
    وزیر امور خارجه طی کنفرانس خبری روز چهار     شنبه 
ضمن پاسخ به پرسش های خبرنگاران، محور صحبت های 
خود را حول اغتشاشات اخیر گذاشت و عالوه بر پرداختن 
به توطئه های تجزیه طلبانه با سوءاستفاده از اعتراضات 
مردمی به فعال شدن دهها مرکز تروریستی اشاره کرد که 
در راستای به راه انداختن جنگ داخلی اقدام کردند و در 

نهایت تالش های آنها به در بسته خورد

    بودجه در نظر گرفته ش��ده براي س��ازمان تعلیم و 
تربیت را اگر تقسیم بر 8 میلیون کودك در کشور کنیم، 
مشخص مي شود که به ازاي هر کودك حدود 20 هزار 
تومان بودجه درنظر گرفته شده اس��ت. در حالي که اگر 
بخواهیم این بودجه را با بودجه و جمعیت دانش آموزان 
آموزش  و  پرورش که 16 میلیون هستند، مقایسه کنیم، 
مي بینیم به هر ک��ودك و نوج��وان دانش آموز، حدود 
13میلیون تومان بودجه مي رسد که تازه مي گوییم این 

13میلیون کفاف دانش آموز را نمي دهد

    گفته می شود چند کارگردان تئاتر اخیراً درصدد بوده اند 
در اقدامی هماهنگ با انتش��ار یادداشت       هایی اعالم کنند در 
اجرای آثارش��ان دیگر بازیگران زن را باحجاب روی صحنه 
نمی فرستند! از سویی دیگر دو روز پیش محمدرضا شفیعی، 
تهیه کننده سینما و تلویزیون در قالب یک توئیت اعالم کرده 
بود: »امروز متوجه ش��دم برخی فیلم های سینمایی درحال 
فیلمبرداری پالن های خ��ود را با دو وضعی��ت بی حجاب و 
باحجاب ضبط می کنند«. این توهمات ش��اید از سوی چند 
نوجوانی که این س��ال       ها به دلیل تعطیلی مدارس به فضای 
مجازی فرس��تاده ش��ده اند قابل توجیه باش��د اما از س��وی 
آدم       هایی که خودشان سال هاست کار رسانه ای جدی انجام 

می دهند، نشان از یک ضایعه دارد | صفحه 16

    با موافقت خانواده سرهنگ تورج اردالن از مأموران پلیس 
بانه، اعضاي بدن شهید  به 11 بیمار نیازمند اهدا شد. از شهید 
اردالن دو فرزند 13 و 18 ساله به یادگار مانده است | صفحه 14

 مادر آرمیتا عباسی: 
اخبار کذب سی ان ان را صددرصد رد می کنم

برق در انگلیس از نگرانی 
زمستان سرد سهمیه بندی شد

ش�بکه ملی برق انگلس�تان با توجه ب�ه قطعی های 
مک�رر ب�رق در نق�اط مختلف این کش�ور  هش�دار 
س�همیه بن�دی مص�رف ان�رژی را ص�ادر ک�رد.

به گ��زارش تس��نیم، اپراتور برق انگلس��تان ب��ا اعالم 
س��همیه بندی برق امی��د دارد ای��ن برنامه ب��ه میزان 

قابل توجهی مصرف برق را کاهش   دهد.
 دولت انگلیس مدعی اس��ت که می خواهد با تهدیدات 
احتمالی در این عرصه برای شبکه برق خود  مقابله کند.

این ش��رکت  در بیانی��ه ای ک��ه در این زمینه منتش��ر 
کرده اعالم ک��رد که از همه مش��تریان خود  می خواهد 
ان��رژی را از امروز  س��همیه بندی کنند، ام��ا اطمینان 
 می دهد که هیچ گونه کمب��ودی در زمینه تولید انرژی 

وجود ندارد. 
یکی دیگر از مواردی که مسئوالن انگلیسی به آن اشاره 
می کنند، احتمال بروز خاموشی ها در اثر جنگ روسیه و 
اوکراین است و دولت انگلیس مدعی است که می خواهد 
با تهدیدات احتمالی در این عرصه برای شبکه برق خود  

مقابله کند.

