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مرور فاجعه
يک و 24دقیقه نیمه شب 26آوريل 1986را هیچ کس در شوروی سابق فراموش نخواهد کرد. آن شب در اثر 
انفجار در يکی از رآکتورهای تاسیسات اتمی چرنوبیل، مواد راديو اکتیو برای ساختن حدود 100بمب اتمی 
آزاد شدند و بعد از آن انفجاری رخ داد که وحشتناك ترين فاجعه تکنولوژيک انسانی در تمام تاريخ را رقم 
زد.  دراين فاجعه قريب به 5میلیون نفر آســیب ديدند و حدود 5هزار مرکز مسکونی در جمهوری روسیه 
سفید، اوکراين و فدراسیون روسیه با ذرات راديواکتیو آلوده شدند. منطقه ای به شعاع 30کیلومتر دورتادور 
نیروگاه هم به عنوان منطقه ورود ممنوع تعیین شده و تمام ساکنان آن که حدود 100هزار نفر بودند، از منطقه 
خارج شدند. همه ساکنان شهر پريپیات با جمعیت بیش از 49هزار نفر که در فاصله 3کیلومتری نیروگاه قرار 
داشتند، ظرف 36ساعت تخلیه شدند. تا سال 2000يعنی 14سال بعد از انفجار، 4هزار نفر از کودکانی که در 
معرض اشعه قرار گرفته بودند، به سرطان تیروئید مبتال شدند. دانشمندان می گويند شايد چرنوبیل و ناحیه 

وسیع اطراف آن برای 200تا 600سال آينده غیرقابل زندگی باشد.

مکث

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
مبند دری را كه باز كردنش برای تو مقدور نيست.

  اذان ظهــر:  13:02   غــروب آفتــاب: 19:47 
  اذان مغــرب: 20:06   نیمه شب شــرعی: 00:16 

  اذان صبح: 4:45   طلوع آفتاب: 6:17

گرینویچ

جنايت باورنکردنی

 

لوئیزيانــا:  دختربچه 4ســاله ای كــه مادر و 
مادربزرگش به او نوشيدنی الکلی خورانده بودند، 
جان باخت. به گــزارش ایندیپندنت، ركســان 
ركورد 53ســاله و كاجا ركورد 28ساله هر دو به 
اتهام قتل درجه یک در ارتباط با مرگ این كودک 
دستگير شدند. سطح الکل خون این كودک كه 
برای تنبيه مجبورش كرده بودند این نوشيدنی را 
بنوشد معادل 0.680درصد بود و این ميزان برای 
فرد بزرگسال هم كشنده بود. یکی از همسایگان 
این خانــواده، رفتار آنها با كــودک را بيمارگونه 
دانســت. پس از انعکاس این خبر در رسانه های 
اجتماعی نيز، كاربران فضای مجازی این اقدام را 
یک جنایت غيرقابل باور دانستند كه الزم است 
با جدیت از سوی پليس پيگيری شود. تحقيقات 
همچنان در این زمينه ادامــه دارد، اما هر دو زن 
مقصر در مرگ این كودک به زندان منتقل شدند.

جایی که زمان ایستاد!

