخم راهــروهــای دادگ
درس های دانشگاه را به صورت عملی مرور می کنم، چقدر 
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 حوادثی که این چند روز دیده بودم، 
کاالهای موردنیاز مردم و حتی  کمبود 
همین حــرف شــوهــرم، فکرم را به خود 
کرده بود. به یاد مطالبی افتادم  مشغول 
که در دوران دانشجویی خوانده بودم. من 
گاه  دانشجوی فقه و حقوق بودم و ناخودآ
موضوع احتکار در ذهنم مرور می شد. 
انگار این شرایط انگیزه ای شد تا دوباره 
به سراغ احکام احتکار بروم و مروری بر 
درس هایم داشته باشم. ســراغ تعریف 

احتکار رفتم. 

کتاب های درســی من احتکار   در 
که عده ای جنس های  به این معناست 
موردنیاز مردم را برای باال بردن قیمت انبار 
کاال می شود  کمبود  که باعث  می کنند 
ــازار را به هم مــی ریــزد. به نظرم  و نظم ب
کردن وسایل فقط  آمد اآلن دایــره انبار 
کتاب های  که در  شامل مواردی نیست 
فقهی به آن ها اشاره شده، بلکه خیلی از 
مایحتاج عمومی مردم را در برمی گیرد. 
یاد موضوع استفتاء از مراجع افتادم. 
انگیزه من برای دانستن ابعاد مختلف 
این موضوع با دیدن هجوم مردم برای 
خرید وسایلشان هرروز بیشتر می شد و 
من منتظر جواب سؤال هایم از مراجع، 
مطالعه هم می کردم. باالخره انتظار من 
به پایان رسید و جواب ها آمد. با کنار هم 
گذاشتن جواب مراجع به نتایجی رسیدم 
که برایم جالب بود. جواب های داده شده 
را برای خودم این طور دسته بندی کردم:

ــار و حبس  ــب ــه معنی ان احــتــکــار ب  -1  
کردن اجناس موردنیاز مردم، به ویژه 

محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 
است.

کــردن وسایل در حکم  نیت انبار   -2  
شرعی بسیار مؤثر است؛ یعنی فرد 
باید به قصد باال رفتن قیمت، جنس 

کند. موردنیاز را انبار 
3-  احتکار زمانی مفهوم پیدا می کند   
کافی وجود  کاال در بازار به اندازه  که 

نداشته باشد.
حکومت اسالمی هنگامی که مصلحت   -4  
کــنــد حــق دارد از  عــمــومــی اقــتــضــا 
احتکار سایر احتیاجات مردم عالوه 
کشاورزی جلوگیری  بر محصوالت 
کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر 
ــالح بداند  کــم ص درصــورتــی کــه حــا

اشکال ندارد.
ــؤال اصــلــی مــن بــدون   امــا هــنــوز سـ
ــؤال اساسی  ــود، س ــواب باقیمانده ب ج
شامل خانواده ها بود، خریدهای افراطی 
کردن در خانه چه حکمی دارد؟  و انبار 
که به چشم ما نتایج  کار  نشانه های این 
کرده  ــازار را نامنظم  احتکار را دارد و ب
است اما آیا این عمل ازنظر شرعی هم 
مثل احتکار محسوب می شود و حرام 
است؟ جواب این سؤال را با استفتاء از 
کردم:  یافت  دفتر مقام معظم رهبری در
گــر موجب اجــحــاف به  »درهــرصــورت ا
دیگران شود؛ و یا برخالف قوانین و مقررات 
مربوطه باشد، جایز نیست.« تحلیل من 
این بود شاید اسم این کار احتکار نباشد 
کمیاب  گرانی و  که از ترس  کسانی  اما 
کاالیی را بیشتر از حد نیازشان  شدن، 
گاه در  می خرند و انبار می کنند، ناخودآ

کننده ها به جامعه  که احتکار  ضربه ای 
می زنند شریک می شوند. انگار ندانسته و 
از روی ترس آب به آسیاب آن ها می ریزند. 
گر حکم حرمت هم شامل ذخیره و  حتی ا
انبار کردن وسایل موردنیاز مردم نباشد، 
ازنظر اخالقی چطور می توان راحت از کنار 

گذشت؟  آشفتگی بازار 

 جامعه ایمانی وظیفه دارد در همه حال 
به فکر برادر مؤمن خود باشد هرچند نفع او 
کمتر شود. با همین فکر سیره ائمه اطهار 
را جست وجو می کردم. دیدم الگوهای 
زیبایی از زندگی امامان معصوم؟مهع؟ 
در شرایط مختلف زندگی اجتماعی و 
شرایطی شبیه امروز وجود دارد. مثاًل در 
دوران امام صادق؟ع؟ قحطی رخ داده بود. 
امام که همیشه گندم سالیانه خود را ذخیره 
داشتند، در این زمان به خدمتکارشان 
فرمودند: »این گندم ها را وارد بازار کنید. 
از امروز به بعد ما هم مثل دیگران گندم را 
)به اندازه نیاز هفتگی و یا ماهیانه خود(، 
از بازار تهیه می کنیم«؛ و در آن مدت نیاز 
خود را با نصف گندم و نصف جو تأمین 
می کردند؛ یعنی ایشان عادت زندگی خود 
را برای نفع باالتر اجتماعی تغییر دادند تا 
در سختی مردم شریک باشند؛ بنابراین 
یاد در وضعیت  ممکن است خریدهای ز
عادی بازار هیچ مسئله ای را ایجاد نکند، 
کمبود به ما،  کار در زمان بروز  اما همین 
همسایه ها و اقواممان صدمه می بزند که 
با مراعات همدیگر به راحتی می توانیم از 

کنیم. آن جلوگیری 

یکی از روزهای گرم تابستان با همسرم  در
برنامه خرید داشتیم و مثل همیشه به 
فروشگاه زنجیره ای نزدیک خانه رفتیم. 
وقــتــی وارد فــروشــگــاه شــدیــم بــا صحنه 
عجیبی روبه رو شدیم. چیزی که می دیدیم 
کثر  شبیه وضعیت جنگ یا قحطی بود. ا
قفسه ها خالی اما سبدهای خرید مردم به 
ی  حدی پر بود که مدام جنس هایشان رو
زمین می افتاد. هر دو تا چند دقیقه شوک 
که با صدای  زده به مردم نگاه می کردیم 
نق نق پسرم به خود آمدیم و فهمیدیم برای 
خرید به فروشگاه آمده بودیم. مثل تمام 
بچه دارها به سمت قفسه پوشک رفتیم 
و دیدیم قفسه پر از خالی است. ناامید 

ازآنجا بیرون آمدیم و سراغ یک فروشگاه 
ــاره با همان شرایط  که دوب دیگر رفتیم 
روبه رو شدیم. در یک لحظه چشممان به 
که پر از پوشک سایز چهار  سبدی افتاد 
یدم سمت سبد و به خانمی  بود. من دو
که آن را می کشید گفتم: »ببخشید! میشه 
یه بسته هم به من بدین؟« جواب داد: 
»شرمنده، چون کمیاب شده و من بچه 
کوچیک دارم برای دو ماهش حساب 
کرد م و نمی تونم به شما بدم.« این را گفت 
گرفت. با  و رفت. خشکم زده بود و دلم 
خودم گفتم خدا را شکر، ما دنبال کاالیی 
که با جان آدم  حیاتی مثل دارو نبودیم 
که برای  کسانی  سروکار دارد؛ اما حال 
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 عضو عزیزی از خانواده شان در این بازار

آشفته به دنبال دارو هستند را چه کسی 
درک می کند؟ تا شب دنبال یک بسته 
پوشک گشتیم تا باالخره باقیمت باال در 
کردیم. بعد از  کوچک، پیدا  یک مغازه 
چند روز یکی از دوستانمان فروشگاهی 
که باقیمت منصفانه  کرد  به ما معرفی 
لــوازم بهداشتی می فروخت. با نگرانی 
گفتم چهار، پنج بسته بگیرد  به همسرم 
که او اخم هایش را درهم کشید و گفت: 
»پس فرق ما با بقیه چیه؟ یک بسته نیاز 
ما رو برای یک هفته برطرف می کنه، بعد 

از اون هم خدا بزرگه«.
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سبدهای ُپر، قفسه های خالی

7

از یک شاخه گل تا شمش طال

بعضی چیزها اسمشان را با خودشان می آورند، فصلنامه هم از این دسته است، هر فصلی 
که می آید منتظر می مانی تا نامه آن به دستت برسد. سلمای ما هم به فصل پنجمش رسیده 
است و نامه ای پرامید بــرای زمستان و بهار پیش روســت. اعضای هیئت تحریریه سلما 
مثل همیشه از مدتها قبل در تالشند تا بتوانند برایتان خوب و دلنشین و از همه مهم تر به روز 
یا زدند ونوشتند. برای ما  بنویسند. جلسه ها و نشست های مختلف تشکیل دادند و دل به در
کاغذ رنگی های دهه فجر و تزیین  که خودمان را نسل سوم انقالب می دانیم زمستان خاطره 
کالس هایمان را زنده می کند. شاید همین دلیل و البته ده ها دلیل دیگر، هدف از نوشته های 
سلمای 5 را تعیین کرد. ما در حریم، هیئت خانگی، من و کتاب، نزدیکتر بیا و بقیه ستون های 
ثابت، خودمان را در خط مقدم دانستیم و نشریه را با مطالب مختلفی که رنگ و بوی مقاومت 
که زمستان 97 اهمیت خاصی دارد، چهل سال از  و جهاد می دهد، آذین بسته ایم. می دانیم 
انقالب می گذرد و حمالت جنگ روانی و اقتصادی به اوج رسیده است. با این اوصاف قلم 
گفتیم و خواندیم و شنیدیم  کردیم،  کداممان در حد بضاعتمان شروع  را سالح دانستیم و هر 
کردیم و مثل همه روزهای سخت  تا بنویسیم. پرونده ویژه سلما را با شکر نعمت انقالب آغاز 
کردیم با امید به آینده و دیدن نقاط روشن  گذرانده اند، ما هم تالش  که مردم ما با سرافرازی 
سرافرازانه بنویسیم.  اما از بهار پیش رو هم غافل نبودیم و با شیرینی  های مخصوص عید به 
استقبال روزهای زیبای بهاری رفتیم. از آغاز تا پایان سلما مثل همیشه هوای چشم و دل شما 

گرم شما هستیم. را داشتیم تا خسته نشوید. مثل همیشه منتظر پیشنهادات 

که چشمک زدن ستاره ها  شب هایی 
کرده یا  در بی نهایت آسمان مبهوتمان 
وقتی قطره بارانی بهاری فرستاده خدا 
شــده و بی مقدمه صورتمان را نــوازش 
گاز زدن  که با  داده است و یا لحظه ای 
یک سیب سرخ شیرین حس تازگی به 
که در  جانمان نشسته، یا اصــاًل هر بار 
گهواره زمین با نعمتی تازه شگفت زده 
شده ایم و مهربانی مدبرانه خدا را تجربه 
کرده ایم، سؤالی سرنوشت ساز در ذهنمان 
که  زنده می شود. گفتم زنده می شود، چرا
پرتکرار است. صدای فطرت الهی هرکدام 
از ما، بارها این سؤال را در گوش جانمان 

کرده است. زمزمه 

گل  که دستان لطیف تر از  مثل زمانی 
کــه تا  ــه ای  ــوزادی را مــی بــوســیــم، هــدی ــ ن
دیروز ضربان قلبش در میان وجود مادر 

ݤݤݤ �قط ݣݣݣݣݣ�ت �قط ݣݣݣݣ�ف �ف
حس می شد و امروز با همه شگفتی با 
چشم های براقش به دامــن مهر مادری 
سپرده شده اســت، دوبــاره همان حس 
عمیق محبت مدبرانه الهی به وجدمان 
می آورد و بازهم آن سؤال تکرار می شود. 
از خود می پرسیم: »راستی هدف خدای 
هستی بخش از این همه تدارک، تدبیر و 

رحمت در آفرینش چیست؟«

که سختی ها و رنج ها  اتفاقًا روزهایی 
قــلــبــمــان را مــچــالــه مــی کــنــد و در بین 
یم بازهم از خودمان  گرفتار روزمرگی ها 
می پرسیم: »کارگردان همه لحظه های 
خوشی و ناخوشی ام از من چه می خواهد؟ 
با همه بودن ها و نبودن های زندگی ام 
کجا برسم؟ مالک َنَفس هایم و  باید به 
کدام سرنوشت را  خالق همه چیزم برایم 

پسندیده است؟«
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فقط فقط تو

»من از مردم سراسر کشور خواهش می کنم 
یــاد نکنند. این  که آن قــدر مهریه ها را ز
سنت جاهلی است. این کاری است که 
خدا و رسول؟ص؟ در این زمان بخصوص، 
از آن راضــی نیستند. نمی گوییم حرام 
است. نمی گوییم ازدواج باطل است؛ اما 
خالف سنت پیامبر؟ص؟ و اوالد ایشان و 
ائمه ی هدی؟مهع؟ و بزرگان اسالم است. 
خالف روش این هاست و به خصوص در 
کشور احتیاج دارد به این که  که  زمان ما 
همه ی کارهای صحیح، آسان شود، هیچ 
مصلحت نیست که بعضی ازدواج ها را 

کنند.« این طور مشکل 
حضرت آیت اهلل خامنه ای: 

خطبه عقد 1373/9/2

گر عقد ازدواج قبل از رابطه  مرد است. ا
زناشویی به دلیلی قانونی، فسخ شود در 
گر  این صورت زن نمی تواند مهر بگیرد. ا
کرده باشد  یافت  هم تا آن زمان مهر را در

باید آن را به شوهر سابق برگرداند.

محاسبه وجه نقد به روز
ــزرگ  ــ ب ــادر ــ ــان م ــمـ ــر، هـ ــیـ یـــــادش بـــه خـ
دوست داشتنی ام مهریه اش مبلغی پول 
کم شدن  بود اما هیچ وقت صحبتی از 
ارزش پول و تورم و نرخ ارز و دالر نکرد؛ 
کمی عوض شده است. نسل  اما زمانه 
مادربزرگ های کم توقع جای خودشان را 
به نوه هایی داده اند که دنبال نان به نرخ 
گر بخواهیم انصاف داشته  روز هستند و ا
باشیم صفا و جوانمردی پدربزرگ هایمان 
هم در همه مــردان این دوره و زمانه به 
چشم نمی خورد. شاید به همین دلیل 
و دالیــل دیگری ازجمله سخت شدن 
که البته قباًل هم بود اما  شرایط زندگی 
خواسته ها متفاوت بود، قانون گذار به 
که مهریه باید به قیمت  این فکر افتاد 
روز محاسبه و پرداخت شود؛ در فرمول 
پیشنهادی متوسط شاخص بها در سال 
قبل از سال پرداخت مهریه، تقسیم بر 
متوسط شاخص بها در سال عقد شده؛ 
نتیجه تقسیم، ضرب در مهریه نوشته شده 
در عقدنامه می شود. )جدول شاخص 
قیمت ها هرسال توسط بانک مرکزی 

داده می شود.(

مجتمع قضایی خانواده و راهروهای 
آن؛ بازهم یاد قضاوت میان دو دوست 
کجا خراب  کار از  می افتم. نمی دانم 
می شود که روزبه روز مهریه ها سنگین تر 
و توان مالی کمتر می شود و ناسازگاری 
در زیر یک سقف بیشتر. شاید بهتر 
است برویم سراغ اول کار، همان جلسه 
معروف بله برون و جمله معروف تر 
»کی داده کی گرفته؟«، به نظرم خیلی 
گرفته اند. درست  داده اند و خیلی ها 
است که اآلن تا صد و ده سکه امکان 
تعقیب قانونی وجود دارد اما بازهم 
کــه از ابــتــدا خشت  کــرد  باید دقــت 
گذاشته می شود.  اول زندگی چطور 
وضعیت مالی و تمکن آقا داماد خیلی 
مهم است، مسئله ای که دخترخانم و 
آقاپسر باید از همان اول در نظر داشته 
باشند و برای شروع زندگی بر پایه عشق 
و محبت تربیت شده باشند. روش 
پرداخت مهریه بر اساس سیره پیامبر 
کــرم؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ شاید بهترین  ا
راه است. همان که داماد مهریه را در 
حد تــوان تعیین و همان جا هنگام 
عقد هدیه می داده. شاید این روش 
بهتر از هر راه دیگر بتواند آسیب های 
گران قیمت را حل کند؛ و  مهریه های 
از طرف دیگر با هر تغییر در قیمت ها 
یــاد نشده و  تعداد زندانیان مهریه ز
گرانی سکه تعداد  بدتر از آن به دلیل 

ازدواج روزبه روز پایین نیاید.

سینما به عنوان یکی از ارکان مهم فرهنگی هر کشور در 
شکل دهی به باورهای جامعه نقشی مهم و تعیین کننده 
دارد. زن نیز در جوامع بشری جایگاه واالیی دارد و به 
تعبیری رکن مهم تمدن ساز در جامعه است. نوع نگاه 
سینما به زن با توجه به قابلیت های ذاتی این هنر-

صنعت، می تواند سبب بازتعریف جایگاه زن در جامعه 
شده، او را در نگاه خود و مردان تعالی دهد یا تحقیر 
یکردی هوشمندانه زن را  کند. همچنین می تواند با رو
گاه  از توانایی های بالقوه و جایگاه مغفول مانده اش آ
کند یا در نگاهی انفعالی ذهن او را به مسائل حاشیه ای 
و درجه چندم معطوف کرده، از اولویت ها غافل سازد.

کنون و در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب  ا
گر به پشت سر خود نگاهی  اسالمی بــی راه نیست ا
کنون  انداخته و مسیری که سینما، از ابتدای انقالب تا
پیموده را مرور کنیم و ببینیم خط سیر سینما در مسئله 
زنان طی این سال های پرفرازونشیب چگونه بوده و تا 
چه اندازه توانسته تصویری صحیح و اثرگذار از زن به 

کند. جامعه ارائه 
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همه این ها را گفتیم؛ حال بیایید حالت 
که  کنیم؛ دیدیم  دیگری را باهم تصور 
می شود در پس طلب های مادی به دنبال 
معنایی بود؛ اما زمانی پیش می آید که در 
مقابل، صورت مادی یک معنای بزرگ را 
طلب می کنیم، نگاهمان را تنگ می کنیم 
یم  تا از دل پدیده ای عظیم، آنچه را بردار
که امروزمان را سیراب می کند. می پرسید 
که بعد از حصول  مثل چه؟ مثل آرمان 

یم. آن به دنبال راحت تن می رو

 مثل چه؟ مثل نعمت انقالب که پس از 
رسیدن به آن، خیلی ها نگاهشان برای 
طلب مادی از آن تنگ شد و این تنگی 
گشوده نشد تا زمینشان زد و  هیچ گاه 

کرد. خاموششان 

که بعضی  مثل چه؟ مثل توفیق اسالم 
که رسول حق  اصحاب، پس از حیاتی 
جاری ساخته بود ثقیفه تاریکی را برگزیدند 
تا نور خدا را در محفلشان خاموش کنند 

یک ترین شدند. و خود تار

می بینید چطور گاهی انسان ها، وقتی که 
برای خود گمان همیشه ماندن می کنند 
که خیال می کنند آنچه هست  و وقتی 
ــود، بر  ــرای همیشه هست و خــواهــد ب ب
دیواری ظنی تکیه می کنند و این تکیه 
بی سامان آن ها را ویران می کند. ثقیفه 
همان طلب زودگذر مادی از معنایی ازلی 

است. وقتی نگاهت را تنگ می کنی تا 
یک را پیدا  از بین هجمه نور، راه های تار
که از پــِس آن  کنی دیگر سخت اســت 
یکی روشنی را ببینی. وقت آن است  تار
که چه  کنیم  که ما هم با دلمان خلوتی 
گوهرهای درونـــی و  معامله ای بــا همه 
که بین  کرده ایم. باید ببینیم  بیرونی مان 
همه داده هـــای خــداونــد و نعمت های 
کوچک و بزرگ کدام سمت و سو را برای 

کرده ایم. گرفتن انتخاب  بهره 

وقتی از آرمان خواهی در اوج انقالب برایمان 
حــرف می زنند، همه وجــودمــان طلب 
گاهی که  می شود برای چشیدن جهاد و آ
اهالی میدان انقالب چشیده اند؛ اما وقتی 
میدان امروز را می بینیم آن قدرها قدرت 
که برای طلبمان حرکتی بکنیم  یم  ندار
که حرکت نکردنمان  و دقت نمی کنیم 
گذر زمان قرار بگیرد چگونه  که در  وقتی 

از ما مقصد زدایی می کند.