 

 آلمان حاشیه پرداز
به ضرب شمشیر سامورایی 

دو نیم شد!
دی�دار تیم ه�ای مل�ی فوتب�ال آلم�ان و ژاپ�ن در 
چهارمین روز از مس�ابقات جام جهان�ی با پیروزی 
نماینده آس�یا تمام ش�د تا یکی دیگر از آسیایی ها 
ب�ر یک�ی دیگ�ر از امیده�ای قهرمانی غلب�ه کند.
  در چهارمی��ن روز از رقابت ه��ای ج��ام جهانی 2022 
تیم های ملی آلمان و ژاپن ک��ه در گروه E حضور دارند 
از س��اعت 16:30 در ورزش��گاه خلیفه مقابل هم قرار 
گرفتند که این مسابقه با نتیجه 2 بر یک به سود نماینده 
آس��یا خاتمه پیدا کرد. آلمان ها قبل از بازی در عکس 
دسته جمعی به نشان اعتراض به برخی محدودیت های 
فیفا – شاید محدودیت های همجنس بازان و شرب خمر 
در ورزشگاه ها – جلوی دهانشان را گرفتند و این حاشیه 
آنان را به غفلت ب��رد تا فراموش کنند ب��ه جای جلوی 

دهان، جلوی دروازه خود را بگیرند! 
گل نخس��ت آلمان را در این بازی ایل��کای گوندوغان 
)33 - پنالتی( به ثمر رساند. در ادامه ریتسو دوآن )75( 
توانست گل اول ژاپن را وارد دروازه آلمان کند تا بازی به 
تساوی کشیده شود. گل دوم سامورایی ها را هم تاکوما 

آسانو )83( زد.

امیرعبداللهیان:

 76 مرکز تروریستی 
در اقلیم  فعالند

گفت و گوی »جوان« با رئیس سازمان 
تعلیم و تربیت کودك

رئیس سازمان انرژی اتمی:  

گاوداری و انبار آهن قراضه را 
سایت هسته ای معرفی کردند!

 تعليم و تربيت كودك 
با 20 هزار تومان!

 ضدانقالب هم 
 دروغ  سی ان ان  را 

باور نکرد

 تنفس مصنوعی 
به چند سینماگر خیال باز!

3 اثر سینمایی،یک سمفونی 
 60مستند و 200کتاب 

درباره شهدا تولید کردیم
صفحه 11

 گفت وگوي »جوان« با سردار 
 محمدرضا موحد، فرمانده سپاه 
امام علي بن ابیطالب)ع( استان قم

رئیس ستاد کنگره ملي شهداي استان قم 
در گفت وگو با »جوان«:

 نام و یاد و پیام شهدا 
 سالح ما در جنگ فرهنگي 

و رسانه اي است 
صفحه 11

 اعضاي بدن مدافع امنیت
به بیماران نیازمند اهدا شد
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 3 آذر 1401 - 29 ربیع الثانی 1444

سال بیست و چهارم- شماره 6632 - 16 صفحه
قیمت: 3000  تومان

هویت ملی فوتبال  بر لمپنيسم آن غلبه می كند

کي روش و طارمی قبل از ولز با رسانه ها جنگیدند!

یادداشت  سیاسی

 گشودن پرونده سیاسی 
در شورای  حقوقی!

علی حسن حیدری

در شرایط بعد از قطعنامه سیاسی شورای حکام، انتظار 
بحث حقوق��ی موضوعیت چندانی نخواهد داش��ت 
و تالش برای جدا س��ازی ش��ورای حکام از منظومه 
سیاسی غرب، انتظاری معقول و منطقی نخواهد بود. 
در چند سال گذش��ته به تجربه ثابت شده است که 
آژانس انرژی اتمی و شورای حکام در قامت یک نهاد 
حقوقی بی طرف رفتار نمی کنند، بلکه خود بخشی 
از بازی کش��ورهای غربی با محوریت امریکاس��ت و 
دراختیار راهبرد آنها در مواجهه با ایران بوده و هستند.  
قطعنامه شورای حکام در حالی است که خود آژانس 
و کشورهای طرف ایران در مذاکرات برجام به یقین 
دریافته اند که ایران به دنبال بمب هسته ای نیست و 
در شرایط کنونی نیز ذخیره سازی اورانیوم غنی شده 
در ایران نی��ز فاصله معناداری با س��اخت بمب دارد. 
حتی ایران فراتر از مفاد پادمان نیز به نظارت آژانس در 

