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خشت اول

داس��تان انس��ان عصر ارتباطات و اطالعات داس��تان عجیب و غریبی است؛ او با وجودی که می داند در اتمسفر دنیای شگفت و پر رمز و راز، تقریبا هیچ 
است و تمام فناوری های روز و پیشرفت های او به هیچ عنوان دردی از دردهایش را دوا نمی کند اما باد غرور در مغز کوچکش می اندازد و به اصطالح دیگر 
خدا را بنده نیست! این بیماری مزمن عصر جدید است که فناوری های نوین، انسان را از منبع اصلی و مرجع بی بدیل آفرینش منفصل می کند. بعد برای اینکه 
نداشته های خودش را جبران کند به مکتب های خودساخته و تئوری های صدمن یه غازی رو می آورد و دست آخر که از همه جا مانده و از درگاه اصلی رانده 
می شود، پز نیهیلیسم می دهد و تابلوی »ما هیچی نیستیم« در دست می گیرد. گزارش امروز هم تلنگری برای سبک زندگی برخی از ما در داخل کشور است 
و هم تکانه ای برای مس��ئوالنی که قرار اس��ت مراقب باش��ند این خرده فرهنگ های بی منطق و بی پایان در زندگی ما رسوخ نکند؛ بعید نیست اگر حواسمان 
جمع نباش��د و خودمان را رها کنیم،  سرنوش��تی بهتر از جماعت ظاهرا پس��ت مدرن گزارش امروز پیدا کنیم؛ آدم هایی که به قول قدیمی ها المذهب یا همان 
المصب هس��تند و هیچ راهی برایش��ان هموار نیس��ت. یادمان هست که ما روزها و شب هایی داریم برای همین فکرکردن ها و بازگشت ها. روزها و شب هایی 

که اکنون داریم در آن نفس می کشیم.

بوی بارون

اس ام اس

بعضی شبا که خوابم نمی بره، یه جوری که مغزم بشنوه 
می گم: خب! برم یه کتابی بیارم بخونم...

هیچی دیگه اصن بیهوش می شم...
*

غصه هیچ وقت سراغ من نمی آد، هیچ وقت!
در واقع هیچ وقت نرفته که بخواد بیاد، االنم اینجاست! 

سالم کن به عمو!
*

مادرم امروز ترشی مخلوط درست کرده، به غیر از 
دمپایی های حموم 

بقیه چیزا رو ساطوری کرده ریخته توش!
*

اون موقع که پراید 7 تومن بود، تا پنج سال نایلون رو 
صندلی هاشو برنمی داشتن!

حاال که شده 16 تومن حتما” تو خونه یه اتاق خواب براش در 
نظر می گیرن که

خدای نکرده دچار اضطراب شخصیتی نشه!
*

سه تا پشه رو دیوار حموم بودن، حمله کردم و دوتاشون 
رو ُکشتم. اون یکی که زنده موند فرار کرد رفت تو هواکش...

حاال نمیدونم خودکشی کرده یا رفته بقیه شون رو خبر کنه، شب 
بریزن سرم؟ خیلی اضطراب دارم...

*
یارو صبح تا شب تو خیابون پرسه می زنه، شب تا صب تو 

فیس بو!
بعد میگه دنبال نیمه گمشده ام می گردم!

آخه المروت، پازل هزار تیکه هم بودی تا حاال تموم شده 
بود!

طنز سوم
بعضی خبرها و جریان های رسانه ای ورزشی در کشور ما را می توان به »آسمان 
زرد کم عمق« تشبیه کرد از بس که ادبیات کاربردی فوتبالی ها و همکاران 

رسانه ای ما »کل یومی« است!
اینکه در س��ایر کشورها هم ورزش در فوتبال خالصه می شود و فوتبال هم 
یعنی ادبیات الله زاری، مشخص نیست و باید کارشناسان برجسته داخلی و 
خارجی در گفت وگوی ویژه خبری پاسخ بگویند؛ اما  تیترهای زیر  شوخی با 
تیترهای رسانه های ورزشی است؛ البته معلوم نیست که رسانه ها روی ادبیات 

فوتبالی ها اثر گذاشته اند یا فوتبالی ها روی رسانه ها!
روزنامهشیشتاییا:
- رویانیان خطاب به حاجی فتل: بخوابونم دهنت؟

ما اگر پورش��ه داشتیم حتما می دادیم آقای فتح اهلل زاده یه بوق باهاش بزنه 
ولی اس��تقاللی ها این قدر مرام ندارن که لکسوزشونو بدن بچه های ما که 
س��ه ساله حقوق نگرفتن، یه دور باهاش بزنن. یا حداقل یه عکس یادگاری 

باهاش بگیرن.
روزنامهآبیرنگعشقه

تیتر: چه خوبه که برنگشتی!
شرح خبر: بیانیه هواداران میلیونی استقالل خطاب به شماره هشت فنا شده: 
امیرخان یادت باشه، جباری نباید باشه.../ جباری یادت باشه/ هیچی نیستی 

بی ریشه!
تیتر: پروفسور فتح اهلل زاده: مال این حرفا نیستی!

