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آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

متن در حاشيه  در همين حوالي  در حاشيه، در متن
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كرگدن نامه

اخيرا جن��اب صفارهرندي، 
عض��و مجم��ع تش��خيص 
مصلحت نظ��ام گفت: »بنده 
از كساني هستم كه مي گويم 
پيش از وقوع فتنه بين سران 
فتنه و دش��منان، نشست و 
برخاستي نبوده و براي آن نيز 
سندي نداريم. البته شايد دوستان ديگر مستنداتي 
داشته باشند«. اين سخن را ايشان در مجلسي بيان 
كرد ك��ه وزير اطالع��ات دولت احمدي ن��ژاد، زمين 
و زمان را ب��ه هم دوخ��ت تا همچنان مدعي ش��ود 
كه معترضان س��ال 88 وابس��ته به بيگانه بودند و با 
هماهنگي آنان قصد براندازي داشتند! بنده هميشه 
گفته ام كه تاريخ جمهوري اس��المي به قبل و بعد از 
سال 88 تقسيم شده و از اين پس همه چيز در كشور 
ما رنگ 88 را به خود خواهد داش��ت. به همين دليل 
معتقدم اگر بزرگان نظام پرونده سال 88 را به شكل 
مطلوبي نبندند، نيروهاي انقالب به صورت دو جريان 
مس��تقل و رودرروي هم، ادامه حيات خواهند داد و 
بعدها حل مشكالت فيمابين دشوارتر و نزديك كردن 
مواضع خدمت آنان ناشدني خواهد شد. بنابراين اگر 
قصد داريم اين انقالب بماند و نيروهاي وفادار به نظام 
در دو طيف سياسي اصولگرا و اصالح طلب، بتوانند در 
كنار هم عمل كنند بايد از همين االن فكري كرد و از 
تشديد تعارضات جلوگيري به عمل آورد و الزمه آن 
هم نزديك كردن فهم رخدادهاي س��ال 88 نزد اين 
نيروها است.  در س��ال 88 براي حذف رقيب و از بين 
بردن پايگاه مردمي معترضان، صدها ادعاي بي وجه 
مطرح ش��د كه هيچ دليل و قرينه اي براي آن وجود 
ندارد. مالقات جناب خاتمي با سوروس، گرفتن يك 
ميليارد دالر پول از امريكا، تالش براي ايجاد انقالب 
رنگي، آتش زدن عكس امام، بي حرمتي به مقدسات 
ديني و شعائر روز عاش��ورا و ده ها ادعاي ديگر در آن 
زمان به اين دليل مطرح شدند كه كاربرد داشتند اما 
سند و دليلي براي آن ارايه نشد كه نشد. اكنون برخي 
از آقايان اذعان مي كنند كه آن سخنان درست نيست. 
ما از اين انصاف آنان تقدير مي كنيم اما بهترين كار اين 
است كه اجازه دهيم رخدادهاي س��ال 88 به روايت 

ديگران هم گفته شود. 

هرساله در روزهاي اول زمستان رسانه ها مطالبي 
درباره كريس��مس و س��ال نوي مي��الدي دارند. 
بيشتر اين نوشته ها وجه تاريخي اين اعياد و رسوم 
مسيحيان ايران در اين ايام را مورد توجه قرار داده. 

يك��ي از مش��هورترين آنها يادداش��تي اس��ت كه 
روبرت صافاريان س��ال ها پيش نوشته و هنوز هم 
گاهي بازنشر مي ش��ود. اين منتقد سينما توضيح 
داده كه ارامن��ه مثل اروپايي ه��ا و امريكايي ها كه 
اكثرا كاتوليك هس��تند، 24 دس��امبر را به عنوان 
كريس��مس جش��ن نمي گيرند و در تقويم ش��ان 
پنجم ژانويه را به عنوان ش��ب تولد حضرت مسيح 
تيك زده اند. اگر به اين موضوع عالقه مند باش��يد، 

مي توانيد اين يادداشت را در اينترنت پيدا كنيد. 
از اين بحث تاريخي ك��ه بگذريم به نمادهايي مثل 
بابانوئل و البته درخت كاج مي رس��يم كه از عناصر 
مهم اين جشن ها هستند. اين روزها ديدن درخت 
كاج تزيين شده پشت ويترين مغازه ها تقريبا عادي 
ش��ده و تنها به مح��الت مسيحي نش��ين محدود 
نمي شود، تا جايي كه به محالت ديگر تهران و حتي 

برخي شهرستان ها هم سرايت كرده است. 
اين فراگيري در سطح جامعه البته حساسيت هايي 
به وجود آورده و يكي از بحث هاي داغ ش��بكه هاي 
اجتماع��ي اس��ت. گروه��ي اي��ن روزه��ا ترجيح 
مي دهند در جش��ن مس��يحيان ش��ريك باشند، 
درخت مي خرند و آن را با گوي ها و ريسه ها تزيين 
مي كنند. مخالفان اما اين كار را تقليدي كوركورانه 