چارچوب برجام عمل کرده است  | صفحه 2

یادداشت  بین الملل

 ثبات داعش -  محور سنتکام 
در حمایت تروریست ها

هادی محمدی

دو  شنبه صبح نیروهای پهپادی و موشکی سپاه، پس 
از تذکرات رسمی تکراری به مقامات اقلیم کردستان 
و بغداد برای خلع س��الح تروریس��ت های رنگارنگ 
کومله، دموکرات، منافق و جاس��وس های اسرائیلی 
و انگلیس��ی و امریکایی در حاش��یه مرزهای ایران 
که وظیفه تبدیل آش��وب   ها به اقدامات تروریستی 
وس��یع تر را عهده دار هس��تند، پایگاه   ها و مقرهای 
آنها در چندین نقطه در س��لیمانیه و اربیل را هدف 
قرار دادن��د. ادبی��ات واکنش مقام��ات اقلیم، مرکز 
سنتکام امریکا و دفتر س��ازمان ملل در بغداد کاماًل 
یکس��ان اس��ت و واکنش قانونی و مش��روع ایران را 
عامل بی ثباتی در ع��راق و منطقه عنوان کردند. این 
واکنش های یکس��ان، مفهوم و پیام روش��نی دارند 
و نش��ان می دهن��د ادار ه کنندگان اصلی آش��وب و 
تروریسم در ایران، چه کسانی هس��تند و ابزارهای 

آنان، کدام جریان   ها هستند  | صفحه 15

یادداشت  حوادث

 از دست رفتن امنیت رواني
در سایه اغتشاشات

حسین فصیحي

افزای��ش جرائم، همزم��ان با افروخته ش��دن آتش 
اغتش��اش ها در کشور یک دلیل روش��ن دارد و آن 
باز ش��دن عرصه ب��راي ارتکاب جرم اس��ت. هر جا 
پاي پلیس در میان نباش��د، مجرم��ان مجال الزم 
براي ارتکاب ج��رم را پی��دا خواهند ک��رد. مجال 
الزم در آش��وب هاي صورت گرفته ب��راي ارتکاب 
جرائم فراهم ش��ده و مجرمان با اطمین��ان از اینکه 
پلیس در مواقع اضطرار براي مدیریت آشوب ها در 
خیابان ها به صف مي شوند، نقشه هاي خود را عملي 
مي کنند. مثل دو سارقي که براي مدتي خانه هاي 
خیابان پاتریس لومبومبا را خالي مي کردند. مهرماه 
امس��ال ش��کایت هایي که به کالنتري 137 کوي 
نصر رسیده بود، نشان مي داد همه سرقت ها در اوج 
اغتشاش ها صورت گرفته اس��ت، درست زماني که 
مأموران پلیس براي مدیریت آش��وب ها در خیابان 

حاضر مي شوند | صفحه 14

یادداشت  ورزشی

 حیف و میل بیت المال 
براي حضور بي مورد در قطر

دنیا حیدري

بعد از خالي شدن ورزشگاه ها از تماشاگران به دلیل 
شیوع کرونا، معناي یار دوازدهم گویي با تغییرات 
عمده اي مواجه شده است، به طوري که این روزها 
ش��اهد تعداد باالیي از مدیران و مس��ئوالن ورزش 
کشور در قطر به بهانه حمایت از تیم ملي هستیم! با 
این تفاوت که ورود هواداران در ورزشگاه هاي قطر با 
هیچ گونه ممنوعیتي مواجه نیست، با وجود این باال 
بودن حس مسئولیت پذیري مدیران ورزش ایران 
آنها را بر آن داشته اس��ت براي حمایت از تیم ملي، 
رنج سفر به قطر را بر خود هموار سازند و راهي کشور 
همسایه شوند! نه اینکه حضور هیچ یک از مقامات 
و مسئوالن در قطر یا رقابت هایي چون جام جهاني 
ضرورتي نداشته باشد، نه، اما بي تردید کوچک ترین 
دلیلي ندارد تعداد آقایان حاضر در قطر به مراتب از 
اعزامي هاي تیم ملي یا حت��ي کاروان خبرنگاران و 

عکاسان بیشتر باشد!  | صفحه 13

تیم ملی و کی روش و طارمی، س��تاره تیم، قبل از بازی فردا با ولز، جنگ با رس��انه ها و وطن فروشان 
و سازمان متشکل خارجی را که در دست کم یک س��ال اخیر علیه تیم ملی شکل گرفته آغاز کردند. 
کی روش خطاب به ناایرانی ها گفت »چرا می خواهید از بازیکنان تیم ملی دش��من بس��ازید؟! به شما 
تبریک می گویم، کارتان را خوب بلدید!« و سپس از اینکه در اردوی تیم، جاسوسی هست که ساعت ها 
قبل از بازی، ترکیب تیم را به سایت »ورزش سه« لو داده بود، گله کرد و خطاب به بازیکنان گفت »مبادا 
در تله بیفتید و صفت قهرمانی را ارزان بفروشید!« طارمی نیز با آن سازمان متشکل خارجی که به فیفا 

هم نفوذ کرده، جنگید: »نمی خواهم به این پرسش سیاسی شما جواب دهم، من یک فوتبالیست هستم، 
اگر سیاسی می پرسید چرا از جنگ اوکراین نمی پرسید«. 

