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تيتر مصور|درياي پالستيك
واسكو گارگالوف

در همين حوالي متن در حاشيه در متن، در حاشيهامروز در تاريخ

پايان كار نخس��ت وزيري 
ك��ه ب��ه پنه��ان كاري و 
ديكتات��وري متهم بود: در 
س��ير ح��وادث منتهي به 
تصويب قانون ملي كردن 
نفت ايران، قتل حاجعلي 
رزم آرا يك نقطه عطف مهم محس��وب مي شود 
كه به جريان حوادث شتاب بيشتري داد و مسير 
به قدرت رسيدن مصدق و جبهه ملي را هموار 
كرد. رزم آرا از همان آغاز نخست وزيري و حتي 
شايد پيش از آن به امضاي معاهده اي با شركت 
نفت فكر مي كرد ك��ه در آن هر دو طرف، يعني 
هم طرف ايراني و هم طرف انگليس��ي سهمي 
برابر در س��ود و زيان داش��ته باش��ند. از نظر او 
باتوجه به محدوديت هاي كش��ور، دستيابي به 
چني��ن توافقي يك موفقيت بزرگ محس��وب 
مي شد و مساله نفت را يك بار براي هميشه حل 
مي كرد. او اين فكر را جز با نزديك ترين يارانش 
در ميان نگذاش��ت و حتي مذاك��رات خود را با 
ش��ركت نفت از نمايندگان مجلس و نش��ريات 
پنهان كرد. اما مذاكرات مخفي او و نقشه هايي 
كه براي نفت كشور كشيده بود، افشا شد و موج 
بزرگي از اعتراض و انتقاد نسبت به او و دولتي كه 
او رياستش را به عهده داشت به راه افتاد. همه، 
چه رقباي فرصت طلب رزم آرا و چه دلس��وزان 
واقعي كشور به تكاپو افتادند و نخست وزير را به 
ديكتاتوري و قانون شكني و بي اعتنايي به افكار 

عمومي متهم كردند. 
چنان ك��ه از رزم آرا انتظ��ار مي رف��ت او عقب 
ننشس��ت و از طرح خود دس��ت نكشيد. فشار 
مخالف��ان نيز روزبه روز بيش��تر ش��د، اما پيش 
از آنك��ه كار گ��ره بخورد و ش��رايط از آنچه بود 
پيچيده تر ش��ود، روز ش��انزدهم اسفند اتفاقي 
افتاد كه مشابه آن در گذشته، حدود يك سال 
و چند م��اه قبل براي عبدالحس��ين هژير روي 
داده بود. نخس��ت وزير بعد از شركت در مراسم 
ترحيم آيت اهلل فيض و هنگام خروج از مس��جد 
ش��اه تهران -طب��ق روايت مش��هور- به ضرب 
گلوله يكي از اعضاي جنبش فداييان اسالم به 
نام خليل طهماسبي كشته شد و از صحنه نزاع 

كنار رفت. 
مي گوين��د رزم آرا آن روز ب��راي انجام چند كار 
مهم برنامه ريزي كرده بود و قصد شركت در آن 
مجلس را نداشت، اما به اصرار و تشويق اسداهلل 
علم انجام آن كارها را به بعد موكول كرد و راهي 

مراسم ترحيم شد. 
همچنين آغاز فرمانروايي مارك اورل )ماركوس 
اورليوس(؛ او را يكي از »پنج امپراتور خوب« در 
تاريخ روم مي شناس��ند و عموم منابع و روايت 
از وي ب��ه نيك��ي ي��اد مي كنند، ام��ا در دوران 
فرمانروايي او رومي ها از فرات گذشتند و بخش 
وس��يعي از نواح��ي غربي قلمرو شاهنش��اهي 
اش��كاني را غارت و تباه كردند و حتي دو شهر 
بزرگ سلوكيه و تيسفون را به آتش كشيدند و 
س��پس آماده رخنه به خاك اصلي ايران شدند. 
اما طاعون در اردوي س��پاه آنها ش��يوع يافت و 
چندهزار نفر را به كام م��رگ فرو برد. رومي ها 
مجبور به عقب نشيني و خروج از مناطق اشغالي 
شدند، اما طاعون آنها را رها نكرد و همراه شان تا 
خود ايتاليا رفت و چنان كه مشهور است نيمي 
از م��ردم اروپا را درو كرد )161(؛ تولد ميكل آنژ 
)ميكالنجلو بوناروتي(، هنرمند ش��اخص عصر 
رنسانس )1475(؛ تاسيس باشگاه فوتبال رئال 
مادريد )1902(؛ تولد گابريل گارس��يا ماركز، 
نويس��نده كلمبياي��ي و خالق آثار ش��اخصي 
همچون »صد س��ال تنهايي« )1927(؛ مرگ 
استنلي كوبريك، كارگردان امريكايي؛ برخي از 
ساخته هاي او در فهرست پربحث ترين فيلم هاي 

