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درباره ی فانوس
مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه، سنگ بنای متفاوتی را 
گذاشته است و با نگاهی عمیق تر به مقوله ی »سبک زندگی اسالمی« فانوسی را 

روشن کرده است.
کتاب چه های »فانوس« هرچند اندازه ی کوچکی دارند و صفحاتشان کم است، 
اما رسچشمه ی نورشان منبع الیزالی است که همه ی جهان را در متامی زمان ها 

در برمی  گیرد.
»سبک زندگی اسالمی« محور موضوعات فانوس است که از چهار جهت پنجره ای 

رو به آن گشوده شده:»سیره ی خاندان اهل بیت« ]کتابچه های الجوردی[،
»زندگی دینی« ]کتاب چه های آبی[، »مناسبت های  مذهبی« ]کتاب چه های زرد[ و 

»رویداد های سیاسی و اجتامعی«]کتاب چه های بنفش[.
این  تا در  افتخار تولید فانوس را عهده دار شده ایم  با  و در تالشی شبانه روزی 

شب های تاریک، خدمتی باشد و چراِغ راهی به سوی »خوب زندگی کردن«.
ما فانوس را برای شام روشن کرده ایم. 

خواندن این کتاب چه تنها 14دقیقه طول می کشد.





صاحب خانه شدنم آرزوست

یک
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از همان اّول ازدواج تا حاال، همیشه ی خدا در وضعیت بی ریخت خانه به دوشی هستیم. 
سال هاست پی مستأجری را به خودمان مالیده ایم و در حسرت داشتن یک شب را صبح 
می کنیم. بّچه ها بزرگ شده اند و سختی جفت و جور کردن یک خانه خیلی بیشتر شده 
این  از  بلکه  تا  گذاشته ایم  پول  روی  پول  لباس،  و  شکم  خرج  از  زدن  با  ذّره  ذّره  است. 

بی خانمانی نجات پیدا کنیم و یک خانه نقلی توی شهرک بخریم.
هر روز با مادر و بعد هم با ثرّیا دوستم، یک دل سیر تلفنی حرف میزنم و از همه چیز 
تعریف میکنم تا شاید سبک شوم. این روزها اوضاع کمی رو به راه شده و من هم بهتر از 
قبل هستم. تلفنم با ثریا هنوز تمام نشده که محمد با صورت برافروخته و چشم های کاسه 
و  را قطع. محمد می نشیند کنارم  تلفن  و  به سر می کنم  را دست  ثریا  خون می آید خانه. 
تعریف می کند که پدرم او را خواسته و صحبتی با هم داشته اند. ظاهرًا به او گالیه کرده که 
چرا او را غریبه حساب کرده و برای خرید خانه از او مشورتی نخواسته است. محّمد که جا 
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خورده که چطور از این موضوع خبر دار شده اند، ُغرُغرش می رود هوا.
»آن وقتی که ما از نداری و بی پولی کاسه چه کنم چه کنم دستمون گرفته بودیم کجا 
اومده  یادشون  تازه  باید طرف مشورت حسابشون کنیم.  برای خرید خونه  بودن که حاال 

دلسوزی کنن؟!«
حس بّچه ای را دارم که کار نادرستی کرده و اسباب خجالت پدر و مادرش را فراهم کرده 
است. خودم را هزار بار لعنت می کنم که چرا اینطور پای دخالت شان را توی زندگی ام باز 
کرده ام. هرچند از نوع حرف زدن محمد در خصوص خانواده ام دلگیرم اما به خودم قول 

می دهم که از این به بعد حواسم را جمع کنم و در این مورد به کسی چیزی نگویم!
می کنم  فکر  که  ثریا  حرف های  به  است.  کرده  بیدار  خواب  از  مرا  انگار  محمد  اصال 
احساس می کنم از وقتی فهمیده می خواهیم خانه بخریم برخوردش عوض شده است. با 
اینکه دلسوزی و صمیمّیت، همیشه توی صدایش حس میشود، اّما یک وقت هایی نیش و 
کنایه هایی کادوپیچ شده تحویلم میدهد. من هم چون فقط او برایم مانده، بی اینکه بفهمم 
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چه گفته حرف هایش را ندید میگیرم.
...

