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چگونه ممكن است زبان و انديش��ه هاي هزارساله 
ابن سينا اكنون براي ما قابل درك، جذاب و تاثيرگذار 
باش��د؟ چگونه ابن سينا در س��اختن زبان فلسفي و 
منطقي ما نقش داش��ته است، مس��ائل اساسي آن 
را صورت بن��دي و مفاهيمي را معرفي ك��رده كه از 
مرزهاي فلسفه و منطق ما فراتر رفته اند و در ادبيات 
و دين نقش مركزي پيدا كرده اند. هر چند نمي توان 
درباره اهميت ابن سينا در فرهنگ ايران اغراق كرد، 

راه پيش روي ما بازخواني انتقادي ميراث ابن سينا، 
آگاهي بر محدوديت ها و نواق��ص آن و پرداختن به 
مسائل و موضوعاتي است كه احتماال بسياري از آنها 
در زبان و روش ابن س��ينا قابل پاسخگويي نيستند. 
ساختن يك چارچوب نو ابن سينايي مي تواند قدم 
بعدي در اين مسير باشد. هفتمين نشست از مجموعه 
درسگفتارهايي درباره بوعلي سينا در روز چهارشنبه 
۱۸ فروردين س��اعت ۱۱صبح با س��خنراني دكتر 

سيدنصراهلل موسويان، عضو هيات علمي پژوهشگاه 
دانش هاي بنيادي با عنوان »ابن سينا به چه كارمان 
مي آيد؟« اختصاص دارد كه به صورت مجازي پخش 
خواهد ش��د. عالقه مندان مي توانند اين درسگفتار 
را از اينستاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به نشاني 
ketabofarhang، تلگرام اين مركز به نش��اني 
bookcitycc و صفحه اين مركز در سايت آپارات 

پيگيري كنند.

بهچهكارمانميآيد ابنسينا

تيتر مصور|اقتصاد جهان در سال 2021 و كرونا
فالكو

امروز در تاريخ زمانه عوض نشده در همين حوالي 

آن��ان كه دوره دانش��جويي 
خ��ود را پاييز گذش��ته آغاز 
كردند مهارت در استفاده از 
فضاي سايبر براي تحصيل 
و تحقيق مي تواند دستاورد 
كارآمدي براي موفقيت در 
امر تحصيل ش��ان باشد كه س��رمايه ارزشمندي 
اس��ت، اما اين موفقيت را به قيمت تجربه نكردن 
لحظه هاي ناب و خاص شروع دانشجويي كسب 

كردند.
يافتن دوستان همدل براي ما يكي ديگر از بهترين 
خاطرات ناب دوران دانش��جويي است؛ تجربه اي 
كه از پِس مانيتور با دشواري قابل تحصيل است، 
اگر اساسا قابل انجام باشد. در زمان بين كالس ها 
و زمان ناه��ار، پياده روي هاي از مي��ان ورودگاه 
دانش��گاه تا كالس و كتابخانه چه دوس��تي ها كه 
شكل نمي گرفت و چه گفت وگوهاي همدالنه اي 
كه انجام نمي شد. براي دانش��جويان آنالين، در 
س��اعت بين دو كالس، مكان گردش شان، همان 
فضاي خانه است و فرصت گفت وگو هم همچنان 

آنالين مي باشد.
براي تازه دانش��جويان سال كرونايي، دانشجويي 
معناي ه��راس از كندي اينترن��ت، قطع و وصل 
شدن صحبت هاي استاد وسط تدريس، نبود زمان 
كافي براي آش��نايي با همكالسي ها و جاي خالي 
مباحث جدي س��ر كالس و صحبت هاي شوخي 

بين ساعات كالس ها را دارد.
عدم آش��نايي برخي اس��اتيد با امكانات آموزش 
آنالين ه��م خود قصه پر غصه ديگري اس��ت كه 
با وجود اس��اتيدي كه اين ع��دم آگاهي را پنهان 
نمي كنند و مشتاق به يادگيري هستند به خوبي 
مي گذرد ولي مش��كل از آنجايي شروع مي شود 
كه عده اي نمي دانن��د و عالقه اي هم به يادگيري 

