


با اهداء سالم ...
هــر کــدام از مــا عقایــد ، نظــرات و خــط مشــی فکــری خــاص خودمــان 
ــام  ــه در تم ــوند ک ــت نش ــردی یاف ــچ دو ف ــاید هی ــم ، و ش را داری
ایــن مــوارد تشــابه کامــل داشــته باشــند ، امــا همیشــه یــک آرمــان 
ــن  ــی آورد . ای ــم م ــرد ه ــا را گ ــر م ــه گی ــک درد هم ــترک و ی مش
ــی  ــه همگ ــت ک ــی اس ــی ، موضوع ــت اجتماع ــدان عدال ــا فق روزه
نگــران آن هســتیم و نیــک میدانیــم کــه بــرای تحقــق ایــن امــر در 

جامعــه بایــد یکرنــگ شــویم تــا بــه هــدف مــان دســت یابیــم. 
جامعــه مدنــی بایــد بــه ایــن بــاور برســد کــه بــا ورود آگاهانــه بــه 
ــان  ــد در جری ــی توان ــذاری م ــت گ ــری و سیاس ــم گی ــه تصمی عرص
اداره کشــور تاثیرگــذار باشــد . مطالبــه از مســئوالن و کارگــزاران 
، از جملــه حقــوق افــراد  اســت کــه  اگــر بــا دانــش و خــرد جمعــی 
متفــق گــردد ، قطعــا بهتریــن نتیجــه را بــه همــراه خواهــد داشــت . 

ــه آن  ــیدن ب ــرای رس ــری ب ــودن و پیگی ــق ب ــان ح ــفقانه خواه مش
حــق بــا روش درســت ، عــالوه بــر اینکــه یکــی از مصادیــق امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر اســت ، رســالت عمــوم مــردم در راســتای 

مقابلــه بــا فســاد و اســتقرار عدالــت مــی باشــد .
بــه کارگیــری شــاخص هــای مطالبــه گــری صحیــح و نهادینــه شــدن 
آن در جامعــه ، نــه تنهــا از انحــراف جلوگیــری کــرده بلکــه ســرعت 

حرکــت جامعــه در مســیر کمــال را نیــز افزایــش مــی دهــد.
 امیــد آن داریــم کــه در ســایه همــت مضاعــف در راســتای فراهــم 
کــردن بســتر تحــول و تعالــی کشــور عزیزمــان و زمینــه ســازی 

ــر باشــیم.  ــن اســالمی توفیــق خدمــت داشــته و موث تمــدن نوی
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ــه معــروف و نهــی از منکــر    جلســه هــم اندیشــی شــورای امــر ب
دانشــگاه پیــام نــور اســتان قزویــن بــا حضــور دبیــر ســتاد امــر بــه 

معــروف و کلیــه اعضــای شــورا برگــزار شــد.
ــور  ــام ن در ایــن جلســه کــه در محــل ســالن جلســات دانشــگاه پی
برگــزار شــد ، عبــاس کاظمــی دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر اســتان قزویــن ، ضمــن تبریــک روز پرســتار و قدردانــی 
از کادر ارزشــمند درمــان و همچنیــن اشــاره و توضیــح مختصــری 
از عملکــرد، چشــم انــداز، منابــع قانونــی و تاریخچــه تشــکیل ایــن 
ســتاد ارزشــمند، بــه ســخنان مهــم رهبــر معظــم انقــالب در ســال 
۷۱ اشــاره کــرد و گفــت : امــروز الگویــی کــه مــی توانــد در نظــام 
سیاســی گــره گشــا باشــد همیــن الگــوی امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر اســت و محــدود کــردن فعالیــت ســتاد امــر بــه معــروف بــه 
تنهــا چنــد معضــل و مشــکل اجتماعــی، اشــتباهی اساســی اســت.

