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حركاتموزون

نه

تخته سياه

آخر اسفند بايد دود كرد اسفند ،نه؟ /شد ترافيك و دوباره راه آمد بند ،نه؟
آنقدر دارند عيدي عيد حتما ميروند /تركيه يا اسپانيا دستكم تايلند ،نه؟

شعر طنز

جيبها پر ،رختها نو ،شهر غرق بوي عيد /دل خوش و دنيا قشنگ و زندگي چون قند ،نه؟
نيست در ذهن تو حتي يك سوال بيجواب /هرچه ميپرسم جوابم ميدهي يكبند نه؟

#اكسيژن_بكاريم
ليلي گلستان

ما درخت را دوست داشتيم

وقتي به دروس آمديم براي
زندگ��ي كردن ،من هش��ت
س��الم بود .االن هفتاد و سه
س��الم اس��ت؛ يعني شصت
و سه س��ال پيش .ما بوديم
و بيمارس��تان هداي��ت و
مزارع گندم و بسياري درخت توت  .نه خياباني بود
و نه كوچهاي و نه آدميزادي .فقط زمينهاي زراعي
بود .ما از مي��ان مزارع گندم رد ميش��ديم تا برويم
مدرسهاي در خيابان يخچال .شبها صداي واق واق
سگها بود و گاهي زوزه شغال و روباه .جمعهها روز
جشن ما بود .بچههاي فاميل ميآمدند و ميرفتيم
به سير و سياحت اطراف .هركدام براي خودمان يك
درختانتخابكردهبوديم.هركداممانميدانستيم
از كدام ش��اخهاش برويم باال و پايمان را روي كدام
ش��اخه بگذاريم كه امن باش��د .بع��د ميرفتيم به
باالترين شاخه و مينشستيم به قصه گفتن و گاهي
تئاتر بازي ميكرديم .تئاتره��اي فيالبداهه .وقتي
«باروندرختنشين»كالوينوراخواندميادخودمان
افتادم .درختمان ديگر تبديل ش��ده ب��ود به يك
دوست .گاهي بالش ميبرديم و روي درازاي شاخه
دراز ميكشيديم و آسمان را ،آس��مان آبي آبي را از
وراي شاخههايش تماش��ا ميكرديم .گاهي از وراي
ش��اخهها و برگهاي س��بز براق و تميزش در ابرها
ش��كل حيوان و آدم پيدا ميكردي��م و به همديگر
نشانميداديم.گاهيهمتاميآمديمنشانشدهيم
نسيم ابر را تغيير شكل ميداد و ديگر حيواني نبود و
آدم تبديل به گل شده بود .ما با درختمان زندگي
ميكرديمودوستشداشتيم.
٭٭٭
ديگر در دروس درختي نيس��ت ،مزرعهاي نيست.
ديگر آس��مان آبي نداريم .ديگر ابرها را با لذت تماشا
نميكنيم .فقط س��اختمانهاي دراز و زشت است
و خيابانهاي باريك و ماش��ين و ب��وق .ديگر برگ
درختها پاك و براق نيس��ت ،زنگار دود رويش��ان
نشسته .چركاند .ديگر نه طوطي داريم و نه بلبل و نه
شانهبهسر.دراطرافمهيچچيززيبايينميبينم.هيچ
چيززيبايي .چهبايدكرد؟نميدانم.

فلسفه در خيابان
محسنآزموده

اغراق نكن!

