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دلنوشته اي براي زلزله كرمانشاه

آن روز دل ايران لرزيد

سبك همدلي

در شرف جدايي بودند. حرف هايشان را زده و قرارشان 
را براي روز دادگاه تعيين كرده بودند. دس��ت دخترش 
را گرفت و با يك چمدان از خانه اي كه برايش با جهنم 
فرقي نداش��ت بيرون زد. جايي جز خانه پدر امن نبود. 
با اولين پرواز راهي كرمانش��اه ش��دند و برادرش براي 
استقبال آمد. عادت نداشت از مشكالتش بگويد، مثل 
همه آدم هاي روشنفكري كه طالق را راه منطقي براي 
اتمام يك رابطه مي دانند. يك هفته تا دادگاه مانده بود. 
هر دو اصرار به جدايي داش��تند اما هر دو توي تنهايي 
خود، م��ردد بودند. يك غ��رور احمقانه نمي گذاش��ت 
زندگي كنند و عيب هاي خود را در آينه ببينند. سميرا 
حال خوشي نداش��ت و حرف نزده مي شد فهميد تنها 
آمدنش به كرمانشاه بي دليل نيس��ت. چند روزي ماند 
اما طاقت س��ؤال و جواب هاي خانواده را نداش��ت. اما و 
اگر هاي مادر كالفه اش كرده بود. مي خواست تنها باشد. 
مي خواست بيشتر فكر كند. دخترش را برداشت و راهي 
سر پل ذهاب ش��د. خانه مادربزرگش آنجا بود. ماشين 
برادرش را برداشته بود و تنها با يك دختر پنج ساله زده 
بود ميان جاده اي تاريك و ترسناك در دل پاييزي سرد! 
خانه قديمي مادربزرگ با آن استكان هاي گلدار چاي، 
حالش را خوب و مجراهاي مغزش را مثل يك بخور تمام 

عيار باز مي كرد. 

اميد هم دل توي دلش نب��ود. دوري دخترش آزارش 
مي داد. زنش را دوس��ت داشت اما خودخواهي هايش 
را نه! توي تنهايي مردانه اش مقابل تلويزيون خوابش 

برده بود كه خبر به��ت آور زلزله تكانش داد. مثل برق 
از جا پريد و مثل باد خودش را به گوشي رساند. همه 
خطوط اشغال بود. فقط اشك بود كه مي ريخت. طالق 

فراموشش شد. آن لحظه فقط دلش مي خواست همسر 
و دخترش زنده و خوب باشند. نفهميد به چه سرعتي 
جاده را درنورديد و هنوز آفتاب باال نيامده كرمانش��اه 
بود. خداخدا مي كرد دخترك در را برايش باز كند، اما 
او نبود. مادرش هم نبود. با اش��كي به پهناي صورت 
از او استقبال ش��د و مادري كه ضجه مي زد دخترش 
را به او بازگرداند. با دوس��ت امدادگرش راهي سر پل 
ذهاب ش��د. تمام مدت فقط يك آرزو داش��ت آن هم 

زنده بودنشان بود. 
رفت و براي رس��يدن به دختركش جنازه ها را رد كرد و 
با دوس��ت امدادگرش چند نفري را از زير آوارها بيرون 
كش��يد، اما هنوز دلش پي��ش زن و فرزند ب��ود. جنازه 
مادربزرگ را هرطور بود پيدا كرد اما خبري از آن دو نبود. 
هر لحظه دلش��وره اش افزون تر مي شد. نمي دانست چه 
كند. دستپاچه و هراسان مثل همه آدم هاي گنگي كه در 
بهت دنبال چيزي يا كسي مي گشتند. تمام زندگي ها زير 
خاك بود و او دنبال يك زندگي نيمه كاره و ترك برداشته 

كه حاال دلش براي همان ترك ها تنگ بود. 
وقتي آنها را زخم��ي و خون آلود توي بيمارس��تان ديد 
سجده شكر به جا آورد و احضاريه را همان جا پاره كرد. او 
فكرش را هم نمي كرد زلزله هفت ريشتري بتواند چيزي 

را هم درست كند! چيزي مانند زندگي! 