ســازی،  ظرفیــت  را،  شــورا  ایــن  وظایــف  مهمتریــن  ایشــان 
ــی،  ــدات محتوای ــردم، تولی ــری م ــه گ ــژواک مطالب ــطح پ ــاء س ارتق
توانمندســازی اعضــای شــوراها و پشــتیبانی از شــوراهای امــر بــه 

معــروف دســتگاههای دولتــی و مردمــی برشــمرد .
وی تصریــح کــرد: امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر وظیفــه شــخص، 
و یــا مســئول و نهــاد خاصــی نیســت و همچــون نمــاز بــر تــک 
ــوش  ــر فرام ــه اگ ــت ک ــروری اس ــب و ض ــه واج ــراد جامع ــک اف ت
ــا مــورد اغفــال قــرار گیــرد مشــکالت همچنــان باقــی مانــده و          و ی

ــد. ــد ش ــاز نخواه ــکالت ب ــره ای از مش گ
ــش روی  ــائل پی ــکالت و مس ــل مش ــت : راه ح ــی گف ــاس کاظم عب
معــارف  اســتخراج  و  احصــاء  میانــی،  حلقــات  اصــالح  مــردم، 
فرامــوش شــده، تشــکیل هیــات هــای اندیشــه ورز و جدیــت در 
ــر روی دســت گذاشــتن کاری  ــا نشســتن و دســت ب کار اســت و ب

ــت. ــد رف ــش نخواه پی

جلسه هم اندیشی با شورای امر به معروف
 دانشگاه پیام نور استان قزوین

با حضور دبیر ستاد امر به معروف استان قزوین برگزار شد ؛



از ابتــدای خلقتــم چشــم انتظــار آمدنــت بــودم. خــدا مــرا 
کــه می آفریــد و زمیــن و خورشــید و مــاه و بــر و بحــر را؛ 
اعــالم کــرد کــه آفرینــش شــما و آفرینــش همــه چیــز، بــه 
طفیلــی آفرینــش پنــج تــن اســت کــه محــور آن پنــج تــن 

زهــرا اســت.

ــُت  ــا َخلَْق ــی م ّ ــوا اَن ــماواتی اْعلَُم ــّکاَن َس ــی َو ُس ــا َمالِئَکت  ی
َســماءً َمبْنیـّـه َوال اَْرضــاً َمْدحیـّـه َوال َقَمــراً ُمنیــراً َوال َشْمســاً 
ــکاً یَْســری  ــری َوال ُفلَ ــراً یَْج ــُدور َوال بَْح ُمضیئــه َوال فلــکاً یَ

ِاالّ فــی َمَحبّــه هــُوالِء الَْخْمســه

ــت  ــه کار خلق ــت ب ــن دس ــود م ــا نب ــر اینه ــه خاط ــر ب  اگ
نمی شــدم، آفرینــش را رقــم نمــی زدم، بــر انــدام عــدم 
ــج  ــن پن ــر ای ــه خاط ــر ب ــاندم. اگ ــتی نمی پوش ــاس هس لب
تــن نبــود، آفرینــش بــه تکوینــش نمی ارزیــد. ایــن پنــج 
تــن عبارتنــد از فاطمــه )ســالم اهلل علیهــا( و پــدر او، 
فاطمه)ســالم اهلل علیهــا( و شــوی او و فاطمــه )ســالم اهلل 
علیهــا( و پســران او. نــه تنهــا مــِن آســمان، کــه خورشــید 
و مــاه نیــز، کــه ســتارگان و افــالک نیــز، کــه بــّر و بحــر نیــز 

چشــم انتظــار آمدنــت بودنــد.
 همــه غــرق ایــن ســؤال و مــات ایــن کنجــکاوی بودیــم کــه 
ایــن فاطمــه کیســت کــه اینقــدر عزیــز خداونــد اســت و 
حتــی حســاب و کتــاب خداونــد بســته بــه شــاهین محبــت 
ــده  ــرب ران ــت ق ــی آدم از بهش ــت. وقت ــت اوس و رضای
ــا وســیله  ــرد، شــما تنه ــوط ک ــن فــراق هب ــه زمی شــد و ب
نجــات او شــدید و نام هــای شــما، اســماء حســنای ســوگند 



نامــه او. و مــا بیــش از پیــش قــدر و منزلــت شــما را در پیــش 
خداونــد دریافتیــم و بــه همــان میــزان متحیرتــر و مبهوت تــر 
شــدیم در شــکوه و عظمــت وجــود شــما. وقتــی نــوح در پــس 
ــر  ــما ب ــام ش ــتعانت از ن ــا اس ــیل، ب ــان و س ــای طوف آن وانفس
ــه  ــت ب ــم رازی اس ــدا گفتی ــه یک ص ــد هم ــرود آم ــکی ف خش
ســنگینی خلقــت و رمــزی بــه پیچیدگــی آفرینــش در ایــن 

