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نحسی گربه سیاه و معجزه مهره مار!

جیب رمال ها را با جهل مان پر نکنیم

نگاه

   مرضیه بامیری
شما داخل یک اتوبوس شهری هستید که بین راه واژگون مي شود. 
تقریباً تمام مسافران جانشان را از دست می دهند یا مجروح مي شوند 
اما شما بدن تان آخ نمي گوید و با وجود شدت ضربه شما مي مانید. یا 
در مس�یری منتظر تاکسی هس�تید و خیلی طول نمی کشد که یک 
تاکسی شما را سوار می کند. مسافر کناری تان مي گوید: »شما خیلی 
خوش شانس هس�تید. این مس�یر معموالً تاکس�ی به زحمت یافت 

مي شود آن هم اغلب ظرفیت مسافرشان تکمیل است«. 

یا نه؛ به فروش�گاه مي روید. دنبال برند خاصی هستید. برایتان مهم 
است که حتمًا همان وسیله را تهیه کنید اما فروشنده مي گوید تمام 
کرده است. با اصرار شما س�ری به انبار می زند و سپس با لبخند شما 
را به خاطر  خوش شانسی تان تحسین کرده و می گوید همین یکی در 

انبار بوده است. 
دانش آموزی به دلیل خاصی موفق به خواندن امتحانش نشده و خدا 
خدا می کند امتحان لغو شود. همان موقع اخبار اعالم می کند مدارس 
به علت آلودگی هوا تعطیل است و او به خاطر این خوش شانسی سر 

از پا نمي شناسد. مثل همیش�ه راه خودتان را مي روید که یک دفعه 
ش�انس به ش�ما رو می کند و یک اس�کناس پیدا می کنید. بارها هم 
شده که دقیقه 90 از مرگ حتمي یا بال نجات یافته اید. 30 ثانیه بعد از 
عبورتان از پیاده رو تصادف شده یا درست بعد از پیاده شدن شما از 

مترو، قطار دچار نقص فنی شده و متوقف می شود. 
با همه این تفاسیر آیا شما یک فرد خوش شانس هستید؟ یا فقط گاهی 
شانس به شما رو می کند؟ برای شما چه سندهای روشنی وجود دارد 

که خودتان را خوش شانس یا بدشانس بدانید؟

 بعضی ها تنبلند، با برچسب بدشانسی و طالع نحس داش�تن، بی خیال دنیا می شوند 
و هیچ تالشی نمی کنند. به جای آن منتظر معجزه می مانند. برای خرید شانس سراغ 
مهره مار می روند. حاال برایتان می گویم مهره مار چیست. این آدم ها حاضرند میلیون ها 
تومان هزینه یک مهره کوچک کنند که معروف به مهره شانس است اما حاضر نیستند 
مغز خود را تکان بدهند و افکار پوسیده را دور بریزند. نمي خواهند بپذیرند شانس در 
ذهن آدم ها شکل مي گیرد. این روزها انرژی درمانی های نوین همه تالشش را می کند 
تا به آدم ها بیاموزد هیچ خوش شانسی ای در این دنیا اتفاقی نیست و هر کس مي تواند 

سرنوشت خود را تغییر دهد. 

 تا زمانی که آدم ها به جهل و بهانه آوردن برای 
شکست و ناکامی هایش��ان دنبال ریشه های 
بدشانسی باشند، گربه سیاه را نحس مي دانند. 
گربه هم یکی از مخلوقات زیبای خداوند است 
که عده ای آن را بدیمن مي دانند و وای به روزی 
که صبح شان را با نگاه خیره یک گربه سیاه که 
مي گویند شیطان است شروع کنند. آن وقت 
است که تا شب منتظرند بال از در و دیوار روی 
سرشان آوار ش��ود. بعضی های دیگر از آیینه 
شکسته مي ترسند. هر جا آیینه ای خرد شود 
صاحب بیچاره اش را بداقبال مي دانند. یعنی 
مي ش��ود همه بدبختی های یک نفر به خاطر 
یک تکه آیینه باشد؟ بیچاره عروس هایی که بر 
حسب حادثه آیینه بختشان شکسته و آنها را 

