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گرینویچ

قديمی ترين عمل قطع عضو

 

پژوهشگران از روى اســتخوان هاى یک کودک پی 
برده اند که قدمت نخســتين قطع عضو پزشکی در 
تاریخ به 31 هزار ســال پيش می رسد و طی آن یک 
جراح ماهر در دوران ماقبــل تاریخ پاى یک کودک 
را در جزیره بورنئو در جنوب شــرق آسيا قطع کرده 
 اســت. براســاس مطالعه اى که نتایج آن در مجله 
 Nature منتشــر شــده، این جراح ماقبل تاریخی 
مهارت زیادى در کار خود داشــته، چــرا که با این 
جراحی بــه این کودک اجــازه داده تا حــدوداً 6 تا 
9 ســال بيشــتر زندگی کند. »مالنــدرى والک«، 
زیست باستان شــناس و محقق دانشــگاه سيدنی 
می گوید: »خيلی غافلگيرکننده بود که این کودک 
توانسته از این جراحی بسيار جدى و خطرناک جان 
سالم به در ببرد و جاى زخم او خوب شود و بتواند با 
تغيير شرایط حرکتی خود تا سال ها بعد در این منطقه 

کوهستانی زندگی کند.«

افسانه زدایی از جادوی صبحانه

سیارات ساخته شده از سنگ و آب 
 

یکی از نکات مهم در بحث جســت و جو به دنبال حيات در 
سيارات فراخورشــيدى قابل سکونت، وجود آب است. این 
مایع تقریبا براى تمامی گونه هاى حيات ضرورى محسوب 
می شود و کشف آن می تواند گام نخست مهمی در این مسير 
باشد. اکنون مطالعه اى تازه نشان داده که تعداد سياره هاى 
حاوى آب احتماال بسيار بيشتر از تصورات ماست و بسيارى 
از آنها احتماال به صورت نصف نصف از آب و ســنگ تشکيل 
شــده اند. محققان دانشگاه شــيکاگو در مطالعات خود به 
سراغ بررســی گروهی از سيارات فراخورشــيدى رفتند 
که به دور ســتاره هاى کوتوله M می چرخند. این ستاره ها 
رایج ترین ستاره هاى کهکشان راه شيرى به حساب می آیند. 
آنها دوجين از این ســياره ها را با دو روش متفاوت کشف و 
اطالعات به دست آمده را با هم ترکيب کرده اند تا فهم خود 
را از این کره ها افزایش دهند. دانشمندان با بررسی 43سياره 
فراخورشيدى دریافتند که بســيارى از آنها چگالی بسيار 
کمی دارند و این یعنی ممکن اســت به طور کامل از سنگ 
ساخته نشده باشند. در واقع، به نظر می رسد که خيلی از آنها 

نيمی از سنگ و نيمی از آب تشکيل شده باشند.

گروه خون طاليی
 

گروه خون طالیی، این نادرترین گروه خونی بين مردم جهان 
که از سال 1961تا امروز تنها 50نمونه از آن گزارش شده، این 
بار با کشف دو نمونه از دارندگانش در چين خبرساز شد. گلوبال 
تایمز در گزارشی از هشــتگ داغ گروه خونی طالیی در چين 
نوشت که بيش از 620ميليون نفر آن را دیده بودند. هشتگی که 
براى یک بيمار زن و خواهر بزرگترش زده شده بود. یک خانم 
بيمار بسترى در جيانگسو در شرق چين پس از آزمایش  هاى 
مربوط به نمونه خون مشــخص شد داراى گروه خونی طالیی 
است. گروه خونی نادرى که یک معماى علمی براى دانشمندان 
حوزه ژنتيک است. این بيمار از مشکل کم خونی رنج می برد و 
براساس گزارش  هاى علمی تنها 9کيس فعال در دنيا هم اکنون 
قابليت انتقال خون به بيماران گروه خونی طالیی را دارند. اگر 
چه در این کيس خاص گروه مشــابه خونی خواهر بزرگ تر به 
کمکش آمده بود، اما داشتن چنين گروه خونی بسيار نادرى 
می تواند انتقال خون یا پيوند عضــو از دیگران را براى صاحب 

این گروه خونی دشوار یا حتی غيرممکن کند.

