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راهنما

خداميبيند
ويكروزآشكارميكند

نسخه قرآني براي مراقبت از رفتار و گفتار در فضاي مجازي 

   حجت االسالم عليرضا فرهنگ*
چقدر در مورد فضاي مجازي و نظر قرآن در اين باره آگاهي داريد؟ شايد براي شما هم اين 
سؤال پيش آمده باشد كه مگر قرآن در مورد فضاي مجازي و اتفاقات پيراموني آن حرفي 
براي گفتن دارد؟ مي شود مديريت فضاي مجازي و استفاده صحيح از آن را از آيات قرآن 
ياد گرفت؟ مي شود جلوي بعضي از اشتباهاتي را كه در فضاي مجازي مي افتد با آيات قرآن 
گرفت؟ در اين نوشتار به يكي از آياتي كه به نحوي مي توان از آن در مديريت فضاي مجازي 

بهره جست، اشاره مي كنيم. 

وقتي انس��ان وارد فضاي مجازي مي شود، 
در واقع با دنيايي از اطالعات و مش��اهدات 
مختلف روبه رو مي ش��ود. هر كسي بااعتقاد 
خود وارد اين دنياي عجيب مي شود. عده اي 
نسبت به خدا و دستورات خدا پايبند هستند 
و براي ورود به اين ميدان مواظبت مي كنند. 
ع��ده اي هم ك��ه در دين ضعيف هس��تند، 
به همان ان��دازه آس��يب پذيرند، اما عده اي 
كه كاري ب��ه مباني دين ندارن��د، در فضاي 
مجازي دنبال اهداف خاص خود هس��تند. 
همه اين انسان ها وقتي با آسيب هاي فضاي 
مجازي روبه رو مي ش��وند، س��عي مي كنند 
از فعاليت آن��ان و نوع برخورد با آن كس��ي 
اطالع پيدا نكن��د، چراكه مي دانند نش��ان 
دادن همه افكار خود در فضاي مجازي باعث 
از بين رفتن اعتبار آنان مي ش��ود و در واقع 
دنبال مخفي كردن ن��وع فعاليت هاي خود 
هستند كه اين در واقع به نوعي نشان دهنده 
بي تعهدي نس��بت به نوع رفتاري است كه 
انجام مي دهن��د. در حالي كه هر انس��اني 
نس��بت به كاري كه مي كند، تعه��د دارد و 
اگر خداي ناكرده در فضاي مجازي عده اي 
را به گناه يا اعمال خالف اخالق بكش��اند، 
در مقابل آن مس��ئوليت دارد، پس بايد هر 
كسي نس��بت به اعمالش و تأثيرگذاري بر 
انسان ها احساس مسئوليت كند. قرآن اين 
نوع احس��اس مس��ئوليت را در غالب آيات 
مختلف به رخ انسان مي كش��اند تا درصدد 
سوءاستفاده برنيايد. امروز در فضاي مجازي 
شما مي توانيد آزاد باشيد و هر آنچه مايليد 
را انجام دهيد اما بدانيد هر نوع فعاليت شما 
در اين فض��ا در نظر عده اي نمايان اس��ت و 
ديده مي شود. چه بخواهيد و چه نخواهيد، 
طوري سرورهاي موتورهاي جست وجو گر 
طراحي ش��ده اس��ت كه حتي اگر شما فكر 
كني ردپايي از خود بر جا نگذاشته اي قبل 
از پاك كردن ردپا آنان فعاليت شما را ضبط 
و ذخيره كرده اند. ش��ما چه چيزي را پاك 
كرده اي، آنچه را كه آنان از قبل برداش��ته  و 
ذخيره كرده اند و بعد از ذخيره براي شما اگر 
بخواهيد آش��كار مي كنند. اين دقيقاً همان 
حرفي اس��ت كه قرآن نس��بت ب��ه فعاليت 
انسان در فضاي مجازي هشدار داده است. 
در هر زماني عده اي بودند كه براي رسيدن 
به منفعت خود دس��ت به اقداماتي مي زدند 
كه دوست نداش��تند آن فعاليت و برنامه ها 
ديده شود يا هر آنچه انجام مي دهند، برمال 
شود و چه بس��ا در ظاهر خود را خوب جلوه 
مي دادند اما در باطن عليه ديگران از درون 
پنهان خود استفاده مي كردند، يعني آنچه 
در درون بودند در بي��رون چيزي ديگر بود. 
قرآن در آيه 105 س��وره توب��ه مي فرمايد: 
»بگ��و كه هر عم��ل كنيد خ��دا آن عمل را 
مي بيند و هم رس��ول و مؤمنان بر آن آگاه 

