
خيام اگر به شادماني نزند، چه كند؟
زهي�ر توكل�ي ب�ه مناس�بت روز خي�ام در صفح�ه اينس�تاگرام خ�ود نوش�ت:
درباره خيام، سوءتفاهم هاي بزرگي وجود دارد. مهم ترين اين س��وء تفاهم ها تلقي شادخواري و 
شادباشي از شعر خيام است. دعوت خيام به شادباشي و شادخواري، چيزي است از قبيل »خنده تلخ 
من از گريه غم انگيزتر است«. از اسباب بدفهمي متون كهن، اين است كه اصل جنس 
هر حس و حالي را اول بايد از نمايندگي معتبر »برند«، خريد و طعمش را تجربه كرد 
و بعداً همه ديگراني را كه به آن حس و حال شهرتي پيدا كرده اند، با آن اصل جنس 
سنجيد؛ نمونه هاي اصيل و به اصطالح »اوريژينال« شعر »شادمان« را بايد در ديوان 
شاعران درباري مداح مثل منوچهري دامغاني و فرخي سيستاني پيدا كرد. طعم آن 
شعرها كه زير زبانت برود، ديگر »بنشين و دمي به شادماني گذران« خيام را با ديده 
ترديد نگاه مي كني. ترديد در چه؟ در اينكه نكند پشت القيدنمايي ها و شادباش هاي 
خيام، يك اندوه عظيم و يك يأس پهناور باشد؟ دقيقاً همين است. يك بار نشريه نگاه 
نو، مصاحبه آقاي رامين جهانبگلو با آيزايا برلين را منتشر كرده بود و آنجا آيزايا برلين 
جمله اي گفته بود كه براي من جذاب بود: »من يك الئيك ش��ادمان هستم.« اين 
جمله را براي شاعر نابغه اين روزگار، محمد رمضاني فرخاني بازگفتم. گفت: »هنر كرده! الئيك اگر 
شادمان نباشد، چه كند؟« حاال صحبت شادماني خيام است؛ البته خيام، قطعاً ملحد نبوده. مرحوم 
عالمه محمدخان قزويني در »مقاالت« مناجات خيام با خداوند را از ابوالحسن بيهقي نقل كرده 
است. اكنون دسترسي به آن كتاب ندارم ولي مضمون مناجات خيام اين است كه »خدايا من همه 
تالشم را براي شناخت تو كردم. اگر به خطا رفته ام، تو مرا ببخش.« كسي در اين شك ندارد كه خيام 
به عنوان يك شخص تاريخي، ملحد نبوده است ولي قطعاً آنچه از شعر خيام در همان عصر و يكي 
دو نسل پس از او فهميده مي شده، يك جور ترديد است، يك حيرت آميخته با تلخكامي و بدبيني. 
نشان به آن نشان كه هم عطار در »مصيبت نامه« هم شمس تبريزي در »مقاالت« از همين منظر 
به خيام طعنه زده اند. به همين سياق كه »محمد ما« درباره »آيزايا برلين« گفت، من هم مي گويم: 
وقتي كه فيلسوفي مثل خيام، به درماندگي ناشي از حيرت، آن هم حيرتي تلخ از جنس شك دچار 

