
  صاحب امتياز و مديرمسوول: الياس حضرتي
  جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري: بهروز بهزادي

  سردبير :  سيدعلي ميرفتاح
  معاون اجرايي: حجت طهماسبي

  مشاور مدير مسوول: محمد حضرتي
  رئيس سازمان آگهي ها:  علي حضرتي

 نشاني:خيابان ستارخان، خيابان كوثر دوم، بن بست مينو
  تلفن خانه:66124025 - 66124024    نمابر:66124021 

  توزيع: نشر گستر امروز    تلفن: 61933000   
  چاپ:نشر روزتاب    تلفن:44545076   

  اذان ظهر:12/16    غروب آفتاب: 17/21    اذان مغرب: 17/41     اذان صبح فردا: 5/43    طلوع آفتاب فردا : 7/10

info@etemadnewspaper.ir 
www.etemadnewspaper.ir

تيتر مصور| سفر پر حاشيه پاپ به شيلي
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آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

متن در حاشيه به تماشاي خويش در همين حوالي
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كرگدن نامه

ابوالحس��ن نجف��ي، آنچنان 
نام آشناس��ت ك��ه صحبت 
درباره او تكرار مكررات است 
و من ه��م نمي خواهم حرف 
تك��راري بزن��م. ش��ايد تنها 
نكته كه بسياري نمي دانند، 
و  تغيي��رات  سرنوش��ت 
افزوده هايي است كه اس��تاد ابوالحسن نجفي براي 
كتاب »غلط ننوس��يم« تهيه كردند. زماني كه اين 
كتاب منتشر ش��د، دكتر محمدرضا باطني نقدي با 
عنوان »اجازه بدهيد غلط بنويسيم« و با لحني تند 
درباره كتاب نوشت. اين نقد نه به خاطر مسائلي كه 
ذكر شد، بلكه به دليل لحن آن نوش��تار، بسياري از 
خوانندگان را آزرده خاطر ك��رد؛ البته دكتر باطني 
نكته هايي را هم اش��اره ك��رده بودند ك��ه از لحاظ 
زبان شناسي قابل تامل بود. چند سال بعد از آن استاد 
نجفي با توجه به كم و كاستي هاي بسيار، تغييرات 
وس��يعي در »غلط ننويس��يم« انجام داد و تمام اين 
تغييرات را در برگه ها يا به اصطالح فيش هايي مرتب 
و منظم كرد. بع��د از آن در جلس��ه اي كه به همين 
مناسبت تشكيل شد، اس��تاد نجفي و دكتر باطني 
با يكديگر مباحثه كردند، اس��تاد نجف��ي بعضي از 
اشكاالت ذكر ش��ده را با نهايت تشكر پذيرفت و اين 
جلسه در نهايت با احترام و بدون سر وصداهاي چند 
سال پيش، تمام شد. پس از آن از استاد نجفي سوال 
پرسيدم كه با افزودن اين تغييرات و افزوده ها حجم 
كتاب چقدر تغيير مي كند و ايش��ان پاسخ دادند كه 
حجم كتاب، دو سه برابر مي ش��ود. متاسفانه استاد 
نجفي هنوز به كار وارد كردن تغيي��رات و افزوده ها 
نپرداخته بود كه دست شان از دنيا كوتاه شد. بنا شد 
آنچه از استاد نجفي و كتابخانه ايشان باقي مانده به 
فرهنگستان زبان و ادب فارس��ي منتقل شود. حاال 
اينكه اين اتفاق، وصيت خود اس��تاد نجف��ي بود يا 
تصميم  فرهنگستان كه البته تصميم خوبي هم بود، 
نمي دانم اما سرنوشت اين برگه ها و فيش ها همچنان 
نامعلوم است. در اين فرصت و به بهانه سالمرگ ايشان 
بهتر ديدم به سرنوشت اين ميراث اشاره كنم كه نياز 
است پيدا شوند و ويرايشگري قابل، آنها را مرتب كند 

و به كتاب بيفزايد   اگرچه كار ساده اي نيست. 

