
از این ستون به آن ستون فرج است
به كســى كه گرفتارى بزرگى برايش پيش بيايد و نااميد 
شود ؛ مى گويند : « از اين ستون به آن ستون َفَرج است .» 
يعنى تو كارى انجام بده هرچند به نظر بى ســود باشد ولى 
شايد همان كار مايه ى رهايى و پيروزى تو شود .حاال چرا اين 
را مى گويم نمى دانم. ربطى به پرونده خاورى و پتروشيمى 
ندارد. آنها كه گناهكارند!مردى گناهكار در آســتانه ى دار 
زدن بود . او به فرماندار شهر گفت : « واپسين خواسته ى مرا 
برآورده كنيد . به من مهلت دهيد بروم از مادرم كه در شهر 
دوردستى است خداحافظى كنم . من قول مى دهم بازگردم 
»فرماندار و مردمان با شگفتى و ريشخند بدو نگريست . با اين 
حال فرماندار به مردمان تماشاگر گفت : « چه كسى ضمانت 
اين مرد را مى كند؟ »ولى كسى را ياراى ضمانت نبود . مرد 
گناهكار با خوارى و زارى گفت :«  اى مردم شــما مى دانيد 
كه من در اين شــهر بيگانه ام و آشنايى ندارم. يك نفر براى 
خشنودى خداى ضامن شود تا من بروم با مادرم بدرود گويم 
و بازگردم .» ناگه يكى از ميان مردمان گفت : «  من ضامن 
مى شوم. اگر نيامد به جاى او مرا بكشيد.» فرماندار شهر در 
ميان ناباورى همگان پذيرفت. ضامن را زندانى كردند و مرد 
محكوم از چنگال مرگ گريخت. روز موعود رسيد و محكوم 
نيامد.ضامن را به ستون بســتند تا دارش بزنند، مرد ضامن 
درخواســت كرد: «  مرا از اين ســتون ببريد و به آن ستون 
ببنديد.» گفتند: « چرا ؟ »  گفت: « از اين ستون به آن ستون 
فرج است .»پذيرفتند و او را بردند به ستون ديگر بستند كه 
در اين ميان مرد محكوم فرياد زنان بازگشت.  محكوم از راه 
رسيد ضامن را رهايى داد و ريسمان مرگ را به گردن خود 
انداخت. فرماندار با ديدن اين وفاى به پيمان ، مرد گنهكار 
محكوم به اعدام را بخشيد و ضامن نيز با از اين ستون به آن 

ستون رفتن از مرگ رهايى يافت.

کات و مات

در پایان سال امیدواریم
| رضا امیری مهر- اميدوارى يكى از مهم ترين حقايق زندگى است. اميد 
به رسيدن به هدف است كه به ما انگيزه ادامه مسير را مى دهد و كمك مى كند تا 

خواسته مان را با شوق و انرژى شروع كنيم.
قرآن اميد را عاملى مهم در حركت و زندگى بشر برمى شمرد و بيان مى كند كه 
اميد است كه وى را به سوى كارى ســوق مى دهد. به عنوان نمونه بيان مى كند 
كه اميد به استجابت از سوى خداوند، علت و انگيزه براى دعا و طلب از او مى شود. 
(بقره آيه 186) و اميد به آينده برتر در اين دنيا و يا آخرت است كه موجب مى شود 
باورها و كنش ها و واكنش هاى خويش را تصحيح كند و به بازسازى واصالح اعمال 

و رفتار خود بپردازد. (يونس آيه 7 و 8)
خداوند در آيه 110 سوره كهف مى فرمايد: «هر كسى كه به ديدار پروردگارش 

اميد دارد مى بايست كارهاى نيكو و صالح انجام دهد.»
قرآن، مهم ترين اثر و كاركرد اميد در زندگى بشر را آسان شدن سختى ها و تقويت 
روحيه انسان مى داند. به اين معنا كه انسان براى هر عملى مى بايست انگيزه اى 
داشته باشد و هرچه كار سخت تر و دشوارتر باشد. مى بايست اميد به بهره ورى و 
بهره مندى نيز بيش تر باشــد.نقش عواطف و احساسات در زندگى بشر گاه بيش 
تر از عقل و خرد است. به اين معنا كه اگر عقل حكم كند كه كارى هرچند سخت 
و دشوار در زندگى او مفيد خواهد بود اين به تنهايى موجب نمى شود تا انسان به 