تاريخ سينما جاي مي گيرند )1999(. 

عكس نوشت 

خبرگزاري ايرنا با انتشار مجموعه عكسي از ليگ دسته يك واليبال از زنان تماشاگر مشتاق اين بازي ها اين طور خبر 
داده است: »تماشاچيان در سالن زاگرس مريوان استان كردستان حضور دارند. در ادامه ليگ دسته يك واليبال در 
مرحله نيمه نهايي دو تيم راه ياب ملل مريوان و شهداب يزد به مصاف يكديگر رفتند كه در پايان تيم ميزبان با نتيجه 

3 بر صفر تيم مهمان را شكست داد و به ليگ برتر واليبال صعود كرد«.

در پي��اده رو كريم خ��ان 
براي خودم قدم مي زنم و 
مردم و ماش��ين ها را نگاه 
مي كنم. ب��از نزديك عيد 
اس��ت و خيابان ها پر شده 
از جنب  و جوش��ي كه در 
روزهاي ديگر س��ال، معموال پنهان مي شود و 
پشت اخم هاي عبوسانه  روزمّرگي خبري از آن 
نيست. نسيم ماليمي مي وزد؛ هوا نه سرد است، 
نه گرم. آسمان به فيروزه اي مي زند و چند تكه 

ابر پنبه اي چسبيده اند بهش. 
س��ايه ام جلوي پاهايم قد كشيده روي زمين و 
جلوتر از من به اين گوش��ه و آن گوش��ه سرك 
مي كشد. دس��تفروش ها جنس هاي شان را داد 
مي زنند و بعضي هاي شان كه خوش ذوق ترند، 
جمله ه��اي تبليغات��ي بام��زه اي ول مي كنند 
توي فضا. به خاطر همين هاس��ت كه اسفند را 

دوست دارم.
 حال آدم خوش مي ش��ود؛ خيلي خوش. اصال 
شايد به خاطر همين هاست كه در اسفند عاشق 
شده ام. سر تقاطع ايرانشهر دو تا حاجي  فيروز با 
كاله دوكي و گيوه نوك  تيز و پيراهن شلوار سرخ 
براق و جليقه هاي زرد ميان ماشين ها مي لولند 
و دايره زنگ��ي و تنب��ك به دس��ت مي خوانند و 
مي رقصند. چيزي هم به خط��ر نمي افتد؛ كي 
گفته شادي ويرانگر است؟ نگاهي به آن طرف 
خيابان مي اندازم؛ مردم صف كشيده اند جلوي 
كتابفروش��ي گويا. صف؟ جلوي كتابفروشي؟ 
از ذهن��م مي گذرد كه نكند جا ك��م آورده اند و 
براي اينكه ش��ب  عيدي گوشت به دست همه 
برسد از كتابفروش��ي ها كه معموال خلوت تر از 
دكان هاي ديگرند، كمك گرفته اند. توي مانتو 
فروشي ها و بوتيك ها و لوازم  آرايشي  فروشي ها 
كه اين  روزها جاي س��وزن انداختن هم نيست. 
چند لحظه مي ايس��تم و تماش��ا مي كنم. نكند 
خبري شده. نه، اگر خبري شده باشد كه كسي 
برا ي تماش��ا توي صف نمي ايستد. همه هجوم 
مي برند براي تماش��ا؛ جوري كه حتي پليس و 
آتش نشاني و اورژانس نتوانند به اين راحتي  ها 