خبر اوليه را 9 صبح شنيدم. داش��تم كار مي كردم كه ديدم در گروه 
رفقاي روزنامه نگار، يكي نوش��ت »پالس��كو آتيش گرفت��ه. انگار 
خطريه.« دويدم سمت تراس كوچك خانه و با چشم هاي گشادشده 
ستون دودي را ديدم كه با دست هاي سياهش، مثل ديوانه مستي، 
آس��مان تهران را خراش مي داد. ديگر نتوانستم كار كنم. قلبم تند 
مي زد. هنوز نمي دانس��تم اوضاع توي ساختمان از چه قرار است. به 
نظرم بديهي بود كه براي جلوگيري از فاجعه اي انساني، ساختمان 
را خالي كرده اند. در آن يكي دو س��اعت اول - پي��ش از فرو ريختن 
پالسكو و خبر گرفتن از عمق فاجعه- بيشتر به دو چيز فكر مي كردم: 
يكي كاسبان پالسكو و اينكه ش��ب عيدي چه نحوستي دامن شان 
را گرفته و ديگري خود پالس��كو و اينكه مرمت و مقاوم س��ازي اين 
ميراث گرانقدر تهران چقدر طول مي كشد، چقدر هزينه دارد و اصال 
چطور مي ش��ود برايش برنامه ريزي كرد؛ وقتي اين همه ش��هروند 
دارند از قبلش نان مي خورند و خدمات مي گيرند. وقتي اين فكرها 
در سرم بود، هنوز پالسكو روي سر آتش نش��ان ها و شهروندها آوار 
نشده و تبديل به تلي از خاك نشده بود، هنوز خبرنگار شبكه خبر 
برنگشته بود و به پشت سرش نگاه نكرده بود و نگفته بود »متاسفانه 
همون طور كه... ا... س��اختمون ريخت، س��اختمون فرو ريخت... « 
بي اختيار اشك از چشم هايم جاري شد. نكند كسي از آتش نشان ها 
توي ساختمان مانده باشد، نكند كس��ي از كاسبان و كارگران توي 
ساختمان بوده باشد؛ كه بودند: شانزده آتش نشان و تعدادي شهروند. 
خاطر و خاطره شان تا هميش��ه زنده خواهد بود و -توأمان- يادآور 
ش��جاعت و مس��ووليت پذيري آنها و ضعف مديران شهري وقت. 
حاال، مديرعامل س��ازمان آتش نش��اني مي گويد »243 پالسكوي 
بالقوه در تهران داريم.« اين مس��اله اي بغرنج و پيچيده است. به اين 
سادگي ها نمي شود برايش راه حلي پيدا كرد. در عين حال نمي شود 
هم به حال خود رهايش كرد. بيشتر اين ساختمان هاي ناامن مركز 
خريد و توليدي هس��تند؛ محل كسب عده اي از ش��هروندان و رفع 
نيازهاي عده اي ديگر. بعضي ها كه رضاخاني فكر مي كنند، مي گويند 
شهرداري بايد اين س��اختمان ها را پلمب كند و درش��ان را تخته. 
نمي دانم اگر كسب و روزي خودشان هم به اين ساختمان ها وابسته 
بود، از اين نس��خه ها تجويز مي كردند يا نه. راه حل - هرچه باش��د- 
مشت آهنين نيست. و البته مديريت شهري هم نمي تواند بي تفاوت 
بماند و به پيشواز فاجعه برود. نياز به اعتمادسازي و تعامل بين مالكان 
و بهره وران و مديران شهري است. اگر اين تعامل صورت نگيرد، زبانم 
الل، دور نيست كه دوباره در عزاي جمعي از هم وطنان مان پيراهن 

سياه بپوشيم و داغ دل مان تازه شود. 