نمايش مسروقه های هنری عراق

بغداد:  بخشی از آثار هنرمندان عراقی كه در جریان سقوط 
صدام حســين و تحوالت ســال2003 ميالدی این كشور 
سرقت شــده بود، به عراق بازگردانده و به نمایش گذاشته 
شد. آثاری كه به گفته مقام های وزارت فرهنگ عراق، بخشی 
از تاریخ هنر معاصر این كشور به شمار می آیند. نزدیک به 
2دهه پس از تحوالت سياسی سال2003 عراق كه با غارت 
بخش وســيعی از آثار هنری این كشور همراه بود، تعدادی 
از این آثار بازگردانده و پس از بازســازی در شهر بغداد به 
نمایش گذاشته شده اســت. در جریان جنگ هایی كه در 
این كشور رخ داد بسياری از آثار هنری آن سر از كشور های 
دیگر در آوردند. حاال اما خبرگزاری فرانسه به نقل از الميا 
الجواری، برگزاركننده این نمایشگاه نوشت: »از سال2003 
حدود 7هزار اثر هنری ارزشــمند در عراق سرقت شده كه 
بخشــی از آنها در خارج از كشور فروخته شــده است، اما 
حدود 2300مــورد از این آثار هنری به عــراق بازگردانده 
شده اســت.« هم اكنون این نمایشــگاه در بغداد، ميزبان 
حدود 100 اثر هنری بازگردانده و بازسازی شده است كه 
در آن آثار ارزشمندی از 2 هنرمند سرشناس عراقی، جواد 
سليم و فایق حسن كه آثار آنها در جریان هرج  و مرج های 

سال2003 سرقت شده بود نيز به چشم می خورد.

الهام اسپیلبرگ از طالق والدين 
 

کالیفرنیا: استيون اسپيلبرگ می گوید »ای تی« )ET( را 
با الهام گرفتن از طالق والدین خودش ســاخته است. این 
كارگردان در برنامه ای به مناســبت 40سالگی اكران این 
فيلم كالسيک، در مورد جدایی والدینش در سال1966، 
زمانی كه او هنوز دانش آموز دبيرســتان بود، سخن گفت. 
اســپيلبرگ به حاضران در »جشنواره فيلم های سينمایی 
كالســيک ترنر« گفت كه فکر كردن در مورد این واقعه او 
 )UFO( »را واداشت كه صحنه پایانی فيلم »بشقاب پرنده
محصول ســال1977 خود، یعنی »برخورد نزدیک از نوع 
سوم« را زیر ســؤال ببرد. اســپيلبرگ ادامه داد: »طالق، 
مســئوليت بزرگی ایجاد می كند؛ مخصوصا اگر خواهر و 
برادر داشته باشيم؛ همه یکدیگر را مراقبت می كنيم. ]فکر 
كردم[ چه می شــد اگر اليوت یا پسربچه - چون من هنوز 
اسمش را انتخاب نکرده بودم- نياز داشت برای نخستين بار 
در عمرش مسئول نوعی زندگی )life form( شود، تا جای 

خالی را در قلبش پر كند؟ 

 شب  روشن/ جنگل های کمرپشت   
اول آخر  عکس: امیرحسین محمودی کوچکسرايی

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

کباب بهتر است یا کتاب؟

قدیم برای جماعت كتابخوان 1 خيابان های افسانه ای تهران 
چنين منظره هایی داشتند؛ یک شاه آباد زیبا كه كتابفروشی هایش 
اكنون تبدیل به بوتيک های ارزان قيمت شــده اســت و یک نادری 
دلبخواه كه متشخص ترین كتاب های خارجی را داشت اكنون تبدیل 
به بورس اسباب بازی و لوازم منزل شده است. در روزگاری كه كتاب ها 
تبدیل به اشيای دكوری خانه ها شده اند انگار كتابخوانی نيز هنری 
متعلق به قرن ها پيش بوده است. چگونه یاد كتابفروشان بدوی طهران 
قدیم كنيم كه كتاب هایشان را در صندوق های تخم مرغ از كاروانسرها 
می خریدند و با تسمه كشی به شهرستان ها می فرستادند. چگونه باید 
یاد چاپخانه ماشين های سنگی كنيم كه مركز چاپ و نشر كتاب ها 
بودند. از چاپخانه حاج عبدالرحيم تا چاپخانه حاج سيداحمد اسالميه. 
از چاپخانه حاج قاضی سعيد خوانســاری تا چاپخانه علمی و اقبال. 
چگونه یاد حسن پســتچی و حاجی حفيظ كنيم كه به عنوان نسل 
نخست كتابفروشان دوره گرد، نسلی را با جادوی كتاب آشنا می كردند. 
كتاب ها را در كيف هایشان می چيدند و توی خيابان ها و ادارات دنبال 
آدم كتابخوان می گشتند. چگونه یاد آسيدكمال كنيم كه كتاب ها را 
بار شتر می كرد و می برد در مشهد می فروخت و برمی گشت.یا چگونه 
یاد حسين بنا و ميرزاعلی اكبر تجریشی و مالفرج كه برای آشنا كردن 
مردم با كتاب، بســاط می كردند.یا چگونه یاد كتابفروشی پارس در 
چراغ برق كه كتاب را به شبی ده شاهی اجاره می داد و جوان ها برای 
ارزان درآمدن كرایه كتاب، از غــروب بنفش تا خود خروس خوان را 
چشم از آن برنمی داشتند.یاچگونه یاد آشيخ رضا نکنيم كه در بازار 
بين الحرمين، االغش را پشت دكان می بست و كتاب می فروخت و 
وقتی كه مرد چنان بی كس بود كه تا چند روزی بوی تعفن الشه اش 
در بازار پيچيد و كسی نمی دانست كه این جنازه متعلق به مردی است 