بداقبال دانسته اند!
مورد بع��دی که آدم ه��ا آن را به بدشانس��ی 
گره زده اند و ریش��ه در جهل ش��ان دارد عدد 
13 اس��ت که نحس مي پندارن��د. آدم هایی 
هس��تند که پالک خانه ش��ان را به جای 13، 
دوازده به عالوه یک مي نویسند یا تولدشان را 
یک روز قبل یا بعد از س��یزدهم مي گیرند. بد 
نیست ماجرای 13 را بدانید. چه شد که برای 
ما ایرانی ها منحوس ش��د؟ در زمان ایرانیان 
باستان، عمر جهان هس��تی را 12هزار سال 
مي دانستند. به همین دلیل عدد 13 نمادی نو 
و آغازگر دورانی جدید بوده است. آنها نوروز را 
12روز جشن مي گرفتند و حسن ختامش را 
در طبیعت مي گذرانند که شروع خوبی در آن 
سال داشته باشند. همچنین آرش کمانگیر در 
روز سیزدهم بود که موفق شد و آن را در تاریخ 
باستان به تیر روز نام نهادند و در تقویم مایا 13 
عددی مقدس بود. عدد 13 رقم مبارکی برای 
تاریخ ایران محسوب مي شد تا زمانی که خرافه 
و فرهنگ غرب وارد اعتقادات ما شد. آن قدر 
نفرت از عدد 13 ش��دت یافت که سیزده بدر 
ما، به جای روز نو شدن تبدیل شد به روز دور 
شدن از نحس��ی. خیلی ها هنوز معتقدند روز 
س��یزده بدر اگر خانه کس��ی بروی بدیمنی و 
نحس��ی برای میزبان به ارمغان می بری و این 
تفکر فقط مختص ایرانی ها نیست. متأسفانه 
این جهل در تمام تاریخ ریشه دوانده و عدد 13 
را منحوس کرده است. تا آنجا که مسیحیان 
13 نفری پش��ت یک میز غ��ذا نمي خورند و 
بعضی هواپیماها صندلی شماره 13 ندارند و 
مستقیم بعد از 12، صندلی 14 را مي فروشند. 
استفاده از عبارت 12 به عالوه یک هم ابتکار 

امریکایی ها بود برای دور شدن از نحسی. 
یکی دیگر از ابزاری که اه��ل خرافه و جهل 
معتقدند برایش��ان خوش یمنی و ش��انس 
مي آورد نعل وارونه اس��ب است. بسیاری از 
مردم برای جذب ش��انس و اقب��ال، نعلی را 
به در خانه مي آویزند و ب��رای خوش اقبالی 
آن را در خانه نگه مي دارن��د اما این هم یک 
فرهنگ غلط است که قرن ها پیش به اشتباه 
رایج شده و مثل هر فرهنگ غیرایرانی دیگر 

در آیین و باورهای ما جا خوش کرده است. 
احتماالً آنهایی که از این نعل وارونه استفاده 
می کنند حتی دلی��ل خوش یمن بودنش را 
نمي دانند و فقط سینه به سینه این خرافات 

را منتقل کرده اند.
روایت است که اعتقاد خوش یمنی این نعل ها 
برمي گردد به واقعه تلخ عاش��ورا. وقتی سپاه 
دشمن سر مبارک حضرت امام حسین)ع( را 
روی زمین انداختند ابن زیاد دستور داد با ُسم 
اسب روی پیکر ایشان به تاخت بتازند. سربازان 
اندکی به نشانه پیروزی و جش��ن و پایکوبی 
نعل اسب هایش��ان را نو کرده و بر سر ایشان 
فرود آمدند. بعدها این نعل ها را که برایش��ان 
نماد خوش اقبالی در جنگ ب��ود فروختند و 
کم کم این نعل وارونه شد نماد خوش اقبالی و 
متأسفانه برخی مسلمان نماها نیز جاهالنه به 