بعد از شکست آرژانتین -امید قهرمانی- مقابل عربستان و شکست آلمان -امید دیگر- مقابل ژاپن، حاال 
بهتر معلوم شد که سیستم انگلیسی-سعودی که با عوامل داخلی شان تخریب تیم ملی و آن باخت سنگین 
را رقم زدند، چقدر موفق عمل کرده  اند، حتی روزنامه شرق که با تیتری انحرافی از صحبت های طارمی، 

نقش خود را در همانندسازی از تیترهای اینترنشنال به خوبی بازی کرد. | ادامه در صفحه 13

بین آن کارکرد ملي که فوتبال مي  تواند زبان مشترکي براي مردم باشد و یکپارچگي و انسجام ملي ذیل یک هدف مشترك ایجاد کند، با کارکرد دیگر منفي ماجرا که یک نوع 
توده  گرایي را دامن مي  زند، رقابت وجود دارد. از این طرف فوتبال و به  خصوص فوتبال مدرن در میان سلبریتي ها با جنجال هاي ورزشي و رقابت هاي کاذب مي  چرخد و نسبتي با 
ساخت هاي اجتماعي پیدا نمي  کند و در آن لمپنیسم برجسته مي  شود. این دو در رقابت با همدیگر هستند و در این شرایط است که بعضي از اوقات ممکن است آن کارکردش بر 

کارکرد مثبت و انسجام  بخش فوتبال ارجح یا مستولي شود و ممکن است در نهایت فوتبال موجب اختالف نیز شود. اما در نهایت غلبه با هویت ملی فوتبال است | صفحه 3

میثم مهدیار، جامعه شناس در گفت وگو با »جوان«:  

 چند دلیل و هزار بهانه 
براي بچه نیاوردن

سیده مریم ناظمي، کنشگر جواني :
   تنهایي و افسردگي در انتظار 

جامعه  مبتني  بر  الگوي تك فرزندي است

پنج شنبه  3 آذر 1401 -  29 ربيع الثانى 1444

ويژه نامه هفتگى سبك زندگى 
 و خانواده روزنامه جوان

آقاي مرادي كرماني!
 آدم  با خواندن كتاب هاي شما سبك مي شود

اندر حكايت اسراف و اسرافكاران

گاهي رحم نمي كنيم حتي به ثانيه هاي عمرمان

ــتان بود و قصه هاي  ــه به ياد داريم. عصرهاي زمس قصه هاي مجيد را هم
مجيد، بي بي، بوي نارنگي و لبوي داغي كه مادر پخته بود. مقابل تلويزيون 
لم مي داديم و لهجه شيرين مجيد را مي شنيديم. مجيد نسل دهه  شصتي ها 
كه امروز همپاي همان دهه شصتي ها بزرگ شده است. نويسنده خوش 
ذوق قصه هاي مجيد معتقد است تصميمي براي نويسندگي نگرفته، اما 
ــي هم مي شد باز هم قصه  ــت و حتي اگر راننده تاكس از همين جنس اس
ــال هنوز زنده است. انگار  تعريف مي كرد. «قصه هاي مجيد» بعد از 40 س
همين امروز نوشته شده و نثر شيرين و روان و داستان پركشش آن همه 

نوع مخاطب را جذب مي كند. 
هوشنگ مرادي كرماني، نويسنده قصه هاي مجيد مي گويد: «راستش من از 
تمام َمَثل ها، َمَتل ها و اصطالحات و تكيه كالم هاي روستايي و شهري تهران 
و كرمان در قصه هاي مجيد استفاده كردم. در مقدمه كتاب «نشستن واژه 
در قصه» كه آقاي حسين نير واژگان، اصطالحات، كنايه ها و تركيب هاي 
ــتان زبان و  عاميانه محلي قصه هاي مجيد را در آن جمع آوري و فرهنگس
ادب فارسي چاپ كرده، اشاره كرده ام كه در اين داستان ها نزديك به 2 هزار 

اصطالح كوچه و بازاري به كار رفته است.»
ــي در نثر مرادي  ــازار و حتي ته لهجه كرمان زبان عاميانه، زبان كوچه و ب
كرماني محسوس است. واژه ها و اصطالحات عاميانه را تا جايي كه سليقه 
ــتفاده مي كند. مثًال وقتي مي گويد بلندكردن اين مبل  او اجازه دهد، اس
ــد، اصطالحي كه خواهش، احترام، محبت و كمي  دست شما را مي بوس
ــنگي جايگزين آن  ــت و هيچ چيز ديگري به اين قش طنز چاشني آن اس

نخواهد شد. 