به محل حادثه برسند. 
مگر روز پالسكو نبود؟ زن و مردي لبخند به  لب 
از توي مغازه مي آيند بيرون. هر كدام دو،س��ه 
 تا كيس��ه توي دست ش��ان دارند. كسي كه در 
را باز كرده تا زن و مرد برون��د بيرون اولين نفر 
صف را ب��ه درون مغازه فرا مي خواند. حدس��م 
درس��ت بوده؛ حتما ب��راي توزيع بس��ته هاي 
حمايتي از س��رخلوت ترين دكان دارهاي شب 
عيد، يعني كتاب فروش��ي ها كم��ك گرفته اند. 
راهم را مي كش��م و مي روم. جلوي كتابفروشي 
ثالث هم همان بس��اط اس��ت. گردن مي كشم 
 ببين��م صف ت��ا كجا كش��يده ش��ده؛ ته صف 

ديده نمي شود. 
كس��ي از ت��وي كتابفروش��ي مي آي��د بيرون. 
س��رتاپايش را ورن��داز مي كنم. چندتا كيس��ه 
دس��تش اس��ت؛ همه كتاب. مي گويم »كتاب 
گرفتي��ن؟« مي گوي��د »از كتابفروش��ي چيز 
ديگه اي هم مگه مي ش��ه گرف��ت؟« مي گويم 
»يعني اين صف براي كتابه؟« كيسه هاي كتاب 
را مي آورد باال نش��انم مي دهد و مي گويد »نه، 

براي گوشته.« و مي خندد. 
ماتم برده؛ مي گويد »خب��ر ندارين مگه؟ قراره 
امسال همه به هم كتاب عيدي بدن.« بي هيچ 
حرفي نگاهش مي كنم. نمي دانم عالمت تعحب 
باالي س��رم را مي بيند يا چه، كه ادامه مي دهد 
»ب��راي بچه هام يه فكرايي كرده ي��م. چون اونا 
خوش ش��ون مياد پول نو عي��دي بگيرن. قراره 
پوالي ن��و رو بذاريم الي كت��اب بديم بچه ها.« 
يك نفر س��رنا زنان نزديك مي ش��ود؛ دلم دارد 

تند مي زند.

به داليل مختلف، روند تخريب پوشش گياهي 
طبيعي )جنگل ها و مراتع( تش��ديد ش��ده و 
هر ساله خس��ارات زيادي به منابع كشور وارد 
مي ش��ود. از طرف ديگ��ر، بحران هاي محيط 
زيستي منطقه اي و تغيير اقليم سبب افزايش 
دما و تداوم خشكسالي ها يا تغيير رژيم بارش 
)كاهش نزوالت جوي و افزايش باران هاي سيل آس��ا( شده كه تنها راه 

مقابله با آن درختكاري و توسعه فضاي سبز است.
خوشبختانه هر ساله، به بهانه روز درختكاري )15 اسفند ماه( و آغاز هفته 
منابع طبيعي، حركاتي نمادين در زمينه درختكاري و احياي پوشش 
گياهي صورت مي گيرد، ولي بديهي است كه حفظ آب و خاك، تقويت 
دبي پايه رودخانه ها و چشمه ها، تغذيه آبخوان ها، ترسيب كربن، تلطيف 
هوا )تغيير ميكرواقليم و كاهش دما(، جذب گردوغبار، افزايش زيبايي 
منظر، افزايش خدمات اكوسيستمي اراضي جنگلي و مرتعي و بهبود 
معيشت جوامع محلي منوط به رشد و استقرار و ثمردهي درختان است. 
رشد نهال و تبديل آن به درخت تنومند و مقاوم، نياز به حفاظت، آبياري 
و مراقبت )در صورت لزوم سم پاشي يا كوددهي( دارد. يعني مهم تر از 