زندگي آميخته اي است از اتفاقات تلخ و شيرين. گاهي 
خبرهاي خوب مي شنويم و كام مان شيرين مي شود، 
گاهي هم خبرهاي بد روي س��رمان آوار مي ش��وند و 
كام مان را تلخ تر از زهر مي كنند. آتش سوزي پالسكو 
يكي از همين حوادث ناگوار بود كه حسابي حال مان 
را گرفت و كام مان را تلخ كرد. اولش بعيد مي دانستيم 
زورمان به آتش نرسد. صبح كه خبرها و عكس ها آمد، 
ما كه تخصصي نداريم و چيز زيادي از آتش و قدرتش 
نمي دانيم، پيش خود گفتيم احتماال مهار مي شود... 
اما نشد. زبانه هاي آتش با بخت نامساعد و ندانم كاري 
بعضي از سكنه و اهمال و بي مباالتي بعضي مسووالن 
دست به دست هم دادند و پشت ساختمان را به خاك 
رساندند و صحنه هاي اسفباري را به نمايش گذاشتند. 
جلوي چش��م مان و در معرض صدها دوربين، شانزده 
آتش نش��ان هم، در حين انجام وظيفه، به ش��هادت 
رس��يدند و نه فقط خانواده هاي خ��ود را، كه ملتي را 
داغدار كردند. حقيق��ي و مجازي، مل��ت از قهرمانان 
آتش نشان قدرداني كردند و بازماندگان حادثه را تنها 
نگذاشتند. كوچك و بزرگ، با عكس و نوشته و حضور 
در تشييع جنازه، با آتش نش��ان ها و مصيبت ديدگان 
همدردي كردند و يكي از زيباتري��ن تصاوير رفاقت و 
مواسات و برادري را پديد آوردند. اصل حادثه بي شك 
تلخ بود اما حضور گسترده مردم نه تنها دل داغديدگان 
را آرام ك��رد بلكه مجالي فراه��م آورد تا مردم همصدا 
و همدل ش��وند و يكديگر را غمخواري كنند. مقامات 
بلندپايه نيز پاي كار آمدند و دل ب��ه دل ملت دادند و 
قدري از سنگيني اندوه را كاستند. از اين اتفاقات همه 
جاي دنيا مي افتد، اينجا هم. در كشورهاي پيشرفته تر 
از ما هم گاهي زور تكنول��وژي و عقل و امكانات مدرن 
به آتش نمي رسدو از پسش برنمي آيد. در كشورهاي 
ديگر هم گاهي آسمانخراش ها مي سوزند، قطارها به 
هم مي زنند و كشتي ها غرق مي شوند. چندماه قبل از 
حادثه ناگوار سانچي، وسط اقيانوس آرام ناو امريكايي با 
يك كشتي تصادف كرد و تعدادي از خدمه ناو كشته و 
مفقوداالثر شدند. خبرش را درتلويزيون ، با لحني آلوده 
به طعنه و تسخر خواندند كه به نظرم كار خوبي نكردند. 
منظورم اين است كه در همه جاي دنيا زلزله و تصادف 
و آتش سوزي هس��ت و اين طور نيس��ت كه در دايره 
قسمت به ما تلخي داده باشند، به آنها شيريني. گاهي 
كه در روزنامه ها و ش��بكه هاي مج��ازي چرخ مي زنم 
چيزي كه به ش��دت به چش��مم مي آيد همين است 
كه اكثر رفقا در تبيين درد و رنج كلي گويي مي كنند 
و چنين مي نمايند كه در دايره قس��مت، م��ا عالوه و 
عليحده رنج مي بريم و بقيه دني��ا وضع و حال بهتري 
دارند. زبان ما مانوس با ش��عر و خيال و استعاره است 
و خواسته و ناخواس��ته مبالغه در آن حضوري پررنگ 
دارد... يك سال از حادثه پالسكو مي گذرد. نزديك به 
سالگرد پالسكو، سانچي هم گرفتار حادثه شد و همين 
