
توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي   چهارشنبه 26 مرداد 1401    سال سی ام     شماره  8568 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبير: دانیال معمار

 دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، کوچه شهيد سيدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

 n e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  سايت روزنامه: 

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

   پذيرش آگهي :

   تلفن: 84321000

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
آدمی به چيزی آراسته نشده که از جوانمردی 

زیباتر باشد.

  اذان ظهــر:  13:08   غــروب آفتــاب: 19:52 
  اذان مغــرب: 20:11   نیمه شب شــرعی: 00:23 

  اذان صبح: 4:54   طلوع آفتاب: 6:25

گرینویچ

لغو يکسان سازی حقوق مرد و زن

 

هلسینکی: دولت تنها کشــوری که قرار بود قانون 
پرداخت حقوق یکســان به زنان و مــردان را عملی 
کند از اجرایی کردن این قانون صرف نظر کرد. دولت 
فنالند در بيانيــه ای اعالم کرد کــه برنامه اصالح و 
بازنگری قانون پرداخت حقوق با هدف یکسا ن سازی 
دستمزد مردان و زنان را به دليل اختالف ميان احزاب 
ائتالف حاکم رها کرده اســت. وزیــر برابری فنالند 
نوامبر گذشته به رویترز گفته بود که کشورش رویکرد 
دقيق و سخت گيرانه تری را برای »از ميان برداشتن 
شــکاف های غيرقابل توجيه موجود« در پرداخت 
حقوق ميان مردان و زنــان در پيش خواهد گرفت. 
فنالند با شــکاف 16 درصدی در پرداخت متوسط 
حقوق بين مردان و زنان در ســال گذشته ميالدی، 
بسيار عقب تر از دیگر کشورهای شمال اروپا رتبه 38 
برابری دستمزد در ميان اعضای سازمان همکاری و 

توسعه اقتصادی را به خود اختصاص داده بود.

دوره رهایی فرا می رسد...* 

منشأ سیارکی آب در زمین

توکیو: دانشــمندان پس از تجزیه و تحليل نمونه های 
کمياب جمع آوری شــده از سطح یک ســيارک در یک 
ماموریت فضایی 6ســاله می گویند: احتماال آب توسط 
ســيارک ها از لبه های بيرونی منظومه شمسی به زمين 
آورده شــده اســت. محققان از 2ســال پيش بدین سو 
به منظور روشن کردن منشأ حيات و شکل گيری جهان، 
مشــغول بررســی گردوغباری هســتند که فضاپيمای 
»هایابوســا-2« از ســطح ســيارک »ریوگو« به زمين 
منتقل کرده است. فضاپيمای هایابوسا-2 که در دسامبر 
ســال2014 ميالدی از مرکز فضایی تانه گاشــيما ژاپن 
به فضا پرتاب شــد، در ســال2020 به مدار ســيارک 
ریوگو رســيد و پس از جمع آوری غبار سيارک در داخل 
کپسول همراه خود، برای تحویل آنها به اخترشناسان به 
زمين بازگشــت. در این ماموریت 5.4گرم خرده سنگ 
و گردوغبار از ســطح ریوگو جمع آوری شد. دانشمندان 
می گویند کــه نمونه های ریوگو می توانند ســرنخ هایی 
از معمای چگونگی پيدایــش اقيانوس ها روی زمين در 
ميلياردها سال پيش ارائه دهند. به گفته آنان، سيارک های 
کربنی غنی از مواد آلی می توانند یکی از منابع اصلی آب 

زمين بوده باشند.

ممنوع المالقات شدن يک درخت
 

کالیفرنیــا: یک درخــت در آمریــکا به علت کهنســالی و 
 هجوم بيش از حــد بازدید کننده هــا به ویژه اینفلوئنســر ها 
ممنوع المالقات شد. درختی به نام هایپریون )Hyperion( از 
گونه درختان سرخ چوب با ثبت ارتفاع 115.92 متری دارنده 
عنوان بلندترین درخت جهان است. این درخت در اعماق پارک 
ملی ِردوود )Redwood( کاليفرنيا در ایاالت متحده واقع شده 
و به دليل قرار گرفتن در ميان پوشش گياهی متراکم مسير قابل 
دسترسی ندارد و بازدیدکنندگان ناچارند هر بار برای رسيدن 
به آن با آسيب زدن به انواع گونه های گياهی، مسير تازه ای در 
ميان جنگل برای خود ایجاد کنند. بر همين اساس مقرر شده 
تا مقام های این پارک بتوانند برای افراد مخربی که در نزدیکی 
بلندترین درخت جهان حضور پيــدا می کنند، تقاضای 6 ماه 
زندان و جریمه نقدی 5 هــزار دالری )4هزارو884یورویی( 
کنند. هایپریون که در سال2006 کشف شده، رسما به عنوان 
بلندترین درخت جهان در کتــاب رکوردهای جهانی گينس 

ثبت شده است.