كاشت نهال، حفظ و مراقبت از آن است.
ظاهرا به دليل مختل��ف از قبيل كمبود منابع مالي يا ضعف نظارت يا 
سودجويي برخي پيمانكاران يا ناآگاهي برخي مردم و يا گردشگران، 
نهال هاي كاشته شده، درست مراقبت و نگهداري نشده و دچار تنش 
كم آبي شده و به تدريج ضعيف شده و جان مي دهند كه به نظرم نوعي 
ظلم و ش��كنجه بر آنان است و در واقع، اين نهال كاشته و رها شده )كه 
يك موجود زنده است و شعور نباتي دارد( معذب و آزرده مي شود و چه 

بسي مسببان اين اتفاق را نفرين كند.
از طرف ديگر، به دليل صرفه جويي در هزينه ها، معموال در نهالستان ها، 
براي كاشت بذر درختان و رشد آنها از كيسه هاي پالستيكي كوچكي 
استفاده مي شود كه فضاي كافي جهت رشد عمودي ريشه نهال را ندارد 
و در نتيجه ريشه نهال به دور خود مي پيچيد و رنجور مي شود و در نتيجه 
قدرت زنده ماني آن پس از كاشت نهال در طبيعت كم مي شود و سرمايه 
به  كار رفته و زحمات توليد نهال و انتقال و كاشت و آبياري آن هدر مي رود. 
اميد است، مسووالن ذي ربط به فرمايش حكيمانه پيامبر اكرم )ص( كه 
فرمودند: »هر كس درختي غرس كند تا به ثمر برسد، خداوند عوض آن 
در بهشت، درختي براي او غرس مي فرمايد.« عمل كنند و سازوكارهاي 
مشاركتي مناس��ب جهت حفظ و نگهداري نهال هاي كاشته شده را 
پيش بيني كنند تا اين نهاالن نورس كمتر مورد ظلم و شكنجه قرار گرفته 

و از هدررفت ساليانه وقت و سرمايه كشور اجتناب شود.

تقريب��ا قطع��ي اس��ت كه 
سيدابراهيم رييسي به عنوان 
رييس قوه قضاييه كارش را به 
زودي شروع مي كند. برخي 
معتقدند انتخاب ايشان از اين 
نظر خوب است كه فردي از 
درون دستگاه قضايي و آشنا با مشكالت و مسائل آن 
برگزيده مي شود برخي هم نه. هر چه باشد از موضع 
خوش بينانه بايد برخورد كنيم و اميد داشته باشيم 
كه اتفاقاتي به دست ايشان بيفتد. برخي انتظاراتم از 
ايشان را بيان مي كنم كه البته ناظر به وضع موجود 

است و ايراداتي است كه بايد مرتفع شود.
1- غيرسياسي شدن دستگاه قضا

قوه قضاييه بايد پناهگاه مردم باشد و هر كسي كه در 
ديگر دستگاه ها، از رسيدن به حق و عدالت مأيوس 
ش��ده اس��ت بايد قوه قضاييه و دادگاه هاي نظام را 
پناهگاه و اميد خودش بداند. ناتوانان و مظلومان كه 
دست شان به هيچ قدرت و مكنتي بند نيست، بيش 
از ديگران به اين دستگاه بايد اميد داشته باشند. يكي 
از عواملي كه مي تواند در همين راس��تا به حيثيت 
قوه قضاييه صدم��ه بزند، اصالت پيدا كردن مواضع 
سياسي دست اندركاران قوه قضا است. معنا ندارد كه 
برخي افراد مورد اتهام، مصون باش��ند و به شكايات 
عليه آنان رسيدگي نش��ود يا مانند بقيه متهمان با 
آنان برخورد نشود اما كساني از جريان سياسي ديگر، 
پيش از وارد ش��دن هر اتهامي، به دادگاه فراخوانده 
شوند و موارد اتهامي آنان بعدها به تدريج فراهم شود. 
همچنين معنا ندارد كه برخي چهره هاي سياسي 
مانند رييس جمهوري اس��بق ايران از برخي افراد و 
نهادها شكايت كرده باشد اما اصال به شكايت ايشان 
رسيدگي نشود تنها به اين دليل كه با او و با مواضع 
سياسي او مخالفند. دس��تگاه قضا بايد به شكايت 
همه افراد و نهادها به صورت مستند رسيدگي كند 
و بي طرف باشد و اال كار به جايي مي كشد كه براي 
پيش بردن يك نظر در زمينه اي مانند فيلترينگ، 
براي يك وزير در حيطه مسووليت كاري اش، پرونده 
قضايي تشكيل خواهد شد و در عين حال بسياري از 
شكايات افراد را عليه نهادها و افراد همفكر، مسكوت 