ما آدمها عاش��ق ميش��ويم،
يكي را دوستميداريم و به
او عش��ق ميورزيم .عشق به
تعبيري نابترين احس��اس
بش��ري اس��ت و ب��ه همين
خاط��ر در هر تجرب��هاي كه
تكرار ميشود ،صورتي يكه و بيهمتا مييابد .بيخود
نيست كه شاعر ميگويد :يك قصه بيش نيست غم
عش��ق وين عجب /كز هر زبان كه ميشنوم نامكرر
اس��ت .در دوراني هم كه دو نفر عاشق هم هستند ،از
بيان هر حرفي به هم دري��غ نميكنند و همين طور
براي همديگر نوش��ابه باز ميكنن��د .از قضا همين
عاشق و معشوق دلسوخته ،فردا كه به هر دليلي با هم
قهر ميكنند يا از هم سير ميش��وند ،از بيان بدترين
نس��بتها به يكديگ��ر اجتناب نميكنن��د و گاهي
معشوق سابق را چنان مورد عنايت قرار ميدهند كه
مخاطب تصور ميكند بيچاره مذكور پدرش را كشته
است يا ش��يطاني ديوسيرت اس��ت .اين تنها نمونه
كوچكي از تغيير و تحول در احساسات آدمي از عشق
به نفرت است .در مورد س��اير احساسات و عواطف و
هيجانات نيز وضع بر همين منوال اس��ت .در شماره
قبلگفتيمفيلسوفاناخالقمعتقدندانسانهانسبت
به باورهايشان مسوولند و از نظر اخالقي حق ندارند
هر چيزي را بپذيرند و به ديگران منتقل كنند .اكنون
اضافه ميكنيم كه ما آدمها نس��بت به احساسات و
عواطف و هيجانات خودمان نيز مس��وول هس��تيم.
البتهممكناستبگوييدساحتاحساساتوعواطف
غيراختياري است و در نتيجه خارج از حيطه اخالق.
اما دس��ت كم ميتوان گفت كه ظهور و بروز بيروني
اين احساس��ات در رفتار و گفتار ما ت��ا حدود زيادي
اختياري اس��ت .يعني وقتي من كس��ي را دوس��ت
دارم ،دقيقا متناسب با ميزان عشق و عالق ه درونيام
نسبت به او رفتار كنم و اغراق نكنم .مهمتر از آن اينكه
وقتي به هر دليلي اين رابطه به هم خورد ،سعي كنم
در داوريام نس��بت به آن فرد معقول باشم و بدترين
صفتها را به او نس��بت ندهم .البته شكي نيست كه
اين ميزان از تسلط بر احساسات و هيجانات مستلزم
تمريناستوبهراحتيحاصلنميشود.

آييننامه اخالقحرفهايروزنامهاعتمادرادرسايتبخوانيد

اي كه دستت ميرسد كاري بكن

عيدي و پاداششان واريز شد فورا ،نشد؟ /كارگرها ميزنند از عمق دل لبخند ،نه؟

مهدي استاد احمد
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اگر نگاهي به تقويم بيندازيد ،ميبينيد كه هر سال حوالي چهاردهم اسفند ماه و مصادف با روز احسان
و نيكوكاري ،همهجا پُر ميش��ود از پيامهاي اخالقي كمك به نيازمن��دان و ايدههايي كه در و ديوار
ش��هر را پر ميكند .كمپينهاي مختلفي به اين بهانه راه ميافتد و همه يك صدا ميگويند« :اي كه
دستت ميرسد ،كاري بكن» .حتما از خالل اين كمپينها اقدامات خوبي سر ميگيرد و نيازمندان
زيادي در چندين روز مانده به آغاز سال تازه سر و سامان ميگيرند .حاال امروز صبح و وقتي كه از خانه
بيرون زديد ،حتي اگر نميخواهيد در مواجهه با اين تبليغات باشيد ،بهنام اين روز فكر كنيد ورودررو
با كودكان كار به توصيه كارشناسها و فعاالن مدني ،به بچهها لبخند بزنيد و به آنها نشان دهيد كه به
يادشانهستيد.