ندارند.
گشت و گذار بين كتابفروشي ها و تهيه كتاب هاي 
درس��ي نيز از ديگر خاط��رات دل انگي��ز دوران 
دانشجويي است. اما دانشجويان امسال، با كرونا و 
قرنطينه و تعطيلي كتابفروشي ها، اغلب تا اواخر 
ترم هم تنه��ا منابع آنها، عكس هاي��ي با كيفيت 
پايين از كتاب و نسخه هاي مجازي و ناقص، تنها 
منابع درس��ي آنها بود. ناگفته پيداست كه جاي 
كتابخانه هاي بزرگ و پر از كتاب دانشگاهي چقدر 

در زندگي آنالين دانشجويي خالي است.
برگزاري امتحانات از ديگر معضالت دانش��جويي 
آنالين است. ترس از قطع يا كندي اينترنت، عدم 
امكان برگشت و مرور س��واالت بعد از تمام شدن 
زمان هر سوال به اندازه كافي امتحانات آنالين را تلخ 
مي كند اما تلخي بيشتر مربوط به تصور تقلب و عدم 
پاكدستي دانشجويان از طرف اساتيد و در نتيجه 
آن، تدابير شديد كنترل عدم تقلب و سختي بيش 

از حد امتحانات براي مهار تقلب است.
براي دانش��جويان آنالين، تجربه دانشجو شدن، 
همانن��د تجربه ابتال به كرونا اس��ت. دانش��جوي 
آنالين، بيمار كرونايي اس��ت كه حس چشايي و 
بويايي و حتي بينايي خود را از دس��ت داده است. 
آنچه از صحبت ه��اي ديگران در م��ورد زندگي 
دانشجويي شنيده بود االن برايش همانند خوراكي 
اس��ت كه ديگران با لذت از م��زه آن ياد مي كنند 
ولي او هر چه از آن مي چشد تنها مزه اي كه حس 

مي كند بي مزگي همراه با حس گسي است.
مرور دانش��جويي حض��وري و آنالي��ن تنها براي 
مقايسه اين دو سبك نيست بلكه زنگ هشداري 
اس��ت به سيستم آموزش دانش��گاهي كه به فكر 
جبران اين مراحل انجام نشده باشد. موارد عنوان 
ش��ده تنها مربوط به خاطرات زندگي دانشجويي 
نيست، مربوط به گذر از نوجواني به جواني و زندگي 
مستقل است. نيك مي دانيم كه حذف هر تجربه اي 
در زندگي يك انسان، حذف يك آموزش است كه 
نبود آن در فرداي زندگي مشكل آفرين خواهد شد.

تحول، مرحله بنيادي اس��ت 
كه در فاصله ميان گره افكني 
و گره گش��ايي اتفاق مي افتد 
و حادثه ه��اي داس��تان را 
متحول مي كند كه بايد آن را 
نقطه تحول نامي��د. در اينجا 
شخصيت اصلي به سرنوشت بد يا خوب دچار مي شود. 
داستان به جز حادثه نيست، داستاني وجود ندارد كه 
حادثه اي در آن نباشد. داستان وقتي به وجود مي آيد 
كه اين حادثه متحول شود. در اين ضرب المثل: آنكه 
نداند كه نداند كه نداند در جهل مركب ابدالدهر بماند. 
سه حادثه اتفاق افتاده اند و چرايي حادثه ها مشخص 
شده است، يا ابرها آمدند و آسمان برق زد و رعد غريد، 
باز سه حادثه اتفاق افتاده است و حادثه اي حادثه هاي 
ديگر را موجب شده است، بي آنكه داستاني به وجود 
بيايد حداقلي كه براي آفرينش داستان قائل شده اند، 
سه حادثه عيني و ذهني است. وقتي مي گوييم زن و 
مرد همديگر را ديدند و از هم خوش شان آمد و با هم 