شرح خبر: دکتر پروفسور استاد حاج علی خان فتح اهلل زاده خطاب به سرمربی 
لنگی  ها: مال این حرفا نیستی که بچه های تیم ما رو بر بزنی. وی در پیامی 
به هواداران: هیچ احدی مال این حرفا نیس که استقالل رو اذیت کنه. کفش 

زیر پام رو هم می فروشم نمی ذارم بچه ها اذیت بشن.
سایتسوراخآنالین:

جباری: عشقم کشید که رفتم
فتح اهلل زاده: جباری را خودمان دادیم به سپاهان تا ناکامی های اخیرش کم 

شود و دوباره در لیگ سری توی سرها بلند کند.
سرمربی کلنگ سازی نمک آبرود: لیگ ما لیگ تیله بازی محالت هم نیست 

چه برسه به لیگ حرفه ای.

خسرو حیدری: هوامو نداشتن، هوایی شدم ولی دلم هوای استقاللو می کنه 
از بس هوادارهارو دوست دارم.

هفتهنامهتوپآتشین
- مواد مذاب در حلق دو بازیکن سپاهان/ پرسپولیس: شکایت می کنیم و با 

فوالد سپاهان میلگرد درست می کنیم.
وکیل حقوقی سرخ پوشان همیشه قهرمان گفت: پدر این دو بازیکن 
را در می آوری��م و روی بن��د رخت آویزان می کنیم تا عبرتی باش��د 

برای دیگران.
- مدیر عامل استقالل: والسکو را من به ایران آوردم/ کیروش یک شب در 

میون خونه ما بود و مشورت می گرفت.
- رییس فدراس��یون فوتبال: لیگ ایران تا س��ال 2014 بهترین لیگ اروپا 

خواهد شد.
روزنامهآفساید

- فتح ا...زاده: لیونل مسی را به استقالل می آورم تا چشم همه در آد!
- رویانیان: نذارین دهن من وا بشه که اون وقت دهن خیلی ها بسته می شه.

- علی دایی: ببخش��ید، بس��ه دیگه. ذله کردین ما رو. آقای...اس��م نمی برم. 
ولی بسه دیگه!

- میثاقیان: آقایون باید برن جلو بوق بزنن با این تیم داری شون.
- وکیل س��پاهان: از همون جایی پول میاریم که بقیه میارن. تازه ما بنزین 

مردمو به بازیکنا هدیه نمی دیم.
- یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون: به هیشکی ربط نداره که ما داریم چیکار 

می کنیم؛ حرف زیادی موقوف! آقایون هیس!

سایتاگزوزخاورنیوز
- علی پروین در واکنش به بیانیه فدراس��یون فوتبال: یعنی باید گل گرفت 

این  برنامه ریزی که ما رو )...(.
- امیر قلعه نویی خطاب به کارشناس برنامه نود: دستتو بنداز بابا! اون موقع 

که به سیب زمینی می گفتی کیوی ما فوتبالی بودیم.
- فصل نقل و انتقاالت به جنگ داخلی در کشور تبدیل شد/ بمب ها از پی 

هم می ترکند/ مراقب باشید!

ساعت 25

گوینده رادیو، پیامک ش��نونده ای را می خواند در پاسخ به اینکه اگر 
بدانید تا دو روز دیگر خواهید مرد چه می کنید؟ شنونده می گوید: »حتما 
به سراغ پدر و مادرم می روم، به همه می گویم دوستشان دارم، دین هایم 
را ادا می کنم« راننده می گوید: »شاهکار می کنی این را که همه بلدند«. 
کارش��ناس می گوید اما از نش��انه های مومن همین ب��ه یاد مرگ بودن 
اس��ت. مس��افر عقبی کرایه اش را می دهد. کارش��ناس می گوید با به یاد 
مرگ بودن دل از ش��قاوت دور می ش��ود و مهربان، و انس��ان از س��قوط 
در ورطه مادیات در امان می ماند. راننده 500 تومان به مس��افر می دهد. 
»حاج��ی بقیه ما 700 می ش��ه، نه 500«. »نه خیر آقا درس��ته«. »مگه 
ش��هر هرته هرروز 100 تومن، 200 تومن اضافه می کنید.« کارش��ناس 
از حق الناس می گوید که بر دو نوع اس��ت، مالی و آبرویی. مس��افر بغلی 
می گوید: »حاال ش��ما کوتاه بیا«. »ِد چ��را کوتاه بیام. مگه من پوالمو از 
رو زمین جم می کنم«. راننده که دلش می خواهد مرگ را فراموش کند، 
صدای رادیو را کم می کند. »همینه که هست داداش. ناراحتی با اتوبوس 
ب��رو« »به ش��ما چه ربطی داره من با چی م��ی رم...« حاال دیگر صدای 
رادیو را هم ش��نیده نمی ش��ود. با خودم فکر می کن��م حتی اگر یک نفر 
 و برای یک لحظه به یاد مرگ باش��د چه اتفاق های خوبی خواهد افتاد.
ش��رافت مندانه دستم را در کیفم می کنم و درحالی که به پایان زندگی ام 
می اندیشم؛ در کیفم دنبال پول خرد می گردم تا کسی حقم را نخورد. شاید 