ــتاي سيرچ از توابع   هوشنگ مرادي كرماني 16شهريور 1323 در روس
ــندگي را از همكاري با راديو محلي  بخش شهداد كرمان متولد شد. نويس
كرمان آغاز كرد. او مي گويد:«نوشتن را از مجله خوشه، ارتباط با مخاطب را 
از نشريات هفتگي و گفت وگو را از راديو آموخته است.» در سال هاي 1349 
و 1350 هوشنگ مرادي كرماني، اولين كتاب داستان خود، «معصومه» و 
كتاب ديگري به نام «من غزال ترسيده اي هستم» را به چاپ مي رساند، اما 
اولين اتفاق مهم در زندگي ادبي وي خلق داستان قصه هاي مجيد در سال 
ــت.  آثار او به زبان هاي آلماني، انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي،  1353 اس
هلندي، عربي، ارمني و هندي ترجمه شده است، اما اولين اثري كه از او به 
زبان انگليسي ترجمه شده بود، داستان سماور از «قصه هاي مجيد» بود. 

ــنگ مرادي كرماني به عنوان چهره ماندگار تقدير  در سال 1384 از هوش
شد. وي عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي بوده و در طي چند 
ــل كودك و نوجوان حفظ  ــته است رابطه خود را با نس دهه متوالي توانس
كند. داستان هاي او ساده و بي پيرايه به نسل هاي جديد منتقل مي شود، 
قصه گويي كه همه دغدغه هاي كودكانه را مي شناسد و با آنها آشناست و 

البته كه با نوشتن احساس خوشبختي مي كند. 
ــم كه مي گويند  مرادي كرماني جايي مي گويد: وقتي به آدم هايي مي رس
ــده ايم، احساس رضايت مي كنم  خودم يا برادرم با آثار شما كتابخوان ش
ــدم. وقتي با مردمي مواجه  كه زنده بوده ام، سختي كشيدم و نويسنده ش
ــما اميد هست و آدم هاي  ــوم كه مي گويند در نثر و داستان هاي ش مي ش
گرفتار با خواندن كتاب هاي شما سبك مي شوند، با شنيدن اين جمالت 

احساس خوشبختي مي كنم. 

َُّه  ــنيده ايم «اِن ــم ش از قدي نيره ساري 
فيَن» خدا  ــرِ اليُِحبُّ الُْمْس
اسراف كنندگان را دوست 
ندارد. جمله اي كه همه ما 
در عمرمان بارها و بارها آن 
را شنيده  و مي گوييم اسراف نكنيم، ياد هدررفت 
ــن كردن چراغ اضافي مي افتيم، اما حد  آب و روش
اسراف بسيار بيشتر از روزمرگي هايي است كه بارها 
ــنيده ايم و ديده ايم. تك تك ما بي آنكه بدانيم،  ش

مسرف هستيم. مي پرسيد چرا؟!
 اسراف يعني از حد تجاوزكردن، افراط و زياده روي! 
حاال با اين تعريف به خود پاسخ دهيد كه اسرافكار 

هستيد يا خير؟!
ــراف در وقت و  ــازي دارد. از اس ــره ب ــراف داي اس
ــاني، پول و  ــرمايه هاي دروني انس زمان، عمر و س
سرمايه داريم تا اسراف رفتاري كه شامل خوردن 
ــردن، نگاه كردن و  ــي صحبت ك ــيدن، حت و پوش

ــراف رفتاري به محبت و  گوش دادن است! حد اس
بخشش، استراحت و تفريح و عبادت هم مي رسد. 
ــعد در حالي كه وضو  رسول اكرم (ص) از كنار س
ــعد! اين چه  ــود:  اي س ــت و فرم مي گرفت، گذش
ــت؟ عرض كرد: آيا در وضو گرفتن هم  اسرافي اس
اسراف وجود دارد؟ حضرت فرمود: آري، هر چند 
ــي. «تفسير صافي، ص  كنار چشمه اي جاري باش

«283
ــراف به اصحاب  ــز در مورد اس امام صادق (ع) ني
مي فرمايند: كمترين حد اسراف اين است لباسي را 
كه بيرون خانه براي حفظ آبرو مي پوشي در داخل 
ــذا را كه در  ــي يا باقيمانده آب و غ خانه نيز بپوش
ظرف مي ماند دور بريزي يا خرما را خورده و هسته 