از راه میرسد مثل کسی که هزار سال دستش توی این  مدتی بعد است و هرکسی که 
از  که  می روند  و  می آیند  کارشناسی  نظرات  این  آنقدر  میدهد.  کارشناسی  نظر  است  کار 
خرید خانه ای که مدت هاست نشان کرده ایم منصرف می شویم. به هفته نمی کشد که خانه 
برایمان  باز  خانه  که خرید  پایین می شوند  و  باال  آنقدر  قیمت ها  بعد هم  و  فروش می رود 

می شود آرزو.
ماجرا را توی مغزم ریز ریز میکنم. شاید دل ثریا شکسته که ما داریم خانه دار می شویم 
و آن ها بی  خانه اند. شاید کسی از فامیل این وسط فکر کرده خرید آن خانه برایمان خوب 
نیست و بهمش زده. شاید... این فکرها مدام توی سرم میچرخند. کاش تا قبل از معامله 

خانه زبان باز نمی کردم و درباره اش بی دلیل با همه حرف نمی زدم.
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»ِاْظهاُر الشی قبل َاْن یْسَتْحِکَم ُمْفِسَدٌه له«.

امام نقی می فرمایند: آشکار کردن هرکاری پیش از 
آنکه به سامان برسد، آفت آن کار است.1

. تحف العقول، ص۴۵۷.  1



صابر

دو
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پدرش از استادهای سرشناس دانشگاه بود و توی کوی دانشگاه ساکن بودند، برای همین 
نتیجه کنکورش عین بمب توی دانشگاه صدا کرد. نصف دانشگاه ذوق زده رتبه ا  ش بودند 

و از در و دیوار پیام تبریک میفرستادند.
اّول مهر که شد با سر سالمتی، و خوشحالی از جایگاهی که صاحب شده بود، روانه اش 
از اّول ترم نگذشته بود که اجل  اّما یکی دو ماه بیشتر  کردند دانشگاه پی تحصیل علم. 
مهلتش نداد و همه این خوشیها یک شبه با سکته ای که آنی توی خواب گرفته بودش، تباه 
شد و این بار هم کل دانشگاه به عزا نشست، طوری که تا چند وقت همه جا هنوز حرفش 
داغ بود و کسی یادش نرفته بود. آخر غم از دست دادن فرزند، آن هم یک جوان 1۹ ساله 

که مثل درخت میوه، تازه به بار نشسته است، آدم را زمین میزند و ِله میکند. 
یکسالی از این ماجرا گذشته بود که یک روز سریکی از کالس ها، خانم دکتری باز بحثش 
را پیش کشید و از مادر پسر صحبت کرد. تعریف می کرد که توی این مّدت با وجود این 




دی

 ها
مام

ت ا
الد

ه و
ویژ

ی| 
وش

درگ
ی 

ف ها
حر

15

غم کمرشکن، مادرش را هر موقع می دیدیم، دریای بیکران وجودش آرام بود، بی هیچ 
تالطمی. پرسیدیم با این مصیبت سنگین چه طور همیشه آرام هستید؟ جواب دادند اگر 
میخواستم پیش این و آن جزع و فزع کنم، دو روزی دلداری ام میدادند و بعد هم از دستم 
کالفه و خسته می شدند. آنوقت، هم قدر و ارزشم پیش بنده خدا پائین می آمد، هم دردی 

از من دوا نمی شد و سنگین تر میشدم.

»َاْلُمِصیَبُه لِلّصاِبِر واِحَدٌه َو ِلْلجاِزِع ِاْثَنتاِن«.

امام نقی می فرمایند: مصیبت برای صابر یکی است و 
برای کسی که بی طاقتی می کند، دوتاست.1