تقارن، ذهن و زبان خيلي از رفق��ا را به كار انداخت تا از 
تقدير محتوم درد و رنج سخن بگويند و از زمين و زمان 
شكايت كنند كه چرا مصيبت و حادثه، دست از سرمان 
برنمي دارند و م��ا را به حال خ��ود نمي گذارند. اينكه 
مي گويم شعر و اغراق به قلم و زبان ما راه يافته اند بي ربط 
نمي گويم. انوري شاعر بدبختي نبود. در زندگي اش هم 
نقاط روشن داشت، هم تاريك. هم خوش گذرانده بود 
و هم بد. اما طفلي در يك بره��ه بد مي آورد و فرزندش 
را از دس��ت مي دهد. غم فرزند البته كه جانكاه است، 
اما او تنها پسرمرده تاريخ نيست. خيلي هاي ديگرهم 
بندگان خدا چنين غمي را تجربه كرده اند. منتهي او 
شاعرانه مي نويس��د »هر باليي كز آسمان  آيد، گرچه 
بر ديگري قضا باشد/ به زمين نارسيده مي پرسد خانه 
انوري كجاست؟« شبيه به همين تعبير را دوستان ما 
در روزنامه ها و شبكه هاي مجازي درباره غم و غصه هاي 
فردي و اجتماعي مي نويسند و مي گويند »خانه ايران 
كجاست؟« نمي خواهم بگويم ناشكريم. نه. اما به نظرم 
قدري درباره غ��م و غصه هاي مان مبالغه مي كنيم و از 
حادثه هاي تلخ حكم كل��ي صادر مي كني��م و با آنها 
به مثابه تقدير محتوم برخورد مي كنيم. در س��الگرد 
پالس��كو روزنامه ها را ورق زدم و تيتره��اي مطالب را 
خواندم: داغي كه سرد نشد، از عرش به فرش افتاديم، 
با پالسكو فروريختيم، آواري كه بر سر ما ريخت... اين 
تيترها عموما از دل برآمده اند و صداقت نويسنده ها را 
بازمي گويند، اما آيا واقعا پالسكو چنين قابليتي را دارد 
كه نماد غم و اندوه ما باش��د؟ اينكه ب��راي مردم دل 
بسوزانيم موجه اس��ت اما آيا براي آهن و سيمان هم 
بايد دل بس��وزانيم؟ آن هم آهن و سيماني كه مطلقا 
نماد هويتي ما نيستند. يكي نوشته بود پالسكو هويت 
ما بود. چرا؟ امريكايي ها درباره برج هاي دوقلو چنين 
مبالغه اي نكردن��د كه ما درباره پالس��كو مي كنيم... 
مي دانيد چه مي گويم؟ عرضم اين اس��ت كه گاهي 
خوب اس��ت ش��اعرانگي مان را كنترل كنيم و حكم 
صادر نكنيم كه هرس��اله بهار با عزاي دل ما مي آيد؛ 
نمي آيد. نيام��ده، نمي آيد و نخواهد آم��د. بناي عالم 
طوري است كه غم و خوش��ي درهمند و همانطوري 
كه يك س��ال بهار با ع��زاي دل مي آيد س��ال بعدش 
با ش��ادماني مي آيد. اگر جاي س��ونامي زدگان بوديم 
چه مي گفتيم؟ يا اگرجاي توف��ان زدگان... مي دانيد 
گردبادهاي امريكا س��الي چند نفر را آواره مي كنند و 
زار و زندگي شان را به سرزمين عجايب مي فرستند؟ 
مي دانيد وقتي روي س��گ اقيانوس ب��اال مي آيد چه 
باليي سر نشستگان بر س��احل امن مي آورد؟ اشتباه 
نكني��د. نمي گويم وضع م��ا از بقيه بهتر اس��ت بلكه 
مي گويم باور كنيد وضع مان از بقيه بدتر نيست. البته 
در اهمال، در ندانم كاري، در بي مباالتي، در بي خيالي و 

