
   از جشن پي  پي تا جشن طالق!
يك هو چشم باز كرديم و خود را وسط جشن هاي اولين 
پي پي كودك با آن طراحي مسخره ديديم كه بايد براي 
كودك ميزبان هديه مي خريديم يا به جشن طالق دعوت 
می ش��ديم و من هرگز منطق حض��ور در اين مجلس را 
نفهميدم. چرا بايد گستتن يك رابطه آنقدر جذاب باشد 
كه براي خوردن تكه اي از كيك شادمانه اش هديه بخريم 
و پايكوبي كنيم؟ چرا بايد براي اولين بابا گفتن كودك 
ديگري ذوق كنيم؟ يا شير نخوردن كودك دو ساله چرا 
بايد جذاب باشد كه در مراسمش لباس با تمي مشخص 
توسط ميزبان بپوش��يم؟ و ده ها مهماني من درآوردي 
ديگر كه آدم ه��اي بيكار خل��ق كرده اند ت��ا بهانه  براي 

دورهمي هايشان تمام نشدني باشد. 
   دلم براي واژه ساده تنگ شده است

راستي چقدر دلم براي واژه ساده تنگ شده است. واژه اي 
كه حاال نه تنها يك برتري محسوب نمي شود، بلكه فرد 
را به دليل ساده بودنش مؤاخذه و شماتت مي كنند. حاال 
كالس و شخصيت اجتماعي آدم ها معيارش فرق كرده 
اس��ت. پيش تر باكالس افرادي بودند كه روي تربيت و 
تحصيل فرزندش��ان حس��اس بودند. در اماكن عمومي 
شئونات اس��المي و اخالقي را حفظ مي كردند و به قول 
امروزي ها خزبازي در نمي آوردند. مي گفتند فالني استاد 
دانشگاه است. خيلي آدم باكالسي است. يا او مرتب لباس 

مي پوشد حتماً فرد محترمي است. 
ولي امروزه معني كالس فرق كرده است. رفتار و منش 
آدم ها نيس��ت كه مورد ارزيابي قرار مي گيرد، بلكه اين 
ظاهر اوس��ت كه ديده و قضاوت مي ش��ود. مي گويند او 
با كالس اس��ت لباس هاي برند مي پوشد. باكالس است 

چون لباس هايش هميشه غيرتكراري و جذاب است. يا 
در عكس هايش هميشه جذاب است. تعريف ما از كالس 
و شعور اجتماعي به ديدن چند عكس شايد غيرواقعي در 
فضاي مجازي تنزل يافت و سليقه ها به شدت دچار افت 
گرديد و ديگر خبري از س��ادگي نيست نه در شخصيت 
آدم ها و نه در زندگي هايش��ان. مدام در حال بازي دادن 
يكديگرند. حتي در عكس هاي فضاي مجازي هم اصرار 
دارند خود غير واقعي ش��ان را نش��ان بدهند و تحسين 

ديگران را كسب كنند. 
   چرا از ساده زيستي گريزانيم؟

مگر سادگي چه ايرادي دارد كه اگر حفظش كنيم، بايد 
از گردونه روابط و رفت و آمد ها حذفش كرد؟ اگر فالني 
مهربان است، كاربلد و باسواد است، ولي براي مهمانش 
تنها يك مدل غذا مي پزد از چشم مي افتد؟ يا اگر جهيزيه 
دختري برند ايراني باشد پش��ت سرش حرف و حديث 
بسيار است؟ چرا همه دوست دارند با فاميلي رفت و آمد 
كنند كه از هر محصولي جديدترينش را مي خرد؟ چرا 
دوست دارند خانه كس��ي بروند كه غذاهاي خارجي با 
اسم هاي قلمبه سلمبه مي پزد يا دسر ايتاليايي را خوب 