كه برای كتابخوان كردن یک نسل، پدرش علنا درآمد.
 یا چگونه یاد نشر معرفت نکنيم كه عناوین كتاب هایش را 

خودش با دست خطش می نوشت كه پول خطاط در جيبش 2
بماند. همــان آقای معرفت كه پشــت قفســه های كتابش آبليمو 
می گرفت و شهرت»آبليموی معرفت شيراز«را سر زبان ها انداخته بود. 
یک دكان كتابفروشی كه ته اش یک خروار ليموترش تلنبار شده بود 
و كتاب ها بوی ليموی جهرم می داد. یک تابلوی دســتنویس هم بر 
شيشه مغازه و حتی پشت جلد بعضی كتاب ها چاپ كرده بود كه تبليغ 
خودش بود: »كتاب های معرفــت را بخوانيــد و آبليموی معرفت 
بنوشيد.«حسن آقا معرفت در سال 1335برای فروش كتاب كيلویی، 
دست به ابتکار جدیدی تحت عنوان كتاب قرعه ای زد. نام كتاب ها را 
می نوشت و در پاكتی سربسته توی جعبه ای می ریخت و مشتریانش 
هركدام با10ریال یک پاكت برمی داشتند و نام هر كتاب كه از توی 
پاكت درمی آمد متعلق به خریدار بود. كتابی كه ممکن بود بهای پشت 
جلدش20تومن بيشتر باشد یا از 2قران هم كمتر. با چنين خالقيتی 
بود كه مردم پشت كتابفروشــی معرفت صف می بستند؛ صف های 
طوالنی برای كتاب های شانسی. اگرچه برخی روشنفکران این مدل 
كتابفروشی را حرام و مشابه التاری تلقی می كردند اما باالخره هرچه 
بود به رونق كتاب بازی می افزود. حسن آقا معرفت با همين شگرد بود 
كه توانست كتاب هایی را كه سال ها در انبارش تلنبار شده و كپک زده 
بود به فروش برســاند.همچنين در كنار آن، مردم را هم آبليموخور 

می كرد تا خوانده هاشان را بشوید و پایين ببرد!
  اگر كتاب هــای كيلویی معرفت هم از یــاد ببریم چگونه 

می توان حاج محمد نخجوانی را فراموش كرد. مردی با كاله 3
لبه دار مشکی، چشم های ميشی و ابروهای پيوسته و یک خال درشت 
روی بينی كه سال 1335وقتی كتابخانه ارک تبریز با حداقل 3هزار 
جلد نسخه خطی به راه افتاد تمام كتابخانه اش را یکجا به آنجا بخشيد. 
كتاب های منحصر به فردی كه او برای تهيه تک تکش جان گذاشته 
بود. نخجوانی گاه برای یافتن یک جلد از كتابی مرجع، 5كشور دنيا را 
زیرپا می گذاشت؛از ایران به هند و سپس چين و ماچين و سپس ایتاليا 
به مقصد ُرم و آخرســر كتابفروش فرانســوی در پاریس، تا كتاب 
موردنظرش را به قيمت گزافی خریده و به تبریز بياورد و به كتابخانه 

