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 کوچ های شبهه برانگیز 
وزارت ورزش

کفن و دفن رسانه اي برجام

 انتخابات شکاف حکمرانی
را در امریکا عمیق تر کرد

تأمل در باب چیستی  و ابعاد 
ادبیات اصالح نظام حکمرانی

دنیا حیدری

محمود حكیمي

علی حسن حیدری

سپهر خلجی

تصمیم پوالدگر برای حض��ور در انتخابات 22 آذر، بالتکلیفی 
11 فدراسیون ورزش��ی را یادآور می شود. فدراسیون هایی که 
بالتکلیف انتخاب رئیس هستند، اما بعید است با دلمشغولی های 
جدیدی که معاون وزیر برای خود دست و پا کرده، بتواند فرصتی 
برای رسیدگی به این مقوله داش��ته باشد. درست مانند مریم 
کاظمی که قرار بود ضمن توجه ب��ه قوانین و مقررات مربوطه 
و بهره گیری از نظرات صاحب نظ��ران در جهت عمومی کردن 
و نهادینه کردن ورزش در بین خانواده ها و بانوان کشور، تالش 
کند. اما او نیز قبل از برآورده کردن انتظارات در پست معاونت 
وزارت ورزش، چشم به تصدی پست معاونت ورزش بانوان در 

کمیته ملی پارالمپیک دوخته است | صفحه13

»مرگ برجام« خبري بود که سه ش��نبه گذش��ته به سرعت 
از سوي شبکه هاي اجتماعي فارس��ي زبان و به نقل از شبکه 
تلویزیوني یک آلمان منتش��ر ش��د. هر چند مرگ برجام در 
رس��انه هاي خارجي پیش از این بارها و به خصوص از سوي 
منتقدان برجام گفته ش��ده بود اما باید گفت که این متن به 
جاي اینکه ترجمه اي از متن منتشرش��ده توسط شبکه یک 
آلمان باشد، تعبیر غلطي از آن بود که گویا به مذاق شبکه هاي 
اجتماعي فارس��ي زبان خوش آمده بود. به این جهت، مرگ 
برجام یک مرگ رسانه اي بود تا اینکه واقعیت داشته باشد اما 
باید گفت که حال برجام این روزها و با زیاده خواهي هاي امریکا 

و تروئیکاي اروپایي چندان هم خوب نیست| صفحه15

کنترل کنگره از س��وی حزب جمهوریخ��واه و حفظ اکثریت 
دموکرات  ها در مجلس س��نا به این معنا خواهد بود که هر دو 
حزب برای پیش بردن برنامه های خود نیازمند مذاکره و انعطاف 
در برابر یکدیگر هس��تند. امری که حداقل در فضای سیاسی 
کنونی بسیار بعید به نظر می رسد. چون با توجه به نزدیک بودن 
انتخابات ریاست جمهوری، دولت این کشور با بن بست در زمینه 
قانون گذاری همراه خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به افزایش 
قدرت جمهوریخواهان، بایدن برای غلبه بر بحران ها، راه بسیار 

دشواری در پیش خواهد داشت  | صفحه2

از کلی��د واژه های پرتکرار در رس��انه، موض��وع »حکمرانی« 
است که این روز ها به آن با اش��کال و ترکیب های متفاوت در 
سخنرانی  ها و یادداشت ها اشاره می ش��ود. حمکرانی خوب، 
حکمرانی نو و اصالح حکمرانی از جمله واژه  هایی هستند که 
در این ایام در خصوص ش��یوه اداره کشور یا در بیان ضرورت 
اعمال تغییر در برخی رویه  ه��ا عموماً با رویکرد انتقادی بیان 
می شوند. به مسئله قدری عمیق تر توجه کنیم. ابتدا ضروری 
است روشن شود این مطالبه از چه خاستگاهی بیان می شود و 
مقصود احتمالی از طرح آن چیست تا بتوان به نسخه  هایی که 
برای حل مشکل تجویز می شود اتکا و اعتماد کرد  | صفحه2

مراس�متجلي�لازبان�وانم�دالآورورزش
ايرانصب�حديروزدرس�الناجالسس�رانبا
حض�وررئيسجمه�ور،وزي�رورزشوجمعی
ازمس�ئوالنورزشکش�وربرگ�زارش�د.
در ای��ن مراس��م رئیس جمهور توجه ب��ه ورزش و 
حمایت از ورزش��کاران را رویک��رد مهم و محوری 
دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: » امروز توجه به 
ورزش، به ویژه ورزش حرف��ه ای و قهرمانی یکی از 
ضرورت  ها در جهت سالمت جسمی، نشاط فردی 