چنین موضوعی اعتقاد دارند.
گزینه بع��دی مهره مار اس��ت. ش��نیده اید 
مي گویند فالنی مهره م��ار دارد؟ مي گویند 
فالنی حرف بزند بقیه ب��ی چون و چرا گوش 
می کنند؟ اص��اًل مهره م��ار را مي خرند برای 
جذب دیگ��ران و تأثیرگ��ذاری. مارگیرهای 
زیادی در هند و دیگر نقاط جهان مش��غول 
جمع آوری مهره ها هستند و آنها را به قیمت 
گزافی مي فروش��ند. برای کارشان تبلیغات 
مفصلی می کنند و بی��ن فرعی و اصلی بودن 
مهره ها با ه��م رقابت می کنن��د برای جذب 
مشتری. حاال چیست این مهره دلبر پرطرفدار 
که عده ای حاضرند برای خوش شانس شدن 
میلیون ه��ا پ��ول بدهن��د و مه��ره ای اندازه 
یک یا دو لپه ب��ه گردن بیاویزن��د؟ مهره ای 
که مي گویند وقت��ی اثر می کن��د که دعای 
مخصوص��ش را بخوانی و وقت��ی اثر می کند 
که متعلق به مار ماده باشد. برای اثبات اصل 
بودن مهره هم شیوه های خاص خودشان را 
دارند که اینجا مجال توضیحش نیست. فقط 
برایم جالب است بدانم اگر این مهره ها آن قدر 
معجزه آساست و قرار است زندگی افراد را با 
داشتنش زیر و رو کند چرا زندگی رمال ها و 
مارگیر ها را تکان نمي دهد؟! چرا خودش��ان 
برای اثبات ادعایشان هم که شده این مهره ها 
را برای پولدار شدن استفاده نمي کنند؟ اگر 
خرافه نیست پس چیست؟! در اینکه امروزه 
سنگ های درمانی اهمیت یافته و علم در این 
زمینه در حال گس��ترش است شکی نیست. 
در اینکه احتماالً این مهره بار مغناطیس��ی 
باالیی دارد حرفی نیست اما چطور مي شود 
که یک مهره بتواند یک ش��به زندگی آدم ها 

را زیر و رو کند؟
مارها هنگام جفت گیری یک تکه استخوان 
از نزدیک سرش��ان جدا ش��ده و روی زمین 
مي افت��د. تکه ه��ای اس��تخوانی از لح��اظ 
مغناطیسی بسیار قوی هستند و افراد زیادی 
به آن اعتقاد دارند. جالب اس��ت بدانید مارها 
هم شامل این بدشانس��ی ها مي شوند و فقط 
بعضی ش��ان مهره گران تری دارند مانند مار 
ش��اه کبری که خواهان زی��اد دارد و احتماالً 
اولین کس��ی را که جذب ان��رژی و قدرتش 
می کند دالل این مهره هاس��ت. بد نیس��ت 
لیستی از آدم های موفق و پولدار تهیه شود و 
تحقیق شود چند درصد از آنها مهره مار همراه 
خود دارند و هنگام شرکت در مجامع علمي 
 و اقتصادی چه چیزي همراه داشته اند که به 

موفقیت رسیده اند. 
اگر قرار بود ی��ک مهره آدم ه��ا را پولدار کند 
یا خوش یمنی بی��اورد آیا فقی��ری در جهان 
می ماند؟ مطمئن باشید آدم های زرنگ تر از 
شما هستند که اگر یقین به درستی این ادعا 
داشتند حتی یک مهره هم برای دیگران باقی 
نمي گذاشتند. اعتقاد ما به این خرافه ها فقط 
جیب رمال ها و جادوگر ه��ا را از جهل مان پر 

می کند و بس!

فالن�ی  مي گوین�د  ش�نیده اید 
مه�ره م�ار دارد؟ مي گویند فالنی 
ح�رف بزند بقی�ه بی چ�ون و چرا 
گ�وش می کنند؟ اگر ای�ن مهره ها 
آن ق�در معجزه آساس�ت و ق�رار 
اس�ت زندگی افراد را با داشتنش 
زیر و رو کند چ�را زندگی رمال ها و 
مارگیر ها را ت�کان نمي دهد؟! چرا 
خودش�ان برای اثبات ادعایش�ان 
هم که ش�ده این مهره ه�ا را برای 
پولدار شدن اس�تفاده نمي کنند؟

