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گرينويچ

دروغگو ها به زندان می روند

 

آنکارا: رســانه های ترکیه اعــام کردند، کمیته 
قضايی پارلمان ترکیه بــا اليحه مبارزه با اطاعات 
فیک و گمراه کننــده در فضای مجــازی موافقت 
کرد. در اين اليحه که با مشــارکت حزب عدالت و 
توسعه و حزب حرکت ملی تهیه شده است، نشر هر 
نوع اطاعات گمراه کننده در شبکه های اجتماعی 
جرم محسوب می شود و فرد خاطی درصورتی که 
به اثبات برسد برای ايجاد نگرانی و تشويش اذهان 
عمومی دســت به اين کار زده، به يک تا سه سال 
زندان محکوم خواهد شد، اين در حالی است که اگر 
مشخص شود اقدام مذکور سازماندهی شده است، 
امکان دارد مجازات دوچندان برايش درنظر گرفته 
شود. قرار اســت اين اليحه به زودی، پیش از پايان 
دوره قانونگــذاری فعلی، بــرای تصويب در صحن 

عمومی پارلمان ترکیه به رأی گذاشته شود.

خودنهنگپنداریدربازاررمزارز

شبکه اجتماعي به تفکیك سن
 

نیويورك:  براســاس آخرين يافته های پژوهشــگران در 
اياالت متحده، استفاده از رســانه های اجتماعی در میان 
کاربران 18 تا 29 ساله بیشــتر است. به گزارش اوبرلو، اين 
آمار درباره باقی جمعیت جهــان هم تا حدود زيادی صدق 
می کند و به کشــور خاصی اختصاص ندارد.  افرادی که در 
اين گروه سنی قرار دارند، تقريباً يک سوم )32.2 درصد( از 
کل کاربران رسانه های اجتماعی در سراسر جهان را تشکیل 
می دهند. اکثر اين کاربران مرد هستند که 18.1 درصد از 
کل کاربران رسانه های اجتماعی اين گروه سنی را تشکیل 
می دهند، در مقايسه با کاربران زن 20 تا 29 ساله که 14.1 
را تشــکیل می دهند. اين تحقیق جمعیت شناســی سن 
رسانه های اجتماعی نشان می دهد که در سال های پس از 
نوجوانی، هرچه سنین کاربران بیشتر باشد، احتمال کمتری 
وجود دارد که در رسانه های اجتماعی فعال باشند. به گفته 
کارشناسان، اين موضوع ممکن اســت به اين دلیل باشد 
که بزرگســاالن جوان تمايل دارند از رسانه های اجتماعی 
به عنوان منبع اطاعاتی اســتفاده کنند. از ســوی ديگر، 
نسل قديمی تر معموال شکاک تر اســت و ترجیح می دهد 
برای کسب اطاعات به رســانه های سنتی مانند تلويزيون 

تکیه کند.

غرق شدن جاذبه گردشگری
 

هنگ کنگ:  رســتوران شــناور »جامبو« که يــک جاذبه 
گردشــگری نمادين در هنگ کنگ بود، هنگام عبور از جزاير 
پاراسل در دريای جنوبی چین واژگون شد. تاش ها برای نجات 
اين رستوران شناور که مانند يک قصر امپراتوری باستانی چین 
طراحی شده بود، شکست خورده است. براساس اعام شرکت 
رستوران آبردين، خدمه اين کشتی در جريان واژگونی آن در 
دريا آسیب نديده اند. به گزارش يورونیوز، نجات رستوران شناور 
جامبو به دلیل عمق هزار متری دريا در محل حادثه دشوار بود. 
رستوران شناور جامبو با طولی حدود 80 متر و بیش از چهار 
دهه قدمت، برای بیش از 3 میلیون مهمان ازجمله ملکه الیزابت 
دوم و تام کروز غذاهای کانتونی سرو کرده است. اين رستوران 
شناور در سال 1976 توسط اســتنلی هو، رئیس و بنیانگذار 
هولدينگ »اس جی ام« افتتاح شــده بود. رســتوران شناور 
جامبو که با مشکات مالی دست و پنجه نرم می کرد، در سال 
2020 به دلیل  همه گیری کرونا تعطیل شــد و همه کارکنان 

آن اخراج شدند.