اهالی میدان انقالب برخی شان راه را پیش 
گاه درست فکر  آمدند و برخی نه. هیچ 
کرده ایم آن ها که نتوانستند و دوام نیاوردند 
و مانعی بر سر راه دیگران شدند، چه شد 
گر درست اندیشه  که به این روز افتادند؟ ا
کنیم نه راه آنان از ما دور است و نه راه ما 
گر به طعنه ای و سرزنشی به آنان  از آنان؛ ا
راضی بشویم و با اطمینان به آن دیوار 

کنیم، پشت سر ما  ظنی از آن هــا عبور 
هم طعنه ها و سرزنش هایی خواهد بود.

چه شد که افرادی راه را آغاز کردند اما پای 
طلبشان سست شد، ایستادند و عقب 
ماندند و مانع راه دیگران شدند. افرادی 
که نگاه ها را از انتهای مسیر به حاشیه 
کشاندند و سختی راه خــود و دیگران 
شدند. به نظر می رسد مؤمن بودن دارد 
تعریف سختی پیدا می کند و داستان 
به اینجا هم ختم نمی شود! باید از حجم 
کنی و در حجمی از  یکی، نور را پیدا  تار

یکی را نبینی. نور تار

نور را که دیدی بایستی نگاه های به گوشه 
کنی تا  کنار رفته دیگران را متوجه آن  و 
افق را ببینند و این خیره بــودن به افق 
که شرط سرعت در مسیر است  است 
که دیگران  کنی  و باید آن چنان حرکت 
که خداوند  را هم به حرکت بیاوری چرا 
که به فرد  ملکوتی را به جمع بخشیده 

نبخشیده است.

ما باید اهتمام داشته باشیم که عالی ترین 
نسبت را بین خودمان و دیگران برقرار 
کنیم تا جمع های کوچک و بزرگی بشویم 
برای حرکت سریع تر و قدرتمندتر در هر 

یم. که پیش رو دار افقی 
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همه ما تا به حال عباراتی مانند این جمله را شنیده ایم که »وصال، مدفن عشق است« و 
انگار این مسئله را به عنوان واقعیتی درک کرده ایم که چطور رسیدن به مطلوبی که تشنه 
گر تجربه هایی در  آن هستیم، میل ما در طلب دوباره آن را رقیق می کند؛ اما در مقابل ا
که این یافتن  وصال معنوی داشته باشیم در هر سطحی و به هر نحوی، تأیید می کنیم 
که نمی کند، هیچ! هر بار آتِش طلب را شعله ورتر می کند. بین آن  و خواستن فروکش 
کننده چه تفاوتی هست؟ تفاوت بین طالب  کننده و این وصال زنده  وصال خاموش 

کردنمان؟ است یا آن چه طلب می کنیم یا نوع طلب 

قدری که به این معانی فکر کنیم، جرقه ای روشن می شود: انگار هرچه که در خواستن، 
یم به حالت دوم -که طلب زنده کننده بود- نزدیک تر  وجه غیرمادی را بیشتر در نظر آور
کنیم همواره  می شویم. اینکه در پس خواستن های مادی مان، به معنای آن ها نظر 

همه چیز برایمان تر و تازه، زیبا و دل چسب تر خواهد بود.
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برکت حرکت

پر بودم از شوِق آموختن، کنجکاو و مستعد. 
از همان روزهای ابتدایِی تحصیل، رؤیای 
دانشگاه رفتن و دکتر شدن را پرورانده بودم. 
بعد از سیکل، برای رفتن به دبیرستان تقریبًا 
باید تا مرکز شهر می رفتم. مرکز شهر پر بود از 
مغازه های مشروب فروشی، کافه های رقص 
و آواز، خانم های بی حجاب، رهگذرهای 
الابالی و مست و عده ای که کار و تفریحشان 
که  گرفتن دخترها و زنانی بود  به سخره 
حجاب بر سر دارنــد. پدرم مطلقًا دلش 
نمی خواست ما با این صحنه ها روبرو 
بشویم. از اخم های پدرم و پچ پچ هایشان 
با مادرم فهمیده بودم که نگرانی شان برای 
تحصیِل من، جدی تر شده. دبیرستانی که 
قرار بود بروم، اگرچه مختلط نبود و اجازه 
داشتیم باحجاب کامل در کالس ها شرکت 
کنیم، اما فاصله زیادی با خانه مان داشت 
و ازنظر پدرم، دبیرستاِن خوِب دور از خانه، 
تفاوت چندانی با دبیرستان های طاغوتِی 
نزدیک تر نداشت. می دانستم که همه ی 
کارهای پدرم، به خاطر سالمت و امنیت 
من است اما این دل نگرانی ها کم کم داشت 
سدی برای آرزوها و برنامه های من می شد.

با گریه، با التماس، با بحث و دعوا، هر طور 
که می شد وارد دبیرستان شدم. روزهایی 
می آمد و می رفت که قلبم از ترس تا ایستادِن 
کامل پیش می رفت. بارها برایم مزاحمت 
ایجاد شد. بارها توسط عده ای، به خاطر 
حجاب مسخره شدم. بارها با آدم های 
مستی روبرو شدم که تصور می کردم هرآن 

ممکن است بالیی به سرم بیاورند؛ اما 
جرئت نمی کردم هیچ کدام از این ماجراها 
را در خانه بگویم. گاهی اوقات بازهم برادر 
یا پسرخاله ام من را در مسیر رفت وبرگشت 

دبیرستان همراهی می کردند.

خیلی از همکالسی های مدرسه ام، به 
خاطر اوضاع ناامن جامعه و تفاوت های 
فاحشی که بین حقوق و اختیارات زن ها 
و مردها وجود داشت، حاال دیگر اجازه 

تحصیل نداشتند.

بااین وجود، به سختی دبیرستان را به پایان 
رساندم؛ اما دیگر گریه و التماس هم فایده ای 
نداشت؛ پدرم با دانشگاه مخالف بود. 
جامعه هرروز ناامن تر می شد؛ خصوصًا 
برای زن ها و من که حاال دختر جوانی شده 
بودم، خواه ناخواه گرفتار محدودیت هایی 
بودم که بخش کوچکی از آن به اعتقادات 
و ترس های خانواده ام مربوط می شد و باقی 
آن به خاطر مشکالت اجتماعی آن زمان 
بود. آزادِی زن ها را در برداشتن حجاب 
و هم کالمی و هم نشینی های نامتعارف 
با مردها می دانستند؛ اما حاضر نبودند 
محیطی امن برای فعالیت مفید خانم ها 

فراهم کنند.

کودک  که از بچگی مثل یک  آرزوهایم را 
ک سپردم. برای  پرورانده بودم یکی یکی به خا
هرکدامشان هم شبی تا صبح گریه کردم.

پدرم در عین صالبت و جدیت، مهربان 
و احساساتی بــود. دلــش نمی خواست 
دل شکسته و ناراحت باشم. ترتیبی داده 
بود که همان نزدیکِی خانه، در کالس های 
هنری مثل خیاطی و گلدوزی و... شرکت 
کنم و همه ی وسایل موردنیاز را برایم تهیه 

کرده بود. حتی در اوضاع اقتصادی آن 
دوره، برایم چرخ خیاطی خریده بود. همه ی 
این ها اما نتوانست جای خالی آرزوهای 

بی سرانجامم را پر کند.

پدرم می گفت این ها خون سرخ جوان هایمان 
را به راحتی روی زمین می ریزند و برایشان 
آبرو و عفت زن هایمان هیچ ارزشی ندارد. 
که طاغوت،  من با خــودم فکر می کردم 
عالوه بر آن همه خونی که از جوان هایمان 
ریخت به ما هزاران هزار آرزو و استعداد 
بدهکار است. آرزوهایی که در دل ماندند 
و استعدادهایی که در نطفه خفه شدند.

بعدها که خودم مادر شدم، علِت نگرانی ها 
و سخت گیری ها و ممانعت های خانواده ام 
را بیشتر و بهتر درک کردم. سعی کردم بجای 
تمام رؤیاهایی که نتوانستم به آن ها برسم، 
پشتیبان رؤیاهای فرزندانم باشم. همه شان 
را برای تحصیل حمایت کردم. پابه پایشان 
مطالعه کردم و یاد گرفتم تا هرگز احساس 
نکنند مادرشان نمی تواند به سؤال هایشان 

جواب بدهد...

حاال، در سالن آمفی تئاتر دانشگاه نشسته ام. 
روی یکی از صندلی ها که به سن نزدیک تر 
است. دختر کوچکم، آنجا، پشت تریبون 
ایستاده. دختری که برخالف مادرش، توانست 
به راحتی و در امنیت کامل، تحصیل کند 
و فعالیت های اجتماعی داشته باشد، با 
دوست هایش به گردش و اردو برود و حاال 
که دوستش داشت و  دارد از دانشگاهی 
لیاقتش را دارد، فارغ التحصیل می شود.

کشیده و صورت ظریفش نگاه  به قامت 
می کنم. دستی به چــادرش می کشد و 
صدایش را صاف می کند. زیر لب برایش 
رب اشرح لی صدری... می خوانم و دخترم 

شروع می کند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم...

دفتر جدایش کنم! یادداشت ها را رها کرد 
و با دقت بیشتری به حرف هایم گوش داد 
و بعد زد زیر خنده. خنده اش را که دیدم، 

قلبم آرام تر شد.

هوا هنوز تاریک روشن بود که صبحانه ی 
مختصری خوردیم، از زیر قرآن رد شد و 
از خانه بیرون زدیم. می خواست پیش از 
جلسه دفاع، صحبتی با استاد راهنمایش 
ــورد بعضی چیزها  داشــتــه باشد و در م

مشورت کند.

وسایل پذیرایی از اساتید و دانشجوها را از 
قبل آماده کرده بودم؛ کمی شیرینی پخته 
کمی میوه  بودم و باید سر راه هم آبمیوه و 
می خریدیم. در چشم های پدرش برق شادی 
را می دیدم. او هم حتمًا حلقه های اشک 
شوق را در چشم های من دیده بود. انگار 
قرار نبود این قصه برای ما تکراری بشود. 
هر بار و در هر مرحله از زندگِی بچه ها، به 
هر موفقیتی که می رسیدند، همین اندازه 

شوق وذوق داشتیم.

شیرینی ها، ظرف های یک بارمصرف، 
فالسک چای و باقی وسایل را در ماشین 
گذاشتیم و به سمت دانشگاه راه افتادیم. 
پدرش سر راه ایستاد و یک دسته گل برای 

دردانه اش خرید.

عطر گل های رز و مریم در ماشین پیچد؛ 
چشم هایم را بستم و پرت شدم به سال هایی 
که برایم با اضطراب و محدودیت گذشت. 
دوباره تمام آرزوهایی که به آن ها نرسیدم 
که اوضاِع بِد  را به یاد آوردم. سال هایی 
اجتماعی مجبورم کرد از شوق و عالقه ام 

به خیلی چیزها بگذرم.

 در یک محله ی خوش نام مذهبی 
زندگی می کردیم. به خاطر اوضاع ناامِن آن 
روزها، تحصیل برای دخترها واقعًا مشکل 
بود. بعد از باز شدن مدرسه اسالمی در 
محله، خانواده های مذهبی که تعدادشان 
کم هم نبود، با رضایت و اطمینان بیشتری 
دخترانشان را برای تحصیل به مدرسه 
فرستادند. هرروز وقت برگشتن به خانه، 
برادر بزرگ تر یا پسرخاله ام را می دیدم که آن 
حوالی منتظرند که من را تا خانه همراهی 
کنند. بعدها فهمیدم که می خواهند از من 

مراقبت کنند.
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تا صبح خواب به چشمانم نیامد. هر بار 
کــردم، چــراغ اتاقش روشــن بود.  که نگاه 
می دانستم مضطرب است. برایش کمی 
چای و چندتایی بیسکوییت بردم. روی 
تختش را پرکرده بود از کاغذ و یادداشت. 
لپ تاپ را روی پایش گذاشته بود و همه ی 
تحقیق های چند ماه گذشته اش را دوباره 
مرور می کرد. کمی باهم حرف زدیم. هردو 
می دانستیم که حسابی زحمت کشیده و 
نباید نگران باشد اما هردو نگران بودیم! دلم 
می خواست برای چند لحظه هم که شده 

این اضطراب را از او دور کنم.

که به  ــای اولــی  برایش از خاطرات روزه
که  گفتم؛ از دختربچه ای  مدرسه رفت 
که به مدرسه  کرد  گریه  یک هفته تمام 
نرود اما خیلی زود آن قدر عاشق درس و 
کتاب و  که نمی توانستم از  مدرسه شد 
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وݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ݦݦݦݑ

  دݣݣݣ�ݤ ݣݣݣݣطاݣݣݣݣݣعݦݩف
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یاقوت در طاغوت

چهل سال است حوالی نیمه بهمن ماه، فجر پرنور انقالبمان را جشن می گیریم. دلیل 
که باید شکرگزارش باشیم.  این سرور و شادمانی الهی، یادآوری نعمتی بزرگ است 

نعمت استقالل، عزت، امنیت و فرصت زنده کردن اسالم ناب.

َطْعنا واّتُقو إّنَ اهلَل 
َ
ذی واَثَقِکم ِبِه ِإذ ُقلُتم َسِمعناَ و أ

ّ
و نعمة اهلل علیکمَ ومیثاَقُه ال »و اذکر

دور« علیٌم ِبذاِت الّصُ

»نعمتی را که خدا به شما داده و پیمانی که با شما بسته است را یاد کنید. آن هنگامی که 
که خدا به آنچه در دل ها  کنید  کردیم و تقوا الهی پیشه  گفتید شنیدیم و فرمان برداری 

گاه است.« )مائده آیه 7( می گذرد آ

هرسال در این روزها با نفس هایی تازه تر و قلب هایی امیدوار بالندگی هایمان را مرور 
که باید فتح شود. در لوای پرچم توحید  ه هایی است 

ّ
می کنیم و البته نگاهمان به قل

یش همه آرمان های انقالب هم پیمان  ک سیرت اقتدا می کنیم و برای رو به شهیدان پا
می شویم. به امید آنکه قدم های هرکدام از ما درراه جهانی شدن انقالب اسالمی، 

زمینه ساز ظهور منجی آرزو شده مظلومان عالم باشد.

همین مادر فردای مهمانی برایم انشای گل پسرش را فرستاد. 
از جمله سازی های مادرش و خندیدن پدر با دوستانش 
نوشته بود. آرزو کرده بود در مهمانی ها برق برود که تلویزیونی 
که با پدر و دوستانش بازی  روشن نباشد ولی شمع باشد 
گم  کرده بود موبایل پدرش در مسیر مهمانی  کنند. آرزو 

که بهانه ای برای بازی نکردن نماند. شود 

کی این طور شد را نمی دانم ولی حداقل می دانم همه  از 
کار و مشغله هم  گردن موبایل و تبلت نیست.  تقصیرها 
که همیشه خدا بود. پس چرا در دور همی های خاطرات 
مادربزرگم شب یلدایی بوده با حافظ خوانی و خاطره 
ــارش مــانــده؟ شب  ــا بـــرای مــا فقط آجــیــل و انـ گــویــی ام
چهارشنبه سوری بوده و بگوبخندش ولی برای ما فقط 

صدای ترقه هایش مانده؟

ی غریبه  که در را رو گفته شده بود  به همه ما در بچگی 
ی  باز نکن. از دست غریبه چیزی نگیر؛ اما چه شد که رو
فرهنگ غریبه و تکنولوژی که بومی ما نبود در را باز کردیم؟ 
صحبت از تحریم تکنولوژی و فرهنگ غریبه نیست. 

مسئله راه دادن غریبه با چشم بسته است.

بعد غذا هم که نوبت بازی است. مهمانی که خشک وخالی 
ی با  که از بچگی عادت به باز نمی شود، می شود؟ من 
که سرگرمی مشارکتی  بزرگ ترها داشتم برایم مطلوب بود 
بین بچه ها و بزرگ ترها شکل بدهیم. دوتــا بچه بزرگ 
ی  ی ما جمله ساز 7 ساله داشتیم و یک 10 ساله. باز
کم کم با جمالت طول و دراز دار بچه ها به  که البته  بود 
کس  ی تبدیل شد. به ترتیب از نفر اول هر  داستان ساز
کلمه به آن اضافه  کلمه می گفت و نفر بعدی یک  یک 
که  کسی  نــفــرات بــعــدی بــه همین صـــورت.  مــی کــرد و 
کلمه  کردن یک  کلمات قبلی را با اضافه  می توانست 
به صورت جمله بگوید یک امتیاز می گرفت؛ و هرکس 
ی نفر  امتیاز بیشتری داشت برای نوبت بعدی جمله ساز
ی و هم صحبتی با بزرگ ترها برای  اول می شد. این همکار
که با خنده بزرگ ترها  بچه ها آن قدر لذت بخش شده بود 

آن ها هم می خندیدند.

که پسرم امشب  مادر پسرک 10 ساله می گفت: »عجیِب 
دنبال تبلت نیست! اصاًل با این شرط به مهمانی می آید 
کردنش با تبلت نداشته باشیم.«  کار بازی  کاری به  که 

با آخرین نفر خداحافظی کردیم و در را بستیم. آقای همسر دست در جیب و با لبخند نگاهم می کرد. با شیطنت نگاهش 
ک  که اصاًل فکر نکردی خب یه خورا گفت: »می دونی تو انقد غرق در شرایط بودی  گفتم: »می دونم عاشقمی.«  کردم و 
گوشت هم نداره، الزم نبود  که  لوبیا می دادی به سید و برای بقیه پلوخورشت درست می کردی! یا از این قاطی پلوهایی 

کنند.« که غذای بدون محصوالت حیوانی را تجربه  کنی  همه رو مجبور 

راست می گفت؛ اما این مدل دیگر شدیدًا به دلم نشسته بود و این مدل شد »سبک خانواده ما«.

هلݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣساݤݤݤݤݤݤلگݠݠݠیݤݤݤ حݬݬݪپ
ںف ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ سݦݦݨݦݨݒ هلݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣساݤݤݤݤݤݤلگݠݠݠیݤݤݤݠحݓ حݬݬݪپ
ںف ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ سݦݦݨݦݨݒ ݠحݓ
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جشن چهل سالگی

سینمای 40ساله ی انقالب و 

مسئله زن )بخش اول(



که زنان در  خطبه می خواند و از آن ها برای نجات شهری 
کمک می خواهد، فقط دو  آن مورد جسارت قرارگرفته اند 

نفر لبیک یاری می دهند!1

اصاًل هنوز 50 سال از انقالب شکوهمند نبوی نگذشته بود 
که مسلماناِن بی دین، عاشورا را خلق کردند. مصیبتی که 
خشونت هایش حتی در جاهلیت قبل اسالم هم سابقه 
کــردن طفل  کــردن بــزرگ زاده هــا، شهید  نــداشــت. اسیر 

شیرخوار با لب های تشنه، ...