برداشت گندم در اهر  عكس:مصطفی قربان موحد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  خرقه بر عیب نهان 
پرسه در معمارى و ادبيات )3(

صبح بــود. ناگهان از خــواب پریدم. 
چشــم انداختم تا خودم را و جایی را 
که بودم پيدا کنم. توى خانه بودم، توى پذیرایی. روى مبل خوابم 
برده بود. گاهی چنين خبطی پيش می آید که صبح از تخت به قصد 
سحرخيزى بيرون می آیم و خواب چشم ام را جایی دیگر می رباید. 
حاال از همان روزها بود. پرسان بودم از خودم و جایی که بودم. خوابی 
دیده بودم و چه شــيرین بود! و حاال باورم نمی شد دیگر در خواب 
نيستم و امتداد خوابم را می طلبيدم. تمناى ادامه اش را داشتم اما 
سقف و دیوار پنجره و مبل، وهم را به واقعيت بدل می کرد. پرسيده 
بودم کجا هستم و جواب خانه بود. بعد زمزمه کردم: »خرقه پوشی 
من ازغایِت دیندارى نيست« و هيچ از قبل و بعدش یادم نمی آمد. 
از بعضی دوستانم پرسيده ام و گفته اند گاهی دچار چنين عارضه اى 
می شوند؛ عارضه تکرار مصراعی یا بيتی بی آنکه بدانند چرا و از کجا 
آمده اند. آن وقت صبح حتی نمی دانستم مصرعی از شعر حافظ است 
و در واقع »پرده اى برسِرصد عيِب نهان می پوشم« و آنچه در خوابم 
خرقه سوزى بود به بيدارى خرقه پوشی می شد. شيرینی خواب هم از 

همين جاست؛ پرده اى که عيب هاى نهان ما را می پوشاند.

در واقع صبح با 2سؤال بيدار شده بودم: کجا هستم؟ کجا هستم؟ 
جواب یکی از این دو نســبت به مکانی که بودم برمی گشت؛ اینکه 
در مکانی وهم آلود رؤیایی هستم یا در جایی آشنا و واقعی. و جواب 
دیگرى به نســبتم با آنکه بودم در خواب. جواب اول را درودیوار و 
پنجره و ســقف داده بود؛ من در خانه بودم، و جواب دوم را ادبيات؛ 
تبادر شــعرى کهن. ادبيات و معمارى به پرســش هاى ما پاســخ 
می دهند؛ یکی به پرسش هاى ما از وجود و چگونه بودن مان و دیگر 
پرســش از کجا بودن. ما هر صبح از خواب بيدار می شویم و به این 
2سؤال برمی خوریم و هر صبح براى این دو جواب هایی داریم. اگر 
چنين پرسش و پاسخی روشن و مشخص نيست و نياز به تکانه اى 
رؤیا یا کابوس  گونه دارد، از عادت و شلوغی و فراموشی است. معمارى 
جاى ما و نسبت ما را با زمين مشخص می کند و ادبيات و همه ادبيات 
چگونگی و نسبت ما را با خودمان. البته گاهی چنين بوده است که 
سؤال پاسخ درســتی نگرفته و گذر زمان خطاى پاسخ را مشخص 

کرده است.

یکی از قربانيان کرونا معمارى بود به نام مایکل سورکين. او 71سال 
عمر کرد و آنقدر با مسائل معمارى سروکله زده بود که آثار متعددى 
به جاى بگذارد؛ از کتاب هایش تا پروژه هایش. سورکين با مصادیق 
و نمونه ها کار می کند و در رفت و برگشتی دائمی ميان آنچه هست 
و آنچه باید باشــد ایده ها را ســامان می دهد. در نقد تندوتيزى به 
برج هاى دبی می گوید: »این بی اعتنایی زیرکانه به سرنوشت سياره 
در معمارى معاصر در هيچ جا نمایان تر از خط آســمان شبح گون 
ساختمان هاى دبی نيســت. برج هاى شيشه اى که همچون خيل 
شاگردان جادوگر از دل کویر ســربرآورده اند و در مقياس و تازگی 
فرمی شان از هم جلو می زنند، درصورتی که فضا و عملکرد یکسانی 
عرضه می کنند.« سورکين از مصداق شرم آور برج هاى دبی می رسد 
به اینکه »ابتکار ]در معمــارى[ محصول تکان هاى تب آلود تخيل 
صرف نيست بلکه ناشی از بازاندیشی پيوسته پرسش هایی است که 
در نقطه برخورد مسائل محيطی، فرهنگی، فناورى، سياست و سليقه 
ایجاد می شود، و از درک این امر می آید که معناهاى معمارانه توليد 