و اجتماعی است.  « 
رئیس جمهور با بیان اینکه ام��روز بانوان قهرمان و 
مدال آور جلوه ای از شجاعت و قدرت ملی و مردمی 
هستند، افزود: » حمایت از ورزش��کاران به عنوان 
سرمایه های ارزشمند کش��ور در دستور کار دولت 
است. به بانوان ورزش��کار اطمینان می دهم دولت 
به طور جدی به دنبال رفع موانع پیش روی آنها در 
زمینه های بودجه و امکانات و نیز اشتغال و مسائل 

معیشتی است. «
رئیس��ی با بیان اینکه ام��روز زنان س��هم باالیی از 
افتخارات کش��ور در عرصه های علمی، فرهنگی، 
اجتماعی، ورزش��ی و هنری دارند، اظهار داش��ت:  
»مدال آوری و قهرمانی بانوان ورزش��کار ایرانی در 
میادین مختلف منطقه ای و جهانی بسیار ارزشمند، 
تحس��ین برانگیز و امیدآفرین اس��ت و این مسیر 

پرافتخار حتماً باید استمرار یابد. «
رئیس جمهور کس��ب هزار و ۳۶۳ م��دال و عنوان 
قهرمانی ورزشی در دولت س��یزدهم را یک رکورد 
تاریخی و نش��انه عزم و اراده جوان��ان ایرانی برای 
افتخارآفرینی توصیف و تصریح ک��رد:» این اراده 
پوالدین جوانان ما به ویژه دختران ورزشکار که در 
تالش اند در س��طح بین المللی افتخار کسب کنند 
و پرچم پرافتخار کش��ورمان را در قله های افتخار 
و س��ربلندی به اهتزاز درآورند، در خوِر تحسین و 
تقدیر شایسته است. امروز بانوان ما نه فقط در عرصه 
ورزش بلکه در عرصه های مختلف علمی و پژوهشی 
و همچنین خدمت رسانی نقش آفرینی بسیار مهم و 

برجسته ای دارند. «
رئیس جمه��ور در ادامه تصریح ک��رد: » وقتی یک 
بانوی مس��لمان ایرانی با چنین روحی��ه و باوری و 

همچنین حفظ شئون ملی و دینی خود در سکوهای 
افتخار و قهرمانی می ایستد، حتماً موجب ناراحتی 
و عصبانیت دشمنان خواهد شد و به همین دلیل 
است که با بهانه های مختلف و با ادعای حمایت از 
حقوق زنان، حمله به باور ها و اعتقادات زنان ایرانی را 
در دستور کار قرار می دهند، بی آنکه بگویند با شأن 

زن در جوامع خود چه کرده اند!«
رئیس جمهور در پایان خطاب به بانوان ورزش��کار 
م��دال آور و افتخارآفری��ن گفت: به ای��ن میزان از 
موفقیت بس��نده نکنید و حتماً برای استمرار این 

مسیر پرافتخار تالش کنید. 
پیش از سخنان رئیس جمهور حمیدرضا سجادی 
وزی��ر ورزش و جوانان گزارش��ی از حض��ور بانوان 
ورزش��کار ایرانی در میادین و رویدادهای ورزشی، 
تعداد مدال های کسب ش��ده در دولت سیزدهم، 
بانوان مربی و ورزش��کار لژیون��ر و داور و همچنین 
سهمیه های کس��ب شده در مس��ابقات و میادین 

جهانی ارائه کرد. 
وزیر ورزش گفت:» کسب مدال بانوان در این دولت 
دو برابر شده است و تاکنون در 1۳5لیگ کشوری 
و ۳41 مسابقات کش��وری حضور داشتند که این 
نش��ان از حضور فعال بانوان در مسابقات مختلف 