خوش شانس، بدشانس، خرشانس!
آیا همین ک��ه گاهی کارهایتان به آس��انی انجام 
مي ش��ود و خیلی از کارهای پیچیده اداری برای 
شما شسته رفته بوده و بدون هیچ معطلی انجام 
شود شما را خوش ش��انس می کند؟ آیا اگر از یک 
پروازی که قرار است دقایقی دیگر سقوط کند جا 
بمانید، آن را به حس��اب خوش شانسی خود مي گذارید؟ 
شما را نمي دانم اما بس��یاری از افراد، خوش شانسی را در 
همین کارهای پیش افت��اده و اتفاقی می دانند. اگر موعد 
مرگشان فرانرسیده باش��د آن را به حساب خوش شانسی 
مي گذارند. دیده اید مادرها که به دخترش��ان مي گویند 
پیشانی ات بلند باشد! منظورشان از پیشانی بخت و اقبال 
است. وقتی دختری از زیبایی چهره اش مي نالید مي گفتند 
زیبایی مهم نیست مهم این است که پیشانی اش بلند باشد. 
برای اثبات حرفش��ان هم دخترهایی را مثال مي زدند که 
شرایط زندگی خوبی نداشتند، بعضی شان پول نداشتند و 
بعضی پدرش��ان معتاد ب��ود ام��ا بهترین خواس��تگارها 
شیفته شان مي شد و کارشان به ازدواج مي کشید. در حالی 
که بسیاری از دختران متمول هنوز در خانه بودند و برای 
در زدن خانه توسط خواستگار به فال قهوه و دعانویس پناه 
مي بردند. حتی در قصه ها هم دختران فقیر شامل عشق 
افسانه ای شاهزده ها مي شوند و بسیاری از قصه های جذاب 

از همین خوش اقبالی سرچشمه می گیرد. 
»خوش به حالت« عبارت دیگری است که اغلب با نوعی 
حسادت همراه است. »خوش به حالت« اعتراف دوستانه 
به خوش شانسی مخاطب تان است. مثاًل مي گویی خوش 
به حالت که اندام خوبی داری، خوش به حالت پول داری 
مي توانی سفر بروی و یا خوش به حالت شانس داری کار 

خوب و مورد عالقه ات را پیدا کنی. 
همه این جمله ها یک ضعف مشترک دارند و آن هم اینکه 
تقدیر و زندگی یک فرد را با دلیل پیش پا افتاده ش��انس 
مي س��نجند. اصاًل کار بش��ر همین اس��ت که هر چیز را 
نتوانست توجیه برایش پیدا کند و نتوانست با عقل تطبیق 

دهد به حساب خوش شانسی یا بدشانسی بگذارد. 
خرشانس هم از همین دست حرف هاس��ت. وقتی از هر 
طرف ش��انس بی��اوری و کارت راه بیفتد ی��ا مثاًل در یک 
قرعه کشی برنده شوی و یا حسابی را سال ها قبل در بانک 
داشته و فراموش کرده باشی اما ناگهان با تو تماس بگیرند 
که برنده میلیونی ش��ده ای به تو می گویند خرش��انس. 
احتماالً دوس��تان به ش��وخی از تو مي خواهند دستی به 

سرشان بکشی تا شانس تان به آنها سرایت کند. 

 هیچ کس خوش شانس به دنیا نیامده
من مي گویم خوش شانس��ی اتفاقی نیست. 
هیچ کس خوش ش��انس به دنیا نیامده است. 
این روزها خیل��ی از جوان ها وقتی از تالش و 
دویدن خس��ته مي ش��وند مي گویند دویدن 
بی فایده اس��ت. آنه��ا که همه چی��ز دارند از 
شانس ش��ان اس��ت. مي گویند خدا به هر ک��س بخواهد 
مي دهد و به هر کس نخواهد بی��ش از این نمي دهد. زود 
خسته مي شوند و دس��ت از تالش و امید برمي دارند. فکر 
می کنند با تلقین بدشانس بودن به خودشان مي توانند از 
زیر کار و فعالیت ش��انه خالی کنند. واقعاً بدشانسی دلیل 
خوبی برای وادادن نیس��ت. آنهایی موفق مي ش��وند و به 
خواسته هایشان مي رس��ند که درجا نمي زنند و لحظه ای 
ناامیدی به خ��ود راه نمي دهند. خیلی ه��ا که االن پولدار 
هس��تند در بچگی مثل ما بودند. یک زندگی معمولی با 
امکانات ش��اید محدودتر از ما. آنها فعل خواستن را برای 
استجابت آرزوهایشان صرف کردند، یاعلی گفتند و روی 
پاهایشان ایستادند تا به خواسته هایشان برسند. خیلی ها 