می شود و ذاتی نيست.«  

صبح از خواب پریده بودم و مصرعی از شعر حافظ در ذهنم متبادر 
شــده بود و تکرار می کردم: »خرقه پوشــی من از غایت دیندارى 
نيســت« و این محصول تکان هــاى تب آلود تخيــل صرف نبود؛ 
بازاندیشــی به پرسشــی بود که آن صبح درگيرش بــودم. آرتور 
شنيتسلر، داستان و رمان و نمایشنامه نویس اتریشی، داستانی دارد 
به نام »بازى در ســپيده دم«. نقطه عطف داستان در سپيده دمی 
مهيج رقم می خورد )حوالی همان زمانی که من از خواب پریدم؟( 
و سرنوشت سروان/ قهرمان داستان در بيدارى ناشی از شب بيدارى 
و قمارى نفس گير عوض می شــود. چند اتفاق دیگر داستان باز در 
سپيده دم هاست؛ وقتی سروان از خواب بيدار شده یا پس از شبی 
طوالنی تازه می خواهد بخوابد. ترکيب شنيتســلر در این داستان 
درجه یک است؛ از نام داستان تا موتيف سپيده دم و نقطه عطف آن. 
معمارى داستان به نحوى چيده شده که به سؤالی اساسی درباره مرز 
آرزو و واقعيت یا ضرورت و تصادف بپردازد. به راستی اگر سروان در 
آن بازى ســپيده دم رؤیایی اندکی بخت و اقبال داشت )آرزو( و با 
خودش و وضعيتی که در آن قرار داشت آشنا بود )واقعيت( داستان 
به چه سمت و ســوئی پيش می رفت؟ ما در زندگی روزمره چه در 
وضعيت مشابه چه تصميمی خواهيم گرفت؟ و به راستی اگر برج هاى 
شيشــه اى دبی در بی اعتنایی زیرکانه به سرنوشــت زمين )آرزو( 
ساخته نمی شد و با بازاندیشی پيوسته به مسائل محيطی و فرهنگی 
و زیبایی شناسی )واقعيت( بنا می شد داستان ما به چه سمت و سویی 
کشيده می شد؟ ما در ساخت بناهاى مان چه می کنيم؟ معمارى و 

ادبيات براى ما جواب دارند و همواره ما را به پرسش می خوانند.

زندگی پدياعدد خبر

 کاش این مرغک،  دُم بریده نشود

خبــر غم انگيــزى ایــن روزها از 
کانون پرورش فکــرى کودکان و 
نوجوانان به گوش می رســد و آن 
اینکه می خواهنــد کتابخانه هاى 
کانون را بــه نهــاد کتابخانه هاى 
عمومی واگذار کنند. این مرغک بر 
خيلی ها منت دارد. چند نسل خود 
را مدیون و مرهونــش می دانند. 
چه بسيارکسان که با کانون براى 
خــود کســی شــدند و به مراتب 
و مــدارج برتر و بهتر رســيدند و 
صدالبتــه چه فراوان کــودکان و 
نوجوانان روســتایی و عشایر که با 
کتابخانه هاى ســيارش، به کتاب 

روى آوردند.
کتابخــوان شــدن خيلی هــا با 
کتابخانه هاى کانــون را حاال قرار 
است به هيچ بشــمارند و پندارند. 
می خواهند خط بطالنی بکشــند 
بــر خاطره ســازى و خاطره بازى 
چنــد نســل بــا کانــون و خون 
دل هایی که برایش خورده شــد 
و انبانــی که از تجربه جمع شــد 
که حتــی اگــر بــر فعاليتش در 
عرصاتــی چون تأليــف و ترجمه 
کتاب، ســاخت فيلم هــاى کوتاه 
و بلند مســتند و پویانمایی، نوار 
موسيقی، تئاتر و نمایش عروسکی 

و اســباب بازى و سرگرمی هاى 
سازنده چشم بپوشيم، همين 
کتابخانه هایش با گستره اى 
گســترده به وســعت ایران، 

