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چشمپوشي از قصاص و اهداي عضو، اوج بخشندگي يک انسان

وقتي به ديگران زندگي دوباره مي بخشيم

سبک گذشت

گاه�ي وقت ه�ا چ�رخ روزگار ب�ه کام ما 
نمي چرخد. روي خط شانس نيستيم. داريم 
زندگي خودمان را مي کنيم اما ناگهان همه 
چيز به هم مي خورد. ي�ک اتفاق تلخ همه 
خوشي ها را يک جا و در يک چشم به هم 
زدن نابود مي کند. آق�اي خانه اي، محترم 
هستي و اميد و تکيه گاه يک خانواده. کاري 
به کار کسي نداري و راه خودت را مي روي، 
اما يکباره تمام اين نقش ه�ا فرو مي ريزد 
و چي�زي که به ب�ار مي آيد تباهي اس�ت. 

ناخواسته موجب قتل مي شوي و... . 
   

خدا نصيب دش��من آدم هم نکند. گاهي آنچه 
نبايد، رخ مي دهد. ناخواس��ته کاري را مرتکب 
مي ش��وي که نمي خواس��تي. براي زندگي ات 
هزار و يک برنامه ريخته اي و آرزوهاي کوچک 
و بزرگ تو را به تالش و حرک��ت وا مي دارد. اما 
در جايي از زمان س��اعت از حرکت مي ايستد و 
جاي آدم خوب و بد عوض مي شود و ناخواسته 
دچار يک رخداد تلخ مي شوي. براي يک لحظه 
نمي تواني خشمت را فرو بنشاني. همه حرصت 
را سر کسي در مي آوري که با او گالويز شده اي. 
فرقي هم نمي کند علتش چيس��ت. شايد دعوا 
سر جاي پارک باشد يا حرف هاي ناموسي. هر 
کدام که باش��د مي تواند براي يک لحظه خون 
را به جوش بياورد، خش��م جلوي چشم آدم را 
بگيرد و مرتکب عملي ناگهاني ش��ود. چشم باز 
کند و ببيند يک مقتول روي زمين افتاده است 
و خودش با يک دستبند راهي زندان مي شود. 
حکمش قص��اص نفس اس��ت و جرمش قتل. 
گفتنش هم سخت است. به کسي که رئوف بوده 
بگويند قاتل. اصاًل چقدر زود ماهيت انس��ان از 
يک ش��هروند به قاتل عوض مي شود. حاال بايد 
منتظر اجراي حکم باشي. خانواده ات به تکاپو 
مي افتند برايت از اولياي دم رضايت بگيرند. اما 
آنها داغدارند. يک عزيز از دست داده اند. به همان 
اندازه که شما ناراحت و مضطربي آنها نيز يک غم 
بزرگ روي دلشان است. آنها فقط با قصاص قاتل 
عزيزشان به آرامش مي رسند. آنها فکر مي کنند 
اگر خون مقتول پايمال شود يا روي زمين بماند، 
روحش آرام نمي گيرد و نشستن خون با خون 
عين بي غيرتي است. اين است که راه مي افتند 
دنبال قانون. از اين دادگاه به آن دادگاه تا تو به 
مجازاتت برسي. تا آنها خودشان چهارپايه را از 
زير پايت بکشند و مردنت را با چشم ببينند. تو 
مي دوي براي رضايت، آنها مي دوند براي انتقام. 
خانواده  تو همه جا اعتبارشان پايين است چون 
برچس��ب خانواده قاتل روي پيش��اني دارند و 
آنها مظلوم و قاب��ل درکند چون عزيزش��ان را 
ناجوانمردانه از دس��ت داده ان��د. همين عمل، 
نگاه ها را به آدم عوض مي کن��د. حاال تو قاتلي 
و بچه هايت نمي توانند توي مدرس��ه سر بلند 
کنند. حاال تو قاتلي و همسرت مجبور است هم 
مرد باشد هم زن. بايد در نبود تو هم شکم آنها را 
سير کند هم دنبال آزادي تو باشد. يک جاهايي 
محکم و استوار بايس��تد و گاهي با اشک هايش 
دل خانواده مقتول را بلرزاند و به رحم بياورد. هر 
دو حق دارند. هر دو عزيز از دست داده اند. يکي 
توي دعوا يکي پاي چوب��ه دار . اما يکي با عزت 
و ديگري در اوج ذل��ت. يکي حق دارد به عنوان 
ولي دم باالي سرت بيايد و نفس آخرت را ببرد 
که اين عين شرع و عرف اس��ت. يکي هم بايد 
بايستد و بدبختي و يتيم شدن بچه هايش را در 