ز مثل زلزله، مثل زندگي
رسم زندگي

اين روزها دلم حال و هواي عجيبي دارد. باران پاييزي مي بارد و جان هاي تشنه مخلوقات 
سيراب مي شود از پياله مهرباني حضرتش. عاشقان حال و هواي ديگري دارند و پيشه وران 
خوشحال از سيراب شدن زمين هايش�ان. همه توي پاييز شادند و مس�رور به لطف انرژي 
نقاشي رنگارنگ طبيعت. مي گويند زير باران كه راه مي روي دستت را زير دانه هايش بگير تا 
از سخاوتش بهره مند شوي. مي گويند زير باران كه باشي دعاها بهتر مستجاب مي شود. اما 
نمي دانم تو چه دعايي كردي كه استجابتش اين همه تلخ بود و نفسگير. ميان خاطرات تلخ 
يك پاييز غم انگيز گير كرده ام. توي خاطرات آبان 96 مي مانم و دست وپا مي زنم. چه زود دو 
سال از آن فاجعه گذشت! چه تلخ گذشت اما گذشت. انگار همين ديشب بود. شبي سرد ميان 
پاييز كه مردم مهربان منطقه اي در غرب ايران زمين، براي آسودن از كار و روزمرگي هايشان 
به خانه رفتن�د. مثل همه خوابيدند و براي فردايش�ان ه�زاران برنامه ريختن�د. نمي دانم 
بچه ها چه امتحاني داش�تند؟ نمي دانم مادر خانه وعده پختن چه غذايي به كودكش داده 
بود؟ نمي دانم چند كودك قرار بود تاريخ تولدشان بيست ويكم آبان 96 باشد؟ نمي دانم... 

زمين كه از خش��م به خود لرزي��د، تمام اين 
رازهاي سر به مهر را در دلش مدفون ساخت. 
فقط خاك مي داند آن شب چند نفر دلتنگ 
بوده اند. چن��د زوج با ه��م قهر بوده ان��د و با 
دزديدن نگاهش��ان از هم به بس��تر رفته اند. 
كس��ي نمي داند اما حيف ك��ه هرگز فرصت 

آشتي و دلجويي نيافتند. 
ايران به خ��ود لرزيد. دل همه ت��كان خورد و 
در چش��م به هم زدني تمام ايران س��ياه پوش 
ش��د. ف��رداي آن روز همه راهي ش��دند. دل 
توي دل هيچ كس نب��ود. هيچ كس در محل 
كارش آرام و قرار نداش��ت. هيچ كس دست و 
دلش به كار كردن نمي رفت. دل ها همه توي 
»ازگله« و »سر پل ذهاب« بود و چشم ها پاي 
قاب جادويي تلويريون خيره به گزارش هاي 
لحظه به لحظه اين فاجعه. اگر كسي اهل قصه 
نوش��تن بود آنجا مي توانس��ت به تعداد همه 
آدم هاي جا مانده قصه بنويس��د. مي توانست 
صحنه هاي بكر و غم انگيز براي عكس هايش 
شكار كند. عرصه خوبي بود براي نشان دادن 
محبوبيت سلبريتي ها. حاال وقتش بود خودي 
نشان دهند و پاي كار بيايند. آن روزها حرف و 
حديث زياد بود. همه داغ بودند و قول و وعده 
وعيدهاي بس��يار دادند. يكي از سر مهر براي 
كودكان اس��باب بازي خريد. يك��ي مايحتاج 
ضروري تدارك ديد و آن ديگري غذاي گرم 
مي فرستاد. خالصه آنكه محش��ري به پا بود 
آنجا. بوي همدل��ي و انس��انيت از همه جا به 
مش��ام مي رس��يد. همه، اختالفات فرهنگي 
و سياسي ش��ان را كنار زده بودن��د و فقط به 
بازگرداندن آرام��ش مردم مي انديش��يدند. 
امدادگران ش��ب و روزشان يكي ش��ده بود. 
دلشان درد داشت از جراحت آن همه جنازه 
بيگناه كه قرباني خشم زمين شده بودند. از آن 
همه صحنه هاي دلخراش. كودكي كه دنبال 
عروسكش مي گشت. خواهري كه دنبال جنازه 
برادرش مي دويد. مادري كه باالي سر كودك 
شش ماهه اش ضجه مي زد. دختري كه توي 
بهت بود از باليي كه س��رش آمده و كسي به 
عنوان خان��واده برايش نمانده اس��ت. چقدر 
گريه دش��وار بود براي مردي كه همسرش را 
به دس��ت خاك سپرده اس��ت. چقدر غروب 
وحشتناكي است براي وداع با مادر. چه حال 
عجيبي داشتند آنهايي كه در ديار غريب دور 
از خانواده بودند. خبر را شنيدند و معلوم نيست 
با چه حال��ي خود را به آنجا رس��اندند. چقدر 
توي دلشان خداخدا كردند خانواده شان جزو 
رفتگان نباشد. چقدر آن شب برقراري تماس 
با منطقه دشوار بود و ش��نيدن يك بوق آزاد، 
يك س��الم به نش��ان زنده بودن رؤياي تمام 
بي قرارهاي دور از وطن بود. چقدر راه طوالني 
بود! چرا فراق به سر نمي رسيد و خاك وطن را 