کمك ارتش بنگالدش به سیل زده ها عکس: گاردين اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  با توکل زانوی اشتر ببند

گاهی عدم درک درســت آدمی از 
يک مفهوم دينــی، عاوه بر اينکه 
دنیای او را خراب می کند، باعث می شــود کــه اعتقادات 
خودش و گاه اطرافیانش نیز بــه بیراهه برود و کم کم دچار 
انحراف اعتقادی يا ناامیدی شود. يکی از اين مفاهیم ظريف 
که عده ای از مسلمانان در فهم آن، گاه دچار افراط و تفريط 
می شوند، توکل است. در نگاه خداپرستان و موحدان، هیچ 
ترديدی نیست که تمام هستی، مخلوق خداوند يکتاست و 
گردش زمین و زمان به اراده او اســت. از اين رو يک انسان 
مومن در زندگی خود، دل به غیرخداوند نمی بندد و به کسی 
و چیزی غیر از او امید ندارد. اين، همان معنای توکل است 
که به عنوان يک اصل، در نگاه و زندگی مسلمانان پذيرفته 
شده و در قرآن کريم آمده است که هر کس بر خداوند توکل 
کند، خداوند او را کفايت می کنــد و نیازی به کس ديگری 
ندارد. بنابراين اگر خداباوران برای انجام امور زندگی خود، 
به افراد يا اشیای ديگری هم متوســل می شوند، می دانند 
که اينها وسیله ها و ابزارهايی هستند که خداوند برای رفع 
نیازهايشان در اختیار آنها گذاشته است؛ وگرنه هیچ قدرتی 
هرگز نمی تواند بدون اراده و خواست خداوند کريم، حتی 

ارزنی را جا به جا کند.
پرواضح است که توکل به معنای »تنبل نرو به سايه، سايه 
خودش می آيه« نیســت بلکه بايد تمام وســايل را به کار 
گرفت و تاش الزم را به خرج داد تا به يک زندگی متعادل و 
آبرومند دست يافت و بديهی است که بدون کوشش، هیچ 
امری محقق نمی شود. بايد تاش کرد و از ابزارها و وسايل 
موجود بهره برد، اما برای رســیدن به نتیجه بايد تنها به او 
چشم داشت که اگر امری برخاف مشــیت او باشد هرگز 
اتفاق نمی افتد؛ حتی اگر همه دنیــا برای تحقق آن تاش 

کنند.
اينکه گفته شد از نص صريح بسیاری از آيات قرآنی و روايات 
دينی استفاده می شود و جای هیچ گونه حرف و حديثی هم 
ندارد. يوسف که پیامبر خداست در ايامی که به خاطر اتهام 
ناروای زلیخا در زندان بود، 2نفــر از زندانیان خواب هايی 
نقل کردند و تعبیر آن را از او خواستند. يکی از آنان خواب 
ديده بود که پرندگان از آسمان فرود می آيند و از غذايی که 
او بر ســر دارد می خورند. ديگری خواب ديده بود که انگور 
را می فشارد و از آن شــراب تهیه می کند. حضرت يوسف 
علیه الســام به اولی فرمود: »تعبیر خواب تو اين است که 
چند روز ديگر اعدام می شوی« و به ديگری فرمود: »به زودی 
از زندان نجات می يابی و به دربار عزيز مصر راه پیدا می کنی 
و باديه گردان مجلس پادشــاه می شــوی.« آنــگاه از وی 
خواست که چون به مجلس شاه راه يافت و نزد او جايگاهی 
پیدا کرد، يادی هم از او بکند و به شــاه بگويد که يوسف به 
ناحق در زندان اســت. امین وحی الهی جناب جبرئیل بر 
يوسف نازل شد و گفت:  ای يوسف! چه کسی تو را زيباترين 
و بهترين مردم قرار داد؟ يوسف گفت: پروردگارم. جبرئیل 
پرسید: چه کسی تو را در چشم پدر، عزيزتر از برادرانت قرار 
داد؟ يوســف گفت: پروردگارم. جبرئیل پرسید: چه کسی 
کاروان را ســراغ تو فرســتاد تا از چاه نجات يابی؟ يوسف 
گفت: پروردگارم. جبرئیل پرسید: چه کسی مکر و نیرنگ 
زنان مصر را از تو دور ساخت و از آلوده شدن به گناه نجاتت 
داد؟ يوســف پاســخ داد: پروردگارم. جبرئیل گفت: همان 
پروردگار می گويد: چه چیزی باعث شد که حاجت خود را 
به جای اينکه به من بگويی و از من بخواهی، از مخلوق من 
می خواهی؟ حاال که چنین است چند سالی در زندان بمان.

