
روزي كه زاگور به آتش كشيده شد  
هفت، هشت سالم كه بود، من و همه بچه هايي 
كه دور و برم مي شناختم، دربه در، دنبال يك 
چيز مي گش��تيم: عكس ش��ماره ۳۶ آدامس 
زاگور. زاگور آدامس��ي نس��بتاً لوكس و گران قيمت بود، با 
مزه اي خاص و متفاوت از آدامس هاي ايراني رايج در آن دوره 
كه وقتي بازش مي كردي، عكس كوچك مستطيل شكلي 
داخلش بود. البته آدامس هاي عكس دار ديگري هم بودند كه 
عكس فوتباليست ها يا ماشين هاي مسابقه اي و... را داشتند، 
اما زاگور اساس��اً مقول��ه جدايي بود. عكس هاي��ش عمدتاً 
مبارزان و قهرمانان فيلم هاي هالي��وودي بودند: بروس لي، 
آرنولد، راكي و ديگران، با بدن هاي ورزيده، چشم هاي خيره 
و مش��ت هاي گره كرده، آماده به  آتش  كشيدن دنيا. يكي از 
عكس هايي كه من هر بار نگاهش مي كردم طوري به هيجان 
مي آمدم كه دلم مي خواست هر موجود زنده اي كنارم پيدا 
مي شود را با دندان هايم از هم پاره كنم مرد سيه چرده اي را 
نشان مي داد كه با دستش سر يك مار زنگي را گرفته بود و دِم 
مار را به نيش كشيده بود. هر كدام از اين عكس ها شماره اي 
داشت و زاگور آلبومي طراحي كرده بود كه اگر عكس هاي 
همه شماره ها را پيدا مي كردي و سر جايش مي چسباندي، 
مي توانستي آلبوم را بفرستي خارج )بعداً فهميدم اين آدامس 
ساخت تركيه بوده( و جايزه بزرگي دريافت كني. اما مشكل 
اينجا بود كه همه شماره ها پيدا مي ش��د، به جز شماره ۳۶. 
بچه هاي زيادي را مي شناختم كه تمام عيدي هايشان يا هر 
پول ديگري كه دستش��ان مي آمد خرج زاگور مي كردند به 

اميد آن شماره ۳۶ لعنتي.
گذشت و تابستان شد. پدرم كالس آموزشي شنا ثبت نامم 
كرده بود و هفت��ه اي س��ه روز مي رفتم اس��تخر. چند تا از 
همكالس��ي هايم هم مي آمدند و باالخره ي��ك روز يكي از 
بچه ها، محس��ن، قبل از اينكه بپريم توي آب، گفت عكس 
شماره ۳۶ را پيدا كرده است. حرفش را باور نكرديم، و قرار 
شد جلسه بعد آن را همراه خودش بياورد استخر، همان موقع 
شرط كرد كه هيچ كدام حق نداريم به عكس دست بزنيم و 
فقط مي توانيم نگاهش كنيم. جلسه بعدي آلبومش را آورد 
و ديگر جايي براي انكار نبود. عكس ش��ماره ۳۶ سر جايش 
چسبانده ش��ده بود و ما، حس��رت  زده، براي چند دقيقه به 
خواستني ترين چيز دنيا چش��م دوختيم. حاال همه منتظر 
بوديم ببينيم ك��ه آن جايزه بزرگي كه قرار اس��ت از طرف 
كارخانه زاگور براي محسن بفرستند چيست. طي يكي دو 
هفته بعدي مرتباً از محسن پرس و جو مي كرديم كه آلبوم را 
فرستادي يا نه، تا اينكه يك روز جواب هولناكي از دهان او 