خاندان پلید بنی امیه با همه ترفندها به میدان آمده بود. 
یة بن ابی سفیان با ابــزار دنیاپرستی و تجمل گرایی  معاو
آن قدر سطح جامعه را پایین آورد که از اسالم جز پوسته ای 
ظاهری نمانده بود و مردم با فرزندش یزید که حتی ظاهرش 
کردند.  هم اسالمی نبود به عنوان خلیفه مسلمین بیعت 
یزیدی که وقتی در سال 53 هجری قمری به عنوان فرمانده 
نبرد قسطنطنیه )ترکیه کنونی( فرستاده می شود و سپاهش 
بیمار است، او دریکی از روستاهای اطراف مشغول عیاشی 

و شراب خواری است!

که 40 سال بعد از تشکیل حکومت  کار به جایی رسید 
یه به اصطالح فرمانده سپاه  اسالمی پیغمبر، یزید بن معاو
اسالم است. اوج فاجعه سال 61 هجری است. وقتی فرزند 
پیامبر خوبی ها تنها می ماند. دلیل بی یاورماندنش فقط 
کوفیان نبود. از مدینة النبی هم حتی یک نفر  دنیاپرستی 
که با حضرت همراه شده باشد؛ اما یک  را نمی شناسیم 
کربال وقتی در همان مدینه، عبداهلل  سال بعد از مصیبت 
بن حنظله علیه یزید قیام می کند، البته نه به خاطر آن که 
یزید ملعون قاتل حسین بن علی؟ع؟ است، بلکه برای 
اهل فحشا بودنش، ده هزارنفر با او بیعت مرگ می کنند. 
که  واقعه خونین حّره2 به دست سپاه یزید شکل می گیرد 

کشته می شوند. تنها 700 صحابی در این حادثه 

1- خطبه 27 نهج البالغه
2- در سال 63 هجری قمری سپاه یزید قیام مردم مدینه را سرکوب 
کردند. سپاهیان شام به دستور یزید سه روز از هیچ جنایتی در کشتار 
یخ مشهور به  کم نگذاشتند. این واقعه خونین در تار مردم و تجاوز 

واقعه حّره است.

ــن پــیــامــبــر خـــدا، حــضــرت محمد  ــبــارک آخــری وجـــود م
یخ با 23 سال مجاهدت به  مصطفی؟ص؟، به شهادت تار
معنای واقعی کلمه انقالبی عظیم کرد، انقالبی تمام عیار 

علیه سپاه متکبر شیطان.

با نور وحی الهی و مهربانی بی نظیرش سبک زندگی مردمی 
که در سّنت های جاهلی غرق بودند را متحول فرمود و برای 

دنیایشان افق بلند آخرت را ترسیم نمود.

اما با همه حکمت و موعظه ای که پیامبر مهربانی به امتش 
هدیه داد، جامعه آن روزگار به قدری بی آبرو است که کمتر 

سؤال اینجاست چرا از این ده هزار نفر که با عبداهلل تا پای 
کردند، صد نفرشان یک سال قبل با  کشته شدن بیعت 
امام حسین؟ع؟ هم پیمان نشدند؟ شاید بشود جوابش 
کرد  کلمات اباعبداهلل؟ع؟ در مدینه پیدا  را در آخرین 
 و لا 

ً
 ولا َبَطرا

ً
ِشــرا

َ
وقتی که حضرت فرمود: »انّی لم اخُرج ا

3»...
ً
 و لا ظالما

ً
ُمفسدا

از این کلمات حضرت معلوم است گویا جمعی از جامعه 
نخبگان آن روز حسین؟ع؟ را مفسد زمان می دانستند 
که امام برای دفاع از خود باید بفرماید: »من  )پناه برخدا( 

مفسد و ظالم نیستم.«! حسین؟ع؟ را نمی شناختند.

کردند تا باب  بنی امیه حقایق دیــن را طــوری دگــرگــون 
طبعشان باشد. نماز جمعه می خواندند، حج می رفتند، 
اما در هیچ کدام خبری از توحید حقیقی نبود. اسالمی که 
تمام لحظات زندگی انسان را لحظات امتحان می داند 
و شهادت طلبی را ارزش معرفی می کند، جایش را به 
کاخ های اشرافی داده  کن در  کمان رفاه زده سا اسالم حا
ی شده بود. آن قدر فساد جامعه را  بود. اسالم ناب منزو
که  کاروان رقاصه های مدینه  که برای بدرقه  گرفته بود  فرا
عازم حج بودند هزاران نفر جمع شدند4؛ اما اباعبداهلل؟ع؟ 
کاماًل مشخص است  کرد.  غریبانه با مدینة النبی وداع 
کرم؟ص؟  که پیامبر ا در پنجاه سال اول آرمان ها و اهدافی 
و یاران باوفایش سال ها برایش خون دل خوردند و جهاد 
کردند، در نظر و عمل مردم از ارزش افتاده بود. جماعت 
آن روز، دین نجات بخش پیامبر خاتم؟ص؟ را تا جایی قبول 

که به نفس پرستی آن ها ضرر نزند. داشتند 

اما ائمه؟مهع؟ از لحظه وفات جد مطهرشان تا سال 260 
که حکومت الهی را در جامعه اسالمی به  درصدد بودند 
وجود آورند. تمام مجاهدت های این بزرگواران در طول 
کار یک انسان با یک نیت و هدف  این 250 سال، مانند 

مشترک اما با روش و موضع مختلف است.5

3- وصیت امام حسین؟ع؟ به محمد بن حنفیه، بحاراالنوار ج44، 
ص329

4- االغانی، ابوالفرج اصفهانی، جلد8، صفحه326
5- انسان 250 ساله، مجموعه سخنان مقام معظم رهبری

از 100 روز بعد از شهادت رسول خدا؟ص؟، پاره تنش برای 
حفظ آرمان الهی پدر و دفاع از حریم والیت در سکوت و 
کالِم  بی تفاوتی آن ها شهید می شود. آن قدر ضریب نفوذ 
الهی ترین انسان ها، امیرالمؤمنین علی؟ع؟، در دل های 
که به جای استفاده از علم  کم است  مرده آن جماعت 
بی پایانش خانه نشینش می کنند. آن ها 25 سال برای قرآن 

کندن را می پسندند. ناطق تنها باغداری و چاه 

حتی بعد از خالفت موالی متقیان آن قدر مردم سست ایمان 
هستند که وقتی حضرت در بین یک جمعیت 40 هزارنفری 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
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کاشانی در نشست »چهل سالگی انقالب اسالمی« در جمع مرکز رشد بانوان دانشگاه  * متن حاضر برگرفته از سخنان حجت االسالم حامد رحمت 
امام صادق؟ع؟ است.

گر یک ملتی بخواهد  »ما باید خودمان را بسازیم. ا
کند، باید از تاریخ  برای یک حرف حّقی مقاومت 
گذشت؟ و  کند. ببیند در تاریخ اسام چه  استفاده 

گذشته، برای ما سرمشق است.« آنچه 
امام خمینی؟ق؟
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که نزدیک می شویم، در لیست  ــوروز  به ایــام ن
پروپیمان کارهای نوروزی، برنامه ریزی برای عیدی 
دادن به عزیزان هم هست. برخی اسکناس نو تهیه 
می کنند. برخی هم به بازار می روند و عیدی هایی از 
جنس وسیله و کاال فراهم می کنند. دراین بین هم 
افرادی هستند که دست به کار می شوند و با عشق 
عیدی درست می کنند و حاصل هنر و ذوقشان را 
به عزیزانشان هدیه می دهند. در شرایطی که برنامه 
اقتصادی یکی از اساسی ترین ارکان برنامه ریزی 
خانواده هاست، شاید هنر دستان ما در این مسیر 
کمک کننده باشد. هدف ما در بخش ترمه آموزش 
کاربردی و درعین حال ساده برای  هنری زیبا و 
شما بانوی عزیز است. در این شماره، سفرۀ ترمه 
که می تواند  از ایده هایی برای هدیه عید پرشده 
کسب وکار خانگی شما مخاطب  جرقه ای برای 

 عزیز هم باشد. موفق باشید

برای عیدی به گل دخترها دو مدل طرح را آموزش 
می دهیم که می تواند به عنوان گل سر، تل و کش 
گل پسرها هم یک مدل  مو استفاده شود. برای 
که موردعالقه شان  کلیدی با طرح ماشین  جا

هست، خدمتتان تقدیم می شود.
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امروز ما هم وارث انقالبی چهل ساله ایم. مقایسه امروزمان 
با آنچه در پنجاه سال اول اسالم گذشته است، از غربت 
کم کاری مردم، ما را به این  گرفته تا جهل و  رهبران الهی 
که الاقل شرایط امروز ما بدتر از آن زمان  باور می رساند 
نیست. البته این قیاس مثل تزریق ُمسّکنی برای از یاد 
بــردن مشکالت و فاصله ها تا آرمــان هــای بلند انقالب 
که  کوتاه آن است  اسالمی نیست. هدف از این مــرور 
امید، استقامت و تالش را از دست ندهیم. حقیقت 
این است که انقالب ما در حال شدن است و ما در حال 
یا  انقالب کردن هستیم. قله هایی را فتح کردیم اما یک در
یه ها از دوردست  یم. البته با دشمنی که مانند معاو کاردار
دشمنی نمی کند. سنگرش همین گوشی های همراه است 

در جیب و خانه های ما.

برای آن که عقب نمانیم و سریع تر به آرمان های انقالب 
برسیم باید معارف الهی و حقایق دینی را هم درست بیان 
کنیم و هم قبل از تبلیغ خودمان با همه وجود بپذیریم. 
به عنوان مثال باید حقیقت ایمان و شرک جامعه اسالمی 
تبیین شود. باور جامعه اسالمی باید این حقیقت باشد 
که از خــدا نمی ترسد، اطاعت  کسی  کــه: »ترسیدن از 
که از خدا اطاعت نمی کند و امید داشتن به  کسی  از 
که به خدا امید ندارد، شرک است.«1 آنچه بسیار  کسی 
مهم و تأثیرگذار است، داشتن نمونه های عملی موفق 
گری است. البته ویژگی انقالبی  در دین داری و انقالبی 

گرایی، صفحه 204 1- آیت اهلل حائری شیرازی، تحّجر 

کرد.2 پایبندی  کالم رهبری؟ظفح؟ جستجو  بودن را باید در 
به اسالم ناب در مقابل اسالم آمریکایی، پرهیز از تنبلی 
و ناامیدی، داشتن تقوای فردی و سیاسی و ... ازجمله 

این شاخص ها هستند.

کوچک خانواده  برای داشتن جامعه موفق باید از هسته 
کرد. به خاطر خدا در خانواده خوش رفتار باشیم.  شروع 
گذشت و ایثار کنیم. خانواده مان جهادی باشد؛ یعنی با 
نیت رضای خدا قبل از خودمان، دیگران را ببینیم. این 
کارگروهی برای خدا و دوری  همان تفکر بسیجی است، 
از خودمحوری ست که با فطرت مردم نیز هم خوانی دارد.

که ترکیبی از  باید تفکر بسیجی عمومی شــود. تفکری 
ایمان عمیق، تالش مخلصانه، هشیاری در شناخت 
گذشت و ایثار در برابر دوســت و ایستادگی و  دشمن، 
مقاومت شجاعانه و خستگی ناپذیر اســت.3 خالصه 
در همه عرصه ها آرمان خواهی مان همراه با عمل گرایی 
کنیم.  یم تا رشد  کیفیت را بر کمیت مقدم بشمار باشد و 
که بهره مند از نعمت انقالبی  رسالت امروز هرکدام از ما 
که بزرگ ترین ثمرش استقالل، عزت و امنیت  هستیم 
است، تالش برای حفظ داشته ها و رسیدن به اهداف 
که هــزاران شهید برای محقق شدن آن ها  بلندی است 

کردند. جان شیرین خود را فدا 

یخ 14 خرداد 95 2- سخنان مقام معظم رهبری در تار
یخ 14 مهر 77 3- سخنان مقام معظم رهبری در تار

ݤݤݤ ݬݬݔدݣݣݣݣاݤݤٮف ݫ ݫ عىݫ

جمالگوها در اندازه واقعی در صفحات بعدی بصورت کمرنگ ترسیم شده است.
ه پن

مار
ش

     
     

98
ار 

 به
9 و

7 
ان

ست
زم

ی
ی: بانو سلمݧݧݧݧٰ

53      ایرانی مسلمان 52
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که  ــان اســـت«؛ حقیقتی   »پیشگیری بهتر از درمـ
حکیمان طب سنتی بسیار به آن اهمیت می دهند. 
آن ها معتقدند برای حفظ سالمتی و ادامه زندگی باید 
به »شش اصل ضروری سالمت«1 توجه داشت. این 
که همیشه و بر بدن همه  اصول از عواملی هستند 
انسان ها اثر می گذارند و مدیریت صحیح آن ها همان 

سبک زندگی سالم است.

شش تایی سالمتی:

یست هوای محیط ز  ▪  
خواب وبیداری  ▪  

حرکت و سکون بدن  ▪  
خوردنی ها و آشامیدنی ها  ▪  

دفع مواد زائد )استفراغ( و حفظ مواد ضروری   ▪  
)احتباس(

حاالت روانی  ▪  

یه   ه ضرور 1- ِسّتِ

ده 
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شفافیت، کلیدواژه گمشده ای است که 
جای خالی آن در بسیاری از تحلیل ها 
و مسائل ما دیده می شود. شفافیت 
که ما را  ایستادن مقابل آینه ای است 
که هستیم انعکاس دهد،  همان طور 
که می خواهیم باشیم، نه  نه آن گونه 
آن گونه که نمایش می دهیم. از همین جا 
مشخص می شود که چرا برخورد عده ای 
از ما با مفهوم خوب شفافیت، چیزی 
شبیه پوشاندن آینه حق نماست با 
ی  چسباندن تصویر دلخواهمان بر رو
ک بر  آن. چیزی شبیه پاشیدن خــا
نشانه های واقعیت، چیزی شبیه فرار ...

در این 40 سال بعد انقالب، کم نبوده اند 
که عهد ماندن شکستند و از  کسانی 
نیمه راه بازگشتند. دوستداران انقالبی 
که دوستی به پایان رساندند و رفتند.1 
اما بیشتر از تعداد »انقالبیون پشیمان«، 
آن هایی بوده اند که سعی در پوشاندن 
حقیقت عملکرد آدم ها و ارائه تصویری 
ساختگی از جریان ها داشته اند. »بازگشت 
از نیمه راه« به قلم علی الفت پور سعی 
دارد تا با ارائه حدود 1200 سند روایی 
یخ معاصر بعد انقالب اسالمی  از تار
ک های پاشیده شده بر آینه  ایران، خا
کنار بزند تا تصویری از  واقعیت ها را 
برخی اسرار و نگفته های جاماندگان 
ی چشمان ما باز شود. این قافله به رو

کی آخر آمــد، دوســتــداران را چه  1- دوستی 
شد؟)حافظ(

»بازگشت از نیمه راه« سرگذشت نامه 
32 نفر از فعالین و چهره های مشهور 
کــه هــرکــدام به نوعی  انقالبی اســت 
گره زده بودند  ی انقالب  خود را با آبرو
اما بعد از مدتی از راه جدا شدند و 
بازگشتند. شناخت خط سیر این 
افــراد و علت مخالفت های آنــان با 
نظام جمهوری اسالمی و رهبری این 
نظام، عــالوه بر اینکه »راه« انقالب 
را از افــراد جدا می کند و به اصل ها 
می رساند، جمله تراز ما در شناخت 
انقالبیون را هم یادآور می شود. همان 
ترازی که از امام و بنیان گذار این مسیر 
ک، حال  به یادگار مانده است: »مال

فعلی افراد است.«

تاریخ چهل ساله و تجربه های رنگارنگ 
آن به ما ثابت کرده که این سیر، بی وقفه 
در حال پیشرفت است و در این مسیر 
با هیچ کس عهد اخوت و حتی عقد 
فرزندخواندگی ندارد. این ما هستیم 
که هر روز و در پس همه حوادث باید 
نسبت خود را با این جریان پیش رونده 

کنیم. شفاف 

کتاب بازگشت از نیمه راه به  انتشار 
که نشان  عهده خود نویسنده بــوده 
دهنده سخت کوشی او در میان جریان 
مخالفان شفافیت است. هم چنین 
کتاب در 270 صفحه تنظیم شده و 
در زمستان سال 1394 به بازار ارائه 

شده است.
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چند روزی را برای استراحت و فراغت از شلوغی شهر به روستای 
اجدادی آمدم. با بوی نان تنور مادربزرگ از خواب بیدار شدم. انگار 
کش و قوسی به  ی من رد شــده بــود.  یک تریلی هجده چرخ از رو
کردم.  کلی هوای تازه نوش جان  خودم دادم و با خمیازه ای عمیق 
سفره صبحانه پررنگ و لعاب ولی ساده مادربزرگ حسابی اشتهای 
کره و پنیر محلی،  کور من را قلقلک داد. مربای سیب و بهارنارنج، 
یسی بود  نیمرو از تولیدی مرغ های مادربزرگ و... خالصه سلف سرو

برای خودش!

نزدیک به هشتاد بهار از عمرش می گذرد اما هنوز هم سحرخیز است 
و مناجات بین الطلوعین اش ترک نشده! صبح به خیر می گویم و با 
گل انداخته اش بر سر سفره می نشینم. با خود  گونه های  بوسه ای به 

فکر می کنم بیراه هم نگفتند: »جوونم جوونای قدیم«.

واقعًا هم علتش همین سبک زندگی سنتی البته از نوع ایرانی-
اسالمی قدیمی هاست که حالشان از ما جوان های عصر فست فود و 
تکنولوژی بهتر است. خوب است گام به گام »اصول شش گانه سالمت 
کنیم بلکه ما هم مثل جوان های قدیم  در طب سنتی« را باهم مرور 

سرزنده و پرانرژی باشیم.
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تمامیت ارضی ژاپن با منافع ملی ایاالت 
گره خورده است! متحده آمریکا 

که اقتصاد ژاپن هم  جالب توجه است 
در اقتصاد بین المللی هضم شده و به 
که به شدت تحت  همین خاطر است 
تأثیر شوک های بین المللی قرار دارد. نمودار 
کشاورزی، خدمات،  رشد بخش های 
حمل و نقل و معادن ژاپن بعد از بحران 
مالی 2008 در آمریکا، سیر نزولی شدیدی 
داشــتــه و نــرخ رشــد صنایع و خدمات 
عمومی آن در بهترین حالت بدون رشد و 
در سطح نسبتًا ثابتی باقی مانده است؛ 
یعنی در بیست سال اخــیــر، نــرخ رشد 
متوسط ژاپن تقریبًا صفر بوده است. در 
این اوضــاع، زنــان در اولویت اخــراج از 
که  مشاغل قرار دارند. این در حالیست 
کمتر  درصد حضور فعال زنان در ژاپن،  
کشور آفریقایی روآندا است و قوانین  از 
کشور به یک صد  مربوط به زنان در این 

سال پیش بر می گردد.