يک ثانيه تماشا کند. 
نمي دانم روز بعد از قصاص خانواده مقتول چه 
حالي دارند. آيا خوش��حالند؟ آيا وجدانش��ان 
آسوده است؟ چرا نباشد؟ آنها به وظيفه و حق 
خود عمل کرده اند. چرا بايد پش��يمان باشند؟ 
آنها مگر نمي خواس��تند غمي را که خودش��ان 
کش��يده اند ديگري هم تجربه کن��د. پس چرا 

بايد اندوهگين باشند که چهارپايه را از زير پاي 
يک انسان کشيدند و دس��تور پايان حياتش را 

صادر کردند؟
تا اينجا هم��ه چيز حق اس��ت. عدالتي که بايد 
اجرا شود و عامل ريختن خون بيگناهي که بايد 
قصاص شود اما اينجاست که تصميم آدم ها فرق 
مي کند. بعضي شان بخش��يدن را بلد هستند. 
بعضي ش��ان ابا دارند از صدور ج��واز مرگ. اين 
حق را فقط در حيط��ه قدرت خ��دا مي دانند. 
آنها مي دانند که کش��تن فرد ديگر باعث زنده 
ش��دن عزيزش��ان نمي ش��ود. چيزي به حالت 
اول بازنمي گردد حت��ي روح و روان آنها. گاهي 
وقت ها اين اوليا آن قدر بخشنده اند که از خون 
عزيزش��ان براي ش��ادي روحش مي گذرند. به 
خانواده اي حيات دوباره مي بخشند تا خدا هم 
آنها را ببخشد. آنها با اين بخشش روح بزرگشان 
را صيقل مي دهند اما خان��واده اي يک بار طعم 
مردن را چشيده و دوباره به زندگي بازمي گردد. 
چقدر زيباست که زندگي بخش باشيم به جاي 
گرفتن نفس بي جان يک رابطه. چقدر زيباست 
که طاقت نداش��ته باش��يم يتيم��ي کودکي را 
بخواهيم. چقدر خوب اس��ت که گاهي وقت ها 
رقيق القلب باشيم و نتوانيم انتقام بگيريم. اصاًل 
لذتي که در بخشش هست در انتقام نيست. اين 
را بارها شنيده ايم. البته الزم است اشاره کنم اين 
بخشش براي کساني است که ناخواسته و با يک 
اشتباه مرتکب قتل ش��ده اند. آنهايي که مفسد 
هستند، متجاوزند و گناهش��ان بيش از غفلت 
لحظه اي ست قابل بخشش نيستند و بايد روي 