شنيديم: »مي خواهم آلبومم را بسوزانم.«
مثل هر چي��ز ديگري ك��ه يك دفعه بين بچه ه��ا فراگير 
مي ش��ود، پدر و مادرها به كل اين ماج��راي زاگور بدبين 
بودند. و باز هم مثل هميشه سناريوي اعتياد و فساد اخالقي 
مطرح بود. شايعاتي دست به دس��ت مي چرخيد كه توي 
زاگور مواد مخدر يا الكل مي ريزند، مي گفتند زاگور مجموعه 
ديگري ه��م توليد كرده كه عكس ه��اي داخلش زن هاي 
برهنه اند و خيلي چيزهاي ديگر. پدر و مادر محس��ن هم 
استثنا نبودند. معلوم شد كه پدرش قبول نمي كند آلبوم را 
پست كند و خود او هم هر كاري كرده نتوانسته بفهمد كه 
آن را به كدام آدرس بايد بفرستد يا چطور بايد پست كند و 
چنين مشكالتي. به  هر حال، آلبوم قرار نبود جايي برود. اما 
محسن ديگر تحمل نداشت كه آلبومي كه با آن همه تالش 
و خوش شانسي كامل كرده بود را پيش خودش نگه دارد. به 
او گفتيم كه آلبوم را به ما بده، يا اصاًل ازت مي خريم و خيلي 
پيش��نهادهاي ديگر اما او مصرانه تصميم گرفته بود آلبوم 
را آتش بزند. هنوز آن صحنه دقيقاً پيش چش��مانم است. 
عصر يك روز سوزان تابستان، بعد از تمام شدن كالس شنا، 
لباس هايمان را پوش��يديم و با چشم هاي قرمز و بدن هاي 
خسته رفتيم توي باغچه خلوتي كه پشت ساختمان استخر 
بود. محسن يك كيسه پالستيك پر از عكس هاي زاگور را 
از كيف ورزشي اش آورد بيرون. ريختشان روي خاك، و بعد 
آلبوم تازده را از جيب ديگر كيف برداشت و گذاشت روي 

بقيه عكس ها و كبريت كشيد.
من تا امروز آن صحنه را هزاران ب��ار در ذهنم مرور كرده ام. 
گويي چيزي اسرارآميز پشت آن پنهان شده. چرا محسن آن 
آلبوم را آتش زد؟ چرا ديگر نمي توانست تحملش كند؟ آن 
كار، از نظرم، چيزي بود از جنس كارهايي كه قهرمان هاي 

آن عكس ها انجام مي دادند؛ نشان از نيرويي عظيم يا عزمي 
راسخ داشت، تصميمي كه اگرچه از نظرم عاقالنه نمي آمد 

اما، به  هر  حال، تصميم بزرگي بود.
بعدها، در موقعيت هاي مختلف، تصمي��ِم لحظه اي آدم ها 
براي دورريختِن چيزهايشان را ديدم: پس از قطع رابطه اي 
عاطفي، به محِض تمام  شدِن يك امتحان دشوار، بعد از فوت 
آدمي كه برايش��ان عزيز بوده و خيلي جاهاي ديگر. گويي 
اين جور دور ريختن ها نوعي ش��روع دوباره است؛ نشانه اي 
براي پشت  سر گذاشتِن اميدي كه نااميد شده، يا روزهايي 
كه به شلوغي و تلخي و ناخوشي سپري شده؛ فراموش  كردن 
گذشته و تعهد به »حال«؛ تالش براي آغاِز زندگي اي جديد 
در لحظه كنوني؛ پا ك  كردن زنگارهاي قديمي و جست و جوي 
دوباره نيك بختي؛ نوعي »توبه« يا شايد »مراقبه«؛ مكانيسمي 

غريزي براي جان  به  در بردن از غصه.
تالش براي رهايي از زوائد براي رسيدن 

به حقيقت
با  اين  حال، دست  برداشتن از گذشته آسان 
نيست. گذشته نه تنها در قالِب يادگارهاي 
مادي، اطراف مان را پر مي كند، بلكه از آن مهم تر، در هجوم 
خاطرات، ذهنمان را نيز تسخير مي كند. شايد به همين دليل 
است كه تقريباً در تمام سنت هاي عرفاني مجموعه كاملي 
از روش ها و راهكارها براي رها شدن از گذشته تدوين شده 
است. فرد بايد با ضربان قلبش هم آواز شود و هر چيزي كه 
»آن بيرون« است، هر چيزي كه »غير« است را از ياد ببرد تا 