مي شوند، آنگاه به س��وي خدايي كه داناي 
عوالم غيب و شهود است، بازگردانيده شويد 
و او شما را به كردارتان واقف سازد«، يعني 
هر كاري خواس��تيد بكنيد و هر رفتاري از 
خود مي خواهيد نشان دهيد اما بدانيد قبل 
از اينكه شخصيت خود را پنهان كنيد، سه 
اتفاق اساسي را در نظر بگيريد تا از اين آزادي 
بدون قيد و بند رها ش��ويد و بدانيد تا رفتار 
ش��ما از اين حالت بيرون آيد و نفاق دروني 
نداشته باشيد، نمي توانيد در فضاي حقيقي 
خود آنچه را هستيد، نشان دهيد. يكي از اين 
اتفاقات اين است كه بدانيد عده اي شاهد و 
ناظر رفتارهاي شما هس��تند، هر چند باور 
نمي كنيد اين ديدن واقعيت داش��ته باشد. 
عمل ش��ما را هم خدا و هم پيامب��ر خدا و 
هم مؤمن��ان يعني بندگان خ��اص خدا كه 
در رأس آنان ائمه)ع( هستند، مي بينند. آيا 
همين كافي نيست تا انسان به خود آيد و در 
فضاي مجازي پنهان كاري نكند؟ آيا كافي 
نيست از خداي خود و اولياي خدا بترسد تا 
هم خودش را گرفتار نكند و هم ديگران را؟ 
چه بسا انسان هايي كه با تصور اين مطلب از 
گناه جدا شده اند. ابن سيرين وقتي در حال 
گذر از كوچه بود با فتنه آن زن فريبنده براي 
خريد پارچه روبه رو ش��د اما وقتي در دام او 
افتاد، يك لحظه خدا را ش��اهد و ناظر ديد و 
ظاهر خود را به كثاف��ات ظاهري دنيا آلوده 
كرد آن زن با دين كثافاتي كه بر بدن او بود، 
اظهار تنفر و او را خارج ك��رد و او رفت كنار 
رودي و خود را تميز و خدا را ش��كر كرد كه 
آلوده به آن گناه بزرگ نشد. اتفاق دوم اين 
است كه هر آنچه شما انجام دادي، بي شك 
در جايي كه خود نمي داني ذخيره مي شود. 
اين كارهايي كه انجام داديد و ديده ش��د از 
طرف اولياي خدا جايي كه به آن عالم پنهان 
مي گويند، ذخيره مي شود. اين دقيقاً همان 
اتفاقي است كه بعد از جست و جو در موتور 
جس��ت و جوگر درون اتفاق مي افتد و باقي 
مي ماند، اما بدانيم آن كس��اني كه از منظر 
ديني دارند، اعمال را مي بينند، آنقدر مهربان 
و عزيز هستند كه به اين راحتي آبروي ما را 
نمي برن��د. آنان ب��ه ما فرص��ت مي دهند تا 
رفتارمان را تغيير دهيم. اين فرصت خوبي 
اس��ت براي انس��ان تا از منجالب فساد در 
فضاي مجازي خود را نجات دهد. عالم غيب 
يعني در پرونده اعمال انسان نوشته مي شود 
عالم شهادت، يعني روزي همين ها شهادت 
عليه ما مي دهند، البته بدانيم اگر انسان توبه 
كند، هم��ه آنچه انجام داده پاك مي ش��ود 
و آبروي او را بعد از توب��ه نمي برند. پس اي 
جوان عزيز كه گوهر جواني��ت باارزش تر از 
آنچه تصور مي كني اس��ت، اگر قرار باش��د 
خودت را به چند پي��ام و تصوير و فيلم هاي 
شهوت انگيز بفروشي، پس از ارزشت غافل 
شده اي. اتفاق سوم اين است كه بعد از اينكه 
عده اي اعمال ما را مش��اهده مي كنند و در 
فايلي ذخيره مي شود، از آن فايل اطالعات 
جلوي همگان خارج و هر آنچه ما انجام داده 
بوديم و به خيال خ��ود مخفي كرده بوديم، 
آشكار مي شود و آنجاس��ت كه ديگر اعمال 
ما بر ما شهادت مي دهد. قرآن به اين آشكار 
شدن اين طور اشاره مي كند كه فينبئكم بما 
كنتم تعملون: پس بدانيد كه بر آنچه انجام 
داديد و مخفي كرديد، شما را آگاه مي كنند، 
پس يكي از راه هاي مهم براي جلوگيري از 
فس��اد و از بين رفتن حيا و عف��ت و هزاران 
اتفاق ناگوار و دردن��اك براي خانواده ها اين 
اس��ت كه به اين هش��دار قرآن توجه كنيم 
كه عده اي اعمال ما را مي بينند و اين اعمال 
ذخيره و در صورت بي تفاوتي و توبه نكردن 
درون ما برمال و آشكار شده و آبروي ما نزد 
خدا و اولياي خدا خواهد رف��ت. اين يعني 