دلیل عمده ایــن وضعیت نابه سامان 
اقتصادی، رقیب تراشی است که آمریکا 
در جنوب شرقی آسیا در برابر ژاپن داشته 
است. مالزی، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور 
و اندونزی، با حمایت آمریکا بازار منطقه 
و دنیا را از دست ژاپن گرفته اند. عالوه بر 
این ژاپن توان مقابله سیاسی با آمریکا را 
که  هم ندارد. امروزه یکی از شعارهایی 
کاندیداهای  موجب جلب آراء توسط 
یاست جمهوری ژاپن می شود، وعده  ر
ک  برچیدن پایگاه های نظامی آمریکا از خا
کنون هیچ کدام  که البته تا ژاپن است 
از رؤســای جمهور ژاپــن موفق نبوده اند 
و این وعده همیشه در حد شعار باقی 

مانده است!

ببرهای آسیا
نیروی کار ارزان، زمین ارزان، معافیت های 
کمان به شرکت های آمریکایی  مالیاتی حا
و دسترسی به بازار مصرف آسیا از جمله 
ویژگی های فیلیپین، اندونزی، مالزی، 
کره جنوبی است.  سنگاپور، تایوان و 
خدماتی که همگی سبب حمایت های 
یکی آمریکا از آنان شده  مالی و تکنولوژ
و پایه ای برای رشد اقتصادی کشورهای 
گرفته است. تا  جنوب شرقی آسیا قرار 
اینجای ماجرا بارها در بازنمایی های 
کشورها  رســانــه ای بیان شــده و از ایــن 
الگوهای افسانه ای برای ایران ساخته 

شده است.

اما طبیعتًا این وابستگی مالی و تکنولوژیکی 
پیامدهایی را هم به همراه دارد. وابستگی 
اقتصادی این کشورها به اقتصاد جهانی 
باعث افزایش آسیب پذیری آن ها در برابر 
نوسانات اقتصادی بین المللی و به ویژه 
کمااینکه با  اقتصاد آمریکا شده است. 
بحران 2008 آمریکا اقتصاد این کشورها 
به شدت دچار رکود شدند. نکته مهم 
که آمریکا اخــیــرًا سیاست  اینجاست 

تقویت اقتصاد ملی خود را دنبال می کند 
و خطر خروج سرمایه های آمریکایی از این 
کشورها، آنها را به اولین قربانی های این 

کرد. سیاست تبدیل خواهد 

در عین افزایش رشد تولید ملی در تمامی 
کشورها، نسبت بدهی دولت ها به  این 
تولید ناخالص داخلی آنان هم افزایش 
یافته و ایــن نسبت در بعضی از این 
کره جنوبی به چهل درصد  کشورها مثل 
کند  گر همین روند ادامه پیدا  می رسد! ا
درجه آسیب پذیری و احتمال ورشکستگی 
به شدت افزایش و رتبه اعتباری کاهش 
پیدا می کند و در آخر منجر به پذیرش 
یاضتی خواهد شد.  برنامه های اقتصاد ر
شبیه اتفاقی که در حال حاضر در یونان 
و اسپانیا رخ داده است. خالی از لطف 
که بدانیم میزان این بدهی در  نیست 

ایران ناچیز است.

کشورها را نیز  معضالت فرهنگی این 
باید ضرب در مشکالت اقتصادی آنان 
کرد. به طور مشخص فیلیپین و تایلند، 
یسم جنسی را  به پیشنهاد آمریکا، تور
منبع درآمدزایی خود قرار داده اند و بانک 
گردشگری  جهانی نیز به بهانه توسعه 
و جــهــانــگــردی، بــا اعــطــای اعــتــبــارات 
چشمگیر گسترش این صنعت را تشویق 
می کنند. امروزه زنان چینی، اندونزیایی، 
پای شرقی و حتی آسیای میانه، برای  ارو
تأمین نیازهای مالی خود در خانه های 
گرچه  کــار هستند.  بــه  فساد مشغول 
ی  گسترش بی بند و بار کشورها از  این 
و تجاوز و فرزندان بی پدر رنج می برند اما 
به علت اعتیاد به دالرهای آمریکایی،  
یسم جنسی  توان مقابله با سیاست تور

را ندارد.
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مرݣݣ�
کوتاهی از  گر بخواهیم تعریف عرفی و  ا
انقالب اسالمی ایران داشته باشیم، غالبًا 
ذهن همه ما به سمت یک گزاره می رود؛ 
انقالب اسالمی سبب پاره شدن رشته 
روابط ما با ایاالت متحده آمریکا شد.

اهمیت این تعریف زمانی مشخص 
می شود که بدانیم در بازنمایی رسانه ها، 
آمریکا ابرقدرتی اقتصادی و نظامی و نیز 
یگر شماره یک فرهنگی در عرصه  باز

روابط بین الملل معرفی می شود.

ی، آمریکا با  پــاشــی شـــورو بعد از فــرو
قدرت و قوت بیشتر داعیه رهبری نظام 
بین الملل را در رأس سیاست های 
جهانی خود قرار داد. به همین خاطر با 
تأسیس سازمان های متعدد بین المللی 
استانداردهای اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و آموزشی، خود را به ساختارهای 
درون نظامی سایر کشورها تزریق می کند. 
ســازمــان ملل یکی از ایــن نمونه های 

سرزمین آفتاب؛ ژاپن
ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی 
دوم، ملزم به پرداخت غرامتی بزرگ شد؛ 
نیروی دفاعی جامع و تمام عیارش. طبق 
که آمریکا بــرای ژاپن  قانون اساسی ای 
نوشته  است وظیفه دفاع از تمامیت ارضی 
ژاپن به عهده آمریکا خواهد  بود و ژاپن 
حق داشتن ارتش مستقل را نــدارد. در 
ادامه همین قانون بود که آمریکا چندین 
پایگاه نظامی در ژاپن مستقر کرد. گرچه 
بعدها ژاپنی ها سعی کردند خأل نداشتن 
ی نظامی محدود  ارتش را با تشکیل نیرو
پر کنند و بودجه های کالنی را برای تقویت 
صنایع نظامی خود به تصویب رساندند؛ 
اما با وجود قراردادهای بین المللی ای که 
نیروهای نظامی آنان را محدود و مقید 
کرده است، موفق به تشکیل ارتش ملی 
نشدند. این یعنی تا همین امروز دفاع از 

ی
سان

وی
 اب

ده
عی

س
  که با ساختار عمودی مشخص است 

خود، راه را برای اعمال سلیقه آمریکا در 
میزان پایبندی به قوانین و منشورهای 
بین المللی و هم چنین اتخاذ سیاستهای 

کرده است. تشویقی و تنبیهی هموار 

از نظر عده بسیاری همکاری و هم افزایی 
اقتصادی و سیاسی با آمریکا، می تواند 
بــرگ بــرنــده ای بــرای حفظ منافع ملی 
کشورها خصوصًا در زمینه اقتصادی و 
گاهًا  که  سیاسی باشد. منافع ملی ای 
ادعا می شود جمهوری اسالمی ایران 
پس از انقالب اسالمی، خود را از آن 

کرده است! محروم 

برای اینکه بدانیم در چهل سال بعد از 
انقاب با نداشتن مهره آمریکا در شطرنج 
منافع ملی چه چیزی را از دست داده ایم، 
کشورهای هم پیمان با  کنونی  وضعیت 

ایاالت متحده را با هم مرور می کنیم.
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مرغ همسایه

56

رفیقان نیمه راه

»تمدن اسالمی« است که باید با برداشتن 
گام های مؤثر و جدی در مسیر تعالی و 

سعادت انسان همراه باشد.

آرمان انقالب
وقتی حرف از آرمان های انقالب اسالمی 
می شود، صرفًا جامعه را در نظر می گیریم 
و از ُبعد انسانی آن غافل هستیم. با وقوع 
انقالب اسالمی زمینه ی بروز جلوه های 
تعالی انسان های متکی به »ایمان« و مزّین 
به »عمل صالح« مهیا شد. اوج این آرمان 
رسیدن به مقام شهادت از مسیر جهاد 
است. ازخودگذشتگی و ایثار مادران یا 
همسران شهدا نیز ازجمله دست آوردهای 
انقالب اسالمی در ُبعد تعالی انسان است 
که قبل از پیروزی انقالب، بستر ظهور 
این پدیده ها وجــود نداشت. چنانچه 
حضرت امام خمینی؟وضر؟ در توصیف 
انسان و جامعه ی تربیت شده ی انقالب 

اسالمی فرمودند:

ت 
ّ
»من باجرئت مدعی هستم که مل

ایران و توده ی میلیونی آن در عصر 
حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد 
کــوفــه و عـــراق در  رســـــول اهلل؟ص؟ و 
عهد امیرالمؤمنین؟ع؟ و حسین بن 

علی؟ع؟ هستند.«

چشم ها را باید شست، 
جور دیگر باید دید

برای بررسی میزان موفقیت در رسیدن 
به آرمان های انقالب باید واقعیت ها را 
کنیم. برای مثال در واقعیتی  کامل بیان 
مانند جنگ تحمیلی باید در نظر گرفت 
که کشور در چه شرایطی وارد جنگ شد، 
در چه وضعیتی جنگ را اداره کرد و با چه 
دست آوردی از جنگ خارج شد. ایران 
با نیاز به واردات سیم خاردار )ساده ترین 
وسیله ی دفاعی( وارد جنگ شد و با 
توانمندی درون زای ساخت موشک از 
جنگ فارغ شد و در یک کالم، در آغاز 
جنگ، دشمن با ابزار تحریم می خواست 
جلوی صادرات سالح به ایران را بگیرد 
کنون با ابزار تحریم می خواهد جلوی  و ا

صادرات سالح از ایران را بگیرد!

یکی از نواقص ما در بیان واقعیت ها 
نداشتن معیار است. درزمینه ی توسعه، 
غرب گرایان ایران را با کره جنوبی مقایسه 
کرده و شاخص های ماّدی نظیر تعداد 
مدرسه، هواپیما، جــاده و ... را معیار 
قرار می دهند، درحالی که از مهم ترین و 
عالی ترین هدف انقالب اسالمی یعنی 
کــشــور غــافــل انــد! استقاللی  اســتــقــالل 
که با باالترین هزینه یعنی خون شهدا 
به دست آمده است، ولی متأسفانه هیچ 

شاخص و معیاری برای هزینه های کسب 
و حفظ استقالل بیان نشده است. پس 
کــره اســاســًا اشتباه  مقایسه ی ایـــران و 
است، زیرا مفهومی به نام استقالل در 
کره جنوبی وجود ندارد. بر اساس مبانی 
کــه صــرفــًا توسعه و  اســالمــی معتقدیم 
کارآمدی در صنعت، پزشکی و ... برای 
تحقق تعالی فرد و پیشرفت جامعه کافی 
نیست، بلکه وجود استقالل و حفظ آن 
معیار اصلی است؛ بنابراین چشم ها را 
باید شست و همه ی شرایط و زمینه ها را 
در بیان واقعیت انقالب موردتوجه قرارداد.

معیار سنجش
ازنظر دین اسالم، معیار تعالی انسان و 
پیشرفت جامعه تقوا است. تقوا دو ُبعد 
که باید در  دارد: ایمان و عمل صالح 
سطح جامعه و انسان سنجیده شوند. 
تــقــوا در انــســان را »تــقــوای شخصی« و 
کمیت )جامعه( را »تقوای  تقوا در حا
سیاسی« می نامند. ُبعد ایمان در تقوای 
شخصی، اعتقاد به خدا و دستورات الهی 
و ُبعد عمل صالحش، انجام واجبات 
و تــرک محرمات اســت. از آن طــرف در 
تقوای سیاسی ُبعد ایــمــان، اعتقاد به 
والیت پذیری1، اعتقاد به نصرت الهی2، 

1- آیه 59 سوره نساء
2- آیه 7 سوره محمد؟ص؟: »ای کسانی که ایمان 
کنید یاری تان  گر )دین( خدا را یاری  آورده اید ا

گام هایتان را استوار می دارد.« می کند و 

در ذهنمان پدید آمده است. از اهداف 
گرفته تا این که چقدر دررسیدن  انقالب 
ت موفقیت ها 

ّ
به آن ها موفق بوده ایم، از عل

کردن  کامی ها تا چگونه تالش  و حتی نا
برای داشتن امید و رسیدن به اهداف و 
شاید ده ها سؤال دیگر ... به همین دلیل 
نشستی را با حضور آقای دکتر علی باقری1 

ترتیب دادیم.

نشست با طرح اولین سؤاالت رسمیت 
که منتظر  یافت. برخالف تصورمان 
اشاره ی مستقیم به شعارهای انقالب 
ــودیــم، صحبت های ایــشــان پــازل  ب
ذهنی مان را مطابق مبناهای جدیدی 
چید و افق دیدمان را برای قضاوت 
منصفانه در مورد انقالب روشن کرد. 
گــزارش  ی شماست  آنچه پیش رو
صحبت های ایشان به قلم ما است.

1- دکترای اقتصاد، معاون سابق شورای عالی 
امنیت ملی

تربیت انسان و جامعه
که انقالب ما مبنای اسالمی دارد،  ازآنجا
بنابراین انقالب باید از منظر دین بررسی 
شود. هدف دین هم شخِص انسان و هم 
کل جامعه را شامل می شود و اهداف 
هر دو، همسو و هم افزا هستند تا جایی 
که پایبندی به مبانی و اقتضائات هر 
دو می تواند تمدن اسالمی را بسازد. در 
ی انسان  انقالب اسالمی هدف پیِشرو
»ســعــادت و تــعــالــی« و هــدف جامعه 
»پیشرفت و تکامل« اســت. پیشرفت 
جامعه دو جنبه ی مادی و معنوی دارد 
که ُبعد مــادی آن را در ادبیاِت اقتصاد 
سیاسی »توسعه« می نامند و پیشرفت 
معنوی همان »تکامل جامعه« است. 
که هدف از تمدن اسالمی ساختن  ازآنجا
انسان در تراز اسالم ناب محمدی؟ص؟ 
است، بنابراین رسیدن متوازن به هر دو 
جنبه ی پیشرفت، بسترساز شکل گیری 

گــذرانــدن لحظاتی  ایــن روزهــا در حــال 
که خاطره های پرشوری در آن  هستیم 
نقش بسته اند. شاید پدران و مادران ما 
هم طرحی در تصویر این خاطرات زده 
باشند. چهل سال پیش ایران عزیزمان 
تولدی دوباره یافت و با انقالب مردمی و 
اسالمی نفس تازه ای کشید. امروز انقالب 
ه ی چهل سالگی ایستاده 

ّ
اسالمی ما در قل

است. انقالبی که در تمام این چهاردهه 
خارچشم دشمنان بوده و هست. رسانه های 
دشمن با هزاران ترفند و میلیاردها دالر 
هزینه می خواهند سال ها فشار و تحریم 
را به پای انقالب اسالمی بنویسند و با 
کشور،  کنونی  بزرگ نمایی مشکالت 

کنند. ناامیدمان 

ما دهه ی شصتی ها و هفتادی ها شاید 
آن روزهای پرشور انقالب را درک نکرده 
باشیم، اما بسیار از آن شنیده ایم و با 
یادی هم  شرایط حاضر، قطعًا سؤاالت ز
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 گزارش مستند:

ناگفته هایی برای نسل سوم

انقالبی بمانیم تا مصداق نصرت الهی 
باشیم؛ ان تنصروا اهلل ینصرکم1. درواقع 
تنها راه ساختن ایران قدرتمند، انقالبی 
انــدیــشــیــدن، انقالبی تصمیم گرفتن و 
انقالبی عمل کردن است. به عبارت دیگر 
مهم ترین عامل برای استمرار کمک الهی 
و موفقیت انقالب در حرکت به سمت 
تمدن اسالمی، بصیرت در شناخت، 
شجاعت در تصمیم و جسارت در عمل 
است. نشانه ی انقالبی بودن آن است 
کس در هر شرایط، به مسئولیت  که هر 
کند و انجام آن را موکول و  خــود عمل 
معلق به اقدام دیگری و یا دیگران نکند. 
پیروزی انقالب اسالمی درگرو عمل به 
شعار قرآنی حضرت امام خمینی؟وضر؟ 
بود: »أن تقوموا هلل مثنی و فردی«2 تجلی 
این شعار حضور مردم در اوج ظلمت 
ستم شاهی، در خیابان های انقالب و 
آزادی در تاسوعا و عاشورای 1357 است 
که مردم  و یا دوران جنگ در جبهه ها 
فقط به دنبال انجام وظیفه ی دینی شان 
بودند و حضور خود را مشروط به اقدام 
فالن مقام و یا حرکت فالن فرد نکردند.

از سوی دیگر ما در بررسی دستاوردهای 
انقالب اسالمی نباید صرفًا موشک و 
اورانیوم با غنای بیست درصد و... را در 
نظر بگیریم. ارتقای انسان، بی نظیرترین 
که  دســـت آورد انــقــالب اســالمــی اســت 
در هیچ ســازوکــار دیگری در جهان به 
دســت نمی آید. بــدون فضای انقالب 
اسالمی تربیت اسطوره هایی نظیر شهید 
محمدحسین فهمیده و زهرا حسینی 
)نوجوان 17 ساله ی حاضر در دفاع مقدس( 

1- آیه 7 سوره محمد؟ص؟
2- سوره سبأ آیه 46: »دو نفر دو نفر و یا یک نفر 

کنید...« برای خدا قیام 

که امــام خمینی؟وضر؟ به حالشان  و... 
غبطه خورده و حتی آن ها را رهبر خطاب 
می کند، غیرممکن بود. هیچ مدرسه و 
کم سن و  دانشگاهی نمی تواند نوجوان 
سال دهه ی هفتاد را به چنان معرفتی 
برساند که عالوه بر چشم پوشی از همه ی 
مظاهر دنیا، با اشتیاق وصف ناپذیر به 
شهادت بگوید: »خیلی دلم می خواهد 
یک بار قبل و یک بار بعد از ظهور امام 
ــوم و بــه خیال  زمــــان؟جع؟ شــهــیــد شـ
که دو  خودم می گویم این زرنگی است 
بار شهید شوم.«3 نکته ی مهم آن است 
که چنین انسان هایی محصول تربیت 
هستند و نه تنها آمـــوزش. اولین منشأ 
تعالی آن ها خانواده است؛ بنابراین، امروز 
که دشمن در جنگ فرهنگی و رسانه ای 
با تمام قــوا، ایمان و اندیشه ی جوانان 
گرفته است، خانواده ها  ایرانی را هدف 
مسئولیتی مضاعف دارند تا هم جلوی 
آثار تخریبی این تهاجم وحشیانه را بگیرند 
و هم بااحساس تکلیف برای پاسداری 
ی، بیش ازپیش در 

ّ
از هویت اسالمی و مل

تربیت جوانانی در تراز محمدحسین، 
محسن و... بکوشند.

کــه ارمــغــان  نکته مهم دیــگــر آن اســت 
انقالب اسالمی برای ملت ایران وجود 
استقالل سیاسی مانند انتخابات ریاست 
ی و مجلس و بستر استقالل  جمهور
که  کشور است  اقتصادی و فرهنگی در 

3- بخشی از وصیت نامه شهید محسن حججی

برای رسیدن به حد آرمانی این دو باید به 
کنیم و سبک  ظرفیت های داخلی اتکا 
زندگی اسالمی-ایرانی را با گفتار و کردار 

خود رونق دهیم..

  
این نشست عطش ما را برای دانستن حقایق 
قبل و بعد از انقالب اسالمی بیشتر کرد و 
نیاز به بررسی و تفکر درباره ی آنچه قبل از 
انقالب بر سرزمین ایران گذشته بود را در 
ما زنده نمود. عالوه بر اینکه پاسخ بسیاری 
از سؤاالتمان را گرفتیم، سؤاالت جدیدی 
گرفت؛ هرکدام از  هم در ذهنمان شکل 
ما تا چه حدی انقالبی عمل کرده ایم؟ آیا 
به نقش فردی خودمان در جامعه توجه 
داشته ایم یا آن را ناچیز دانسته و ناامید 
کشور  کارگزاران  بوده ایم؟ در انتخاباِت 
عالوه بر تقوای فردی چقدر ویژگی های 
تــقــوای سیاسی را شناخته و البته در 
گرفته ایم؟ برای تربیت فرزندانمان و  نظر 
شخصیت هایی نظیر محسن حججی 

چه باید بکنیم؟ و...