باقي گذاشته اند.
2- اعالم مواضع سياسي، چرا؟

يكي از مصاديق مهم سياس��ي شدن دستگاه قضا  
اعالم مواض��ع هر روزه رييس دس��تگاه قضا درباره 
همه مسائل سياسي داخلي و خارجي است. واقعيت 
اين است كه در كشورهاي ديگر كه دستگاه قضاييه 
داراي استقالل است ما شاهد اين همه اعالم مواضع 
نيس��تيم. يعني ضرورتي ندارد كه آنان درباره همه 
مسائل از شير مرغ تا جان آدميزاد اعالم نظر كنند. 
كشور در همه حيطه ها از جمله سياست خارجي، 
متوليان خ��ودش را دارد و براي اع��الم مواضع در 
موضوعات گوناگون حوزه سياس��ت خارجي، آنان 
اقدام خواهند ك��رد و بنابراين انتظار نداريم كه قوه 
قضاييه و مسووالن آن هم در اين مسائل وارد شوند. 

3- تداوم فسادستيزي
قطعا مهم ترين ركن مبارزه با فس��اد در هر نظام 
سياسي، دستگاه قضايي كشور است. در عين حال 
مبارزه با فساد هنگامي دشوارتر و حتي ناممكن 
خواهد ش��د كه دس��تگاه هاي نظارت��ي از جمله 
سازمان بازرسي كل كشور يا دادگاه هاي ما خود 
گرفتار فساد شوند كه در آن صورت مبارزه با فساد 
كار بسيار دشواري خواهد شد. در دور جديد اين 
انتظار مي رود كه پيش از مبارزه با فساد در جامعه، 
پديده فساد در درون دستگاه قضا اولويت پيدا كند 
و از شكل گيري فساد پنهان و چنداليه جلوگيري 
به عمل آيد و ب��ا باندهاي فس��اد در پيوند با اين 
دستگاه مبارزه شود. قطعا طي اين سال ها در اين 
زمينه قدم هايي برداشته شده است، اما بزرگ ترين 
ش��اخص براي ارزيابي عملكرد هر نه��ادي و به 
خصوص قوه قضاييه همين قضاوت هايي اس��ت 
كه در افكار عمومي مردم از سالمت يا عدم سالمت 
آنان وج��ود دارد. اين نگاه و قض��اوت عمومي را 
بايد مثبت كرد و بهترين روش هم اصالح عملي 
كاركردها است و نه تبليغات و پاسخگويي و متهم 

كردن منتقدان. 
4- حمايت از نهادهاي مستقل وكال

يكي از ش��اخصه هاي مهم درباره درستي كار قوه 
قضاييه به وضعيت وكالي دادگستري باز مي گردد. 
متاسفانه در س��ال هاي اخير شاهد بوديم كه قوه 
قضاييه دس��ت به ايجاد يك نهاد موازي با كانون 
وكالي س��ابق زده و به تدريج اي��ن توهم را ايجاد 
كرده اس��ت كه براي هدايت برخ��ي پرونده ها به 
نتايج مورد نظر، از وكاليي خاص استفاده مي شود 
و اجازه ورود وكالي مس��تقل داده نمي شود. اين 
روش اعتبار دس��تگاه قضايي را بر باد مي دهد كه 
متاسفانه تا حدي داده اس��ت. به خصوص وقتي 
با تمهيد برخي قواعد قانوني، كاري كردند كه در 
برخي پرونده ها، فقط وكالي مورد تاييد رييس قوه 
قضاييه حق وكالت پيدا مي كنند كه اصال وجهي 
ندارد. در دور جديد بايد دس��تگاه قضايي از ايجاد 
شكاف در ميان وكال خودداري كند و كانون وكالي 
با سابقه موجود را به رسميت بشناسد و با همكاري 
اين نهاد مس��تقل، كاري كند كه مردم باور كنند 
كه امكان دفاع از حقوق خود با توس��ل به وكالي 

انتخابي مستقل، وجود دارد. 
در اين زمينه باز هم مي توان نوشت.

