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  مرضيه باميري
 _قرآنت خوبه؟

_  يه چيزايي از دبيرس��تان و دانش��گاه يادم 
مونده. چي ميخواي؟

_  دخت��رم تحقي��ق در مورد قرض الحس��نه 
خواسته. نميدونم چه کار کنم؟

)مي خندد( واال س��وادم در اين حد نيس��ت. 
ميتونم برات از توي اينترنت پيدا کنم.

_ دمتگرم. خيلي آقايي. 
_  برنامه راديو باشه اشکال نداره؟

_ باشه، هر چي بود مهم نيست. کارم راه بيفته، 
االن دوباره زنگ ميزنه. 

_  ببين اين آيه رو گوش کن و بنويس. 
_  صدا ضعيفه، نميتونم نت بردارم. بي زحمت 

فايلشو برام بفرست. 
_  بذار پس فايل کم حجمشو پيدا کنم. 

)با خنده( خدا پدر مادر مخت��رع اينترنت رو 
بيامرزه. تحقي��ق رو عين آب خ��وردن کرده 
)صداي هش��دار دريافت( ايول سرعت! اومد. 

)آيه را از گوشي تلفن همراه مي شنود.(
َ َقْرضاً َحَسناً َفُيضاِعَفُه  » َمْن َذا الهَّذي يُْقِرُض اللهَّ
ُ يَْقِب��ضُ َو يَْبُصُط َو إِلَْيِه  لَُه أَْضعافاً َکثيَرًة َو اللهَّ

تُْرَجُعوَن.«
کيس��ت که خدا را وامي نيکو دهد؟ پس خدا 
وام او را به چند برابر افزون کند و خداست که 
تنگي و وسعت مي بخشد و شما به سوي او باز 

مي گرديد.
_  دمتگرم علوي جان! حرف قرض الحسنه شد 

يادم افتاد يه کاري باهات داشتم.
)ب��ا ش��وخي( کارت مثل تحقيقت س��خت 

نباشه؟  
_ يه بنده خدايي 3 تومن ازت پول مي خواست 

قرض کنه. روش نشد بهت بگه. 
_ ِکي پس ميده؟

)مردد( نميدونم. نگفت ولي... فکر کنم دو،سه 
ماهه. 

_ ازش چک ميگيرم. سه و سيصد. 
_  باشه دمتگرم. ميده )هوشيار مي شود ( چقد؟ 

سيصد؟ تو ميخواي ازش اسکونت بگيري؟ 
)خونسرد( زياد نگرفتم. عرف بازار همينه! )با 
خودش زمزمه مي کند( چه کار کنم؟ اگه بدون 
سود بهش بدم از فردا همه اينجا صف ميکشن؟ 
بيخيال من با اوس کريم معامله ميکنم. حتماً 
کارش گير بوده ب��ه م��ن رو زده! )خطاب به 

رضايي( بگو فردا چک بياره. 
 )سرسنگين( نه دس��تت درد نکنه. فکر نکنم 

نزول بگيره. اهل اين حرفا نيست. 
_ کي اس��کونت خواس��ت؟ )با خنده و آرام( 
قرض الحس��نه! فقط من از بدقولي بدم مياد. 
بهش بگو همون س��ه ماه. واسه ضمانتم چک 

يا سفته مي گيرم. 
_ خيلي آقايي. دمت گرم.  