نامهــای مبــارک، امــا چــه راز و رمــزی؟
 ایــن انتظــار، قــرن بــه قــرن، ســال بــه ســال، مــاه بــه مــاه، روز 
ــتر آن،  ــت و در بس ــترش یاف ــه گس ــه لحظ ــه  ب ــه روز و لحظ ب
ســؤالی غریــب شــروع بــه رشــد و نمــو کــرد تــا آنجــا کــه ایــن 
ــوزاندن  ــه کار س ــت ب ــم، دس ــای ه ــه پ ــا ب ــار پ ــؤال و انتظ س
جــان و مچالــه کــردن دل شــدند. ســؤال ایــن بــود کــه: ایــن 
ــالل و  ــن ج ــا ای ــت، ب ــن عظم ــا ای ــخصیت، ب ــن ش ــا ای ــه ب فاطم
جبــروت، بــا ایــن قــرب و منزلــت وقتــی پــا بــه عرصــه زمیــن 
ــد  ــوع خواه ــه وق ــی ب ــه طوفان ــد؟ چ ــد ش ــه خواه ــذارد، چ بگ
پیوســت، چــه معجــزه ای رخ خواهــد داد و خالیــق بــا او چگونــه 

برخــورد خواهنــد کــرد؟
مــن تصــور می کــردم وقتــی شــما بیائیــد خالیــق شــما را 
بــر ســر دســت خواهنــد گرفــت، بــر روی چشــم خواهنــد 
گذاشــت، دل هایشــان را منــزل محبــت شــما خواهنــد کــرد، به 
ــوی حضــور شــما مســت  ــرد، از ب ــد ب ســایه تان ســجود خواهن
خواهنــد شــد، خــاک پایتــان را توتیــای چشــم خواهنــد کــرد، 
کمــر خواهنــد بســت بــه خدمــت شــما، چشــم خواهنــد دوخــت 
بــه لب هــای شــما تــا فرمــان را نیامــده بــر چشــم بگذارنــد و 

ــد. ــت کنن ــه اجاب خواســته را نگفت
مــن ســوختم وقتــی دِر خانــه خــدا، دِر خانــه قــرآن، دِر خانــه 

ــود  ــن در خ ــد. م ــیده ش ــش کش ــه آت ــو ب ــه ت ــات، در خان نج
ــو  ــی ت ــو شکســته شــد. وقت ــوی ت ــر پهل شکســتم وقتــی در ب
فضــه را صــدا زدی، انســانیت از جنیــن هســتی ســقوط کــرد. 
ــی گل میخ هــای در، از  ــرا گرفــت وقت ــوی چشــمان م خــون جل
ســینه تــو خونیــن و شــرم آگین در آمــد. مــن از خشــم کبــود 
شــدم وقتــی تازیانــه بــر بــازوی تــو فــرود آمــد. مــن معطــل و 
بی فلســفه مانــدم، وقتــی زمیــن ملــک تــو غصــب شــد. اشــک 
در چشــمان مــن حلقــه زد وقتــی ســیلی بــا صــورت تــو آشــنا 
شــد. مــن بــه بن بســت رســیدم وقتــی اهانــت و توهیــن بــه 
خانــه تــو راه یافــت و... بنــد دلــم و رشــته امیــدم پــاره شــد 

وقتــی آونــد حیــات تــو قطــع شــد.
دیشــب کــه علــی تــو را غســل مــی داد وقتــی اشــک های 
جانســوز او را دیــدم، وقتــی ضجه هــای حســن و حســین را 
شــنیدم، وقتــی مــو پریشــان کــردن و صــورت خراشــیدن 
ــن،  ــه م ــاوردم، ن ــاب نی ــر ت ــدم دیگ ــوم را دی ــب و ام کلث زین
ــود کــه مــن فــرو  ــده ب ــاب شــد و چیــزی نمان ــات بی ت کــه کائن

