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تماشاگرسبزخوانى

چند پرسش از سازمان محیط زیست

همــه واقف هســتیم که ســازمان حفاظت محیط زیســت با طیف وســیعی از چالش هــا و تهدیدهای 
درون ســازمانی و برون سازمانی مواجه اســت. بدیهی است که گذر از این قبیل مشــکالت نیازمند استفاده از 
ابزارهای متعدد و متنوعی است که متأسفانه و در حال حاضر، سازمان امکان بهره مندی از تمامی آنها را ندارد. 
از ســوی دیگر، نیک واقفیم که در تمامی کشــورهایی که در امر حفاظت از محیط  زیست کارنامه قابل قبولی 
دارند، بخش مهمی از مسئولیت ها بر عهده کارشناسان، دلسوزان و فعاالن منابع طبیعی و محیط  زیست است 
و از آنان به عنوان یک فرصت مدیریتی و نه یک تهدید یاد می شــود. حال با وجود آنکه حدودا ۲۰ ســال است 
افتخار همکاری با برخی از بخش های تخصصی سازمان را دارم، هنوز به درستی نمی د انم چگونه می توان به 

این سازمان که در نگاه حاکمیتی و دولتی هم مورد کم لطفی قرار گرفته است، کمک کرد.
پرســش: چگونه به سازمان حفاظت محیط زیست کمک کنیم؟ وقتی یک مدیر سازمانی صحبت از کمک 
و همکاری می کند، دقیقا منظورش چیست؟ نقش ما به عنوان معلم، استاد، متخصص، فعال، کنشگر (و هر 
عنوان مشابه دیگری) چیست؟ منظور مدیران سازمان از بیان واژگانی از قبیل مشورت،  همکاری، نظر کارشناسی 
و... به طور دقیق چیســت؟ واقعا چیست؟ آیا منظور ســکوت در برابر اقدامات و تصمیمات است؟ آیا منظور 
دفاع از عملکرد ســازمان در رســانه های داخلی و خارجی است؟ آیا منظور آن است که در کالس درس خود 
بنشــینیم و درباره ارزیابی اثرات محیطی برای دانشجویان صحبت کنیم و در مقابل پرسش های آنان در مورد 
چرایی عدم اجرای صحیح آن شرمسار باشیم؟ آیا باید نسبت به هر گفتار، مصاحبه، تصمیم و پروژه ای واکنش 
نشــان دهیم؟ یا ندهیم؟ آیا اگر گزارشی را که برای داوری و ارزیابی ارسال می شود، سریعا تأیید کنیم، نشان از 
همکاری ماست؟ آیا باید گزارش های توجیهی بنویسیم؟ انتقاد نکنیم؟ سپر دفاعی سازمان باشیم و با منتقدان 
و مخالفان برخورد قهرآمیز داشــته باشیم؟ آیا باید تخلفات در عرصه های طبیعی و سکونتگاهی را به اطالع 
سازمان برسانیم؟ یا بر آنها چشم ببندیم؟ عملکرد کارشناسان و محیط بانان سازمان را نقد کنیم یا از آنها دفاع 

تمام قد کنیم؟
چگونه است که هنگام آتش سوزی عرصه های طبیعی کشور، اگر فعاالن به همراه محیط بانان جان فشانی 
کنند، دســت مریزاد دارند و اگر همان فعاالن در مقابل فردی که یک طرح مخرب محیط زیســتی را ناخوانده و 
نادانسته امضا کرده است، اعتراض کنند، به عنوان افرادی مغرض و منفعت طلب معرفی می شوند که قصد 
تخریب ســازمان را دارند؟ کجا به یاد دارید که انتقادهای یک کارشناس یا استاد دانشگاه منجر به تخریب یک 

سازمان شود؟! واقعا چگونه می توان به سازمان حفاظت محیط  زیست کمک کرد؟
به تأیید تاریخ شفاهی ۳۰ساله، کمیت و کیفیت استفاده از کارشناسان خارج از سازمان همواره تابع نظر و 
سلیقه مدیران بوده است و مشمول ضوابط مشخصی نیست. چه کسی می داند نزد مدیران سازمان حفاظت 