که االن بازاری هستند و بچه هایشان ملقب به بچه پولدار، 
از شاگردی حجره شروع کرده اند. آنها بر خالف جوان های 
امروزی ره صد ساله را یک شبه طی نکرده اند و برای خشت 
خش��ت خوشبختی هایش��ان عرق ریخته اند. آنها تالش 
کردند تا زندگی و سرنوشت فرزندان خود را تغییر دهند. 
حاال اگر آنها به واسطه آینده نگری پدرشان زندگی مرفهی 

دارند بحث دیگری است. 
اگر قرار باشد همه چیز بر پایه ش��انس و اقبال باشد پس 
تکلیف این همه علم و کشفیات چه می شود؟ خب اصالً چرا 
به خودمان زحمت بدهیم درس بخوانیم؟ اگر خوش شانس 
باشیم سؤاالتی در کنکور مي آید که همه را بلد باشیم اگر 
هم بدش��انس باش��یم مرور 10باره درس ها هیچ کمکی 
نمی کند. اگر زندگی بر پایه شانس است چرا بیمارها دنبال 
عالج مي روند؟ به نظر شما یک تست بخت آزمایی بدهند 
بهتر نیست؟ اگر خوش شانس باشند بیماری خوش خیم 
اس��ت و بس��اطش را از بدن فرد جمع می کند و بی صدا 
مي رود، اگر هم خوش اقبال نباش��د دیر یا زود بیماری او 
را از پا درمي آورد. اگر این گونه باش��ند خوش ش��انس ها 
همیشه زنده مي مانند و بدش��انس ها با حضرت عزرائیل 

مواجه مي شوند. 

 کرکره زندگی تان را پایین نکشید
شانس فقط یک کلمه است. وجود دارد اما 
تأثیرش آن قدرها نیست که آدم ها بخواهند 
به خاط��رش کرکره زندگی ش��ان را پایین 
بکشند. بعضی ها عادت دارند مدام ناله کرده 
و ش��وربختی خ��ود را فری��اد کنن��د. اما 
بهانه هایشان واهی است. بعضی اتفاقات زندگی در اختیار 
ما نیست و ما نقشی در انتخابش��ان نداشته ایم. پس واژه 
خوش شانسی یا بدشانسی بی معنی است. وقتی ما خودمان 
مادر یا پ��در خود را انتخ��اب نکرده ایم، وقت��ی خودمان 
نگفته ایم کجا به دنیا بیاییم یا خواهر و برادرمان چه کسانی 
باشند. یا حتی قدرت نداش��ته ایم فرهنگی که با آن رشد 
مي کنی��م را تغییر دهیم چط��ور مي توانی��م خودمان را 
بدشانس یا خوش شانس بدانیم؟ خوش شانسی و بدشانسی 
فقط یک تلقین ذهنی است. انرژی درمان ها هم از قانون 
جذب سخن مي گویند. یعنی به هر چه فکر کنی و تمرکز 

کنی همان برایت رخ مي دهد. خواه خوب باشد خواه بد!
بعضی ها به این باور رس��یده اند که خوش شانس��ند پس 
اعتماد به نفس باالیی دارند و همیشه منتظر اتفاقات خوب 
هستند. آنها توانایی کشف فرصت ها را دارند و در هر حالی 

دنبال یک راه برای پیروزی هستند. فکر کنید مدت ها در 
روزنامه دنبال کار هستند. حاال در یک مهمانی خانوادگی 
بحث یک شرکت خصوصی مي ش��ود و فرد خوش شانس 
تقاضای کارش را مطرح می کند. اما آدم بدشانس می گوید 
من از این شانس ها ندارم که فالنی بخواهد برایم کار درست 
کند و همین ترس و اعتماد به نفس پایین باعث مي شود 

هرگز درخواستش را به زبان نیاورد. 