گیلداغ در استان گلستان، دشت گلهای آفتابگردان    عکس: محمد قجر اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهار شنبه

 حرامیان بدسگال
 و ترسوهای بی آبرو!

فيلم »حرامزاده های بی آبرو« شروع 
خوفناکی دارد که نفس تماشــاگر را 
می گيرد: در یک چشم انداز زیبای روســتایی در فرانسه اشغالی، 
افسر بلندپایه اس اس وارد مزرعه ای می شــود و به مالقات دهاتی 
گردن کلفتــی می رود کــه درحال تبرزنی اســت. افســر نازی  با 
بيانی ســليس و گرم خودش را »شــکارچی یهودی ها« معرفی 
می کند و توضيح می دهد که اخيراً چند خانواده یهودی دهکده را 
»پاکسازی«کرده که فرزندان شان همراهشان نبوده اند و حاال او دارد 
دنبال کودکان فراری آنها می گردد. لحن صحبت شکارچی درباره 
»آن«ها و لبخند استهزاآميزی که در تمام مدت به لب دارد چنان 
خون مای بيننده را به جوش می آورد که هر لحظه آرزو داریم مرد 
روستایی با تبرش او را به دو نيم کند! اما مرد در سکوت گوش می کند 
و افســر نازی حرف می زند و حرف می زند و آرام آرام به مخاطبش 
حقنه می کند که پاکسازی یهودی ها واجب است چون اوال وجود 
آنها برای فرانســه خطرناک اســت و در ثانی »آنها« اصال آدميزاد 
نيستند و می شود مثل خوک سرشــان را برید! اما به زودی جدی 
می شود و درکمال احترام و اتيکت خاطرنشان می کند که حمایت 
از این »ناانسان«های خطرناک می تواند شخص حامی و خانواده اش 
را هم دچار عواقب سياسی و »امنيتی« کند. خالصه آنقدر می گوید 
و می گوید تا دهاتی چهارشانه ســاده دل تحت تأثير قرار می گيرد، 
اشک هایش ســرازیر می شــوند و اجازه می دهد دژخيمان نازی، 

کودکان یهودی را در مخفيگاه شان به رگبار ببندند.
آنچه این دقایق طوالنی را نفسگير می کند، سهيم کردن تماشاگر 
در فرایند »توجيه توحش« است. »توجيه توحش« ترفند هميشگی 
سيستم های جائر است برای تهی سازی توده مردم از شرافت انسانی 
و همدست سازی  آنان با خود برای ســرکوب و حذف »دیگری« . 
دراین ميان شکارچی ها مأمورند این توحش سيستماتيک را عادی 
و طبيعی و حتی ضروری جلوه دهند؛ نقشی که در دنيای امروز ما بر 
دوش رسانه هاست که سرشارند از نمونه های به ظاهر علمی و مستند 
آن در قالب خبر و گزارش و تحليل و مصاحبه. اما این شيوه خوفناک 
فقط دستاورد رژیم های ضدبشری معاصر نظير حکومت هيتلری 
نيست و در تمام صفحات تاریخ شرمســار انسان هوشمند نظير و 
مصداق دارد. نفوذ جریان خزنده بربریت در ارکان جوامع متمدن و 
رسوخ به اذهان انسان های شریف، آن هم به مدد تکرار مکرر اکاذیب 
و مستند نمایی اکاذیب قبلی شيوه ای اســت که دست کم در این 
سوی دنيا به خوبی آشناست و سير انحراف از حکومتی عدالت محور 
تا حاکميتی متکی به زر و زور و تزویر در طلوع تاریخ سياسی اسالم را 
برایشان تداعی می کند که موجب پراکندگی مردم از کنار پيشوایان 