ازدواج كردند. 
هم حادثه عيني »ديدن« و هم ذهني »خوش آمدن« 
و بالفاصله حادثه عيني »ازدواج« توأم با هم آمده اند و 
حادثه ها تحول يافته اند و به سوال بعد چه شد، جواب 
داده اند و داستان آفريده شده است. در مثال هاي باال كه 
پيش از اين آوردم، »آنكه« و »ابرها« شبكه استداللي 
داستان، يعني پيرنگ مشخص شده، اما به سوال بعد 
چه شد جواب داده نشده. در دو مثال ذكر شده، ميان 
سه حادثه، رابطه سببي وجود دارد، يكي موجب پيدا 
شدن ديگري شده است، چرا ابرها آسمان را پوشاند، 
چرا آسمان برق زد و چرا رعد غريد. يعني سه مرحله اي 

كه  ارسطو  براي ارايه پيرنگ  قائل شده: 
آغاز: ابرها، ميانه: برق زدن آسمان و پايان: غريدن رعد، 
هنوز ريزش باران تحقق نيافته و داس��تاني به وجود 
نيامده. داستان وقتي آفريده مي شود كه اين حادثه ها 
تحولي را به وجود بياورد. اگر اين حادثه ها با هم موجب 
ريزش باران مي ش��د و سبزي و رويش��ي را به وجود 
مي آورد يا سيل راه مي انداخت، داستاني را آفريده بود.

پنجم آوري��ل ۱95۱ بود ك��ه دادگاه 
حكم ب��ه اع��دام اي��ن دو داد، به جرم 
جاسوسي براي شوروي. دادگاه فدرال 
امريكا جوليوس و اتل روزنبرگ را براي 
نقشي كه در درز اطالعات سري اتمي 
اين كشور به ش��وروي ايفا كرده بودند 
مجرم ش��ناخت و به اعدام با صندلي الكتريكي محكوم كرد. 
از نظر دادگاه روزنبرگ ها نقش اصلي را در شبكه جاسوسي 
»دشمن بزرگ« داشتند و حبس، حتي حبس طوالني مدت 
براي مجازات ش��ان كفايت نمي كرد. اما چگونه اين شبكه لو 
رفت؟ پيشرفت سريع و تقريبا ناگهاني برنامه هسته اي شوروي، 
امريكايي ها را به شك انداخت، زيرا خودشان اين مسير را به 
زحمت و با سرمايه گذاري سنگين طي كرده بودند. ماموران 
اف بي آي به احتمال نش��ت اطالعات س��ري پروژه منهتن 
مشكوك شدند و در بررسي هاي خودشان به شواهدي درباره 
جاسوسي يكي از فيزيكدانان اتريشي عضو پروژه دست پيدا 
كردند. نام اين اتريشي كالوس فوكس بود. از طريق فوكس 
به هري گولد و به واسطه او به ديويد گرين گلس رسيدند. اين 
آخري يكي از تكنس��ين هاي پروژه منهتن بود و البته قوم و 
خويش روزنبرگ ها و چنان كه كمي بعدتر معلوم شد همدست 
آنان. از آنجا كه جوليوس روزنبرگ كمونيست پرشوري هم 
بود، اف بي آي گذشته او را شخم زد، قطعاتي از يك پازل بزرگ 
را پيدا كرد و از كنار هم گذاشتن اين قطعات تصوير جاسوسي 
دلبسته به اهداف شوروي ساخته شد. نمي دانيم اين تصوير 
چقدر واقعي بود، اما درب��اره همكاري جوليوس روزنبرگ با 
شوروي از ۱942 و با سازمان اطالعات شان از ۱944 ترديدي 
وجود ندارد. اتل روزنبرگ را چندي بعد از جوليوس دستگير 
كردند و گويا ماموران اف بي آي اميدوار بودند با فشار به اين دو، 
اعضاي ديگر شبكه جاسوسي را شناسايي كنند. اما بررسي 
اتهام جاسوسي اين زوج و بعد هم صدور حكم اعدام براي آنان، 
سروصداي زيادي به پا كرد. اما دادگاه آن سروصداها را نشنيده 
گرفت و به تقاضاي عفو ويژه هم اعتنايي نكرد. قاضي دادگاه 
هنگام صدور حكم خود با جمالتي كه بوي جنگ سرد مي داد، 
گفت: جرم اين دو بس��يار بدتر از قتل است كه با خيانت شان 
برتري تاريخ ساز كش��ور ما را از بين بردند. روزنبرگ ها ژوئن 