سرو مي كند؟
چه باليي سر ذايقه ايراني آمده است؟ كالس گذاشتن ها 
ما را به مي��دان بازي خطرناكي مي كش��اند. ما را از خود 
حقيقي مان دور مي كن��د و مدام مجبور ب��ه نقش بازي 
كردن مي شويم.  شنيده ايد، مي گويند فالني دستش به 
گوشت نمي رسد، مي گويد پيف پيف بو مي دهد؟ حكايت 
حال و روز خيلي از ماست. اگر بگويند فالني ساده زيست 
است متهمش مي كنند به بي عرضگي. يا مي گويند فالني 
آب نيست اگر نه شناگر خوبي است. حتي تصور سادگي 

ديگران برايمان مضحك است. در حالي كه مادربزرگ هاي 
ما بدون هيچ تشريفات و توجه به برند و نام خارجي غذاها، 

هميشه دِر خانه شان روي مهمان باز بود. 
   الگوهاي ساده زيستي را بشناسيم

اين روزها سخت مي شود نمونه هاي ساده زيستي را براي 
جوان ها مثال زد. نمونه هايي كه باورشان بشود و با او هم 
ذات پنداري كنند، ولي من آدم هايي را مي شناس��م كه 
درس خوانده و با فرهنگ بودند، ولي ماديات برايش��ان 
مفهومي نداش��ت. مگر چند خلبان مانند شهيدعباس 
بابايي داش��تيم كه خارج از كش��ور درس خوانده باشد، 
فرنگ ديده باشد، ولي تا آن حد ساده زندگي كند؟ آنقدر 
ساده و سالم كه اگر كسي او را نمي شناخت نمي دانست 
فرمانده پايگاه اس��ت. آنقدر س��اده كه معتقد بود نيمي 
از جهيزيه همس��رش در خانه اضافه اس��ت. وس��ايل را 
يكي يكي در اردوهاي جهادي به مردم مي داد و پرده هاي 
خانه را همس��رش براي كالس هاي درس��ش مي برد؟ 
آنقدر ساده كه وقتي همكارش با پنج فرزند در خانه هاي 
س��ازماني زندگي مي كند، او ناراحت مي ش��ود و دور از 
وجدان مي داند كه با دو فرزند كوچك در خانه فرماندهي 
زندگي كند و به زور و اصرار خان��ه اش را به مرد عيالوار 
بدهد؟ !شهيد بابايي پختن دو مدل غذا را براي مهماني 
ممنوع كرده بود. آن هم خلباني ك��ه عالي رتبه بود و با 
افراد بسياري حشر و نشر داشت. مي توانست در خيلي از 
مهماني ها باشد، اما نبود و خلوت دو نفره با همسرش را 
به آن بريز و بپاش ها ترجيح مي داد. مي توانستند بهترين 
خودروها را سوار شوند، ولي به همان خودروي شخصي و 
قديمي خودشان راضي بودند. آنها كالس و احترام را در 
رفتار و شخصيت آدم ها مي دانستند نه در ميزانسن ظاهر 

و خانه هايشان و چيزي كه در تاريخ جاودانه اش كرد تفكر 
شهيد بود و نه وسايل خانه و مدل ماشينش. 

برايتان از ش��هيد دقايقي بگويم كه بسيار ساده زيست 
بود. بارها از زم��ان ازدواج به واس��طه پاس��دار بودن و 
مأموريت هايش، در شهرهاي مختلف ساكن شدند و هر 
بار فقط يك چمدان با خود مي بردند. آنها باكالس هاي 
دوران خودشان بودند. آنهايي كه بلد بودند خوب حرف 

بزنند خوب تفسير كنند و فكر !
آنها باسواد بودند و مدركشان را در روزهاي سخت پيش 
از انقالب گرفتند و نه در وضعيت گل و بلبل حاال كه هر 
كس از سر بيكاري درس مي خواند و مدركي به مدركش 
مي افزايد. پس سادگي و ساده زيستي آنها ريشه در باور 