به چشم نمي ديد؟
سه س��ال از آن روزهاي پردلهره مي گذرد اما 

من هرگز ندانستم آن روز توي دل آدم ها چه 
مي گذش��ت. عين قيامت محشر بود. هركس 
كاري مي ك��رد؛ يكي غ��ذا م��ي داد. يكي به 
بهت زده هاي عزيز از دست داده مشاوره مي داد. 
يكي با كودكان بازي مي ك��رد و يكي درگير 
جنازه ها بود كه يكي يكي به شمارشان افزوده 
مي ش��د و زلزله غرب را از پرتلفات ترين هاي 
تاريخ مي كرد. كودكان توي چادرهاي س��رد 
امداد بي پناه بودند. عزادار بودند و هنوز توي 
شوك از آن باليي كه سرشان آمده. چه تقدير 
تلخي! آنها كه رفتند. خدايشان بيامرزد. رفتند 
و نديدند بالهايي كه سر مانده ها آمد. نديدند 
كودكشان گرسنه توي چادر زانوي ترس و غم 
در آغوش گرفته و هق ه��ق مي كند. نديدند 
مادرها چگونه دور از نگاه دلبندانش��ان س��ر 
زير چادر برده و  هاي هاي گريس��تند. نديدند 
چه صف بلن��دي بود براي گرفت��ن غذا و چه 
دست ها كه دراز شد به سوي توزيع كننده هاي 
آب معدني كه حاال همان آب رؤياي شيرين 

مردم بود. 
آن روز ها ح��رف همه زلزله زده ه��ا بود. يكي 
برنامه مي ساخت، يكي سود كنسرتش را براي 
آنها خرج كرد، يكي... هركس به هر اندازه كه 
مي توانست از جان و دل ياري مي كرد. خبري 
از ترحم نب��ود. خبري از غرور و خودس��تايي 
نبود. نيروه��اي ارتش و س��پاه و هالل احمر 
سنگ تمام گذاشتند. همه تالششان را كردند 
تا آب توي دل زلزله زده ها تكان نخورد. آنها به 
اندازه كافي اندوه داش��تند. به اندازه كافي از 
زندگي بدون عزيزانشان سير بودند. بسياري 
از آنها حتي فرصت نكردند براي مردگانشان 
مراسمي شايسته بگيرند. خيلي هايشان حتي 
نتوانس��تند روي قبر مادر بيفتن��د و برايش 
اش��ك بريزند. آنجا همه چيز ف��رق مي كرد. 
مردنش كه تلخ بود، زندگي و آداب و رس��وم 
هم حرفي براي گفتن نداشت. چه مظلومانه 
رفتند! چه مظلومانه ماندند براي يك زندگي 
دوباره. دشوار بودن ساختن از صفر. ساختن 
خانه را مي شد كاري كرد اما با داغ رفته ها چه 
مي كردند؟ از يك سو باران نويد آمدن مي داد. 
همه جا باران نماد رحمت بود اما آنجا باران بر 
داغ ها افزود. خانه ها و چادرها را زير آب برد و 
همان اندك آرامش موقتي را كه برايشان مهيا 