قرض نيکو

کوتاه مثل زندگي

سبک آموزش

باور عميق ذهني و قلبي به قرآن آرامش بخش
به جان و روحتان و ان يکاد بخوانيد

نگاه

اگر کس��ي گره��ي در کارش افتاده باش��د و 
دس��ت به هر کاري بزند، وقتي تم��ام راه ها را 
امتحان ک��رد و نتيجه نگرفت، به پيش��نهاد 
دوس��ت يا هم��کارش پيش ي��ک دعانويس 
مجرب مي رود. چند تا س��ؤال از او مي پرسد و 
خيلي زود مي فهمد که او را جادو کرده اند؛ با 
چند تا تخم مرغ که ادعا مي کند هر روز صبح 
زود جلوي خانه اش ب��وده. يکي هم مي گويد 
نخ و س��وزن در ماش��ينش پيدا کرده و از آن 
روز رابطه ش��ان دارد هر روز وخيم تر  و س��ر 
هيچ و پوچ دعوايش��ان مي شود. برايت نسخه 
مي پيچد. چيزهايي را با هم قاطي مي کند که 
بايد بجوشاني. يکسري از دستورها را بايد دفن 
کني. بعضي شان هم بايد روي لباس کسي که 
مد نظرت است اسپري کني. با توجه به برخي 
آيات صريح قرآن که به موضوع سحر و جادو 
اشاره کرده است، نمي توان حضور سحر و جادو 
را به طور کلي انکار کرد، اما بايد مراقب شيادها 
بود و به دکانش��ان نرفت، چراکه بس��ياري از 
سحرهاي امروزي و مخصوصاً راه هاي دفعشان 
خرافه اي بيش نيست و وجهه منطقي ندارد. 
ساحران زمان حضرت موسي)ع( از شعبده و 
چشم بندي که بخشي از سحر است، استفاده 
مي کردند. طناب را مي انداختند، چش��م هاي 
مردم را سحر و وانمود مي کردند طناب حرکت 
مي کند. در حالي که آنها تصرفي روي اشياي 

پيرامونشان نداشتند. 
يادمان باش��د بخشي از سحر ناش��ي از توجه 
بيش از حد به خرافات و تصرف سحر در خيال 
انسان است. اگر مردم آگاهي کامل پيدا کنند، 
قطعاً دکان خيلي از اين ساحران فريبکار تخته 
مي ش��ود. در کتاب مفاتيح الجن��ان دعاهاي 
بسياري براي دفع سحر آمده و خواندن مداوم 
آيت الکرسي و آيه مبارکه و ان يکاد از روي باور 
و اعتقاد عميق فکري و قلبي يکي از مهم ترين 
راه هاي مقابله با آن است. امروزه خواندن و ان 
يکاد و نصب کاشي آن در خانه ها يا تابلوي آن 
در ميان خانواده ها مرس��وم اس��ت که همين 

نشان از باور ايراني ها درباره چشم زخم و سحر 
دارد. چشم زخم همان تعبير چشم شور است 
که همه ب��ه کار مي بريم. گاه��ي پيش آمده 
مهماني آمده و بع��د از تعريف و تمجيد فرد يا 
وسيله اي، ترسيده ايد که مورد هجوم چشم بد 
قرار بگيريد. آن وقت است که بالفاصله بعد از 
رفتنش اس��پند دود مي کنيد. دانه اي که در 
ميان کندر و گلپر براي ما ايراني ها آرام بخش 
بوده و خيال ذهن و روحمان را در برابر چشم 

شور ايمن مي کند. 
فراموش نکنيم چشم زخم از نظر علمي ثابت 
شده است و در بسياري از کشورها و در اديان 
مختلف به آن باور داشته اند و نسخه هايي براي 

رفع آن دارند. 
به گفته بزرگان دين ما که هميش��ه راه هايي 
اخالقي و مفي��د براي جامع��ه ارائه مي دهند 
صدقه دادن يکي از بزرگ ترين و مطمئن ترين 
راه هاي دفع چشم زخم است. امام صادق)ع( 
مي فرمايد: » اگر کسي از شما چيزي از برادرش 
او را متعجب ساخت س��ه بار بگويد؛ ماشاءالل 

الحول و ال قوه اال بالل العلي العظيم.«
آنچه پيداس��ت اينکه انرژي منفي حس��ادت 
و بخل آنقدر زياد و تأثيرگذار اس��ت که هيچ 
کدام از م��ردم جهان از آن در امان نيس��تند. 
حتي انرژي ه��اي کوانتومي ه��م تحت تأثير 
انرژي هاي منفي هس��تند و يکي از مهم ترين 