ورزشی است. «
وی افزود: » 2۶7 داور خانم تاکنون در ی150رویداد 
بین المللی قضاوت کردند و 47ورزشکار لژیونر در 
تیم های خارجی نام ایران و دختر ایرانی را بر س��ر 
زبان  ها آوردند. مهم  ترین هدف مان این اس��ت که 
روزی برس��د ورزش بانوان مس��تقل و خودکفا در 
میادین ورزشی حضور پررنگ داشته باشند. بانوان 
و دختران کشورمان با اراده  قوی توانستند قله های 
قهرمانی را فت��ح کنند که از آن می��ان می توان به 
سیمین رضایی در رشته تنیس روی میز، مشکات 
الزهرا صفی رشته تنیس، سارا خادم الشریعه رشته 
شطرنج و مهال مهروقی اشاره کرد که همه بانوان ما 
توانستند با حفظ حجاب اسالمی در میادین مختلف 
از نام ایران اسالمی دفاع کنند و به جایی برسیم که 
دیگر بانوان ب��رای تیم های خارج��ی زنگ تفریح 

نباشند، بلکه یک رقیب قوی به شمار می روند. «

رئیسی: برای رفع مشکالت بانوان ورزشکار 
مصمم هستیم

اميرعبداللهيان:

امریکا همین 72ساعت پیش پیغام داد
امريکاهرروزپيام»بياييدتوافقکنيم«گس�يلمیداردوآنطورکهوزيرخارجهايرانمیگويدبرایتوافقعجلهدارد،امابهش�کلعلنی-احتماالًبرایاميدیکه
شايدبهفضایآشوبگریدرايراندارد-درخالفجهتپيامهایيواشکی،میگويدکهبرجامراازرویميزکنارگذاشتهوفعالًفقطبهآشوبچشمدوختهاست.

اميرعبداللهيانازاينرويکردرياکارانهوغيرصادقانهامريکامیگويد| صفحه15

کارگردانمستندغيررسمي5:خيليازجاهارهبرمعظمانقالبدرموارديبهصورتمستقيم
ورودکردهاند.دورههاييکهمس�ئوالنکمکاربودهاندوايش�انخودش�اندرجايگاهرهبرورود
کردهاند.مثاًلدرزلزلهبمکه20سالپيشاتفاقافتادهخيليازمايادمانرفتهوخيليازبخشهاي
جامعهنديدهاند،آق�ادربخشهايمختلفبهآنجاميرون�دوبازديدميکنند.مث�اًلافراديکنار
ماش�ينيميآيندوازمشکالتش�انميگويند،ولينميدانندکهآقاآنجاهس�تندوفکرميکنند
برايفرمانداربمروايتميکنندوچندجاکهافرادمتوجهحضورايشانميشوند،آقاميگويندبه

ديگراناعالمنکنندکهايشانراديدهاند| صفحه12

 گزارش و گفت و گوی »جوان« با جهادگران
 درحاشیه مستند »غیررسمی5« از حضور جهادی رهبر معظم انقالب

جهادگر پیشتاز

اينبار
کودتایرسانهایامريکارا

شکستداديم

ايناغتشاشاتبهعلتجهتگيريبرخالفمسيرملتونداشتنپايگاه
اجتماعي،راهبهجايينبردوشکس�تخورد.نظامآشوبهاوطوفانهاي
سختوعقبههايدش�واريرابهعلترهبريبيبديلوفداکاريوحضور
هميشگيوهوشيارانهملتدرصحنهباموفقيتپشتسرگذاشتهاست.
ايناغتشاش�اتازحيثقدرتس�ازماندهيوآهنينبودنتش�کيالتو
گستردگياعضاونيروهايميليش�ياييووفورسالحهايدزديدهشدهاز

پادگانهاياولانقالب،يكهزارمآنهاهمنيست| صفحه3

 وضعیت اجتماعي، تاریخي و رسانه اي اغتشاشات اخیر
در گفت و گوي »جوان« با فیروز اصالنی، استاد دانشگاه تهران

    برخورد جالب توجه مرد پرتغالی با خبرنگاری که اجیر 
شده بود تا جو تیم ملی را به هم بریزد و سؤاالت غیرفوتبالی 
و سیاس��ی مطرح کند، باز هم ما را یاد تعصب مثال زدنی 
کی روش به ایران در برخورد با س��رمربی کره جنوبی در 
مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل انداخت، جایی 
که چنان سرمربی وقت کره جنوبی را سر جایش نشاند که 
دگر هیچ حرفی برای گفتن نداشت. کی روش همان بال را 

سر خبرنگار اسکای اسپورت آورد| صفحه13

 پاسخ دندان شکن 
به خبرنگار اجیر شده

بررسیداليل
افولکتابخوانی

محمودحکيمي:
براينوجوانانسادهوداستانيبنويسيم

داووداميريان:پزمبلمانخانهراميدهيم
کاشپزکتابخانهراهمميداديم

کامرانشرفشاهي:والدينبرايخريدکتاب
خساستبهخرجندهند

كتاب نمي خريم 
تا كباب بخوريم!