آن را دور اندازي. (ميزان الحكمه، 448/4)
يكي از مصاديق پررنگ اين روزها در اسراف كردن 
روش هاي نادرست خريد و نگهداري است. در واقع 
ــراف آفت مهماني هاي امروزي شده كه عمدتاً  اس

نشئت گرفته از چشم و هم چشمي است. از سوي 
ديگر برخي افراد در خريد لباس و ساير وسايل نيز 

اسراف به خرج مي دهند. 
گاهي برخي اسرافكاري ها صدمات جبران ناپذيري 
دارد. اسراف مال قابل جبران است، اما آنچه زيانبار 
ــت. البته كه مسرفان  است اسراف عمر و وقت اس
ــود را متوجه  ــرمايه هاي عمومي هم زيان خ از س

سايرين خواهند كرد. 
ــراي همه ما قابل توجه  با عبور از مصاديقي كه ب
ــراف بايد بيشتر مورد  بوده، برخي از مصاديق اس
ــر، نفس و زمان  ــرد. هدردادن عم توجه قرار گي
ــه واژه قابل  ــت. اين س از جمله اين مصاديق اس
ــت كه اگر بيش از  اهميت نيز شامل مواردي اس
نياز و با بي توجهي به هدر رفت آن استفاده شود، 

اسراف خواهد بود. 
ــان و نفس ما وجود  آيا چيزي پربهاتر از عمر و زم
دارد؟! با هر نفس كشيدن به آخر خط و پايان خود 

نزديك تر مي شويم و اين سرمايه براي تك تك ما 
روزي به نقطه  صفر مي رسد، در نتيجه بايد بدانيم 

چگونه بايد از اين فرصت استفاده كنيم!
ــت؛ اول اينكه  ــا قابل اهميت اس دو نكته در اينج
ــين بد  ــين خوب را بدانيم و از همنش قدر همنش
ــرت و تعامالت يكي  ــه قطعاً معاش پرهيز كنيم ك
ــت. همنشين  از اثرگذارترين ها در اين زمينه اس
ــده اخالق و  ــان، تباه كنن ــر انس ــر عم بد، غارتگ
ــياري از فرصت ها و امكانات است  برباددهنده بس
ــدن از راه و هدف اصلي خلقت،  و دوم اينكه گم ش
يكي از آفت هاي جدي همه عمر آدم به خصوص 
ــم زندگي  ــه ما مي داني ــت. هم فرصت جواني اس
ــگري براي رسيدن  فلسفه اي دارد و انسان، تالش
ــردن راه  ــت. گم ك ــدف آفرينش خويش اس به ه
ــت ناپذير است. كالم آخر  اصلي، بيراهه اي برگش
اينكه راهكار خويشتن داري در برابر اسراف تمرين 

قناعت است.
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خوشه چين

چاره كهنه نگري ها و كهنه بيني هاي  حسن 
ــت؟ موالنا روي حيرت فرامرزي ما كجاس

ــت مي گذارد و معتقد است  انگش
بدون رسيدن به حيرت نمي توان به 

تازگي و طراوت رسيد. 
البد ديده ايد كه كودكاني به ويژه در سال هاي اول زندگي 
خود هستند، چقدر باحيرت به همه چيز نگاه مي كنند؟ 
ــورد و مواجهه  ــتند و برخ چرا آنها مثل ما كهنه بين نيس
ــت كه  تازه اي با جهان و پيرامون خود دارند؟ علت آن اس

آنها آشيان حيرتند. 
ــاي  ــه عص ــرت را ب ــوي، حي ــي در مثن ــا جاي موالن
ــبيه مي كند. همچنانكه عصاي  ــي(ع) تش حضرت موس
موسي،  شعبده ها، سحرها و حيله ها را مي بلعيد، حيرت 

نيز چنين كاركردي را در درون انسان دارد و با حضور خود 
فكر و خيال ها، پندارها، گذشته و آينده را مي بلعد و انسان 

را به لحظه و حضور حق مي رساند:
ــرت، فكر را و  ــر را / خورده حي ــد كه روبد فك حيرتي باي

ذكر را
منظور موالنا از ذكر، ياد فالني و بهماني، تصويرهاي ذهني 

و حضور مداوم و آزاردهنده ترس ها و آرزوها در ماست. 
ــي چنين چيزي  ــتي ما در زندگ همچنانكه تجربه زيس
ــره اي فوق العاده  ــد وقتي منظ را اثبات مي كند. ديده اي
ــار زيبا نگاه شما را تسخير  ــحوركننده مثل يك آبش مس
مي كند، آن حالت حيرت، آن لحظه چطور ذهن و زمان و 
غصه و نقشه و آرزو را مي بلعد؟ چگونه آن لحظه به ناگهان 
ميان قطار تصاوير و فكرهاي آشفته ذهن شكاف و فاصله 
مي افتد و آدمي دوباره طعم سكوت، آزادي و شادي دروني 