۱953 روي صندلي الكتريكي نشستند.

شرمساريورنجقربانيانجاسوسانهستهايتحول،عنصرسازندهداستانطعمگسدانشجوييآنالين
محمود  فاضليمرتضي   ميرحسينيجمال  ميرصادقيزهرا جنت 

جهان؛ خارج  از مرزها 

در سال هاي اخير رسوايي هاي 
جنسي كشيش هاي كاتوليك 
در اروپ��ا و امري��كا موج��ي از 
انتق��ادات را علي��ه واتيكان به 
راه انداخته اس��ت. كليس��اي 
كاتولي��ك متهم اس��ت كه به 
جاي برخورد با كش��يش هاي كودك آزار، آنها را به 
مناصب ديگري گماش��ته و عمال كودكان بيشتري 
را در معرض آزار جنسي قرار داده است. تعهد رهبر 
كاتوليك هاي جهان براي مقابله با آزارهاي جنسي 
در كليسا درحالي است كه اين نهاد مذهبي در نقاط 
مختلف دنيا ازجمله امريكا، آلمان، استراليا، فرانسه، 
شيلي و آفريقاي جنوبي با پرونده هاي بعضا قديمي 
از آزار جنس��ي صده��ا زن و كودك مواجه اس��ت. 
اخيرا كاردينال جان داو، سراسقف شهر ولينگتون 
پايتخت زالندنو، در كميس��يون تحقيقات در مورد 
سوءاستفاده هاي جنسي، جسمي و روحي در كليسا 
و نهادهاي غيركليسايي براي رنج هاي قربانيان اظهار 

شرمساري و تاسف كرد.
انتش��ار گ��زارش سوءاس��تفاده هاي جنس��ي بين 
س��ال هاي ۱975 ت��ا 20۱۸ در خليفه گ��ري كلن 
آلمان، اي��ن خليفه گري را به لرزه درآورد. طبق اين 
گزارش تقريبا دو س��وم متجاوزين كش��يش بودند 
كه حداقل از 3۱4 خردس��ال سوءاستفاده جنسي 
كردند. نخس��تين تاثير اين زلزله اس��تعفاي اسقف 
دوم اين خليفه گري اس��ت كه سرنوشت استعفاي 
خود را به پاپ س��پرد. مسوول اين خليفه گري، اين 
گزارش را نش��انه »شكست« كس��اني خواند كه در 
تاريخ خليفه گري با »ممانعت از محاكمه متهمان، از 
آنها حمايت كرده و نشان دادند كه در مورد قربانيان 
بي احساس بودند. او همچنين پذيرفت كه مسووالن 
اسبق اين خليفه گري به خصوص كاردينال ميسنر 
)20۱4-۱9۸9( از جمله مقصران است. در ارتباط 
با سوءاس��تفاده جنسي، در سال ۱972، يكي از اين 
كشيش ها كه اكنون ۸7 سال دارد، بازداشت شد اما 
يك سال پس از آزاد ش��دن، كليسا او را به كليساي 