ملی این شهر اهدا كند.
عبدالرحيم جعفری نيز در توسعه كتابخوانی در این خاک 4 نه فقط معرفــت و نخجوانــی كه مــردان دیگری چون 
تأثير داشتند. مردی كه از دستفروشی و كارگری در چاپخانه آغاز كرد 
و به بزرگ ترین ناشر خاورميانه تبدیل شد. یک زمانی شاه آباد زیبا با 
راسته كتابفروشــی هایش دلپذیرترین منطقه عالم بود. یک زمانی 
كتابخوانی مردم طهران قدیم در كتاب هــای مادام »برنادت« جان 
می گرفت كه مردم طهران »عرنه عوط« صدایش می كردند. زنی كه 
در باالخانه منزلــش واقع در خيابان فردوســی روبه روی بانک ملی 
كتابخانه خانگی دایر كرده و نسل روشنفکران یک قرن پيش را با كتاب  
آشــنا می كرد. زن متشــخص فرانســوی كــه مشــتریان مغازه 
كتابفروشــی اش را معمــوال اروپایی هــای مقيم ایــران و ایرانيان 
تحصيل كرده در خارج تشکيل می دادند توی باالخانه اش نه تنها كتاب 
كه حتی فيلم های صامت هم نشــان مشــتریان تهرانــی می داد و 

روشنفکران تشنه می فهميدند كه در جهان مدرن چه می گذرد.
كتاب ها مریض شده اند. قانقاریا یا آلزایمر؟ مگر توفيری هم 5 حاال نه تنها كتاب كه زندگی نيز ماس ماسکی شده است. 
می كند؟ كتاب ها روی رف ها و قفسه ها، چروک  می خورند و از دهان 
می افتند. كتاب ها یتيم و بی مخاطب می شوند. و چنين است كه سرانه 
مطالعه در جهان، سقوط كرده است. حاال لذت بدوی كتابخوانی را 
شکلک های شبکه های مجازی، ایموجی ها، دابسمش ها، شعرهای 
مينی مال ساختارشکنانه تســخير كرده اند و دیگر خنده دار به نظر 
می رســد خواندن كتاب های حجيمی چون »كليدر«، »جنایات و 
مکافات«، »كلنل« یا »تبریز مه آلود«. یا حتی »شاهزاده ای كه خر 
شد«. حاال دیگرسگ سياه افسردگی، گراز وحشی فقر، موش كرونا، 
گاو پُست مدرنيته، و ببر نَر تکنولوژی  ارتباطی، جماعت را از صرافت 
كتابخوانی دور كرده اند.حاال دیگر مردم از خود می پرسند كباب بهتر 

است یا كتاب؟

شبکه اجتماعی فيسبوک 
كه در سال 2004راه اندازی 
شد، سرآغاز انتشار روزانه ميليون ها عکس بود و 
باعث شد تا افراد از خودشان عکس هایی بگيرند 
تا در این شــبکه اجتماعی به اشــتراک بگذارند. 
اینستاگرام هم كه بعد از آن به راه افتاد، »سلفی« 
گرفتن تبدیل به یک مد اجتماعی شــد و آدم ها 
با هشتگ ســلفی و با دوربين گوشی های موبایل 
از خودشــان عکس می گرفتند و در این شــبکه 
اجتماعی منتشر می كردند. ســرانجام همه این 
اتفاقات باعث شد تا دیکشنری آكسفورد تصميم 
بگيرد تا در سال 2013واژه سلفی را به فرهنگ نامه 