راستين شان شد و به بزرگ ترین فاجعه حيات شيعه منتهی شد.
صفحات تاریخ جهان پر است از داستان مردمان چهارگوشه عالم که 
اگر در عين بهره مندی از فهم و دانش و الگوهای نيک در مقطعی از 
حيات خود اسير حاکميتی بدسگال شدند به توجيهات مکرر توحش 
که از بوق های رسمی آن بلند بود ميدان دادند. گوش  به الف های 
عربده جویان و دل به وعده های گزافه گویان سپردند، یا در الک ترس 
و نکبت خزیدند و از وحشت بریده شدن نواله یوميه به خود لرزیدند، 
و به نيروی »شر« مجال ترکتازی دادند. به همسایه و همنوع پشت 
کردند و مظلومان را تنها گذاشــتند اما همين تاریخ گواه است که 
همگی آن مردمان به عذابی ســخت افتادند؛ چه آنها که معذورانه 
کنار مأموران ایستادند و چه آنها که چشم بستند و سکوت کردند. 
حاال فرجام آن تماشاگران خاموش مسلخ انسان پيش چشم ماست: 
کوفيانی که پيمان   گسســتند دیرتر زیر تيغ حجاج  ابن یوسف ها 
نشستند؛ و ژرمان هایی که بر اردوگاه های مرگ چشم بستند و زیر 

آوار بمب و تجاوز کمر شکستند.
امروز که خروار خروار اطالعات با فشاردادن دکمه ای در اختيارمان 
است، نشــنيدن پند تاریخ بيش از آنکه از تنبلی یا بيسوادی بياید 
نشان انحطاط است. غرقاب انحطاط در کمين همه زندگی هاست 
و آتش اش اگر به خرمن جان ها بيفتد، تر و خشک را با هم می بلعد. 
چشــم دل باز باید کرد و در ورطــه دروغ ها و اتهام هــا و »توجيه 
توحش«ها نيفتاد. اتحاد حرامی های بدسگال با ترسوهای بی آبرو 
هرگز و در هيچ کجا عاقبت خوشی نداشته، بلکه سامان بزدالن را 
بدل به قبرستان هایی فراخ کرده و کذابان را به زباله دان ها انداخته 
است. دیگر انتخاب با ماست که درس تاریخ را بشنویم و بر دروغ ها 
و توجيه ها پوزخند بزنيم یا بی تفاوت بمانيم و بگذاریم دروغ ها ما را 
با خود به شراکت در فرجام حرامی ها ببرند اما فراموش نباید کرد 
که تاریخ هم مثل آرتيست فيلم »حرامزاده های بی آبرو« در صحنه 
واپسين اثر، از تکرار این عقوبت ها چيره دست شده است و داغ ننگ 
را با چنان عمق و ظرافتی بر پيشانی شکارچی  می نشاند که تا پایان 

دنيا پاک شدنی نباشد! 

در خانه را که باز می کنم، 
هنــوز کيفــم را زمين 
نگذاشته ام و لباس بيرون را از تنم در نياورده ام 
که فرزندم می آید، سالم می کند و بالفاصله بعد 
از سالم، اعالم می کند که گرسنه است. در واقع 
از نوزادی اش که تنها منبع تغذیه اش من بودم 
تا امروز که نوجوانی برومند اســت، دیدگاهش 

نسبت به من هيچ فرقی نکرده است.
تابســتان اســت. گرمازده از بيرون می رسم و 
تا می گوید گرســنه اســت اعالم می کنم که 
یخچال آن طرف اســت. البته که مثل هر روز 
می گوید که ســر یخچال رفتــه و هيچ چيزی 
نداریم.»هيچ چيــزی نداریــم« هــم از آن 
جمله هایی اســت که باید رمزگشایی شود. در 
واقع یعنی چيزی که من فوری بتوانم بخورمش 
نداریم. چيزی مثل کيک، کوکوی از شب مانده 

یا سوسيس و کالباس.
توی یخچال البته که پنير و تخم مرغ هست که 
می شود با آنها عصرانه ای ســریع درست کرد. 
ميوه هست که باید شسته شود که به دليل این 
مرحله خيلی دشــوار، کنارگذاشته شده است. 
بنابراین هنوز از راه نرسيده باید فکر کنم چطور 
فرزندم را تا وقت شام سير نگه دارم تا بعد برسم 

به اینکه »شام چی درست کنم؟«
عصرانه سریع و دم دستی برای من نان و پنير و 
خيار و گوجه همراه با یک ليوان شير یا آب پز 
کردن یک عدد تخم مرغ و البته شستن ميوه که 
شکر خدا تابستان بهترین فصل و وقت آن است.