 خوش شانسی و بدشانس�ی به نگرش ما بستگی 
دارد

خوش شانس ها همیش��ه توقعات مثبتی از 
زندگ��ی خود دارن��د و همه چی��ز را مثبت 
مي بینند. تصور کنید یک آدم بدش��انس از 
خانه بیرون مي رود. دیرش شده و برای رفتن 
عجله دارد. همان موقع مي فهمد ماشینش 
پنچر ش��ده، کلی غ��ر مي زند و به ش��انس ب��دش لعنت 
می فرستد. سپس از خانه بیرون مي رود. در راه با یک راننده 
خاطی سر سبقت ممنوع دعوا می کند و باز هم غر مي زند. 
آن روز منتظر است از زمین و زمان بد ببارد و مدام مي گوید 
خدا امروز را به خیر کند یا می گوید هرچه سنگ است پیش 
پای لنگ است. در واقع او ماهیتاً بدشانس نیست بلکه با 
توج��ه ب��ه روحی��ه و نگرش��ی ک��ه دارد بدشانس��ی را 

فرامي خواند. 
اما آدم خوش ش��انس وقت��ی پنچری الس��تیک را ببیند 
ش��انه باال مي اندازد و توی دلش مي گوید بد هم نش��د. با 
تاکسی مي روم. بین راه راننده دعوا مي کند و او مي گوید 
شانس آوردم ماشین نیاوردم وگرنه باید با این راننده های 

بی اعصاب سر و کله مي زدم.
اتفاق برای هر دو یکسان اس��ت اما دیدگاهشان متفاوت. 
یکی به خوش شانسی تعبیر می کند و دیگری به بدشانس 

بودن. 
آدم های خوش شانس انعطاف پذیر هس��تند و با آدم ها و 
شرایط بهتر کنار مي آیند. موقع رسیدن به خواسته شان 
کمي  باال پایین می کنند و اگر الزم باشد کوتاه مي آیند اما 
بدشانس ها معتقدند عین چیزی که در ذهنشان است باید 

رخ دهد و اتفاق مشابه راضی شان نمی کند. 
وایزمن حدود یک دهه روی شانس کار کرد. یک آگهی داد 
اگر خوش شانس یا بدشانس هستید با من تماس بگیرید. 
او به این ترتیب آدم هایی را که به شانس باور داشتند جذب 
کرد و سمت خود کش��اند. س��پس روزنامه ای دستشان 
داد و از آنها خواس��ت ورق بزنند و تع��داد عکس های آن 

را بگویند. او بدون اینکه به آنها بگوید، یک آگهی درشت 
با رنگ جیغ وس��ط صفحه چاپ کرد و در آگهی خواست 
هر کس آن را دید و به وایزمن نش��ان داد جایزه چند صد 

دالری می گیرد. 
جالب است که شرایط برای همه یکس��ان بود اما آنها که 
معتقد به خوش شانسی خودش��ان بودند، آگهی را دیدند 
ولی بدشانس ها سرسری عکس را رد کردند. او ثابت کرد 
خوش شانس ها موقعیت ها را جذب می کنند و بیشتر در 

معرض شرایط مطلوب قرار می گیرند. 

 ترویج تنبلی در بخت آزمایی های تلویزیونی
بعضی ها در خانه مي نشینند و پای تلویزیون 
تخمه مي شکنند و منتظر مي شوند تا گردونه 
شانس از توی قاب تلویزیون بچرخد و روی 
عدد آنها توقف کند. آنها منتظرند یک معجزه 
رخ دهد و با یک جایزه بزرگ زندگی ش��ان 
یک شبه زیر و رو شود. خیلی ها محصوالت حاوی کد جایزه 
را ف��راوان مي خرن��د ت��ا ش��اید یک��ی از کده��ا موجب 