لغات خود بيفزاید.
تا چند سال پيش در عکس های سلفی قيافه خود 
شــخص مهم بود و بس اما از یــک جایی به بعد، 
بقيه عناصر تصویر هم اهميــت پيدا كرد و آدم ها 
به دنبال مناظر یا ســلبریتی هایی می گشتند كه 
سلفی هایشــان را زیباتر و خاص تــر كند. اما تب 
متفاوت بودن باعث شــد برخی از افراد مناطق و 
موقعيت های خطرناكی را برای ســلفی گرفتن 
انتخاب كنند و در این بين عــده ای به دليل یک 
اشتباه یا ســهل انگاری، آخرین سلفی عمرشان 

را گرفتند كه به عنوان یادگاری برای اطرافيانشان 
باقی ماند. شــنيدن مرگ هنگام گرفتن عکس 
سلفی شاید بيشتر شبيه شوخی باشد، اما سال های 
گذشته افراد زیادی بودند كه گرفتن سلفی آخرین 

تجربه زندگی شان بوده است.
در6 ســال اخير بيش از 300نفــر در اثر گرفتن 
سلفی های خطرناک در دنيا جان خود را از دست 
داده اند. رتبه اول این نوع مرگ ها هم به غرق شدن 
تعلق دارد. دومين علت مرگ در سلفی ها، رفتن 
زیر قطار است. بعد از آن، سقوط از ارتفاع، كشته 
شدن توســط حيوانات وحشی، سالح های گرم و 
برق گرفتگی است. نخستين حادثه سلفی گيری در 
ایران هم زمانی اتفاق افتاد كه 24نفر از دانشجویان 
اردبيلی پس از پایان امتحانــات دی 93تصميم 
گرفتند برای خداحافظی به دریاچه شورابيل بروند 
و دســته جمعی روی دریاچه یخزده چند عکس 
سلفی به یادگار بگيرند. ضخامت یخ دریاچه كم 
بود و فشار ناشی از وزن دانشجویان باعث شکسته 
شدن یخ دریاچه شــد و 18نفر از آنها به زیر آب 
رفتند! اگرچــه 16نفر از دانشــجویان در همان 
لحظات اوليه حادثه توسط مردم حاضر در محل 
از آب بيرون كشيده شــدند اما متأسفانه 2دختر 
دانشجو به علت آشنا نبودن با فنون شنا غرق شده 
و به اعماق دریاچه فرو رفتند. آخرین حادثه این 
ســلفی گرفتن ها هم مربوط می شود به چند روز 
پيش كه یک پزشــک متخصــص رادیولوژی و 
سونوگرافی در گيالن كه به همراه خانواده اش برای 
تفریح به آبشار ميالش اشکورات رحيم آباد رفته 
بود، بر اثر سقوط از آبشار جان خود را از دست داد.

مسلما كســی نمی خواهد قربانی چنين اتفاقاتی 
شــود، اما یک حواس پرتی كوچک بــه راحتی 
می تواند یک حادثه بزرگ خلق كند. خالصه اش 
اینکه فالوور و الیک بيشتر، ارزش این مرگ های 

ناشيانه را ندارد.

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

خويش                انداز

تقويم/ زاد روزعدد خبر

 نابغه 4فصل
ويلیام حاصل ازدواج مردی پوســت فروش با دختر 
يک کشــاورز در دهکده ای کوچک در انگلستان بود 
که با اتفاقاتی کــه در کودکی و نوجوانــی اش افتاد، 
 هیچ کس احتمال نمی داد آدم مهمی شود. اما او مردی

منحصر به فرد شــد، فراتر از زمان و مــکان. ويلیام 
شکسپیر که در 26 آوريل 1564 متولد شده بود، کودکی 
خاصی داشت اما بعد ها يکی از چیزهايی که او را معروف 
کرد، اجرای نمايش هايش برای ملکه بود. با اين کارش 

توانســت حمايت ملکه را به دست آورد و بعدها آنقدر 
جايگاهش را محکم کند که حتی زمانی هم که خاندان 
سلطنتی تغییر رويه داد، جايگاه او ثابت بماند. حاال آن 