کارنامه اى کارا را نشــان می دهد. 
هميــن کــه در هر شــهر 

کوچــک و بزرگــی، 
شاید هم در تمام 

شهرهاى ایران، 

کتابخانه ثابت و سيار و پستی دارد 
و به عددى در حدود هزار رسيده 
اســت، باید به فال نيــک گرفت. 
شاید در پایتخت اسباب خواندن 
بسيار باشــد اما حسابش را بکنيد 
که در شهرهاى دور از مرکز و دور 
از وضعيت مطلوب فرهنگی، همين 
کتابخانه هاى کانون چه کرده اند با 
نسل دیروز و امروز که اگر هرکس 
درباره آموخته هایش بنویسد، خود 

کتاب مفصلی می شود خواندنی.
بایــد کوشــيد و پویيــد تــا 
کتابخانه هــاى کانون بــه جایی 
دیگــر منتقل نشــوند کــه اگر 
چنين شود و شــوند از متفرعات 
نهاد کتابخانه هاى عمومی کشور 
الجرم باید فاتحه شان را خواند که 
کتابخانه هاى کانون خود رسالتی 
و حکایتی دگر دارند و توفير دارد 
با آن دیگــرى. کاش این مرغک 
اميدآفرین آینده پــرور، دم بریده 
نشــود، کاش این چراغ خاموش 
نشود، کاش این راه مسدود نشود، 
کاش هنوز و همچنان و نسل هاى 
آینده، در همين دامــان مهربان 
پرورده  و باليده شوند و به فرزندان 
خود نگویند کــه در زمانه ما، در 
آغاز سده پانزدهم، به جاى تالش 
ترویج خوانــدن در ميان کودکان 
و نوجوانــان، کتابخانه هاى کانون 

تعطيل شدند، کاش... .

حافظ

 چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من، خطا اين جاست

از قدیم گفته اند صبحانه ات را با دوستت 
بخور، شــامت را با دشمنت. چيزى که 
احتماال قدما به تجربه درک کرده اند را 
علم هم پشتيبانی می کرد. خوردن شام 
سنگين، که یعنی وارد کردن کالرى هاى 
زیادى بــه بدن، یکــی از عوامل اصلی 
افزایش وزن است. متخصصان توصيه 
می کنند که شب ها ســبک بخورید و 
بزرگ تریــن وعــده روزتــان صبحانه  
مفصلی باشد تا بدنتان زمان کافی براى 
سوزاندن کالرى هاى اضافی داشته باشد.

تا اینجا مشکلی نيست و توصيه قدما و 
متخصصان یکی است. مشکل از جایی 
از این افسانه شروع می شود که صبحانه 
مفصل، می تواند به کاهش وزن کمک 
کند. خب به نظر می رسد اینطور نيست 
و این گمان افســانه اى بيش نيســت. 
پيش تر اینطور اســتدالل می شد که با 

خوردن صبحانه مفصل، سوخت وساز 
بدن طورى تغييــر می کند که کاهش 
وزن ميسر شــود. با این حال نتایج یک 
تحقيق جدید که اخيرا در مجله »سل 
متابوليسم« منتشر شده این افسانه را در 
هم شکسته و حقایق تازه اى را در این باره 
عيان کرده است. محققان در این تحقيق 
گسترده متوجه شده اند که وارد کردن 
کالرى زیاد، چه در صبحانــه و چه در 
عصر، تأثير مشابهی در کاهش وزن دارد. 
این یعنی، آن تأثير افسانه اى صبحانه در 
کاهش وزن، چندان هم افسانه اى نيست. 
البته برخی کارشناسان می گویند این 
تحقيق زیادى سختگيرانه بوده است. 
پژوهشــگران 30فرد بااضافه وزن را در 
یک گروه قرار داده انــد و طی 2هفته، 
45درصد کالرى مورد نياز آنها را صبح ها، 
35درصد را ظهرها و مابقی را شــب ها 
به آنها داده انــد. در 4هفته بعدى رژیم 
غذایی آنها به این شکل تغيير پيدا کرد: 
20درصد صبحانــه، 35درصد ناهار و 
45درصد شام. و نتيجه چه بود؟ اینکه 