خوش شانسی شده و قرعه به نامشان بیفتد. 
تلویزیون این روزها تبدیل ش��ده به گیشه بخت آزمایی و 
تنبلی را رواج مي دهد در حالی ک��ه زندگی واقعی عرصه 
آزمون های سخت است تا انس��ان آبدیده شود. مدام این 
گردونه شانس از شبکه ای به ش��بکه دیگر برده مي شود 
تا مردم را جذب قرعه کش��ی های جذاب کند. هر بار یک 
محصول گل کرده و جایزه های خوبش همه را وسوس��ه 
می کند. گاهی مسابقات تلفنی سیما شرم آور است. یعنی 
کافی است گوش��ی را برداری و تماس بگیری. حتی اگر 
درس��ت جواب ندهی و حتی اگر معلومات نداشته باشی 

مي توانی مبلغی را برنده شوی. 
جوان ها زیادی را مي شناسم که به این قرعه کشی ها دل 
بسته اند تا زندگی ش��ان را طراوت ببخش��ند. جوان های 
زیادی را مي شناسم که هر چه دارند خرج خرید محصوالت 

می کنند تا با  کدهای بیشتر شانس شان را بیشتر کنند. 
حتی کودکان هم به اسباب بازی های شانسی رو آورده اند تا 
از همان دوران طفولیت بپذیرند زندگی یک شانس است و 
متأسفانه هر روز بیش از قبل رواج مي یابد. این روزها کلمه 
شانس بیش از هر جایی در قاب تلویزیون شنیده می شود؛ 
فرهنگی که مردم را به س��مت شانسی بودن خوشبختی 
سوق مي دهد و برای قرار گرفتن در جرگه خوش شانس ها 

باید آزمون و خطا کنند. 
رهبر فرزانه انقالب در دیدار با هزاران نفر از کارگران صنایع 
مختلف، توانایي هایی ملت ایران و جوانان مستعد را فراتر 
از وضع فعلی خواندند. ایش��ان تأکید کردند باید فرهنگ 
کار و تولید و تالش را ترویج کنی��م و روحیه انتظار برای 
ثروت های ب��ادآورده را از بین ببریم و روش هایی ش��بیه 
بخت آزمایی را ترویج ندهیم که دس��تگاه های مختلف از 

جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند. 
آیت اهلل مکارم شیرازی نیز در خصوص یکی از برنامه های 
صدا و سیما که پرطرفدار بوده و هیچ کس از آن بی نصیب 
بیرون نمي رفت گفته اند اگر ب��ه عناوین مختلف از مردم 
پول بگیرند و از آن مبلغ ب��ه مردم جایزه بدهند، این قمار 

است و اشکال دارد. 
خالصه اینکه صنعت قمار یکی از پرسودترین صنایع جهان 
است و مبنای آن بر اشتیاق افراد برای یک شبه پولدار شدن 
است. مردم زیادی خرید برگه های ش��انس را راحت تر از 
تحرکات اجتماعی ضعیف مي دانند و نظام سرمایه داری از 
این نیاز مردم با امیدهای واهی سوءاستفاده می کند. قمار 
و بخت آزمایی تنها صنعتی است که فقیر ها را هم دست به 
جیب می کند، زیرا آنها به این بردن شگفت انگیز بیش از 

دیگران محتاجند.

سبک نگرش

اگر قرار باش�د هم�ه چیز بر پایه ش�انس 
و اقبال باش�د پس تکلیف ای�ن همه علم 
و کش�فیات چ�ه می ش�ود؟ خ�ب اص�الً 
چ�را ب�ه خودم�ان زحمت بدهی�م درس 
بخوانی�م؟ اگ�ر خوش ش�انس باش�یم 
س�ؤاالتی در کنک�ور مي آید ک�ه همه را 
بلد باشیم اگر هم بدش�انس باشیم مرور 
10باره درس ها هیچ کمک�ی نمی کند. اگر 
زندگی بر پایه ش�انس اس�ت چرا بیمارها 
دنب�ال عالج مي رون�د؟ به نظر ش�ما یک 
تس�ت بخت آزمایی بدهند بهتر نیست؟

کرکره کار و تالش را با توهم شانس پایین نکشیم

زندگی عرصه سخت آزمایی است نه بخت آزمایی