مقوله ها پاکسازي حسادت است. 
ختم کالم، آيه شريفه ۵۱ از سوره قلم معروف 
به آيه »و إن يکاد« را زمزمه مي کنيم که فرمود: 
»و إِن يکاُد الّذيَن َکَفروا لَيزلِقونََک بِأَبصِرِهم لَّما 
هَُّه لََمجنوٌن و َما ُهَو إاِّل  کَر و يقولوَن إِن َسِمُعوا الِذّ
ِذکٌر لِلَعلَمين« »و همانا نزديک است کافران 
هنگامي که قرآن را مي ش��نوند، با )نگاه ها( و 
چشم هايشان تو را به زمين بزنند و مي گويند: 
او مجنون است؛ حال آنکه قرآن )يا پيامبر( جز 

اندرزي براي جهانيان نيست.« 
اميد که در س��ايه قرآن، زندگي مان همواره از 

چشم بد و جهل و ناداني در امان باشد. 

در جست وجوي پاسخي دوباره: چرا بايد قرآن بخوانيم؟

وقت�ي کودکي ب�ه حرمت يک م�ادر توي 
مترو با همه خستگي اش برخاست، وقتي 
زباله اي در طبيعت نماند، وقتي بساط دروغ 
از ميانمان برچيده ش�د، وقتي مسئوالن 
با مردم صادق بودند، وقتي غذاها حالل و 
سالم بودند، وقتي با حيوانات مهربان شديم. 
وقتي به آنچه داريم قانع شديم، وقتي تنها 
راه نجات را در تمسک به آموزه هاي ديني 
و واليت پذي�ري ديديم، وقت�ي زندان ها 
خلوت ش�د، آن وقت اس�ت که مي گوييم 
کاش اين کمپين را زودتر راه انداخته بوديم

کمپين مسلماني با ترويج فرهنگ قرآني

 معجزه اي روي طاقچه  خانه هايمان
اين کتاب مقدس را همه مي شناس��ند. کتابي که 
رازهاي بسياري در خود دارد. يادش آمد که خوانده 
بود: » کسي که زمين را مس��تقر و آرام قرار داد و 
ميان آن نهرهايي روان ساخت و براي آن کوه هاي 
ثابت و پابرجا ايجاد کرد و ميان دو دريا مانعي قرار 
داد تا با هم مخلوط نش��وند. ب��ا اين حال آي��ا معبودي با 

خداست؟! نه، بلکه بيشتر آنان نمي دانند و جاهلند.« 
موج هايی بزرگ و جريان هاي قوي در درياي مديترانه 
و اقيان��وس اطل��س وج��ود دارد. مديتران��ه از طريق 
جبل الطارق وارد آتالنتيس مي ش��ود، ميان اين دو در 
اعماق چند صد متري ديوار وجود دارد. در طرفين اين 
مانع، هر يک از درياها دما، ش��وري و غلظت و ش��رايط 
زيستي خاص خودش را دارد. مثاًل آب درياي مديترانه 
در مقايسه با اقيانوس اطلس، گرم، شور و کم غلظت تر 
اس��ت. اين دو دريا هرگ��ز از مرز خود فرات��ر نمي روند 
يا اينکه در آيه 43 س��وره نور خداوند مي فرمايد: » آيا 
نديدي که خداوند ابرهايي را به آرامي مي راند، سپس 
ميان آنها پيوند مي دهد و بعد آن را متراکم مي س��ازد؟ 
در اين حال دانه هاي باران را مي بيني که از البه الي آن 
خارج مي شود و از آس��مان. از کوه هايي که در آن است 
دانه هاي تگرگ نازل مي کند و هر ک��س را بخواهد به 
وسيله آن زيان مي رس��اند و از هر که بخواهد اين زيان 
را برطرف مي کند. نزديک اس��ت درخشندگي برق آن 