مجازات بعضي ها بيش از اين پافشاري کرد. 
در دينمان هم سفارش زيادي به بخشيدن شده 
اس��ت. اينکه کينه ها را کنار بگذاريم و عشق و 
دوستي را نثار يکديگر کنيم. بخشيدن آداب و 
مدل هاي زيادي دارد. اما بعضي ها بلدند زندگي 
ببخش��ند. بعضي مادرها را بايد ستود. درست 
در زماني که بايد ب��راي فرزندش آرزوهاي زيبا 
مي کرد، بايد او را به تن س��رد خاک بس��پارد. 
مي گويند فرزندت ضربه مغزي ش��ده اس��ت. 
مي گويند ديگ��ر اميدي به نجاتش نيس��ت. او 
حاال يک زندگي نبات��ي دارد. يعني فقط چون 
نفس مي کشد زنده است. مي دانم براي يک مادر 
چه سخت است در آن صحنه دلخراش تصميم 
بزرگ بگيرد. چه دشوار است باور کند اميدي به 
نجات نيس��ت و حاال بايد تصميم بگيرد تا با آن 
پيکر نيمه جان که به آخر خط دنيا رس��يده اند 
وداع کند. بعضي ها عاش��قي را خوب مي دانند. 
دلشان نمي خواهد عزيزشان را به خاک بسپارند. 
نمي خواهند ياد و خاطرش را به مور و عقرب ها 
بسپارند. آنها ديگر جسم عزيزشان را ندارند اما 
با يک بخش��ش بزرگ زندگي آنه��ا را جاودانه 
مي کن��د. ديگر هيچ نيروي��ي نمي تواند صداي 
کوبي��دن قلب��ش را متوقف کند. ديگر کس��ي 
نمي تواند چشم هايش را روي زيبايي هاي دنيا 
ببندد. زيرا آنها تصميم مي گيرند تا بخش��ي از 
پيکر عزيزش��ان را در جان يکي ديگر به وديعه 
بگذارند. آنها معامله اي دو سر سود مي کنند. هم 
با اين ترفند خداپسندانه به يک انسان فرصت 
زيستن مي دهند و هم قلب و اعضاي عزيزشان را 
زنده نگاه مي دارند. اين مادرها دل بزرگي دارند. 
بايد دستشان را بوسيد. اين روزها عده  زيادي 
خودشان طالب اين بخشش زيبا هستند. تصميم 
مي گيرند تا جسمشان را به جاي خاک به انساني 
ديگر بدهند ک��ه هنوز ب��راي کوچش فرصت 
هس��ت. هر روز عده زيادي به جمع اهداکننده  
عضو مي پيوندند ت��ا اگر روزي خ��داي ناکرده 
دست تقدير دچار زندگي نباتي شان کرد با اجازه  
از قبل داده  خودش��ان کارهاي پيوند سريع تر 
انجام شود. آنها خودشان خيال والدين را راحت 
مي کنند و تصميم را ب��راي آنهايي که همدرد 
هستند آس��ان مي کنند. کارت اهداي زندگي 
يکي از بهترين کارت هاي توي کيفمان است که 
هر کس آن را ببيند متوجه دل بزرگ و مهربان 
ما مي شود؛ چراکه بخشيدن جرئت مي خواهد و 

هر کسي را اليق اين جرئت نيست. 
يک عده ديگر هم نه پول مي بخشند و نه زندگي. 
اما خوب بلدن��د از خطاها بگذرند و ببخش��ند. 
مي توانند مهربان باش��ند و اگر کسي خطايش 
را پذيرفت و ع��ذر خواس��ت آن را بپذيرند. ياد 
گرفته اند انس��ان جايز الخطاس��ت و هر کسي 
ممکن اس��ت خط��ا کند. ب��راي همي��ن دعوا 
و اختالفات را کن��ار مي گذارند و قب��ل از آنکه 
کارشان به دادگاه و شکايت برسد، خودشان حل 

و فصل مي کنند. 

بس�ياری از اولي�ای دم آن ق�در 
بخش�نده اند که از خون عزيزشان 
براي ش�ادي روح�ش مي گذرند. 
ب�ه خان�واده اي حي�ات دوب�اره 
مي بخش�ند ت�ا خدا ه�م آنه�ا را 
ببخش�د. آنها با اين بخشش روح 
بزرگش�ان را صيق�ل مي دهن�د

  مرضيه باميري
تعريف شما از بخشند گي چيست؟ توي زند گي تان 
کسي را د اريد  که بخشند ه باشد ؟ رحمانيت خد اوند  
نش�ان بخش�ند گي اس�ت و بعضي ها اي�ن صفت 
پرورد گار د ر وجود ش�ان متجلي مي شود . بعضي ها 
مي شوند  بخشند ه بعضي بخش�ند ه تر. بعضي پول 