یک مادر شــاغل، وقتی از خوان شغل بيرونش 
گذشــته و خوان حمل ونقل عمومی در شهر را 
هم گذرانده و از گرما تلف نشده تازه می رسد به 

خوان سوم که همانا تهيه عصرانه است. بعد از 
آن خوان های بعدی هم در راه است و تقریبا با 
گذر از هر خوانی، خوان بعدی حاضر می شود و 

روزها به همين ترتيب ادامه پيدا می کند.
بحث شيرین عصرانه به دليل وقفه انداختن در 
حضور خوان بعدی مهم می شود. عصرانه های 
خانگی بــه زودی برای بچه ها خســته کننده 
می شــود و آن وقت با کمی خالقيت می شود 
به آنها تنوع داد. می شــود تخم مرغ را با کمی 
شــير و شــکر هم زد و نان را توی آن خيساند 
و بعد سرخ کرد. اسم شيکش می شود »تست 
فرانسوی« می شــود نان را با پنير و کمی کره 
برشته کرد. می شود از ميوه های مختلف ساالد 
ميوه درســت کرد. عصرانه یکــی از عصاهای 
دست مادران اســت که بتوانند زمان بيشتری 
برای تهيه شام بخرند. واال زمزمه »پس شام کی 
آماده می شود؟« خيلی سریع تبدیل به اعتراض 
می شود و این چيزی است که در پایان یک روز 
کســی حوصله اش را ندارد. بنابراین درود به 
عصرانه این موجود بی ادعا که کسی حضورش 
را جــدی نمی گيرد اما می توانــد نجات بخش 

باشد.

لقمه

شیدا اعتماد

فاطمه عباسی

عصرانه؛ اين موجود نجات بخش

تقويم/ سالمرگعدد خبر

آقای کیف انگلیسی

»ســید ضیاءالدين دری« را خیلی از ما از 
تیتراژ سريال کیف انگلیسی می شناسیم، 
آنجا که نام کارگردان درج می شــود. ُدری 
به عنوان تهیه کننده، کارگردان  و نويسنده 
تلويزيون و ســینما، تسلط خاصی به تاريخ 
ايران داشــت و فیلم هايی را در اين حوزه 
کارگردانــی کــرد و بــه روی صحنه برد. 
سريال هايی که ساخت همچون کاله پهلوی، 
و کیف انگلیسی با استقبال خوبی مواجه شد.
ســیدضیاالدين ُدری در 29 تیر 1332 در 
تهران، محله نواب چهارراه ســاالر به دنیا 
آمد. پس از پايان دبیرستان برای تحصیل به 
انگلیس رفت. در آنجا رشته علوم ارتباطات 
خواند. پس از بازگشت از انگلیس فعالیتش 
را در ســینما با دستیاری حســین دوانی 
کارگردان فیلم »گرداب« در ســال 1361 
شروع کرد. بعد با کارگردانی فیلم سینمايی 
»صاعقه« در سال 1363 خورشیدی به جمع 
کارگردانان سینما پیوســت. اين فیلم اما 
تا حدودی با فیلم هــای خانوادگی هم  دوره 
خود تفاوت داشــت و با اينکه ســاختاری 
حرفه ای داشت، اما چندان عامه پسند نبود. 
به همین خاطر نیز شکست سختی در گیشه 
خورد و سازنده اثر را به مدت 11 سال از سینما 
دور کرد. ُدری در نیمه دهه 80 خورشیدی 
بار ديگر به سینما بازگشت و 2 فیلم »عشق 
ممنوع« و »من و دبــورا« را در لبنان جلوی 
دوربین برد که هیچ يک از آنها در نوبت اکران 
عمومی قرار نگرفت. دری اما در تلويزيون 
خوش اقبال بود. 2سريال کیف انگلیسی و 
کاله پهلوی توانست نظر مخاطبان را جلب 
کند و نــام دری را بار ديگر بر ســر زبان ها 
بیندازد. اين کارگردان سال 139۷ به دلیل 
عارضه کبدی در بیمارستان تهران بستری 
شــد و برای پیوند کبد به بیمارستان شیراز 
منتقل و عمل پیوند کبد را با موفقیت پشت 
سر گذاشت، اما بهبودی کامل پیدا نکرد و در 
26 مرداد در بیمارستان صدرای شیراز چشم 

از جهان فروبست. 