انتظارات از رييسي كه هنوز نيامدهظلم و شكنجه نهال درختان، تا كي؟ پرده اي در خيال، براي اسفندقتل در مجلس ترحيم
علي شكوهيسيد ابوالفضل ميرقاسميكاوه فوالدي نسبمرتضي ميرحسيني

هشتگ روز

شوخي با »خانه تكاني« يكي از رسم هاي هميشگي فضاي مجازي است كه از 
نيمه هاي اسفند آغاز مي شود و تا سال تحويل ادامه دارد. اهالي توييتر فارسي 
اين شوخي ها را امسال هم آغاز كردند و در هشتگ »خانه تكاني« مشغول 
مزه پراني و كنايه به اين رس��م و س��نت قديمي هستند. آنچه مي خوانيد 

منتخبي از اين نوشته هاي طنز است. 
»امروز خانه تكاني به كتاب خانه رسيده و من هي دور مي زنم هي فرافكني 
مي كنم تا با غول اين مرحله مواجه نشوم«، »طي يك پروژه كامال سري 
و طبقه بندي شده دارم يه جورايي از زير خانه تكاني عيد در مي رم چون 
هفت��ه پيش انجام دادم«، »روش صحيح كمك گرفت��ن از مردها در امر 
خانه تكاني: عزيزم اين مبل و بايد عوض كنيم لكه هاش پاك نميشه. خيلي 
كثيفه!كي ميگه لكه هاش پاك نميشه ! برو يه دستمال و شامپو بيار خودم 
تميزش مي كنم«، »خب عيد نزديكه و اين كاربر درفتش را خانه تكاني 
كرد!«، »خانه، متعلق به همه كس��اني س��ت كه در آن زندگي مي كنند. 
منصفانه نيست س��هم بعضي اعضاي خانواده تميزكاري و گردگيري و 
خستگي باشد و سهم بعضي ديگر، استراحت و تماشا كردن و خوردن و 
خوابيدن!«، »خانه تكاني براي مردان س��رطان زا است. بر اساس آخرين 
تحقيقات به عمل آمده، خطر ابتال به سرطان در كمين مرداني است كه در 
اسفندماه خانه تكاني مي كنند«، »بيش از 95 درصد از مرداني كه مجبور 
به خانه تكاني مي شوند پيش از رسيدن به صد سالگي جان خود را از دست 
مي دهند«، »انقدي كه مامانم تو اين سه روز ازم كار كشيده ژان وال ژان از 

كوزت كار نكشيد... داغانم و با هيچ كسم ميل سخن نيس مرگ بر كسي 
كه خانه تكاني را اختراع كرد«،   »براي اينكه مجبور به خونه تكوني بشيد، 
اسفندماه اسباب كش��ي كنيد«، »انصافا كاري ندارما ولي اگه گوشت رو 
شنيدين سرطان زا هست خيلي جدي نگيرين ميخوام بگم دانشمندان 
تحقيق ك��ردن خانه تكاني خيلي سرطان زاس��ت. خانوم ه��اي عزيز به 
زندگيتون رحم كنين از ما گفتن بود«، »هركي ميخواد مادرشو خوشحال 
كنه و پول نداره از زورش اس��تفاده كنه و در خانه تكاني به مادرش كمك 
كنه«،  »رشد سرطان ستون فقرات در ايران طي ساليان اخير، 3۸٪ بوده 
كه از ميانگين جهاني 15٪ بيشتره. محققان دليل اصلي اون رو جابه جا 
كردن وس��ايل س��نگين توس��ط ايرانيان، به خصوص در ايام آخر سال 
موسوم به خانه تكاني بيان كرده اند«،  »امسال خانه تكاني كنيم بيشتر از 
سال هاي قبل شايد اون گوشه موشه ها دالري، پولي، گوشتي چيزي پيدا 
كرديم. ديگه كف گيرهامون به ته ديگ خورده«،  »خانه تكاني يكجوري 
دوست داشتني است كه اگر شما هم او را ول كنيد. او شما را ول نمي كند. 
دقيقا نزدي��ك عيد، لوله هاي فاضالب مي گي��رد، ديوارها نم برمي دارد، 
كابينتها خراب مي شود، ليوان چاي مي پاشد روي پرده« و  »كورش كبير 
در آخرين روزهاي اس��فند ماه سومين سال حكومتش از مردان پارسي 
خواست براي جنگ مهيا شوند مردان پارسي نوروز را بهانه كردند و سر باز 
زدند كورش كبير قدري انديشيد و رسمي را بنيان نهاد كه مردان براي فرار 
از آن به ميدان هاي جنگ مي شتافتند و بدين سان خانه تكاني ابداع شد«.