باید در رعایت حق الناس به دیگران هم کمک کنم!
 صحراعلومي

 چقدر شد؟

مي گفتن��د اگر خب��ر را بدهیم س��نکوپ مي کن��د. مانده بودند مس��تاصل که 
نهای��ت به ذهنش��ان رس��ید برخي ب��زرگان را بفرس��تند ب��راي دی��دار و در 
الب��ه الي دی��دار خبر ش��هادت فرزن��د را به پدر بدهن��د. اما نش��ده بود. همه 
م��ات و مبه��وت همدیگ��ر را ن��گاه مي کردند. ت��ا اینکه پدر خ��ودش به صدا 
 در آم��د ک��ه چه ش��ده. احم��دي ط��وري ش��ده؟ از مصطفي خب��ري دارید؟ 
بزرگان حاضر در مجلس یکباره بغضشان ترکید و زدند زیر گریه. همان طور که 
نشسته بود و کف دستش را روي زمین تکیه داده بود، به انگشتان خیره شد و 
سه مرتبه ال حول و ال قوة اال باهلل گفت و بعدهم انا هلل و انا الیه راجعون. همین! 

*
همه اضطراب داشتند، حتي چندین بار پیغام دادند که بگویید االن زمان خوبي 
نیست. احتمال خطر وجود دارد. اما »او« تصمیمش را گرفته بود؛ گویي همه چیز 
را از قبل هماهنگ کرده. توي هواپیما هم اضطراب و اس��ترس را مي شد توي 
چشم هاي تک تک همراهان دید. گفته بودند هواپیما را به محض رویت، توي 
آس��مان مي زنند. خبرنگار کنجکاو خودش را رساند جلوي صندلي او. باخودش 

گفت سوال فني و مهمي را مطرح مي کنم: »چه احساسي دارید؟«
این س��وال را از مردي پرس��یده بود که س��الها طعم تبعید را چشیده و حاال در 
بدترین ش��رایط داخلي و با تهدیدهاي نظامي دارد به وطن بازمي گردد. خیلي 

ساده نگاهش کرد و پاسخ داد: هیچ!
و بعد نگاهش را دوخت به ابرهاي آغوش گشوده براي هواپیما در دل بیکران 

آسمان...
 ***

این ها دو خاطره کوتاه از زندگي مردي اس��ت که در قرن بیس��تم طلوع کرد و 
همچنان در پهنه تاریخ جهان مي درخشد؛ مردي که ابراهیم زمان لقب گرفت و 
اصلي ترین خصوصیت ش هم آرامش عجیبش بود. چطور مي شود که فردي این 
طور آرامش داشته باشد؟ آیا جز با معامله با خدا امکان پذیر است؟ اصوال آرامش 
از کجا مي اید و چگونه انسان خود را آرام مي کند؟ مگر نه این است که آرامش 
یک فرد، یک خانواده و یا حتي یک کشور و یک جامعه نیازمند یک مرجع قابل 
اتکا و اعتناست؟وقتي شما وارد یک فروشگاه بزرگ مي شوید تنها زماني مي توانید 
با خیال راحت در میان راهروهاي خرید قدم بزنید و از عالقه زایدالوصف و البته 
ذاتي همس��ر یا فرزندتان براي خرید، پریشان و مضطرب نشوید که جیبتان پر 
باشد یا اینکه مبلغ قابل توجهي در کارت اعتباري تان داشته باشد. آرامش دروني 
نیز مانند همین مثال ساده، نیازمند یک پشتوانه محکم است؛ مثل بیمه خودرو یا 
بیمه تکمیلي درمان. درد و بیماري شما را آن قدر که هزینه ها و تامین مایحتاج 
پروسه درمان یا ترمیم آزار مي دهد، اذیت کننده نیست. در دنیاي پرشتاب امروز 
که نفس کشیدن در شهرهاي بزرگ استرس زاست و هجوم خبرهاي مختلف و 
رنگارنگ یاس آلود از آلودگي هوا و آب آشامیدني تا سرب داخل بنزین و کمبود 
کلسیم و آهن در بدن افراد و...بر این استرس ذاتي اضافه مي کند، چه بخواهیم 
و چه نخواهیم نیازمند یک منبع غیربش��ري و مطمئن براي کسب آرامش و یا 

حفظ آرامش در دل توفانهاي ریز و درشت مسیر زندگي هستیم.
این آرامش هماني است که در قلب سلیم و نفس مطمئنه راه مي یابد و نمونه 
دس��ت یافتني اش، امام عزیز و سفرکرده ماست. »اال بذکر اهلل تطمئن القلوب« 
آرامش دل ها از ذکر خداي حکیم برمي خیزد و این ذکر هم تنها لقلقه زبان بودن 
برخي اذکار مش��هور نیس��ت؛ دل متاثر از زبان نیست اگرچه زبان بر کار دل اثر 
دارد. دل آرام مي گیرد با یاد خدا. اینکه دائم تمام مسیر را با نقشه او چک کنیم 