مي شود، اگر خود را به شادماني نزند، چه خاكي به سر بريزد؟
آنچه از شعر خيام، از عاطفه كالن حاكم بر شعرهايش فهميده مي شود، عجز عقل در برابر معماي 
هستي و به خصوص مرگ است و اندوهي دامنه دار و ژرف از بابت اين معما كه سر به مهر مي ماند و 
همين! اين عجز به شكلي بسيار پررنگ و با ارزش هنري »شاهكار« هم در رباعيات عطار و هم در 
مثنوي هاي او ديده مي شود تا جايي كه به قول دكتر شفيعي كدكني )در مقدمه مختارنامه( برخي 
از رباعيات عطار، از شدت ش��باهت حال و هوا و پردازش مضمون، به اسم خيام زبانزد شده است. 
منتها فرق عطار با خيام در اين است كه از خيام، تعداد معدودي رباعي مانده و بس، اما آثار عطار 
در يك منظومه، همديگر را بازتعريف مي كنند وگرنه مي بايست عطار هم مثل خيام متهم شود 
همانطور كه خود عطار، در ضمن حكايتي در مصيبت نامه، كيس هاي گذرا به تن خيام كشيده و از 
زبان يكي از ديوانگانش او را به »ادعاي خرده داني« متهم كرده است. فرق ديگر عطار با خيام، اين 
است كه او در »اشعار مرگ انديشانه« خويش، پرونده را باز رها مي كند: »نمي فهمم، نمي فهميم« 
اما خيام دعوت مي كند به واكنش��ي در برابر اين عجز: شادخواري و تغافل. يك نقطه تالقي ميان 
شعر خيام با اشعار قلندري و مالمتي در همين جا شكل مي گيرد و راز بدفهمي شعر و شخصيت 
خيام، همان راز بدفهمي شعر و شخصيت حافظ از آب درمي آيد يعني همانطور كه مرحوم احمد 
شاملو فكر مي كرد حافظ يك آدم الابالي اهل اباحه بوده، ، صادق هدايت كه مي آيد براي اولين بار، 
مجموعه اي از رباعيات خيام را منتشر مي كند، از ظن خود، خيام را يار خويش ديده است. در عصر 
عطار و شمس تبريزي، بخشي از جبهه گيري در برابر خيام، قطعاً به خاطر شهرت او به »فيلسوفي« 
بوده است و اين، اقتضاي عصر سلجوقي و موج بزرگ ضدفلسفي است كه از آن عصر، آغاز مي شود 
اما در عصر ما اين تلقي كه خيام يك شاعر ملحد شادخوار بوده، ريشه در فهم نادرست يأس فلسفي 
و فرق آن با ايمان ديني دارد؛ يك بار يكي در جلسه اي به من گفت: خيام به معاد اعتقاد نداشته. 

گفتم: چطور؟ گفت: چون مي گويد:
اي كاش كه جاي آرميدن بودي

يا اين ره دور را رسيدن بودي
يا از پس صد هزار سال از دل خاك

چون سبزه اميد بر دميدن بودي
گفتم: خب؟ گفت: خب همين ديگر! دارد مي گويد كه اميد ب��ر دميدن از خاك حتي در حد يك 
زندگاني نباتي هم نيست. گفتم: چرا نمي بيني كه دارد مي گويد: »اي كاش كه بود!« اين مثال را 
زدم تا فرق يأس فلسفي با انكار ايمان را ملموس كرده باشم. اين رباعي، يأس يك فيلسوف را از اثبات 
معاد مي رساند اما در عين حال، آرزوي جانفرساي او براي وجود داشتن معاد را هم نشان مي دهد. 

فرق است ميان يأس و حسرت خيام با يأس و نفرت صادق هدايت. 

سخنگوي قوه قضائيه در كنار اعالم خبر محكوميت اخاللگران در بازار، از حكم 
اعدام »وحيد بهزادي« و همسرش »نجوا الشيدايي« كه به سالطين طال و 
خودرو شهره بودند خبر داد. اين دو اخاللگر اعظم نظام اقتصادي با پيش خريد 
۶۷۰۰ خودرو، ۲۴۷۰۰ س��كه تمام، ۱۰۰ كيلو طال در منزل و مشاركت در 
پولشويي ۳۲۰۰۰ميليارد توماني رقم هاي نجومي و محيرالعقولي را به ثبت 
رسانده اند. كاربران شبكه هاي اجتماعي با استقبال از قاطعيت برخورد قوه 
قضائيه با مجرمان يادآور شدند اعدام راه حل نهايي پايان دادن به فساد نيست 
و الزم است با سرمنشأها و عوامل برخورد شود. در ادامه بخشي از واكنش ها 

به اين خبر را مي خوانيد.
  سهيل شعباني:

خبرهاي خوب و اميدواركننده را نيز انتشار دهيم: قوه قضائيه در اقدام مثبتي 
ديگر وحيد بهزادي و همسرش نجوا الشيدايي را به جرم اخالل در بازارهاي 

ارز، خودرو و سكه به اعدام محكوم كرد. 
  كاربري با نام حاج حيدر:

چند خبر خوب درباره خودروس��ازها و نمايندگان خائ��ن: زوج اخاللگر در 
نظام خودرو و سكه: اعدام؛ مديرعامل سابق سايپا: هفت سال حبس؛ معاون 
بازاريابي سايپا: ۱۵سال حبس؛ رئيس سابق حراست سايپا: ۶۱ماه حبس؛ 
محمد عزيزي نماين��ده مجلس: ۶۱ماه حبس؛ فري��دون احمدي نماينده 