مي د هند  بعضي زند گي!
بياييد  د رباره اي�ن آد م ها حرف بزني�م. آنها که هر 
کجا هستند  وجود ش�ان مملو از آرامش است و آن 
محيط را با رفتار يا کالمش�ان لطيف مي کنند . آنها 
که اسمشان آرام بخش است و نور اميد ي د ر د ل ها 

مي تابانند . 
بعضي ها به يقين رسيد ه اند  که اين د نيا فاني است 
و د ير ي�ا زود  موقع کوچ مي ش�ود  بايد  گذاش�ت و 
گذش�ت! پس به د ارايي د نيا د ل نمي بند ند  و آن را 
براي زيبا ک�رد ن زند گي خود  و د يگران اس�تفاد ه 
مي کنند . اين همه مؤسسات خيريه، اين همه مراکز 
خصوصي توانبخش�ي و س�المند ان و. . . نش�ان از 
وجود  قلب هاي بخشد ه د ارد . آنها که هر چيز خوبي 
را براي همه مي خواهند . آنان مصد اق همان حد يث 
ناب هستند  که هر آنچه براي خود  مي پسند ي براي 
د يگران بپسند  و هر آنچه براي خود  نمي پسند ي بر 

د يگري نپسند . 
    

  آنان که خوشي هايشان را تقسيم مي کنند 
عد ه اي د وست د ارند  خوشي ها را با د يگران قسمت کنند . 
اگر سالم هستند  تحمل ند ارند  کود کي را د ر بستر بيماري 
ببينند . اگر شکمشان س��ير است نمي توانند  همنوع خود  
را گرس��نه ببينند . اگر بهترين لباس ها را مي پوشند  تاب 
د يد ن کود کي با کفش کهنه و پاره را ند ارند . اينجاست که 
يا علي مي گويند  و مالي را که خد اوند  گفته پيش انس��ان 

امانت است براي خشنود ي و آسان شد ن زند گي بند گان 
خرج مي کنند . به راستي اگر افراد  بخشند ه نبود ند  سنگ 
روي سنگ بند  نمي شد  و اين همه گره، بسته مي ماند . اگر 
بخشند گي نبود  عد ه اي از نااميد ي و عد ه اي د يگر از کبر و 
غرور تباه مي شد ند . الزم نيست ميليارد ر باشيد  تا بتوانيد  
د ر حد  کالن بذل و بخش��ش انسان د وس��تانه کنيد . توي 
همان د ايره اقوام و خانواد ه هم مي شود  بخشند ه بود . فرض 
کنيد  براد رتان نياز شد يد  به مبلغي پول د ارد  تا آبرويش را 
حفظ کند . حاال يا طلبي بد هد  يا براي د رماني و غيره. شما 
توي حسابتان پول د اريد  و آن را پس اند از کرد ه ايد  يا قرار 
است د و ماه بعد  از آن استفاد ه کنيد . روحيه بخشند گي و 
مهرباني شما را وا مي د ارد  تا حل مشکل براد رتان را ترجيح 
بد هيد  و او را از اين مخمصه نج��ات د هيد . يا يک کود ک 
بيمار ت��وي فاميل د اريد  که براي عمل ني��از به پول د ارد . 
نمي توانيد  د ست روي د ست بگذاريد  و قيافه غمگين ماد ر 
و صورت ش��رمند ه پد رش را تاب بياوريد . د ست به جيب 
مي شويد  و از مالي که نزد  شما امانت است ياري مي د هيد . 
حتي گاهي الزم نيست ببخشيد . همين که فرصت د هيد  
کافيس��ت. مثل طلبکارهايي که مأمور د ر خانه مي برند  و 
اصرار د ارند  متهم بد هکار را د ستبند  به د ست جلوي بقيه 
س��که يک پول کنند . اما اگر کمي بخش��ند ه باشيد  به او 
فرصت مي د هيد  و آبرويش را با د اد ن مهلت به او مي خريد . 
غرورش را جلوي زن و فرزند ش مي بخشيد . اگر توان صبر 
کرد ن د اريد ، مهلت مي د هيد  تا بد هي شما را از هر نوعي 