ــد. ــقوط کن ــات س ــد و کائن ــم بپاش ــن از ه ــزم و زمی بری
 تنهــا یــک چیــز، آفرینــش را بــر جــا نــگاه داشــت و آن 
ــو.  ــه ت ــتون خان ــت، س ــه خلق ــود خیم ــر عم ــود ب ــی ب ــه عل تکی
ــه  ــوار خان ــر دی ــود ب ــته ب ــرش را گذاش ــالم( س علی)علیه الس
تــو و زار زار می گریســت. ایــن اگــر چــه اوج بی تابــی علــی 
بــود امــا بــه آفرینــش، آرامــش بخشــید و کائنــات را اســتقرار 

داد.

برشی از کتاب کشتی پهلو گرفته 
سید مهدی شجاعی 



         تاکنــون دربــاره امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بحث های 
مختلفــی شــنیده و خوانــده ایــم امــا شــاید تــا بــه حــال برایمــان 
ــت و  ــه در خلق ــدا ریش ــب خ ــن واج ــالً ای ــه اص ــد ک ــه ان نگفت
فطــرت مــا انســان هــا دارد در ایــن گــزارش ســعی نکــرده ایــم 
همــه حــرف هایــی را کــه تاکنــون دربــاره ایــن موضــوع گفتــه 
یــا نوشــته شــده تکــرار کنیــم بلکــه مــی خواهیــم پرانتــزی بــاز 
کنیــم و توضیــح دهیــم کــه علمــای دیــن تمــام مراتبــی را کــه 
ــرده  ــن ک ــر تعیی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــق ام ــرای تحق ب
انــد، فقــط محصــول بحــث و مطالعــه و برداشــت از متــون دینــی 
نبــوده بلکــه تمــام ایــن مراحــل قبــل از اینکــه اندیشــمندان 
از آن ســخن بگوینــد، در سرشــت آدمیــان بــوده و متفکریــن 
دینــی آن را منظــم کــرده و مفهومــش را توضیــح داده انــد. امر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر مراتبــی دارد. در ایــن گــزارش بــا 

چهــار  مرحلــه انجــام آنــی فریضــه آشــنا مــی شــویم.

خودسازی فراموش نشود
      قبــل از آنکــه وارد مراحــل فقهــی امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر شــویم، بهتــر اســت یــک نکتــه اخالقــی را 
ــردی  ــد ف ــی گوین ــالق م ــای اخ ــیاری از علم ــم: بس ــرور کنی م
مــی توانــد در رفتــار دیگــران تأثیــر گــذار باشــد کــه خــودش 
عامــل بــه آن باشــد. اساســاً رفتارهــای صحیــح انســان هــا در 
اکثــر مواقــع از تذکــر لســانی بیشــتر مــی توانــد هدایــت گــر 
باشــد. ایــن همــان توصیــه مهــم دیــن ماســت: »مــردم را بــه 
ــوره  ــه 44 س ــان «. در آی ــر از زبانت ــه غی ــد ب ــوت کنی ــق دع ح
بقــره آمــده اســت: »آیــا مــردم را بــه نیکــی و امــر مــی کنیــد 
ولــی خودتــان را فرامــوش مــی کنیــد؟! « همچنیــن در آیــه 33 
ســوره فصلــت داریــم: » کیســت بهتــر ازکســی کــه بــه ســوی 
خــدا دعــوت کنــد و کــردار شایســته انجــام دهــد و بگویــد مــن 
ــه  ــن مرحل ــه ای ــرد ک ــوان اســتدالل ک ــی ت از مســلمانانم؟ « م
ــه معــروف  ماننــد ســاختمانی اســت کــه تحقــق فریضــه امــر ب
ــه  ــن پای ــدر ای ــر ق ــت. ه ــتوار اس ــر آن اس ــر ب ــی از منک و نه



نخســتین مســتحکم باشــد، راه ورود بــه امــر و نهــی اجتمــاع محکــم 
تــر اســت و البتــه بــه مراتــب پــر پیچ و خــم تــر و خطیر تــر. حداقلی 
تریــن ســطح ایــن منطــق ایــن اســت کــه خودســازی و جامعــه ســازی 
بایــد بــه مــوازات هــم پویــا شــوند. در جامعــه ای کــه رفتــار مــردم 
صحیــح و دینــی باشــد، اساســاً مجــال کمتــری بــرای ظهــور منکــرات 

فراهــم مــی شــود.