مجلس: ۶۱ماه حبس؛ تبريك به ملت ايران. 
  علي صفري:

حكم اعدام سلطان خودرو صادر شد. برخورد سلبي و اجراي قانون وظيفه 
دستگاه قضا و در اين مورد نقدي بر قوه قضائيه وارد نيست، اما سؤال اينجاست 
كه آيا با اعدام سلطان ارز، خودرو و سكه ديگر شاهد گراني و تالطم در بازار 
نيستيم؟ چرا دولت، مجلس و دستگاه هاي نظارتي مانع رشد اين سلطان ها 

نمي شوند؟
  مهدي پيش بين:

حكم سلطان خودرو و همسرش صادر شد! به اين ميگن مصداق واقعي يه 
انقالبي: چند ماهه به جاي شعار اصالحات واقعي انجام داده؛ نه جناحي برخورد 

ميكنه و نه خط قرمزي براي مبارزه با فساد داره!
  مهتاب سونات:

سال گذشته سلطان سكه، وحيد مظلومين اعدام شد اما همچنان كه شاهديم 
اين حكم تأثير بازدارنده اى در قيمت سكه نداشت و سلطان ديگرى ظهور 
كرد. اكنون وحيد بهزادي و همسرش نجوا الشيدايي به جرم اخالل كالن 
در بازار ارز و پيش خريد ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محكوم شدند. آينده قيمت 

خودرو ترسناك است!
  د. سفيدچيان:

كار قوه قضائيه بسيار خوب است ولي واقعاً چرا سلطان فالن و فالن دستگير 
مي شوند ولي كماكان اخالل در بازار س��كه، ارز، خودرو بيش از پيش وجود 

دارد؟! واقعا! براي همه سؤال است؟
  محسن. ح: 

االن كه سلطان خودرو و همسرش وحيد بهزادي و نجوا الشيدايي به اعدام 
محكوم شدند اميدواريم احتكار كنندگان متوجه شوند كه رويكرد جديد قوه 

قضائيه با قدرت مدافع حقوق مردم است. 
  چ. آريا:

س��لطان خودرو و همس��رش به اعدام محكوم ش��دند اما تا وقتي سيستم 
فسادزاست مشكل با اعدام مفسد حل نمي شود. سيستم را درست كنيد تا آن 

مفسد مجال فساد پيدا نكند.

الهام صباحي، دانش�جوي دكتراي تعليم 
و تربي�ت دانش�گاه عالم�ه طباطباي�ي، 
در تلگ�رام خ�ود درب�اره »روش ه�اي 
مطالع�ه لذت بخ�ش كت�اب« نوش�ت:

تخمه خوردن يك حرص��ي دارد كه تا تمام 
نشود نمي توان آن را رها كرد و با هر بار باز و 
بسته شدن فك، يك دانه كوچك را از ميان 
پوس��ته با دندان جدا مي كنيم و مي خوريم. 
كتاب هم دقيقاً همين ش��كلي اس��ت. بايد 
كلمات را به دندان كشيد تا لذت يك معنا را 
به جان شيرين خريد و شوري آن را در دهان 

حس كرد. 
ب��راي م��ن كت��اب خوان��دن از خ��وردن 
لذت بخش تر است و البته براي بعضي برعكس 
است. همان طور كه من با تعجب به آنها نگاه 
مي كنم چطور با ل��ذت از يك غ��ذا تعريف 
مي كنند من هم آب بزاقم ترش��ح مي ش��ود 
وقتي از كتاب و موضوع آن صحبت مي كنم. 