حافظ

هرگزم نقِش تو از لوِح دل و جان نََرَود
هرگز از ياِد من آن سرِو خرامان نََرَود

حتماً دیده اید و شــاید به یاد داشــته باشيد آنجا 
که دایی غفور بر ســر مزار پســرش، یوســفش، 
گمگشته اش، جگرگوشه اش رفته و با او نجوا می کند 
که »من با این دل چه کنم؟ من با این حال چه کنم؟ 
من این غصه رو با کی تقسيم کنم؟ من با چه قوتی 
این همه راهو بيام که چی؟ دیگه دارم اذیت ميشم. 
دیگه وقتشه بخوابونم تو گوِشت پسر. بچه جون من 
خســته ام. از من پيرمرد چه انتظاری داری؟ ُخب 
خودتو به من نشون بده... خودتو به من نشون بده.

آخه من با این یه تيکه حلبی چه کنم؟برین کنار. 
شما رو به مقدســات برین کنار. بذارین ببينمش. 
بذارین تا چشام ســو داره ببينمش.آهای یوسف، 

من اینجام...«

و این غریب ترین حالی ســت که شناخته ام. پدر و 
مادری که خبری و اثری ندارد از فرزند رزمنده اش. 
هر دری را می کوبد، پاسخی نمی یابد. به هر سو رو 
می کند، مخاطبی پيدا نمی کند. همه درها به رویش 
بسته است. چشمانش اما به در است. شعله اميدش 
هنوز سوسو می زند و منتظر است و چقدر این انتظار 

صعب و سخت است. کسی نمی فهمدشان.
کســی که دلبندش شهيد شــده یا حتی جانباز، 
تکليفش با دلش روشــن شــده اما آنکه نمی داند 
کجاست و در چه حالی ســت و کی برمی گردد یا 
اصاًل برمی گردد یــا نه، نگران ترین حــال را دارد. 
دل در دلش نيســت و هيچ محل تعجب نيســت 
اگر دایی غفور - کــه اعالترین تمثيــل بود برای 
 یک پدِر اســير و چه حيرت انگيز علی نصيریان در 
»بوی پيراهن یوسف « ابراهيم حاتمی کيا نقش را از 
آب درآورد - وقتی گل پسرش را دید عنان از کف داد 
و دیگر نتوانست پشت فرمان بنشيند براندکه زد به 

بيابان. اما او که در بيابان به شوق کعبه قدم زده بود 
و سرزنش های خاِر ُمغيالن را به هيچ انگاشته بود، 
کلبه احزانش ویران شد و شد گلستان و چرا نباید 
برای دیدار شير رشيدش، در راه زمين می خورد که 
چشم انتظاری به نقطه آخر رســيده بود. اویی که 
هيچ کس حال دلش را نفهميد تا وقتی چشمانش به 
دیدارش روشن شد و چقدر خریدار باید می بود آن 

احوال را که فرزند آزاده اش، آزاد شده بود.
اما درد و دریغ از آن والد و والده ای که در حســرت 
دیدار دوباره دلبندشــان از دنيا رفتند و چقدر این 
ندیدن و رفتن جانکاه بود. اما حيف از آن لحظه که 
فرزند آمد و پدر و مادر نبودند و چقدر این جای خالی 
برای او جانسوز بود. بازگشت اسرا اما بازگشت اميد 
بود به بسيار خانه و خانواده و خاندان و هنگامه روشن 
شدن چراغ دل های پدران و مادرانی به قول بيهقی؛ 

سخت جگرآور.
* سطری از شعری سروده فریدون مشيری

فقط در آمریــکا و کانادا و چند 
کشــور دیگر بيش از 2 ميليون 
گهواره یا تاب برقی کودک، به علت خطر بالقوه ای که برای نوزادان 
داشتند جمع آوری شدند و در چند روز آینده شاهد ادامه این روند 