. بحاراالنوار، ج۷۵، ص۳۶۸.  1





دلت قورمه سبزی کشیده؟

سه
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مثل  اینکه  َپز، عوض  مامان  قورمه سبزی  بوی  کرده ای،  باز  که  را  در  و  خانه  رسیده ای 
آمده  هم  مادر  بیاوری،  باال  خواسته ای  و  دلت  زیر  زده  بپراند،  سرت  از  هوش  همیشه 
پیشوازت و با کلی قربان صدقه، دارد حالی ات میکند که زودتر آماده شوی و بروی پای 
سفره، چون امروز کلی به خودش زحمت داده و به خواست معده تو آشپزی کرده است. 
غافل از این که تو قبل از آمدن به خانه، با رفیق فابریکت رفته بودی کافی شاپ سلطان، 
و معده ات را با دوتا فالفل ناقابل ُپرکرده ای. برای همین مثل وقتی که بّچه ها لج میکنند و 
باید شیرفهم شان کرد دنیا دست کیست، میزنی پس سرخودت و برای اینکه مادرت دلش 
نشکند و دستت هم رو نشود، مینشینی پای سفره و انگار که بخواهی شربت سینه قورت 
میشود.  تمام  ظرفیتت  و  حلقت  توی  میریزی  را  سبزی  قورمه  سرصاف  قاشق  دو  بدهی 
مادر هم اصرار پشت اصرار گذاشته که بیشتر بخوری و می پرسد مگر همین غذا نبود که 

عاشقش بودی؟
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یک وقت هایی آدم در طول روز آن قدر تن و بدنش کوفته است که ترجیح میدهد، کل 
باید هزارتا  نّیت کرد بخوابد،  اینکه شب وقتی  از  برود، غافل  عصر را یک خواب اساسی 
لت توی رختخواب بزند و همه ی گوسفندهای عالم را بشمارد، تا بلکه یکی دوساعت بعد 

َ
ق

خوابش ببرد.
اگر خوب بگردیم بین رفتارهای روزمره مان از این نمونه ها بسیار پیدا میکنیم. وقت هایی 
که شکم مان پر است، ظرفیت خوابمان تکمیل است یا از هر نظر دیگری، آنقدر تا ِخرِخره 
سیر هستیم، که میلی برای خوردن، خوابیدن، حرف زدن یا هر کار دیگری نداریم. پس 
اگر یک ظرف غذای خوشمزه یا یک موقعیت آرام برای استراحتمان پیش بیاید به جای 
این که از آن استفاده کنیم و حّظ ببریم، بی تفاوت از کنارش رد میشویم. در حالی که اگر 
با دیدن  نبود،  یا چند ساعتی غذایی در دسترسمان  بودند  را داده  اذان  تازه  و  بودیم  روزه 
خوراکی های رنگ و وارنگ، آب از دهانمان راه می افتاد. یا اگر زیر چشم هایمان را با چوب 
کبریت باز نگه داشته بودیم آن وقت یک موقعیت آرام، برای خوابیدن، از هر چیز برایمان 
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لذت بخش تر بود. پس وقتی خودمان را لبالب از چیزی سیر می کنیم، دیگر نباید انتظار 
داشته باشیم، هیچ لّذتی از نعمت هایی که در اختیارمان گذاشته شده ببریم.

عاِم«. َهُر َاَلُذّ ِلْلَمناِم َو الُجوُع یِزیُد فی ِطیِب الَطّ »َالَسّ

امام هادی  : شب بیداری، خواب را لّذت بخش تر، و 
گرسنگی گوارایی غذا را زیاد می کند.1

. بحاراالنوار، ج۷۵، ص379.  1



کجای کارت می لنگد؟

چهار
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مّدتی بود که هرچه می دوید و این در آن در میزد، باز هم برای جورکردن یک ِقران دوزار، 
آویزان غریبه و آشنا بود.

 دست به هر کاری میزد پیش نمی رفت و در مغازه اش هم داشت تخته میشد، زندگی اش 
شده بود یک طناب، پر از گره های کور که فکرش برای بازکردنشان به هیچ جا قد نمیداد، 
حس میکرد مغزش کرم افتاده و کار نمیکند، برای همین، رفته بود توی کار اینکه یک نفر 
را پیدا کند و اوضاعش را برایش تعریف کند تا شاید دو کالم حرف حساب بزند و یک راه 
حل ُدرست و درمان، برای مشکالت، پیش پایش بگذارد. یاد حاج آقا سلمان، پیش نماز 
مسجد محل قدیم شان افتاد. قباًل که مجرد بود و مرتب برای نماز ظهر می رفت آنجا، زیاد 
اتفاقًا حرف هایش  آقا را میدید و برای حل و فصل مشکالتش راهنمایی می گرفت.  حاج 