وجودش مهياي دريافت »حقيقت« شود.
اين انديش��ه ها، كه با تعابير گوناگون در مكتب هاي فكري 
مختلف نمود پي��دا كرده، ب��ر آفرينندگان ادب��ي و هنري 
پرش��ماري نيز تأثير گذاش��ته است، كس��اني كه در مقام 
رمان نويس، نقاش يا موسيقي دان به دنباِل حذِف تمام زوائد 
و ارائه آثاري كاماًل »صادقانه« و »تميز« بودند، آفرينش��ي 
كه هيچ رد و لكه اي از سبك هاي پرگو و مغشوش استادان 
قديمي در آن نباش��د. توماس فيليپس، منتق��د هنري، به  
نقل از نوشته هاي پش��ت يك آلبوم موسيقي، سبك آنها را 
اين طور شرح مي دهد: »جست وجوي معناي هنر در تجربه 
بالدرنگ و شخصي مخاطب در لحظه رويارويي با اثر. بدوِن 
ارجاعي به تجارِب قبلي )نه به بازنماي��ي(، بدوِن القاكردِن 
سطح باالتري از تجربه )نه به متافيزيك(، و بدون وعده  دادِن 
سطح عميق تري از تجربه )نه به استعاره(... اثري كه در اولين 
لحظه همه چيز را درباره خودش مي گويد«. يوجين گوسن، 
منتقد هنري پرآوازه، نيز توصيف مشابهي دارد: »تجربه اي 
صادقانه، مس��تقيم و بدوِن افزودني در هن��ر، منهاي نماد، 
منهاي پيام، منهاي نمايش هاي شخصي«. نام اين سبك را، 
با همه گوناگوني هايش، مينيماليسم گذاشته اند. فيليپس 
در كتاب سوژه مينيماليس��م مي گويد اين رويكرد، بيش از 
آنكه سبكي هنري باشد، نوعي »جهان بيني« است كه خود 
را در تقابل با هر نوع انگيزه »انباشت« نشان مي دهد. از آنجا 
كه انسان ها ميلي دروني به انباشتن و اندوختِن چيزها دارند، 
در مينيماليسم نيرويي راديكال نهفته است. از نظر فيليپس 
تك روي و مخالف خواني مينيماليست ها نيز از همين تقابل 

نشئت مي گيرد.
براي نمونه، نثر همينگوي را به ياد آوريد: عاري از احساسات، 
بدون توصيفات اضافه و خالي از آرايه ، فلزي كه تا س��رحد 
امكان صيقل داده ش��ده اس��ت. همينگوي در خاطراتي از 

تجارب نويس��ندگي اش در دوران جواني، كه بعد از مرگش 
با عنوان »پاريس جش��ن بيكران« به چاپ رسيد، توضيح 
مي دهد كه صحنه پاياني يكي از داس��تان هاي كوتاهش را، 
كه در آن مردي خودش را حلق آوي��ز مي كند، حذف كرده 
است و اين حذف را بر اساس نظريه جديدش انجام داده: »هر 
چيزي را مي شود حذف كرد... و آن بخش حذف شده داستان 
را قوي تر خواهد كرد«. داستان طبق اين نظريه شبيه كوه 
يخ مي شود: خواننده فقط قله را »مي بيند«، اما »مي داند« 
كه توده يخي عظيمي زير آن شناور است. اين احساس باعث 
مي شود ماجرا در چشمش مهيب تر و رازآميزتر به نظر آيد. 
نمونه اعاليش را مي توان در همان داس��تان شش كلمه اي 
مش��هوري ديد كه همه گمان مي كنند نوشته همينگوي 
اس��ت )ولي نش��انه اي وجود ندارد از اينكه نويسنده واقعي 
آن كيست(. »براي فروش: كفش  كودك، پوشيده نشده«. 
داس��تان درواقع درباره مادري اس��ت كه بچه كوچكش را 
از دس��ت داده و حاال تصميم گرفته كفش نويي را بفروشد 
كه براي كودكش خريده بوده، اما آن بچه هيچ وقت فرصِت 
پوشيدِن آن را پيدا نكرده. حذِف تماِم نشانه هاي تراژدي به 
منظور قدرتمندكردِن اثر. ارائه فرصتي مرگبار به خواننده 
كه در تنهايي و سكوت به آن مادر داغدار و تصميمش براي 