ديگري منتقل كرد.
لژيونره��اي مس��يح ني��ز در گ��زارش جديد خود 
اعالم كردن��د 27 كش��يش عضو اين موسس��ه، از 
۱70 خردسال سوء استفاده جنس��ي كرده اند. 60 
خردس��ال مورد سوءاس��تفاده جنس��ي »مارسيل 
ماس��ل ِدگوالدو« بنيانگذار لژيونرهاي مسيح قرار 
گرفتند. لژيونرهاي مس��يح كه سال هاست درگير 
سوءاس��تفاده ها به خصوص توس��ط بنيانگذار خود 
ش��ده اند، اقدام تازه اي به  سوي شفافيت برداشته و 
گزارشي با عنوان »هميشه حقيقت و عدالت انجام 
شود« را منتشر كرد. هدف از اين اقدام، درخواست 
بخشش و انجام اقدامات براي حفاظت از خردساالن 

و افراد آسيب پذير است. 
لژيونرهاي مس��يح يكي از فرقه يا گرايش مذهبي 
منش��عب از مذه��ب كاتوليك اس��ت كه در س��ال 
۱959 به عنوان جماعت رسولي در امريكاي التين 
تاسيس و هم اكنون به عنوان يك كليساي مستقل 
با ساختار كليس��ايي و روحانيون مخصوص به خود 
است. لژيونرهاي مس��يح متهم به انحراف جنسي و 
كودك آزاري هستند. در سال 20۱4 با اصالح قانون 
اساس��ي، اين جماعت توس��ط واتيكان به رسميت 
شناخته شده و با نظارت نماينده پاپ فرانسيس در 
حال انج��ام فعاليت در امريكاي التين، اروپا، امريكا 

و كانادا هستند.
در س��ال هاي اخير پس از انتشار اس��امي ۱20 نفر 
از كش��يش هاي كودك آزار توس��ط اس��قف اعظم 
نيويورك، واكنش هاي مختلفي را در پي داش��ت. او 
اسامي كشيش هايي كه متهم به آزار و اذيت جنسي 
كودكان بوده يا به كودكان ميل جنس��ي داشته، يا 
تصاويري از كودكان در اختيار داش��تند را منتش��ر 
كرد. در اين فهرس��ت كه اتهامات ش��ان از س��وي 
كميسيون مستقل نظارتي كليسا تاييد شده، اسامي 
كشيش هايي كه از دهه 20 قرن پيش مرتكب جرم 

شده اند نيز ديده مي شود. 
سوءاس��تفاده جنس��ي از كودكان در كليس��ا هاي 
كاتولي��ك بحراني جدي اس��ت ك��ه چندين دهه 
بخش هاي بس��ياري را در اروپا و امريكا در بر گرفته 
است. رسوايي مقامات باالي كليسا ها در حالي است 
كه كليساي كاتوليك هميشه سعي داشت با مخفي 
نگه داش��تن بر اين بحران قداست كليسا ها را حفظ 
كند، اما قربانيان بر اين باورند كه كليساي واتيكان 
اقدام��ات كافي براي جبران اين گناه نابخش��ودني 
انجام نداده اس��ت. در حالي كه بسياري از مقام هاي 
كليس��ا تصور مي كردند بحران آزار جنسي در اين 
نه��اد محوري كاتوليك ها نزديك به دو دهه اس��ت 
كه پايان يافته، اما افش��اي رخداد هاي مش��ابه در 
كليس��ا هاي نقاط مختلف جهان از شيلي گرفته تا 
استراليا، موجب شد تا مساله آزار جنسي كودكان در 
كليسا بار ديگر در معرض توجهات قرار گيرد. واتيكان 
از سال ها پيش به واس��طه افشاگري هاي متعدد در 
خصوص رس��وايي جنسي برخي كش��يش ها و آزار 
كودكان به ش��دت دچار بحران شده و با انتقاد هاي 
زيادي روبرو  اس��ت. اين رس��وايي ها در بسياري از 
مواقع توس��ط رهبران كليس��ا و مقامات باالدست 

كشيش هاي متخلف سرپوش گذاشته شده است.