افسانه الغرى با صبحانه مفصل درست 
نيســت. این تحقيق البته نتایج جالب 
دیگرى هم داشته است: صبحانه مفصل، 
بــراى از بيــن رفتن احســاس دائمی 
گرسنگی در طول روز کامال کارآمد است 
و این احساس را کامال از بين می برد. این 
یعنی افراد احســاس نياز کمترى براى 
خوردن پيدا می کنند و ممکن است به 
همين خاطر کمی کاهش وزن داشــته 
باشــند اما این کاهــش وزن، ربطی به 
آن تغيير سوخت وســاز که قبال گفته 
می شــد صبحانه مفصل در بدن ایجاد 
می کند، ندارد. نرخ سوخت وســاز بدن 
بر این اســاس که بدن چطور سریع ) یا 
آهسته( کالرى را به انرژى تبدیل می کند 
اندازه گيرى می شود. براى کاهش وزن، 
بدن باید بيشتر از کالرى هایی که دریافت 
کرده  انرژى بسوزاند. یکی از راه هاى مهم 
کاهش وزن، تمرین هاى هوازى است. 
اما نباید تمرین هــاى قدرتی فراموش 
شود چون ماهيچه ها بيشتر از چربی ها 

می سوزند.

شايد هیچ وقت از نزديک 
کوه يخ غول پیكر میانه 
اقیانوس را نديده  باشید 
چون احتماال گذرتان به قطب نیفتاده است! 
اما قطعا يخ های قالبی کوچک، شناور در پارچ 
و لیوان خانه را ديده ايد. اما فرقی نمی کند، چه 
در قطب شمال و چه در پارچ آب آشپزخانه، 
يک قانون ثابت حكومت می کند: يک دهم 
از کوه يخ باالی ســطح آب نمايان می شود 
و نُه دهم ديگر در عمــق آب پنهان می ماند 
)مبتنی بر قانون ارشمیدس(. اما جالب آنكه 
عموما نمی شود با نگاه کردن به چهره ظاهری 
يخ، متوجه شد آن قسمت پنهان شده، چه 
شكل و حجمی دارد. اينجاست که ضرب المثل 
»مشت نمونه خروار اســت« اشتباه از آب 

درمی آيد!
حاال بیايید از همین قانــون يخ زده، درباره 
نويسندگی اســتفاده کنیم تا به يک اصل 
قدرتمند برســیم. آن چیزی که به عنوان 
دسترنج نويسنده می بینیم همان متن ظاهری 
است که از او منتشــر می شود. ما فقط متن 
او را می بینیم که ترکیبی اســت از کلمات و 
ساختارها. وقتی متن را می خوانیم با شكل 
و امالی کلمات، دستور زبان، نقش ها و فعل 
و فاعل ها و با زيبايی هــا و ارائه های ادبی آن 
مواجه می شــويم اما نمی توانیم به سادگی 
به پشــتوانه متن و توانايی پنهان نويسنده 
پی ببريم؛  اين همان قانون اســت. يكی از 
اصلی ترين چیزهايی که در قسمت پايینی کوه 
يخ نويسنده پنهان شده نگرش ها و باورهای 
اوســت که با تجربه های ضمنی و زيسته او 
در آمیخته اســت. اينجاست که برخی اهل 
فن معتقدند برای آموزش نويسندگی، بايد 
يک دهم تالش را معطوف به امال و دستور زبان 
کرد و نُه دهم ديگر را برای تقويت نگرش ها و 

تجربه های نويسنده خرج کرد.
ما هرچه بهتر ببینیم، عمیق تر بینديشــیم 
و به فلسفه پاکیزه تری از فهم جهان دست 
يابیم قطعا می توانیم پشــتوانه بهتری برای 
تولید رســانه ای - و به ويژه نويسندگی - 
جور کنیم. شــک نكنیم قدرت نويسنده ها 
به میزان تجربیات مستقیم و يا غیرمستقیم 
آنان ربط دارد پس قطعا نويســنده داخل 
میدان، کسی که با سوژه ها رخ در رخ می شود، 
 قدرت و اثر بیشتری از نويسنده و خبرنگار 
پشت میز نشــین دارد. حاال بیايید قسمت 

پنهان شده کوه يخ را جدی تر بگیريم.