و خودمان را به دست حکیم او بسپاریم؛ معناي یاد خداست. 
مگر مي ش��ود که او را صدا زد و پاس��خي نش��نید؟! ایمان قلبي به این مهم که 
حضرت محبوب بر تمامي احوال و افکار بنده خود نظارت دارد؛ مي تواند آدمي را 
در بدترین شرایط نیز، آرامشي باشد تا انسان به درجه اي برسد که در شیرین ترین 
رفتار سیاسي قرن و در آستانه تولد ماندگارترین انقالب قرن، در پاسخ به اینکه 
چه احساسي دارید، بگوید: هیچ!علت آن است که خود را در دامن مهربان حضرت 
خالق دیده  اس��ت و موفقیت ها را به حس��اب لطف او مي گذارد و شکست ها را 

برخاسته از اشتباهات شخصي که با توکل به او قابل رفع است. 
شکایت گره دل به روزگار مبر/که هیچ کس بجز از کردگار نگشاید

مش��کل این اس��ت که در دنیاي امروز، ما روزانه کعبه خود را عوض مي کنیم و 
فراموشمان مي شود کعبه یکي است و صاحبخانه هم یگانه. آرامش دل، یعني 
حواست باشد که 30 روز مهمان حضرت رحمان هستي، آداب مهماني را رعایت 
کن و مهمان خوبي باش تا میزبان هم بیشتر از همیشه هوایت را داشته باشد. 
قلب��ي ک��ه با یاد خدا به رگ هاي بدن خون پمپاژ کن��د با یک انتخابات و یک 

دستورالعمل و یک تکان اقتصادي، نا امید و بي دین نمي شود؛ چه آنکه گفت:
تا داده ام عنان توکل ز دست خویش/کارم همیشه در گره از استخاره هاست

در حدیث قدس��ي آمده اس��ت »انا عند المنکسره قلوبهم« یعني خداي سبحان 
مهمان دلهاي شکسته است و آن انکسار یعني آن فقر و خضوع و بندگي خالص 
را خدا مي پذیرد. این »انا عند المنکسره قلوبهم« جزء مصادیق مهمان شدن خدا 
نسبت به دلها است. قلب انسان هرگونه بیندیشد و هرگونه فکرش را در ساحت 
معنوي بدن منتش��ر کند، ذهن و زبان آدمي نیز بر همین اساس، رفتار مي کند. 
براي همین هم دل آرام مي گیرد به یاد الهي و ذکر الهي؛ چرا که داروي درمان 

همه دردهاي بشر، همین  یاد خداست.
 محسنحدادی

محمد حسنلو

تکرارهای شبانه روزی
هر روز که از خواب بلند می شوم، 
همان کارهای تکراری روز گذشته 
را انجام می دهم. انگار ساعتهای 
دیروز که در همان دیروز س��پری 
ش��د امروز هم تکرار می ش��وند 
و انگار هیچ چی��ز جدیدی اتفاق 
نمی افتد. همه چیز بر اساس روال 
قانونی اداره و انجام می شود. همه 
چیز بر اس��اس قوانینی که تعیین 
شده اند انجام می شوند و همیشه 
هم گفته می ش��ود که رسیدن به 
یک هدف مشخص نیاز به قوانین 
منظم و سعی و تالش دارد که باید 
به طور مرتب تکرار ش��ود. به نظر 
می رس��د همه چیز تا بی نهایت 
همی��ن طور تکرار خواهد ش��د و 
نس��لهای بعد به دنبال ما می آیند 
و از الگوی��ی که ما از نس��ل های 
گذشته آموخته بودیم تقلید می کنند 
و مثل ما زندگی می کنند و در این 
میان همه چیز مثل چرخ دنده های 
داخل یک ساعت قدیمی به نظر 
می رس��د. اگر به طور ابتدایی به 
این مسئله نگاه شود انگار انسان 
امروزی بین خانه و محل کار مثل 
عقربه های همان ساعت قدیمی 
در رفت و آمد باشد و در این میان 
چیزی که تغییر نمی کند س��والی 
اس��ت که انسانها درباره زندگی و 
ه��دف از آن می پرس��ند. در اکثر 
مناطق جهان که تقریباً زندگی با 
همین سبک تبدیل به عادت شده 
اس��ت، انس��انها برای زنده ماندن 
کار می کنن��د و در عی��ن حال��ی 
ک��ه از ثروتمندترین کش��ورهای 
دنیا هم محس��وب می شوند ولی 
همی��ن طور پش��ت س��ر هم کار 
می کنند و هر روز به جای اینکه به

 داش��ته های خود اعتماد و بسنده 
کننده دوست دارند استانداردهای )!( 
زندگی خود را باال ببرند و در رفاه 
بیشتری به همین زندگی تکراری 

و تک محوری ادامه دهند. 