همان درك محضر الهي. 
*پژوهشگر سبك زندگي

   اوقات فراغت يعني چه؟
برخي معتقدند فراغت همان فعاليت هايي است كه در زمان 
آزاد اتفاق مي افتد و تداعي گر خاطرات خوب است. برخي 
ديگر اعتقاد دارند موقعيت هاي موجود تفريحي همان اوقات 
فراغت اس��ت. عده اي ديگر حتي زمان هايي را كه منجر به 
رشد شخصيتي مي ش��ود، فراغت مي نامند و برخي ديگر 
فرصت كمك به سايرين را نيز در دايره فراغت جا مي دهند. 
ب��ه اعتقاد گ��روه ديگري فراغت زم��ان بيكاري ب��ا آزادي 
عمل است، به اين معني كه احس��اس مسئوليت در آن به 
پايين ترين سطح خود مي رسد، يعني اوقات فراغت زماني 
اتفاق مي افتد كه حداقل احساس اجبار وجود داشته باشد و 

آن را به دلخواه و انتخاب خود مورد استفاده قرار دهيم. 
هر چند بايد گفت تعاريف يكس��ان و منس��جمي از اوقات 
فراغت و جنبه هاي آن وجود ن��دارد اما تقريباً يك موافقت 
عمومي در مورد ماهيت و عملكرد اوقات فراغت وجود دارد. 
اوقات فراغت به آن بخش از زمان اطالق مي شود كه انسان 
مقيد به انجام فعاليت هايي براي پاسخ به نيازهاي زيستي 
و امرار معاش نيس��ت و مي تواند به شكل آزاد و اختياري به 
فعاليت هاي انتخاب كرده خود بپردازد. شايد به طور كلي 
بتوانيم از جمع بندي همه تعاريف بگوييم، اوقات فراغت هدر 

دادن وقت مفيد است!
   حال دل خود را در ايام فراغت خود خوب كنيد 

نه نيازي به تفريح الكچري داريم و نه ني��از به هزينه زياد، 
بلكه فقط بايد به دنبال فعاليت هايي باشيم كه حال دل ما 
را خوب مي كند. يك نكته را هميشه در نظر بگيريد. شرايط 
ما هرگز و هرگز به صورت كاماًل هموار و امن درنخواهد آمد. 
عمدتاً سختي ها از حالتي به حالت ديگر مبدل مي شود و اين 
ما هستيم كه بايد بتوانيم از دل سختي ها حال خود را خوب 
كنيم. بهانه هاي كوچك مادي و معنوي را كنار بگذاريم و از 