کوه یخ

علی اکبر شیروانی
نویسنده

جواد نصرتینگاه
روزنامه نگار

انگشت هایم را روى عکس می کشم، 
یادم است که عادت داشتم دوربين 
عکاســی ام را با خودم همه جا ببرم؛ همانطــور که مارکوس 
دفترچــه طراحی، و دوســتمان یوهان دفتر یادداشــتش را 
همراهش همه جا می برد. این اجســام صرفا وسيله و ابزار کار 

نبودند؛ بخشی از وجود ما بودند و همان کسی که بودیم.

ســياوش: می خوام ببينم قد این 
شــدم که جور پدرمو تو این هفته 
بکشم. رضا: شــده یه دیکته. از پنج ،شش ســالگی ولمون 
می کنن اینجا و می رن، برمی گردن می گن غلطاتون چيه؟ 
چند تا اشتباه کردین؟ سيگار می کشين؟ الت شدین؟ قرتی 
شدین؟ وطن نمی دونيد چيه؟ ما می شــيم پر غلط، اما اونا 

می مونن فرشته.

اس جی واتسون

مسعود کیمیایی

زندگی دوم

دیالوگ

بوک  مارک

تجارت

حمیدرضا محمدی

باز اين چه شورش است؟
در ايــن حــول و وال و 
دلشــوره های لذت بخش 
برای رفتن... چه جای نوشتن است؟ اما مگر نمی بینی که اگر 
ننويسیم می نويسند و اگر روايت نكنیم روايت مان می کنند؟ 
زائران دارند تاريخ را با شتاب پیش می برند و فرصتی برای 
حتی ديدن خنجرهای خواسته و ناخواسته از پشت ندارند، به 
تمدن نوين و تمدن اربعینی طعنه می    زنند که اين بود مديريت 

دولت؟ درباره کدامش بنويسم؟
ما را معطل خودتان نكنید بگذاريد برويم، زود است که تمام 
تاريخ به پرچمداری زينب )س(به کربال برسند، شتاب تاريخ 
بیشــتر شــده، التماس تان می کنم ما را معطل نكنید، اگر 
بخواهیم گره هايی که می زنید را باز کنیم جا می مانیم، آخر 
جواب دادن به شبهات درباره تمدن اربعینی برای کسی که 
افق فهمش هرگز از مقیاس های تمدن فعلی فراتر نمی تواند 
برود چطور ممكن است؟ شعاع نور تمدن ديگر را با شیشه های 
صنعتی تمدن کنونی که نمی شود سنجید. بگذار من بروم، اگر 
خدا بخواهد دو سه ساعت ديگردر راهیم... بگذار بروم. آخر 

چه جواب بدهم؟
مديريت دولت خوب يا بدش برای کسی که تا همین يک هفته 
پیش معتقد بود، دولت نبايد در آيین های دينی دخالت کند و 
بودجه کشور را نبايد خرج مناسک کرد و دين را نبايد دولتی 
کرد و دولت نبايد به دين مردم کار داشــته باشد، چه فرقی 
می کند؟ اگر همه  چیز فراهم بود مگر نبايد معطل می  شديم 
و جواب می داديم که چرا اينها وظیفه حكومت اســت و اگر 
آب خنک و کولر در مرزها بود مگر نبايد قسم می خورديم که 
عزيزم کسی برای آب خنک و موکب با کولر گازی و پذيرايی 
آنچنانی نمی رود لب مرز. اين هم خودش دســتاورد است 
که باالخره عده ای دريافتند حكومت موظف است به مردم 

خدمت کند که راحت تر   به  زيارت بروند.
 حمل ونقل زيارت غیراز حمل ونقل شهر صنعت و دود است و 
اين حمل ونقل پديد خواهد آمد، جاده اش چطور باشد؟ وسیله 
نقلیه اش چطور باشد، کف پوشش چه باشد؟ اينها پیش خواهد 
آمد به شرط اينكه دوباره فهم های گرفتار در صنعت و سرمايه، 
مدار کار نباشد و تمدن اربعینی را زير آوارهای تمدن کنونی 
تعريف نكنند، همان ها که می نويسند وضعیت اسفبار زائران 
اربعین... خب چه شده؟ مردم در خیابان های شهرهای نجف 
و کربال خوابیده اند! خوب نیست که مردم در خیابان بخوابند 
اما اين مردم برای اينكه به اين خیابان برســند می دانی چه 
کشیده اند؟ خوب نیست که زائر در خیابان بخوابد اما خوب 
است که ما با ديدن میلیون ها زائر قبل از ابراز تأسف، زيبايی و 
عظمت اين ايمان را ببینیم و تامل کنیم که آيا میلیون ها زائر 
که با اشتیاق حاضرند هر سختی را به جان بخرند تا به زيارت 
برسند نشــانه اين است که مردم 
ديندارتر شــده اند يا اعتقادات 
ضعیف شــده و حكومت دينی 