چشم ها را ببرد.« 
دانش��مندان با مطالعه روي ابرها به اين نتيجه رسيدند 
که بارش باران از آسمان داراي سيستم و مراحل خاصي 
است و بر اين اس��اس هواشناس��ان در مورد تشکيل ابر 
کومولونيمب��وس مطالعه کردند تا نح��وه توليد و ايجاد 
باران تگرگ و نور را بيابند. و اين تنها دو تا از معجزه هاي 
آشکار کتابي است که ما روي طاقچه هايمان گذاشته ايم 
و آن را برکت خانه مي دانيم. همان کتابي که همه باالي 
سر نوزادشان مي گذارند تا از آل ، جن و انس دور بماند. 
عروس ها خوش يمن مي دانند خريد آيينه و شمعدان را. 
حتي يک جلد کالم الل مجيد زينت بخش عقدنامه شان 
اس��ت به عنوان مهريه. يک ايراني وقتي به جاي جديد 
مي رود اول از همه آيينه و ش��معدان مي برد. پشت سر 
مس��افر آب مي ريزد و از زي��ر ق��رآن ردش مي کند که 
مسافرش از بال ايمن بماند. حتي مالک درستي و قضاوت 
گفته هاي شهود در دادگاه سوگنديست که به اين کتاب 
مقدس ياد مي کنند. يادش مي آيد براي سالمتي دخترش 
و همه حاجت هاي بزرگش س��فره انعام نذر مي کرده و 
هميشه حاجت روا گشته است. ياد دوست مجازي اش که 
ساکن انگليس هستند، مي افتد. بحث داغ دين شناسي که 
راه انداخته بودند. از آن مسلمان هاي دوآتيشه که آن سر 
دنيا هم واجباتش ترک نمي شود و پسرش توي مدرسه 
ايراني ها چند جزء قرآن را حفظ کرده است. وقتي ميان 
يک اقليت غيرمسلمان باشي دلت مي خواهد با تمام قوا 
از دين و کتابت دفاع کني. يک پيامبر خاتم)ص( داريم 
که کل جهان با هر آيي��ن و مذهبي او را مي شناس��ند. 
يک بزرگمرد به نام حضرت اميرالمؤمنين)ع( که حتي 
غيرمس��لمان ها عاش��ق مرامش مي ش��وند. حتي امام 
حسين)ع( مس��لمان هاي جهان اس��ت. کتاب آسماني 
نشانه مسلماني است و در هر مسجد دنيا که باشي پيدا 

مي شود. کتابي که هويت خانه هاي مسلمانان است. 

 قدر اين مونس دل ها را بدانيم
 وقتي در غربت باشي، آيه هاي قرآن مي شود 
مونس شبانه ات براي رفع دلتنگي، مي شود 
تمام کس و کارت و عين آب است روي آتش 

دل آشوبي و يأس. 

راستي چه کتاب غريبي داريم! چه نشانه عجيبي که 
تمام دنيا آن را مي شناسند اما خودمان در حد گذاشتن 
لب طاقچه اتاقمان مي شناسيم. جالب تر اينکه قرآن 
هم معمولي و الکچري دارد. بعضي جلدهايش آنقدر 
نفيس و گران است که بعضي مؤمن هاي قرآن خوان به 
خواب هم نمي بينند. هرچه پولدارتر، قرآن روي ميز 