دوستي دارم كه از هفت شب هفته، شش شب را همراه زن و بچه اش در رستوران شام 
حسين 
مي خورند، اما در هفته و ماه كه چه عرض كنم، در كل سـال بـراي خريد حتي يك گل محمدي

كتاب- البته غيردرسي- براي فرزندانش هزينه نمي كند. او وقتي به خانه ما مي آيد 
از وجود كتابخانه و شمار كتاب هاي موجود در منزل ما متعجب مي شود. يك بار از من 
پرسـيد: «فالني پاي اينها چقدر پول داده اي؟» و زماني كه قيمت پشت جلد بعضي 
كتاب هاي مرجع را وارسـي مي كرد، به مطايبه گفت:«با قيمت اين كتاب مي شـود چند پرس چلوكباب 

خورد!» و من  كه قصد مجاب كردن او را نداشتم لبخندي زدم و فقط به گفتن اين جمله كنايه آميز اكتفا 

كردم:«پس راز هرشب رستوران رفتنت فاش شد. كتاب نمي خري تا بتواني هميشه كباب بخوري!»

از طنز تلخ اين حكايت كه بگذريم، اجماع اكثر كارشناسان حوزه كتاب اين است كه كتاب به مرور از سبد 

خريد مردم حذف شده اسـت و بي ترديد يكي از داليل آن گراني اين محصول فرهنگي است، اما گراني 

فقط يكي از داليل است و بس! چراكه قيمت كباب به مراتب گران تر از كتاب است، اما همچنان در سبد 

مصرف اكثريت خانواده هاي ايراني حضور دارد. خيلي ها هم حاضر نيستند ريالي براي خريد كتاب هزينه 

كنند، اما صدها ميليون  تومان بابت خريد پوشاك مارك و لوازم برند براي منزل هزينه مي كنند. توضيح 
بقيه ماجرا را به روايت و قضاوت كارشناسان مي سپاريم.  

پنج شنبه  26 آبان 1401 -  22 ربيع الثانى 1444

ويژه نامه هفتگى سبك زندگى 
 و خانواده روزنامه جوان

در محضر نويسنده پيشكسوت و محبوب نسل ها به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني

محمود حكيمي: 
براي نوجوانان ساده و داستاني بنويسيم

يعني تو به من شك داري؟!

ادامه از همين صفحه
از آنجايي كه بزرگ شده منطقه پايين شهر تهران  است همواره 
به فكر محرومان بوده و اخالق خاص وي بين دوستدارانش شهره 
ــت و طبق گفته همين افراد گره گشايي از ذهن نوجوانان از  اس
جمله اهدافي بوده كه حكيمي تمام عمر خود را صرف آن كرده 
است.  سال ها پيش كتابخانه اي در منطقه 18 به نام وي، با عنوان 
استاد محمود حكيمي تأسيس شد كه هر روز ميزبان صدها تن 

از كودكان و نوجوانان است. 
ــت كه هميشه ميان  وي مي گويد: يكي از افتخارات من اين اس
بچه هاي جنوب شهر بوده ام و هستم و مايه مباهاتم است كه نامم 
بر كتابخانه اي است كه سال ها ميزبان نوجوانان و جوانان جنوب 

شهر بوده است. 
همين ها بهانه اي شد تا به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني به 
سراغ وي برويم. صدايش مهربان است. مشخص بود كه گوشي 
ــخ را شنيدم صداي استاد خسته و  دورتر بود، چراكه وقتي پاس

نفس زنان به نظر رسيد: 
- الو، بفرماييد... 

- سالم خبرنگار روزنامه جوانم استاد... 
- بابا جان دارم ميرم دكتر فرصت نمي كنم باهات صحبت كنم. 

- استاد خيلي كوتاه، يك خاطره و يك سؤال ساده... 