خانه تكاني براي مردان سرطان زا است
#خانه_تكاني

كوچه نسبتا تنگي بود، ماشين ها 
به سختي رد مي ش��دند و سراسر 
ديوار س��مت چپ تابل��وي توقف 
مطلقا ممنوع همراه تصوير حمل با 
جرثقيل ديده مي شد. با اين حال، 
تقريبا در كل طول كوچه ماشين 
پارك شده بود. رسيدم به سر يك 
چهارراه كه گفت وگوي يك جوان با دس��تفروش آنجا 

توجهم را جلب كرد. 
راننده مي گفت: »ماشينم را كجا بردند؟«
دستفروش پاسخ داد: »بردند پاركينگ؟«

راننده: »چرا فقط ماشين مرا  بردند؟«
راننده ديگري از راه رس��يد و گفت: »ماش��ين مرا هم 

برده اند؟«
باز ج��وان معترضانه گفت: »پس چرا باقي ماش��ين ها 

را نبردند؟«
اين گفت وگو ادامه داشت كه من دور شدم. 

در همين چند جمله، مي ش��د رفع مسووليت از رفتار 
خود و فقر تفكر انتقادي و اس��تداللي را در اين شخص 
دي��د. يا اصوال عادت به تفكر انتقادي نداش��ت يا چنان 
پريشان ش��ده و به هم ريخته بود كه قادر به فهم مساله 

نبود. 
در اينجا من تنها به س��ه خطا يا مغالطه در اس��تدالل 
اين آقا اش��اره مي كنم كه كمابيش جاه��اي ديگر نيز 

مي توان ديد. 
يك. »چرا ماشين مرا بردند؟«

اي��ن رايج تري��ن ش��يوه اس��تدالل و در واق��ع گريز از 
مسووليت است. هنگامي كه جايي عالمت توقف مطلقا 
ممنوع نصب شد، يعني هر كس خودروي خود را در آنجا 
پارك كرد، جداي از نقض قانون، عمال خود را درمعرض 
ريسك قرار داده است. اين ريسك همان انتقال ماشين 
به پاركينگ اس��ت و دوندگي هاي بعدي آن. حال اگر 
مي خواهيم از اين ريسك بپرهيزيم، بايد از پارك كردن 
در آن نقطه دوري كنيم. اگر هم پارك كرديم، ديگر بايد 
پيه اين ريسك را به تن بماليم. نمي شود هم پارك كنيم 
و هم از ريسك تن بزنيم. رفتار ديگران و رانندگان ديگر 
در اين ميان تاثيري بر كار ما ندارد. اين يكي از گام هاي 

آغازين فهم مسووليت و عامليت شخصي است. 
دو. »چرا پس باقي ماشين ها را نبردند؟«

او تصور مي كرد ي��ا انتظار داش��ت خودرويي كه براي 
انتقال ماش��ين پارك ش��ده مي آيد، بايد مثل كاميون 
بزرگي باشد كه در آن به تعداد مشخصي خودرو مي توان 
حمل كرد. ح��ال آنكه خودروه��ا را يكي يكي جابه جا 
مي كنن��د و در كوچه اي چنان تن��گ چندين جرثقيل 
براي انتقال خودروها نمي آيد. همچنين تصور مي كرد 
ماش��ين هاي پارك ش��ده همزمان يا قبل از ماشين او 
پارك كرده بودند. حال آنكه احتمال داش��ت كه بعد از 