لحظه ها استفاده كنيم. فراموش نبايد كرد كار و تفريح مكمل 
يكديگر هستند. نيازي نيست تفريح الكچري باشد، نيازي 
نيست پرهزينه باشد، فقط بايد حال دل شما را خوب كند. اگر 
بهانه مي آوريد كه االن وقتش نيست، در حال حاضر شرايط 
خوبي ندارم و... مطمئن باشيد در شرايط خوب هم به تفريح 
نمي پردازيد و آن زمان هم بهانه هاي خ��ود را داريد. قاعده 
زندگي اين است: سخت كار كن و به اندازه اش هم تفريح كن. 
در واقع يكي از موضوعات مهم در كيفيت زندگي فردفرد ما 
ايجاد توازن ميان كار و زندگي اس��ت. بايد به همان ميزان 
كه كار مي كنيم بتوانيم از زندگي لذت ببريم و هنرمندانه 
تعادلي بين كار كردن و فعاليت هاي فراغتي ايجاد كنيم. در 
نظر داشته باشيد كه تفريح و اوقات فراغت در معناي يكساني 
نيس��تند بلكه تفريح زيرمجموعه اوقات فراغت اس��ت. در 
تعريف فرهنگستان هم تفريح به معناي سپري كردن اوقات 

فراغت با فعاليت  هاي فرح بخش به كار رفته است. 
   داليل مفيد بودن هدر دادن وقت!

بيش��تر ما فكر مي كنيم در صورت امكان وقت بيشتري به 

روزهاي خود اضافه مي كرديم تا كار بيشتري انجام دهيم 
و اين در حالي است كه كار بيش از اندازه ممكن است تأثير 

عكس در بازدهي عملكردي ما داشته باشد. 
تحقيقات نشان داده است هدر دادن وقت گاهي كاماًل مفيد 
و براي ما خوب اس��ت. از جمل��ه فوايد اوق��ات فراغت، بهبود 
روحيه بخش��ي، يادآوري اهداف، استراحت مغز، جلوگيري از 
فرسوده شدگي و انرژي بخش بودن است. انجام كارهاي ساده و 
سطحي به طور قطع لذتبخش است، همچنين نداشتن فعاليتي 
كه شما را ملزم به پاسخگويي و احساس مسئوليت كند، به شما 
احساس بهتري خواهد داد. افزون بر موارد فوق داشتن اوقات 
فراغت اين فرصت را به ما مي دهد كه در مورد كارهاي خود فكر 

كنيم و بعد از آن عملكرد بهتري داشته باشيم. 
   كدام فعاليت اوقات فراغت است؟

اس��م اوقات فراغت كه مي آيد در ذهن هم��ه ما ديدن 
تلويزيون تداعي مي شود. تماش��اي فيلم و سريال يكي 
از اولين گزينه هايي اس��ت كه اف��راد اوقات فراغت خود 
را ب��ا آن پرمي كنن��د. همين جا بايد بداني��د تحقيقي با 
عنوان مغز و ادراك منتشر شده است كه نشان مي دهد 
يك ساعت تماش��اي تلويزيون براي افرادي كه در گروه 
سني40 تا 59س��ال هس��تند 1/3درصد خطر ابتال به 
آلزايم��ر را افزايش مي ده��د. در مقابل م��ا دايره بازي 
از اوقات فراغت را داري��م كه از درون خانگ��ي گرفته تا 
برون خانگي و حتي در برخي تعاريف سطوح گسترده تر 
هم دارد. فراغت بدون برنامه، فراغت منفعل، نيمه فراغت 
و فراغت فعال از جمله اين موارد است، البته لزوماً تمامي 
اين فراغت ها مفيد نيست، به طور مثال در فراغت بدون 
برنامه مشكالت زيادي گريبانگير جامعه خواهد شد، اما 
فراغت فعال مطلوب ترين ش��يوه گ��ذران اوقات فراغت 
اس��ت. در اين نوع فراغت، فرد آگاهانه دست به خلق و 

يادگيري مي زند و نقش فعالي را در فعاليت ايفا مي كند 
كه منجر به رشد و پويايي شخصيت مي شود. گردشگري، 
ورزش كردن و مطالعه با تفكر در زمره اين دسته از فراغت 