و اعتقادشان داشت. 
   تاريخ چه كساني را جاودانه مي كند؟

باور كنيد س��ادگي زيباس��ت. آنقدر خودتان را درگير 
مس��ائل پيچيده روزمره نكنيد. آنقدر دنبال ِست كردن 
رنگ ماس��كتان با رنگ لباس خود نباشيد. براي خريد 
فالن برند معروف كه مدتي اس��ت س��ر زبان ها افتاده و 
فالن سلبريتي آن را تبليغ كرده به آب و آتش نزنيد. براي 
بهترش��دن عكس هايتان چهره ع��وض نكنيد. بگذاريد 
الاقل در خاطرات خودتان باشيد و رد خود را در زواياي 

پيچيده زندگي مدرن گم نكنيد. 
تاريخ كس��ي را به خاطر پولدارب��ودن، تجمل گرايي يا 
خانه هاي گرانقيمت ب��ه خاطر نمي س��پارد. در عوض 
بر تاركش نام مردمان بس��ياري حك شده كه ميلي به 
ماديات و ظواهر زندگي نداش��تند و اهل افراط نبودند، 
ولي تفكرش��ان جهاني را منقلب كرد و افكار بلندش��ان 

مكتبي رابه ثمر نشاند. 
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سبك نگرش

   تاب تاب عباسي يادتان هست؟
همه ما خاطرات تاب بازي هاي كودكانه خود را 
به ياد داريم. وقتي در هوا موهايمان را باد شانه 
مي كرد و با مستي كودكانه اي آواز سر مي داديم 
تاب تاب عباسي خدا منو نندازي. اين عبارت 
ش��د ملكه ذهنمان و ما هم براي فرزندانمان 
و آنها نيز به نوه هايش��ان ياد دادند، ولي يكي 
نپرسيد چرا خدا بايد ما را بيندازد؟ مگر حافظ 
بچه ها نيست؟ مگر به بچه ها نگفته ايم بچه ها 
فرش��ته نگهبان دارند و خدا مراقبشان است؟ 
پس چرا خدا بايد آنها را بيندازد؟ چرا بايد بچه 
التماس كند براي خالقش كه هر لحظه مراقب 
اوس��ت ؟و بارها و بارها در رسانه و كتاب هاي 
قصه تكرار شد و آخر هم ش��د ملكه ذهن ما و 
همه بچه هاي سرزمين. چه اشكالي دارد اگر 
بگوييم تاب تاب عباسي، چه كيفي داره بازي؟! 
هم خ��دا را در ذهن كودك ترس��ناك جلوه 

نداده ايم و هم وزن شعر به هم نمي ريزد؟
 به امان خدا رها كرده ايم!

ديده ايد وقتي يكي عصباني باش��د، مي گويد 
چرا دس��ت بچ��ه را ره��ا و او را به ام��ان خدا 
رها كردي؟چرا فالن كار را ب��ه امان خدا رها 
كردي؟چرا هر چيزي كه نيمه تمام مي ماند و 
از ادامه اش عاجز مي شويم با انتقاد و عصبانيت 

مي گوييم به امان خدا رها شده است؟!
مگر آغوش خدا امن ترين جاي جهان نيست؟ 
مگر نه اينكه تا وقتي با اوييم در امانيم و وقتي 
او با ما نيست بنده شيطان مي شويم؟ مگر خدا 
بزرگ ترين نگاهبان و مراقب نيست؟ پس چرا 
براي اين جمله مؤاخذه مي شويم؟ اتفاقاً بچه 
وقتي باليي س��رش مي آيد كه ب��ه بنده خدا 
سپرده شود. كارها وقتي آلوده به خطا مي شود 
كه ياد خدا در آن نباشد. پس در گفته هايمان 
تجديدنظ��ر كنيم و اي��ن بار حض��ور خدا را 
پررنگ تر از حضور بنده اش بدانيم. اگر هر يك 
از ما احس��اس كنيم در امان خ��داي مهربان 
هستيم آرامش بيشتري سهم مان مي شود و 