رفتن پليس و تازه آمده باشند. 
سه. »چرا ماشين هاي آخوندها را نمي برند؟«

راننده انتظار داش��ت ك��ه مثال بر ماش��ين ها عالمتي 
باشد كه نش��ان بدهد رانندگان كيستند. وقتي پليس 
به خودرويي كه در جاي نادرس��تي پارك كرده اس��ت 

نزديك مي شود و راننده هم در آن نباشد، انتظار مي رود 
طبق مقررات عمل كند و به ذهنش نمي رسد كه راننده 

كيست. 
اين تنها سه خطاي تفكر اين راننده جوان بود. هنگامي 
كه كس��ي در مع��رض چني��ن اتفاقي ق��رار مي گيرد 
خش��مگين مي شود و اولين ايده اي كه در ذهنش جان 
مي گيرد آن اس��ت ك��ه »چرا من؟« از مي��ان اين همه 
ماش��ين، اين همه راننده، اين همه جا، »چرا ماش��ين 
من« و »چرا درست اينجا؟« اما سوال اين است كه »چرا 
من نه؟« هنگامي كه ماشين را در ساعات اوج ترافيك 
در منطق��ه مطلقا ممنوع پارك مي كني��م، منطقا بايد 
منتظر انتقال آن به پاركينگ باشيم. در مواجهه با چنين 

اتفاقاتي بايد گفت: »مردم اندر حسرت فهم درست.«

چرا ماشين من؟
در ستايش جزييات
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سيدحسن اسالمي اردكاني

مجله روز  نشست روز 

اولين شماره مجله ناداستان عصر روز پنجشنبه 16 اسفندماه با حضورمحمود دولت آبادي، اصغر 
فرهادي، محمدرضا اصالني، هنگامه گلستان، مريم زندي و ارد عطارپور رونمايي مي شود. 

شماره اول مجله ناداستان با موضوع »خانه« به سردبيري »محمد طلوعي« 15 اسفند ماه به 
كتابفروشي مي آيد و مراسم رونمايي از اولين شماره اين مجله در مركز نبشي برگزار خواهد 
شد كه در آن فيلم سازان و نويسندگان و عكاسان حوزه مستندنگاري حضور دارند و محمود 
دولت آبادي و اصغر فرهادي روايت هاي خود را از »خانه« خواهند گفت. مراسم رونمايي از 
اولين شماره اين مجله در مركز نبشي واقع در خيابان ويال، نبش كوچه خسرو، پالك 51 از 

ساعت 17 تا 19 برگزار مي شود و ورود براي عموم در اين مراسم آزاد است. 

رونمايي از »ناداستان« 
يكصد و چهل و ششمين جلسه از سلسله نشس��ت هاي پنجشنبه مجله بخارا به ديدار وگفت وگو با 
 كريس��تف ورنر استاد دانشگاه ماربورگ آلمان اختصاص دارد. كريستف ورنر پژوهشگر حوزه تاريخ، 
فرهنگ، وقف و اسناد تاريخي است. در كارنامه فعاليت اين پژوهشگر »استاد و مدير بخش ايرانشناسي 
دانشگاه فيليپس ماربورگ آلمان«، »مدير سايت اسناد )asnad.org(«، »مدير پروژه فهرست برداري 
نسخه هاي خطي شرقي در آلمان )2016( «، »استاد مطالعات اسالمي در دانشگاه فرايبورگ«، »معاون 
پژوهشي در زمينه مطالعات ايران در دانشگاه بامبرگ«،  »محقق مطالعات ايران در دانشگاه بامبرگ«، 
»مدرس مطالعات ايران در دانشگاه بامبرگ« به چشم مي خورد. ديدار با كريستف ورنر ساعت 9 صبح 

پنجشنبه شانزدهم اسفند 1397 در خانه گفتمان شهر )وارطان( برگزار مي شود.

ديدار با كريستف ورنر 