قرار مي گيرند. 
    نياز به فراغت را جدي بگيريم

اوقات فراغت نيازي جدي است. همانگونه كه ما كار مي كنيم، 
بايد به اندازه تفريح هم داشته باشيم. چند درصد از ما اوقات 
فراغت را به عنوان يك برنامه منظ��م و مهم در برنامه هاي 
خود گنجانده ايم؟ آيا اساس��اً فكر كرده ايم كه چگونه بايد 
اوقات فراغت خود را با تعاريف موجود پر كنيم؟! آيا تجربه 
احساس رضايت و خوشحالي با تكيه بر فراغت  هاي سالم و 
مفيد را داشته ايد؟! بس��ياري از ما حتي هنگام فراغت خود 
هم از كار غافل نيس��تيم، حتي اگر درگير تلف��ن همراه و 
پاسخگويي نباشيم، فكر ما در محل كار جا مانده است! هيچ 
كس مخالف احساس مس��ئوليت نيست، اما نتيجه چنين 
عملكردي همان احساس خس��تگي و فرسودگي مي شود 
كه عمدتاً سراغ ما مي آيد. پژوهش ها نشان مي  دهد نداشتن 
احساس بد، براي آنكه شما را شاد كند، كافي نيست بلكه بايد 
تالش كنيد منشأ احساسات خوب را هم پيدا كنيد. يكي از 
راه هاي داشتن احساس خوب و شاد بودن آن است كه زماني 
را به تفريح اختصاص دهيد. افراد شاد، نوع دوست تر، فعال تر، 
دلسوزتر، خوش برخوردتر، خالق تر، انعطاف پذيرتر، نسبت به 
ديگران مهربان تر، صميمي تر و سالم ترند. افراد شاد، دوستان، 

همكاران و شهروندان بهتري هستند. 
در پايان بايد گفت فعاليت هاي فراغتي با توجه به شخصيت، 
روحيه، طبقه اجتماعي، سن و جنسيت افراد متفاوت است. 
همچنين در زمان ه��ا و مكان هاي مختل��ف، يك فعاليت 
ممكن است فراغت محسوب شود يا نشود كه اين نكات بايد 

با برنامه ريزي و شناخت شخصيتي صورت گيرد. 

نيازي نيس�ت تفريح الكچري باش�د، 
نيازي نيس�ت پرهزينه باشد، فقط بايد 
حال دل ش�ما را خوب كند. اگ�ر بهانه 
مي آوريد كه االن وقتش نيست، در حال 
حاضر ش�رايط خوبي ندارم و... مطمئن 
باش�يد در ش�رايط خوب هم به تفريح 
نمي پردازيد و آن زمان هم بهانه هاي خود 
را داريد. قاعده زندگي اين است: سخت 
كار كن و به ان�دازه اش ه�م تفريح كن

يك�ي از موضوع�ات مه�م در كيفي�ت 
زندگ�ي فردفرد م�ا ايجاد ت�وازن ميان 
كار و زندگي اس�ت. بايد به همان ميزان 
كه كار مي كنيم بتواني�م از زندگي لذت 
ببريم و هنرمندانه تعادلي بين كار كردن 
و فعاليت ه�اي فراغت�ي ايج�اد كني�م

فينبئكم بم�ا كنت�م تعملون: 
»بدانيد كه بر آنچه انجام داديد 
و مخف�ي كردي�د ش�ما را آگاه 
مي كنند.« پس يكي از راه هاي 
مهم براي جلوگيري از فس�اد 
و از بي�ن رفت�ن حي�ا و عفت و 
هزاران اتفاق ناگ�وار و دردناك 
براي خانواده ها اين است كه به 
اين هش�دار قرآن توجه كنيم 
كه عده اي اعمال ما را مي بينند

   نيره ساري 
همه ما فكر مي كنيم براي رس�يدن به موفقيت بايد از صبح تا ش�ام كار 
كنيم. در واقع راه موفقيت را گذر از فعاليت هايي مي دانيم كه اثر ملموس 
داشته باشد و در اين راه مسير موفقيت افراد مشهور و موفق را هم مرور 
مي كنيم تا بلكه الگويي موفق و اثرگذار را به ناخودآگاه خود تلقين كنيم. 
بعد از مدتي احساس مي كنيم خسته هستيم و ديگر مثل روزهاي ابتدايي 