مي دانند و آنها را كاسه داغ تر از  آش مي نامند. 
اين اتفاق را مي توان در قالب نظريه جهاني ش��دن 
تحليل ك��رد و عادي دانس��ت ي��ا به نش��انه نفوذ 
فرهنگي عليه آن موضع گرفت. حالت سوم هم اين 
است كه فارغ از بحث هاي نظري، به چشم فرصتي 
نگاه كرد كه مردم دمي خوش باش��ند و از كابوس 
آلودگي هوا و زلزله فاصله بگيرند. آن چهارش��نبه 
شب هراسناك كه تهران لرزيد، مي تواند تلنگري 
باش��د كه زندگي را ج��ور ديگري ببيني��م و قدر 
فرصت ها براي بودن در كنار دوستان و نزديكان را 

بيشتر بدانيم. 

هفت��ه اي ك��ه گذش��ت، يك��ي از بدترين 
هفته هاي زندگي من و همشهري هايم بود؛ 
پرمخاطره و پرخطر. آبي آس��مان زير اليه 
ضخيمي از دود مدفون بود و مس��كن هاي 
تك��راري اي مث��ل تعطيل��ي مدرس��ه ها و 
ممنوعي��ت ت��ردد اتومبيل ها ه��م كاري 
از دست ش��ان برنمي آم��د. كمتر كس��ي را 
مي ديدي كه لبخند بزند. آخرالزمان بود. همه در ترس��ي عميق و 
يأس��ي بي انتها فرو رفته بوديم و بيجا نيس��ت اگر بگويم مردن را 
زندگي مي كرديم. خدا مي داند در همين يك هفته گذشته، چند 
س��ال از عمر هر كدام مان كم ش��د. چقدر عارضه زودرس يا ديرپز 
وارد تن مان ش��د و حاال مانده ت��ا صدايش دربياي��د. هفته تلخي 
بود. زير 12000 تن س��رب نفس هاي مان بريده شد و آخر كار هم 
-چهارشنبه شب- زلزله دل ها و خانه هاي مان را لرزاند، تا احساس 
عميق بي پناهي عمومي را تجربه كنيم. گرد يأس و ترس پاشيده 
شده بود روي سر ش��هر و مردم، و نگراني بود كه از چشم ها بيرون 
مي ريخت. خيلي خوش اقبال بوديم كه پيش از رسيدن يلدا، دست 
باراني نس��يم، صورت ما و تهران مان را نوازش كرد؛ كم بود، خيلي 
كم، و معض��ل بزرگ آلودگ��ي را برطرف نكرد، ام��ا يلداي مان را از 
آن دودزدگي مفرط نجات داد. كمي دل م��ان را خوش كرد. كمي 
اميدوارمان كرد. دست كم كمك كرد تا در يلداي 96 بتوانيم براي 
دقايقي، ف��ارغ از آلودگي هوا و لرزش زمي��ن، تفألي به حافِظ جان 
بزنيم و زمس��تان را اگر نه با دلي خوش، كه ب��ا دلي كمترناخوش 
شروع كنيم. الزم است هم ما -ش��هروندان- و هم سياست گذاران 
كالن و مديران شهري -كه خودش��ان هم جزو شهروندان همين 
تهرانند- مسووالنه تر با هواي اين شهر و ريه هاي خودمان برخورد 
كنيم. دعاي باران افاقه نمي كند، ما معقول و مختار آفريده شده ايم؛ 
الزم اس��ت از اين عقل و اختيار اس��تفاده كنيم! ب��راي چه زماني 
مي خواهيم ذخيره اش كنيم؟ براي ك��دام زندگي و زمانه ديگري؟ 
ما داريم به دس��ت خودمان، خودمان را به كش��تن مي دهيم؛ يك 
هاراگيري دسته جمعي، كه البته برخالف هاراگيري سامورايي ها، 
در آن خبري از شرافت نيست، بي مسووليتي است و ناداني. آسمان 
آبي و هواي قابل تنفس كمترين حق هر انس��اني اس��ت؛ كف هرم 
مازلو. حاال تهران و ما مي توانيم كمي -فقط كمي- نفس بكش��يم. 
اما با يك گل -آن هم كوچك و هنوز نارس- بهار نمي شود. نشويم 
مصداق آن شعر نيما كه گفت »غم اين خفته چند، خواب در چشم 
ترم مي شكند. « بيدار ش��ويم و به هوش باشيم. هفته خاكستري-

سربي آخر پاييز 96 همين بيخ گوش مان است. 