فهمیدیم تا از سرگذشت و تاریخ کشورمان 
گاه نباشیم به فهم واقعی از نعمت انقالب  آ
اسالمی نمی رسیم و البته برای پاسِخ به 
سؤاالت جدیدمان هم به مطالعه، تفکر 
یــم؛ اما آنچه  و تالش مضاعف نیاز دار
روشن است امروز باوجود تمام مشکالت، 
شکرگزاری نعمت انقالب اسالمی ایران 
وظیفه ی همه ی ماست. چون ثمره ی 
شکر، بارور شدن امید و تقویت روحیه ی 
استقامت در سختی ها است و وعده ی 
گر شکر گزارید  صادق خداوند که فرمود: »ا
حتمًا بر نعمت های شما می افزاییم...«4 

را در پی دارد. ان شاءاهلل

4- سوره ابراهیم آیه 7

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ طاݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣ�ݓ
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دشمن یعنی چه کسی؟ یعنی آن که 
که یک  از انقالب آسیب دیده؛ آن هایی 
حکومت دست نشانده مطیعی در این 
منطقه بسیار حّساس داشتند که مطیع 
آن ها بود و همه چیزش در اختیار آن ها 
بود؛ هم سیاستش،  هم اقتصادش،  هم 
درآمدش. آن ها این را از دست دادند و 
متضّرر شدند؛ در رأس آن ها آمریکا است 
پایی  کشورهای دیگر ارو و نیز بعضی از 
مثل انگلیس و غیره؛ این ها دشمن اند.1

کارکنان  1- 1396/11/19، دیدار با فرماندهان و 
ی هوایی ارتش نیرو

بعضی می گویند چرا آمریکایی ها 
تش این است که ایران 

ّ
با ایران بدند؟ عل

یکسره در مشت آمریکا بود، در دست 
ــود؛ همه اجـــزای اصلی وجــود  آمریکا ب
کشور بااراده آمریکایی ها حرکت می کرد؛ 
امام آمد و به وسیله این مردم، آمریکا را از 
این مملکت بیرون کرد؛ باید هم دشمن 
باشند، باید هم دشمنی بکنند؛ و دارند 
می کنند، همین حــاال دارنـــد دشمنی 

می کنند.2

ــدار اقــشــار  ــ 2- 1394/6/18، بــیــانــات در دی
مختلف مردم

که دشمن در این  همه حرکاتی 
چهل سال در مقابل ما انجام داده است، 
پاتک انقالب است. انقالب ریشه دشمن 
َکند و دشمن  را ازلحاظ سیاسی در کشور 
حاال مرتبًا پاتک می کند و در هر دفعه 
هم شکست می خورد؛ اقدام می کند و 
نمی تواند پیش ببرد؛ به خاطر ایستادگی، 
ی.

ّ
به خاطر این سد محکم مردمی و مل

کــردنــد، سال ها  میلیاردها دالر هزینه 
شبکه سازی کردند، مزدور پروری کردند 
برای اینکه بتوانند از درون، کار را مشکل 
کنند. مسئولین امــروز آمریکا لو دادند 
خودشان را و گفتند: »از بیرون نمی شود 
کرد، از درون  پنجه نرم  با ایران دست و
باید خرابش کنیم«؛ یعنی کاری که چند 
سال است دارند می کنند: شبکه سازی، 

مزدور سازی.

در قضایای آشوب دی ماه سال 1397، 
یک مثلثی فّعال بودند: آمریکایی ها و 
کشیدند؛ اینکه  صهیونیست ها نقشه را 
»بیاییم از شهرهای کوچک شروع کنیم، 
]بعد[ به طرف مرکز بیاییم و مردم را نسبت 
به مطالباتشان فّعال کنیم و این ها را داغ 
ی این نقشه دارند  کنیم«. چند ماه رو
کار می کنند. یکی از دولت های خرپول 
کردند.  اطراف خلیج فارس، پول خرج 
کرد. هدف  سازمان منافقین، پادویی 
نهایی آن ها هم معلوم است: براندازی 

جمهوری اسالمی.3

3- 1396/10/19، بیانات در دیدار با مردم قم

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ طاݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣ�ݓ
ف �فصل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤل�

که دل ها را می تکاند و چشم ها را روشن می کند. هر  که امضای ثابت برای همه دیدارهاست و حرف هایی از جنس نور  گلیم های آبی 
بار ماییم و حسینیه امام خمینی، اما این بار، چهل سال از پیروزی انقالب می گذرد و در این جشن چهل سالگی دنبال نشانه هستیم. 
کند تا سنگ اندازی های دشمنان را خوب بشناسیم و از تالش خسته نشویم. مثل همیشه با بررسی از  که راه را برای ما روشن تر  نشانه هایی 
کجا سرچشمه  که فهمیدیم همه دشمنی ها از  کلیدی پیش چشممان آمد و جالب اینجاست  رهنمودهای مختلف رهبر عزیزمان نکات 

می گیرد. این رهنمودها چلچراغ طی مسیر است انشا اهلل.
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که  ــان اســـت«؛ حقیقتی   »پیشگیری بهتر از درمـ
حکیمان طب سنتی بسیار به آن اهمیت می دهند. 
آن ها معتقدند برای حفظ سالمتی و ادامه زندگی باید 
به »شش اصل ضروری سالمت«1 توجه داشت. این 
که همیشه و بر بدن همه  اصول از عواملی هستند 
انسان ها اثر می گذارند و مدیریت صحیح آن ها همان 

سبک زندگی سالم است.

شش تایی سالمتی:

یست هوای محیط ز  ▪  
خواب وبیداری  ▪  

حرکت و سکون بدن  ▪  
خوردنی ها و آشامیدنی ها  ▪  

دفع مواد زائد )استفراغ( و حفظ مواد ضروری   ▪  
)احتباس(

حاالت روانی  ▪  

یه   ه ضرور 1- ِسّتِ
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شفافیت، کلیدواژه گمشده ای است که 
جای خالی آن در بسیاری از تحلیل ها 
و مسائل ما دیده می شود. شفافیت 
که ما را  ایستادن مقابل آینه ای است 
که هستیم انعکاس دهد،  همان طور 
که می خواهیم باشیم، نه  نه آن گونه 
آن گونه که نمایش می دهیم. از همین جا 
مشخص می شود که چرا برخورد عده ای 
از ما با مفهوم خوب شفافیت، چیزی 
شبیه پوشاندن آینه حق نماست با 
ی  چسباندن تصویر دلخواهمان بر رو
ک بر  آن. چیزی شبیه پاشیدن خــا
نشانه های واقعیت، چیزی شبیه فرار ...

در این 40 سال بعد انقالب، کم نبوده اند 
که عهد ماندن شکستند و از  کسانی 
نیمه راه بازگشتند. دوستداران انقالبی 
که دوستی به پایان رساندند و رفتند.1 
اما بیشتر از تعداد »انقالبیون پشیمان«، 
آن هایی بوده اند که سعی در پوشاندن 
حقیقت عملکرد آدم ها و ارائه تصویری 
ساختگی از جریان ها داشته اند. »بازگشت 
از نیمه راه« به قلم علی الفت پور سعی 
دارد تا با ارائه حدود 1200 سند روایی 
یخ معاصر بعد انقالب اسالمی  از تار
ک های پاشیده شده بر آینه  ایران، خا
کنار بزند تا تصویری از  واقعیت ها را 
برخی اسرار و نگفته های جاماندگان 
ی چشمان ما باز شود. این قافله به رو

کی آخر آمــد، دوســتــداران را چه  1- دوستی 
شد؟)حافظ(

»بازگشت از نیمه راه« سرگذشت نامه 
32 نفر از فعالین و چهره های مشهور 
کــه هــرکــدام به نوعی  انقالبی اســت 
گره زده بودند  ی انقالب  خود را با آبرو
اما بعد از مدتی از راه جدا شدند و 
بازگشتند. شناخت خط سیر این 
افــراد و علت مخالفت های آنــان با 
نظام جمهوری اسالمی و رهبری این 
نظام، عــالوه بر اینکه »راه« انقالب 
را از افــراد جدا می کند و به اصل ها 
می رساند، جمله تراز ما در شناخت 
انقالبیون را هم یادآور می شود. همان 
ترازی که از امام و بنیان گذار این مسیر 
ک، حال  به یادگار مانده است: »مال

فعلی افراد است.«

تاریخ چهل ساله و تجربه های رنگارنگ 
آن به ما ثابت کرده که این سیر، بی وقفه 
در حال پیشرفت است و در این مسیر 
با هیچ کس عهد اخوت و حتی عقد 
فرزندخواندگی ندارد. این ما هستیم 
که هر روز و در پس همه حوادث باید 
نسبت خود را با این جریان پیش رونده 

کنیم. شفاف 

کتاب بازگشت از نیمه راه به  انتشار 
که نشان  عهده خود نویسنده بــوده 
دهنده سخت کوشی او در میان جریان 
مخالفان شفافیت است. هم چنین 
کتاب در 270 صفحه تنظیم شده و 
در زمستان سال 1394 به بازار ارائه 

شده است.
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چند روزی را برای استراحت و فراغت از شلوغی شهر به روستای 
اجدادی آمدم. با بوی نان تنور مادربزرگ از خواب بیدار شدم. انگار 
کش و قوسی به  ی من رد شــده بــود.  یک تریلی هجده چرخ از رو
کردم.  کلی هوای تازه نوش جان  خودم دادم و با خمیازه ای عمیق 
سفره صبحانه پررنگ و لعاب ولی ساده مادربزرگ حسابی اشتهای 
کره و پنیر محلی،  کور من را قلقلک داد. مربای سیب و بهارنارنج، 
یسی بود  نیمرو از تولیدی مرغ های مادربزرگ و... خالصه سلف سرو

برای خودش!

نزدیک به هشتاد بهار از عمرش می گذرد اما هنوز هم سحرخیز است 
و مناجات بین الطلوعین اش ترک نشده! صبح به خیر می گویم و با 
گل انداخته اش بر سر سفره می نشینم. با خود  گونه های  بوسه ای به 

فکر می کنم بیراه هم نگفتند: »جوونم جوونای قدیم«.

واقعًا هم علتش همین سبک زندگی سنتی البته از نوع ایرانی-
اسالمی قدیمی هاست که حالشان از ما جوان های عصر فست فود و 
تکنولوژی بهتر است. خوب است گام به گام »اصول شش گانه سالمت 
کنیم بلکه ما هم مثل جوان های قدیم  در طب سنتی« را باهم مرور 

سرزنده و پرانرژی باشیم.
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57

 شش تایی سالمتی

بخش اول: هوا

چرا محبت کنیم؟
پاسخ به این سؤال شمارا با آثار و نتایج 
محبت کردن آشنا می کند و باعث می شود 
انگیزه و اراده تان در این راه تقویت شود. 
گر با این آثار به خوبی آشنا باشید، در  ا
کردن  سخت ترین شرایط هم از محبت 

به فرزندتان خسته نمی شوید.

1- ایجاد روحیه تبعیت و اطاعت

ــرای اینکه  ســاده تــریــن و مؤثرترین راه ب
فرزندتان تشویق شود تا مانند شما رفتار 
کند و پذیرای قوانین شما باشد، این 
که او را از محبت خــود سیراب  اســت 
یادی وجود دارند  کنید. آیات و روایات ز
که به تأثیر محبت در ایجاد این روحیه 
اشاره کرده اند. ما به اختصار چند مورد از 

آن ها را ذکر می کنیم.

ید،  گر خدا را دوست دار به آن ها بگو ا  •  
کنید. )آل عمران 31( از من تبعیت 
که او را  کسی همراه است  انسان با  •  

کرم؟ص؟( دوست دارد. )پیامبر ا
که او را  کسی است  دوستدار مطیع   •  

دوست دارد. )امام صادق؟ع؟(
کــه باعث   یکی از مهم ترین دالیــلــی 
می شود بچه ها از صحبت های خاله ها 
و عموهای برنامه های کودک حرف شنوی 
داشته باشند نیز همین است. چون آن ها 
را دوست دارند، پس به دستورات آن ها 

گوش می دهند.

این دقیقًا همان ابزاری است که رسانه های 
دشمن به خوبی از آن استفاده می کنند. 
که مدتی تالش می کنند  به این صورت 
تا هنرپیشه یا به قول معروف سلبریتی را 
کنند  کودکان شما  محبوب نوجوانان یا 
و پــس ازآن بــدون هیچ تالشی خواهند 
ی سبک زندگی  توانست از طریق آن ها رو
و اخالق و رفتار آن ها اثر بگذارند. حتمًا 
همه شما شاهد کودکانی بوده اید که لباس 
کارتونی را می پوشند یا  شخصیت های 
مانند آن ها صحبت می کنند. به همین 
کارتون ها  که باید مواظب  دلیل است 
و برنامه های مورداستفاده فرزندتان و 
به طورکلی محبوب های او باشید. عالوه بر 
این برای تربیت و رشد او باید سعی کنید، 
بذر محبت اهل بیت و بزرگان خود را در 
که ثمره آن، سبک زندگی  ید  دلش بکار

اسالمی و اخالق محمدی خواهد بود.

2- سالمت روانی

یکی از مهم ترین آثار محبت که روان شناسان 
ی آن دارند، سالمت  یادی رو کید ز نیز تأ
گر فرزندتان به اندازه  روانی کودکان است. ا
کافی محبت دریافت کند، احساس امنیت 
و آرامش خواهد کرد و متوجه می شود که 
آغوش والدین و محیط خانه، بهترین 
مکان برای حل مشکالت و رسیدن به 
آرامش است. همین امر باعث می شود 
کند و شما و  در آینده به شما اعتماد 
محیط خانه را مکانی امــن بــرای بیان 
مشکالت و آسایش خود بداند. عامل 

کلیدی در مصون ماندن آن ها از بسیاری 
از انحراف ها در دوران نوجوانی و جوانی 

نیز همین است.

گر وجــود فرزندتان از محبت  به عالوه ا
که چقدر او  سیراب شود و متوجه شود 
ید، احساس خوبی نسبت  را دوست دار
به خود پیدا می کند. این امر باعث ایجاد 
احساس عزت نفس و اعتمادبه نفس در او 
که بسیاری از نوجوانان  می شود. چیزی 
امروزی از آن محروم اند و علت بسیاری 
از رفتارهای پرخطر و نادرست آن ها را 
می توان در عدم وجود این ها جست وجو 
کرد. مثاًل نوجوانی که با گوشه چشمی از 
طرف دیگری، تمام وجود خود را وقف 
او می کند، احتمااًل در خانه و خانواده 
به اندازه کافی محبت دریافت نکرده است.

3- رشد فردی و اجر معنوی

محبت کردن به فرزندان باعث بزرگی روح 
والدین و رشد آن ها می شود. اینکه بی وقفه 
و بدون منت به آن ها محبت می کنید، 
کند  باعث می شود روحتان جال پیدا 
و به آرامش برسید و راه و روش محبت 
کردن به دیگران را هم یاد بگیرید. البته در 
کردن به فرزندان با اجر  آیین ما، محبت 
معنوی نیز همراه است. امام صادق؟ع؟ 
می فرمایند: موسی ابن عمران به خداوند 
عرضه داشت، پروردگارا کدام عمل نزد تو 
پسندیده تر است؟ فرمود: دوست داشتن 
کودکان زیرا سرشت آن ها بر توحید است.

تربیتی را حل کند و حتی باالتر از آن مانع 
تی شود؟ بله چنین  از بروز چنین مشکال
اصلی وجود دارد. این اصل اعجاز آور در 
که  تربیت، همان محبت است. اصلی 
با اثرات سحرآمیزش می تواند بسیاری از 
تی را که در مسیر تربیت فرزندتان  مشکال
وجود دارد، حل کند و آثار شگفت انگیزی 
داشته باشد که تا سال های سال در وجود 

آن ها ماندگار بماند.

اما برای بهره مندی از اعجاز این اصل 
شگفت انگیز الزم است راهنمای آن را 
به خوبی مطالعه کرده باشید. در غیر این 
صورت ممکن است هیچ گاه به آثار مورد 
انتظار از آن دست پیدا نکنید یا حتی 
بااینکه فکر می کنید چیزی در محبت 
کردن به فرزندتان کم نگذاشته اید، باز از 
زبان او این جمله را بشنوید که می گوید: 
»والدینم مرا دوست ندارند.« پس حتی 
گر فکر می کنید به اندازه کافی به فرزندتان  ا
محبت می کنید و راه و رسم محبت کردن 

به او را می دانید بازهم خواندن این مطلب 
را از دست ندهید.

محبت یکی از نیازهای فطری انسان و 
مهم ترین ابزار تربیتی محسوب می شود. 
ابزاری که نه تنها در تربیت فرزند بلکه در 
تربیت انسان هم مهم و اساسی است؛ تا 
که مزد رسالت پیامبرمان، محبت  آنجا 
و دوستی با خــانــدان مطهر ایشان قرار 
داده شــده اســت. محبت باارزش ترین 
چیزی است که می توانید به فرزندان خود 
بدهید. باارزش تر و مهم تر از اسباب بازی 
و امکانات رفاهی عالی و مدرسه خوب 

و ... .

برای اینکه بتوانید به بهترین وجه 
ــرای تربیت  ممکن از ایــن ابـــزار بـ
کنید، الزم  فرزندان خود استفاده 
کلیدی  است بتوانید به سه سؤال 

پاسخ دهید:
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  با کج خلقی و بی حوصلگی تمام در را به

که برایش  کارهایی  هم زد و رفت. انگار 
انجام می دهم به چشمش نمی آید. تمام 
دیروز را به مرتب کردن اتاق، شست وشو 
کــردم.  کــردن لباس هایش سپری  و اتــو 
صبح زود بیدار شدم و برایش صبحانه 
که  کردم و غذای موردعالقه اش را  آماده 
دیشب پخته بودم برای ناهارش بسته بندی 
کـــردم؛ امــا بــازهــم نــاراحــت و عصبانی 
کرد. نگران رفت وآمدش به  خانه را ترک 
مدرسه هستم. احساس می کنم مدتی 
است شب ها، یواشکی با تلفن صحبت 
می کند. نمی دانم چــرا قوانین خانه و 
خانواده را رعایت نمی کند. نمی دانم 
چرا رفتارش مانند ما نیست. هرچه فکر 
کارمان ایراد  کجای  می کنم نمی فهمم 
داشته است. ای کاش معجزه ای اتفاق 

می افتاد و شرایطمان عوض می شد.

آیا واقعًا اصلی وجود دارد که بتواند معجزه 
ی آتــش مشکالت  کند و مانند آب رو
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رکا� ݤ ݣݣݣ�ت مو�ف �ف اآ
  »بسم اهلل الرحمن الرحیم« می گویم و 

شروع می کنم...

یک به یک رد می شوم، می ترسم حتی 
یکی را جا بــگــذارم. قلبم تند می زند؛ 
انگار می خواهد از سینه ام بیرون بپرد. 
چشمانم از بی خوابی دیشب می سوزد، 
که شب  نمی دانم چه طور انتظار دارند 
قبل را خوب استراحت کنیم. با عجله ای 
وصف نشدنی، پاسخنامه را ُپر می کنم و 
گاهی آن قدر باعجله  رد می شوم. حتی 
کــه متوجه  صــورت ســؤال را می خوانم 
مفهوم نمی شوم و مجبور به تکرار می شوم.