بود از آنها گرفت. 
اما زندگي رسم عجيبي اس��ت. مي گويند تا 
نفس��ي باال و پايين مي رود بايد زندگي كرد. 
يعني تا ش��قايق هس��ت زندگي باي��د كرد. 
توي همان شهرآش��وب مردم به خودش��ان 
آمدند. كسي به اندازه خودشان نمي توانست 
ياري ش��ان كند. غم ها را توي قلب بزرگشان 
پنهان كردند و يك ياعلي گفتند. دست به زانو 
گرفتند ياعلي گفتند. بايد براي زنده ها كاري 
مي كردند. درست كه حاال خانه شان يك چند 
متري كانكس بود يا چادر ام��ا آدم زنده بايد 

زندگي مي كرد. با عشق با اميد و توكل!
و  آرايش��گاه  و  تعمي��رگاه  زود  خيل��ي 
آشپزخانه هاي موقت به پا ش��د. پزشك ها به 
درمان پرداختند و روان شناس��ان بي شماري 
كه داوطلبانه آنجا بودند در كاهش اندوهشان 
سهيم شدند. زندگي از سر گرفته شد. هنوز بعد 
از سه سال درد آن همه غريبي توي نگاهشان 
است. هنوز هم وقتي به ديارشان مي رسي بوي 
اندوه و ماتم حس مي كني، اما مردم ما خوب 
مردمي هستند. آنها جنگ را ديده اند. نامردي 
دش��من را ديده اند، جنگيده اند و باز س��رپا 
ش��ده اند. حال آنكه اين بار خبري از دشمن 

نيست و آنها فقط تقديرشان را پذيرفتند.

آن روز ها حرف هم�ه زلزله زده ها 
ب�ود. يك�ي برنام�ه مي س�اخت، 
يك�ي س�ود كنس�رتش را براي 
آنه�ا خ�رج ك�رد، هرك�س ب�ه 
ه�ر ان�دازه ك�ه مي توانس�ت از 
ج�ان و دل ي�اري مي ك�رد. همه 
تالشش�ان را كردند ت�ا آب توي 
دل زلزله زده ه�ا ت�كان نخ�ورد

  نوعدوستي را نهادينه كنيم
در ايران نوعدوستي در مواقع بحراني مثال زدني است و 

مردم حضور چشمگيري در خدمت رساني همه جانبه 4
دارند، اما به نظر مي رس��د هنوز توي روابط اجتماعي 
روزمره خود دچار نقصان هستيم. هنوز برايمان عادت 

ه  كه اين حس غريزي را در رفتارهاي اجتماعي به كار بگيريم. نشد
نوعدوستي كه پول دادن نيست. مي تواند عبور دادن يك نابينا از خيابان 
باشد. مي تواند نشاندن يك مادربزرگ پير روي صندلي اتوبوس يا مترو 
باش��د. مي تواند خريد يك جوراب از زني باش��د كه نان آور خانه است. 
نوعدوستي يعني در مقابل اشتباهات ديگران بي تفاوت نباشيم. يعني 
اعتياد و فقر و كودك كار و غيره حالمان را بد و تحريكمان كند كه براي 

آنها كاري كنيم و از هرجا كه الزم است مطالبه گري كنيم. 
نوعدوستي توي خون انسان هاست. اين واكنش در مورد خانواده بارزتر 
و جدي تر است. انسان ها وقتي پاي خانواده و همخون ها در ميان باشد 

حاضرند جانشان را براي منفعت يا جان آنها فدا كنند. 
صدقه را فراموش نكنيد. شك نكنيد كه معجزه مي كند. اين همان انرژي 
مثبت كائنات است كه در ازاي كار خوب به خودتان باز پس فرستاده باشد. 