را مي چشد؟ 
در واقع اين لشكر خيال هاي بيهوده هستند كه واقعيت 
زندگي را تحريف شده و كهنه جلوه گر مي كنند، درست 

مثل ساحراني كه با شعبده مي خواستند واقعيت را تحريف 
كنند، اما حكايتي از موالنا، اين حقيقت را به وجهي زيبا 
ــتراند كه چگونه تاريكي و ظلمات  پيش چشم ما مي گس
ــت درون و بيرون  ــدن واقعي ــع حيرت و دي پندارها مان

مي شوند و رهايي انسان را به تعويق مي اندازند. 
روستايي گاو در آُخر ببست/ شير گاوش خورد و بر جايش 
نشست/ روستايي شد در آخر سوي گاو/ گاو را مي جست 
شب آن كنجكاو/ دست مي ماليد بر اعضاي شير/ پشت و 
ــير از روشني افزون شدي/  پهلو گاه باال گاه زير/ گفت ش
ــدي/ اين چنين گستاخ  زهره اش بدريدي و دل خون ش

زان مي خاردم/ كو درين شب گاو مي پنداردم
يك روستايي، گاو را به آخوري تاريك مي برد. شير وحشي، 
ــتايي را مي خورد و بر جايش مي نشيند. مرد  گاو آن روس
روستايي وقتي به آخور برمي گردد دست خود را بر اعضا 
و جوارح شير مي مالد، اما پندار او چيست؟ او فكر مي كند 

آنچه لمس مي كند، گاو اوست نه شير. 
ــه كه مي خواهيم لمس  ما خيلي وقت ها زندگي را آنگون
ــي  ــت. در واقع واسطه تراش ــه آنگونه كه هس مي كنيم ن
ــتايي كه  مي كنيم بين خود و زندگي. مثل آن فرد روس
چون پيش فرض او اين است كه چند دقيقه پيش در اينجا 
گاوي بوده، پس اكنون هم بايد در اينجا گاو باشد، بنابراين 
ــتباه مي گيرد. اين يعني او در  پديده اي ديگر را با گاو اش
ــير يك پيش فرض يا فيلتر را دخالت داده و در  ديدن ش

نتيجه شير را گاو مي بيند. 
آيا مسئله ما در زندگي جز اين است، چيزهايي را مي بينيم 

كه در واقع وجود ندارند؟
دقت كنيد اين حكايت فقط براي آن مرد روستايي روي 
نمي دهد. ما زندگي، آدم ها و خودمان را تازه نمي بينيم. 
ــير نزديك  ــتايي با پيش فرض گاو به ش همچنانكه روس
ــود و او را گاو، يعني همان پديده تكراري و روزمره  مي ش
ــان در زندگي  ــا پيش فرض هايم ــا هم چون ب مي بيند م
حضور داريم، بنابراين پديده ها را كهنه، تكراري و روزمره 

مي بينيم. 
ــما خطايي مي بينم و مطابق با آن خطا، شما را  من از ش
مجرم مي دانم، در حالي كه شما همان شب خطايتان را 
جبران كرده ايد، اما فرداي آن روز چون من با پيش فرض 
ديروزـ  تصويري كه از عمل شما در ذهن من نقش بستهـ  
به شما نزديك مي شوم ديگر شما را تازه نمي بينم، بلكه آن 
جرم و خطا را به جاي شما مي نشانم، مثل روستايي كه گاو 

ـ تصوير ذهنيـ  را به جاي شيرـ  واقعيتـ  مي نشاند. 
چه چيزي باعث مي شود ما شير را گاو ببينيم؟ فضاي تيره 
ــتايي با گاو در فضايي  و تار ذهن خودمان. اگر قرار روس

روشن بود آيا باز شير را گاو مي ديد؟

چه كنيم تا زندگي را تازه و نو ببينيم؟

حيرت، دواي درد كهنه نگري

  اگر مي خواهيد به كتابخوان بهتري تبديل شويد، 
نبايد به كتاب هاي مورد عالقه تان اكتفا كنيد. با كتابي 
كه از آن متنفريد، معموالً چه مي كنيد؟ مي اندازيدش 
ــا اصًال به فكر  ــه اي ي دور يا پرتش مي كنيد يك  گوش
ــا كتاب بازهاي حرفه اي از اين  خريدش نمي افتيد، ام
ــتقبال كتابي مي روند كه  كارها نمي كنند. آنها به اس
از موضوعش متنفرند، طرح  جلدي دارد كه حال شان 
ــان  ــت زدن به كاغذش براي ش را به هم مي زند و دس
ــت، البته كه نمي خواهند خودآزاري  چندش آور اس
ــن كلمه، ما را به  كنند. خواندن اين كتاب ها تا آخري
انتقاد و تيزبيني عادت مي دهد و اصًال به ما مي فهماند 

كه چطور بايد كتاب بخوانيم...