- خب بپرس، هنوز دخترم نيامده اما من آماده شدم... 
ــه كتاب و  ــبت هفت ــتاد حكيمي مي خواهيم تا به مناس از اس
كتابخواني يك خاطره از روزگار نويسندگي خود بيان كند و او 
مي گويد: در ميان 145 عنوان كتابي كه نوشته ام، «داستان هايي 
ــر فرهنگ اسالمي به  ــط دفتر نش از زندگي اميركبير» كه توس
چاپ رسيد، مورد استقبال زيادي قرار گرفت و نامه هاي زيادي 
دريافت كردم و اين موضوع را نه ناشي از قلم خودم بلكه مرهون 
ارادت عاليق مردم به شخصيت اميركبير مي دانم و نشان دهنده 
ــته و حال به اميركبير عالقه  اين است كه مردم ايران در گذش
ــرفت  ــتند، چراكه او تمام وجود خود را وقف مردم و پيش داش

ايران كرده بود. 
ــل جديد توصيه مى كند:  ــندگان نس محمود حكيمي به نويس
براي مخاطبان نوجوان و جوان ساده و روان بنويسند و داستان 

زندگاني بزرگان را درست در قالب داستان بيان كنند. 
ــتان نقش مهمي در هدايت جوانان و  وي با تأكيد بر اينكه داس
ــل نوجوان داستان مفصل را  نوجوانان دارد، ادامه مى دهد: نس
ــتان تاريخي و با مدرك باشد مورد  ــخت مي خواند. اگر داس س
ــتان هاي  ــرار مي گيرد و به خصوص نقل داس توجه نوجوانان ق
ــان دادن واقعيت زندگي انسان ها در قالب قهرمانان  كوتاه و نش

بسيار تأثيرگذار است. 

ترديد داشتن تا جايي خوب است كه ما  نيره ساري 
ــكاك  را به حقيقت نزديك كند، اما ش
ــراي خود و  ــويه ب بودن جز ضرر دو س
اطرافيانمان حاصلي ندارد. به خودمان 
كه بياييم متوجه مي شويم هيچ كس 
ــه نتوانيم  ــت ك ــت و هيچ چيز بدتر از اين نيس اطراف ما نيس
ــيم كه منجر به  ــازنده اي داشته باش ــرات و تعامالت س معاش

گسترش و فراگيري ارتباطات ما شود. 
شك انتها ندارد. مي دانيد چرا؟ چون به شك خودتان نسبت به 
شكاك بودن هم شك داريد! به كسي كه به شما بگويد شكاك 
هستيد هم شك داريد و بدتر از همه حتي اگر تسليم درمان هم 

شويد به درمانگر خود هم شك داريد. 
ــپر دفاعي مي دانند و تصور  ــك خود را يك س افراد شكاك، ش
مي كنند با شكاكي، افراد باهوش تر و مسلط تري هستند. خير 
دوست عزيز! فكر نكن اگر مو را از ماست بيرون مي كشي و دائماً 
ــس در زندگي ديگران هستي زيرك و باهوش و  در حال تجس
باتجربه هستي، بلكه تو فردي شكاك هستي و همه چيزت از 

يك ذهن مسموم نشئت مي گيرد. 
شك، شخصيت انسان را متزلزل و فرد شكاك را دچار خصلت 

ــخصيتي بودن مي كند كه در نهايت هيچ آرامشي در  چند ش
زندگي ندارد.  دايره شك بسيار گسترده است، از شك متقابل 
ــتان،  ــك ميان دوس والدين و فرزندان به يكديگر بگيريد تا ش
ــكاك  ــت كه افراد ش ــران. اين درحالي ا س ــكاران و همس هم

نمي دانند با شك خود چه آسيب هايي به ريشه روابط و زندگي 
خود وارد مي كنند. شك تا جايي مذموم و مورد نكوهش است 
كه گفته مي شود شك درباره يك موضوع خوب، بسيار بدتر و 
ويرانگرتر از يقين داشتن و دانستن يك موضوع بد است. يعني 
ــيد مورد قبول و  حتي اگر شما شك صحيحي هم داشته باش
ــود. اساساً افراد شكاك روي  عملكرد مطلوب محسوب نمي ش
اطرافيان خود اثر منفي مي گذارند. اين اثر منفي بسيار مخرب تر 
از وقايع پيش آمده خواهد بود. پنهانكاري و دروغ همان اثر منفي 