اما واقعاً چطوري اين طور مي شود؟
ضرورت مطالعه براي همه بديهي است و براي 
چطور خواندن چند فن كه رويه كاري خودم 

است را با شما به اشتراك مي گذارم. 
اول: كتابي كه انتخاب مي كنيد خيلي مهم 
است. ابتداي كتاب اين سؤال را بنويسيد و به 
آن پاسخ بدهيد: اين كتاب چه نيازي از من را 
بر طرف مي كند؟ و چرا بايد آن را بخوانم؟ اگر 
براي اين س��ؤال جوابي نداشتيد لطفاً كتاب 

را نخوانيد. 
نكته: اگر كس��ي هم به شما كتابي را معرفي 
كرد اول اين سؤال را بپرسيد كه اين كتاب به 
چه درد من مي خورد؟ درد را مشخص كنيد؟ 
صرف خوب ب��ودن هر كتابي دلي��ل بر اين 
نيست كه ش��ما بايد آن را بخوانيد. درد شما 

منحصر به شماست؛ اگر مخاطب شما درمان 
درد را در كتاب درك كرده باش��د كه پاسخ 

مي دهد به چه درد شما مي خورد. 
دوم: ۱۰دقيقه زمان با ساعت يا موبايل تنظيم 
كنيد؛ ش��روع  به خواندن كنيد و ببينيد كه 
چند صفحه از كت��اب را مي توانيد روخواني 
كنيد. در ۱۰دقيقه مث��اًل يك صفحه يا پنج 
صفحه. اين مسئله از اين نظر مهم است كه 
س��ختي خوانش كتاب براي شما مشخص 
مي شود. بعضي كتاب ها خوش خوان هستند و 
بعضي كتاب ها اين طور نيستند و اين سختي 
خوانش به نوع كت��اب و مباحثي كه مطرح 

مي كند نيز متفاوت است. 
نكته: براي هر كتاب كه دست مي گيريد اين 
كار را انجام دهيد. سطح سرعت مطالعه شما 

هم مشخص مي شود. 
سوم: تعداد صفحات كتاب را بنويسيد؛ مثاًل 
۲۰۰ صفحه اس��ت و من ب��راي مطالعه اين 
كتاب مي خواهم چهار روز زمان بگذارم. ۲۰۰ 
تقسيم بر چهار مي شود روزي ۵۰ صفحه بايد 

مطالعه كنم. حاال با توجه به سختي خوانش 
كه در قسمت قبل انجام دادم براي مطالعه ۵۰ 
صفحه در روز بايد چقدر زمان بگذارم. مثاًل 
اگر س��ختي خوانش اين كتاب در ۱۰دقيقه 
براي من ۱۰صفحه باش��د، براي مطالعه ۵۰ 
صفحه نياز به حدود ۵۰ دقيقه متمركز دارم 

تا مطالعه كنم. 
چهارم: در روز چقدر زمان براي مطالعه  متمركز 
مي گذاريد. يك س��اعت زم��ان، معادل يك 
ساعت زمان است. كسي  كه مي گويد از صبح 
تا شب كتابخانه بودم و فقط دو ساعت مطالعه 
كردم از او بايد پرسيد بقيه زمان ها دقيقاً چه 
كار مي كردي؟ براي حل اين مشكل ساعتي 
را كوك كنيد تا هر۱۰دقيقه زن��گ بزند. در 
اين بازه  زماني مطالعه كنيد؛ ساعت كه زنگ 
خورد، چش��مانتان را ببنديد و نفس عميق 
بكشيد و دوباره براي ۱۰دقيقه بعدي مطالعه 
آماده شويد. اين روش كمك مي كند تا بفهميد 
۱۰دقيقه چقدر طوالني اس��ت و ضمناً زمان 
برايت��ان اهميت پيدا مي كند و تمركز ش��ما 

افزايش مي ياب��د. با اي��ن روش ۱۰دقيقه اي، 
مي توانيد چند بار يكسره مطالعه كنيد. كم كم 
دس��تتان مي آيد بدون حواس پرتي بيش از 

۱۰دقيقه را متمركز مطالعه كنيد. 
پنجم: كتاب هاي بزرگ را به لقمه هاي كوچك 
تبديل كنيد. قرار نيس��ت ي��ك كتاب، تمام 
انرژي ش��ما را بگيرد. كتاب را به صفحات و 
روزهايي كه مي خواهيد مطالعه كنيد تقسيم 

كنيد و هر روز قسمتي از آن را بخوانيد. 
ششم: كتاب هاي متنوع بخوانيد. كتاب هايي 
كه شما را به هيجان بياورد يا آرام كند. مثاًل 
چه اشكالي دارد چند كتاب شعر هم داشته 
باش��يد و بخوانيد ي��ا داس��تان هاي كوتاه و 
كتاب هاي جيبي كه همه اينها مي تواند شما 