وای! وای! حسرت در دلم می نشیند، 
هر چه به ذهنم فشار مــی آورم فایده ای 

ندارد. چرا جواب این سؤال یادم نمی آید؟ 
بااینکه حتی صفحه مربوط به پاسخ 
سؤال را در ذهنم دارم؛ اما اصل محتوا 
را فراموش کرده ام. بطری آبم را برمی دارم 
و سر می کشم، بلکه فرجی شــود. دلم 
کنم، اما  نمی خواهد از این یکی عبور 

مجبورم...

تصویری جلوی چشمم می آید...»تمرین 
که  ید، چرا و تکرار را خوب به خاطر بسپار
گر  تأثیر بسیاری در موفقیت شما دارد. ا
می خواهید مطالب را فراموش نکنید 
کنید«. مشاور مدرسه  باید دائــم مــرور 
کرد و ادامه داد:  گلویش را صاف  کمی 
»تالش نود و نه درصد موفقیت است و 

استعداد تنها یک درصد آن«.

  صدای جیرجیر صندلی سمت راست 
مرا به خود مــی آورد. دختری با مانتوی 
سرمه ای و مقنعه آبی اتوکشیده، پایش 
را از استرس تکان می دهد و با سرعت 
ک کنش  صفحات را ورق می زند. مدادها و پا
را مرتب گوشه صندلی چیده است. فکر 
کنم از آن بچه درس خوان های استرسی 
که همیشه هول دست  باشد، از آن ها 
کردن برای پاسخ دادن به سؤاالت  بلند 
معلم را دارند. خودم را جمع وجور می کنم 

تا عقب نمانم.

سؤاالت ادبیات و عربی و زبان را زودتر 
جواب دادم و دین و زندگی را برای بخش 
آخر نگه داشتم. همیشه در آزمون های 

کار را می کردم. آزمایشی این 
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کی در ماه می سال  ابراهیم یعقوب زکزا
یای نیجریه متولد  1953 میالدی در زار
شــد. او از پیروان اهــل سنت و عاشق 
اسالم بود و در دوران تحصیل در انجمن 
دانشجویان مسلمان نیجریه در دانشگاه 
احمدو، به عنوان دبیرکل فعالیت سیاسی 
که نام  داشــت. حــدود سال 1979 بود 
»انــقــالب اسالمی ایـــران« توجه دنیا به 
کرد.  ویژه جهان اسالم را به خود جلب 
ابراهیم و دوستانش هم در حمایت از 
این جریان، جنبش اسالمی نیجریه را در 
کردند و این آغازی  دانشگاه راه اندازی 
بود برای حرکِت پروانه ای از دیار آفریقا به 
سمت شمع نورانی وجود روح اهلل؟هر؟ در 
ایران... ده سالی از انقالب می گذشت تا 
اینکه ابراهیم دل داده برای دیدار محبوبش 

به ایران آمد، با مذهب تشّیع آشنا شد، 
درس حوزه خواند و با لباس روحانیت 
یا برگشت.  شیعه و با پرچم تبلیغ به زار

امتحان های خــداونــد در مسیر تبلیغ 
به خصوص در سال های اخیر سخت 
کی مثل  و سخت تر شده اما شیخ زکزا
همیشه ابراهیم وار ایستاده است. او از 
جان و مال تا ناموس و فــرزنــدان، همه 
داشته هایش را در راه خدا به میدان آورده 
است. سه پسرش را در راه پیمایی روز قدس 
سال 2014 برای حمایت از مردم مظلوم 
کرد و سه پسر دیگرش را  فلسطین تقدیم 
در راه دفاع از باورهایش در مقابل ظلم به 
قربانگاه بندگی فرستاد. از 9 فرزند شیخ 
زکزاکی حاال فقط دو دختر و یک پسر باقی 
مانده است. حدود سه سال پیش هم در 

حمله دولت نیجریه به منزل شیخ، خود 
ینت الدین، مورد تیراندازی  و همسرش، ز
گرفتند. از آن زمان تا به حال شیخ و  قرار 
همسرش به بهانه قتل یکی از نیروهای 
ارتش در حبس نگهداری می شوند بدون 
آنکه زخم های تیراندازی سه سال گذشته 
که در اثر  درمان شده باشد. زخم هایی 
آن هــا شیخ از یک چشم نابینا شــده و 
همسرش هم هر روز را با درد ناشی از باقی 
ماندن گلوله ها در بدنش سپری می کند.

اما حاال بعد از سی سال پافشاری بر اصول 
اسالم ناب، صبر و صلح جویی ابراهیم 
به ثمر رسیده و دل های 25 میلیون نفر از 
مردم مسلمان نیجریه با عشق و راه اهل 
بیت؟مهع؟ پیوند خورده است. مردم شیعه 
و حتی اهل سنت در نیجریه، با عکس 
امام خمینی؟هر؟ و رهبر معظم انقالب 
یاد آرمان های انقالب را زنده نگه داشته 
اند و با امید اتحاد ملت های مسلمان، 
جنگ و ظلم در وطن را تاب آورده اند.  

ک همه حق کوشان  رحمت خدا بر وجود پا
باد...
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  نیجریه نامی است که این روزها با شهیدان کربال و غدیر همراه شده و در سال های
اخیر، دوباره رنگی از خون سرخ مظلومان شیعه را به یادهای ما پاشیده است. 
نیجریه نامی است که با یک ابراهیم و چندین هزار اسماعیل گره خورده است. 
ابراهیمی که با کالم امام خمینی به حق نزدیک شد و در گوشه ای از آفریقا کانونی 

کرد.   برای مقدمه سازی ظهور به پا 
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شبیه جون، مثِل بالل
رکا� ݤ ݣݣݣ�ت مو�ف �ف اآ

  »بسم اهلل الرحمن الرحیم« می گویم و 
شروع می کنم...

یک به یک رد می شوم، می ترسم حتی 
یکی را جا بــگــذارم. قلبم تند می زند؛ 
انگار می خواهد از سینه ام بیرون بپرد. 
چشمانم از بی خوابی دیشب می سوزد، 
که شب  نمی دانم چه طور انتظار دارند 
قبل را خوب استراحت کنیم. با عجله ای 
وصف نشدنی، پاسخنامه را ُپر می کنم و 
گاهی آن قدر باعجله  رد می شوم. حتی 
کــه متوجه  صــورت ســؤال را می خوانم 
مفهوم نمی شوم و مجبور به تکرار می شوم.

وای! وای! حسرت در دلم می نشیند، 
هر چه به ذهنم فشار مــی آورم فایده ای 

ندارد. چرا جواب این سؤال یادم نمی آید؟ 
بااینکه حتی صفحه مربوط به پاسخ 
سؤال را در ذهنم دارم؛ اما اصل محتوا 
را فراموش کرده ام. بطری آبم را برمی دارم 
و سر می کشم، بلکه فرجی شــود. دلم 
کنم، اما  نمی خواهد از این یکی عبور 

مجبورم...

تصویری جلوی چشمم می آید...»تمرین 
که  ید، چرا و تکرار را خوب به خاطر بسپار
گر  تأثیر بسیاری در موفقیت شما دارد. ا
می خواهید مطالب را فراموش نکنید 
کنید«. مشاور مدرسه  باید دائــم مــرور 
کرد و ادامه داد:  گلویش را صاف  کمی 
»تالش نود و نه درصد موفقیت است و 

استعداد تنها یک درصد آن«.

  صدای جیرجیر صندلی سمت راست 
مرا به خود مــی آورد. دختری با مانتوی 
سرمه ای و مقنعه آبی اتوکشیده، پایش 
را از استرس تکان می دهد و با سرعت 
ک کنش  صفحات را ورق می زند. مدادها و پا
را مرتب گوشه صندلی چیده است. فکر 
کنم از آن بچه درس خوان های استرسی 
که همیشه هول دست  باشد، از آن ها 
کردن برای پاسخ دادن به سؤاالت  بلند 
معلم را دارند. خودم را جمع وجور می کنم 

تا عقب نمانم.

سؤاالت ادبیات و عربی و زبان را زودتر 
جواب دادم و دین و زندگی را برای بخش 
آخر نگه داشتم. همیشه در آزمون های 

کار را می کردم. آزمایشی این 

ی
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کی در ماه می سال  ابراهیم یعقوب زکزا
یای نیجریه متولد  1953 میالدی در زار
شــد. او از پیروان اهــل سنت و عاشق 
اسالم بود و در دوران تحصیل در انجمن 
دانشجویان مسلمان نیجریه در دانشگاه 
احمدو، به عنوان دبیرکل فعالیت سیاسی 
که نام  داشــت. حــدود سال 1979 بود 
»انــقــالب اسالمی ایـــران« توجه دنیا به 
کرد.  ویژه جهان اسالم را به خود جلب 
ابراهیم و دوستانش هم در حمایت از 
این جریان، جنبش اسالمی نیجریه را در 
کردند و این آغازی  دانشگاه راه اندازی 
بود برای حرکِت پروانه ای از دیار آفریقا به 
سمت شمع نورانی وجود روح اهلل؟هر؟ در 
ایران... ده سالی از انقالب می گذشت تا 
اینکه ابراهیم دل داده برای دیدار محبوبش 

به ایران آمد، با مذهب تشّیع آشنا شد، 
درس حوزه خواند و با لباس روحانیت 
یا برگشت.  شیعه و با پرچم تبلیغ به زار

امتحان های خــداونــد در مسیر تبلیغ 
به خصوص در سال های اخیر سخت 
کی مثل  و سخت تر شده اما شیخ زکزا
همیشه ابراهیم وار ایستاده است. او از 
جان و مال تا ناموس و فــرزنــدان، همه 
داشته هایش را در راه خدا به میدان آورده 
است. سه پسرش را در راه پیمایی روز قدس 
سال 2014 برای حمایت از مردم مظلوم 
کرد و سه پسر دیگرش را  فلسطین تقدیم 
در راه دفاع از باورهایش در مقابل ظلم به 
قربانگاه بندگی فرستاد. از 9 فرزند شیخ 
زکزاکی حاال فقط دو دختر و یک پسر باقی 
مانده است. حدود سه سال پیش هم در 

حمله دولت نیجریه به منزل شیخ، خود 
ینت الدین، مورد تیراندازی  و همسرش، ز
گرفتند. از آن زمان تا به حال شیخ و  قرار 
همسرش به بهانه قتل یکی از نیروهای 
ارتش در حبس نگهداری می شوند بدون 
آنکه زخم های تیراندازی سه سال گذشته 
که در اثر  درمان شده باشد. زخم هایی 
آن هــا شیخ از یک چشم نابینا شــده و 
همسرش هم هر روز را با درد ناشی از باقی 
ماندن گلوله ها در بدنش سپری می کند.

اما حاال بعد از سی سال پافشاری بر اصول 
اسالم ناب، صبر و صلح جویی ابراهیم 
به ثمر رسیده و دل های 25 میلیون نفر از 
مردم مسلمان نیجریه با عشق و راه اهل 
بیت؟مهع؟ پیوند خورده است. مردم شیعه 
و حتی اهل سنت در نیجریه، با عکس 
امام خمینی؟هر؟ و رهبر معظم انقالب 
یاد آرمان های انقالب را زنده نگه داشته 
اند و با امید اتحاد ملت های مسلمان، 
جنگ و ظلم در وطن را تاب آورده اند.  

ک همه حق کوشان  رحمت خدا بر وجود پا
باد...
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  نیجریه نامی است که این روزها با شهیدان کربال و غدیر همراه شده و در سال های
اخیر، دوباره رنگی از خون سرخ مظلومان شیعه را به یادهای ما پاشیده است. 
نیجریه نامی است که با یک ابراهیم و چندین هزار اسماعیل گره خورده است. 
ابراهیمی که با کالم امام خمینی به حق نزدیک شد و در گوشه ای از آفریقا کانونی 

کرد.   برای مقدمه سازی ظهور به پا 
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آزمون تکرار

64

آب روی آتش

»به نام خدای بخشنده مهربان. به نام 
که  که نور است. به نام خدایی  خدایی 
روشنی بخش نور است. به نام خدایی که 
نوری است بر نور. به نام خدایی که تدبیر 
کننده امور است. به نام خدایی که نور را 
از نور خلق کرد. سپاس خدایی را که نور 
کرده و نازل ساخته است  را از نور خلق 
نور را بر کوه طور. در کتابی نوشته شده در 
صحیفه هایی منتشرشده، به اندازه ای 
مقدر شده بر پیغمبری عالم و دانشمند 
که او به قوه و غلبه،  و سپاس خدای را 
ذکر شده است و به مباهات مشهور است 
و بر خوشی و سختی شکر شده است. 
و درود فرستد خدا بر سید ما محمد و بر 

که طاهر هستند«. آل او 

که  این دعا را دیگر حفظ  شــده ام، بس 
دو سالگِی »تابان« البه الی روزهای تب دار 
سوخت و ما هم با پایین نیامدن تبش مدام 

پله های بیمارستان را باال رفتیم! 

انگار دماسنج ها آن روزها دیوانه شده 
بودند و چشم و هم چشمی های کورکورانه  
آن ها را وادار می کرد تا هرروز هرکدامشان 
درجه ای باالتر را نشان دهد. هنوز هم هر 
وقت دماسنج می بینم گر می گیرم؛ حتی 
حاال که »تابان« در آغوش تخت خوابش، 
زندگی را آرام نفس می کشد، دماسنج 
اتاقش مضطربم می کند... . این متن را 
که براى »سلمی« نوشتم، یادم باشد بروم 
یک دعای نور بچسبانم باالی دماسنج 
تا زیر سایه واژه هایش در هوایی خنک 

نفس بکشد و جیوه هایش کمی استراحت 
کنند! فکر خوبی است.

رگرفتگی ام آرام می شود با این خیال 
ُ
گ

و خنکای مطبوع اجابت آن روزها، در 
درونم می وزد.

***

نــمــی دانــم دکــتــرهــا چــرا نمی فهمیدند 
علت بــاال رفتن تب تابان را و چــرا هر 
ی  کـــاری مــی کــردنــد نهایتًا یــک روز رو
درجه ای باال متوقف می شد و روز بعد 
دوباره ، سه باره و صد باره باال می رفت 
گریه های من در درونم فروکش می کرد.  و 
سعید، اما دستانش  از اول باال بود، رو به 
آسمان خدا، توی نمازخانه بیمارستان 
می نشست و نفس نفس تابان را از خدا 
که بودنش را از  می خواست؛ همان طور 
ی بقیع وقتی  خــدا خواسته بــود؛ روبــرو
گم شدگی آرامگاه حضرت  چشم هایش 
زهرا؟اهس؟ را فریاد می کردند. و وقتی من 
کنم یک  که بــاور  ناامیدتر از ایــن بــودم 
کوثرانگی  ماه بعد فریاد اشک های او و 
که دارم می نویسم خجالت  بانو )اآلن 
می کشم از وسعت مهربانی شان( باعث 
شود قلب کوچکی در وجودم شروع کند 
به تپیدن... اما تپید و مرا از همسایگی 
نجواهای ناامیدانه شیطان به سمت 

زمزمه های نور برد.

میلی مترهای بـــودن تــابــان در درونـــم، 
کیلومترهای حضور خداوند را رقم زد و 
لحظه های حرکتش، شرمندگی سکوتم را 
در برابر دعاهای مضطر سعید بیشتر کرد... 

که سعید را داشتم و دارم تا  چه خوب 
بند امیدواری اش مرا نیز به آسمان وصل 
کند... یادم باشد یک الحمدهلل ویژه هم 
کتش! از آن  بنویسم بگذارم توی جیب 
الحمدهلل ها که صفحه اش را پر از قلب های 
رنگی می کنم و انتهایش می نویسم چه 
یم سعید! و او همیشه  خوب خدایی دار
بعدش یک لبخند می گذارد و می گوید: 
کبر« از این شیطنت های شیرین تو! »اهلل ا

که به دنیا آمد، برایمان مثل روز  »تابان« 
روشن بود که هدیه اى است که سالمتش 
را و اصاًل بودنش را از مهربانی حضرت 

یم . زهرا؟اهس؟ دار

گفت  گوشش اذان و اقامه  سعید توی 
کرد:  کوچکش زمزمه  گوش هاى  و توى 
که بدانی  یم  اسمت را »تابان« می گذار
طفیلی  مادرمان ،زهرایی؟اهس؟. تو کنیزی 
کنیزی ات  و ایشان ،بانو . می توانی در 
بدرخشی مثل ایشان که در بندگی شان، 

زهرا بودند و درخشان!

***

آخ! که چه طفیلی ای داشتیم و داریم.... 
سعید را ه می رفت، می نشست، بلند 
مــی شــد، نــفــس مــی کــشــیــد، می گفت: 
کــه انــقــدر دل  زهـــرا. طفیلی های بــانــو 
ربایند، می توانی  فکر کنی عظمت خود 
ایــشــان چقدر می تواند دلرباتر باشد؟ 
کردنش را تخیل  اصاًل می توانی حساب 
کنی؟! و من هاج و واج در بی انتهایی 
این حساب وکتاب می گفتم: هرچقدر 
می توانی دوستشان داشته باش سعید 

که  که تو هم طفیلی ایشانی بــرای من 
دوســت داشتنت این قدر عزیز است. 
نمی دانم چرا  اآلن  همه اینها برایم مرور 
می شود؛ صحنه های بزرگ شدن تابان 
البه الی شادى ها و شکرهای من و سعید 
در پس زمینه ذهنم راه می افتد تا می رسد 
گرم است و سوزان  که  به دو سالگی اش 

و لحظه هایش سخت نفس می کشند.

که جلو می آید خودم  دوسالگی تابان 
را پشت دیوار اتاق دکتر پنهان می کنم 
که بیاید بپرد بغلم ... تا مرا  تا مرا نبیند 
نبیند که داغم کند... تا مرا نبیند که باز 

کند در مقابل امید و توسل! شرمنده ام 

دوسالگی تابان روی تخت دراز کشیده... 
گاهی آن قدر  گاهی نق می زند،  گاهی، 
بی حال می شود که پلک هایش را به زور باز 
می کند و گاهی فقط نفس نفس می زند.

از دیدن دوسالگی اش در خیالم، دفترم 
خیس می شود ... دلم مي خواهد از دست 
که به سمتم می دود فرار  دوسالگی تابان 
کنم، آنقدر بدوم تا برسم به سمانه که آمده 
بود مالقات تابان و با خودش یک هدیه 
بــرای تابان آورده بــود و یک هدیه برای 
من... تابان در اوج بی حالی اش سمانه را 
که دید لبخند زد و سمانه شعر انگشت ها 
را روی دست های داغش برایش خواند و  
چشم های تابان پر از ذوق شد... سمانه 
آمد و با واژه هایش قطره های آرامش پاشید 
به لحظه هایم. هدیه ام را جلوی خودش باز 
کردم وقتی سعید پیش تابان بود و من و او 
در محوطه بیمارستان روی چمن نشسته 

بودیم، خوب یادم است که باد موظف شده 
بود همان وقت بوزد و بوی شیرین گل های 
بهاری باغچه را به مشامم برساند و من 
وسط جشن تمام عیار طبیعت کادویم را 
باز کنم و بخوانم » صحیفه فاطمیه« و تمام 
بقیع را، سعید را، و تابان را و میلیمترهای 
بودنش را با خودم مرور کنم. سمانه لبخند 
گفت: »زهرا! این بهترین چیزی بود  زد و 
که می توانستم برای روزهای پراضطرابت 
هدیه بیاورم. ورق بزن، صفحه 110، دعای 
نور را باز کن باهم بخوانیم«. دلم می خواهد 
خودم را در آغوش این دعا رها کنم و تمام 
دوسالگی تابان را شکر کنم که مرا به این 

دعا رساند.