فروختِن آن كفش بينديشد. 
 رشد مينيماليسم در دوران آشوب

سال هاي دهه ۱۹۶۰، براي اقتصاد اياالت  
متحده، دوره اي پررونق بود. پس از پايان 
جنگ جهاني دوم، روند بي س��ابقه اي از 
رشد اقتصادي در اين كشور آغاز شده بود كه در اين سال ها 
به اوج خود رسيده بود. دوشادوش اين رونق اقتصادي، پديده 
فرهنگي تازه اي نيز آغاز شده بود كه از قضا، قرار بود تأثيري 
مهم بر سرنوشِت گرايش هاي مينيماليستي حاشيه نشين 
بگذارد؛ مصرف گرايي. ش��هروندان امريكايي، زير بمباراِن 
روش هاي تازه تبليغاتي، تشويق مي شدند كه هرچه بيشتر 
خريد كنند و با اين كار درواقع به اقتصاد كشورش��ان ياري 
برسانند. مصرف به چنان موضوِع هويتي و تمايزبخش مهمي 
تبديل ش��د كه تعابيري مانند »جامعه مصرفي« يا »عصر 
مصرف زدگي« در ادبيات منتق��دان اين وضعيت رواج پيدا 
كرد. در نتيجه اين فرآيند، خانه هاي مردم امريكا به انبارهاي 
بزرگي تبديل شد كه لبالب از وسايل مصرفي بودند. »مصرف 
تظاهري«، مفهومي كه دهه ها پيش تورس��تن وبلن وضع 
كرده بود، به اصطالحي رايج براي توصيِف رفتار مردم تبديل 
شد و در چرخه نيازآفريني و تبليغ، عطِش داشتِن تازه ترين، 
لوكس ترين، و بيش��ترين چيزها هيچ وقت آرام نمي گرفت. 
مصرف گرايي مخالفان خاص خود را نيز داشت، از فيلسوفان 
و جامعه شناس��اني كه، پش��ِت اين رقابِت بي پاي��ان براي 
جمع آوري بيشتر، خطِر از دست  رفتن ارزش هاي اجتماعي 
را مي ديدند، تا دغدغه مندان محيط زيست كه معتقد بودند، 
با چنين سطح ديوانه واري از مصرف، طولي نخواهد كشيد كه 
منابع زمين نابود شود. اين دوره جديد »انباشت«، بار ديگر، 

نيروهاي باستاني مينيماليسم را نيز فراخواند.
مينيماليسم، چنان كه كايل چايكا مي گويد، ذهنيتي است 
كه در دوران هاي آشوب رشد مي كند و مي كوشد، با حذف 
زوائد و تكيه بر اصول روش��ن و س��اده، نظم را دوباره برقرار 
سازد. از آنجا كه آشوِب مصرف، نظم زندگي را به  هم  ريخته 
بود، پس مينيماليس��ِم جديد هم در قامِت نوعي »س��بك 

زندگي« ظهور كرد، سبك زندگي اي كه به شكلي كنايه آميز 
برخي از مهم ترين چهره هايش خود تسهيل گران و مروجان 