را ذوق زده  كند. 
هفتم: پايان كتاب بنويس��يد كه چه شد كه 
اين شد؟ از كتاب چه ياد گرفتيد؟ لذت برديد 
يا نه؟ به چ��ه درد مي خورد؟ از چه بيش��تر 

خوشتان آمد يا نيامد؟
هشتم: با كس��ي كه كتاب مورد نظر شما را 
خوانده اس��ت در مورد آن كتاب حرف بزنيد 
و وارد گفت وگو بشويد؛ اين گفت وگو به شما 
كمك مي كند تا با جنبه هاي مختلف كتاب 
آشنا شويد؛ بخش هايي كه ممكن است موقع 
مطالعه از آن عبور ك��رده  يا به اهميتش پي 

نبرده باشيد. 
با تجربه شخصي با اين شيوه كتاب خواندن 
برايتان راحت مي شود و بعدها خواهيد ديد در 

يك بازه زماني چقدر مطالعه كرده ايد. 
خوب بخواني��م، كت��اب خ��وب بخوانيم و 
مطالعات مان را به اش��تراك بگذاريم، باشد 
كه باب گفت وگو باز ش��ود و انديشه ها پروار 

شوند.

  سيده زهرا عبداللهي:
الريجان��ي درب��اره ش��فافيت آرا گفت��ه 
»نمي شود ساير دستگاه ها در نهايت اختفا 
باش��ند اما مجلس شفاف باش��د! يك بام  و 
 دوهوا مي ش��ود.« چطوري است كه وقتي 
كل كشور حقوق ها ۱۵ درصد افزايش پيدا 
كرده و مجلسي ها ۲۰ درصد اضافه حقوق 
مي خواهند، سياست يك بام  و دوهوا نيست؟! 
در جلسه مشترك كميسيون بودجه و هيئت 
رئيس��ه مجلس، هيئت رئيس��ه پيشنهاد 
افزايش ۲۰درصدي حق��وق نماينده ها در 
سال جاري را مطرح مي كند اما بودجه اي ها 
مي گويند چ��ون همه بخش هاي كش��ور 
افزاي��ش ۱۵درص��دي حق��وق داش��تند، 
اين خالف قانون اس��ت و نهايت��اً با افزايش 
۱۵درص��دي حق��وق نماينده ه��ا موافقت 

مي شود. 
  حسين دليريان:

واقعاً رئيس مجالس هش��تم، نه��م و دهم، 
نمي داند كه مذاك��رات مجلس طبق قانون 
اساسي بايد علني باشد؟ و ساير نهادها )مثل 
مجمع و شوراي نگهبان( خير! محض اطالع 
آقاي الريجاني! مش��روح مذاكرات شوراي 

نگهبان هم خيلي وقت است كه دارد منتشر 
مي ش��ود. ايش��ان يا نمي داند اين چيزها را 

يا اينكه... !
  محمدجواد عمراني:

اين توجيه را ن��گاه كني��د، الريجاني براي 
رأي نياوردن شفافيت آراي نمايندگان چه 
مي گويد؛ مي گويد نمي شود ساير دستگاه ها 
در نهايت اختفا باشند اما مجلس شفاف باشد. 
از ساير دستگاه ها كه مي پرسي شفافيت آنها 
هم همين دور را تك��رار مي كنند. مجلس 
يازدهم اگ��ر مي خواهد كارآمد باش��د اين 

تابو را بشكند. 
  رضا آزاد:

الريجاني نزديك ۳۰ سال است كه در كشور 
مسئوليت دارد، حاال گفته مي خواهم به خانه 

اصلي ام كه دانشگاه است برگردم!
  نگار آشنا:

به نظر بهترين جا براي الريجاني دانش��گاه 
است. هم از قدرت دور است و هم تجربياتش 
كم��ك مي كن��د در آين��ده مدي��ران بهتر 
با شكس��ت كمتري داشته باش��يم. در دنيا 
مرس��وم اس��ت كه مديران بازنشس��ته به 
دانشگاه بازمي گردند تا مدير تربيت كنند، 

اما موفقيت در بازخواني انتقادي اس��ت نه 
ساخت الريجاني هاي ديگر. 