هنري و گرانقيمت تر! 
دوستش از ذکر يونسيه مي پرسد. چيزهايي درباره اش 
خوانده اما مجبور مي شود اطالعات کاملي پيدا کند تا 
بتواند با او بحث کند. آيه اي که قصه اش سراسر پند و 
اندرز است. قصه يونس در ش��کم ماهي. نمي دانست 
يونس به خاطر تنبي��ه خداوند در ش��کم نهنگ گير 
مي افتد تا اعتراف کند. به دليل آنکه بدون دادن فرصت 
به قومش آنها را نفرين ک��رده بود و اين ذکري بود که 
حضرت يونس در شکم نهنگ بارها و بارها زمزمه کرد 
تا خداي ب��زرگ او را مورد رحمت ق��رار داد. اين ذکر 
يکي از آرام بخش ترين و مؤثرترين آيه هايي است که 
بد نيست آن را حفظ باشيم و گاه و بيگاه از آن استفاده 
کنيم. بهترين آيه براي توبه اس��ت. بهترين آيه براي 
بازگرداندن بالي نازل شده است. براي طلب بخشش. 
وقتي پدر و مادر يا کسي را آزرده ايم با اين ذکر از خدا 
بخواهيم راضي شود و يادمان باشد گاهي رضايت خدا 
در چيزي اس��ت که ما اصاًل تمايلي به آن نداريم و در 
نهايت وقت هايي که سعي مي کنيم بعضي از کارهايي 
که کرده ايم عقوبتي ندارند در حالي که از نگاه خداوند 

دور نمي ماند. حتي يونس پيامبر... 
» ال ال��ه اال انت س��بحانک اني کنت م��ن الظالمين 
فاستجبنا له نجيناه من الغم و کذلک ننجي المومنين« 
- » جز تو معبودي نيست! منزهي تو! من از ستمکاران 
بودم. ما دع��اي او را به اجابت رس��انديم و از آن اندوه 
نجاتش داديم، اين گونه مؤمنان را نجات مي دهيم.« 

 ميان چت با دوس��تش پرتاب مي ش��ود توي همين 
نزديکي ها! جايي ميان 80 ميليون مسلمان با وجوهات 
مشترک بس��يار. اينجا دو چيز حرف اصلي را مي زند، 
چيزي که ما را با ديگر مردم جه��ان متمايز مي کند؛ 
يکي ايراني بودنمان و يکي مس��لمان بودنمان. هر دو 
زيبا هس��ت و غرورآفرين. عده اي خرده مي گيرند که 
چرا قرآن به زبان عربي است اما من مي گويم شايد به 
زبان پارسي نباشد که آن هم به يقين حکمتي دارد، به 
عوض افتخار مسلماني نصيبمان شده که با اين کتاب، 
خاص ترين مردم جهان باشيم. کافيست قدر داشته مان 
را بدانيم و برويم به سوي کشف ناشناخته ها، برويم به 

سوي درياي بيکران حقيقت. 
آنقدر کتابمان مهم و دوست داش��تني است که تمام 
دانش��مندان عالم هم گرد هم جمع شوند نمي توانند 
رازه��اي درون��ش را کش��ف کنن��د. نمي دانيد چه 

اعجاب انگيز است! 

 کتاب زندگي را براي کودکان جذاب کنيم
قرآن شناس��ي خوب اس��ت اما آن هم 
تخصص خودش را دارد و آدم خودش را 
مي خواهد. بايد از درست کردن عالقه ها 
شروع کرد. از کوچک ترين نهاد اجتماعي! 
ک��ودکان ام��روز بهترين گزين��ه براي 
ساختن فرداي ايرانند. به شرطي که با نگرشي جديد و 
نگاهي نو به مس��ائل ديني پرورش بيابن��د. بياييد از 
مدرسه آغاز کنيم. ابتدايي ترين مکان آموزشي! قرآن 
را براي بچه ها ج��ذاب کنيم. ما پ��در و مادرها هي تو 
گوششان نخوانيم که قرآن براي تو سخت است زبان 
مادري نيست، تو برو اول الفباي خودمان را ياد بگير. 
اعتماد کني��م ب��ه ه��وش و ذکاوت نونهال هاي اين 
سرزميِن پر نعمت. بگذاريم ذهنشان پر از دانسته هاي 
مفيد شود. اگر علوم و رياضي و شعر برايشان مهم است، 
قرآن هم ج��زو ضروري ترين آموزش هاس��ت. نظام 
آموزشي ما اين سال ها زياد دس��تخوش تغيير بوده، 
خوب يا بدش فرقي ندارد قبول! اما هرچه که هس��ت 
ريشه در ارزش هاي اين سرزمين مقدس دارد. بگذاريم 
از خواندن شروع کنند. از حفظ کردن. بگذاريم هر سال 
در نمايش��گاه قرآن چرخي بزنند به همان اندازه که 
دغدغه داري��م، کتابخوان ب��ار آين��د. بگذاريم ميان 