در جست وجوی پوچی 
یافت��ه  توس��عه  کش��ورهای  در 
آمریکای ش��مالی و اروپای غربی 
رش��د و توس��عه تکنولوژی، رفاه 
نسبی برای ساکنان این مناطق از 
دنیا فراهم کرده اس��ت ولی طبق 
ش��هادت بس��یاری از کارشناسان 
جامعه شناس و انسان شناس مردم 
کمتر از زندگی خود رضایت دارند 
و هر روز هم آمارهای افس��ردگی 
و خودکش��ی در این جوامع بیشتر 
از گذشته می شود. آمار انسانهای 
افس��رده هر روز بیشتر می شود و 
در کن��ار آن آمار ظهور تفکرات و 
مکاتب عجیب و غریب هم داستان 
دیگری است که شاید بتوان گفت 
سرمنش��أ تمام ای��ن مکاتب غیر 
الهی امروزی، نهیلیس��م یا همان 

پوچ گرایی باشد. 
مارتی��ن ف��وران جامعه ش��ناس 
امریکایی و استاد دانشگاه می گوید 
در اطراف من هم��ه مردم تقریبًا 
بیش��تر ساعتهای ش��بانه روز کار 
می کنند و بدون اینکه به نیازهای 
روزانه خود توجه داش��ته باش��ند. 
همین ط��ور می خواهند بیش��تر 
داشته باشند ولی اگر از آنها بپرسیم 
ه��دف از این همه درآمد بیش��تر 
چیس��ت جوابی برای آن نخواهند 
داش��ت. وی می گوی��د اینج��ا در 
آمری��کا مردمی در ح��ال افزایش 
هستند که به دلیل نداشتن هدف 
درستی از زندگی تقریباً در پوچی 
نسبی زندگی می کنند و برای پر 
کردن این خأل به سوی روشهای 
گذران��دن عجیب و غریب عمر و 

ثروت می روند. 
آزادی بالی جان 

آزادی خواهان
پیدایش جنبشهای آزادی طلب)!؟( ، 
فمینیسم، فرقه های مذهبی عجیب 
و غریب و در نهایت مکاتب فلسفی 
مثل نهیلیس��م است که می گوید 
همه چیز در این جهان پوچ است و 

هدفی ندارد. اریک فروم روانشناس 
و جامعه شناس اوایل قرن بیستم 
در کت��اب خود با عن��وان گریز از 
آزادی نظر قابل تاملی دارد. دیدگاه 
وی درباره وضعیت انسان این گونه 
است که: »در تاریخ تمدن غرب، 
هر چه افراد آزادی بیشتری کسب 
کردند، احس��اس تنهایی، پوچی و 
بیگانگی بیشتری کردند. برعکس 
هر چه افراد آزادی کمتری داشتند، 
احساس تعلق پذیری و امنیت آنها 
بیشتر بود.« فروم معتقد بود که در 
قرن بیستم افراد بیشتر از هر دوران 
دیگری به آزادی دست یافتند و با 
این حال از افراد قرن های گذشته 
احساس تنهایی، بیگانگی و پوچی 

بیشتری کردند. 
در جریان انسان گرایی رواج یافته 
در اروپای قرن هجدهم و نوزدهم، 
اعتق��اد به وجود ه��ر گونه مرجع 
متعال��ی و م��اورای طبیعی، رنگ 
باخت و تعالیم آسمانی، انکار شد 
و انسان، بنیان گذار و ارزش گذار 
اصول و اخالق، ش��مرده ش��د و 
پس از گذشت اندک زمانی، چون 
نتوانست با تکیه بر عقل و دانش 
خود، پاس��خ بس��یاری از مسائل 
)بویژه فلس��فه حیات( را پیدا کند، 
وج��ود خود را پ��وچ و تهی یافت. 
چنین بود که فلس��فه پوچ گرایی 

)nihilism( شکل گرفت. 
چیزی نیست!

ب��رای مفه��وم یاب��ی پوچی در 

گوی��د: »بنیان بی ارزش ش��دن 
تم��ام ارزش ها.« ب��ه طور کلی، 
اساسی ترین ویژگی پوچ گرایی را 
می توان دگرگون ش��دن احساس 
زندگی طبیعی دانس��ت. این نوع 
تفکر، نه تنها زندگی را از جوشش 
می اندازد، بلکه آن را در نظر انسان، 
به صورت یک جبر تنفرآور جلوه می 
ده��د و واقعی��ات و قوانین و روابط 
حاکم بر آن را در نظر معتقدان به آن، 
بی ارزش و فاقد هر گونه اعتباری 

می نمایاند. 
عالمت سوال ، 
عالمت تعجب

ولی چرا تمدن غرب به این مکتب 
و س��ایر مکتبهای فکری هر روز 
بیش از پیش وابس��ته تر می شود. 
البته بعض��ی از مورخان و جامعه 
شناس��ان دلی��ل آن را به اتفاقات 
دوران رنسانس و مقاوت مردم در 
برابر کشیشان و مذهب کاتولیک 
مرتبط می دانن��د. آنها می گویند 

صاحبان دین در دوره رنس��انس 
خفقانی ایجاد کرده بودند که هیچ 
صدای غیر مذهبی از کس��ی بلند 
نمی شد و همین دوره نطفه ایجاد 
مکاتب مختلفی مثل نهیلیسم را 