توانايي كار كردن نداريم. در اين مسير همه چيز و همه افراد و حتي شرايط 
اقتصادي و سياس�ي را هم دخي�ل می دانيم و معتقديم م�ا خوب پيش 
مي رويم و اين شرايط است كه باعث شده حال ما خوب نباشد. باز هم فكر 
مي كنيم بايد به دنبال مهارت افزايي جديد و كسب علم بيشتر برويم تا 
باتجربه تر و شايد موفق تر شويم، غافل از اينكه به مرور باز هم احساس 
خوشحالي نخواهيم داشت و يك خستگي دروني و روحي كيفيت زندگي 

و پيشرفت ما را تحت الشعاع قرار مي دهد. در مقابل كساني را مي بينيم 
كه بيشتر از ما به قول معروف وقت پرت دارند اما انرژي بيشتري دارند. 
اشتباه همين جاست كه ما همان نقطه پرت را نداريم، در حالي كه اكثريت 
ما همين نقطه پرت را در ميان كارها و روزمرگي ها داريم اما در مجموع با 
اطمينان خاطر از تعريف فراغت اين زمان را پرنمي كنيم. براي رسيدن به 

اين مفهوم ابتدا بايد تعريف اوقات فراغت را باهم مرور كنيم. 

گاهی هم وقت خود را هدر دهيد!
سخت كار كن، ولي حتماً اوقات فراغت داشته باش

   پريسا گربندي
لبخندش دلنشين است. بعد از اين همه رنجي كه در 
زندگي كشيده است، همين كه لبخند بر لبش مي آيد 
جاي شكر دارد، يكي از دوقلوهاي 16ساله اش دو سال 
پيش سرطان مغز و استخوان مي گيرد و همان جا در 
شهرس�تان بدون اينكه خودش بداند سرطان دارد، 
به بهانه درآوردن غده چربي عمل مي شود. آن روزها 
پزشكش مي گويد كه ديگر نيازي به جراحي نيست و 
غده خوش خيم بوده و درمان تمام شده است، ولي حاال 
بعد از دو سال دوباره دردهاي پاي پسرش شروع شده 
و اين  بار از سر ناچاري به تهران آمده اند تا هم كار پيدا 

كنند و هم كارهاي درمان را اينجا انجام دهند. 
      

   هنوز هم خوشگلي!
»همسرم دوباره ازدواج كرده است!« خانم ناظمي اين را كه 
مي گويد اشك در چشمانش جمع مي شود. مي گويد: »مابين 
اين همه بدبختي و بيكاري و دردسري كه داشتيم، همسرم 
فيلش ياد هندوستان كرد و دوباره ازدواج كرده است، البته 
من طالقم را نگرفتم، چ��ون ما طالق را ب��د مي دانيم، ولي 
ديگر نتوانس��تم آن خانه را تحمل كنم، خانه را ترك كردم 
و با بچه هايم آمدم تهران! البته آنجا هم اوضاعم بهتر از اينجا 
نبود، حداقلش اين است كه اينجا خودم كار مي كنم و خرج 
زندگي ام را مي ده��م و باالخره هر جوري باش��د اموراتم را 
مي گذرانم، اما يك نگراني خيلي بزرگ دارم و آن اين است 
كه دوباره بيماري پسرم عود كند! باورتان نمي شود شب ها كه 
از درد، پايش را به زمين مي كوب��د، انگار دارند قلب مرا از جا 
مي كنند، ولي چه كار كنم نمي توانم از پس هزينه درمانش 
بربيايم، وگرنه زودتر از اينها بايد به دكتر مي بردمش تا ببينم 

دوباره چه اتفاقي افتاده كه اين همه درد مي كشد!«
بغض آغشته به لبخندي كه از اول مكالمه مان فرو داده بود، 

مي تركد و با اش��ك و لبخند مي گويد: »پس��رم خودش هم 
مي ترسد كه دوباره كارش به عمل بكشد، به خاطر همين وقتي 
ازش مي پرسيم درد داري مي گويد، نه! چيزي نيست! اولين 
باري كه فهميديم سرطان دارد، پزشكش گفت از لحاظ روحي 
در سن بدي است، به خصوص كه يك برادر دوقلو هم دارد و 
دائم خودش را مقايسه مي كند، پس اصالً نگوييد كه مشكلش 
چيست، بگوييد يك غده چربي است كه بايد با عمل خارجش 
كنيم. عمل كه انجام ش��د گفتند بايد شيمي درماني شود و 
داروهاي شيمي درماني بگيرد، پرسيديم موهايش مي ريزد، 
گفتند بله! اما قبل از اينكه موهاي��ش بريزد، برادر دوقلويش 
موهاي خودش را از ته زد و گفت دكترت گفته به خاطر داروها 
موهايت ريزش پيدا مي كند، من زودتر موهايم را زدم تا خودت 
را زودتر ببيني و بداني كه بعد از كچل شدن هنوز هم خوشگلي! 