قرآن می گويد: فلبث فی السجن بضع سنین؛ يعنی يوسف 
چند سال ديگر در زندان باقی ماند. روايات دينی و مفسران 
معتقدند اين چند ســال موردنظر قرآن کريم، 7سال بود و 
در تمام اين مدت هم بند يوســف که باده گردان عزيز مصر 
شــده بود، فراموش کرده بود که داســتان يوسف را برای 

عزيز بگويد.
حتماً شــعر مولوی را که تبديل به ضرب المثل شده بارها 
شــنیده ايم: گفت پیغمبر به آواز بلند/ با توکل زانوی اشتر 
ببند. اين شعر اشاره به ماجرايی دارد که روزی شتر پیامبر 
صلی اهلل علیه وآله گم شد. حضرت به شتربان يا به غام خود 
فرمود: مگر موقع اســتراحت و خواباندن شتر، زانوی آن را 
نبسته بودی؟ غام گفت: کســی که به قادر متعال توکل 
داشته باشد، ديگر احتیاجی نیســت زانوان شتر را ببندد. 
حضرت فرمود: »اِْعَقْل و تَوکل« يعنی: زانوی شــتر را ببند 
و در عین حال توکل کن. معنای اين حرف اين اســت که 
تو بايد کار خود را بکنــی و از خداوند هم کمک بگیری که 
نتیجه کارت طبق دلخواهت باشــد. چون اراده الهی وقتی 
صورت می پذيرد که تو آنچه را بر عهده تو است انجام داده 
و تاشت را کرده باشی. بنابراين نه می توان به بهانه توکل 
کاری نکرد و همه  چیز را به خدا سپرد و منتظر نتیجه ماند و 
نه می توان تنها به عمل و درايت خويش تکیه کرد و خدا را 
ناديده گرفت. بايد زمین را آماده کرد و بذر را کاشت، آنگاه 
به خداوند توکل کرد و منتظر باران ماند، وگرنه بدون آنکه 

بذری بکاريم، هرچه هم باران ببارد برای ما ثمری ندارد.

تقويم/ زادروزعدد خبر

 شاعر جنگ و انتظار

عاشقانه هايش بخشی از بهترين اشعار تاريخ 
ادبیات روســیه را تشــکیل می دهند، ولی 
هیچ کس او را با عاشــقانه هايش نمی شناسد. 
معموال او را از شــعرهايی کــه درباره فضای 
بعد از جنگ در روسیه ســرود، می شناسند؛ 
شعرهايی درباره جنگ و انتظار. آنا آخماتووا، 
شاعری پراحســاس در دوران استالین بود. 
شــوهرش را اعدام کردند، پسرش را چندبار 
گرفتند، دوستانش را يکی در میان می گرفتند 
و می بردند و با تمام اينها، آنا هنوز در کشورش 
شعر می نوشــت و هیچ وقت آن را ترك نکرد. 
اهل دروغ گفتن به خودش نبود و از طرفی پر از 
گفتنی بود. در پس و پشت شعرهای آخماتووا، 
خاطره، تعلق خاطر و اعتــراض قدم می زند. 
او همان قدر در تغزل چیره دســت بود که در 
اعتراض به اعدام های بــی در و پیکر حکومت 
استالین. با تمام شــکنندگی شاعرانه اش در 
تمام دورانی که بیشتر مردم، رفقا و نزديکان 
محکومشان را ترك می کردند، او به دوستان 
خود وفــادار ماند. آنا پس از مرگ اســتالین 
شناخته تر شد و حاال ديگر او را به عنوان يکی از 