پایه گذاشت. 
در ای��ن دوره اوضاع اجتماعی، به 
گونه ای بود که بسیاری از مردم، 
آن را غیر قابل تحمل می دیدند. 
در آن زم��ان، مج��ال خودنمایی 
اعتراضات به صورت وسیع وجود 
نداشت. در این زمان نویسنده های 
روشنفکری در اروپا پیدا شدند که 
دی��ن را نفی کردند و آن را عامل 
بدبختی همه مردم معرفی کردند. 
آنها اعتقاد داشتند تمام ادیانی که 
تا کنون عرضه ش��ده به نوعی به 
جای نجات بخش بودن، انسان را 
مسخ کرده است و هرگونه آزادی 
را از وی س��لب کرده است. حتی 
برخی از آداب و عادات دس��ت و 
پاگیر که قالب زیبا و مقدس به آنها 

داده شده است، شادی و آزادی را 
از زندگی مردم گرفته و در خدمت 
سلطه گران قرار داده اند. مجموعه 
این گونه جریان های خفقان آور در 
کشورهای اروپایی، سبب شد که 
بذر نوعی اعتراض و نفی گرایی، 
در مزرع��ه افکار مردم، پاش��یده 
ش��ود و از آن موقع مکاتبی مثل 
نهیلیس��م مثل قارچ از گوشه کنار 
تاریکخانه های اروپایی و آمریکایی 
رشد کردند. و هرچند شاید عواملی 
مثل ناتوانی انسان در درک مسائل 
فلسفی مثل معمای آفرینش، راز 
مرگ، هدف زندگی، عالم رستاخیز، 
ثروت و فقر را بتوان در تشدید این 
مکاتب فکری موثر دانست ولی از 
همه مهم تر سبک زندگی شخص 
محور به نظر می رسد موجب باال 
رفتن روحیه پوچ گرایی در جوامع 

غربی شده است. 
دسته گل تازه!

از نظر نیچه و دیگر نظریه پردازان 
بدبین به انسان در جامعه غربی خدا 
وجود ندارد و به خاطر همین انجام 
هرکاری مجاز ش��مرده می شود 
تا جایی که انس��ان افسرده برای 
رهایی از وضعیت اسفناک خودش 
به کارهای عجیب و غریبی مثل 
ازدواج ب��ا هم جنس خود یا حتی 

با حیوانات دس��ت می زند. امروز 
دیگ��ر ازدواج همجنس گرایان در 
کش��ورهای غربی تبدیل به یک 
قانون ش��ده است ولی ظاهراً آنها 
با این کار اش��باع نشده به ازدواج 
با حیوان��ات روی آورده اند! ازدواج 
ب��ا حیوان��ات که در قان��ون ملی 
آمریکا به آن اشاره ای کوتاه شده 
و ب��ه صورت آزاد ای��ن اتفاق رخ 
می ده��د و عنوان آزادی را برای 
خود گرفته است و حتی شناسنامه 
ازدواج هم صادر می کنند! ازدواج با 
حیوانات آنقدر در آمریکا و فرانسه 
و برخ��ی کش��ورهای اروپایی رو 
به افزایش اس��ت که باعث شده 
برخی همجنس بازان برای بیان 
اوج انحط��اط اخالقی ش��ان، به 
ازدواج ب��ا حیوان��ات روی آورند! 
بر اس��اس خبرهای منتش��ر شده 
برخی زنان و مردانی که با حیوانات

 ازدواج ه��ای رس��می ک��رده اند 
حتی مراس��م عروسی هم برگزار 
کرده اند؛ س��گ و بب��ر و االغ از 
بیش��ترین حیواناتی هس��تند که 
در آمریکا زنان و مردان ش��یطان 
پرست و همجنس باز با آنها ازدواج 
کرده و آسایش و راحتی خود را این 

طریق طلب می کنند!

چگونه در آرامش زندگي كنیم؟

ما هیچی نیستیم!
خطر ورود انسان های المصب، لطفا با احتیاط زندگی كنید

زندگ��ی، باید مفه��وم معناداری 
زندگ��ی، روش��ن ش��ود. زندگی 
معن��ادار، زندگ��ی ای اس��ت که 
حرکت و س��لوک آن بر اس��اس 
اهداف و آرمان های فرد باش��د. 
شاید بتوان هدفدار بودن زندگی 
را معن��اداری آن در نظر گرفت. 
بنابراین، اگ��ر زندگی، به هدف 
در نظ��ر گرفته ش��ده ب��رای آن 
برسد، معنادار خواهد بود و طبعًا 
پوچی در زندگی، آن اس��ت که 
سلوک انسان، بر اساس اهداف و

 آرم��ان ها و به تبعیت از الگوی 
خاصی نباشد. 