هنوز می دوم، هنوز هم، زندگی که تب دار 
می شود پشت سلمان راه می افتم. طعم 
حدسی خرمای بهشتی را زیر زبانم مزمزه 
می کنم و گوش هایم را تیز می کنم به شنیدن 
این دعا از دهان مبارک حضرت کوثر؟اهس؟... 

که بر تب زندگی مان درمان است.

»جناب سلمان!

من نه اهل مدینه ام و نه اهل مکه؛ من 
اهل هزار و چهارصد سال بعد از شمایم؛ 

 هم زبان شمای عزیز.
ً
و اتفاقا

که پدرشان طبیب  به بانو بگویید الحق 
دّوارنــد و ایشان دختر همان پدر. به بانو 
کسی از اهالی تهران هم درمان  بگویید 

شد تب های ناامیدی اش...«

یادم باشد به سمانه بگویم ادامه صفحه 
کتابم پی نوشتی دارد انـــدازه یک   112

کوتاه! روایت 
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شاعران هنرمندند امــا معتقدم 
شاعران آیینی هنرمندان نظرکرده اند. 
تا عنایت و لطف صاحب نباشد 
چــشــمــه شــاعــرانــگــی شــان بــرای 
اهل بیت؟مهع؟ نمی جوشد. شاعران 
آیینی به لطف و نظر صاحب حق 
است که اجازه دارند مفاهیم عظیم 
معرفتی اهل بیت؟مهع؟ را در ابیات 
بنشانند و از سنگین ترین روضه ها 
بگویند. گاهی یک غزل آیینی هم 
اثر سخنرانی را دارد و هم روضه. در 
گر توفیق حضور در  ایام فاطمیه ا
مجلس روضه حضرت مادر؟اهس؟ 
روزی مان نشد، شعری بخوانیم که 
فاطمیه ای به وسعت دل، حتمًا 

حال و هوای دیگری دارد.

ا ݣݣݣݣکرده ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣس�ت عر ݣݣرا ݣݣݣݣعرز
اݣݣطره ݣݣݣاه ݣݣݣݣ�ش دو�باره ݣݣݣ�ز

به �پا ݣݣݣݣکرده ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤس�ت ی �
ش

�
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ�ت

ݦݦݦݦݖ
دو�باره ݣݣݣ�یاد ݣݣدرݣݣݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣا

ݬݬید ݫ ݣݣ�ݫ
ݖ

وݣݣݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣدود ݣݣݣݣݣݣݣمی ا ݭب ݭݫ ا ݣݣٮݫ سݩݩݩݩش ݣݣݣݣݣݣݣݣکه ݣݣ�ݦݦݨݨت
ݭݭب�ز ݭݫ ݭݫ ݫ ݫ ݫ بٮݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ مرݣݣا ݣݣݣݣݣݣݣٮݫ

ݣݣ�ید
ݖ

ݩݩزها ݣݣݣݣݣک�بود ݣݣݣݣݣمی ا ݧ ںݧ �یه ݣݣݣݣݣݣ�ت
ا�ز گ �ت به ݣݣر�ز �

دݣݣݣݣݣݣم ݣݣݣݣݣݣݣمادر! صه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤ�ت ݣݣݣݣݣ�ش
ر ݣݣ�ت م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ��ز دو�باره ݣݣݣݣݣݣݣ�ه

رـ
ݩݦݦز

ݣݣح
ݨݦݦݦݨݖ

ݬݬݬپه اه، ا ݫ ن ݣݣݣݣݣݣکوݣݣݣحݫ �ی ݬب ر ݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣسݡٮت ݣݣݣݣمرا ݣݣݣٮݬݫ ٮݭݭبگ�ی

ݭݫیس�ت ݭݫ ݭݫ ݭݫ ݭݭݫ ݭݫ ݫ ݫ ݭݭݫ ى
ارݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣںݩݩز �ب

ه ݣݣݣݣکه ݣݣݣاݣݣݣع�ت ی�ݦݦݦز ݫ ݫ ݫ ݫ ه ݣݣاهݣݣݣی ݣݣݣݣݣمدݣݣݣݣ�ݫ به ݣݣݣݣݣکوحپ �

ݫیس�ت ݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ى
ارݣݣݣݣݣیݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣںݩݩز ٯݦݨݨݦت وݣݣݣاݤݤݤݤݤݣݣلڡݦݦݦݨز ݤݤݣݣن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣگه ݣݣکه ݣݣدز

ݦݦݨݖ
وݣݣد ا سوݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣمی ݣݣݣݣݣسݦݦݩݩش �ب
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دݣݣݣݣݣݣ�ݦݦݦݦت ز ݧ ݧ �ݧ �ز ب ݫ ݫ ݫ وݣݣاݤݤݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ
ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمطلع ݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤالݣݣٮز ݡسݦݦݦش م�ی ا ݣݣ�ه اݣݣݣݣی ݣݣݣݣ�ݦݦݦݨݨݦݨت

د�ت �ز ب�ز ݫ ݭݫ ݫ ݫ ݫ کرݣݣݣݣاݤݤݤݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ
د ݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮت ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسش ی�ݦݦز ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ی�ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݣݣںݫ

ݦݦݨݨݖ
ه ݣݣݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣݣا ی�ݦݦز ݫ ݭݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ �ݫ ݬی ݫ ݣݣںݫ

ݨݨݦݦݖ
ا

رݣݣݣݣݣدݤݤݤݤݤ ݭب ݭݫ ݭݫ ݫ ݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣگل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمی ݣݣݣٮݫ
رݣݣٯݦݦݦݦت ی ݣݣݣݣݣݣݣعز

ݩݩت
ٮ

ݭبهݡسݩݩݩݦݦش ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ا ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ پدݣݣݣݣر ݣݣݣݣرݣݣݣݣاݤݤݤ �ݦݨݨݨݨت ݫ ݫ ݬݬݫ ݫ ݫ ݫ اݣݣن ݣݣݣݣݣݣ�ݫ �ب

دݣݣݣݣݣݣݣݣݡٮت �ز �ز ب ݭݭݫ ݭݫ ݫ ݫ یدݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ ݫ ݬݫ ݬݬݫ ݫ ن ݣݣݣݣݣݣد�ݫ
ه ݣݣاهݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣروݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسݩݩݩݩݩش

ز
در ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلح�

ݡٮت
ما�ز ݭݭݭݭݭݭݭپ�ش ݫ ݫ ݫ ݫ رݦݦݦݨݨز ݣݣݣݣݣݣ�ݫ رݣݣݣݣݣݣٮݭݭݭݭݭݭݭݭی ݭݭݭݭݭبود ݣݣݣݣاݤݤݣݣرز ݣݣݣمادرݣݣݣݣݣݣݣݣیݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣل�ݪݪݪݪب ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݦݦݦز ݣݣݣݣݣٮݫ رݣݣݣݣݣݣٮݭݭݭݭݭݭݭݪݪی ل�ݪݪݪݬݪݪب

دݣݣݣݣݣݣ�ت ز ݧ �ݧ �ز ݭب ݫ ݫ ݫ اݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسرݣݣ�ݦݦݦش ݭݭݭبود ݣݣݣݣارز ݣݣݣݣݣعاط�ز ݭݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ار ݣݣݣݣݣٮݫ سرݣݣ�ݦݦݨش

�ب
هر ݣݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݩݩݩݩش

حݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ز دݣݣݣݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣصٮݬݬݬݬݬݪݪݪݪب اݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣح�ی �ی
ه ݣݣݣݣݣݣ�اݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣد�ز ݦݦݦز �

ݤ دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡٮت ز ݧ ݩݧ ݩݧ �ݧ �ز ب ݭݫ ݫ ݫ ݫ کرݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ
د ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮت کرݣݣݣݣݣاݤݤݤݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡسش

د ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮت کرݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣ�ݦݦش
ٮت

د �ی
ش ݧ ݬݬپاسݧ ݫ ݫ ݫ ݢ�ݫ وݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمی ݢ

ر ݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣٮز �ی
اݣݣس ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ز  ݣݣݣݣݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت

ش
ݬݬݬبا ݣݣݣݣݣگردݣݣس ݫ �ݫ

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡٮت �ز �ز ب ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ اݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ دݣݣݣݣݣمرز
ز

په ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣگݡں ݭݫ ݭݭݫ ݫ ݫ رݣݣݣݣحݫ په ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣصحرا ݣݣݣݣ�ه ݭݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣݣݣحݭݭݫ ر ݣݣݣݣݣ�ه ٮب

ر ینݤ ݤݣݣݣݣݣٮݦݩݩݦت ݭݫ ݭݫ ݫ ݫ ݭݫ ݫ ݫ ݫ رݣݣݣىݭݭݭݭݭݫ ىݭی
ݬݬݬݬپه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡسش ݫ ݫ ݫ رما ݣݣݣݣݣحݫ

ز
ی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣح ان ݣݣݣݣݣݣݣݣو ݣݣݣ�ب ݢ�ز ی ݢ ه ݣݣݣݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣ�ݭݭب ارز ݣݣݣݣرورز

دݣݣݣݣݣݣݣ�ت �ز �ز ب ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݡݡطار ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ
ه ݣݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠاݣݣݣݣݣݣ�ز

ز
د ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلح� ݬݬݬباݣݣݣݣݡݡسش ݫ ݫ ݢکه ݣݣݣ�ݫ ی ݢ ݩݩت ݩݩݩݩݧ ٮݧ

وݣݣݣݣݣݣٯݦت
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دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ز

ݡݡں
می ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ز

ݭیگر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ز ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ اه ݣݣݣݣݣدݣݣٮݫ ن ݣݣݣݣرورز را ݣݣݣݣاىی اݤݤݤما ݣݣݣݣݣݣحپ

... دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡٮت �ز �ز ب ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ار ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ اهݣݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣ�ݨݨݨݦݦݨت ن ݣݣݣݣرورز را ݣݣݣݣاىی اݤݤݤما ݣݣݣݣݣݣحپ

د ر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡسش ݭݭپ ݫ ݫ ݫ رݣݣݣݣٮݫ ݭپ ݫ ݫ ݣݣݣݣمرݣݣد، ٮݫ رݦݦݨݦش ݭپ ݭݫ ݫ ݫ ݣݣده ݣݣݣݣٮݫ ان ݣݣݣݣرز وݣݣݣ�ز
ل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣگلی ݣݣݣݣݣٮݩݩت

مٮݦݦش

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡٮت �ز ب�ز ݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭیوݣݣݣاݤݤر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ ݫ ݫ ݭݭݫ ݢدٮݫ ݢ پدݣݣݣر ݣݣݣ�بݡعد ݣݣݣݣاݣݣرز ݣݣݣݣدروݢ ݬݫ ݬݬݫ ݫ  ݣݣ�ݫ
ݭݭبعد ݣݣݣݣݣݣݣاݤݤرز ݫ �ݫ

د�یدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ز

ݡݡں
ݫیک �باݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ز ݬݬݫ ݫ ݫ رݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣ�ݫ

ز
ݤݤݤݤݤݤݤݤح

ݖ
اهی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣا ن رورز اݣݣىی

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡٮت �ز ب�ز ݭݫ ݭݫ ݫ ݫ ݫ ݬبار ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ ݫ ݬݬݫ ن ݣݣݣ�ݫ  ݣݣݣݣݣݣاݤݣݣىی
ز

لح �ݦݦت
ݤه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ݨݦݦݦݦݖ
ݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݣݣݣݣس�ݦݦݦݦݦݦݦݦݦݨݦݨݦݦݦݦت ݣݣݣݣݣݣا ز

لح ݬݬپه ݣݣݣݣݣ�ݦݦت ݬݫ ݫ ݫ اݤݤݤݣݣما ݣݣݣݣݣحݫ

ݬیدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݬݬݫ ݫ وݣݣݣ�ݦݦݦݦݦݦت ݣݣݣݣرݣݣݣݣݣاݤݤݤ ݣݣݣد�ݫ اݣݣٮب ا �ݨݨݦݦت ه �ݦݦݨݨت س�ݦݦݦت م ݣݣݣݣݣݣاهݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ز ݡسݩݩݩݦش ݬݬپ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݬݬݬبا ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݫ �ݫ

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡٮت �ز �ز ݭݭب ݫ ݫ ݫ ݫ ݤݤݤواݤر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ
ݖ

د ݣݣݣݣݣݣݣݣا ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش
ز ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ

ݡݡص
ݧݩز ݧ م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاهݣݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݩݩݧ

ݩش ݧ ݧ پسݩݩݩݩݧ ݭݭݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݫ ر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݭݭݭ ݭب ݫ ٮݭݭݫ

�ت ݣݣݣݣݣݣݣو ݣݣݣݣاݤݤݣݣ�ساس ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݣݣس�ت
م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعسش �ی

ݩݩت ݧ ݧ ݫی�ݩݩݩݩݩݩݧ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݭبهاݣݣن ݣݣݣݣماݣݣى ݫ ݫ ݫ مادر ݣݣݣݣݣݣحݭݫ

… دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡٮت �ز �ز ݣݣݣݣݣاݤر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣلٮب ݭبگدز ݫ د ݣݣݣاݥݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمهر�بان ݣݣݣݣݣݣݣٮݫ ݩز ݩݧ ݧ ݧ ݧ �ݧ ݩݩز ݧ ݧ ݧ ب�ݧ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ دݣݣݣݣرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݫ �ت

رݦݦݨݨز ݣݣݣاݣݣݣس�ت ݭی ݫ رݣݣݣݣݣٮݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ یاݣݣس ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣل�ب ݬݬݫ ݫ  �ݫ
رݣݣم ݣݣݣݣݣݣݣݣارز

ت
�

مارز دݣݣݣݣݣݣ�ݦݦز ادر�ز پ ݫ ݬݫ ݫ �ݫ

دݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡٮت �ز �ز ب ݫ ݫ پاݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣگل ݣݣݣݣݣݣدار ݣݣݣݣݣݣݣݣلٮݫ ݬݬݫ ݫ ݫ ݫ ن ݣݣݣݣ�ݫ ر ݣݣݣݣاݤݤݣݣىی دݣݣݣه ݣݣݣݣݣݣݣٮب �ی اݣݣ�ب �ݦݨݦݦݨت

م
ار ݣݣݣرݣݣاه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣک�ز �ݦش دݣݣر ݣݣدݣݣݣݣݣݣݣݣلهرݣݣݣݣݣه ݣݣݣ�با�ید ݣݣݣݣݣݣݣ�ݦݦݦز

ت
ݡٯ �پ

م
 ݣݣݣݣݣݣ�زگاه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣک�ز

ز
ݤݤن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣطرݣݣݣݣ�

ݖ
 ݣݣݣݣݣو ݣݣݣݣا

ز
ن ݣݣݣݣݣݣطرݣݣݣݣ� مدݣݣݣݣݣݣاݤݤݣݣم ݣݣݣݣݣݣݣݣاݣݣىی

م
�ت ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣمی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣٯز به ݣݣݣݣݣلررز ا�ید ݣݣݣݣ� ا ݣݣݣکه ݣݣݣݣݣݣݣم�ی م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݦݦݨݨݦت ݡس�ی

ݩݩݩݦݦز
ں

م
�ت ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣمی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤٯز به ݣݣݣݣݣݣݣݣلررز ا�ید ݣݣݣݣ� ݬݬپا ݣݣکه ݣݣݣݣݣݣݣم�ی ݫ ݫ ݫ صدݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݣݣی ݣݣݣݣݣݣ�ݫ

په ن ݣݣݣݣݣکوݣݣݣحݬݬݬݬݫ ان ݣݣݣݣݣاىی م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣم�ی
گراݣݣ�ز

دݣݣر دݣݣل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮز
ت

ݡٯ �پ

ݬݬپه ݬݫ ن ݣݣݣݣݣݣکوݣݣݣحݫ اݣݣن ݣݣݣݣݣاݣݣىی ݣݣݣرݣݣݣم ݣݣݣݣݣݣارز ݣݣدݠاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡس�ت زه ٮبگدز گو� �پ

د ݣݣݣمادر! په ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡسش ݫ ݫ ݫ ݫ م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ
صوݣݣر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣک�ز

وݣݣݣد ݣݣݣکه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ت می ݣݣݣݣݣسݩݩݦݦݦش
�ݨز

پر ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݭپرݣݣݣݣٮݫ ݫ ݭݫ ݫ ݫ ݩزم�ت ݣݣݣݣٮݫ
ݭݭݭیںݩݩ ݭݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݬݬبىݫ ݫ ݫ بٮݫ ݬݫ ݫ ݬید ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݬݬݫ ݫ اݣݣ�ݫ

ه ݣݣݣݣݣ�ݦݦش وݠاݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡسٮݦݦݦݦݦت
�ز

دݣݣݣݣݣݣاݤݤݣݣݣٮݩݩݩݦݩز �ز

ݫین ݫ ی�ݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݬݬپاٮݫ ݫ م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسرم ݣݣݣݣݣ�ݫ
ݩت ݩݩݧ ݡس�ݧ ݭݭی ݭݭݭݫ ݭݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ اݣݣصله ݣݣݣݣݣݣݣݣمی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣںݫ به ݣݣݣݣ�ز ݫ ݫ ݫ ݫ کمی ݣݣ�

ن ݣݣݣݣݣم�ی ه! روݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣرز
ݨݨݦݦݖ

م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣا
ی�ز ݭݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ بىݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݫ ݫ په ݣݣݣݣݣݣݣݣݣمی ݣݣݣݣںݫ ݬݬݬݫ ݫ ݫ زه! حݫ اگهان... � و �ݦز

د ک�ز
واره ݣݣݣݣݣݣݣݣݣمی ݣݣݣݣݣݣ�ش

ݭݭپون ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣگوݣݣݣݣݣسش ݫ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ دل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݤݤس�ت ݣݣݣݣݣکه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ

د ک�ز
پاره ݣݣݣݣݣݣݣݣݣمی ݣݣݣݣݣ�ش ݬݬݬݫ ݫ ݫ ݭݭیر ورݣݣٯت ݣݣݣݣݣݣݣݣاهݣݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣ�ݫ ݫ ݫ ݭݫ ݭݭݫ ݣݣݣݣٮݫ به ݣݣرز ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ن � م�ی رز

ر ݣݣݣاݣݣرز ݣݣدرݣݣݣݣد ݣݣاݣݣݣس�ت ݭݭݭپ ݫ ݫ ن ݣݣݣٮݫ ݣݣݣݣݣݣم�ی ن ݣݣݣرز م ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤىی روݣݣݣݣ�ی ط ݣݣݣݣݣݣݣݣٮب �ت یا ݣݣݣݣݣ�ز ݫ ݫ ݫ �ݫ ݬب ݫ �ݫ

مرݣݣد ݣݣݣاݣݣس�ت
وݣݣݣاݣݣ�ز اݣݣحب په ݣݣݣݣ�ݦݨݨݨݦز ݬݬݬݫ ݫ ن ݣݣݣݣݣݣݣکوݣݣݣحݫ ره ݣݣݣݣݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣاىی �ی

واݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݩݩݩݩت �ه

رݣݣݣݣݣݣمݤݤݤݤ ب�ب ود ى
ݬݬݬیاد ݣݣݣݣحز ݫ ݫ ݢ�ݫ  ݢ

اݣݣݡطرݣݣݣه ݣݣݣاه ݣݣݣݣݣرݣݣݣݣݣاݤݤݤݤ رز طوݣݣر ݣݣݣݣݣݣ�ز پ ݫ ݫ ݫ حݫ

ݣݣݣرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ می گدز
ݬݬپه اه ݣݣݣݣݣݣݣ�ز ݫ ݫ ݫ ن ݣݣݣݣݣݣکوݣݣݣحݫ  ݣݣاݤݤرز اݤݤىی

ً
یگر ݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤصال ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ زه! دݣݣٮݫ �

ݤݤݤ ݭݭیرݦݦز ݭݫ ݭݭݫ ݫ �ݭݫ
و ݣݣݣݣو ݣݣݣدل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݩݩݩݦݦݩز

رݤݤوݣݣر ݣݣݣݣݣݣٮت ه ݣݣݣݣݣاݣݣݣس�ݦݦݦݦݦت ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعز کݡسٮݦݦݦݦݦت
�ش

... رز ىی
ز ݧ ݩݩݧ ݩݩݧ ݩݧ ݩݧ ݧ ݩݩݩݧ

رݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣح ݬݬݬباݣݣرݣݣه ݣݣݣمادر ݣݣݣݣݣݣݣݣمن �یا ݣݣݣݣݣݣݣعلی ٮبگو ݣݣݣٮب ݫ ݫ دو�ݫ

جم
ه پن

مار
ش
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 به
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تب ها عاشقند... عاشق نور قدری بخند...