حتي ادبيات ما هم اذعان دارد كه بايد مراقب اعمال و رفتارتان باش��يد و 
مي گويد از هر دس��تي بدهي از همان دس��ت پس مي گيري. يادتان باشد 
بالياي طبيعي هميشه هس��ت و زمان و مكان نمي شناس��د. شايد بعدي 
استان و شهر شما باشد. ممكن اس��ت تمام اين خواسته هاي بحق را شما 
از هموطنان داشته باشيد. ممكن اس��ت شما حتي دلتان بخواهد با كسي 
درددل كنيد اما كسي نباشد. ممكن است پولدار باشيد اما ميان خانه آوار 
شده در سيل يا زلزله دلتان بخواهد يكي شما را در يك متر اتاق گرم و نرم 
اسكان دهد. ممكن است آن زمان همه خواسته فرزندتان خوردن يك غذاي 
گرم يا پوشيدن لباسي نه چندان نو اما گرم باشد. حواستان باشد كه زمين 
گرد است پس مراقب نوعدوستي هايتان باشيد. از روي ترحم يا ريا نباشد. 
يادتان باش��د موقع ياري دادن به ديگران آنچه را براي خود مي پس��نديد 
براي ديگران هم بخواهيد. يادتان باشد نوعدوست بودن چشم وهمچشمي 
برنمي دارد و اگر نيت خالصانه و براي رضاي خدا باش��د كارس��از مي شود. 
يادتان باشد نوعدوستي خود را هر روز هر هفته به روزرساني كنيد تا مهرباني 
كردن فراموشتان نشود. گاهي به مراكز خيريه، گاهي به مؤسسات نگهداري 
سالمندان يا كودكان ذهني سر بزنيد. گاهي حركات انساني و خيرخواهانه 

انجام دهيد و كمي از وقت، دارايي يا علمتان را وقف ديگران كنيد.

  مرضيه باميري
ما به اين دنيا آمده ايم كه يك انسان مفيد با 
رفتارهاي نيك باشيم. يك انسان كه عالوه 
بر احواالت و غرايز خودش مراقب روحيات 
و افكار ديگران نيز هس�ت. رنج و دردشان 
را درك كند و در اندوهش�ان شريك شود. 
يا به هنگام ش�ادكامي ديگران او نيز ش�اد 
باشد. اين درك متقابل از رنج هاي ديگران 
چيزي نيس�ت جز واژه مأنوس ب�ا ذهنتان، 
يعني»نوعدوس�تي«؛ آري نوعدوس�تي. 
بي شك اين اصطالح را بسيار شنيده ايد. يك 
ارزش اخالقي مهم كه اگر در جامعه اي رو به 
افول برود منجر به اختالل در روابط مي شود. 

يك دنيا نوعدوستي داريم، يك دنيا نوعدوست

زمينگرداستوخوبيهايمانبهمابرميگردد
  چو عضوي به درد آورد روزگار

حتم��اً آدم هاي نوعدوس��ت دوروبرتان زي��اد ديده ايد. حتماً 

خودتان هم جزو همين گروه هس��تيد؛ همان هايي كه »چو 1
عض��وي ب��ه درد آورد روزگار/ دگ��ر عضوها را نمان��د قرار«؛ 
همان هايي كه وقتي در نظم طبيعي يك زندگي اختالل ايجاد 
مي ش��ود، آس��تين باال مي زنند و به س��وي مردم مي ش��تابند؛ 
همان هايي كه هركاري از دستشان برمي آيد دريغ نمي كنند؛ همان هايي كه وقتي 
باليي طبيعي اتفاق مي افتد با ديدن تصاوير دلخراش زندگي ش��ان اش��ك روي 
گونه هايشان جاري مي شود و مي خواهند به هر قيمتي شده قدمي بردارند. دولت 
همه چيز را نمي تواند كنترل كند و بالي طبيع��ي و برخي معضالت توي خيلي 
كشورها تمامي ندارد، اما حس نوعدوستي از آالم مردم مي كاهد. به آنها دلداري 
مي دهد كه تنها نيستند. اگر عزيز از دست داده اند ديگران را در غم خود شريك 
مي دانند. اگر خانه و كاشانه شان ويران شده با آنها هم نوا مي شوند و آن را غم خود 
مي دانند. اگر كودكي گرسنه سر به بالين گذاشت آنها از عذاب وجدان خوابشان 