که هست بپرد ازد . 
بعضي ها د ارند  اما د لشان نمي آيد  خرج کنند  يا ببخشند . 
د ل بزرگ و د ريايي د اشتن کار هر کسي نيست. بعضي ها 
که پول ند ارند  و براي به د ست آورد نش تالش مي کنند  به 
خد ا قول مي د هند  هزار و يک کار خد اپسند انه انجام د هند  و 
بخشي از پول را صرف امور خير کنند  اما همين که خرشان 
از پل گذشت و بارشان را بستند ، قول و قرارشان را فراموش 

مي کنند  و مي ش��وند  همان آد م هايي که آب از د ستشان 
نمي چکد . اينگونه آد م ها د يروز خود  را فراموش مي کنند . 
بخش��ند ه ها خمس و زکاتش��ان را مي د هند . بخشند ه ها 
بخشي از مالشان را د ر مؤسسات قرض الحسنه مي گذارند  
تا به جاي س��ود  ماد ي از نعمت هاي معنوي بهره بگيرند . 
آنها با خد ا معامله مي کنند  و چون رضاي او را د ر نظر د ارند  
و به وعد ه اش براي افزوني ثروت و غني تر شد نشان ايمان 
د ارند ، حرکات انسان د وستانه مي کنند . مي بيند  جواني د ر 
پيرامونش است که لنگ 10 ميليون تومان است تا د ست 
عروسش را بگيرد  و ببرد  زير يک س��قف. اين پول را به او 
قرض مي د هد  تا بعد  از تشکيل زند گي هر وقت توانست آن 
را پرد اخت کند . يا ماد ري قرار است براي د خترش جهيزيه 
بخرد  اما د ستش خاليست. عد ه اي نيکوکار گرد  هم مي آيند  
و هر کد ام يکي از وسايل ضروري را برايش مهيا مي کنند  تا 
هم کرامت انساني حفظ و هم خشنود ي خد ا حاصل شود . 
  آن�ان ک�ه ماهيگي�ري ي�اد  مي د هن�د  و ل�وازم 

ماهيگيري مي بخشند 
مد ل بعضي بخش��يد ن ها ف��رق د ارد . ع��د ه اي به جاي 
د اد ن ماهي به کس��ي به او فنون ماهيگيري مي آموزند . 
به نظرم اين آد م ها بس��يار قابل ستايش هستند . جواني 
را مي بينند  که عالقه مند  به کار اس��ت و پشتکار خوبي 
د ارد  اما بي تجربه است. به او اعتماد  مي کنند  و تمام فوت 
و فن کس��ب وکار را ياد ش مي د هند . بعد  هم د ستش را 
مي گيرند  تا خود ش يک کس��ب راه بيند ازد . فکر کنيد  
کسي بد ون چشمد اشت د ستمزد ، يک مکانيک تمام عيار 
بار بياورد . يا يکي آرايشگري ماهر تربيت کند  که بتواند  
روي پاي خود ش بايستد . عد ه اي هم حرفه نمي آموزند  و 
ماهيگيري ياد  نمي د هند  اما اسباب ماهيگيري را برايش 
مهيا مي کنند . اينها همان د س��ته از کساني هستند  که 
د ل بزرگ د ارند  و س��رمايه اوليه  کسب و کار يک جوان 
را د ر اختيارش مي گذارن��د . همان هايي که به جاي گل 