در برابر منکر لبخند نزنید
      مرحلــه دوم فریضــه امــر و نهــی مرحلــه قلبــی اســت. در واقــع 
گرایــش بــه معــروف و انزجــار از منکــرات از قلــب آدم مــی جوشــد. 
در ایــن مرحلــه آدم وقتــی در برابــر منکــری جــاری در ســطح فــرد 
یــا اجتمــاع قــرار مــی گیــرد، قلــب بــه طــور طبیعــی وذاتــی تحمــل 
آن را نــدارد. در واقــع ایــن مرحلــه از امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر بــه صــورت امــر وجــودی در خلقــت انســان هــا تحقــق دارد. 
از ویژگــی هــای آفرینــش قلــب ایــن اســت کــه فــرد در برابــر منکــر 
لبخنــد نمــی زنــد، همراهــی نمــی کنــد، عبــوس و گرفتــه و گریــزان 
اســت و لحظــه ای مــدارا نمــی کنــد. البتــه حواســمان باشــد قلبــی 
کــه بــی تقــوا باشــد نمــی توانــد ناهنجــاری را حــس کنــد. در اینجــا 
نقــش مومــن از طریــق عقــل، تشــخیص موقعیــت، شــرایط منکــر ، 
هدایــت و جهــت دادن بــه ایــن انزجــار قلبــی اســت. از ایــن طریــق 
اســت کــه مرحلــه ای بــه نــام مرحلــه قلبــی در ســپهر امــر بــه 

معــروف و نهــی از منکــر شــکل گرفتــه.

یک تذکر دوستانه
     ســومین مرحلــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، زبــان اســت. 
ــی  ــاری م ــان ج ــر زب ــذرد، ب ــی گ ــب م ــه در قل ــش آنچ ــن بخ در ای
شــود و اشــکال مختلــف و متنوعــی پیــدا مــی کنــد. مرحلــه زبانــی 
ــرایطی  ــرد، در ش ــی گی ــود م ــه خ ــتدالل ب ــکل اس ــی ش در موقعیت
ــکل  ــه ش ــم ب ــی ه ــا ی ــود، در ج ــی ش ــه م ــت و موعظ ــکل نصیح ش
ــد.  ــی آی ــرات در م ــار منک ــات و آث ــه تبع ــبت ب ــی دادن نس آگاه
مصــداق ایــن مرحلــه، آیــه ۱25 ســوره نحــل اســت؛ »مــردم 

ــن «.  ــوت ک ــروردگارت دع ــه راه پ ــو ب ــدرز نیک ــت و ان ــا حکم را ب
یکــی از رمــز و رازهــای مرحلــه زبانــی ایــن اســت کــه بســیاری از 
افــرادی کــه نیــاز بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دارنــد در 
جایگاهــی هســتند کــه منکــر در الیــه هــای زیریــن وجــودی شــان 
نفــوذ نکــرده. لــذا بــرای تــرک منکــر، بــه اجبــار، تهدیــد، ارعــاب 
و نکوهــش نیــاز ندارنــد. در واقــع بــرای ایــن گونــه افــراد، وارد 
ــوس  ــای معک ــج و پیامده ــر نتای ــن عناص ــدام از ای ــر ک ــردن ه ک
دارد. بــه عبــارت دیگــر ورود از مجــرای زبانــی و اســتداللی کافــی 
ــر،  ــل، تذک ــتدالل، تحلی ــا اس ــه ب ــا مواجه ــخص ب ــاید ش ــت. ش اس
آگاهــی دادن از منکــر و آثــار و نتایــج مخــرب فــردی، اجتماعــی و 
ــد. ظرافــت هــای فعــل  ــرک کن ــه ســرعت آن را ت خانوادگــی آن ب
ــدارد  ــق ن ــی ح ــت و کس ــن جاس ــه همی ــن مرحل ــی در ای ــر و نه ام
ــت،  ــری یاف ــکاب منک ــن ارت ــخصی را در حی ــه ش ــض اینک ــه مح ب
ــی و  ــه تذکــر زبان بــدون شــناخت از وضعیــت وجــودی او از مرحل