بزرگ ترين شاعران روس می شناسند.
ســال های آخر عمر آنا آخماتووا سرشــار از 
فعالیت ادبی بود و او در اوج شهرت و محبوبیت 
به سر می برد. از سراسر اتحاد جماهیر شوروی، 
هر روز نامه های ستايش آمیز دريافت می کرد 
و اطراف او همیشــه پر بود از شاعران جوانی 
که او را می ستودند. هر چند در اين سال های 
پايانی از انزوا خارج شــده بود و فرزندش لف 
هم به مدارج باالی دانشــگاهی رسیده بود، 
اما بیماری اجازه نمــی داد زندگی پر و پیمانی 
داشته باشد و پیوســته، بیماری او شديدتر 
می شد. از دهه50 به بعد چندين بار سکته قلبی 
کرد و هر ســال چند هفته ای در آسايشگاه يا 
بیمارستان بستری می شد تا آنکه سرانجام در 
پايیز19۶5 دچار حمله قلبی شد و ديگر هرگز 
ســالمت خود را به طور کامل به دست نیاورد و 
سال19۶۶ در بیمارستان دمو ددوو در حوالی 

مسکو درگذشت.

حافظ

هزار دشمنم اَر می کنند قصِد هالك
َگَرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك

دهه90 میــادی بســیاری از ســرمايه گذار های 
بازار ســهام آمريــکا پــس از کنار رفتن ماســک 
جردن راس بلفــورت يــا همان گرگ وال اســتريت 
متوجه شــدند که به ازای هر گرگ وال اســتريتی 
گلــه ای از مالباخته هــا وجــود دارد کــه طی يک 
فرايند کاهبرداری، ســهام های کم ارزش برای آنها 
بزرگ نمايی می شود. پس از چند دهه حاال گرگ های 
وال استريت  بازار ســهام آمريکا طی يک دگرديسی 
 )Humpback whale (بدل به نهنگ های کوهان دار
بازار رمز ارز شده اند. خوراکشــان هم پانگتون ها و 
ماهی های ريزنقشی هســتند که گاهی بی هدف به 
چپ و راست می روند و ناگهان به خودشان می آيند 
و می فهمند خوراک نهنگ شده اند و اين بار هیچ پدر 

ژپتويی نیست که با او نجات پیدا کنند. نهنگ ها آنقدر 
رمز ارز دارند که با يک دستکاری کوچک يا بزرگ بازار 
را کنترل کنند و در اين میان فقط آشــنايان به بازار 
هستند که جان سالم به در برده از کنار مالباخته ها 
عبور می کنند. اين نهنگ ها صاحب 20درصد باالی 
دارندگان مثا بیت کوين هستند و 80درصد ارزش 
بیت کوين آمريکا در اختیار آنهاست؛ چیزی حدود 
150میلیارد دالر. آنها ابزار الزم برای تحريف بازار و 
ايجاد موج های مجازی را دارند و به نوعی ماهی های 
ريزنقش را به ســمتی که می خواهنــد صید کنند 
می برند. گردانندگان اين بــازار فقط به نهنگ های 
کوهــان دار و نهنگ های عادی خاصه نمی شــود. 
کوسه ها، دلفین ها، اختاپوس ها،  خرچنگ ها و حتی 
میگوها دارای مبالغ بااليی رمز ارز هستند و بنابراين 
می توانند بازار را کنترل کننــد. ناآگاهی از اين بازار 
مثل هر بازار ديگری می تواند تبعات هولناکی داشته 
باشد. موردی که بسیاری از عاقه مندان به آن گاهی 