است كه از آن صحبت مي كنيم. 
پدر و مادر عزيز به فرزند خود شك نداشته باش كه از او دروغگو 
ــريك زندگي خود خود شك  ــر بزرگوار به ش مي سازي! همس
ــته باش كه او را پنهانكار مي كني! رفيق عزيزم به رفيقت  نداش
شك نكن كه با هر بار سؤاالت تخريبگر خود او را از خود دور و 
دورتر مي كني! آقاي رئيس به كارمند خودت شك نكن كه او را 

هر بار دروغگوتر از قبل مي كني!
افراد شكاك حتي از خدا راضي و خشنود نيستند و شكر نعمات 
او را بجا نمي آورند. شك و سوءظن انتهايي جز نااميدي ندارد 
ــقوط از جايگاه اميد به نااميدي است كه از  ــك به خدا س و ش

بزرگ ترين گناهان محسوب مي شود. 
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اگر به مكاتب روانشناسـي بـازاري و  حسن 
عامه پسند توجه كنيد مي بينيد حجم فرامرزي

عظيمي از توليدات به اين سمت مي رود 
كه چه كنيم دست غم ها به ما نرسد تا به 
اين وسيله احساس خوشبختي كنيم و 
شـاد باشـيم. در واقع فصل مشـترك اين مطالـب در يك 
پيش فرض است: غم، مطرود و غيرمفيد است و اگر مي خواهيم 
به شـادي برسـيم بايد غم ها را ناديده بگيريم. اما آيا واقعًا 

اينگونه است؟ ديدگاه موالنا در اين باره متفاوت است. 

ــادي با  ــتگاه و ارتباط غم و ش نظر جبران خليل جبران درباره خاس
ــايد در اين ديدگاه متأثر و ملهم از  ــت و ش هم بسيار شبيه موالناس
موالنا باشد: «شادي هاي شما همان غم هاي شماست كه نقابش را 
برداشته است. چاهي كه خنده هايتان از آن مي جوشد، همان است 
ــت. و چگونه جز اين تواند بود؟ هرچه  كه از اشك هايتان پرشده  اس
ــي فراخ تر براي شادي  ــما را مي كاود، گنجايش غم ژرف تر وجود ش

خواهيد داشت.»
ــش از او موالنا بر آن صحه  ــران خليل جبران و پي در واقع آنچه جب
مي گذارند دعوتي است به نگريستن دقيق بر ماهيت و صورت واقعي 
غم و شادي در روان انسان. موالنا در دفتر پنجم ما را به اين چشم انداز 

بديع و شگفت دعوت مي كند:
هست مهمان خانه اين تن  اي جوان/ هر صباحي ضيف نو آيد دوان

هين مگو كين مانند اندر گردنم/ كه هم اكنون باز پّرد در عدم
هرچه آيد از جهان غيب وش/ در دلت ضيف است او را دار خوش

ــه ها و  ــت و افكار، انديش در واقع روان و درون تو مثل مهمانخانه اس

ــتند كه در اين مهمانسرا رفت و آمد  ــاس ها، مهمان هايي هس احس
ــت كه مثل يك ميزبان رفتار كني و  مي كنند، بنابراين بهتر اين اس
بداني مهمان آمده است كه برود. اگر به اين ادراك برسي در آن صورت 
ــراغ تو آمده دچار دستپاچگي و  از اينكه مهماني مثل غم يا مالل س

توسل به زور براي بيرون كردن مهمان نخواهي شد. 
او در ادامه همين دفتر، تردد شادي و غم در اندرون انسان را اينگونه 

به تصوير مي كشد: 
فكر غم گر راه شادي مي زند

كارسازي هاي شادي مي كند
خانه مي روبد به تندي او ِز غير
تا در آيد شادي نو ز اصل خير

ــت، در صورتي كه غم  ظاهر قضيه اين است كه غم عليه شادي اس
ــاً اجازه حضور  ــت كه اگرچه موقت مثل خدمتكاِر مهمانخانه اي اس
ــه را براي ورود  ــد را نمي دهد اما او دارد مهمانخان مهمان هاي جدي
ــادي نو وارد مهماخانه شود.  مهمان هاي جديد آماده مي كند تا ش
مثل وضعيتي كه ما مهمان عزيز را كمي معطل مي كنيم نه اينكه او را 
دوست نداريم بلكه برعكس، از فرط دوست داشتن مي خواهيم وقتي 
ــفته خانه مان را نبيند تا ما در آن فرصت،  وارد مي شود وضعيت آش