  عطيه:
الريجاني در توجيه ش��فاف نبودن مجلس 
گفته اس��ت: »ش��فافيت مجلس ۱۰ برابر 
جاهاي ديگر است. نمي شود ساير دستگاه ها 
در نهايت اختفا باش��ند اما مجلس ش��فاف 
باش��د.« بزرگوار ولي نگفته اختفاي س��اير 
دس��تگاه ها ه��م از بي عرضگ��ي مجل��س 
اس��ت! همچنين بعد از مجلس به دانشگاه 
برمي گردم. اينكه قرار نيست ديگر در قدرت 
بماند خيلي خوشحال كننده است، ولي اينكه 
چنين تفكري قرار است به دانشگاه تزريق 

بشود به خودي خود يك فاجعه است!
  سيدنظام الدين موسوي:

دوست داشتم نقش نظارتي مجلس دهم در 
ذهن من نيز به همين قوتي باشد كه آقاي 
دكتر الريجاني  در گفت وگوي ويژه توصيف 
كرد، اما سه استيضاح ناكام آقاي آخوندي 
و امضاه��اي پس گرفته ش��ده اس��تيضاح 
آقاي زنگنه را كه به ياد م��ي آورم، مي بينم 
كه نمي ش��ود. ش��ايد هم آقاي الريجاني از 

مجلسي ديگر سخن مي گويد. 

  محمدامين ميرزايي:
علي الريجاني: »ادبيات نظارتي مجلس دهم 
محترمانه بود و مجلس فاخر عمل كرد.« اما 
آنچه در بُعد نظارتي مجلس رخ داد: تضعيف 
كميسيون اصل٩۰؛ عدم قرائت گزارش هاي 
مهم مانند قاچاق و حسين فريدون و قرائت 
در روزهاي پاياني؛ جلوگيري از ش��فافيت؛ 
تضعيف هيئت نظارت و ع��دم ارائه گزارش 

تفريغ بودجه پارلمان. 
  علي جديدي:

علي الريجاني: »دولت آقاي روحاني نسبت به 
مصوبات و آيين نامه ها و رعايت قانون بهتر از 
دولت هاي قبلي عمل كرده است!« پس چرا در 
زندگي مردم تغييري حاصل نشد؟ چرا مردم 
روز به روز به بدبختي و فالكت افتادند؟ اين 

آمارها به درد خودتان مي خورد. 
  سعيد:

عل��ي الريجان��ي گفت��ه: »مجل��س دهم 
پشتيباني ۶۲درصدي مردم را داشت!« ولي 
نگفت اثر اين مجل��س در انتخابات مجلس 
يازدهم چقدر بود كه كمترين مشاركت در 
تاريخ جمهوري اسالمي بود! چقدر يأس و 

نااميدي ايجاد كرد؟!

چهار   شنبه 31 ارديبهشت 1399 | 26 رمضان 1441 |

ظالم است اما شبيه مظلوم  ها
كانال تلگرامي آيت اهلل محمد شجاعي)ره( بخشي از فرمايشات 
ايشان پيرامون حسود و مسئله حسادت را به اشتراك گذاشت. 

آيت اهلل شجاعي)ره( مي فرمايند:
حضرت علي )ع( در نهج البالغه مي فرمايند كسي كه حسود است از 
سالمتي جسد خود غفلت كرده است؛ صرف نظر از اين كه هميشه 
ناراحت است، حتي جسد ]حسود[ سالم نيس��ت. به قول بعضي از 
علماي اخالق خدا كار خودش را انجام مي دهد و نعمت است كه به اين 
مي دهد، به آن مي دهد. حاال به هر داعي كه مي دهد، خودش مي داند؛ 
شايد ش��ما بگوييد كه او صالح به اين نعمت نيست اما خدا خودش 
مي داند چه كار مي كند؛ مي خواهد آزمايش بكند، مي خواهد روي 
باطن او واقعاً صالحيت بر نعمت را بيازمايد. خدا در تقدير خودش آزاد 
است و حرف حاسد و غير حاسد را هم نگاه نمي كند. در تدبير خود به 
درخواست من و شما هم هيچ توجهي ندارد. علي االتصال نعمت هاي 
دنيوي، غيردنيوي و اخروي است كه به اين، به آن، به بندگان خود 
افاضه مي كند. خب حسود هميشه در اين بين ناراحت است؛ خدا هم 
كه از كار خود دست بردار نيست. حرف اين حسود اين است كه دلش 
مي خواهد خدا از كار خودش دست بردارد آن هم كه گوش نمي دهد. 
قهراً اين حسود هميشه ناراحت است، هميشه در اَلَم و رنج است، اين 
الم و رنج جسم او را مريض مي كند، روح او را مشغول مي كند، زندگي 
او را تلخ مي كند كه علي )ع( فرمودند هيچ ظالمي را كه شبيه مظلوم 
است مانند حس��ود نديديم. واقعاً بيان جالبي است هيچ ظالمي كه 
شبيه به مظلوم است يعني واقعاً بيچاره، مظلوم است. ظالم است اما از 