بزرِگ مصرف هم بودند.. 
استيو جابز و زندگي مينيماليستي

قهرم��ان مينيماليس��م دوران ما اس��تيو 
جابز اس��ت، مردي كه عقاي��دش درباره 
زيبايي شناسي و سبك زندگي كم اهميت تر 
از نوآوري ها و درخشش هايش در عرصه صنعت نبوده  است. 
او عالقه اي قديمي به هنرمنداِن مينيماليس��ت داشت و از 
پيوند صنعت و زيبايي در آفرينش هاي آنها الهام گرفته بود. 
عكس مشهوري هست كه استيو جابِز جوان را در خانه اش 
نشان مي دهد: او چهارزانو روي تشكچه اي نشسته، ليواني 
در دست دارد، چند برگ كاغذ دور و برش هست و ته اتاق، 
زير سايه روشِن زرد آباژوري ايس��تاده، يك دستگاه پخش 
موسيقي به چش��م مي آيد. مطلقاً هيچ چيز ديگري در اتاق 
نيست. او اگرچه بسيار ثروتمند بود اما طوري زندگي مي كرد 
كه انگار آه در بساط ندارد. جان اسكالي، مديرعامل اسبق اپل، 
در يك مصاحبه توصيف مشابهي از خانه جابز در سال هاي 
بعد مي كند: »يادم مي آي��د يك  بار به خانه اس��تيو رفتم و 
او تقريباً هيچ اس��باب و اثاثيه اي نداش��ت. فقط يك عكس 
اينشتين داشت، ش��خصيتي كه خيلي ستايشش مي كرد، 
يك چراغ تيفاني، يك صندلي و يك تخت .« لباس  پوشيدن 
جابز هم از همين منطق پيروي مي كرد. او سال هاي سال، هر 
روز، پيراهن يقه اسكي مشكي، شلوار جين و كتاني نيوباالنس 
مي پوشيد. جابز كه خود را، مثل هنرمندان مينيماليست، 
آشكارا متأثر از بوديس��م مي دانست تأكيد وسواس گونه اي 
بر »تمركز« داشت، كنار گذاش��تن همه چيز و فقط و فقط 
پيگيري ي��ك هدف. اي��ن ديدگاه ها در هم��كاري با طراِح 
صنعتي بريتانيايي، جوني آيو، الگوي بصري محصوالت اپل 
را تشكيل داد كه آن را »سادگي عميق« مي ناميدند. آي پاد، 
آي فون و آي  پد يكي يكي ب��ه بازار معرفي ش��دند و دوران 
جديدي از تجربه زيبايي ش��ناختي را آغاز كردند. سادگي 
عميق مثل سيل در همه عرصه هاي فرهنگ جاري شد. اگر 
روزگاري مينيماليس��م به آزمون و خطاهاي چند هنرمند 
محدود مي شد، حاال صحبت از چيدمان خانه مينيماليستي، 
آرايش صورت مينيماليستي، رژيم غذايي مينيماليستي، 
مديريت مينيماليستي، دوس��ت يابي مينيماليستي، سفر 
مينيماليس��تي و هزاران چيز ديگر هم به مي��ان آمده بود. 
كل زندگي بيش  از حد شلوغ و به هم ريخته و واقعي به نظر 

مي رسيد و بايد خلوت و منظم و آرماني مي شد.
با اشيای اضافي خداحافظي كن

ام��ا در پي��ش  گرفت��ن س��بك زندگي 
مينيمال هم راهنماهاي خاص خودش را 
مي طلبيد. ماري كوندو، متخصص ژاپني 
مرتب سازي خانه، يكي از آنها بود. او كه به ادعاي خودش از 
اوايل بچگي دغدغه تميز و مرتب  كردن چيزها را داشته، در 
بزرگسالي، نظم و ترتيب  دادن به خانه هاي شلوغ ديگران 
را به شغل دائمي خودش تبديل كرد. بعدتر كتابي نوشت 
كه در آن تكنيك هاي مرتب سازي خودش را كه قرار بود 
آشفتگي ها را نه تنها از خانه، كه از ذهِن خوانندگانش پاك 
كند توضيح داد. بعد از مدتي مرتب سازي، جادوي زندگي  
عوض  كن به انگليس��ي ترجمه ش��د و بعد از يادداش��تي 
كه به ط��ور تصادفي يكي از نويس��ندگان نيويورك تايمز 
درباره آن نوش��ت، ناگهان به صدر فهرست پرفروش ترين 
كتاب هاي امريكا رسيد. جادوگر ريزنقش ژاپني، طي چند 
سال بعد، به چنان شهرتي رس��يد كه نتفليكس تصميم 
گرفت يك برنامه تلويزيوني واقع نما با محوريت او بسازد. 
در هر يك از اين قس��مت ها كوندو به يك خانه امريكايي 
سر مي زد و مراسم آييني خودش براي مرتب  كردن خانه 
را اجرا مي كرد. روش او، كه نامش را كون ماري گذاش��ته 
است، مستلزم بازبيني جامعي درباره رابطه ما با اشياست: 
هر چيزي كه در خانه ات هست توي دستت بگير، به خاطر 
خدماتي كه به تو كرده ازش تشكر كن، بعد با خودت فكر 
كن كه آيا داشتن اين چيز واقعاً خوشحالت مي كند؟ اگر 
جواب مثبت اس��ت، آن را س��ر جاي مخصوص خودش 
برگردان، و اگر نه، با عزت و احترام با آن خداحافظي كن. به  
اين  ترتيب، خواهي ديد كه خيلي چيزها را نگه داشته اي، 