تنبلي و فرصت سوزي حايز رتبه ايم اما در بال و قضا نه.

ميراث استاد كجاست

زندگي ش��هري مدرن گاهي انس��ان را ب��ه انزوايي 
اجباري تبعيد مي كند. هياهو و ازدحام ش��هر باعث 
مي ش��ود تا آدمي زمان و توان ارتباط برقرار كردن را 
از دس��ت داده، در نتيجه به فردي تنها تبديل شود. 
مشكالت پش��ت چنين ش��رايطي به حدي جدي 
اس��ت كه اين هفته در خبرها داشتيم نخست وزير 
انگليس وزارت يا معاونتي مخصوص رس��يدگي به 
امور شهروندان تنها تشكيل داده است تا از صدمات 
اين موقعيت كاسته، آنها را از حس طردشدگي نجات 
دهد. طرد ش��دن و تنها ماندن، ي��ادآور عميق ترين 
ترس ه��اي آدم��ي اس��ت. بزرگ تري��ن مج��ازات 
گناهكاراني مانند ش��يطان يا قابيل در اس��اطير نه 
كشته ش��دن كه طرد و تبعيد ب��ود. در زمانه مدرن 
ما مي��راث دار آن هراس اجدادي هس��تيم. تنهايي 
تكرار تجربه طردشدگي اس��ت كه باعث اضطراب و 
افسردگي در جان انسان مي ش��ود. به اين، احساس 
گناه فرد منزوي را نيز اضافه كنيد كه مدام مي پندارد 
تنهايي تاوان بي كفايتي اوست در جلب نظر ديگران، 
پس دوچندان خويش را مالمت مي كند تا جايي كه 
سرانجام گرفتار در عواطف منفي فرس��وده شده، از 
پا مي افتد. تنهايي تحميل تبعيدي آزارنده به تاوان 
جرمي ناكرده است و تاب آوردنش دوچندان دشوار. 
تنهايي باعث مي شود هلهله پيروزي انسان ناشنيده، 
اش��ك  اندوهش ناديده و ياري   خواس��تن او بيهوده 
باش��د. براي آدمي چنين رها ش��ده به خويش نه به 
دست آوردن لذت بخش است و نه از دست دادن قابل 
جبران. از يونگ، روان پزش��ك مشهور نقل است كه 
نيمي از روان انسان در خلوت شكوفا مي شود و نيمي 
ديگر در ارتباط. جبر زيستن در روزگاري كه ويژگي 
اساسي اش فاصله و ابهام است باعث شده تا ما ارتباط 
خويش با طبيعت، خانواده و دوس��تان را از دس��ت 
بدهيم، پس ناگزير نيازهايي مانند صميميت و پيوند 
برطرف نمي شوند. از آن سو وقتي تنهايي اجبار انسان 
باشد ديگر نامش نه خلوت كه انزوايي جانكاه است. در 
زمانه فقدان ارتباط با معنا و نبود خلوت خودخواسته، 
به گمانم معاون نخست وزير در امور تنهايي قرار است 

كار خيلي سختي در پيش داشته باشد. 

خانه ايران كجاستهان،  اي دل عبرت بينوزارت تنهايي

سيدضيا   موحد

نگاه آخر

يك چيزي هست به نام»زمان 
طالي��ي« ! نمي دان��م از ك��ي 
»طال« ش��د ش��اخص سنجش 
از  همه چي��ز:  ارزش��مندي 
زيوري ها گرفته تا گنبد و ضريح 
و معب��د و تندي��س خداي��ان و 
قديسان و تا زمان و كالم. از دير 
باز گفته اند و مي گويند: برخي »گزي��ن گويه ها« يا 

همان كلمات قصار را بايد با آب طال نوشت. 
تا هنوزواژه اي ارزش��مند تر پيدا نكرده اي��م به ناچار 
با همين»طال« كنار مي آيم و اندك��ي درباره »زمان 
طاليي« مي نويس��م. براي انس��ان در موقعيت هاي 
گوناگون، لحظه ها ي��ا برهه هايي پي��ش مي آيد كه 
چه بس��ا سرنوش��ت او را به كلي دگرگون مي كند به 
شرط اينكه حواسش باشد يا ديگران، حواس شان به 

او باشد. 
كس��ي كه در يك حادثه، خواه ويران ش��دن سقف و 
زير آوار ماندن يا برخورد و واژگون��ي خودرو يا زلزله 
يا حتي يك س��كته قلبي يا مغزي دچار آس��يب در 
اعضاي حس��اس مغز و قلب و ريه ها و ستون فقرات 
مي ش��ود، »زمان طاليي« گاه براي��ش فاصله زماني 
كوتاهي است ميان مرگ و زندگي يا دست كم ميان 

معلول شدن و بازگشت به سالمت. 
تنها رخدادهاي ناگوار نيس��تند كه »زمان طاليي« 
در آنها اهميت دارند. لحظه هاي سرش��ار از ش��ور و 
شادماني همراه با نوعي دلهره خاص، همان وقت كه 
دو نفر كنار هم نشس��ته اند تا در حضور پ��در و مادر 
يا بزرگ ترهاي ش��ان پيمان زندگي مشترك ببندند 
يا بانويي كه در آس��تانه زايمان اس��ت و در اوج درد و 
فش��ار، گاه نيم نگاهي به آن س��وي در زايشگاه دارد 
كه همسرش آيا هست؟ بي قرار اوست يا اصال نيست! 
و چه رسم و شيوه پس��نديده اي است كه در بسياري 
كشورها، ش��وهران را امكان حضور در كنار بانوي در 
حال زايمان فراهم اس��ت. بگذرم. در اين رخدادهاي 
گوارا نيز»زمان طاليي« همان لحظه هاي پر ش��تاب 
انتظار حضور اس��ت. گاه خاطره »ب��ودن يا نبودن« 
كس��ي كه بايد باش��د، همه عمر بر ذه��ن و ضمير و 
احساس آدمي باقي مي ماند، ش��يرين يا تلخ ! اما در 
مجال كوتاه اين نوشته من از رخدادهاي ناگوار سخن 