محیط زیست، شاخص های تمایز میان پرسش، انتقاد و اعتراض چیست؟
بسیاری مانند بنده، به یاد دارند که منتقدان سازمان حفاظت محیط  زیست، به لیست قرمز کارشناسان وارد 
شده و جایگاهی در تصمیمات، برنامه ریزی ها، مباحث آموزشی و پژوهشی این سازمان نداشته و نخواهند داشت 

(سایه استاد بیژن فرهنگ دره شوری مستدام، روح دکتر لقایی عزیز قرین رحمت، نام پروفسور غیاث الدین مانا).
مثالی ســاده در قالب یک پرســش: برای ارتقای وضعیت محیط بانی چگونه می توان به سازمان حفاظت 
محیط زیســت کمک کرد؟ سال هاست که به لطف دوره های آموزشــی و پروژه های مختلف، با عده زیادی از 
محیط بانان کشــور آشنا هستم. از آنان بســیار آموختم. در سال های اخیر، هر فردی که عهده دار امور مرتبط با 
عرصه های طبیعی و محیط بانان می شود، دیدگاه متفاوتی دارد. زمانی اعتقاد داشتند که این تعداد محیط بان 
(حدود سه هزارو ۵۰۰ نفر) برای کشور بسیار ناکافی است و بر اساس سرانه استاندارد (هر هزار هکتار یک نفر 
محیط بــان)، به حدود ۱۱هزارو ۵۰۰ محیط بان نیاز داریم. برای همین تعداد محیط بان چه کرده ایم؟ محیط بان 
در ایران در نقش بندباز است که روی طنابی نازک و لرزان گام برمی دارد. اگر از محیط  زیست در برابر تجاوزگران 

دفاع کند و جان ببازد، شهید است؛ اگر جان بگیرد، قاتل.
هدف از برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی برای محیط بانان چیست؟ آن هم پس از ۲۰ سال سابقه 
خدمت؟ دوره آموزشی کمک های اولیه، تیراندازی، مشارکت های اجتماعی، زندگی در شرایط سخت و... برای 

محیط بانی که سه ماه دیگر بازنشسته می شود، فراتر از شوخی است.
بــا افتخار اعالم می کنم تصویب دیپلم محیط بانی در شــاخه کارودانش توســط این جانب و حمایت های 
همه جانبه جناب دکتر آرش یوسفی و سرکار خانم مهندس آرتا و پس از سه سال و اندی جنگ و ستیز با چند 
ارگان و وزارتخانه تحقق یافت. این دو عزیز که به دلیل رویکرد متفاوت با مدیریت جدید سازمان به انزوا رانده 
شدند! ولی سؤال این است که محیط بان تربیت کنیم که چه شود؟ آیا هدف آن است که پس از دیپلم استخدام 
سازمان شوند و در آینده دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس شوند و جذب بدنه کارشناسی؟ محیط بان تربیت 
کنیم که با حقوق اندک در شرایط سخت با هرگونه متخلفی درگیر شود و عاقبت کار را هم که همه می دانیم.
آیا باور کنیم که سازمان حفاظت از محیط  زیست نسبت به وضعیت معیشتی و کاری محیط بانان بی اطالع 
اســت؟ باور کنیم که دوســتان عزیز سازمانی نمی دانند در مناطق شمالی کشــور برخی از محیط بانان (تأکید 
می کنــم برخی از محیط بانــان) در ازای دریافت ۴۰۰ هزار تومان مجوز شــخصی برای شــکار پرندگان صادر 
می کنند؟ فریاد به کجا بکشــیم که محیط بان ۲۰ سال ســابقه با دریافت ۳۰۰ هزار تومان و یک قطعه خوتکا 
چشم خود را روی شــکارچی می بندد! به ازای یک کیلو کولی ماهی پروانه صید شخصی صادر می کند (برای 
عید فطر آپشن هم ارائه شد: ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر با ۱۲۰ عدد فشنگ! بله ۱۲۰ فشنگ برای یک شب).
موارد این چنینی فراوان اســت که همه می دانیم. اما ما چگونه به ســازمان حفاظت محیط زیست کمک 
کنیم؟! ســازمان نیازمند چه نوع کمکی است؟ ســکوت می طلبد یا فریاد؟ چه کنیم؟ اگر سکوت کنیم که این 
بغض امان می برد و اگر بیان کنیم که متهم می شــویم به هذیان گویی. افشای نام محیط بان متخلف (عنایت 
بفرمایید متخلف و نه اختالسگر) که دست بر قضا در دوره آموزشی و در کالس درس حضور داشته و شاگردی 
پویا هم بوده، چه دردی را درمان می کند؟ فشار اقتصادی یا تعارفات فامیلی که با ذکر مصیبت محیط  زیست 
برطرف نمی شــود. چگونه بحث کنیم که مدیری در ســازمان محیط  زیست ناراحت نشود؟ با چه بیانی انتقاد 
کنیم که متهم به دشــمنی نشویم؟ از چه راهی برویم که به کســی برنخورد؟ گویا در کنار دوره های آموزشی 
ضمن خدمت، باید سرفصل های نوین هم مورد توجه قرار گیرند. برخی از کارشناسان و مدیران نیازمند آشنایی 
با «مهارت های ارتباطی»، «رفتار ســازمانی» و «مهارت افزایی مدیریتی» هستند تا به این شکل با توانمندشدن 