بدون اينكه حالت را خوب كند.
نقل از: وب سايت ترجمان/ تلخيص: سيمين  جم
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سبك رفتار

جادو و افسون فقط در عالم خيال و رؤيا نيست. 
در عالم واقعيت سحري وجود دارد كه با آن به 
يك باره تمام خارها تبديل به گل مي شود و آن 
محبت و مهرباني است. حسي كه در زمان ابراز 
همه را غرق در خود مي كند. ممكن اس��ت در 
بين اعضاي خانواده يا اقوام قهر و كدورتي وجود 
داشته باشد و چه زيباس��ت كه در روز مهرباني 
با ش��اخه گلي عطر آش��تي و لبخند را در خانه 

پخش كنيد.
مهرباني كردن از جمله عادات رفتاري است كه 
بيش از آنكه به شخص مقابل حس خوبي دهد 
بيش��تر متوجه خود شما مي ش��ود. براي مثال 
زماني كه گلي از ك��ودك كاري مي خريد حس 
خوبش تا مدت ها در وجود شما باقي مي ماند يا  
زماني كه در حمل بار سالخورده اي به او كمك 
مي كنيد، اين حس رضايت از خود باعث تقويت 
اعتماد به نفس شما خواهد ش��د. پس مهربان 
باشيد و مهرباني كنيد تا بيشتر از هر كس خود از 

نتيجه آن لذت ببريد.
حتي رفتارهاي نيك هم مانند هر چيز ديگري 
حد و حدودي دارند. مهرباني كردن به كس��ي 
نبايد به حدي باش��د كه تبدي��ل به يك عادت 
هميش��گي و بعد آن توقع ش��ود. گاهي اوقات 
محبتي از س��ر مهرباني و دلسوزي به شخصي 
مي شود كه آن ش��خص به تعبير اشتباه آن را 
وظيفه دانس��ته و در صورت ع��دم دريافت آن 
حس اظهار ناراحتي و گله مندي مي كند؛ مانند 
كمك مالي به يكي از نزديكان. در ابتدا ممكن 
است به دليل مش��كل و شرايط مهلك موجود 
شما به اين شخص كمك كنيد اما پس از مدتي 
متوجه مي ش��ويد كه اين ف��رد كوچك ترين 
تالش��ي هم براي بهب��ود وضع موج��ود انجام 

نمي دهد و طوري رفتار مي كند كه انگار ش��ما 
به او بدهكار ب��وده و اين وظيفه تان اس��ت كه 
بدهي تان را بدهيد! مراقب باش��يد و مرزهاي 
مهرباني خود را بشناسيد. سعي كنيد مرزهاي 
مهرورزي را بشناسيد تا خوبي تان از حد نگذرد، 

چون نادان خيال بد مي كند.
گاهي فكر كنيم و ببينيم اصاًل هدف از خلقت 
جهان و اصل و اس��اس اين زندگي چيست؟ ما 
متولد ش��ده ايم كه در اين جه��ان آزمون پس 
دهيم تا حواسمان باشد يكديگر را از ياد نبريم و 
با هم بودن و عشق به هم را به چيزي نفروشيم. 
گاهي چنان در حال دويدن به دنبال پيشرفت و 
كسب مال و منال دنيا هستيم كه گرماي آغوش 

پدر و مادرمان را از ياد مي بريم.
بياييم كمي مهربان تر از پيش شويم. حالي از پدر 
و مادرمان بپرسيم و س��ري به پدر و مادربزرگ 
پيرمان بزنيم. شاخه گلي از دست هاي كودكانه 
كودك كاري بگيريم و به دست هاي پر چروك 
و پير مادربزرگ مان هديه دهيم. كمي همبازي 
فرزند نونهال مان ش��ويم و تكيه گاه همسرمان. 
هديه اي هرچن��د كوچك هم كه ش��ده براي 
فراموش شدگان زندگي مان بگيريم و با مالقات 

