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به خدا اعتماد داري؟

اگر يک ش��خص ثروتمند که به او اطمينان و اعتماد داريبه شما بگويد نگران
وغصه بدهيهايت را نخور ،خيالت راحت باش��د ،من هستم ،اين حرف او
نباش ّ
چقدر به شما آرامش ميبخشد و راحت ميشويد.
يس اهللُ بِ ٍ
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بدُه.
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خداي مهربان که غني و تواناست به تو گفته استَ 
آيا خداوند براي کفايت امور بندهاش بس نيست؟
يعن��ياي بنده من ،بـراي همه کس��ري و کمبوده��اي دنيوي و اخرويات من
م.اين سخن خدا چقدر شما را راحت ميکند و آرامش ميبخشد؟!
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دلها با ياد خدا آرامش مييابد.
خ��دا مهربانتر از آن چيزي اس��ت که ما
فکر ميکنيم.

درنگ

لبخند بزن! به تمام کساني که عمرت را پايشان
گذاش��تي و س��اده از کنارت رد شدند ،به تمام
کس��اني که براي غصههايش��ان گريه کردي
و آنه��ا ب��راي ناراحت کردنت چ��ه کارها که
نکردند. نميداني همين لبخند س��اده همين که
گوشههاي لبت باال روند و چشمهايت ريز شوند چه
معجزهاي ميکند ،جاني دوباره ميش��ود براي کساني که دوستت دارند و آهي
به دنبال دارد براي آنهايي که خيال ميکنند با رفتنش��ان تو را عزادار کردهاند.
بگذار هر روز جوانههاي لبخند روي لبانت ش��کوفه دهند و مس��تانه لبهايت را
کش بياورند و آواز خندهات کبوترهاي آسمان را به رقص در آورد.

خيلي دور خيلي نزديک!

تاجري در يک روستا مقدار زيادي محصوالت کشاورزي خريد و ميخواست
آنها را با ماشين به انبار منتقل کند .در راه از پسري پرسيد :׳׳تا جاده چقدر راه
است؟׳׳...پسرک با لبخند جواب داد :׳׳اگر آرام برويد حدود ده دقيقه اما اگر
با سرعت برويد نيم ساعت و يا شايد بيشتر.׳׳
تاجر از اين جواب متناقض ناراحت شد و فکر کرد پسرک او را دست انداخته
اس��ت ،به او بد و بيراه گفت و به س��رعت خودرو را به جلو راند .اما پنجاه متر
بيش��تر نرفته بود که چرخ ماش��ين به س��نگي برخورد کرد و با تکان خوردن
ماش��ين ،مقدار زيادي از محصوالت به زمين ريخت .تاجر وقت زيادي براي
جمع کردن محصول ريخته ش��ده صرف کرد و هنگامي که خسته و کوفته به
س��مت ماشين بر ميگش��ت ياد حرفهاي پسر افتاد و وقتي منظور او را فهميد
بقيه راه را آرام و بااحتياط طي کرد.
شايد گاهي بايد آرامتر قدم برداريم تا به مقصد برسيم.
رهرو آن نيست كه گه تند و گهي خسته رود
رهرو آن است که پيوسته و آهسته رود