ــد. ــری پــرش کن ــه جلوت ــه مرحل اســتدالل ب

اقدام عملی
      اگــر مراحــل قبلــی کارا یــی نداشــته باشــند نوبــت بــه اقــدام 
عملــی مــی رســد. یعنــی بــا اعمــال فشــار بایــد جلــوی انجــام 
گناهــان گرفتــه شــود. ایــن مرحلــه را قوانیــن و ضوابــط اجتماعــی 
مشــخص مــی کننــد؛ منکراتــی کــه بــه نحــوی آشــکار و همــه فهــم، 
ــه را  ــت، آرامــش و آســایش جامع ــات، امنی ــت ســالمت، ثب موقعی
مــورد تهدیــد قــرار داده انــد، بایــد توســط ضابطیــن مربوطــه 
ــه دلیــل حساســیتی کــه در اینجــا و جــود دارد  متوقــف شــوند. ب
پــای مجــری قانــون هــم بــه میــان مــی آیــد چــرا کــه در صــورت بــی 
قانونــی ممکــن اســت عــده ای بــه برخوردهــای ســلیقه ای و خــارج 
از دســتورات دینــی اقــدام کننــد. نتیجــه اینکــه امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر همچــون خــون در پیکــره دیــن جریــان دارد و 
ــام  ــط ام ــه توس ــت ک ــی اس ــت. و حکومت ــالم اس ــات اس ــن حی ضام

ــه پیــروزی رســید. خمینــی )ره( رهبــری شــد و ب



ــدون  ــا - ب ــی از م ــت! خیل ــم نیس ــرای جس ــط ب ــه فق ــاری ک بیم
ــط  ــای غل ــادت ه ــار ع ــم و گرفت ــار داری ــارف- روح و روان بیم تع
اخالقــی هســتیم. یکــی از ایــن عــادت هــای زشــت بیمــاری غیبــت 
کــردن اســت کــه ایــن روزهــا در جامعــه خیلــی فراگیر شــده. خود 
شــما اگــر حســاب کنیــد کــه در طــول همیــن یکــی دو روز گذشــته 
غیبــت چنــد نفــر را کــرده ایــد و غیبــت چنــد نفــر را شــنیده ایــد. 
احتمــاال گفتــه هــای مــا را تاییــد مــی کنیــد. اگــر واقعــا بــه دنبــال 
راهــکاری بــرای تــرک ایــن عــادت زشــت هســتید. حتمــا نســخه 

درمانــی مــال مهــدی نراقــی را در ایــن خصــوص بخوانیــد.

خودمان را جریمه کنیم
حجــت االســالم علــی الماســی بــه نقــل از مرحــوم مال مهــدی نراقی 
در کتــاب »جامــع الســعادات « راه درمــان غیبــت را ایــن طــور بیان 
مــی کنــد: » وقتــی فــردی پشــت ســر مســلمانی صحبــت مــی کنــد 
مثــل ایــن اســت کــه گوشــت بــرادر دینــی خــود را خــورده باشــد 
ــت  ــه موقــع غیب ــرد ک ــن موضــوع را در نظــر بگی ــر انســان ای .اگ
ــه آن ادامــه  کــردن در حــال انجــام چنیــن کاری اســت، مســلماً ب
ــادی  ــراد ع ــرای اف ــتر ب ــه بیش ــری ک ــل دیگ ــد داد. راه ح نخواه
بــه کار بــرده مــی شــود ایــن اســت کــه غیبــت کننــده مجازاتــی 
را بــرای خــودش تعریــف کنــد و بــا هــر بــار غیبــت، آن را جــاری 
کنــد؛ البتــه مجازاتــی کــه در محــدوده شــرع قــرار گیــرد و فرضــا 
مبلغــی را بــه عنــوان صدقــه کنــار بگــذارد و بــه دفعات مقــدار آن 
را بــاال ببــرد. در صورتــی کــه عــادت غیبــت کــردن را تــرک نکــرد، 
تنبیــه ســخت تــری در نظــر بگیــرد؛ مثــال روزه مســتحبی بگیــرد. 
راه دیگــر حاللیــت طلبــی از فــردی اســت که پشــت ســرش غیبت 
کــرده ایــم البتــه در صورتــی کــه باعــث بــروز اختــالف نشــویم بــه 
هــر حــال الزمــه حاللیــت طلبــی ایــن اســت کــه فــرد غــرورش را 