 صف ه��اي طوالني مردم ب��راي خريد م��رغ همچنان 
پابرجاس��ت و رييس پلي��س امنيت اقتص��ادي تهران 
بزرگ از دس��تگيري 20 دالل م��رغ خبر مي دهد و فعال 
مشخص نيست كه اين وضعيت در بازار خوراكي و اقالم 
مصرفي مردم چه زماني درست مي شود. هشتگ »مرغ« 
مدت هاست كه در توييتر فارسي داغ شده و كاربران توييتر 
فارسي با داغ كردن اين هشتگ به گراني و كمبود بي سابقه 
مرغ انتقاد مي كنند. آنچه در ادامه مي خوانيد منتخبي از 

اين توييت هاست. 
»                    چرا سلطان مرغ رو دستگير نمي كنند؟«، »               دستگيري 
20 دالل  مرغ در تهران. از دستگيري دالالن  دالر رسيديم 
به دستگيري دالالن مرغ. اميدوارم روزي نرسه كه پليس 
به دنبال دالل هاي نان بربري و نان سنگك باشه      «،  »  خب 
خدا رو شكر كه راه رو داريم درست مي ريم. با همين فرمون 
ان شاءاهلل دالل هاي باتري قلمي و آدامس موزي رو هم تا 
چند وقت ديگه دستگير مي كنيم «، »   به قيمت مرغ اعتراض 
مي كني جلسه تشكيل مي دهند و قيمت مرغ 20 درصد 
گران تر مي شود      ، خيلي هم عالي«،  »  آخرش همه مي شيم 

فعال بازار مرغ«، »  مرغ هم مگه ميش��ه احتكار كرد. مگه 
مرغ فاسد شدني نيست؟«، »  سلطان مرغ دستگير شد! 
به زودي سلطان تخم مرغ را هم دستگير خواهند كرد«، 
» بازار بورس و ارز ديجيتال كم بود االن بازار مرغ را هم بايد 
رصد كنيم«، » بله ديگه صفي در كار نيست دارند حمله 
مي كنند به مرغداري ها«، » شنيدم بيست تا از سالطين 
 مرغ رو دس��تگير كردند. خيلي ضايع اس��ت با برچسب 
 سلطان مرغ آدم رو اعدام كنند«،  » حاال درسته اينجا همه 
اتفاق هاي خوب رشد منفي دارد، اما سلطان پروري ها رشد 
چشمگيري دارد. هر يك از كاالهاي اساسي و خوراكي تا 
سال گذشته يك سلطان داشت ولي امسال با گراني مرغ 
به بيست سلطان رسيده«، »  مردم خجالت مي كشند كه 
بعد از اين همه سختي هنوز بايد براي دو دانه مرغ اين همه 
صف بايستند. همه از دوربين روي برمي گردانند«، » عزت 
و كرامت له شده مردم به روايت تصوير؛ مردمي كه چهره 
خود را از دوربين خبرنگار پنهان مي كنند« و » عزت مردم 
را صف هاي مرغ نابود كردند. آخه مرغ چيست كه مردم 

برايش صف  ببندند؟« 

سلطانبعدي؟!سلطانبربري
عكس نوشت 

خبرگ�زاري ايس�نا مجموعه 
عكسي مستند از روزگار كرونا 
و طبيعت منتش�ر كرده است. 
مجموعه عكسي كه ماسك هاي 
رها ش�ده در طبيعت سوژه آن 
هس�تند و محمدعلي اسدي، 
عكاس اين مجموعه و به روايت 
از فاجع�ه اي  عكس هاي�ش 
مي گويد كه كرونا و البته مردم، 
برسر طبيعت آورده اند. عكسي 
ك�ه مي بينيد از اي�ن مجموعه 

انتخاب شده است.