خريد ن هر روز از يک پيرمرد ، برايش يک د که گلفروشي 
د رست مي کنند  تا او آسود ه و ايمن تر کسب روزي کند . 
يا به جاي خريد  د ستمال و آد امس از کود کان کار، آنها را 
با هزينه خود  راهي مد رسه مي کند  و با يک بخشند گي 
عمر ک��ود ک را از تباهي نجات مي د ه��د . خيلي چيزها 
پيرامونمان هست که رنگ و بوي بخشند گي د ارد . اين 
يک خصلت زيباي انساني است و هر چند  د ر مسلمان ها 
و با ايمان ها پر رنگ تر اس��ت اما همه جا د نيا بخشيد ن 

تقد يس مي شود . 
  آنان که بخشند گي را يک موهبت الهي مي د انند 

يکي از رسم هاي زيباي بخشند گي که د ر کشور ما هر ساله 
انجام مي ش��ود ، جشن نيکوکاريس��ت. بچه ها مي آموزند  
که د يگ��ران را د رک کنن��د  و لذت هاي م��اد ي زند گي را 
با د يگران ش��ريک ش��وند . بچه ها ياد  مي گيرند  ببخشند . 
از چيزي که د وس��ت د ارند  د ل بکنند  و به کس��ي بد هند . 
بيش از اينکه ميزان کمک ها مهم باش��د ، حضور مرد م و 
بچه هاي پر اشتياق کنار صند وق هاس��ت که حال آد م را 
خوب مي کند  و به زند گي اجتماعي اميد وار. اميد  به اينکه 
د ر يک جامعه زند گي مي کني که مرد اني بخشند ه د ارد  و 
نمايند ه خد ا روي زمين  هستند . هر وقت نياز باشد  بد ون 
سرزنش و کوچک شمرد ن کرامت تو، د ستت را مي گيرند  
و د وباره بلند ت مي کنند  تا سر پا شوي. مي د اني اگر بيمار 
شد ي عد ه اي هس��تند  که مراقب غصه هايت باشند . اگر 
به هر د ليلي راهي زند ان ش��د ي عد ه اي هستند  که فارغ 
از اش��تباهاتت مراقب خانواد ه ات باشند  و همه تالششان 
را براي آزاد ي تو بکنند . هستند  کس��اني که نمي گذارند  
گرسنه بخوابي و توي سرماي زمستان که تو آشيانه اي براي 
خوابيد ن ند اري، مثل يک فرشته حواسشان به تو هست. به 
تعد اد  آد م هاي اين کره خاکي د ست هاي بخشند ه هست، 
به شرط آنکه اين خصلت را د ر خود مان بيد ار نگاه د اريم و 

بخشند گي را يک موهبت الهي بد انيم. 

سبک نيکوکاري

مد ل بعضي بخشيد ن ها فرق د ارد . عد ه اي 
به جاي د اد ن ماهي به کس�ي ب�ه او فنون 
ماهيگيري مي آموزند . اين آد م ها بس�يار 
قابل ستايش هستند . جواني را مي بينند  
که عالقه مند  به کار است و پشتکار خوبي 
د ارد  ام�ا بي تجرب�ه اس�ت. ب�ه او اعتماد  
مي کنن�د  و تمام ف�وت و فن کس�ب وکار 
را ي�اد ش مي د هن�د . بعد  هم د س�تش را 
مي گيرند  تا خود ش يک کسب راه بيند ازد

به تعد اد  آد م ها بخشند ه وجود  د ارد !