خود موجبات ارتقای سازمان را فراهم کنند.

دیدار با تاریخ در بیمارستان جنگی

آن روزها و شــب های زندگی در برلین، به مراکز فرهنگی زیاد ســر 
می زدم. بخشــی از تــورق زندگی ام خالصه بــود در همین گعده ها و 
ســرزدن به ســاختمان هایی که تاریخی قدیمی داشــتند و امروزشان 
معطوف شده بود به فرهنگ و هنر. شبی اما به مرکزی رفتم که تاریخی 
عجیب داشــت و از خاص ترین تجربه های حضورم در مراکز فرهنگی 
بود. آدرس به دست پس کوچه هاى ســنگ فرش را طی می کردم. هوا 
سرد شده و پاییز خودنمایی می کند. سمفونی رنگ هاست و دقیقا شبیه 
فانتزى کارت پســتالی اش؛ و من هر زمان هر چیز شبیه کارت پستالش 
می شــود، دلهره می گیرم. ماه باالى آسمان ایستاده بود. شب هاى ماه 
کامل، شب هاى عجیبی  است. در توأمان دلهره از زیبایی و در مواجهه 
با نور ماه کامل، به جلســه شعرخوانی می رفتم؛ در محله اى واقع در 
برلین غربی، ساختمانی تسخیرشده توسط هنرمندان آنارشیست دهه 
۷۰ میالدی. ساختمانی که تا پس از جنگ جهانی دوم بیمارستان بوده 
و بیمارستان جنگی. به جلسه شعرخوانی دعوت بودم؛ در کوچه هاى 
ســنگ فرش پاییزى برلین و در ســکوت رفت و آمد دوچرخه هایی که 
دیلینــگ می زننــد و می روند. هیچ پارکی اینجا چراغ ندارد و شــب ها 
تمام پارک ها می توانند لوکیشــن فیلم هاى نوآرى باشند با سایه هایی 
بلند. ســیاهی پارک را که رد کردم، به ســاختمانی قدیمی رســیدم، با 
آجرهاى سه سانتی نارنجی قرمز. دیوار ها از بیرون سردی شان نفست را 
بند می آورد، با مناره هاى بلند، با سقف هاى بلند، با اتاق ها و سالن هاى 
تو در تو. ســاختمان شــماره  چندم در خیابان اُرانیان پالتز با کف پوش 
پارکت هاى قدیمی که وقتی رویشان راه می روى، قژقژ صدا می کنند. در 
لحظه ورود، مدیر مجموعه را دیدم و چاق سالمتی کردیم. از پاتوق های 
فرهنگی یکدیگر را از پیش می شناختیم و او بود که قصه این ساختمان 
را برایم تعریف کرد. پرســیدم: «بیمارســتان؟ با کف پارکت؟» نگاهی 
کرد که یعنی پس تو چه می دانی و ادامه داد «ســنگ و سرامیک گران 
بوده و چوب ارزان تر». حاال اما همین چوب هاى پارکت گویی بخشــی 
از تاریخ اند، بخشــی از آن شب، در میان واژه ها، پذیرای جمعی که زیر 
نور زرد اتاق جمع شده بودند تا با شعر در فراقت زبان، زمانی بگذرانند. 
پارکت هاى ارزانی که ایامی چرخ تخت هاى بیمارســتان زخمی های 
در خون غلتیده رویشان ُسر خورده بود، شده بود سفره میهمانی شعر. 