روزها گذشته اما پای شکسپیر به دوران ما هم باز شده. 
مثال يک دهه پیش يک ايرانی مقیــم آمريکا درباره 
»ايران در آثار شکسپیر« تحقیق و دست آخر اعالم کرد 
که در خیلی از نمايشنامه های اين نويسنده، از ايران، 
پادشاهان و شــاهزاده هايش، دشت های ايران و حتی 
ببر ايرانی نام برده شده است. يا در حدود صد و خرده ای 
سال پیش، عده ای ادعا کردند که شکسپیر يک دروغگو 
است و دلیل شان هم برای اين حرف اين بود که ويلیام 
نه درس چندانی خوانده بوده و نه چیزی از پزشکی و 
حقوق می دانسته، ولی در نمايشنامه هايش، کامال به آنها 

اشاره کرده است. آنها در دفاعیات شان می گفتند حتما 
نويسنده »هملت« بايد از سیستم گردش خون آگاهی 
می داشت ولی شکسپیر چیزی از پزشکی نمی دانسته! 
آنها مدعی بودند شکسپیر هیچ وقت به ايتالیا و قبرس 
سفر نکرده اما در نمايشنامه هايش جوری از آنها صحبت 
کرده که آدم فکر می کنــد آنجا محل زندگی اش بوده. 
ويلیام شکسپیر با اينکه در 23 آوريل 1616میالدی و در 
52 سالگی درگذشت، اما هنوز هم با نمايشنامه هايش 
مانند نابغه ای 4فصل زنده است و نوشته هايش همچنان 

از اهمیت زيادی برای اهل هنر برخوردار است.

حافظ

طبیِب عشق مسیحا َدم است و ُمشِفق، لیک
چو َدرد در تو نبیند که را دوا بکند؟

پيش و پس از فاجعه اتمی چرنوبيل در اتحاد جماهير شوروی 
سابق، جهان شاهد چند فاجعه اتمی دیگر برای نمونه پالومارس 
1966و جزیره  تری مایل)1979( بود و پــس از آن هم حادثه 
سيبری )1993( و فوكوشيمای ژاپن در سال)2011(ميالدی 
روی داد؛ امــا هيچ كدام از آنها مانند چرنوبيــل در یاد ها نماند. 
پرسش اینجاســت كه چرا؟ این نيروگاه هسته ای متروكه كه 
زمان در آن ایســتاده بود حتی به نوعی از كشور زادگاهش به 
كشور دیگری )اوكراین( مهاجرتی فرضی كرد تا فراموش شود 
اما نشد. شاید جدای از مختصات علمی، تاریخی، جغرافيایی و 
حتی سياسی این رویداد و شمار تلفات آن، بتوان مدعی شد كه 
بخش ســوررئال و آپوكاليپتویی )آخرالزمانی( آن بود كه باعث 
ماندگاری اش در ذهن جهانيان شد. جذاب )در عين غم انگيزی(
چون چرنوبيل در ادبيات با كتاب صداهایی از چرنوبيل اثر سوتالنا 
الکسيویچ، در صنعت فيلم و ســریال با 2 اثر مجزا و در صنعت 
بازی های ویدئویی هم درخشــيد. آخرالزمانی هم از آن رو كه 
قرن های متمادی مردم، فضایی سوررئال و آخرالزمانی را فقط 

در ادبيات و این اواخر در سينما تجربه می كردند. اما اینکه نيرویی 
غيرمرئی )رادیواكتيویته( بتواند آرام زیر پوست انسان ها بخزد و 
از گرمایی كه وجود ندارد پوست شان را مثل مواد مذاب وادار به 
جوشيدن )تاول زدن( كند برای ابنای بشر مسبوق به سابقه نبود. 
عنصر بعدی متروكه شدن بخش بزرگی از نيروگاه اتمی چرنوبيل 
بود كه وهم آلود بودن آن را برای افراد هيجان طلب و عاشــقان 
آدرنالين چندین برابر كرد. تا جایی كه قرار بود این منطقه پيش 

و پساتاریخی بدل به جاذبه  ای گردشگری شود كه نشد.