پوچ گرایی را می توان نه گرایی، 
نیس��ت گرای��ی، هی��چ گرایی و 
ب��ی گرایش��ی نامید ام��ا معنای 
ش��ده  معم��ول  و  اصطالح��ی 
آن، عب��ارت اس��ت از نف��ی همه
 ارزش های ثابت، یا نپذیرفتن راه 
حل هایی که تا کنون در پاس��خ 
س��وال »چه باید کرد؟« داده شده 
اس��ت. پوچ گرا کسی است که در 
اثر ناامیدی و سرخوردگی فراوان، 
به هیچ قدرت و آئین مذهبی سر 
فرود نمی آورد. در نظر یک انسان 
پوچ گ��را، ارزش ها س��قوط می 
کنن��د و عظمت ها و پس��تی ها 
مخلوط می شوند. نیچه )فیلسوف 
آلمان��ی قرن نوزدهم( که از بنیان 
گ��ذاران موثر و مه��م این مکتب 
فلس��فی اس��ت در تعریف آن می 

از خیر بازگشت به ساحل گذشته است
موجی كه از كران مقابل گذشته است

مثل نسیم هستی اش از رفتن است موج
كار از »سلوک« و »سیر منازل« گذشته است

تا صخره دل سپرد به موجی كه می رسید
یک باره دید ای دل غافل گذشته است

دریا! چه سود از این همه دست نوازشت
دیریست آب از سر ساحل گذشته است

دریا... دلی كه با شفق از خون خود گذشت
امشب خدای من چه بر این دل گذشته است

 سید صابر موسوی

زندگيرمضانيبارهبرانقالب
ماه مهماني خدا از راه رسید و بازهم حضرت محبوب فرصت 
تنفس در ثانیه هاي بدون تکرار این روزها و ش��ب هاي عزیز را 
به ما هدی��ه داد. »آداب روزه داري، احوال روزه داران« گزیده ای 
از مجموعه ی توصیه ها، نصایح، تحلیل ها و مواعظی اس��ت که 
در ماه های رمضان در طول 22 س��ال گذش��ته از سال 1369 تا 
1390 در بیان��ات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ارائه ش��ده 
اس��ت. کتابي کاربردي و سودمند براي گذراندن بهتر این اوقات 
ش��ریف. مخاطبان این مواعظ عموم م��ردم بوده اند هرچند گاه 
این س��خنان در دیدار جمعی از قاریان ق��رآن کریم، کارگزاران 
نظام جمهوری اس��المی ایران، نمازگزاران نماز جمعه، اس��اتید 
دانش��گاه ها، دانشجویان، ش��اعران و... بیان شده اند. در انتخاب 
مطالب این کتاب دو ویژگی مورد توّجه قرار گرفته اس��ت: اول 
اینکه موضوع بیانات ماه مبارک رمضان، معارف دینی مربوط به 
روزه داری، آداب دع��ا، تکالیف مؤمنان در این ماه از نظر فردی، 
اجتماعی و سیاس��ی و نظایر آن باشد. کتاب را انتشارات انقالب 

اسالمي منتشر کرده است.
دوم اینکه صرفاً در محدوده  زمانی از حلول ماه مبارک رمضان 
تا پایان روز عید سعید فطر هر سال بیان شده باشد. خواننده ای 
که با دّقت این کتاب را مطالعه کند در فضای معنوی ش��ریک  
می ش��ود که گوینده  بزرگوارش قصد انتقال آن را داشته است و 
ای��ن فضای معنوی در ماه رمضان که فضای معنوی و ملکوتی 
بر عالم و به خصوص بر جامعه ی اسالمی و مؤمنین اهل عبادت 

حکم فرما است، دو چندان می شود.
یکی از وجوه چشمگیر بیانات رهبر انقالب در طول 22 سال 
گذشته پیوستگی و انسجام مطالب در موضوعات مختلف است. 
البّت��ه با این ویژگی که حّتی اگر موضوعی واحد چند بار آن هم 
در طول سال های مختلف مورد تأکید قرار گرفته باشد، هر بار یا 
از زاویه ای جدید به موضوع نگریسته اند یا نکته ای جدید به ابعاد 

موضوع یا تحلیل آن افزوده اند.
نمون��ه جالب این نکته را می ت��وان در مورد موضوع تقوا یا 

استغفار که ترجیع بند مهّم این کتاب است، به وضوح دید.
رهب��ر انقالب از ماه مبارک رمض��ان با تعابیر و صفت های 
مختلف یاد کرده است که هر یک حاکی از توّجه به محتوای آن 
وصف در معارف اسالمی خصوصاً گنجینه  ارزشمند احادیث اهل 
عصمت و طهارت علیهم  الّسالم دارد. نمونه  دیگر را می توان در 
استفاده ایشان از تعبیر بهار دید. رهبر انقالب به کرات از ترکیباتی 
چون بهار دعا و قرآن، بهار خودسازی و عبادت، بهار اُنس با خدا، 
بهار توّجه و ذکر و استغفار و استغاثه به خدا استفاده کرده اند. اّما 
این تعابیر از محدوده  تقارن بهار طبیعت و ماه رمضان درمی گذرد و 
آنگاه با تحلیلی جامع سخن از بهار واقعی بودن رمضان صرف نظر 