چوب، خون را همیشه به خود می گیرد. می شود دید رد خون لکه هاى 
زخمی هــا را یا من خواب و بیدارم؟ چشــم هایم را می بندم، آخر اینجا 
هنوز اتاق هایش شــماره دارند. انگار از اتــاق ۴۰۷ صداى ناله می آید. 
کف زمین پر از زخمی  اســت، هیچ کس اما نیست. همه گویی خشک 
شده اند، ماکت، شبیه مجسمه هایی که می شوند موزه یا همین که حاال 
اسمش را گذاشته اند مرکز فرهنگی هنرهاى نمی دانم چی چی. چشم 
که باز کردم، پوستر تئا تر «عظمت و انحطاط شهر ماهاگونی» برشت را 
بر سینه دیوار دیدم؛ طراح پوستر زیرش نوشته بود ۱۹۶۱، رنگ و رو رفته، 
با تصویر کســی پشــت تریبون که فریاد می زد اما هیــچ صدایی نبود. 
ســکوت بود و قژقژ پارکت ها که انگار دیالوگ مورسی را در پرده سوم 
همان نمایش نامه زمزمه می کردند، وقتی رو به ویلی گفت «در زمان 
ما، هرکس از مردمان در هر شهر بزرگ، دل خونی دارد و از زادگاهش 
دل چرکین است. پس به شــهر زرین، ماهاگونی رهسپار می شود. حاال 
اینجا، در شهر شما، جز هیاهو خبرى نیست، جز نیارامیدن و دشمن کامی 
و نه حتی چیزى که بتوانی شــاد کنی دل غمگین را». صدای دیالوگ 
ماهاگونی در ســاختمان مرکز فرهنگی ای که روزی بیمارستان جنگی 
مرده ها و زخمی های جنگ دوم جهانی بود، پخش شد و من چشمانم 
را باز کردم. صداى قژقژ پارکت هاى چوبی وقتی زیاد شد یعنی جلسه 
شــعرخوانی شــروع شده است. شــلوغ است و می شــود گفت جزء 
جلســه هاى پراستقبال فرهنگی «اینجا»نشین محسوب می شود. فضا 
صمیمی نیست و دیوارها سنگینی می کنند روى سر اتاقی که تخت هاى 
بیمــاران ردیف به ردیف در آن مویه می کنند و امروز، واژه هاى شــعر 
بودند که دیروز را به امروز جغرافیا و فاجعه پیوند می زدند. همین ماه 
پیش بود که روبه روى همین ساختمان، چهار شبانه روز تمام، مهاجران 
تریبون زدند و تحصن کردند و از سیستم قانونی آلمان نیازهاى حداقلی 
انسانی شان را  خواستند. هنوز هم خیابان هاى اطراف اینجا، همین چند 
چهار راه آن طرف تر، چادر اعتراضی مهاجران پروتست مارس بر پاست. 
در اتاق نیمه روشــن شــعرخوانی اى در بیمارستان سابق جنگی اى در 
برلین غربی و نزدیك مرز دیوار برلین شــرقی نشســته ام و ذهنم با هر 
واژه پرت می شــود به هم خوانی دوباره  حاال و تاریخ. از اهمیت مراکز 
فرهنگی و ســینماتک های برلین باید بیشــتر بگویم؛ زیرا گفتن از آنها، 
ترسیم و توصیف بخشی از صدای نشنیده شده است که تنها به واسطه 

زندگی در آن محیط می توانی هم صدایشان بشوی یا ناقل صدایشان.