بشــکند. «



     کاله لبــه دار را روی ســرش جابــه جــا کــرد ، انگشــت هایــش 
را بــر روی گــردن عصایــی کــه چندماهــی بــود همراهــش شــده 
بــود  انداخــت و بــا نگاهــی خســته، مــردم را زیرنظــر داشــت، 
ماســک ، صــورت همــه را پوشــانده بــود ، در ایــن میــان یکــی 
ماســکش را روی چشــم هایــش گذاشــته بــود تــا ادامــه خــواب 
هــای دیشــبش را ببینــد ودیگــری دســته ماســک را دور 
انگشــتش مــی چرخاند.کودکی مریــض ، دو ماســک  را روی هم 
جلــوی دهانــش گذاشــته بــود و بــا شــوق بــه آبنبات هــای رنگی 
درکیســه مــادر نــگاه مــی کــرد ،  مــرد چشــم هایــش را از مــردم 
منتظــر گرفــت وبــه پنجــره متــرو دوخت،لکــه هایــی کــه بــرروی 
شیشــه بودنــد هوای بهــاری بیــرون را مریض نشــان میدادند .                                                                                                                    
دیــوار متــرو کــه همیشــه تبلیغــات جدیــد وگاهــی تاریــخ 
گذشــته، وجــب بــه وجبــش را پــر مــی کــرد ، حاالروزهــا بودکــه 
پــر شــده بــود از هشــدار مــرگ، تــالش بــرای زندگــی و زنــده 
ــر روح  ــت ب ــاه هاس ــه  م ــتی ک ــود از وحش ــده ب ــر ش ــدن، پ مان
بهــاری شــهر خیمــه زده . دســت فروشــی سراســیمه بــه داخــل 
متــرو پریــد ، صدایــش پشــت ماســک ضخیــم تــر شــده بــود و 
بلندتر داد می زد : ســاندویچ ، ســاندویچ بهداشــتی ، ســاندویچ 

ســالم ، باگوجــه اضافــه!

ــاده  ایســتگاه بعــدی کــه متــرو توقــف کــرد مــرد میانســال پی
شــد ،کمــرش را راســت کــرد ولبخنــد زد ، دســتی بــه موهــای 
کــم پشــتش کشــید و بارانــی اش رامرتــب کــرد ، مطمئــن 
قــدم برمــی داشــت و عصــای جوانــش را بــه حرکــت انداختــه 
بود،پیــاده روی بــاران خــورده راپشــت سرگذاشــت و همزمــان 
ــاد او را  ــود و ی ــام دلبــرش ب ــور کــرد کــه همن از کوچــه ای عب
ــد از 34 ســال زندگــی  ــه بع ــرد ، همســری ک ــده ک برایــش زن
ــوس  ــاری منح ــی بیم ــال قربان ــاه از س ــن م ــترک ، در آخری مش
کرونــا و هــم بســترخاک شــده بــود و هنــوز بــاور نمیکــرد کــه 
بــرای دیدنــش تنهــا مــی توانــد بــه ســنگ آرامســتان بنگــرد . 
بعــد از رفتــن او تصمیــم گرفتــه بــود هــر مــاه ایــن مســیر را 
طــی کنــد تــا شــاید بــه ایــن واســطه گرهــی از کار خلق بگشــاید 
و ایــن مهربانــی را بــه روح همســر از دســت رفتــه اش هدیــه 
دهــد . باجــه  روزنامــه فروشــی را کــه رد کــرد ،کمــی عقــب تــر 
رفــت و ســرش را باالترگرفــت تــا تابلــو را دقیــق تــر بخوانــد 
، بــا خــط درشــت بــه رنــگ قرمــز نوشــته شــده بــود : ســازمان 
ــاری   ــز به ــته و ری ــاران آهس ــن ، ب ــتان قزوی ــون اس ــال خ انتق

همچنــان میباریــد .

چشم های منتظر
نگار بابایی