كمتر براي ناماليمات جامه مي دريم. 
   خدا كه بد نمي دهد

زنگ مي زنيم به فالني حالش را بپرس��يم. تا 
گوشي را برمي دارد، مي گوييم خدا بد نده چي 
شده؟ مگر خدا به كسي بد مي دهد؟ مگر هر شر 
و آسيبي كه به بنده مي رسد از جانب خداست؟ 
اگر بال و درد را از طرف خ��دا مي دانيم پس با 
كدام رو آخر كالم مان مي گوييم ان شاءاهلل شفا 
مي گيري؟ چرا بي احتياطي خودمان را گردن 
كسي مي اندازيم كه حاضر نيست يك خار در 
پاي بنده هاي��ش برود؟ براي ه��ر حال خوبي 

دستورهايي داده كه مبادا بنده اي گرفتار شود 
و اگر هم گرفتار شد، راهكار داده است تا از غم 
رها ش��ود. پس بياييد كالم م��ان را زيبا كنيم 
و قلبم��ان را براي آرامش بيش��تر به خدا گره 
بزنيم. تقدير انكارناپذير است، ولي حماقت ها 
و اش��تباهات انس��اني خودمان را گردن خدا 
نيندازيم. ما تالش م��ان را بكنيم و بقيه اش را 
به خدا توكل كنيم. نه اينكه ماس��ك نزده در 
خيابان برويم، با يك توكل ب��ه خدا خودمان 
را توجيه كنيم و به بهان��ه اينكه خدا خودش 
پشتيبان كار خير اس��ت در عروسي شركت 
كنيم. بعد هم طلبكار باش��يم ك��ه چرا مبتال 
ش��ديم؟ براي خريدهاي غيرضروري در اوج 
خطر دنبال حراجي و تخفيف اجناس باشيم، 
آن وقت بگوييم خ��دا نمي دانيم چرا برايمان 

بد خواست؟
   مگر مي شود غم نبينيم؟

در عزاها وقتي مي خواهيم كس��ي را كه دچار 
سوگ ش��ده، دلداري بدهيم مي گوييم ديگر 
غم نبيني. يا غم آخرتان باشد. مي شود كسي 
زنده باشد و غم و اندوه را كه مشخصه زندگي 
دنيايي است تجربه نكند؟ مي شود زنده بود و 
تلخي هيچ مرگي را تجربه نكرد؟ اگر اينگونه 
بود كه همه عمر نوح داش��تند و دنياي پس از 

مرگ مفهومي نداشت!
   هر كس به دين خود!

مگر همه دين ها پيام آور الهي نبودند؟ مگر هر 
يك كامل كننده دين بعدش نيست؟ پس چرا 
با اين جمله منفي تفرقه ميان اديان را تداعي 

مي كنيم و بر آن صحه مي گذاريم؟
   خودخ�واه نباش�يم و با خ�دا خلوت 

كنيم
مي گويند ديگي كه برای من نجوشد مي خواهم 
س��ر س��گ در آن بجوش��د. اين ضرب المثل 
تداعي كنن��ده خودخواهي اس��ت. در ادبيات 
م��ا ظهور ك��رده و ح��اال ورد زبان ماس��ت تا 
خودخواهي ما را پوش��ش دهد. مگر مي شود 
بي خيال سرنوشت ديگران بود؟ مگر مي شود 
نس��بت به جان ديگران بي تفاوت بود و آنها را 

ناديده گرفت؟ 
اي��ن روزه��ا آدم ه��اي عجيب��ي را ك��ه اين 
ضرب المثل مصداق رفتارش��ان اس��ت، زياد 
مي بينيم. آنهايي كه بيماري خ��ود را پنهان 
مي كنند و در خيابان و محل كار دوره مي افتند 
كه وقتي من بيمارم بقيه هم بايد بيمار شوند. 