استاد دانشگاه
هومن  بهمن پور

تعیین شرط تجویز پزشک برای تهیه قرص و آمپول 
پیشــگیری از بارداری، در واقع ایــن داللت ضمنی را 
دارد که پیشگیری از بارداری نوعی بیماری، ناهنجاری 
و انحراف اســت که نیازمند مداخله پزشــک شناخته 
می شود. زنی که می خواهد از بارداری پیشگیری کند، 
مجبور می شود در نقش مریضی که یک بیماری مزمن 
دارد، به پزشــک مراجعه کند و از او نســخه بخواهد. 
بنابرایــن محول کردن وظیفه تجویز اقالم پیشــگیری 
از بــارداری بــه پزشــکان را باید اقدامی در راســتای 
پزشکی شدن فرایندهای طبیعی زندگی زنان به شمار 
آورد که در آن پیشــگیری از بــارداری بیماری انگاری 
شده است. سیاست رسمی دولت برای واداشتن زنان 
به بارداری، برچســب بیماری زدن بر زنانی اســت که 
تمایل به بارداری ندارند و برای این منظور به پزشکان 
به عنوان ابزار کنترل جامعه متوســل شده است. زنی 
که به پزشــک مراجعه می کنــد، در زمره بیماران قرار 
می گیرد و خواســته او صرفا از طریق پزشــک امکان 
برآورده شــدن دارد. از این منظر، پزشــک که نقشش 
در نظام ســالمت، دروازه بان دریافت خدمات سالمت 
تعریف شده است، مأموریت یافته به عنوان مانعی بر 
سر راه دستیابی زنان به وســایل پیشگیری از بارداری 
عمل کند و به کسانی که خود تشخیص می دهد، اجازه 
پیشــگیری از بارداری بدهد. الزام مراجعه به پزشــک 
برای پیشــگیری از بارداری، پیامدهایی اقتصادی برای 

زنــان به همراه دارد و به معنای تحمیل هزینه ویزیت 
پزشک به زنان متقاضی اقالم پیشگیرانه است که این 
عالوه بر پولی اســت که باید بابــت دارو بپردازند. این 
هزینه برای زنانی که تحت پوشش بیمه نیستند، بیشتر 
خواهد بود. همچنین الزام نسخه پزشک، بار مراجعات 
غیرضروری به پزشــکان و مراکز درمانــی را افزایش 
می دهد که این خود بر خالف برنامه ریزی نظام سالمت 
برای کاهــش تقاضاهای غیرضــروری خواهد بود. تا 
پیش از تغییر سیاســت جمعیتی، دسترسی به وسایل 
پیشــگیری از بارداری از طریق بهــورز و ماما در مراکز 
بهداشــتی امکان پذیر بود، ولی اکنون بــا الزام تجویز 
پزشک، تقاضا برای ویزیت پزشک افزایش می یابد که 
در واقع «نیاز» نیست و یک تقاضای غیر ضروری بوده 

که دولت ایجاد کرده است.
بــرای  زنــان  محدودیتــی،  چنیــن  اعمــال  بــا 
به دســت آوردن یک نســخه پیشــگیری از بــارداری 
مجبورند به دردســر نوبت گیری، انتظــار و حضور در 
مراکز درمانی بیفتند. الزام تجویز پزشک، بیشتر از همه 
زنانی را به زحمت و دردســر می اندازد که در روستاها 
زندگی می کنند و به پزشک دسترسی ندارند و تا پیش 
از این اجبار می توانستند از خانه های بهداشت وسایل 
پیشگیری رایگان بگیرند. حال آنها اول باید کیلومترها 
راه را برای مالقات اولین پزشــک طی کنند و بعد هم 
مســافتی را برای یافتن داروخانه بپیمایند تا بتوانند از 

بارداری ناخواسته جلوگیری کنند. با اینکه الزام نسخه 
پزشــک برای تهیه وسایل پیشــگیری یک محدودیت 
آشــکار برای زنان اســت، اما کارکرد پنهانی هم دارد 
که به ســود زنان خواهــد بود. مزیت تجویز توســط 
پزشک این اســت که زنان می توانند مانند هر مشاوره 
پزشــکی و هر تجویز دیگری از راهنمایی، مشــاوره و 
آموزش بهره مند شــوند. پزشک مکلف است مطابق 
اصــول حرفه ای دربــاره دارو یا وســیله ای که تجویز 
می کنــد، به مراجــع خود آمــوزش و توضیح بدهد و 
روش مناسب پیشــگیری، نحوه استفاده، مراقبت های 
الزم و عــوارض احتمالی را به او بگوید. به این ترتیب 
زنان کمتر با احتمال شکســت روش های پیشگیری از 
بارداری مواجه می شوند. اهمیت راهنمایی و مشاوره 
پزشک از این جهت است که آموزش درباره روش های 
پیشــگیری در مراکز بهداشت متوقف شده است و در 
این خصوص منبع رسمی وجود ندارد که به زنان مایل 
به پیشگیری از بارداری کمک کند. یک مزیت دیگر این 
اســت که زنان تحت پوشــش بیمه می توانند برخی 
قرص ها و آمپول ها را به قیمت ارزان تر تهیه کنند. البته 
بیمه ها همه اقالم را پوشــش نمی دهند، به طوری که 
قرص هــای کنتراســپتیو ال دی، اچ دی و تری فازیک و 
آمپول پیشــگیری ســه ماهه تحت پوشش بیمه های 
پایه هستند، ولی قرص لوونورژسترل معروف به قرص 
اورژانسی و آمپول یک ماهه از شمول تعهدات بیمه ها 