طرز تهیه کاسترد 
)برای روی تارت(

مواد الزم

ی تارت را باسلیقه خودتان می توانید  رو
انواع تزئین ها را انجام دهید. مثاًل می توانید 
کنید و داخل  شکالت تخته ای را ذوب 
کاسه ها بریزد و با انواع مغزها رنگ و لعابش 
دهید. من دستور کرم کاسترد برای شما 

که بسیار طرفدار دارد. گذاشتم 

1- شیر :2 پیمانه

2- نشاسته ذرت: 2 قاشق سوپ خوری

3- شکر: نصف پیمانه

4- زرده تخم مرغ: 2 عدد

نشاسته ذرت و شیر سرد و شکر را خوب 
ی حرارت مالیم هم  کنید و رو مخلوط 
بزنید. زرده های تخم مرغ را به مواد اضافه 
کنید این قدر هم می زنید تا غلظت فرنی را 
ی حرارت برداشته  پیدا کند. سپس از رو
گر دوست داشتید به آن اسانس وانیل  و ا
ی هر  کنید. رو به اندازه دو قطره اضافه 
تارت به اندازه یک قاشق غذاخوری از 
کرم بریزد و روی آن را با هر میوه یا شکالت 

کنید. چیپسی تزیین 
چند نکته

گرفتن با سر انگشتانتان  برای خمیر   )1  
کار کنید چراکه خمیر از تردی و نرمی 

خارج نشود.
گذاشتن  فر را بیست دقیقه قبل از   )2  
سینی فر در دمای 180 درجه سانتی گراد 

کنید. روشن 
تارت را در یخچال به مدت 20 روز   )3  

ید. می توانید نگه دار

خمیر به دست آمده نباید سفت باشد. 
یخته و در ظرف  در یک ظرف گردو ها را ر
دیگر هم سفیده تخم مرغ را می ریزیم و 
کرده  گلوله  گردو  از خمیر به اندازه یک 
داخل سفیده انداخته بالفاصله داخل 
یاد  یم. نباید داخل سفیده ز گردو می انداز
خمیر بماند. فر را روی 170 درجه سانتی گراد 
گرم می کنیم و در طبقه وسط به  از قبل 
مدت 35 الی 40 دقیقه اجازه می دهیم 
ید تا زمانی  بپزد. زمانی که از فر در می آور
که ولرم است می توانید؛ یک قاشق پودر 

ی شیرینی ها بریزید. قند رو

در جای خشک و خنک، در ظرف بسته 
به مدت 2 هفته می توانید نگهداری کنید.

هاݥ�ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠیݤݤݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣٮݓ
ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠی ݠیݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣهاݤݤ ݭݔ�ݨݦݦف ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ �ݭݫ �ݠݠݔ سش مادربزرگ همه کارهایش به جا و به موقع مثل 

دیگر مادر های آن روزها بود. از یک ماه مانده 
به عید خانه تکانی شروع می شد. آن هم 
چه تکانی!!! خانه بوی بهار می  گرفت. بوی 
شکوفه، بوی تازگی، بوی یاس امین الدوله.

پــارچــه هــای رنــگــارنــگ می گرفت و بــرای 
بچه ها پیراهن و شلوار می دوخت تا همه 
گندم و  بچه ها شب عید نــونــوار شوند. 
کــه الی دســتــمــال خــیــس، قد  عــدســش 
کشیده بود را در ظرف های رنگارنگ با 
ربان های قرمز می گذاشت تا سبزه سفره 
هفت سین بشود. از یک هفته مانده به 
عید هم بساط سمنو پزان و شیرینی پزان 
که بوی  بود. شیرینی های خوش رنگ و بو 
عطرش همه را مست می کرد. خانه بوی 
بهشت می گرفت، بوی عشق، بوی زندگی

هنوز هم می شود طعم شیرینی خانگی 
کمی همت و ذوق شما  را چشید فقط 
را می طلبد. در این شماره، دو شیرینی 
که برای عید مهمان پسند  تارت و اسکار 
یاد هستند در نظر گرفتیم.  و با ماندگاری ز
امیدواریم کامتان با درست کردنشان شیرین تر 
کمی رونق جیبتان بیشتر؛ اما برای  شود و 
عید و پذیرایی از مهمانان میوه خشک 

هــم طعم خـــودش را دارد. دستور 
شیرینی ها و میوه خشک 

تقدیم شما:

باشید تا دلیلش را برایتان بگویم. خمیر 
را نباید زیاد ورز دهید. فقط در حدی که 
خمیر نرم و یکدست شود. اگر خمیرتان 
خیلی سفت شد می توانید. آب سرد به 
کنید. تا نرم شود اما مراقب  آن اضافه 
که یک دفعه لیوان آب سرد را  باشید 
داخل خمیر نریزد. بلکه قاشق قاشق 

کار را انجام دهید. این 

وقتی خمیرتان یکدست و نرم شد. آن 
را داخل یک نایلون فریزر بگذارید و نیم 
ساعت به آن در یخچال استراحت دهید. 
قالب های تارت )کیک یزدی( را با برس 
چرب کنید و خمیر استراحت کرده را به 
کرده و داخل قالب ها  گردو  انــدازه یک 
باز کنید. با چنگال چند عالمت داخل 
خمیر ها را بزنید تا مغز پخت شود. سینی 
قالب ها را در فر با دمای 180 درجه به مدت 
بیست دقیقه بگذارید تا پخته و طالیی 
شود. وقتی از فر درآوردید بگذارید کاماًل 
خنک شود. )حدود یک ساعت بهترین 

زمان است(.

ی
ید

عب
ه 

طم
فا

 

شیرینی تارت
مواد الزم

گرم( 1- آرد: 2 پیمانه )250 

گرم کره سرد: 150   -2

3- پودر قند: 1 ق.س.

4- زرده تخم مرغ: 1 عدد

5- نمک: یک پنس

طرز تهیه

ابتدا کره سرد را خرد کرده و با آرد مخلوط 
کنید. با سرانگشتان، آرد را با کره این قدر 
گر  قاطی کنید که شبیه پودر نان شود. ا
کره را  کار را ندارید. آرد و  حوصله این 
کن بریزید. بعد پــودر قند  در مخلوط 
کرده  و زرده تخم مرغ و وانیل را اضافه 
کنید. باید حواستان باشد  و مخلوط 
که در تمام مراحل فقط از سرانگشتان 
کنید. با من تا آخر متن همراه  استفاده 

شیرینی اسکار
مواد الزم:

گرم کره: 100   -1

گرم 2- پودر قند: 50 

3- هل ساییده: نصف قاشق مرباخوری

4- وانیل: یک پنس

گرم 5- آرد: 150 تا 175 

گرم ی ریز خرد شده: 150  گردو  -6

7- زرده تخم مرغ: یک عدد

8- سفیده تخم مرغ: یک عدد

طرز تهیه

کره ای که به دمای محیط رسیده را با پودر 
قند هم می زنیم. تا کرم رنگ شود. زرده، 
هل و وانیل را نیز به مواد اضافه می کنیم 
کم کم آرد را  تا یک دست شود. سپس 
اضافه می کنیم و با یک قاشق چوبی یا 
لیستک هم می زنیم تا خمیر مانند شود. 

هاݥ�ݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠیݤݤݤݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣٮݓ
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شیرینی های بهاری

ݤ �ن ݣݣݣݣمىݭݭݔ دݣݣݣهݤ ݣݣݣ�ن �ت ݣݣݣگݠم ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش ݓه�ش ݭݫ ݫ ݫ ݤݤ ݣݣݣد� ݣݣݣݣݣٮݫ ݣݣ�ن �ن
ی  دستاویزی برای جلب مشتری یا نیرو
کار ارزان و بی صدا، نهایت نگاهشان 
کجا و  به جایگاه زن بود؛ اما این نگاه 
نقش زن مسلمان کجا؟ او عالوه بر اینکه 
گرمابخش و  ستون خانه خود است، باید 
خانه بزرگ تری مثل جامعه را هم در نظر 
که مهم ترین نقش او  داشته باشد چرا
تربیت برای رشد معنوی است؛ اما ایفای 
این نقش مثل تمام نقش های حساس 

زمینه ای می خواهد مثل آنچه با نعمت 
انقالب برای بانوان سرزمین ما پدید آمد. 
که پــذیــرای حضور بــانــوان و  جامعه ای 
حافظ شئون انسانی آن ها باشد. این گونه 
که زنان در ایران اسالمی ما دستور  شد 
کردند و برای ایفای  رهبرشان را اطاعت 
کامل نقش مهم خود پا به عرصه اجتماع 
گذاشتند. زمینه ای که استعدادهایشان را 
شکوفا کرد، حتی مرزهای کشورمان را هم 

گذراند و امروز چشم انداز بلند جهانی و 
اسالمی را به عرصه عمل رسانده است.

این بار در قالب یک مصاحبه باخانم دکتر 
کنی همراه می شویم تا  ی  صدیقه مهدو
یکی از  برایمان از حضور بانوان انقالبی در
کستان بگویند.  مناطق کمتر شنیده شده پا
که  کوهستانی به نام »اسکردو«  منطقه 
جمعی از شیعیان اهل بیت؟مهع؟ را در 
بهشتی گم شده کنار هم جمع کرده است.

روش خشک کردن میوه
گر در خانه و با مواد درجه  شیرینی  حتی ا
که  یک پخته شود ضرر بسیاری دارد؛ 
هیچ کس نمی تواند انکار کند. بد نیست 
کــه مــیــوه هــای خــشــک را هــم امتحان 
کنیم. خدا را چه دیدید شاید جایگزین 

شیرینی شد!

سه روش برای خشک کردن میوه ها:

کردن آفتابی   •  
فر  •  

استفاده از شوفاژ  •  
گر روی  اول از همه باید میوه ها را بشورید، ا
ید.  میوه لک افتاده است آن را در بیاور
کیوی،  میوه ها را به سلیقه خودتان از 
پــرتــقــال، مـــوز، ســیــب، نارنگی و... در 
ی و نه خیلی نازک یا  اندازه های مساو
پهن برش دهید. برای هر سه روش باید 
ی  هریک از میوه ها را در سینی مجزا، رو

کاغذ روغنی بچینید.

کــردن نه در  سینی ها را بــرای آفتابی 
زیر تابش مستقیم نور، 

گلوکز  میوه را قبل از خشک کردن در 
می خوابانند تا شفاف تر و خوشمزه تر 
شــود. در خانه بــرای شفاف شدن 
می توانید از محلول عسل رقیق شده 
استفاده کنید. البته حواستان باشد 
که قبل از چیدن در سینی کاماًل آب 

گرفته شده باشد. آن 
شما به هر یک از این روش ها می توانید؛   )3  

کنید. حتی خرما را چیپسی 
در هر یک از این روش ها باید در حین   )4  
خشک کردن، دائمًا میوه ها را زیر و رو 

کنید.
برای برش از چاقوی بسیار تیز استفاده   )5  

کنید.
ید  گر قسمت فاسد میوه را درنیاور ا  )6  

باعث تلخی می شود.
کردن مرکبات به روش  برای خشک   )7  
آفتابی مقدار بسیار کمی نمک به آن 
کپک زدن  بزنید. )مانع تلخ شدن و 

می شود.(
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ید. بعد از چند روز،  بلکه در سایه، بگذار
خشک می شود؛ در این روش بهتر است؛ 
ی میوه ها  ک رو گرد وخا کمتر  که  مکانی 

کنید. می نشیند را انتخاب 

ی  امــا روش دوم، در ایــن روش فر را رو
کمترین درجه خود قرار دهید و سینی ها 
را بچینید. دو الی سه ساعت بسته به 
برش های میوه زمان برای خشک شدن 

نیاز است.

در روش سوم، خشک کردن میوه ها، چند 
روز صبر نیاز دارد!

چند نکته

بعضی از میوه ها مثل موز و سیب   )1  
در مــجــاورت هـــوا ســیــاه مــی شــود. 
برای جلوگیری، باید میوه را قبل از 
خشک کردن در محلولی از عسل و 

آب لیمو بغلتانید تا سیاه نشود.
در برخی از میوه های خشک شده   )2  

ݤبازاری،  ںف ݣݣݣݣمىݭݭݔ دݣݣݣهݤ ݣݣݣ�ف ٮق ݣݣݣگݠم ݣݣݣݣݣݣݣݣسش ݓهسث ݭݫ ݫ ݫ ݤݤ ݣݣݣد� ݣݣݣݣݣٮݫ ݣݣ�ف �ف
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ݠیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ݤݤݤݤݤݤ
�ݨݨݨف
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
وݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ
�ݤݤݤݤ

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
ݔسݦݦݦݒ ݫ ݫ ݫ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣ�ݫ

رف اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣ�ف
گݠی اىف ݩݩݒ ݣݣݣݣݣݣهاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݠحف ݧ �و�ݧ

هر هفته که برای خرید به مغازه ها می روم قیمت ها 
جدید شده است. تجربه این حس را تقریبًا همه 
گرانی  در این روزهای سخت سقوط ارزش پول و 
یم. برای فردا نگران می شویم و دلمان می خواهد  دار
همه این اتفاقات خواب باشد یا حداقل چند روز 
کشور درگیر در بحران  که اولین  دیگر تمام شود. ما 
یخ چند هزارساله  اقتصادی نیستیم. در همین تار
خودمان صدها ماجرای بدتر از این ها پیدا می شود. 
باید بتوانیم مثل مردمان قبلی حقیقت را به دست 
یم، حریف چغِر نگرانی و افسردگی را  خودمان بساز
زمین بزنیم و بازهم ایرانی بودن را به رخ جهان بکشیم. 
مگر نه اینکه هنر نزد ایرانیان است و بس؟ هنر، 
کاشی صد رنگ و طرح  ک بی ارزش به  تبدیل خا
است. هنر ما ایستادگی و مدیریت شرایط سخت 

است. باید برنامه ریزی و مدیریت را یاد بگیریم. در 
کتاب های شرح احادیث، جست وجو می کردم تا 
کنم. برای  دستورالعملی برای این روزهایمان پیدا 
که در قسمت های مختلف این  من جالب بود 
کتاب ها از عبادی و اخالقی گرفته تا نکات فردی و 
روابط اجتماعی نکاتی درباره افزایش روزی ذکرشده 
که می خواستند از طرق مختلف من را  بود. انگار 
مجهز کنند تا باقدرت، مسئله معیشت در روزهای 
سخت جنگ اقتصادی را حل کنم. معیشت نوشته 
می شود و مدیریت فکر و روحیه و دخل وخرج هزار 
چیز دیگر خوانده می شود. ما خانم ها در هر نقشی 
که باشیم باید حواسمان به خانه هم باشد. پس با 
روش های خانگی به حل مسائل خانه می شتابیم.

منطقه منتقل می کرد. شبهه هایی مثل 
که برای ما ساده  قضیه دیه، مهریه و ... 
هستند، اما آن ها مشتاق شنیدن بودند.

در یکی از شب ها، از طرف یکی از فرقه های 
آن منطقه به نام نوربخشیه1 برای سخنرانی 
در یکی از مدارس شبانه روزی دخترانه، 
دعوت شدم. مردم این فرقه اعتقادی بین 
یش  شیعه و سنی و مسلکی شبیه دراو
ما داشتند. اتفاقًا در شب سخنرانی برق 
یکی و حضور در محیط  هم رفته بود و تار
کرده بود!  ک  کمی فضا را ترسنا غریبه، 
که بعضی از  گرمی برخورد میزبان ها  اما 
یاد با ایران، فارسی  آن ها بخاطر ارتباط ز
صحبت می کردند، خیلی زود اوضاع 
گزارشی  کرد. در ابتدای بحث  را عادی 
که  کارهایی  دادنــد از تعداد طلبه ها و 
در آن مرکز انجام می شود و چند جلد 
کتاب های اصول اعتقادی شان را به  از 

من هدیه دادند.

که پیرو شاه احمد همدانی، از مجتهدین شیعه ایرانی  که فقه متفاوتی بین شیعه و سنی دارد. مرشد آن ها، محمد نوربخش است  1- از فرقه های صوفی است 
کردند. در این فرقه، مرشدان محرم دختران طلبه هستند. کردند و فرقه نوربخشیه را تأسیس  که برای تبلیغ به اسکردو مهاجرت  بود 

  مردم منطقه اسکردو چه ویژگی های 
برجسته ای داشتند که در آن چند روز مشاهده 

کردید؟
که من در این چند روز  کل مردمی  در 
کار  یادی داشتند و در  دیدم، پشتکار ز
خود خیلی با دغدغه و مسئوالنه فعالیت 
می کردند. مثاًل در آن یک هفته ایام روز 
کــه مــن آنجا بـــودم، خانم جعفری  زن 
حدودًا 20 شهر را برای برگزاری مراسم ها 
کدام مراسم ها مثل  سر زده بود و در هر 
قضیه تأخیر هواپیمای ما، با مشکالت 
کــرده بود؛  مختلفی دست و پنجه نرم 
اما باوجود این فشارها توانسته بود همه 

کند. مراسم ها را برگزار 

  بعد از گذشت دو سال از اسکردو و 
شرایط فعلی آن منطقه اطاعی دارید؟

خیر؛ متأسفانه به خاطر شرایط نامساعد 
اقتصادی به خصوص قیمت ارز، بسیاری 
از فعالیت های اتحادیه و مجمع تقریب 
با محدودیت مواجه است. در زمانی که 

یادی  من آنجا رفتم، وهابیت هنوز نفوذ ز
گر به آن  نداشت؛ اما معلوم نیست امروز ا
منطقه برویم، چه تغییراتی را شاهد خواهیم 
 بود. به عالوه در آن زمان، سازمان ملل هم 
تعدادی مدرسه در گوشه و کنار شهر برپا 
کرده بود که طبق گزارشی که به من دادند، 
برنامه ها و اسنادی شبیه سند 2030 که ما 
امروز با آن آشنا شده ایم را اجرا می کردند. 
در ظاهر امکانات مالی به مردم می دادند 
اما شیعه ای مطابق خواست خود تربیت 
می کردند. شرایط فعلی منطقه باوجود 
وهابیت و استانداردهای سازمان مللی، 
یادی داشته است... احتمااًل تغییرات ز

یک ساعتی از شــروع صحبت هایمان 
می گذشت که اذان دادن گوشی موبایل 
هر سه نفر حاضر در اتاق، پایان زمان را 
ی  به یادمان آورد. خانم دکتر را با آرزو
سالمتی و موفقیت های بی شمار به خدا 
سپردیم و باعجله به سمت جلسه هیئت 

یدیم! تحریریه دو
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روش های خانگی 

افزایش روزی