مکتوب هفته

دكتر محمدعلي فياضبخش

  جعبه سياه ناآراميها

در هفتهاي که گذشت ،در ميان اظهارات آشفته و غير آشفتهي بعضي
از مسئولين ،يکي از مقامات وزارت کشور گفت:
به دنبال جعبه سياه اتفاقات اخير هستيم.
حقير گويد ،آن جعبه سياه مدت زمان مديديست که پيدا شده ،ليک
الفب��اي حضرات و جناحها در بازخواني اين جعبه متفاوت اس��ت و هريک
با کدهاي دلخواه خويش رمزگش��ايي ميکنند؛ زيرا صداقت و ش��فافيت،
حلق��هي مفقودهي اين رمزگشاييهاس��ت ،وگرنه ديروز اش��کنه خوردن،
ضرورت عيش محسوب نميشد و ناگهان امروز ،اعتراضات ،حق معيشتي
مردم.
ّ
عجب استاد شدهاند بعضي حضرات در اين تقلب احوال.
و اما آن جعبهسياه و يا بخشي از آن سياهي:
اين جعبهس��ياه ،انباشتهايس��ت از س��يهفکريها و سيهبافيهاي يک
دهه پيش ،که وقتي يکش��به سازمان مديريت و برنامهريزي نقش خودرا
ش��فافيت و پايش تراکنش فوق نجومي کش��ور از دس��ت داد ،حضرات
در
ّ
مالطفت کردند و معاش��قت ورزيدند و وقتي در هيچ س��الي از هشت سال،
اليحهي بودجه به موقع تقديم نش��د ،مجلس��يان رائحهي مهر ورزيدند و
با قانونش��کنان نرد عش��ق باختند؛ و چه جالب و البته س��ؤال برانگيز ،آن
صبحگاهي که همهي مردم س��ر از خواب برداش��تند و قدرت خريدشان را
در فاصلهي يک شب تا صبح به ثلث تقليل يافته ديدند ،به ذهن احديشان
خطور نکرد که براي مطالبات حق(!) معيش��تي به ش��ورش خياباني روي
آورند؛گوييدرهمانخوابش��بدرهالهينوريبهمردمحکمودس��تور
پخت اشکنه افاضه شده بود.
دراينميانه ،منطقةالفراغيهم دريکي ازاستانهايبزرگکشورفراهم
ش��د که گويي در يک خودمختاري نانوشته ،هرهفته منشور منويّات حاکم
خودخوانده را خطابهاي ميکرد ،تا آن که ممزوجي از فتاواي اش��کنهاي به
مخلوطي از دعاوي حقوق حقهي معيش��تي پيوند خورد و داد وامعيش��تا از
ّ
خطهي خراسان به پاخاست.
القصه ،تمام تجربيات اعتراضات خياباني و شورشهاي بيسر در تمام
دنيا نتيجهي محتومش خاموشيدير يا زوداست .اين تجربهي اخيرچندان
شورمندانهتر و عميقتر از جنبش والاستريت و يا خيمهخرگاههاي ميدان
قاهره نيست و صد البته ترامپيان و سعوديان و مريميان و آوارگان ،حداکثر
چند توئيت ميکنند و سپس روي هزار و يک بدبختي خود ،دوباره سوئيچ.
جرقهزنهاي اين اعتراض ׳׳ناپايدار׳׳ نيز شايد تصور همين مقدار ׳׳پايداري׳׳
چندروزه را نداش��تند ،وگرن��ه اينان اهل آتشبه اختي��اري در ׳׳جبهه׳׳ي
خودي نيس��تند. ..نيز به ׳׳در دام افتادگان׳׳ اغتشاشها بايد گفت ـ آنچنان
که سعديجانم فرمود:
غدار!
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ّ
اما نکته ايناست که مجموعهي حاکميت ،اين بار و محض رضاي خدا
و بلکه محض مصالح خودش��ان و فرزندان نازکتر از گلشان ،در بازخواني
جعبهسياِه پيدا شده ،از الفبا و کدهاي حقيقي استفاده کنند و دوباره سرمست
و دلخوش در ادبيات صدا و سيمايي نشوند.
  پينوشت:
بع��د از بيان��ات رهبري در هفتهي پيش در رمزگش��ايي آش��کارتراز
برخي س��ياهکاريها ،׳׳هنروراني׳׳ وقت را شکار کردند براي فرصتطلبي،
که الحق آبديده و بارانخوردهي اين فن ش��دهاند ،و يادش��ان رفت آنهمه
׳׳هنرنمايي׳׳هاش��ان را در دير و دوري ،که بعضي را چگونه برکش��اندند و
بر صدر نش��اندند و اين پيگرد بدان آوردم ـ ايّدکهلل تعالياي پس��ر! ـ که
عبرتي باشد براي ديگر صيادان فرصتها .وهلل العالم!
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