در سال جديد براي خودم ده فرمان 
نوشته ام. مي خواهم با عمل كردن 
به آنها سعي كنم آدم بهتري باشم و 
از زندگي راضي تر. اينها فرمان هايي 
شخصي است براي خودم، اما شايد 
ب��ه كار ديگران هم بياي��د. حاال كه 
روزگار به ما س��خت گرفته، بايد به 
هر شيوه كه مي توانيم به خودمان و همديگر كمك كنيم تا به 

سالمت  از اين  دام بال  عبور كنيم.
فرماناول

اميدم را از دس��ت ندهم. بيرون از من همه چيز نامراد است 
و صحنه آرايي چنان خطرناك كه اگ��ر وا بدهم، عنان كار 
به  كلي از دس��تم در خواهد رفت. يادم باشد كه جهان من 
تركيبي اس��ت از جهان بيرون من و جه��ان درون من. آن 
بيروني محصول تاريخ و جغرافياست، تا حد زيادي در اختيار 
من نيست و كاري اش هم نمي توانم بكنم، اين دروني اما به  
تمامي از آِن من است و تا حد زيادي در اختيار من. اميْد نيروي 
پيش برنده زندگي است و تالْش ريشه در اميد دارد. وظيفه من 
در قبال خودم و جامعه، تالش كردن است، نه نتيجه گرفتن. 
ممكن است مراد نيابم، اما بايد به  قدر وسع بكوشم. و يادم باشد 

كه تاريك ترين جاي  شب، آستانه  سپيده  است.
فرماندوم

به هركسي اعتماد نكنم. كسي كه اعتماد آدم را خراب مي كند، 
دوبار خطا كرده؛ يك بار آنجا كه قدر صداقت و خلوِص اعتماد 
آدم را ندانسته و يك بار هم - و اين مهم تر است- آنجا كه چشم 
آدم را از اعتماد به ديگران ترسانده. مي گويند مالت را سفت 
بچسب، همسايه ات را دزد نكن. هر چيزي مراقبت الزم دارد. 
اگر مي خواهم به آدمي بدبين و بي اعتماد به ديگران تبديل 

نشوم، بايد از اعتمادم مراقبت كنم. حكمت فقط توي غزليات 
سعدي و فيه ما فيه و منطق الطير خانه نكرده، گاهي هم روي 
ديوار قهوه اي در خيابان بزرگمهر تهران رخ مي نمايد؛ آنجا 
كه به نستعليق با مركب سياه نوشته: »به چشمانت بياموز كه 

هركس ارزش ديدن ندارد.«
فرمانسوم

شاد باش��م. زندگي پر از رنج است؛ تا بوده، همين بوده و چه 
بسيار كس��ان كه زندگي را روزي كوتاه ميان دو شب ازلي 
و ابدي دانس��ته اند. اين روز كوتاه را مي شود در نارضايتي و 
اندوه گذراند، مي ش��ود هم چراغ به دس��ت گرفت و دنبال 
لحظه هاي ولو كوتاه شادي گشت. زندگي تركيبي از معنا و 
مزه است. يادم باشد بي معنايي ابزورد زندگي را به چاقويي 
بدل نكنم براي قطع شريان هاي شادي. فرصت براي اخم و 

اشك  هميشه  هست.
فرمانچهارم

مراقب سالمتي ام باشم؛ هم سالمت جسم و هم سالمت جان. 
از خوردني ها و نوشيدني هاي ناسالم پرهيز كنم. همين طور 
هم از آدم هاي ناس��الم. آن اولي ها سالمت جسم را به خطر 
مي اندازند و اين دومي ها سالمت جان و روان را. حتي وقتي 
هم كه كرونا تمام شد، تنظيمات فاصله فيزيكي و اجتماعي ام 
را با بعضي آدم ها دس��ت نزنم. ورزش هم به جاي خود. يادم 
باش��د كه هرچه تنم و محيط پيرامونم سالم تر باشند، آدم 

پوياتري خواهم  بود.
فرمانپنجم

قدر رفقايم را بازهم و بازهم بيشتر بدانم. تا مي توانم درخت 
دوستي بنشانم كه كمتر موهبتي در جهاْن زيبايي و شكوه 
رفاقت را دارد و هيچ ثروتي در جهاْن بيش��تر از رفيق خوب 
نيست . بيخود نيست كه سعدي گفته: »آنها كه خوانده ام 

همه از ياد من برفت، اال حديث دوست كه تكرار مي كنم.« 
يادم باشد كه رفاقت در ذات خودش تمرين مروت هم هست؛ 