آنانازوجودشانميبخشندوغنيترميشوند

کوتاهمثلقصهزندگي

تربيت کود کان يکي از بزرگ ترين و د شوارترين وظايف است. 
ماد رها خوب مي د انند  چه مي گويم. آنها مي د انند  که کود ک 
از وقتي به د رک مشخصي از محيط رسيد  بايد  آموزش هاي 
صحيح براي ارتباط با اجتماع را براي او شروع کنند . کود ک، 
مهرباني را مثل تم��ام رفتارهاي د يگ��رش از والد ين تقليد  
مي کند . پ��س اگر بچه اي مهربان و بخش��ند ه اس��ت يقين 
بد انيد  که اين يک اصل مهم د ر خانواد ه کود ک است. بايد  به 
کود ک آموخت که مهرباني يعني اينکه حواسش به عواطف 
د وستانش باشد . اگر د وس��تش عصباني شد  يا فرياد  کشيد  
بتواند  او را د رک کند  نه اينکه د ر خشونت از او پيشي بگيرد . 
ياد  بگيرد  مهرباني يعني بخش��ش. گاهي بايد  وس��ايلش را 
به د يگري بد هد . بچه هاي بزرگتر ي��اد  مي گيرند  براي نياز 
کوچکترها از نياز خود ش��ان بگذرند  و اين يعني بخش��ش. 
بچه هاي بخش��ند ه اهل مد ارا کرد ن هس��تند . توي بازي با 
همساالن کنار مي آيند . اينها توي مد رس��ه يا بازي هر چه 
خوراکي د ارند  به د وستش��ان مي د هند . اينها موقع نقاشي 

جعبه  مد اد رنگي را جلوي د وستش��ان مي گذارند  تا با هم از 
نقاشي کش��يد ن لذت ببرند . بچه هاي بخشند ه توي کمک 
کرد ن به د يگران پيشقد م مي شوند  و هميشه د وست د ارند  
اولين نفر باشند  که قلک جشن عاطفه ها را تحويل مي د هند . 
کود کاني که بيش از همه محبت و مهرباني را از سوي والد ين 
د ريافت کرد ه باشند  بيشتر مي توانند  د ر انتقال اين حس به 
د يگران موفق باشند . تنش عصبي کمتري د ارند  و سيستم 

ايمني بد نشان د ر آرامش کارکرد  بهتري خواهد  د اشت. 
مهرباني و بخش��ش عزت نفس کود ک را افزون مي کند  و 
باعث مي ش��ود  به يک حس رضايتمند ي از خويش برسد . 
بخش��ش، روابط اجتماعي او را د ر س��نين باالتر محکم و 
اس��توارتر مي کند . کود کان مهرورز، هوش عاطفي بااليي 
د ارند  و د ر مقابل اند وه يا ش��اد ي د يگران واکنش نش��ان 
مي د هند . مثل بچه هاي کوچکي که وقتي يک کود ک را د ر 
حال گريه مي بينند  ناخود آگاه به سمتش مي روند  و د ست 

به سويش مي گشايند . 

اموزش مهرباني و بخشش به کود کان

کود ک بخشند ه، محصول مهرباني ماست د لشوره د س�ت برد ارش نبود . از صبح که بيد ار 
ش�د ه بود  د لش عين سير و س�رکه مي جوشيد . 
صبحانه را خورد ه نخورد ه رها کرد  و به مغازه رفت 
تا صاحبکارش نيامد ه کارها را راست و ريس کند . 
امروز خيلي کار د اشت. کارهايش روي هم تلنبار 
شد ه بود . بايد  به چند  نفر که موعد  چکشان بود  
زنگ مي زد ، بايد  بانک مي رفت و پول هاي نقد  توي 
د خل را که نگه د اشتنش توي مغازه خطرناک بود ، 
توي حساب مي خواباند  و رسيد ش را مي گرفت. 
هنوز کرکره مغازه هاي همسايه پايين بود  که سمت 
بانک رفت. سمت صبح خلوت تر بود  هميشه. اما امروز 
خيلي ش��لوغ بود . انگار مرد م همه حس��اب و کتاب 
زند گي شان را گذاشته بود ند  براي امروز. کلي قبض 
آب و برق که هنوز مسن تر ها بلد  نبود ند  با عابربانک و 
اينترنت پرد اخت کنند . کلي قسط بانک و تک و توک 
هم به جاي ناليد ن از وضع معيشت و گراني ها، آسود ه 