در کشور های دیگر نيز خواهيم بود. 
ماجرا هنگامی رســانه ای شــد که چندین و چند کودک هنگام 
غلت زدن ســر و گلویشــان البه  الی بند ها و اتصاالت این وسيله 
گير کرده بود اما مهر تأیيد بر خطرناک بودن این وسيله هنگامی 
خورد که کودکی ده ماهه پس از غلتيــدن و افتادن از گهواره به 
شــکل غم انگيزی با بند های این وســيله حلق آویز شد. اگرچه 
در این رویداد تلخ برند های مشــهور MamaRoo swings و 
RockaRoo rockers دخيــل بودند اما کارشناســان توصيه 
می کنند والدین ریسک و خطر استفاده از هيچ کدام از برند های 
 1.0and دیگر را هم به جان نخرند. به گزارش دیلی ميل، مدل های
 2.0(model number 4M-005)، version 3.0(model
 number 1026)، and version 4.0(model number
4M-012 (1037.به نسبت سایر مدل ها خطر بيشتری دارند. تا 
جایی که در گزارش دیلی ميل تصویر زیر این دستگاه  برای پيدا 
کردن محل درج مدل دستگاه  آورده شــده تا والدین بتوانند آن 
را تشــخيص دهند. برند های دیگر همچون Kids2 و چند برند 
دیگر هم در حال طی کردن پرونده قضایــی برای مرتبط بودن 
گهواره های برقی شان با مرگ چند کودک هستند. ماجرای مرگ 
نوزادان و کودکان در اثر خوابيدن و غلت زدن روی این دستگاه ها 
در مجموع فقط با مرگ200کودک در ارتباط مستقيم است. نباید 
فراموش کرد که این آمار مربوط به مواردی است که ثبت شده و 
به طور حتم آمار کودکانی که در مواجهه با خطر مرگ قرار گرفته 
و توســط والدین نجات پيدا  کرده اند به مراتب بيش از این آماری 

اســت که دیلی ميل گزارش کرده اســت. جدای 
از گهواره های برقی بهتر اســت هر وسيله 

طناب مانندی را که ممکن است گلوی 
کودک در آن گير کند از 

محوطه در دسترس 
آنها دور کنيم.

جهان نما

مهدیا گل محمدی

 جمع آوری 2میلیون 
گهواره  بچه  خفه کن

پیمان شوقی
روزنامه نگار

حمیدرضا محمدیگزارش
روزنامه نگار

می گوینــد تهرانی ها در ســال های 
اخير عصبی تر شــده اند. پر بی راه هم 
نمی گویند. غيراز آمــار و ارقام که نشــان دهنده درصد باالی 
آسيب های ناشی از نزاع در پایتخت اســت و شامل شکایاتی 
است که ثبت شده، تعداد بســياری از این نزاع ها  اما در جایی 
ثبت نمی شود؛ دعواهایی که هر روز شاهد آنها هستيم. چه توی 
ترافيک تمام نشدنی تهران، که عده ای دارند به راننده های دیگر 
بد و بی راه می گویند، تعدادی دستشان را گذاشته اند روی بوق و 
سعی دارند به این طریق راه را باز کنند و چند نفری هم از ماشين 
پياده شده اند و دارند دعوا می کنند. چه توی کوچه و خيابان که2 
نفر سر جای پارک با هم درگير می شوند و چه توی آپارتمان که 
همسایه باالیی یا پایينی دعوایشان باال گرفته و صدایشان در کل 
ساختمان پيچيده است. آنطور که کارشناسان می گویند، نزاع و 
درگيری با ایجاد اختالل در مناسبات ارتباط انسانی، فضایی پر 
از خشم و کينه توزی ميان افراد به وجود می آورد و به روان جامعه 
آسيب جدی می زند که تبعات منفی فراوان مادی و معنوی را در 
پی دارد. در سال های اخير هم این پدیده ناخوشایند به صورت 
مداوم به شــکل های گوناگون در آمار ها منعکس می شود، اما 
گویا وضع تهرانی ها از بقيه در این زمينه بدتر اســت. دالیلش 
هم از عوامل ذاتی و درونی افراد و فشار ها و استرس های روانی 
گرفته تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه یا حتی 
گرمای بيش از حد هوا متغير است. اما چيزی که اهميت دارد 
این است که آسيب های ناشی از نزاع بسيار فراتر از علل و انواع 
نزاع است، آسيب هایی که شــاید در مواقعی غيرقابل جبران 
باشــد. مثال دعوا های کالمی بدون جرح جایی ثبت نمی شود، 
اما پيامدهایش می تواند به همان اندازه عميق و طوالنی مدت 

باشد. از نگاه چپ چپ گرفته تا بحث بر سر جای پارک خودرو.

خشم تهرونی

برای پدران و مادران آزادگان 