تيتر مصور| ترامپ در اسكار
ديوگرنلوند

هشتگروز

 #شين_آباد

زيباييام را ميخواهم
پن��ج س��ال از آن روز داغ ميگ��ذرد؛ روزي ك��ه
آتش باال گرف��ت 29 ،نف��ر از دانشآموزان دختر
مدرسه ش��ينآباد دچار سوختگي شديد شدند و
دو نفر از آنها بر اثر ش��دت جراحات وارده از دنيا
رفتند .حاال بعد از پنج س��ال و ب��ا آمدن تعدادي
از دانشآموزان حادثهديده مدرس��ه شينآباد به
روزنامهها و خبرگزاريهاي تهران ،يك بار ديگر
هشتگ «ش��ين_آباد» در توييتر جان گرفت تا
كاربران توييتر درباره اين دختران صحبت كنند.
دختراني كه تا امروز  172عم��ل انجام دادهاند و
دول��ت هزينههاي آنه��ا را به عه��ده گرفته ،اما
همچن��ان نيازمند امكان��ات و بودجهه��اي تازه
هس��تند .كاربري نوش��ته « :بازماندگان از روند
درمان گله دارن��د ،از وعدههايي كه داده ش��د و

كمتر رنگ حقيق��ت به خود گرف��ت و از توهين
بعضي مس��ووالن ك��ه آنه��ا را «پُ��ررو» خطاب
كردهاند» ،كارب��ر ديگري توييت ك��رده« :ناديا،
يكي از دانشآموزان ش��ينآباد اس��ت .ميگفت
هر چقدر بزرگتر ميش��وم ،تنهات��ر و غمگينتر
ميش��وم .م��ن زن��م .زيباي��يام را ميخواهم»،
كاربر ديگري نوشته « :حرفش��ان روشن است،
زندگيش��ان را ميخواهند ،».كاربري نوش��ته:
«آنها ب��ه تهران آمدن��د .با آخري��ن ذره اميدي
كه هنوز وج��ودش س��تودني اس��ت» ،كاربري
نوشته «:آن ها بعد از پنج سال هنوز چشم انتظار
معجزهان��د» و در نهايت كارب��ري توييت كرده:
گ ميش��وند و درد با آنها
«آنها با رنجش��ان بزر 
قد ميكشد».
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بوي خوش عيد

بهترين عيدي ،يار مهربان است

اس��فند دارد ب��ه ميانههاي��ش ميرس��د و
دوب��اره خيابانها بوي عي��د ميگيرد؛ بوي
نوروز .ما هم دستي به س��ر و روي خودمان و
خانههايمان و خاطرههايمان ميكش��يم
و س��عي ميكنيم كثيفيها و زش��تيها را
بزداييم .كاش بشود سال نو را بدون كدورت
و كينه ش��روع كرد .كاش هيچ پدر و مادري در نوروز ،چش��مبهراه و
چش��مبهدر نمانند .كاش س��نتهاي زيباي نوروز را پاس بداريم و
قدرشان را بدانيم و حواسمان باش��د كه آدم بيسنت ،آدم بيريشه
است و البته در كنار اين پاسداش��ت بد نيست گوشهچشمي هم به
اين مساله داشته باش��يم كه گاهي الزم است بعضي سنتها اصالح
و بهروز و با متقضيات زمانه و زمينه هماهنگ شوند .آيين نوروز كلي
مناسك دارد .بعضيهايشان ،مثل رفتن به دستبوسي بزرگترها
و ديدوبازديد با اقوام و دوس��تان و خانهتكاني ،چنان محتوايي دارند
كه به نظر نميرسد هيچوقت كهنه ش��وند .اما در قبال بعضيهاي
ديگرشان  -مثل حبس كردن ماهيقرمزها توي تنگ و سبز كردن
دانههاي غذايي -ميشود چشمها را شست و جور ديگر ديد .بچه كه
بودم (شش،هفت سالم بود) ِ
دوست همس��ايهاي داشتم كه پدرش
در جنگ اسير شده بود  .يادم هس��ت نوروز كه ميشد به ماهيهاي
توي تنگ نگاه ميكردم و فكر ميكردم پدر دوس��تم هم يك چنين
حا لوروزي دارد :اسير در قفس��ي كوچك؛ جوري كه هر آن ممكن
اس��ت نفس آدم بند بيايد .حاال هم چند سالي است نزديك عيد كه
ميش��ود ،آمار و ارقام را دنبال ميكنم .طبق معمول دقيق نيستند.
اما حد و حدودي دارند كه قابل استناد است؛ مثال ميگويند در كشور
براي سبزههاي سر سفرههاي هفتسين ،بين چهارهزار تا پنجهزار
تن گندم مصرف ميشود .بله ،ميشود اين سبزهها را در سيزدهبهدر
به طبيعت پس بدهيم و خيال خودمان را راحت كنيم كه حواسمان
به محيطزيست هم بوده .اما بد نيست به اين هم فكركنيم كه با اين
ميزانگندم،چندتانانپختهميشود،چندتاهموطنسيرميشوند،
و چندتا لب ميخندند ...بله ،بايد هواي س��نتها را داش��ت ،سفره
هفتسين ،شناسنامه نوروز است و آدم بيسنت آدم بيريشه است.
اما اين هم خوب نيس��ت كه چنان بچسبيم به سنتها كه آيندگان
به خردمنديمان شك كنند .كش��ور ما دوران خشكسالي را سپري
ميكند ،كش��اورزيمان مشكلدار اس��ت و فقر روزبهروز عموميتر
ميش��ود .يافتن جايگزينهايي ب��راي گندم و عدس كار س��ختي
نيست؛ جوري كه هم خردمندانه باشد و هم سنتها و آيينهايي را
كه ميراثدار و نگهبانشان هستيم ،زنده نگه دارد .كمي خالقيت،
سنتهارابهروز وتداومحياتشانراتضمينميكند.