خانه را براي حضور او جمع و جور كنيم. 
ــن تر كردن ذهن مخاطب، مثال هايي از  موالنا در ادامه و براي روش

قواعد و قوانين طبيعت مي زند:
مي فشاند برگ زرد از شاخ دل/ تا برويد برگ سبز متصل

مي كند بيخ سرور كهنه را/ تا خرامد ذوق نو از ما ورا
غم كند بيخ كِژ پوسيده را/ تا نمايد بيخ روپوشيده را

غم ِز دل هر چه بريزد يا بََرد/ در عوض حقا كه بهتر آورد
كاركرد غم اينجا دقيق تر روشن مي شود. همچنان كه خزان مي آيد 
و برگ هاي زرد و خشكيده و بي جان را از درخت جدا مي كند تا فضا 
ــبز و آمدن بهار مهيا شود غم نيز مي آيد و  براي رويش برگ هاي س
بيخ كژ پوسيده را مي تكاند و در عوِض هر آنچه تكانده و از ما ستانده، 
برگ هاي سبز و ترد شادي را به ارمغان مي آورد. مثل اين است كه ما 
بهار و زمستان را مقابل هم مي بينيم اما در واقع چشمه هاي بهار از 
يخ هاي زمستان آب مي خورد و اعتدال و نرمي و لطافت بهار از دل آن 

خشونت ها برمي خيزد. 
مثال مهم ديگر او از اين قرار است:

گر ترش رويي نيارد ابر و برق/ رز بسوزد از تبسم هاي شرق
ــد باغ  ــم آفتاب باش ــم آفتاب نياز دارد اما اگر فقط تبس باغ به تبس
مي سوزد، بنابراين ابر و رعد و برق از راه مي رسند و اگرچه مهيب به 
ــند اما در حقيقت فضايي را پديد مي آورند كه در جهت  نظر مي رس
رويش باغ است. در واقع تبسم آفتاب و ترشرويي رعد و برق در امتداد 

هم قرار مي گيرند، درست مثل غم و شادي.

تقالي ذهني براي بيرون راندن غم ها به شادي نمي انجامد

رمز شادي: خودت را 
مهمانخانه ببين و غم ها را مهمان

محمود حكيمي: 

براي نوجوانان
 ساده و داستاني بنويسيم
ــوت و چهره  ــنده پيشكس   محمود حكيمي، نويس
ــت و البته هنوز  ــه 40 و 50 اس محبوب نوجوانان ده
هم پركار و باانگيزه براي نوجوانان مي نويسد. حكيمي 
ــال معلمي و 50 سال نويسندگي  سابقه بيش از 30 س
در كارنامه خود دارد. فردي متواضع و محب اهل بيت 
كه بزرگ شده  يك خانواده مذهبي در منطقه خراسان 
تهران است. به گفته خودش در تنگدستي بسيار اما در 
سايه تربيت والديني معتقد به آموزه هاي اهل بيت(ع) 
ــن 15سالگي در  ــده و با چنين تربيتي در س بزرگ ش
هيئت ها درباره ظلم ستيزي امام حسين(ع) سخنراني 

مي كرده است. 
بقيه در همين صفحه

دست بچه ها را بگيريد 
و تفريحي به كتابخانه هاي 

عمومي برويد

كتابخوان تكليفي 
زياد داريم 

كتابخوان انگيزشي كم است

پز مبلمان خانه را مي دهيم
كاش پز كتابخانه را هم 

مي داديم

والدين 
 براي خريد كتاب 

خساست به خرج ندهند

محمد ميركياني
نويسنده كتاب

 «تن تن و سندباد»:

دكتر «ميالد محقق» 
كارشناس و پژوهشگر

 حوزه فرهنگ:

داوود اميريان
 نويسنده  كتاب 

«جام جهاني در جواديه»: 
كامران شرفشاهي 

 نويسنده، شاعر و ناشر:

صفحات9،8،7و10

سيرهجهادیرهبرانقالبدرشرايطدشوارزلزلهوسيل،موضوعيكمستندغيررسمیقرارگرفتهاست

ویژه های جوان

 برای دلجویی مردم بود
نه باج دادن به شما!

امریکا هم مسئولیت منافقین را 
نمی پذیرد!

صفحه2