س��ه مجوس ايران��ي خب��ر تولد پيامب��ر خدا 
را در عال��م پراكندند. آنها از اس��رار غيب خبر 
داش��تند و مي دانس��تند اي��ن ك��ودك ت��ازه 
متولدش��ده دنيا را زير و زبر مي كند. به چشم 
سر، عيس��ي مس��يح در بيغوله اي به دنيا آمد. 
تعبير كرده اند ب��ه خرابه اي  كه بيش��تر آغول 
بود ت��ا خانه. ب��ه تعبير ق��رآن، مري��م از همه 
كناره گرفت و به مكان شرقي رفت. اين مكان 
ش��رقي ش��ايد بيت المقدس باش��د، شايد هم 
جاي ديگر. هرچه هس��ت خورش��يد مسيح از 
اين ش��رق طالع ش��د و عالمي را منور كرد. در 
متون عرفاني جايگاه عيس��ي آس��مان چهارم 
اس��ت. خورش��يد هم در نجوم بطلميوسي در 
همين آس��مان اس��ت. به همين اعتبار عيسي 
را خورشيدس��وار ناميده اند. ب��ه تعبير نظامي 
»س��ايه خورشيدس��واران طلب/ رن��ج خود و 
راحت ي��اران طلب.« در من��ش آن پيامبر هم 
ذكر ش��ده كه رنج عال��م را به ج��ان خريد تا 
يارانش راحت باشند. عيس��ي)ع( عمر بلندي 
نداشت بس��يار هم رنج ديد. هم مريم رنج ديد 
و هم پسرش. مريم را گفته اند به معني درياي 
غم است. چنان س��ايه اندوه بر سر او سنگيني 
مي كرد كه در تنهايي و تحم��ل درد زايمان و 
ترس از تهمت ه��ا گفت »كاش پي��ش از اين 
مرده بودم و به كلي فراموش مي شدم.« خوب 
است نذر مادرش را نيز به ياد بياوريم. اين نذر 
تاريخ را تغيير داد و مس��ير بن��ي آدم را عوض 
كرد: ن��ذر مي كنم ت��ا فرزندم »آزاد« باش��د... 
اينجا معن��ي آزاد با چيزي كه م��ا از آزادي در 
ذهن داريم متفاوت اس��ت. اما قابل تامل است 
كه بانوي محرر، درياي غم ناميده مي ش��ود... 
خداوند به مري��م مي گوي��د اندوهگين مباش 
كه خداون��د پايين پايت چش��مه اي قرار داده 
اس��ت... وقتي مردم طعنه ها مي زنند و مريم را 
سوال پيچ مي كنند، عيسي مسيح در گهواره به 
س��خن مي آيد و مي فرمايد »اني عبداهلل اتاني 
الكتاب وجعلني نبيا.« سالم خداوند بر عيسي 

و بر محمد و بر آل محمد. 

قطعا سندي وجود ندارد!
دمي براي خوشي

سايه خورشيدسواران طلبدعاي باران افاقه نمي كند

كاوه فوالدي نسبعلي شكوهي

تخته سياه حركات موزون

وقتي كه كردم امضا شب بود و خسته بودم/ بر روي مال دنيا من چشم بسته بودم
آنقدر كه براي تامين اجتماعي/ غم خورده بودم آن روز در خود شكسته بودم

از فكر درد مردم از صبح بنده مثِل/ اسفند روي آتش از جام جسته بودم
تازه نشسته بودم يك گوشه اتاق و/ از رنج و كار و كوشش يك ذره رسته بودم
وقتي كه چك كشيدم اعداد را نديدم/ اي  كاش دسته چك را از هم گسسته بودم

شب بود... 
بعضي خبرها در يك اتفاق خالصه نمي شوند و وقتي از راه مي رسند، انگار بخش��ي از خاطرات ما را دوباره زنده 
مي كنند؛ خبري مثل درگذشت باب گيونز، خالق انيميشن »باگزباني« و تصويرگر »تام و جري« و »سفيدبرفي و 
هفت كوتوله« كه روز گذشته و در سن 99 سالگي درگذشت. هنرمندي كه شايد اسم واقعي اش را نمي دانستيم اما بخش بزرگي 
از نوستالژي  كودكي مان را از او وام گرفته ايم. با اين خبر روز دوشنبه را آغاز مي كنيم؛ روزي كه شاخص آلودگي هوا براي گروه هاي 
حساس دوباره ناسالم شده و آن طور كه سازمان هواشناس��ي اعالم كرده در روزهاي آينده شايد فقط رفت و آمد ابرها بتواند تا 
حدي غبار آلودگي را از ابتدايي ترين روزهاي زمستان بي برف 96 كم كند. همه اينها در حالي است كه نمودار نرخ زنده دالر و 
يورو هم روند افزايشي داشته اما قيمت طال و سكه ثابت مانده است. بنابراين چيزي نمي ماند جز اينكه در اين روزهاي به اصطالح 

زمستاني بي برف و آلوده چشم به آسمان بدوزيم و به ياد همان نوستالژي هاي كودكي مان به دنيا و خبرهايش لبخند بزنيم. 

خاطرات سفيد برفي در زمستان بي برف

مهدي استاد احمد 
شعر طنز

سيدعلي ميرفتاح آرمن ساروخانيان 