اين روزه��ا در ح��ال جمع
ك��ردن داس��تان ب��راي
ويژهنامههاينوروزيهستم.
همين شنبهاي كه گذشت
ويژهنام��ه عي��د هفتهنامه
«كرگدن» را منتشر كرديم
كه سراسر داستان بود .براي يكي دو جاي ديگر هم
داستان عيد گرفتم به همين خاطر اين اتفاق افتاده
كه در كمتر از يك هفته بيشتر از سه مرتبه با دوست
نويس��ندهاي تماس گرفتهام و از او طلب داس��تان
كردهام .همينجا اعتراف ميكنم كه بيشتر وقتها
اي��ن كار را با ترس و دودل��ي انج��ام دادهام و وقتي
شماره دوستي را براي مرتبه چندم گرفتم به وقت
شنيدن صداي بوق آزاد ،حسي شبيه استرس پيش
از گرفتن كارنامه در دوران تحصيل ته دلم را گرفت
كه دوست نويس��ندهام گوش��ي را بردارد و بگويد
فالني تو هم ش��ورش را درآوردهاي مگر من چقدر
داستان مينويس��م؟ تمام اين تماسها با مهرباني
پاسخ داده شد و تمام دوستان نويسنده رفاقت را در
حق من تمام كردند .ميدانم كه نوشتن داستان در
اين مدت كوتاه كار سختي است و ميدانم كه شب
عيد در ميان اين همه استرس و قرار و مدار مالي با
ذهني كه پر است از حساب و كتابهاي عقبافتاده
كار بسيار سختي است اما تمام رفقا اين كار را انجام
دادند ،به بهترين شكلي كه ممكن بود انجام دادند.
آنوقت بود ك��ه فهميدم اين نويس��ندهها مردم را
دوس��ت دارند،اي كاش كه مردم هم همانقدر آنها
را دوست داشته باشند .دوست داشتن نويسندهها
يعني خريدن كتابهايشان ،خواندن كتابهاي
خريدهش��ده و در نهاي��ت به اش��تراك گذاش��تن
احساس شما در ارتباط با فالن كتاب خانم يا آقاي
نويسندهبااودرصفحاتمجازيآنها.اگرقصدخريد
عيدي براي رفقاي دور و نزديك داريد بدانيد و آگاه
باشيد كه خريدن كتاب بسيار پسنديدهتر از خريد
سررس��يد و كاالهاي مس��تحبي اينچنيني است.
اين سررسيدها دو ،سه سال ديگر بيات ميشوند و
ميراثي براي نوهها و نتيجه ها ،تا در روزهاي مختلف
سال  ۱۳۹۷نقاشي بكش��ند؛ پس از همين حاال يا
كتاببخريديادفترنقاشي.