مي گويم. 
»زمان طاليي« حضور مقامات و مسووالن بر بالين يا 
در كنار شهرونداني كه به هر علت دچار حادثه شده 
يا مي شوند، چه وقت است؟ تفاوتي ندارد كه حادثه، 
زلزله باش��د يا س��قوط يك هواپيما يا ريزش كوه يا 
يخ زدگي و مرگ يك كوهنورد يا دستگيري و زنداني 
ش��دن عده اي به خاطر حضور در ي��ك گردهمايي 
اعتراضي يا آتش سوزي ساختمان پالسكو يا برخورد 
و آتش گرفتن يك نفتكش در پهن��اي بي كران دريا 

آن دوردست ها. 
خيلي تف��اوت دارد كه يك مقام مس��وول به ويژه در 
رده هاي ارشد و ملي، نخستين كسي باشد كه »زمان 

طاليي« هر رخداد را بشناسد و به آن توجه و اهتمام 
داش��ته باش��د. جا نماند. دير نرس��د. ديرتر از حتي 
خبرنگاران! اينك��ه در آن برهه كوتاه »زمان طاليي« 
چه بايد بكند، س��خن ديگري اس��ت. گاه همين كه 
پيش از همه خبر داش��تن و آگاهي و دغدغه مندي 
خود را به افكار عمومي منتقل مي كند، نشان از درك 

او از اهميت »زمان طاليي« دارد. 
برگردي��م و بي هي��چ قض��اوت و ارزش گ��ذاري 
خاصي، ني��م نگاهي كنيم ب��ه چند رخ��داد ناگوار 
كه بر گس��تره اي ملي از افكار عموم��ي ايرانيان اثر 
گذاشت: آتش سوزي و ويراني س��اختمان پالسكو، 
برخورد قطارها، زلزله كرمانش��اه، زندانيان حوادث 
اعتراضي يا اغتشاش��ي چندي پي��ش و اين آخري: 
فاجعه برخورد نفتكش و ج��ان باختن كاركنان آن 
در ميان آب و آتش. گمان ندارم كسي انتظار يا دل 
خوشي داشته باشد از مس��ووالن ايراني كه به شيوه 
شوآفي و مضحك »دونالد ترامپ« هنگام بازديدش 
از پيامده��اي توفان و ب��وران ايالت تگ��زاس رفتار 
كنند. هم��ان ايالتي كه چاه هاي نفت و س��نت هاي 
كابويي اش براي او خيلي هم عزيز اس��ت. او كه پس 
از چند روز از حادثه گذش��ته يادش آمد يا به يادش 
آوردند كه: هي دونالد، تگزاس! بخش گس��ترده اي 
از خانه ه��ا و س��اختمان هاي ش��هر، درب و داغان 
شده بود و او با تشريفات يك سفر شيك و مجلسي 
و ملوكانه س��اعتي به آنجا رفت و با فاصل��ه از دور، 
براي التفات به شهروندان آس��يب ديده، براي آنان 
بس��ته هاي دس��تمال كاغذي رول پرتاب كرد و از 
مقامات دولتي تش��كر. نه! اين تحقير و مچل كردن 
انسان هاس��ت. من مي گويم: آقا يا خانم مس��وول! 
»زمان طاليي« ماجراي نفتك��ش، چند روز پس از 
حادثه و س��كوت يا بي رمقي خبري در رس��انه ملي 
نيست. همان روز يا شب اول است. »زمان طاليي« 
ابراز حساسيت درباره سرنوش��ت بازداشت شدگان 
ح��وادث اخي��ر و چگونگ��ي وضعيت نگه��داري و 
رس��يدگي به پرونده آنان، از همان نخس��تين روز 
اس��ت. اينكه چندين روز بگذرد و تازه يك هش��تم 
نمايندگان م��ردم در مجل��س، تازه ب��ا نامه نگاري 
و درخواس��ت براي بازديد از زن��دان در پي پرس و 
جو باش��ند و البته هنوز به نتيجه اي ملموس يا قابل 
انتش��ار نرس��يده باش��ند، توجه به »زمان طاليي« 