اسکناس مي شمرد ند  و لبخند  روي لبشان بود . 
نوبت گرفت. روي صند لي آهني نشس��ت و منتظر 
ش��د . بانک خيلي ش��لوغ بود . حاال حاالها نوبتش 
نمي ش��د . خواس��ت برود  و بانک که خلوت تر شد  
برگرد د . بانکي ها او را مي ش��ناختند  و از مش��تري 
پر و پا قرصشان بود . اما ياد  د لش��وره  صبح افتاد  و 
ترسيد  به خاطر د زد يد ن پول ها باشد . پشيمان شد  
و روي صند لي نشست. پاهايش را تند  تند  به زمين 
مي کوبيد . معلوم بود  عجله د ارد . برخاست، لباسش 
را مرتب کرد  و سمت پيشخوان رفت. چيزي گفت 
و وارد  باجه شد . همه احترامش را د اشتند . کارش را 
زود  راه مي اند اختند . مشتري خوش حسابي بود  و 

حضورش اعتبار مي د اد  به بانکشان. 
با آنها د ست د اد  و چيزهايي گفت. کارش انجام شد . 
خيالش راحت شد  بابت پول ها. رويش را که برگرد اند  
بانک شلوغ بود . صد اي همهمه توي گوشش پيچيد . 
د وباره نگراني به د لش چنگ زد . د ستپاچه از باجه 
بيرون آمد . کسي حالش بد  شد ه بود . يک د ختر بود . 
صورتش معلوم نبود . بيهوش جلوي بانک پيد ايش 

کرد ه بود ند . يکي د ستش آب مي د اد  و يکي مي گفت 
د ورش را خلوت کنيد . کنجکاوي رهايش نمي کرد . 
د نبال صد ا را گرفت. از ميان جمعي��ت راه باز کرد  
و بي توجه به غرولند  زن ها که مي خواستند  تماشا 
کنند  تا مباد ا خبري از د ستشان د ر برود ، پيش آمد . 
او را د يد ، خش��کش زد . زبانش بند  آمد ه بود . يکي 
مي خواست حال او را خوب کند . او هم آب قند  الزم 
بود . فهميد ند  د ختر را مي شناسد . به زحمت حرف 

زد  و گفت: »من خوبم آمبوالنس خبر کنيد .« 
آژيرکشان به اورژانس رسيد ند . هنوز بيهوش بود ، 
توي راهرو راه مي رف��ت و چيزي مثل يک ذکر زير 
لبش زمزمه مي کرد . ترسيد ه بود ، با خود ش حرف 
مي زد . د کت��ر آمد  و گفت بيمارش ب��ه هوش آمد ه 
است. نفس راحتي کش��يد  و به اتاق رفت. لب هاي 
کبود ش را تکان د اد  و خند ي��د . قند  توي د لش آب 

شد ه بود  از به هوش آمد ِن د ختر. 
د ختر چشم هايش را آهس��ته و با زحمت باز کرد  و 

مهربان گفت: »الهي قربونت برم د اد اشي.«
اشک گوشه چشم مرد  نشست، پاکش کرد  و ميان 

بغض خند يد :  »جلوي بانک چه کار مي کرد ي؟«
خواهرش گفت: » اس��پري مامان تموم ش��د ه بود . 
د اش��تم د اروخونه مي رفتم که يه موتوري خواست 

کيفمو بزنه.«
» مي ذاشتي بزنه. نگفتي اگه باليي سرت مي اومد  ما 

چه خاکي تو سرمون مي ريختيم؟«
»نمي تونس��تم. پول تو کيفم بود . پ��ول د اروهاي 
مامان. تازگي ها حالش خوب نيس��ت، سرفه هاش 
زياد  شد ه. بهش ميگم، ولي پش��ت گوش ميند ازه 

نميره د کتر.«
نگران پرسيد : »تو برو د اد اش��ي. من خوبم. خود م 

مي تونم برم خونه.«
پيش��اني خواهرش را بوس��يد  و گفت:  »زنگ زد م 
به آقاسيد ، صاحبکارم! د و س��اعتي ازش مرخصي 
گرفتم. خود م مي برمت خونه، يه س��ر هم به مامان 

مي زنم.« 

د لشوره 
سبکتربيت