خارج  است.
نکته پایانی اینکه سیاست جمعیتی و برنامه های 
مرتبــط با آن الزم اســت با احترام بــه حق انتخاب و 
ســالمت زنان اجرا شود. اعمال محدودیت هایی نظیر 
الزام تجویز پزشــک برای دسترسی به اقالم پیشگیری 
از بارداری، عمدتا دامنگیر زنانی می شــود که از طبقه 
تهیدســت و محروم جامعــه بوده یا ســاکن مناطق 
روســتایی و دور دســت هســتند. بی توجهی به زنان 
محروم در برنامه های افزایش جمعیت، ناقض عدالت 

و اصل دسترسی همگانی به خدمات سالمت است.

پیشگیری از بارداری، بیماری نیست

لذت فکر به جای سرگرمی
دادســتان بارسلون درخواست جریمه هشــت میلیون دالری برای شکیرا به 
خاطر تخلف مالیاتی کرده اســت، فالن زوج بازیگر شناخته شده پس از ۲۰ سال 
دوباره ازدواج کرده اند و... هرکدام از ما وقت را به نوعی با گوشی های هوشمند 

خود می ُکشیم. 
بر  اســاس نتایج یک مطالعه جدید، اینکه به مغزتان اجازه بدهید رها باشد و 
کمی حال و هوای تازه را تجربه کند، بســیار سرگرم کننده تر از آن چیزی است که 
فکر می کنید. به گزارش یورو نیوز، پژوهشگران بریتانیایی، آلمانی و ژاپنی دریافتند 
که مردم هنوز نمی توانند تفکر را به عنوان یک کار «لذت بخش» رتبه بندی کنند. 
این نتیجــه که پس از انجــام مجموعه ای از آزمایش هــا روی بیش از ۲۵۰ 
داوطلب حاصل شــد، نشان داد مردم همواره این موضوع را که حتی ۲۰ دقیقه 
غرق شــدن در تفکرات خود و فکر کردن درباره آرزوها چقدر «لذت بخش» است، 

دست کم می گیرند.
در یکی از مراحل این آزمایش ها، پژوهشــگران از شــرکت کنندگان خواستند 
حــدس بزننــد چقــدر از تنهــا نشســتن و ۲۰ دقیقه با خــود فکر کــردن لذت 
می برنــد؟ ســپس همین کار را عملی کردنــد و در جریان ایــن آزمایش عملی، 
داوطلبان نمی توانســتند از گوشی های هوشمند اســتفاده کنند، بخوانند یا حتی 

راه بروند.
نتایج نشــان داد که هر کدام از داوطلبان بسیار بیشتر از آنچه فکر می کرده از 

اینکه ذهن خود را رها کند، لذت برده است.
پژوهشــگران این آزمایش را چند بار تغییر دادند؛ مثال شــرکت کنندگان را در 
یــک اتاق کنفرانس خالی یــا در یک چادر تاریک قرار دادند یا از آنها خواســتند 
فقط برای ســه دقیقه بنشــینند. ســپس از آنها پرســیدند چقدر از این تجربه ها 
لذت برده اند؟ در هر آزمایش، شــرکت کنندگان در نهایت می گفتند که نشستن و 
استفاده از مغزشــان برای تفکر آزاد، بسیار سرگرم کننده تر از چیزی بوده که آنها 

حدس می زدند.
کــو مورایامــا، عضــو تیم تحقیــق از دانشــگاه توبینگــن آلمــان می گوید: 
«در حال حاضر «کشــتن زمان» بسیار آسان اســت. مثال افراد در اتوبوس به  جای 
غوطه ورشــدن در افکار سیال خود، گوشــی تلفن خود را چک می کنند؛ زیرا این 

پیش فرض را دارند که فکر کردن کاری خسته کننده است».