مردم را از دين زده کرده است؟
5 صبح پلیس 10+اســم نوشته اند، دو ســه ساعت صف 
ايستاده اند، بعد اداره گذرنامه بعضی نصف روز بعضی بیشتر 
ايستاده اند تا گذر موقت را بگیرند، شايد اگر صبر می کردند 
پست به موقع می آورد اما نمی توانســتند صبر کنند، دل 
نداشتند. نماز شب هم مستحب است ثوابش هم زياد است 
اما برای دلشان استدالل نكن، حرف هايت همه درست است 
عقل می پذيرد اما با اين دل تاب نمی آورد، بله همین که قصد 
کردی ثوابش را می بری، همین که دوست داشتی ثوابش را 
بردی، همین که همین که... دل ولی آرام نمی شود، از جمعه 

ابروها گره خورده و ته صدای بعضی ها بغض سنگینی دارد.
من هم خیلی با خودم حديث نفس کردم که مستحب است 
واجب نیست، واجب ها مهم تر است، مستحب هم اين همه 
فراوان داريم... سوزی در دل است که انسان را رها نمی کند، 
پس نمی شود نشست و گفت پست می آورد؛ اگر دير شد چه؟ 
از خیابان مطهری کسی رد می شد و صف گذرنامه موقت را ديد 
و به طعنه گفت دالر می دهند؟ هیچ کس اما جوابش را نداد، 
هیچ کس به فكرش هم نرسید که جواب بدهد يا ندهد، کسی 
اصال کاری به کارش نداشــت. گذرنامه را گرفتی...حاال بايد 

ساعت ها راه طی کنی و ساعت ها ترافیک تا مرز.
اخیرا پیغمبرانی غیبگو پیدا شــده اند که هوای مهران گرم 
است!! ما که پايیز هم می دانستیم مهران گرم است. قبل از 
اينكه کرونا بیايد هم همه می دانســتند که وقتی از اربعین 
برگردند بی برو برگرد يک هفته مريض هســتند. هیچ کس 
دوست ندارد زائر سختی بكشــد يا در خیابان بخوابد اما 
وضعیت کسی اسفناك است که از ســرناچاری در خیابان 
بخوابد، همه ما از خانه هايمان که راه افتاديم می دانستیم که 

خیابان و موکب راحتی خانه را ندارد.
بشر از محاسبه منافع مادی کالفه است، بشر از تشنگی دائمی 
عصبی شده، بشر گرفتار در تمدن کنونی بیچاره يک ساعت 
خوابی است که بر مدار چنین محبت عظیمی معنا می شود. 
حاال کاش موکب ها زيادتر بــود و در مرز هم بود تا زائر روی 
زمین نمی خوابید. اما هرکس چشــیده باشد، بدون ذره ای 
ترديد با خودش می گويد حرامم باشد اگر اين ساعت خواب 
را با يک عمر خواب روی گران قیمت ترين تخت خواب های 
جهان عوض کنم. بشــر از صبح کردن و شب کردن بی معنا 
افسرده است و اگر يک وعده غذای ســاده در جهانی رها 
شده از محاســبات مادی نصیبش شود می فهمد که با تمام 
غذاهايی که روزانه می خورد متفاوت است. البته که  ای کاش 
زائر اين غذای ساده را در مرز هم می توانست زير سايه موکبی 
میل کند، هرچه باشد ما شايد گاهی هوس بهترين غذاها و 
بهترين استراحت ها و تفريح ها را در مجلل ترين جاها کنیم 
اما هیچ وقت دلتنگ شان نمی شويم. اما هنوز برنگشته دلمان 
تنگ موکب و خیابان و چای عراقی و لقمه ای می شــود که 

مهمان حسین علیه السالم بوده ايم.

ما داریم می آیيم

سیدابراهیم رئوف موسوی

سیدمهدی سیدی 

فراخوان

یادداشت 
وارده