همیشه هم کارش را راه می انداخت.
فردا ظهر با وجود همه گرفتاری هایی که روی سرش ریخته بود، بی خیال کار و شلوغی، 
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برای نماز رفت مسجد محل قدیمی شان. نماز که تمام شد رفت سراغ حاج آقا و بعد از کلی 
حال و احوال پرسی، َدِر دلش را باز کرد. حرف هایش که تمام شد، حاج آقا با چشم های 
گرد و دهان باز نگاهش میکرد و تسبیح را توی دستش می چرخاند. چنان سکوت کرده 
بود که گمان میکردی لب هایش را بهم دوخته اند، باالخره بعد از چند دقیقه ای، انگار که 
آرامی گفت: »بنده خدا، من چندین ساله که شما  با لحن  باشد  به موضوع عادت کرده 
نداره، وجوهاتتم که  روزه هاتم مشکلی  و  نماز  و  رو می شناسم، حالل حروم سرت میشه 
پرداخت می کنی، گره کارت یه جای دیگه ست، اّما کجاس و واال فعال چیزی به ذهنم 
را  انگار جواب سوال  که  مرد  این مشکالتت شروع شد؟«  کی  از  یادت هست  نمی رسه. 
حاضر و آماده توی دهانش داشت، گفت: »از دو سال پیش.« حاج آقا که راه حلی برای باز 
شدن این گره های کور به ذهنش نمیرسید و برای پیدا کردن عّلت این مشکالت به همه 
دانسته هایش چنگ زده بود و چیزی دستش را نگرفته بود، بحث را عوض کرد و حالی از 
پدر مرد پرسید. مرد درحالی که چشم هایش را از صورت حاج آقا می دزدید و رویش سرخ 
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شده بود، جواب داد که مدّتی ست از پدرش بی خبر است و طناب محکم رابطه شان، پاره 
شده. حاج آقا که خون زیر پوست گوش هایش دویده بود، انگار که جرقه ای توی ذهنش 
خورده باشد، با چشم های َبّراق پرسید: »شما که با هم خیلی جفت و جور بودید! از کی؟ 
چی شد؟« مرد با همان حالت قبلی و صدایی که به زور از ته حلقش بیرون می آمد جواب 
داد: »دو سالی میشه. اصن خودمم نمیدونم چی شد؟ اون قدر درگیر کار و بارم بودم که 
بیخیال همه چی شدم. چرا می پرسید؟« حاج آقا که انگار کشف مهمی کرده بود، این بار 
خون زیر پوست گونه هایش دوید و گفت: »ُخب! حاال معلوم شد عیب کارت از کجاست. 
باید بری سراغ پدرت و ازش حاللیت بگیری. باز شدن گره رزق و روزی هامون به دعای 
پدر مادرهاست و رضایتشون. معطلش نکن.« مرد که انگار دنیا روی سرش خراب شده بود، 
سرش را باال آورد و با چشم های گشاد و دهان باز نگاهش را به دهان حاج آقا دوخته بود. 
نپرسیده و هیچ سراغشان را  از پدرش  این مّدت  آمد که حّتی حالی هم توی  یادش  تازه 

نگرفته. 
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مرد با سرکج و روی سرخ، رفت دیده بوسی پدر و مادرش و به هر ترتیبی بود خواست 
حاللش کنند و ماجرا را برایشان تعریف کرد. بعد از گذشت دو- سه سال آن همه بال و 
نکبت کم کم رفع و رجوع شد و زندگی اش یک سامانی گرفت. همه چیز خوب بود تا اینکه 
پدرش فوت کرد، درست همان زمانی که مرد به خاطر کار و بار سّکه اش، سرش شلوغ 
بود. یکی دوسالی از آن قضیه گذشت، که باز گرفتاری ها شروع شد و بدبختی ها باز هم 
ولکن زندگی اش نبودند. هرچه فکرش را میکرد نمی دانست باز، کجای کارش عیب کرده 
که اینطور توی هم گره خورده. مرد که راه چاره اش را توی حرف های حاج آقا سلمان دید 
باز رفت سراغش وتعریف کرد که چه طور دفعه قبل، همه چیز حل شده و زندگی اش  و 
از همه پرسید:  اّول  آقا  اینبار حاج  باز همه چیز خراب شده.  داشته سامان می گرفته که 
»حال پدرت که خوب هست انشاءالله؟ « مرد انگار که پرتقالی توی گلویش مانده باشد، با 
صدایی گرفته گفت: »عمرشون و دادن به شما. « حاج آقا که چشم هایش خیس شده بود، 
می پرسد: »واقعًا! چه قدر حیف بودند. پسرم، آخرین باری که رفتی سراغشون کی بود؟« 
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مرد که انگار چیزی دست گیرش شده بود، پهنای صورتش خیس شد و گفت: »لعنت به 
گرفتاری های ریز و درشت. باز غافل شدم ازشون.«