كارى اقدام كند؛ زيرا روحيه انســانى ارتباط تنگاتنگى با عواطف و احساسات وى 
دارد.اميد، موجب مى شود تا روحيه شــخص از نظر روحى و روانى تقويت شود و 
عاملى براى انجام كارهاى سخت و دشوار گردد.در اين راستا توجه به پاداش بزرگ 
نيز مى تواند عاملى براى آسان شــدن كارها براى شخص شود. كسى كه با انجام 
كارى، اميد به پاداش درخور و شايســته داشته باشد به آسانى به كارها اقدام و هر 
سختى را بر خود تحمل مى كند.در حقيقت اميد به پاداش و دست يابى به اهدافى 
خاص موجب مى شود تا انسان دســت به تالش بزند. اگر انسان، اميدى به دست 
يابى نداشته باشد، هرگز به تالشى دست نخواهد زد و كوششى براى رفع مشكالت 

ازخود بروز نخواهد داد. (يوسف آيه 87)
به عنوان نمونه كســى كه اميد به اجابت دعا نداشته باشد هرگز دست به دعا بر 
نداشته و در پيشگاه خدا انابه و تضرع نمى كند. اميد به استجابت دعا موجب مى 
شود كه شخص اين ســختى و رنج را برخود تحمل كند و به اشكال مختلف و راه 
هاى گوناگون به دعا بپردازد و براى رهايى از مشكالت زندگى و دردهاى روحى و 

جسمى و برآورد نيازهايش دعا كند. (بقره آيه 186)
باور به خود در زندگى نقش اساســى در موفقيت دارد. افراد موفق از شكست ها 
و مشكالت كسب تجربه مى كنند.باور آن ها اين است كه همه تالش شان را به كار 

گرفته اند و اگر نتيجه مورد نظر را به دست نياورند بايد مسير خود را اصالح كنند.

| محبوبه رســتگار، معلم- يكى از 
نيازهاى اساسى انسان شــادى و نشاط است. 
شادى به زندگى معنا ميبخشد و موجب نشاط 
روحى و ســالمتى و افزايش توانايى ميشــود. 
انساِن شاد ميتواند قله هاى موفقيت را تند طى 
كند و در مدرســه و اجتماع نقش سازندهاى 

داشته باشد.
هر چند بــا زندگى كــردن زير خــط فقر، 
خوشــحال بودن واقعا كار ســختى است! اما 
گذشــته از اين، به نظر نمى رسد شادى را هم 
بشود با پول خريد. ضرب المثل قديمى «باالخره 
رسيديم»، اغلب براى بحث شادى صادق است، 
هركس در پى شادى باشد باالخره روزى به آن 
مى رسد! اما برخالف تصور عموم شادى مقصد 
نهايى نيست چون تمام شادى ها موقتى هستند. 
مگر اينكه شــما ژنتيكى فرد خوش شانســى 
باشيد يا طبيعت شادى داشته باشيد، در واقع 
چيزى كه مهم است شــاد ماندن و حفظ بقاى 
احساس شادى درون شماست كه تالش زيادى 
مى خواهد.بيشتر تكنيك هاى ابداع شده براى 
شاد بودن، مثل يادداشــت هاى سپاسگزارى، 
براى اين است كه شاد بودن جزو عادات ما باشد 
پس مى توانيد براى همه ى اتفاقات، يادداشت 
شكرگزارى بنويســيد. نه تنها براى يك اتفاق، 
بلكه براى تمام رويدادهــاى زندگى تان حتى 
آنها كه مدت كوتاهى خوشحال تان كرده است 
مثل ازدواج يــا ترقى كردن، چــون تمام اين 
خوشحالى ها بعد از اينكه به آنها برسيم از بين 
مى روند.تحقيقات نشــان مى دهد، شادى در 
واقع مجموع كيفيت دو احساس درونى ماست، 
يكى حس  رضايت ما (مثال وقتى معناى واقعى 
كار يا عملكردمان را درك مى كنيم) و ديگرى 
كيفيت احساســات خوبى اســت كه در طول 
زندگى دريافــت مى كنيم، كه هــردوى اينها 
منجر به شــادى مى شــوند و هردو پديده هاى 

