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ویژه نامه هفتگی سبک زندگی 
 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

قصه هاي مجيد را هم��ه به ياد داريم. عصرهاي زمس��تان بود و قصه هاي 
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 
از همين جنس اس��ت و حتي اگر راننده تاكس��ي هم مي شد باز هم قصه 
تعريف مي كرد. »قصه هاي مجيد« بعد از 40 س��ال هنوز زنده است. انگار 
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 
عاميانه محلي قصه هاي مجيد را در آن جمع آوري و فرهنگس��تان زبان و 
ادب فارسي چاپ كرده، اشاره كرده ام كه در اين داستان ها نزديك به 2 هزار 

اصطالح كوچه و بازاري به كار رفته است.«
زبان عاميانه، زبان كوچه و ب��ازار و حتي ته لهجه كرمان��ي در نثر مرادي 
كرماني محسوس است. واژه ها و اصطالحات عاميانه را تا جايي كه سليقه 
او اجازه دهد، اس��تفاده مي كند. مثاًل وقتي مي گويد بلندكردن اين مبل 
دست شما را مي بوس��د، اصطالحي كه خواهش، احترام، محبت و كمي 
طنز چاشني آن اس��ت و هيچ چيز ديگري به اين قش��نگي جايگزين آن 

نخواهد شد. 

 هوشنگ مرادي كرماني ۱۶شهريور ۱۳2۳ در روس��تاي سيرچ از توابع 
بخش شهداد كرمان متولد شد. نويس��ندگي را از همكاري با راديو محلي 
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 ۱۳4۹ 
و ۱۳۵0 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 
۱۳۵۳ اس��ت.  آثار او به زبان هاي آلماني، انگليسي، فرانسوي، اسپانيايي، 
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. 

در سال ۱۳۸4 از هوش��نگ مرادي كرماني به عنوان چهره ماندگار تقدير 
شد. وي عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي بوده و در طي چند 
دهه متوالي توانس��ته است رابطه خود را با نس��ل كودك و نوجوان حفظ 
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. 
مرادي كرماني جايي مي گويد: وقتي به آدم هايي مي رس��م كه مي گويند 
خودم يا برادرم با آثار شما كتابخوان ش��ده ايم، احساس رضايت مي كنم 
كه زنده بوده ام، سختي كشيدم و نويسنده ش��دم. وقتي با مردمي مواجه 
مي ش��وم كه مي گويند در نثر و داستان هاي ش��ما اميد هست و آدم هاي 
گرفتار با خواندن كتاب هاي شما سبك مي شوند، با شنيدن اين جمالت 

احساس خوشبختي مي كنم. 

َُّه  از قدي��م ش��نيده ايم »اِن نيره ساري 
فيَن« خدا  اليُِحبُّ الُْمْس��رِ
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 
آب و روش��ن كردن چراغ اضافي مي افتيم، اما حد 
اسراف بسيار بيشتر از روزمرگي هايي است كه بارها 
ش��نيده ايم و ديده ايم. تك تك ما بي آنكه بدانيم، 

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؟!
اس��راف داي��ره ب��ازي دارد. از اس��راف در وقت و 
زمان، عمر و س��رمايه هاي دروني انس��اني، پول و 
سرمايه داريم تا اسراف رفتاري كه شامل خوردن 
و پوش��يدن، حت��ي صحبت ك��ردن، نگاه كردن و 

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

»2۸۳
امام صادق )ع( ني��ز در مورد اس��راف به اصحاب 
مي فرمايند: كمترين حد اسراف اين است لباسي را 
كه بيرون خانه براي حفظ آبرو مي پوشي در داخل 
خانه نيز بپوش��ي يا باقيمانده آب و غ��ذا را كه در 
ظرف مي ماند دور بريزي يا خرما را خورده و هسته 

آن را دور اندازي. )ميزان الحكمه، 44۸/4(
يكي از مصاديق پررنگ اين روزها در اسراف كردن 
روش هاي نادرست خريد و نگهداري است. در واقع 
اس��راف آفت مهماني هاي امروزي شده كه عمدتاً 

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 
است اسراف عمر و وقت اس��ت. البته كه مسرفان 
از س��رمايه هاي عمومي هم زيان خ��ود را متوجه 

سايرين خواهند كرد. 
با عبور از مصاديقي كه ب��راي همه ما قابل توجه 
بوده، برخي از مصاديق اس��راف بايد بيشتر مورد 
توجه قرار گي��رد. هدردادن عم��ر، نفس و زمان 
از جمله اين مصاديق اس��ت. اين س��ه واژه قابل 
اهميت نيز شامل مواردي اس��ت كه اگر بيش از 
نياز و با بي توجهي به هدر رفت آن استفاده شود، 

اسراف خواهد بود. 
آيا چيزي پربهاتر از عمر و زم��ان و نفس ما وجود 
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!
دو نكته در اينج��ا قابل اهميت اس��ت؛ اول اينكه 
قدر همنش��ين خوب را بدانيم و از همنش��ين بد 
پرهيز كنيم ك��ه قطعاً معاش��رت و تعامالت يكي 
از اثرگذارترين ها در اين زمينه اس��ت. همنشين 
بد، غارتگ��ر عم��ر انس��ان، تباه كنن��ده اخالق و 
برباددهنده بس��ياري از فرصت ها و امكانات است 
و دوم اينكه گم ش��دن از راه و هدف اصلي خلقت، 
يكي از آفت هاي جدي همه عمر آدم به خصوص 
فرصت جواني اس��ت. هم��ه ما مي داني��م زندگي 
فلسفه اي دارد و انسان، تالش��گري براي رسيدن 
به ه��دف آفرينش خويش اس��ت. گم ك��ردن راه 
اصلي، بيراهه اي برگش��ت ناپذير است. كالم آخر 
اينكه راهكار خويشتن داري در برابر اسراف تمرين 