نســبت به آن غفلت می کنند. اين روز ها در هر جمع 
دوســتان و فامیل هم چند نفری پیدا می شوند که با 
آگاهی اندکی از اين بازار بقیه را دچار سندرمی جديد 
می کنند که می توان آن را خودنهنگ پنداری در بازار 
رمز ارز نامید. چند مثال واقعی و غیرواقعی از میلیاردر 
شدن کافی است تا شاخک های ماهی های ساردين 
از همه جا بی خبر برای خريد رمز ارز تیز شود. نتیجه 
هم مشخص اســت. ناگهان مانند چند هفته گذشته 
قتل عامی در بازار رمز ارز به راه می افتد که برای نمونه 
به گزارش اينديپندنت بیش از 2هــزار میلیارد دالر 
از پول ســرمايه گذار های ريزنقش اين بازار از میان 
می رود. ماجرا به من و شــمای از همه جا بی خبر هم 
ختم نمی شود و ناگهان کشوری به نام السالوادور هم 
که پول ملی اش را درگیر رمز ارز ها کرده نیمی از دارايی 
رمز ارزی اش از میان می رود. بنابراين در بازار رمز ارز ها 
هم همان قانون همیشــگی اقتصادی را آويزه گوش 
کنیم؛ بی گدار به آب نزنیم که خوراک نهنگ می شويم.

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

سامان رضايینگاه
روزنامه نگار

فراغت نامه 

بچه های مشارکتی 

در روزهــای گذشــته ســعی کرديم 
ويژگی های يک اوقات فراغت مطلوب را 
بشــماريم. اينکه برای تصمیم گیری در 
انتخاب کاس های آموزشــی، بچه ها را 
مشارکت دهیم. لیســت نیاز و خواست 
بنويســیم و مشــخص کنیم در هر روز 
يا هفته خوب الزم اســت فرزندمان در 
چند کاس شرکت کند و اشاره کرديم 
نظم و ساعت خواب و بیداری و خورد و 
خوراک بچه ها تغییر زياد يا ناگهانی نکند 
و آهنگ مشخصی داشته باشد. در اين 
نوبت می خواهیم ببینیم اصا چرا بهتر 
است فرزندانمان در کاس های آموزشی 
يا برنامه های تفريحی-فرهنگی گروهی 

شرکت کنند.
هر فعالیت اجتماعی در سنین کودکی و 
نوجوانی فرصت بی نظیری است که نبايد 
از دست داد. اول از همه توانايی برقراری 
ارتباط جمعی را تقويت می کند؛ تجربه 
کارگروهی و تیمی کــه فرزند ما را برای 
همکاری های شغلی، علمی، خانوادگی 
يا حتی تفريحی در بزرگسالی شان آماده 
می کند. شايد ديده باشید کودکانی که 
تحمل ناکامی ندارند و در يک بازی مثل 
گرگم به هوا نمی خواهند گرگ شوند. اين 
نشانه را می توان به طور عمیق بررسی کرد 
و به داليل و راهکارهای گوناگونی رسید 
اما در يک مشاهده کلی می توانیم بگويیم 
که بازی های تیمی به خوبی می توانند 
روحیه همکاری و تحمل شکست را باال 
ببرند؛ بازی هايی که افــراد بايد درصد 
مشخصی از کار را به عهده بگیرند؛ مثًا 
وقتی 4نفر بايد 4کش دور لیوان را جوری 
تنظیم کننــد که بتوانند لیــوان را پر و 

جابه جا و خالی کنند. در اين بازی ساده، 
هر کدام از شرکت کننده ها، در 25درصد 

از موفقیت يا ناکامی سهم دارند.
افزايش اعتماد به نفس بچه ها يکی ديگر 
از پیامدهای مثبت حضور در فعالیت های 
اجتماعی است. اينکه چگونه مشارکت 
در يــک کار جمعی موجب بــاال رفتن 
اعتماد به نفــس کودک می شــود و هر 
کدام از ديگــر مزايا را در شــماره های 
پی درپی بررســی خواهیم کرد اما اگر 
بخواهیــم ايــن امتیازها را بشــماريم 
بايد بــه چند مورد اصلی اشــاره کنیم؛ 
شناخت عاقه و اســتعداد، بهانه خوب 
برای تحرک و فعالیــت بدنی و تقويت 
توانايی های حسی-حرکتی، زمینه برای 
مهارت ورزی ها در امور مختلف، غلبه بر 
ترس های کوچک يا اضطراب، کمک به 
شکل گیری شخصیت اجتماعی و همگرا 
و برون گرايی مثبت، تقويت انواع هوش، 
شادابی، حتی رشد جسمی و موارد بسیار 