  ... تحقيقات انجام شده نشان مي دهد بيشتر مردم دنيا 
ــه اين عدد در  ــت صميمي دارند و البت حداقل يك دوس
ــورهاي مختلف متفاوت است. براساس  فرهنگ ها و كش
يافته هاي جامعه شناسي تعدادي از مردم در طول دهه ها 
ــده اند. اين موضوع مي تواند  از نظر اجتماعي منزوي تر ش
ــاق صرف نظر از  ــد، اما اين اتف ــته باش علل مختلفي داش
تأثيرات اجتماعي و عاطفي اش، داراي اثراتي بر سالمت 

افراد نيز هست

حرف هايي درباره كتاب و كتابخواني

كتابي را بخوان
نگران نباشيد  كه از آن متنفري!

شما آلزايمر نداريد!

 6  فايده كامالً ثابت شده علمي درباره دوستي

 زندگي بهتر 
با دوستان بيشتر

سيده مريم ناظمي، كنشگر جواني جمعيت 
در گفت وگو با «جوان» مطرح كرد

تنهايي و افسردگي در انتظار 
جامعه مبتني  بر  الگوي تك فرزندي

حجت االسالم حميد حيدري:

 ازدواج و فرزندآوري 
همزاد هم  هستند

 چند دليل و هزار بهانه 
براي بچه نياوردن

كودكي هاي من 
با دوچرخه قراضه

كودكي هاي تو
 در گوشي ُخالصه

گوسفندها را نشمار 
چوپان هاي دروغگو را بشمار

ــت؟ آنهايي كه  ــو دور و برمان هس ــدر چوپان دروغگ  چق
ــته اند و مثل معتادها وقت و  ــان را به تيغ دروغ برداش نافش
ــگار اين روند  ــت مي گويند. ان بي وقت دروغ هاي ريز و درش
برايشان تبديل به بازي شده است. شايد هم اسمش را زرنگي 

مي گذارند

خانواده هاي پرجمعيت شادترند

صفحات 9،8،7 و 10

اسالمی: طرح دوباره پرونده ای که بسته شده 
جایگاهی ندارد

 لکوموتیوران اصفهانی 
به شهادت رسید

ی��زدان قجری، لکوموتی��وران قطار ب��اری راه آهن 
مبارکه اصفهان که مورد حمله اغتشاش��گران قرار 
گرفته بود بر اثر شدت سوختگی به شهادت رسید و 
پیکر مطهرش در بروجن تشییع و به خاك سپرده 

خواهدشد. 
تشییع پیکر این شهید از س��اعت ۹:30 از حسینیه 
ثاراهلل )سپاه قدیم( به سمت روضه الشهدای بروجن 

خواهد بود. 
یزدان قجری فرزن��د محمدقلی رانن��ده لکوموتیو 
باربری بود ک��ه در 25 آبان در حادثه اغتشاش��ات 
و آتش س��وزی لکوموتی��و دچار حادثه س��وختگی 
شدید شد و به بیمارس��تان محمد رسول اهلل )ص( 
شهرس��تان مبارکه منتقل ش��د و پس از چند روز 
بس��تری در بیمارس��تان و به رغم تالش های کادر 
درمان، متأسفانه به علت س��وختگی شدید جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. 

شهادت مستشار هوافضای سپاه  در سوریه

    پاسدار رشید اسالم سرهنگ داوود جعفری از مستشاران نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در سوریه، به دست ایادی رژیم صهیونیستی با انفجار بمب کنار جاده ای 
در حوالی دمشق به شهادت رسید. او پیش از این در جمع پاسدارانی که تفنگداران امریکایی را در خلیج فارس بازداشت کرده بودند با رهبر انقالب دیدار کرده بود | صفحه 2

امیرحسین خیرخواه | آنا   کی روش ساده به تیم ملی آمد اما االن در ترکیبی از فوتبال و جنگ شناختی غوطه ور است
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