قناعت است.
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چاره كهنه نگري ها و كهنه بيني هاي  حسن 
ما كجاس��ت؟ موالنا روي حيرت فرامرزي

انگش��ت مي گذارد و معتقد است 
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؟ 
چرا آنها مثل ما كهنه بين نيس��تند و برخ��ورد و مواجهه 
تازه اي با جهان و پيرامون خود دارند؟ علت آن اس��ت كه 

آنها آشيان حيرتند. 
موالن��ا جاي��ي در مثن��وي، حي��رت را ب��ه عص��اي 
حضرت موس��ي)ع( تش��بيه مي كند. همچنانكه عصاي 
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:
حيرتي باي��د كه روبد فك��ر را / خورده حي��رت، فكر را و 

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

و حضور مداوم و آزاردهنده ترس ها و آرزوها در ماست. 
همچنانكه تجربه زيس��تي ما در زندگ��ي چنين چيزي 
را اثبات مي كند. ديده اي��د وقتي منظ��ره اي فوق العاده 
مس��حوركننده مثل يك آبش��ار زيبا نگاه شما را تسخير 
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 
پيش چشم ما مي گس��تراند كه چگونه تاريكي و ظلمات 
پندارها مان��ع حيرت و دي��دن واقعي��ت درون و بيرون 

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 
پهلو گاه باال گاه زير/ گفت ش��ير از روشني افزون شدي/ 
زهره اش بدريدي و دل خون ش��دي/ اين چنين گستاخ 

زان مي خاردم/ كو درين شب گاو مي پنداردم
يك روستايي، گاو را به آخوري تاريك مي برد. شير وحشي، 
گاو آن روس��تايي را مي خورد و بر جايش مي نشيند. مرد 
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. 
ما خيلي وقت ها زندگي را آنگون��ه كه مي خواهيم لمس 
مي كنيم ن��ه آنگونه كه هس��ت. در واقع واسطه تراش��ي 
مي كنيم بين خود و زندگي. مثل آن فرد روس��تايي كه 
چون پيش فرض او اين است كه چند دقيقه پيش در اينجا 
گاوي بوده، پس اكنون هم بايد در اينجا گاو باشد، بنابراين 
پديده اي ديگر را با گاو اش��تباه مي گيرد. اين يعني او در 
ديدن ش��ير يك پيش فرض يا فيلتر را دخالت داده و در 

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. 
همچنانكه روس��تايي با پيش فرض گاو به ش��ير نزديك 
مي ش��ود و او را گاو، يعني همان پديده تكراري و روزمره 
مي بيند م��ا هم چون ب��ا پيش فرض هايم��ان در زندگي 
حضور داريم، بنابراين پديده ها را كهنه، تكراري و روزمره 

مي بينيم. 
من از ش��ما خطايي مي بينم و مطابق با آن خطا، شما را 
مجرم مي دانم، در حالي كه شما همان شب خطايتان را 
جبران كرده ايد، اما فرداي آن روز چون من با پيش فرض 
ديروز � تصويري كه از عمل شما در ذهن من نقش بسته � 
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 

� تصوير ذهني � را به جاي شير � واقعيت � مي نشاند. 
چه چيزي باعث مي شود ما شير را گاو ببينيم؟ فضاي تيره 
و تار ذهن خودمان. اگر قرار روس��تايي با گاو در فضايي 

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 
دور يا پرتش مي كنيد يك  گوش��ه اي ي��ا اصاًل به فكر 
خريدش نمي افتيد، ام��ا كتاب بازهاي حرفه اي از اين 
كارها نمي كنند. آنها به اس��تقبال كتابي مي روند كه 
از موضوعش متنفرند، طرح  جلدي دارد كه حال شان 
را به هم مي زند و دس��ت زدن به كاغذش براي ش��ان 
چندش آور اس��ت، البته كه نمي خواهند خودآزاري 
كنند. خواندن اين كتاب ها تا آخري��ن كلمه، ما را به 
انتقاد و تيزبيني عادت مي دهد و اصاًل به ما مي فهماند 

كه چطور بايد كتاب بخوانيم...

  ... تحقيقات انجام شده نشان مي دهد بيشتر مردم دنيا 
حداقل يك دوس��ت صميمي دارند و البت��ه اين عدد در 
فرهنگ ها و كش��ورهاي مختلف متفاوت است. براساس 
يافته هاي جامعه شناسي تعدادي از مردم در طول دهه ها 
از نظر اجتماعي منزوي تر ش��ده اند. اين موضوع مي تواند 
علل مختلفي داش��ته باش��د، اما اين اتف��اق صرف نظر از 
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

 چق��در چوپان دروغگ��و دور و برمان هس��ت؟ آنهايي كه 
نافش��ان را به تيغ دروغ برداش��ته اند و مثل معتادها وقت و 
بي وقت دروغ هاي ريز و درش��ت مي گويند. ان��گار اين روند 
برايشان تبديل به بازي شده است. شايد هم اسمش را زرنگي 

مي گذارند

خانواده هاي پرجمعيت شادترند