نســبتا پايــدارى در زندگى هر فرد هســتند. 
زندگى ما ممكن اســت تغيير كنــد و خلق و 
خوى ما شايد مدام در نوسان باشد، اما احساس 
شــادى به صورت ژنتيكى پايدارتر از هر حس 
ديگرى عمل مى كند. پس خبر خوب اين است 
كه با تالش مداوم مى توان در اين مورد تعادل 
برقرار كرد.بياييد به اين قضيه هم مانند تنظيم 
وزن مان فكر كنيم: اگر هر چيزى كه نياز داريد 
بخوريد و فعاليت تان در حد نياز باشد، بدن تان 
در يك وزن معين، ثابت مى ماند. حاال اگر كمتر 
از نياز بدن تان غذا بخوريد و بيشتر ورزش كنيد، 
خوب وزن تان بر همين مبنا تنظيم مى شود. در 
صورتى كه رژيم غذايى يا برنامه ى ورزشى تازه ى 
شما به بخشى از زندگى روزمره تان تبديل شود، 
وزن بدن تان در وضعيت جديد ثابت مى ماند و 
كم و زياد نمى شــود اما اگر دوباره شروع كنيد 
به خوردن و ورزش كردن طبق برنامه ى قبلى، 
ســرجاى اول تان برمى گرديد. خوب شــادى 
هم همين طور است.شــما توانايى اين را داريد 
كه كيفيت، چگونگى و ميزان شــادى تان را در 
اختيار خودتان بگيريد و عملكردى متناســب 
با آن داشته باشيد. مى توانيد عاداتى بلندمدت 
در زندگى تان ايجاد كنيــد، عاداتى كه زندگى 
و روزهاى رضايت بخش تر، كامل تر و شــادترى 
را براى تان به ارمغان بياورند.شــادى بستگى 
به اهداف انســان در زندگى دارد و همچنين به 
چگونگى نگاه او به مسائل. به عبارت ديگر بايد 
ديد كه انسان با چه عينكى به اطراف خود نگاه 
مى كند. مثًال اگر هدف كسى در زندگى جمع 
آورى مال و رسيدن به قدرت باشد، موفقيتش 
در تحقق اين اهداف، سبب شــادى و سرور او 
خواهد شد و كسى كه هدف زندگياش پايبندى 
به ايمان و پرهيزكارى باشــد، بديهى است كه 
همراهى با مجالس مذهبى، مايه و منشأ آرامش 

و احساس امنيت و شادى وى خواهد شد.

شادی را از ما نگیرید
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| رئيس سازمان ميراث فرهنگى گفت: امسال سه ميليون 
نفر كاهش سفر خارجى داشــته ايم كه اگر اين تعداد به سفرهاى 
داخلى اضافه شــود عيد 98 با 20 درصد افزايش سفر رو به رو مى 
شويم. على اصغر مونسان رئيس ســازمان ميراث فرهنگى در سى 
و هشتمين نشست ستاد تسهيالت كشور ، گفت: مى خواهم همه 
دستگاه ها تالش شأن را كنند امسال عيد اتفاق ناخوشايندى براى 
حوزه گردشگرى و مردم رخ ندهد كه تمام فعاليت ها را تحت تأثير 
قرار دهند. اگر بايد دستگاه ها هشدارى بدهند حتماً اين كار انجام 
شود. امسال به صورت ويژه به موضوع نشاط و شادمانى بپردازيم. 
تاكيــد دولت نيز بر اين موضوع اســت همچنيــن تاكيد دولت بر 
روى عدم افزايش نرخ نيز اســت. من از سازمان تعزيرات حكومتى 
مى خواهم حداكثر تالش خود را براى نظارت بر اين موضوع انجام 
دهد.مونســان با بيان اينكه امســال يكى از ويژگى هاى تعطيالت 
عيد نوروز طوالنى تر بودن آن اســت، گفت: از سازمان هواپيمايى 
مى خواهم كه نظارت بيشترى بر قيمت بليت هواپيماها داشته باشد 

چون هنوز هم برخى گزارش ها درباره گرانى بليت به ما مى رســد. 
همچنين در حوزه محدود كردن چارترها نظارت شود. اجازه ندهيد 
ســوژه گرانى هواپيما همه زحمات را تحت تأثير قرار دهد. من به 
همكارانم در ســازمان ميراث فرهنگى گفته ام روى موضوع عدم 
افزايش نرخ نظارت داشته باشند. كسى حق نداد در تعطيالت عيد 
نرخ را گران كند. ما نبايد اجــازه دهيم موضوع قيمت كام مردم را 

در عيد نوروز تلخ كند.
وى گفت: موضوع بهداشــت و سالمت بسيار مورد توجه و تاكيد 
است بايد حداكثر نظارت روى مسائل بهداشتى مراكز خدمات دهى 
به مسافران انجام شود. موضوع مورد تاكيد ديگر توزيع يكنواختى 
سفر اســت. پيش بينى مى شود گردشگرى امســال در عيد نوروز 
پررونق تر از سال هاى گذشته باشد. پيش بينى ما افزايش سفرهاى 
داخلى است. امسال با سه ميليون نفر كاهش سفر خارجى مواجه 
بوده ايم كه اگر اين تعداد به سفر داخلى اضافه شود در عيد امسال 

با 20 درصد افزايش سفر رو به رو مى شويم.
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