اين روزها بيش از هر وقت ديگري فرصت داريم 
تا با خالق مان خلوت كنيم و از او مدد بخواهيم. 
بخواهيم ك��ه بهترين ها برايم��ان رقم بخورد 
و آنچه كه صالح مان اس��ت نه آنچه در ذهن 
ماست. ش��ايد ما گاهي بر يك اتفاق پافشاري 
مي كنيم، ولي خدا مي داند ك��ه آن اتفاق چه 
باليي است به جان ما. پس به خدا اعتماد كنيم 
و او را براي انجام امور خ��ود وكيل قرار دهيم 
كه او »حس��بنا اهلل و نعم الوكيل نعم المولي و 
نعم النصير« است. نگوييم توكل كردي ديدي 
چه شد؟ توكل روح و روانتان را آرام مي كند و 
وجود يك حامي و پشتوانه خيالتان را راحت. 
مگر ش��ما خودروي خود را بيمه مي كنيد از 
هرگونه تص��ادف و بال مصون هس��تيد؟ بيمه 
مي تواند در موقع س��ختي، آرام بخش بوده و 
بخشي از تنش هاي شما را رفع كند. خودتان 
را بيمه توكل به ذات اقدسش كنيد. بي واهمه 
دس��ت در دس��تان پرقدرتش بگذاري��د و در 
اين روزهاي تلخ كرونايي و پرآش��وب، معجزه 

توكلش را ببينيد.

باورمان را به خالق هستي تلطيف كنيم

خداكهبدنميدهد

در جست وجوي گوهر كمياب ساده زيستي 

سادهزيستهاجاودانهميشوند

سبك رفتار

    مهدي مهاجر
چيزي كه اين روزها ذهنم را بيش از هر وقتي به خود مشغول كرده است، واژه ساده زيستي است. اولين 
بار اين واژه را در درس ه�اي ابتدايي خواندم. وقتي پيامبران را افرادي ساده زيس�ت مي خواندند. برايم 
جالب بود، چطور مي ش�ود پيامبري اين چنين واال مقام غذايش نان و خرما باشد يا مردي كه فاتح خيبر 
اس�ت با آن هيبت و عظمت، به لقمه نان و ش�يري سير مي شود. من وقتي چشم گش�ودم در يك دنياي 

پررنگ و لعاب بودم. مهماني هاي آنچناني كه حاال گراني و كرونا از شدتش كاسته، اما روزگاري سفره هايي 
مجلل پهن مي شد با چندين مدل غذا. آن زمان اسمش احترام به مهمان بود. به همين دليل هر مهماني 
كه عزيزتر بود س�فره اش هم رنگين تر بود، مثل پاگش�ايي عروس ها و انواع مهماني ه�ا كه يكي يكي به 
دايره فرهنگ معاشرت اضافه شد. مهماني هايي كه معلوم نش�د از كجا سر درآورد و پايش را در زندگي 

ما ايراني ها گذاشت. 

كرونا و رسالت نظام فرهنگي ايران

چهكسيخاطرهتلخاينويروسراازذهنهاپاكخواهدكرد؟
نگاه 

مگر چند خلبان مانند ش�هيد عباس بابايی 
داش�تيم كه خ�ارج از كش�ور درس خوانده 
باشد، فرنگ ديده باشد ولی تا آن حد ساده 
زندگی كند؟ آنقدر ساده و  سالم كه اگر كسی 
او را نمی شناخت نمی دانست فرمانده پايگاه 
اس�ت . آنقدر س�اده كه معتقد بود نيمی از 
جهيزيه همس�رش توی خانه اضافه اس�ت.
وس�ايل را يكی يكی توی اردوهای جهادی 
به م�ردم م�ی داد. ش�هيد باباي�ی پختن دو 
مدل غذا را برای مهمانی ممن�وع كرده بود. 
آن ه�م خلبانی ك�ه عاليرتبه بود و ب�ا افراد 
بسياری حش�ر و نشر داش�ت. می توانست 
بهترين خودروها را سوار شود ولی به همان 
خودروی شخصی و قديمی خود راضی بود. 
چيزی ك�ه در تاريخ جاودان�ه اش كرد تفكر 
شهيد بود و نه وسايل خانه و مدل ماشينش