نمي برد. اين آدم ها مهربانند و در نوعدوستي بي نظير. 
اينها وقتي كرمانشاه زلزله آمد، فكر نكردند غرب كجا و شهر ما كجا. وقتي آق قال 
را سيل برد، همان جا بود كه دلش��ان لرزيد. فرداي آن روز موج بزرگي از اجتماع 
مردمي به راه افتاد و خيل عظيمي از آنها راهي شدند. يكي با كاميون حاوي غذاي 

گرم، يكي پوشاك و يكي... 
مردم هركاري از دستش��ان برمي آمد كردند. يكي نان پخت، يكي درمان رايگان 
بيماران را به عهده گرفت، يكي خداپسندانه مهدكودك راه انداخت تا حتي شده 
براي چند ساعتي بچه ها اندوه از يادشان برود. بعضي ها آمدند و پاي درددل ها و 
بغض ها و بهت هايشان نشستند تا حالشان خوب ش��ود و باليي كه سرشان آمده 
را بپذيرند. بعضي دارو آوردند. بعضي نوعدوست بودند از نوع امدادگر كه صبح و 
شبشان يكي ش��ده بود ميان اجس��اد و كودكان مادرمرده و زنان بي پناه. بعضي 
لباس سرباز وطن پوشيده بودند. فرقي نمي كرد از كدام دسته و يگان بودند. فرقي 
نمي كرد لباسشان كدام رنگي بود. آنجا يك جمع واحد بودند با هدفي مشترك. 
آنجا حس��ي كه حكومت مي كرد مهرباني بود و بس. روزه��اي اول همه به ياري 
برخاستند. همه جا سخن از مردم بود و پس لرزه هايي كه امانشان را بريده بود. ماه 
اول همه داغ نوعدوستي و محبت بودند. گاه از سر ترحم و گاهي وظيفه و عده اي 
هم فرصت خوبي داشتند براي خودي نشان دادن ميان طرفدارانشان. روزهاي اول 
همه به ميدان آمدند و نگذاشتند سيل زده ها و زلزله زده ها احساس غريبي كنند. 
عده اي از شهرهاي مختلف حسينيه و خانه آماده كردند براي اسكانشان. خالصه 

ايرانمان غرق در يك زيبايي بود كه از آالم آسيب ديدگان مي كاهيد. 
كم كم مثل هر داغ ديگري رو به فراموشي رفت. تب ياري خوابيد و مردم به زندگي 
عادي بازگشتند، اما هنوز آدم هايي بودند كه دل و جانشان آنجا ميان كانكس ها 
بود؛ همان هايي كه ماندند تا ويراني ها را با هم آباد كنند؛ همان هايي كه ميان آن 
همه بغض و درد، نگران درس و مشق بچه ها بودند و هرطور بود مدرسه سيار راه 
انداختند؛ يا همان هايي كه دغدغه فرهنگ داشتند و براي مردم كتابخوان كمپين 
جمع آوري كتاب راه انداختند و هزاران جلد كتاب توي كتابخانه هاي موقت شهر 
جاي گرفتند تا دنياي قصه از تلخي زندگي ش��ان كم كند. هم��ان روزها عده اي 
كانكس هديه كردند. عده اي خير پيدا شدند براي بازسازي خانه ها، براي سرپرستي 
كودكان تنها. عده اي هم رسالت نوش��تن و به تصوير كشيدن اين احساس هاي 

ماندگار بر دوششان بود. 