موقع انتخاب خانه، همه به »نور« 
توجــه می كنند. بيشــتر آدم ها 
می خواهند خانه حداكثر نور ممکن را داشــته باشد. در مورد »صدا« 
اما برعکس است. اكثرا دوســت دارند كه خانه ساكتی داشته باشند. 
خانه های كنار مدرسه ها، نامرغوب تلقی می شوند، خانه های نزدیک 
اتوبان و خيابان های اصلی هم همينطور. اما صدا هم می تواند خوشایند 

باشد و بخشی از هویت خانه را بسازد.
صبح ها، قبل از اینکه سپيده بزند و صدای جيک جيک گنجشک هایی 
كه هر روز صبح مثل روز اول از آمدن صبح هيجان زده اند به گوش برسد 
صدای جاروی پاكبان محل به گوش می رسد. صدایی یکنواخت كه آرام 
آرام خيابان را تميز می كند. بعد از گنجشک ها، ماشين ها به خيابان 
می آیند. صدای باز و بسته شدن در ماشين ها می آید. صدای بچه هایی 
كه با كوله پشتی هایشان می دوند تا همپای پدر و مادر به مدرسه بروند.

غروب دیروز، پشت پنجره، حواسم پرت شد به صداها. صدای پرنده های 
مختلف می آمد. به جز صدای پرســتو و كالغ بقيه را نمی شناختم. 
بعضی ها تک تک و بعضی ها دسته جمعی آواز می خواندند. تازه متوجه 
شدم كه   بعد از سالمی كه اول صبح به خورشيد می دهند، دم غروب 
هم با آن خداحافظی می كنند. صدای حركت بال های زنبوری را كه در 
رفت وآمد بود شنيدم. صدای پارس سگی از دوردست شنيده می شد 
كه سگی دیگر از جایی دورتر جوابش را می داد. چشم هایم را بستم. 
یک ماشين در كوچه ایستاد. كودكی بلند خندید. بعد صدای اذان آمد؛ 
اذان مغرب ماه رمضان. قدم های توی كوچه تندتر شد. ماشينی بوق زد. 

در خانه ای باز و بالفاصله بسته شد.
چشم هایم را باز كردم. توی خانه كتری به سر و صدا افتاده بود و چای 
دم كشيده بود. صدای چيده شدن ظرف های چينی روی ميز می آمد 
همه این صداها یعنی زندگی جریان دارد. خانه ای هست. در این خانه 
كسانی زندگی می كنند و سفره ای می چينند. با صدای اذان همه دور 

سفره می نشينند و افطار می كنند.
صداها نشانه زندگی هستند. صداها می گویند كه یک انسان، یک پرنده 
یا یک گياه اینجاست یا از اینجا عبور می كند. می گویند كه در كوچه 
باد می آید و باد برگ های درختان را تــکان می دهد و پرنده ها وقتی 
هوا تاریک می شود كم كم ساكت می شوند. هيچ خانه ای در سکوت 
مطلق خانه نمی شود. صداها می آیند تا زندگی را همراه خودشان به 
خانه بياورند. صداهایی كه گاهی باید به خودمان یادآوری كنيم تا از 

نو آنها را بشنویم.

مان

شیدا اعتماد

تنها صداست که می ماند

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

ابراهیم افشار 
روزنامه نگار

مهديا گل محمدینگاه
روزنامه نگار

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْبُْعونیاد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اللهّم إنّی أْسألُک فیه ما یْرضیک وأعوُذ بِک مّما یؤذیک وأسألُک الّتوفیَق فیِه 

ألْن أطیَعک وال أْعصیک یا َجواَد الّسائلین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا من از تو می خواهم در آن آنچه تو را خوشنود كند و پناه می برم 
به تو از آنچه تو را بيــازارد و از تو خواهم توفيــق در آن برای اینکه 

فرمانت برم و نافرمانی تو ننمایم،  ای بخشنده سائالن.

به دردسر
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