اين روزه�ا بي�ش از هر وقت 
ديگري فرص�ت داري�م تا با 
خالق م�ان خلوت كني�م و از 
او م�دد بخواهي�م. بخواهيم 
ك�ه بهترين ها برايم�ان رقم 
بخورد و آنچه ك�ه صالح مان 
اس�ت ن�ه آنچ�ه در ذه�ن 
ماست. شايد ما گاهي بر يك 
اتف�اق پافش�اري مي كني�م

     مرضيه باميري
اين روزها ترس همه را دچار كرده اس�ت. يكي از ترس هجوم پنهاني كرونا به هدفون و 
كنج اتاقش پناه مي برد، يكي براي خودش قهوه مي ريزد و در خلوت كتاب مي خواند تا از 
فكر كرونا به دور باشد. يكي حريف استرس هايش نمي شود و هر روز ساعت هاي طوالني 
در اينترن�ت مي چرخد و انواع راه هاي پيش�گيري و درمان را م�رور مي كند. تازه ترين 
اخبار پزش�كي را مي خواند و طرفدار پر و پا قرص اخبار نيمروزي اس�ت. مدام تلفن در 
دس�تش با اقوام و خانواده گپ مي زند و قسم ش�ان مي دهد كه ماس�ك بزنيد و مراقب 
خودتان باشيد، ولي كدام از يك ما يادمان اس�ت كه در هر لحظه از زندكي خدا هست 
و ناظر اس�ت؟ چرا حضورش را فراموش مي كنيم؟ چرا يادمان م�ي رود فكرش بهترين 
آرام كننده قلب و جان ماست؟ ما به خودمان مغرور شده ايم. به دانايي و آگاهي شگرف 
انساني كه افرينش خداس�ت مي باليم. چيزي كه كليدش در دست قادر متعال است و 
هر وقت اراده كند يك شبه صاحب ملك سليمان مي ش�ويم. در اين ميان ادبيات هم به 
اين بي اعتمادي و عدم توكل دامن زده و ما را از وصل به سرچش�مه حيات منع مي كند. 
ادبياتمان پرشده از بي اعتمادي و انرژي هاي منفي كه در قالب شعر و قصه و ضرب المثل 

به خوردمان داده اند. 

   عباس چمني
بي ترديد يكي از خس��ارت بار ترين آثار بيماري جهان��ي كرونا، نابودي 
كامل بسياري از س��اختارهاي فرهنگي هنري كشورهاي جهان 
بود. س��ينماها، س��الن هاي تئاتر و موس��يقي و همچنين 
ده ه��ا اماكن وابس��ته از طرفي و س��ازمان آموزش 
كشورها از طرف ديگر به دليل اين بالي مهلك 
جهاني آسيب هاي جدي ديدند و مشاغل 
مختلفي هم كاماًل از بين رفتند، اما 

با اين حال اگر كرونا را ويروس سيستم ايمني بدن و موفقيت انسان در مقابل 
آن را به جز استفاده از واكسني كه راه درازي تا استفاده همه گير دارد، در توليد 
مقاومت دروني و بدني انس��ان بدانيم بايد بگوييم كه جاي خالي آنچه درون 

انسان را قوي مي كند، در ميان تدابير و تمهيدات پزشكي كرونا خالي است. 
نظام فرهنگي ايران كه به بيان برخي شامل گروه هاي اصيل مردم نهاد مانند 
مساجد و موقوفات، هيئت هاي مردمي و حلقه هاي جوانمردي زورخانه ها به 
عالوه شصت و چند نهاد دولتي و نيمه دولتي و هزاران مؤسسه خصوصي است 
گرچه با توليد برخي محصوالت رسانه اي و بزرگداشت مناسبت ها، تالش كردند 
در غياب امكان اجراي مناس��ك حضوري آئيني و سنتي حيات خود را 
در اين دوران به اثبات برسانند و در كارهاي خيريه نيز خدمات 
بي مانندي داشتند، اما بي شك در آستانه پايان احتمالي 
اين اپيدمي كه شايد از نظر پزشكي و تلفات بسيار 
سنگين و تلخ باش��د، رس��الت نظام فرهنگي 
بيش��تر از اينك��ه متوجه حيات خ��ود و انجام 
كارهاي روزمره از طريق فضاي مجازي باشد، 
مي تواند ب��ه افق هاي تازه اي متوجه ش��ود كه 
عالوه بر انجام مأموريت هاي روزمره، از انفعال 
در مقابل كرونا به فعاليت مؤثر و مفيد و الزم در 