آنها لبخند كهنه را گردگي��ري كنيم. امروز به 
گل ها آب دهيد و جرعه اي هم خود بنوش��يد. 
گلويي، تر و چش��م هايتان را با ديد ديگري باز 
كنيد. فراموش نكنيم مهرورزي مرز ندارد. انسان 
نه تنها با همنوع خود بلكه با حيوانات، گياهان، 
زمين و حتي هوا نيز مهربان بوده و هست. رفتار 
مهربان حتي در بين حيوان��ات نيز وجود دارد. 
مانند حماي��ت جنس م��اده از فرزندانش، غذا 
آوردن پرندگان براي جوجه هايشان و بسياري 
از رفتارهاي��ي كه تعجب م��ا را برمي  انگيزد. در 
اين باب تاكنون كليپ هاي بس��ياري در فضاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي و... منتشر شده 
و به علت خاص و جالب بودن شان حتي گاهي 

بازتاب جهاني نيز داشته است.
پس درمي يابي��م حيوانات نيز مانند انس��ان ها 
رفتار مهربان��ي را درك مي كنند و براي همين 
اس��ت كه بعد از غذا دادن به س��گ يا  گربه اي، 
حيوان تا مدتي دنبال ش��ما مي آيد و به نشانه 
تش��كر دم خود را تكان داده يا ب��اال مي گيرد! 
كمي كه در تصوير غ��ذا دادن به پرنده ها تأمل 
كنيم، درمي يابيم كه آدمي به راحتي مي تواند 
با حيوان تعامل مهربانانه داش��ته باشد. گاهي 
دانه اي برنج شكم گنجش��كي را سير مي كند. 
پس س��هم گنجش��ك ها را دور نريزيم. در يك 
كالم حيوانات چه اهلي باش��ند و چه وحشي، 
همه مخلوق خداوند متعال هس��تند. حيوانات 
مانند انسان ها حق زندگي دارند. آنان كه قلبي 
مهربان و رئوف دارند، هيچ گاه به حيوانات ظلم 

و ستم نمي كنند.
كمي از بي مهري ها و رفتارهاي ناشايست مان 
دست برداريم و با مهرباني، نش��اط را به خود و 
اطرافيان مان هديه دهيم و باعث ارتقاي فكري 

خود و آنها شويم. همان طور كه وسايل كهنه و 
فرسوده را دور مي ريزيم، بايد افكار كهنه را نيز 
از فكر و ذهن خود دور بريزيم. اگر كسي حرفي 
درباره ما  زده يا  رفتار نادرس��تي انجام داده، تا 
جايي كه به ش��خصيت اجتماعي و ش��ئونات 
خانوادگي ما لطمه نزند، آن ح��رف و رفتار را از 
ذهن بشوييم و اجازه ندهيم با ما در تمام ادوار 

زندگي مان همراه شود.
اگر كسي به هر دليل از جمله بدهي، خود را از 
ما مخفي كرده يا  به تلف��ن ما جواب نمي دهد، 
ش��رايط وي را درك كنيم. خ��ود را به جاي او 
بگذاريم. به او فرصت داده يا طلب مان را به طور 
اقساط از وي دريافت كنيم. يقين داشته باشيم 
اين شرايط براي ما هم ممكن است اتفاق بيفتد. 
فراموش نكنيم مهرباني كليد حل اكثر مشكالت 

زندگي و يك منبع جادويي است.
جان كالم اينكه كشور ما كشور مهرباني است 
و اين را مي ت��وان از رفتارهاي م��ردم به ويژه 
كمك هاي مردمي به راحتي متوجه شد. كمك 
به سيل زدگان، زلزله زدگان، خيريه، كودكان 
بي سرپرس��ت و... همه باعث ب��اال رفتن آمار 
مهرباني ما شده اس��ت. پس به خود بباليم كه 
مردماني داريم پر از عش��ق و حس دلسوزي. 
مردمي كه در لحظه نياز حاض��ر به فدا كردن 
جان خود نيز هستند و اين را در كادر درماني 
در اين اي��ام كه درگير كرونا هس��تيم به عينه 
شاهد هستيم. بارها ديده ش��ده در زمان بروز 
حادث��ه اي دلخ��راش چگونه س��يل كمك و 
مه��رورزي در جامعه و حت��ي در اقصي نقاط 
كشور جاري مي شود. ديدن صحنه هديه دادن 
عروسك دختر بچه اي با دست هاي خودش به 
كودك زلزله زده اشك را از هر چشمي جاري 
مي كند. اين ها نشان از وس��عت دل ها، رأفت 
قلب ها، ش��فقت و نرم خويي مردم ما و سرعت 
وصف ناپذي��ر افزايش آمار ب��االي مهرباني در 
جامعه ايراني اس��ت. ما مردمي هس��تيم كه 

مهرباني را از رسول مهرباني مي آموزيم.