و همين باعث شد با اين موضوع راحت تر كنار بيايد.«
    يك تكه پاركينگ

خانه شان يك تكه پاركينگ اس��ت كه با 5ميليون پول 
پيش و ماهي 2ميليون اجاره آنجا س��اكن شده اند! ميان 
حرف هايش صاحبخانه )شما بخوانيد صاحب پاركينگ( 
را دعا مي كند و مي گويد: » اگر اينجا را به ما اجاره نمي داد 
نمي دانس��تيم بايد چه كار كنيم.« در پاركينگ را كه باز 
مي كني به جاي ماشين يك تكه فرش و چند تكه وسايل 
اوليه زندگي مي  بيني كه آن هم از طريق يك خيريه در 

تهران به دست شان رسيده است. 
خودش مي گويد: »بعضي روزها براي پرستاري به خانه يك 
خانمي مي روم كه بيمار است، هر روز نيست ولي خب با همين 
كار مايحتاج روزانه ام را تأمين مي كنم، ناشكر نيستم، فقط دلم 

مي خواهد براي پسرهايم كار پيدا شود تا بتوانيم خودمان را 
جمع و جور كنيم، ولي هر كجا مي روند چون سن ش��ان كم 
است مي گويند ماهي 1/5 تا 2ميليون حقوق كه وقتي حساب 
مي كنيم، بايد يك چيزي هم روي حقوق شان بگذارند و كرايه 
ماشين بدهند، به خاطر همين فعاًل خودم تنها كار مي كنم و 

خرج زندگي را مي دهم. 
   روزگار سپيد

خانم ناظمي صاح��ب پاركينگ را دع��ا مي كند، ولي من 
بهت زده به روزگارمان فكر مي كنم و دلم به حال خودمان 
مي سوزد؛ روزگاري كه آدم هايش به سختي مي توانند به هم 
كمك كنند و يك پاركينگ 20متري بدون هيچ امكاناتي 
را به قيمت نه خيلي پايين به هم اجاره مي دهند! روزگاري 
كه بعضي آدم هايش مي خواهند يا مجبورند همه چيز را با 
پول بسنجند و اگر ته كار خيرشان سودي براي شان نداشته 
باشد، پيشقدم نمي شوند و بعضي مردهايش يك زن با يك 
بچه سرطاني را ناديده مي گيرند و سرش هوو مي آورند و به 
جاي اينكه باري از دوش آن زن بردارند، زخمي مي شوند 
بر قلبش! روزگاري كه بعضي خانواده ها هنوز هم طالق را 
در هر شرايطي بد مي دانند، حتي اگر به قيمت آمدن هوو يا 

نازل شدن عذاب هاي ديگر باشد! 
خيلي دلم مي خواه��د بدانم ك��ه روزي مي آيد و عمرمان 
كفاف مي ده��د كه روزگاري س��پيدرنگ را ه��م ببينيم؛ 
روزگاري كه همه دس��ت ها بي توقع و بي منت دست هاي 
نيازمندان را بگيرند و همه قلب ها بي توقع و بي منت براي 
كمك به هم بتپند و هيچ دلي نش��كند و هيچ خانواده اي 
بي سرپناه نشود و هيچ نامهرباني و بي مهري ای در آن وجود 
نداشته باشد! يعني مي شود چنين روزي را ببينيم كه همه 
آنقدر حواس شان به همنوع شان است كه تا نيازمندي لب  تر 
كند، دست هاي ياري به سمتش دراز شود؟! نمي دانم چنين 

روزي را مي بينم يا نه، اما رؤياي داشتنش هم زيباست!

سبك مهرباني

تمامزندگيدريكپاركينگ20متري!
روايت بيم و اميد در زندگي زني تنها با فرزندي سرطاني

سبك تفريحسبك ارتباط