اين زمينه ارتقا يابد. 
بي ترديد وظيفه دس��تگاه فرهنگي و تبليغي 
كش��ور ما كه عموماً از طريق روش هاي هنري 
به ايفاي نق��ش مي پ��ردازد، در مقابل جامعه 
بح��ران زده و وحش��تي كه س��ال هاي آتي در 
وجود كودكان و نوجوانان ام��روز باقي خواهد 
ماند، آن اس��ت كه انگيزه و اميد حيات و از سر 
گرفتن روزهاي خوب و تندرس��ت را در دل ها 

باقي نگه دارد. 
در ماه ه��اي اخير به دليل هماهنگي و بس��يج 

عمومي در مقابل كرونا اين وظيفه تا حد زيادي به عكس عمل شده و شايد هم 
به حق تمام تالش رسانه ها و دس��تگاه هاي فرهنگ عمومي متمركز بر ايجاد 
حساسيت، بزرگداشت شهداي سالمت و اخطار به جامعه درباره عمق فاجعه 
معطوف بوده و متأسفانه به دليل نبود قرارگاه واحد فرهنگي هيچ تقسيم كار 
درستي در اين زمينه صورت نپذيرفته است. به عبارت واضح تر بخشي از نظام 
فرهنگي كشور در كنار همه دستگاه هاي تبليغي كه به حساس سازي اجتماع 
و آموزش او در مقابل اپيدمي همت گمارده بايد فقط مأمور آرامش بخش��ي، 
اميدآفريني و دوركردن بخش هاي آس��يب پذيرتر از نااميدي متراكم و ترس 

كشنده اي باشد كه به دليل كرونا در جامعه پخش شده است. 
در اين ميان رس��يدگي به وضعيت بغرنج س��المندان كه ب��ا محدوديت هاي 
بي سابقه اي روبه رو شده اند و متأس��فانه به دليل فوت 80درصد تلفات كرونا 
از ميان همساالنشان در وضعيت بسيار شكننده بدني و روحي هستند، بسيار 

مهم و حياتي تر است. 
ك��ودكان و نوجوانان نيز ك��ه با انرژي بس��يار زياد خود ح��اال محصور در 
آپارتمان ها هستند و براس��اس برخي از مراجعات اصطكاك روحي زيادي 
با خانواده پيدا كرده اند نيز از ديگر اقشاري هستند كه نيازمند توجه نظام 

فرهنگي ما هستند. 
در ميان آموزش هاي بس��يار الزم جامع��ه درخصوص كم ك��ردن ترددهاي 
غيرضروري و استعمال ماس��ك و رعايت بهداش��ت، آموزش خانواده ها براي 
مدارا و همراهي بيشتر در اين ايام مي تواند به رفع تعارضات و مشكالت درون 

خانوادگي كمك كند. 
به نظر مي رس��د لزوم اين كارها براي بهبود تاب آوري عمومي از جلوگيري از 
انتشار ويروس منحوس كرونا از طريق تدابير پزشكي كمتر نيست و بايد نظام 
فرهنگي ما يعني آموزش و پرورش، مراكز فرهنگي، مساجد و رسانه و در نهايت 
هر كسي كه مي تواند در اين روزهاي حساس براي جامعه مفيد و اميدآفرين 
باشد، دست همت برآورده، براي برداشتن اين بار بر زمين مانده تالش كنند تا 
به ياري خداوند مردم ما بتوانند از اين برهه سخت عبور كنند و تبعات فكري و 

روحي آن مخل زندگي شاد و عادي جامعه در آينده نباشد. 