از تق��ارن یا عدم تقارن با بهار طبیعت به میان می آید و رمضان 
مبدأ س��ال حقیقی برای مؤمنان شناخته می شود و سال ایمانی 
مسلمانان با رمضان آغاز می شود و عبادات ماه رمضان به عنوان 
سرمایه ای برای گذران یازده ماه بعدی تا فرا رسیدن ماه رمضان 
بعد قلمداد می شود. بدین ترتیب بهار حقیقی مسلمانان به معنی 

تحّول و نوسازی و بازسازی درونی مورد تأکید قرار می گیرد.
توج��ه به جنبه ه��ای اجتماعی توصیه های دین��ی، از دیگر 
مشّخصات بیانات معظم له درباره  ماه رمضان و آداب روزه داری 
اس��ت، در مجموعه  این بیانات به معروف هایی همچون اّطالع 
از وضع محرومان، رس��یدگی به مستضعفان، محّبت به ایتام، و 
دستگیری از ضعفا، امر و از منکرهایی چون اسراف، تبذیر، تفرقه، 
و امثال آن نهی می شود و بدین ترتیب توصیه به کسب فضایل 
و پرهیز از رذائل اخالقی از محدوده  شخصی و فردی خارج شده 
و به مشّخصاتی برای جامعه  مطلوب اسالمی تبدیل می شود. در 
این میان تفاوت میان مواعظی که اصالح فرد و محدوده  شخصی 
و حّداکثر خانوادگی مس��لمانان را در نظ��ر می گیرد با دیدگاهی 
ک��ه عالوه بر اصالح محیط ف��ردی و خانوادگی، اصالح محیط 
عمومی جامعه را به عنوان جامعه  آرمانی اسالمی هدف میگیرد، 
به روشنی آشکار است. پرداختن به مسائل اجتماعی خواه  ناخواه 
به بحث آسیب های جامعه دینی از نظر سیاسی می انجامد و آفات 
و خطراتی که جامعه  اسالمی را تهدید می کنند، تحلیل می شوند. 
در این مباحث با اس��تفاده از معارف اسالمی و عبرت های تاریخ 
پرفراز و نش��یب اسالم ،عوامل انحطاط مسلمین بررسی شده و 
بر بصیرت و صبر به عنوان پادزهر همه  غفلت ها و  دنیادوستی، 
قدرت طلبی، منّیت و خود برتر بینی و فساد اقتصادی و اخالقی که 
از مهم ترین عوامل سقوط شخصیت هایی تأثیرگذار و کارگزاران 

اسالمی است، تاکید شده است.

- شب های ماه رمضان کم حرف بزنید. کم قصه بگویید. این چیزهایی که در 
تلویزیون نشان می دهند برای تفریح است یا برای بچه ها. شما که روزه دارید 

کمتر این و آن را گوش دهید.
 - افطار که کردید، بدنتان که آرام گرفت، دعایی، ثنایی یک دقیقه خدا را یاد 
کنید. با خودتان خلوت کنید. به قرآن نگاه کنید. یا اینکه اصال ساکت بنشینید. 
این خیلی قیمتی اس��ت. آدم افطار حقیقی را با خدا می کند. افطار حقیقی که 
خوردن نیست. ابعث حیا، آن افطار است . نماز پیامبر)ص( است. روزه علی)ع( 

است. افطار خداست. از افطار باالتر هم چیزی نیست.
 - هر که علی)ع( را قبول کند در دنیا کم حرف می زند، آلوده نمی شود. ذکر 

دنیا را کم می کند ادعایش از بین می رود.
- نگویمت که همه ساله می پرستی کن / سه ماه “می” خور و نه ماه پارسا باش
 تفسیر این بیت حافظ این است که سه ماه رجب و شعبان و رمضان فصول 
اهل محبت اس��ت. س��ه ماه کافی است تا نه ماه دیگر را شراب صافی: یامن 
یکفی من کل شی و ال یکفی منه شی، اکفنی ما اهمنی من امر الدنیا و اآلخره 

آنچه نادیدنی است برایت به تماشا بگذارد .
- اولیای خدا چه چیزی برداشت کردند که وقتی به این ماه می رسیدند مثال 
بارز واشتاق الی قربک فی المشتاقین بودند؟ بی شک به خدا اطمینان داشتند 
و در هر حال رضا بودند. آدم ها برایشان فرقی نمی کرد و همه را به دید الهی 
می دیدند. مریضی و بی پولی و مرگ و غم و غصه و حتی شادیها برای آنها 

نشانه است از سلطان السالطین .
- هر جا غّصه دار شدی استغفار کن. استغفار امان انسان است.

  - چه غم خود را داش��ته باش��ی و چه غم مؤمنین را، اس��تغفار غم ها را از 
بین می برد. همان طور که وقتی خطا می کنی همه صدمه می خورند، مثاًل 
وقتی چند نفر کفران نعمت می کنند به همه ضرر می رسد؛ استغفار هم که 

می کنی به همه ماسوای خودت نفع می رسانی.
- در حدیث است که هشت چیز شما دست خداست: موت و حیات، مرض و 
صحت، فقر و غنا، خواب و بیداری. چه چیزی می ماند که دست خودمان باشد.
توصیههاییاززندهیادحاجاسماعیلدوالبی

بوی بارون

ویتامینه 