ديگر.
در فراغت نامه بعدی به اين می پردازيم 
که شرکت نکردن بچه ها در فعالیت های 
اجتماعی ازجمله کاس های تابستانی 
چه مســائل منفی ای در پی دارد. البته 
از ذکر اين نکته غافل نشويم که بسیاری 
از مشــارکت های جمعی نیاز به کاس 
و دوره ندارنــد و شــامل فعالیت های 
خانوادگی و همسايگی و قوم و خويشی 
می شــوند و منظور از امــور اجتماعی 
لزوماً به معنی هزينه کرد زياد نیســت 
و بیشــتر خاقیت و پويايــی اولیا را در 
تعريف و ايجاد فرصت برای اين تجربه ها، 

می طلبد.

فرشته شیخ االسالم

آخر مصور

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی 
که می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان 
 دربــاره مســائل روزمره، مشــکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر 
اهل طنز ، کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح 
تان که آماده شــد يك تماس  با شــماره 
 23023۶3۶ بگیريد تا برای رساندنش به ما ،

 راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

در اســفار اربعه صــدر الدين شــیرازي 
)ماصدرا( عارف براي رســیدن به مقام 
درک الوهیت پروردگار سفري چند پیش 
رو دارد که اين ســفر ها ارتباط تنگاتنگي 
میان حرکت از خلق به حق دارند. تا جايي 
که عارف در پايان به میان خلق بازگشته و با 
عنايت پروردگارش مي تواند با وجود درک 
الوهیت پروردگار میان مردم يا همان خلق 
باشد. نکته اينجاست که اين روز ها بسیاري 
تصور مي کنند اين سفر ها فقط مخصوص 
افراد خاصي اســت که خروار ها کتاب در 
کتابخانه دارند يا ســال ها گوشــه عزلت 
گرفته ذکر مي گويند. آنچه در ســده هاي 
گذشته عرفان عملي ثابت کرده اين است 
که حتي فردي ساده هم مي تواند با درک 
سجاياي اخاقي دســت به کاري بزند که 
درست مانند عارفي در مسیر سیر و سلوک 
و نزديک شدن به خدا قرار بگیرد. بحث از 

عرفان عملي است مثالي عیني بزنیم.  
اين روز ها افرادي که سال های پیش برای 

رفتن به خانه خدا نام نويســي کرده بودند 
در حال بستن بار سفر هستند. از دوست 
و آشنا حالیت می طلبند تا به آرزويشان 
برسند و راهی مکه مکرمه شوند. در میان 
اين مســافران، يک نفــر تصمیم ديگری 
گرفت. »اصغر مباشــر« بازنشسته يزدی، 
فیش حج خــود را به مبلــغ 63 میلیون 
تومان فروخت، به دفتر ســتاد ديه رفت 
و با پول فروش فیش حــج تمتع خود، 3 
 زندانی جرائم غیر عمد را آزاد کرد. خودش 
می گويد: »برای خشنودی خداوند متعال 
اين کار را کردم.«  به گواه آنچه از آموزه هاي 
تمام عرفاي بر حق اســام مي توان درک 
کرد ايــن رفتار اصغر مباشــر و درک وي 
از آموزه هاي اســامي در مســیر يکي از 
ســفر هاي چهارگانه اي است که ماصدرا 
از آنها نام برده است. جداي از مشي عرفاني 
او در اين مســیر، تاثیري که او بر دل آن 3 
محبوس و بر دل ديگران گذاشــته مثال 
اعاي ديگري از عرفان عملي اســت که 
بايد آموخت و به آن عمل کرد. جناب اصغر 

مباشر حج تان مقبول خلق و حق.
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