همه  ظالم ها به مظلوم شبيه تر است. 

  سيدمحمود رضوي با انتشار تصوير فوق توئيت كرد:
در سال گرفتاري مردم و كسري بودجه چند هزار ميلياردي دولت، شركت ملي گاز 
براي طراحي ساختمان آسمانخراش چندهزار ميلياردي خود، مسابقه طراحي چند 
ده ميلياردي برگزار كرده است! انگار همين االن وسط كوچه ماندن.دير مي شد دو 

سال بعد اين كار را شروع كنند! چه كسي بايد جلوي اين بي فكري را بگيرد؟! 
...............................................................................................................................................

  علي آل خميس با اش�اره به تصوي�ري از حرم علي ب�ن مهزيار اهوازي 
نوشت:

به تمام دنيا بگوييد زماني كه كرونا آمد مكان هاي مذهبي نه تنها تعطيل نش��دند 
بلكه به كارگاه توليد لوازم بهداشتي تبديل شدند تا امت حزب اهلل مثل هميشه التزام 
خود به دستورات قرآني، حفظ جان مردم و كمك به همنوع در دين مبين اسالم را 

در عمل اثبات كنند!
...............................................................................................................................................

  نفيسه سادات موسوي در توئيتر نوشت:
يه اخالق عجيب ماها هم اينه كه هش��دارهاي كارش��ناس ها رو معموالً جدي 
نمي گيريم و وقتي فاجعه اتفاق افتاد تازه ميفتيم پي چاره! اينكه ايران در س��ال 
۱۴۳۰ تبديل ميشه به پيرترين كش��ور منطقه واقعاً موضوع كم اهميتي نيست. 
تقريباً روي همه بخش هاي اساسي زندگي مون تأثير مستقيم ميذاره از اقتصاد 

تا بهداشت!
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چطور كتاب را مثل تخمه بخوريم؟

نکندازمجلسيديگرسخنميگوييد؟!

 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي
به آخرين گفت وگوي خبري علي الريجاني در قامت رياست مجلس

علي الريجان�ي كه 12س�ال متوالي بر كرس�ي رياس�ت قوه مقننه نشس�ته ب�ود، در 
گفت وگوي خبري دوش�نبه ش�ب از مردم خداحافظي كرد و از لحظات تلخ و شيرين 
مجلس س�خن گفت. بخش هاي مختلفي از س�خنان او با واكنش كاربران ش�بكه هاي 
اجتماعي همراه شد. آنجا كه او از ش�فافيت آراي نمايندگان سخن گفت و تقصير را به 
گردن فقدان شفافيت در س�اير دس�تگا ه ها انداخت، كاربران حرف هايش را تعبير به 

پيچاندن موضوع كردن�د؛ آنجا كه  او از موفقيت هاي مجلس ده�م در نظارت خبر داد، 
بس�ياري حرفش را باورناپذير خواندند و آنجا كه از آينده كاري خود و تصميمش براي 
بازگشت به دانش�گاه س�خن گفت، هر چند برخي انتقال تجربيات او به دانشجويان را 
موجب ارتقاي نظام مديريتي دانس�تند اما عده اي نگراني خود را از آينده دانش�گاه و 
دانش�جويان ابراز كردند! در ادامه مروري خواهيم داش�ت بر برخ�ي از اين واكنش ها. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

   گزارش

ظر
و ن

ل 
حلی

ت

   سبوي دوست

   گردآوری

 خدا قوت! 
ولی مانع رشد سلطان ها شويد

 استقبال كاربران شبكه هاي اجتماعي 
به خبر اعدام سالطين خودرو و طال