چه خبر

مچاله در پناهگاه توچال

ســعید معجزاتی مثل ابر بهار اشــک می ریخت. اتاق دبیران تا خرخره پر از سکوت 
بود. اندام نحیفش زیر بارانی بلندش می لرزید. هوای بیرون آلوده بود. چشــم چشم را 
نمی دید. پناهگاه توچال مچاله شــده بود زیر بار نرفتن های قله بازان... . هیچ کس حق 
وتو بین اشــک های سعید و آنچه را در درونش بود، نداشت. سعید انگار داشت هروله 
می کرد. هروله میــان کوهی از تضادهای بنیادین و گودال های شــک. کوهی به اندازه 
توچــال بزرگ و گودالــی به اندازه رمان چال گس. اما فقط درون چاه یوســف بلعیده. 
سعید با دســت روی صورتش را پوشاند و ترک مدرســه کرد. همه می دانستند که نخ 
ســعید را نباید کشید، وقتی مانند بادبادک رها می شود. تکه کاغذی به جا مانده از دست 
سعید را مهدی برداشت. بر گوشه ای نشست و  های های گریست. چندشنبه بود که این 
همه بال و ســکوت و اشک بی امان می بارید.... . وقتی خانی هم راهی اتاقش شد، کاغذ 

چروکیده ای روی زمین بود: مصیبت نامه عطار نیشابوری.
مردی از دیوانه ای پرسید: اسم اعظم خدا را می دانی؟

دیوانه گفت: نام اعظم خدا نان است؛ اما این را جایی نمی توان گفت.
مرد گفت: نادان شرم کن، چگونه نام اعظم خدا نان است؟

دیوانه گفت: در قحطی نیشابور چهل شبانه روز می گشتم، نه هیچ جایی صدای اذان 
شنیدم و نه درب هیچ مسجدی را باز دیدم، از آنجا بود که دانستم نام اعظم خدا و بنیاد 

دین و مایه اتحاد مردم نان است.
ســعید یک بار بین دو نماز گفت: یا َأهَل الِکتاِب ِلَم َتلِبسوَن الَحقَّ ِبالباِطِل َوَتکُتموَن 

الَحقَّ َوأَنُتم َتعَلموَن (آل عمران/۷۱).
و ادامه داد دوستان شأن نزول این آیه بر این باور است که عده ای برای ایجاد شبهه 

صبح ایمان می آوردند و عصر نسبت به آنچه ایمان آورده بودند، کافر می شدند.
قبــل از آنکــه روی به قبله بیاورد، برای نماز عصر گفت: حق را پوشــیده می دارند؛ 

در صورتی که به حقانیت آن آگاه اند.

حرف دل

راننده تاکسی - مارتین اسکورسیزی - ۱۹۷۶
تراویس (رابرت دنیرو) جلوی آینه، با اسلحه ای که زیر آستین مخفی کرده: «تو با من حرف می زنی؟ تو با من حرف می زنی؟ ما با هم حرف 

می زنیم!
حاال به وضوح می بینم، زندگیم رو یه خط صاف پیش میره به سمت یه نقطه مشخص، هیچ وقت هیچ انتخابی نداشتم.

تنهایی همیشــه منو تعقیب کرده، در تمام طول زندگیم... همه جا. تو کافه، ماشــین، خیابون، مغازه، همه جا ... راه فراری نیست ... من مرد 
تنهای خدام».

دیـالـوگ روز

رضا صدیق

اکبر  یوسفی

سیمین کاظمی

با تغییر سیاســت جمعیتی 
و تصویــب قانــون جوانی 
جمعیــت، توزیــع اقــالم 
پیشــگیری از بــارداری در 
خانه های  و  پایگاه ها  مراکز، 
بهداشت متوقف شد و تهیه 
این اقالم از داروخانه ها نیز مشــروط به نســخه و تجویز پزشک است. 
در واقع شرط تجویز پزشــک، محدودیتی برای استفاده زنان از وسایل 

پیشگیری از بارداری است که دارای پیامدهای گوناگونی خواهد بود.