با  دوستانم مروت كنم و با  دشمنانم  مدارا.
فرمانششم

رفتار و گفتارم را با رفتار و گفتار ديگران نسنجم. كاري به كار 
كسي نداشته باشم؛ به خودم نگاه كنم. ببينم از خودم چه 
توقعي دارم، همان طور عمل كنم و حرف بزنم. نگويم حاال 
كه فالني آن خالف را كرد، پس من هم اين تخلف را بكنم. 
هركس را توي گور خودش مي گذارند. اين سه مصرع موالنا را 
با خط خوش بنويسم بزنم سينه ديوار: »تو مگو همه به جنگند 
و ز صلح من چه آيد، تو يكي نئي هزاري تو چراغ خود برافروز 

كه يكي چراغ  روشن ز هزار مرده  بهتر.«
فرمانهفتم

بيش از پيش حواسم به برابري جنسيتي باشد و تا مي توانم، 
در اين معنا دقيق و موش��كاف باشم؛ هم حواسم به ظلمي 
باشد كه از اعماق تاريخ تا همين امروز به زنان سرزمينم شده 
و مي شود و هم دقت كنم كه براي مبارزه با اين بي عدالتي، 
دست به بي عدالتي ديگري نزنم. گرفتار يا تسليم بازي افراط 
و تفريط غوغاساالرهاي اين طرفي و آن طرفي نشوم و حواسم 
حسابي به بادهاي موسمي و دلبري هاي تبليغاتي اين  و آن 

باشد. آدم ها را  آدم ببينم؛  نه زن يا  مرد. 
فرمانهشتم

پركار باش��م. هيچ چي��ز در جهان محترم تر از دس��ت ها و 
ذهن هايي نيس��ت كه در كاِر خلق و س��اختنند. افسوس. 
در زمانه غريب��ي زندگي مي كنيم كه آدم هايش دوس��ت 
دارند يك شبه ره صدس��اله بروند و همين شده كه فساد و 
دالل مسلكي بيداد مي كند. سكه رايج اين زمانْه سكه قلب 
است. اما من خوب است يادم باشد آن چيز كه در جستن آنم، 

آنم. اگر به عنوان يك فرد - ش��هروند - كارم را درست انجام 
بدهم - هر كاري كه باشد- عضوي از چرخه بهبود جامعه و 

جهان مي شوم؛ و چه چيزي مهم تر و  زيباتر  از  اين؟!
فرماننهم

جسور باشم. از بلندپروازي نگريزم. بعضي بلندپروازي ها خوب 
نيستند؛ چشم هاي آدم را كور مي كنند و باعث مي شوند آدم به 
حقوق ديگران يا حتي خودش تجاوز كند؛ مراقب اينها باشم و 
سراغ شان نروم. اما يادم باشد كه هميشه هم اين طور نيست. 
آدم براي اينكه بتواند بلند پرواز كند، بايد بلندپروازي كند. 
گاهي اوقات الزم اس��ت دست هايم را بگذارم روي چشم ها 
و گوش هايم و فقط به نداي درونم گوش كنم و آوايي كه از 

دور من  را  مي خواند.
فرماندهم

عاشق باشم و عاشق بمانم؛ نه  فقط آن عشق معمول كه به 
شريك زندگي ام دارم كه عشق در همه وجوهش؛ عشق به 
خودم و او و ديگران و طبيعت و خيال؛ عشق به زندگي. نگذارم 
سياهي روزگار بر دلم زنگار شود. آدمي به عشق زنده است 
و جهان هنوز آنقدري زيبايي دارد كه ارزش عاش��قي من را 
داشته باشد؛ طلوع خورشيد، جوانه زدن سِر شاخه ها، گرماي 
نان، خنكاي آب، شكوه رفاقت، طراوت هنر... چشم هايم را 

براي  ديدن  زيبايي ها  باز  كنم.

دهفرمان
متن در حاشيه
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