ه«؛  َلّ َه ِاَلی الِذّ ُب الِقَلّ »َالُعُقوُق یَعِقّ

امام نقی می فرمایند:نارضایتی پدر و مادر، 
کمی روزی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت 

می کشاند.1

. بحاراالنوار، ج۷۵، ص۳1۸.  1



دوست داری هنرمند باشی؟

پنج
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با یک عالم شوق و ذوق از مّدتی قبل خودت را به آب و آتش می زنی تا بلیطی برای شرکت 
در یکی از جمع های هنری دست و پا کنی. 

جایی که هنرمند، اثر هنری اش را که گاهی چندین سال زحمتش را کشیده و مثل یک 
را  نظراتت  است  مشتاق  و  بگذارد  نمایش  به  تو  برای  تا  آورده،  کرده،  نوازشش  و  ناز  گل 
با همه خون ِدلی  با هم فرق میکند،  نسبت به آن بشنود. او چون میداند که دید آدم ها 
که خورده، خودش را برای نظرات مخالف و حس های منفی مخاطبش هم آماده کرده. 
نظراتی که شاید در نگاه اّول، توی ذوق بزنند؛ اّما او همه را می شنود، شاید بپرسی چرا؟ 
مگر میشود آدم از مخالفت ها نارحت نشود؟  تو هم مثل دیگران دوست داری دیگران از 
خودت و کارهایت مدام تعریف کنند. پاسخی در ذهنت می سازی به این مضمون که چون 
او به شوق و محّبت مخاطب - نسبت به خودش و کارش- ایمان دارد. به آنهایی که حرف 
مخالفی دارند، دهن کجی نمی کند و از نظراتشان به سادگی رد نمیشود، در موردشان فکر 
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اثر هنری اش  برای قّوت گرفتن  را،  آنها  از  می کند و حّتی گاهی پیش می آید که بعضی 
استفاده میکند. حاال ممکن است آن اثر هنری، یک شعر، یک تابلو نقاشی و یا یک فیلم 

باشد.
نظربگیر، همه  فیلم در  اکران  یا جلسه  نقاشی، شب شعر  گالری  را یک  زندگی ات  کل 
اعمال و رفتارت آثاری اند که از خودت به نمایش گذاشته ای. این جاست که تو هم، برای 
اطرافیانت  از  موافقی  و  مخالف  نظرات  و  میشوی  مواخذه  یا  تشویق  آفریده ای  که  اثری 

میشنوی.
خیلی وقتها برایت پیش آمده که از شنیدن نقدهای دیگران نسبت به خودت روی ُترش 
کرده ای و حسابی از خجالت طرف درآمده ای درحالی که اگر به مسئله مثل همان هنرمند 
نگاه کنی و روی دلسوزی ها و محّبت مخاطبت چشم نبندی، خیلی راحتتر میتوانی حرف ها 
را بشنوی و به درست و غلط بودنشان فکر کنی. خدا را چه دیدی، یک وقت با نقد به جا 
و درست و درمان یک دوست، یک استاد یا حّتی خواهر و برادر کوچکتر، زندگی ات زیرورو 

شد.
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»عاِتْب فالنًا و قل له إن الّله إذا أراد ِبَعْبٍد خیرًا اذا ُعوِتَب 
ِبَل«.

َ
ق

امام هادی به یکی از دوستانش فرمود: فالنی 
را توبیخ کن و به او بگو:وقتی خداوند خیر بنده ای را 

بخواهد، )آن بنده در معرض توبیخ قرار بگیرد و( وقتی 
توبیخ شد، )آن فرد اشکالش را ( می پذیرد )و در صدد 

جبران بر می آید(«.1

. وسائل الشیعه، ج۲، ص1۸.  1
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