   ايستادن به احترام نوعدوستي ها
انسان گاهي تمام قد مقابل بعضي 

از اين نوعدوستي ها مي ايستد و 3
اداي احترام مي كند. براي آنهايي 
كه خودش��ان را وق��ف ديگران 
مي كنند و نش��اندن لبخند روي لب 
كودكي را ب��ه اندوختن ك��رور كرور س��كه ترجيح 
مي دهند. بعضي ها كارشان بزرگ اما بي سرو صداست. 
كسي نمي داند اما خدا مي بيند. فهميدم بيخ گوشمان 
توي پايتخت، مركزي هست براي نگهداري كودكاني 
كه مشكل بلعيدن دارند. مادران اين بچه ها تمام مدت 
كنارشان هستند. اين فرش��ته هاي زميني گاه براي 
مدت ها رنگ آسمان را نمي بينند. عده اي به اينجا سر 
مي زنند. براي يك ساعتي از آنها مراقبت مي كنند تا 
مادران خسته، بيرون بروند و هوايي بخورند، هرچند 

براي يك ساعتِ ناقابل!
مي دانم عده اي خرده مي گيرند به كمك هاي مردمي. 
مي دانم عده اي بر اي��ن اعتقادند پس دولت چه كاره 
است؟ وظيفه دارند شكم ها را سير و دغدغه ها را رفع 
كنند، اما بعضي كارها با پول حل نمي ش��ود. بعضي 
كارها آنقدر دلي و از سر مهر است كه نمي توان برايش 
قيمت گذاشت. بعضي از اين كارها اول حال خودمان 
را خوب مي كند. اين ح��س اعجاب انگيز فقط براي 

انسان ها نيست. 

  يك دنيا نوعدستي
اما نوعدوستي مردم اينجا تمام نمي شود. در بالياي طبيعي خالصه 

نمي شود. وقتي شب از درد مردم بي خواب شوي، وقتي مشكالت 2
آنها بشود دغدغه شب و روزت، ديگر نمي تواني بي تفاوتي پيشه 
كني. بايد براي كم كردن رنجشان كاري كني. بايد قدمي هرچند 
كوچك برداري. يكي اوضاع مالي درست و درماني ندارد اما براي اينكه 
يادش نرود در قبال ديگران مس��ئول است، براي اينكه هميشه حس نوعدوستي اش 
پررنگ بماند، مبلغي هرچند اندك به خيريه يا كارهاي خداپسندانه اختصاص مي دهد. 
ساده ترين و كمترين كار براي ارضاي اين حس خداپسندانه صدقه دادن است. اين هم 
حكمت جالب خداس��ت كه بگويد چقدر برايش نوعدوس��تي مهم اس��ت. صدقه را 
مي پذيرد و در ازايش هفتاد بال از انسان دور مي كند. اين زيباترين شيوه تشويق براي 
نوعدوستي بشر است.  بعضي ها با هنري كه دارند دلي را شاد يا گرهي را باز مي كنند. 
مدل نوعدوستي شان اينگونه است. سليقه ها فرق مي كند. يكي توي خط ترك اعتياد 
كار مي كند. كمپ ايج��اد مي كند. دارو مي خ��رد و دغدغه اش كم ش��دن اين آفت 
خانمان سوز است. او خوب مي داند اعتياد چه باليي سر زندگي ها مي آورد. چه كودكاني 
را كه نابود نمي كند و چه زناني را كه زير ش��الق سختي ها از پا درنمي آورد. او زندگي 
مي بخشد تا خداوند انرژي اين بخشش را به خودش بازگرداند. بعضي ها طعم تلخ طالق 
را چشيده اند. اين است كه نوعدوستي شان معطوف به اين مقوله مي شود. حتي شده 
با مشاوره هاي رايگان سعي دارند جلوي اين شكست عاطفي را بگيرند.  بعضي ها خيريه 
دارند و از كودكان يتيم نگهداري مي كنند. اگر آنها و مردم نيكوكار نباشند معلوم نيست 
تكليف اين نگاه هاي معصوم اما غمگين چه مي شود. بعضي ها خيريه شان فقط براي 
ياري رساندن به بيماري هاي خاص است. آنهايي كه كسي نمي شناسد، خانواده هايي 
هستند در گوش��ه و كنار اين ش��هر كه درگير يك بيماري العالج هستند. يك دنيا 

جلوه هاي نوعدوستي داريم و يك دنيا آدم نوعدوست. 

سبك همراهي