ش��عرهاي مهد و مدرسه اش گاهي س��وره اي که ياد 
گرفته بخواند و برايش جايزه بگيريم. بزرگ تر که شدند 
يادش��ان بدهيم آيه هاي شفابخش را تفسير و تحليل 

کنند. 
آن وقت جامعه م��ا گل و بلبل مي ش��ود. تحليل که 
بياموزند، قدرت تفکر که فرا بگيرند، آن وقت مي شوند 
يک ش��هروند قانونمدار. آن وقت به جاي اينکه براي 
بچه ش��ان هزار و يک منطق بياورند ک��ه بايد مراقب 
طبيعت بود و بايد نظافت را ايمان کرد يک آيه کريمه 
که از بچگي توي ذهنشان نقش بسته و نهادينه شده 

مي شود پاسخ کودکشان،النظافه من االيمان!
مي شود يک ش��هروند متعهد به خانواده، يک کارمند 
وظيفه ش��ناس و با وجدان، يک قاضي عادل يا يک.... 
پس نگران کشش ذهن بچه ها نباشيم. اما ُخب! اينها 

کافي نيست. 

 راه اندازي کمپين مسلماني با ترويج فرهنگ 
قرآني 

زنده کردن قرآن در مي��ان يک اجتماع 
بزرگ عزمي راسخ مي طلبد. وقتي به آن 
انس پيدا کنيم ديگر مال حوزه و دانشگاه 
و يک عده بچه مؤمن نيس��ت. مي شود 
نش��انه يک کمپين بزرگ به نام کمپين 
مسلماني. کافي است ش��روع کنيم. آن وقت است که 
معجزه هايش را در ذره ذره ارکان جامعه خواهيم ديد. 
وقتي کودکي به حرمت يک مادر ت��وي مترو با همه 
خستگي اش برخاست، وقتي زباله اي در طبيعت نماند، 
وقت��ي بس��اط دروغ از ميانمان برچيده ش��د، وقتي 
مس��ئوالن با مردم صادق بودند، وقتي غذاها حالل و 
سالم بودند، وقتي با حيوانات مهربان شديم. وقتي به 
آنچه داريم قانع ش��ديم، وقتي تنه��ا راه نجات را در 
تمس��ک به آموزه هاي ديني و واليت پذيري ديديم، 
وقتي زندان ها خلوت شد، آن وقت است که مي گوييم 
کاش اين کمپين را زودتر راه انداخته بوديم. آن وقت 
است که ديگر قرآن را براي مرده ها نمي دانيم و نواي 
شورانگيز مرحوم عبدالباسط ما را پرتاب نمي کند ميان 
انبوه غصه و نواي مرگ. آن وقت ديگر صداي قرآن را 
که بشنويم منتظر نمي شويم تا پشتش مرگ کسي را 

بخوانند. 
ما پر از خاطره ايم با اين کتاب مقدس! ش��هيدانمان 
دلدادگي ها داشتند با خدايش��ان در سکوت سنگرها 
جايي ميان زمين و آسمان. موزه شهدا پر از قرآن هاي 
کوچک است که ش��ايد مادرها وقتي بچه هايشان را 
بدرقه جبهه مي کردند آن را به ساکش��ان س��نجاق 
کردند تا از بال ايمن بمانند. شايد مدافعان حرم وقتي 
آخرين نفس هايشان را مي کش��يدند، آيه هاي بسيار 
در ذهنشان نقش بسته و بوي عطر چادرنماز مادر که 
بدرقه اش کرده در سرش��ان مي پيچيده. شايد وقتي 
کسي در زندان خطاهايش محبوس شده با اين کالم 
جادويي راه را در تاريک ترين نقطه تاريخ پيدا کرده و 
هدايت شده است. شايد کسي جايي با شنيدن نوايي 