مهرورزي را از رسول مهرباني بياموزيم

سهم گنجشك ها را دور نريزيم
  بهنام صدقي

در آستانه والدت مهربان ترين آفريده پروردگار، حضرت محمد)ص( هستيم. مهرباني 
از جمله خصوصيات و خصلت هايي است كه به دليل اهميت ويژه و خاصش يك روز در 
تقويم را به خود اختصاص داده است. روز والدت حضرت رسول اكرم)ص( را روز اخالق 
و مهرورزي ناميده اند. اين بدان معناست كه در اين روز، فراموش شدگان را به ياد آوريم. 
براي لحظه اي در بازي زندگي، دكمه ايس�ت را بزنيم و برخيزيم و نگاهي به اطراف مان 
كنيم. ببينيم چه كسي را مدت هاست نديده ايم؟ آخرين بار چه زماني دست نوازش بر 
س�ر فرزندمان كش�يده ايم؟ يا  چه وقت نگاه پرمهري به والدين مان كرده ايم؟ و از اين 
قبيل رفتارها كه گاه آن قدر سرگرم بازي دنيا مي ش�ويم كه اصاًل يادمان مي رود هدف 

از اين بازي چه بود!

هر چيز بيهوده و ناخالص را حذف كن و ببين زندگي ات چقدر ساده و زيبا خواهد شد

وداع با تمام زوائد زندگي!

سبك نگرش

   محمد مالعباسي
انسان ها ميلي دروني به انباش�تن و اضافه كردن دارند. پول دوست ها پول 
جمع مي كنند، كتاب دوست ها كتاب مي خرند، و حتي عاشقان تجربه هاي 

جديد در طوالني كردن فهرسِت ماجراجويي هايشان با هم رقابت مي كنند. 
در برابر اين گرايش عمومي، هميش�ه عصيانگراني ني�ز بوده اند كه عليه 
بيشتر داش�تن ش�وريده اند. براي آنها »كمتر بيشتر اس�ت« نه جمله اي 

متناقض و خنده دار، كه سرلوحه عملشان است. آنچه اين روزها تحت عنوان 
»مينيماليسم« مي شناسيم يكي از جلوه هاي تعيين كننده اين عصيانگري 

در دوران ماست. مينيماليسم چيست؟ و رشد آن به چه  معناست؟

دست  برداشتن از گذشته آسان نيست. گذشته 
نه تنها در قالِب يادگارهاي مادي، اطراف مان را پر 
مي كند، بلكه از آن مهم تر، در هجوم خاطرات، 
ذهنمان را نيز تسخير مي كند. شايد به همين 
دليل است كه تقريباً در تمام سنت هاي عرفاني 
مجموعه كاملي از روش ها و راهكارها براي رها 
شدن از گذشته تدوين ش�ده است. فرد بايد با 
ضربان قلبش هم آواز شود و هر چيزي كه »آن 
بيرون« است، هر چيزي كه »غير« است را از ياد 
ببرد تا وجودش مهياي دريافت »حقيقت« شود

اگر كسي به هر دليل از جمله بدهي، 
خود را از ما مخفي كرده يا  به تلفن ما 
جواب نمي دهد، ش�رايط وي را درك 
كنيم. خود را به ج�اي او بگذاريم. به 
او فرصت داده يا طلب م�ان را به طور 
اقس�اط از وي دريافت كني�م. يقين 
داشته باشيم اين ش�رايط براي ما هم 
ممكن اس�ت اتفاق بيفت�د. فراموش 
نكنيم مهرباني كليد حل اكثر مشكالت 
زندگي و ي�ك منبع جادويي اس�ت