حضور در اين رخداد نيست. 
ش��هروندان يك كش��ور اگر در عمل ب��ه اين نتيجه 
برسند كه متوليان امور، درس��ت در همان لحظه كه 
به حضورشان نياز دارند، كنارش��انند، خيلي چيزها 
عوض مي ش��ود. مگر راهي ج��ز اين ب��راي كاهش 
ش��كاف ميان ملت - دولت در همه جوامع انس��اني 
سراغ داريم؟ در پايان الزم مي دانم بر اين نكته تاكيد 
كنم كه »زمان طاليي« حض��ور در كنار مردم هنگام 
رخدادهاي ناگوار، تنها به يك بار خالصه نمي ش��ود. 
مدام بايد از احوال م��ردم پرس وجو كرد. بايد بود؛ در 

همه لحظه ها كه بايد بود. 

چرا نيستي، همان لحظه كه بايد باشي

احمد پورنجاتي

تخته  سياه هشتگ روز

»خوزستان هوا ندارد، ريزگرد دارد و بودجه مبارزه با ريزگردها را هم مجلس حذف كرده است«؛ تمام خبر اين است و به هيچ توضيح اضافه اي هم نياز 
نداريم تا بگوييم كه چرا در عصر يكشنبه به وقت صعود ناگهاني دالر، اهالي توييتر همه خبرها را رها كردند و هشتگ »خوزستان هوا ندارد« را داغ. آنچه 
مي خوانيد، همراهي مجازي اهالي توييتر با مردم خوزستان است، در روزهايي كه هوا ندارد و بودجه مبارزه با ريزگردها در كميسيون تلفيق مجلس حذف 
شده است: »نشود خوزستان، زيرخاك گورستان شود«، »اسم خوزستان رو عوض كنيد بذاريد »عابربانك ايران«، »موقع انتخابات مردم خوزستان شعار 
مي دادن: با اينكه هوا نداريم، هنوز هوات رو داريم«، »يكم از غبار خوزستان رو بياريم تهران، يكم از دود تهران رو ببريم خوزستان تا سفره جفت مون رنگين 
شه«، «پدربزرگ را گاز خردل عراق كشت، پدر را ريزگرد عراق؛ از توييت هاي يك خوزستاني دهه هشتادي بزودي«، »آخرش نه دشمن خارجي و نه 
اختالف داخلي و نه حتي اقتصاد، محيط زيست بيچاره مون مي كنه«، »خوزستان مصداق بارز خدمات يك طرفه   است؛ با منابع نفتي، آبي و كشاورزي 

فراوانش هنوز داره ظلم مي بينه« و »حاال كه بودجه ريزگردهاي خوزستانم حذف شده، مجلس رو منتقل كنيم اهواز، ببينيم دوام مي آرن؟!«. 

پدربزرگ را گاز خردل كشت، پدر را ريزگرد 
فردا در موسسه پرسش درسگفتار فاطمه صادقي درباره موضوع مهم »حاكميت و 
قدرت موسس« آغاز مي شود. فرشاد مومني هم در روزهايي كه بازار ارز و طال تالطم 
است و همه را نگران كرده، درسگفتار »چشم انداز اقتصاد ايران« را دارد. درسگفتاري 
كه شايد در اين روزها و با دالر چهارهزار و هفتصد توماني و سكه يك ميليون و پانصد 
هزارتوماني، نه تنها جالب كه حتي واجب به نظر مي رسد. اگر اين باال رفتن قيمت ها 
نگران تان كرده و درگير احتماالت باال رفتن قيمت ها هستيد، پيشنهاد خاصي نداريم. 
اما مي توانيم اعالم كنيم فردا هوا در تهران آفتابي و سرد است و از پس فردا هم مي شود 

منتظر بارندگي بود تا شايد اوضاع و احوال روزمره را اندكي آرام تر سپري كنيم.

آرام باشيم؛ هوا آفتابي است

كاوه فوالدي نسب سيدعلي ميرفتاحاميرحسين كاميار

# خوزستان هوا ندارد