اشکي گوشه  چشمش لغزيده و توبه کرده است. 
اگر دير بجنبيم و ش��کاف اين نس��ل با دي��ن و قرآن 
بزرگ تر ش��ود، قافيه را باخته ايم. آن وقت يک کشور 
به ظاهر اسالمي نااميد داريم که جوانش به زور قوانين 
و محدوديت ها مسلمان اس��ت نه به اختيار و با عشق. 
بياييد ق��رآن را از مخاطب خاص ب��ودن جدا کنيم. 
بگذاري��م هر کس ان��دازه خودش با آن ان��س بگيرد. 
بگذاريم هواي اعتماد در کشور جاري شود. بگذاريم 
خورش��يد مهرباني و اعتماد و ايمان از پهناي خزر تا 

خليج هميشه پارس مان يکسان بتابد. 

 مرضيه باميري 
دخترک روي مبل نشسته و در حالي که گوشي توي دست و هدفون 
صورتي رنگي توي گوشش دارد، چشم به صفحه تلويزيون دوخته و 
برنامه هاي آن را هم با دقت رصد مي کن�د. ناگهان برنامه قطع و نواي 
قرآن پخش مي شود. مادر از او مي خواهد به احترام قرآن صداي گوشي 
را کم کند. همين مي شود يک عالمت سؤال در ذهن پرسشگرش که 
چرا بايد س�کوت کرد؟ مادر به پاس�خ کوتاه »چون گناه دارد« اکتفا 
مي کن�د اما خودش غرق فکر مي ش�ود. ن�واي زيباي ق�رآن دلش را 

مي لرزاند. انگار چيزي اعماق قلبش تکان خورده باشد. پرسش کودک 
او را از انزوا بيرون مي کشاند. 

_»مامان چرا ما بايد قرآن بخونيم؟«
مادر لبخندي هديه صورت معصومش مي کند و مي گويد: 

_»چون کتاب آسماني ماست. ما را به راه راس�ت هدايت مي کند« و 
کودک بدون معطلي توي حرفش مي پرد: »مثل پليس ؟«

برايش مي گويد:» اين کتاب هر مس�لمان است و اگر به آن تکيه کند 
خوشبخت مي شود.« ذهنش پر از س�ؤال است اما به سکوتي پر معنا 

اکتفا مي کند و به صداي قرآن که از تلويزيون پخش مي ش�ود، گوش 
مي کند. او دنبال خوشبختي مي گردد گويا!

اما مادر به پاس�خي که داده مي انديش�د. اينکه تکيه به قرآن باعث 
خوشبختي است، اما االن کمتر کسي در پي آن است. حاال خوشبختي 
در پول و قدرت و مقام است نه در کتابي نوشته به زبان عربي. يادش 
مي آيد توي خانه هر کس يک جلد حتمًا پيدا مي ش�ود. با ديدن جلد 
زيبا و آذين شده با طرح هاي اسليمي قرآنش لبخند بر لبش مي نشيند. 

گويي خاطره ها و افکاري شيرين از شيارهاي ذهنش مي گذرد. 

اگ�ر دي�ر بجنبيم و ش�کاف اين نس�ل 
با دين و ق�رآن بزرگ تر ش�ود، قافيه را 
باخته ايم. آن وقت يک کش�ور به ظاهر 
اس�المي نااميد داريم که جوانش به زور 
قوانين و محدوديت ها مس�لمان اس�ت 
نه به اختيار و با عش�ق. بياييد قرآن را از 
مخاطب خاص بودن جدا کنيم. بگذاريم 
هر کس اندازه خ�ودش با آن انس بگيرد
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