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تلنگر

شوكراننوش

تخته سياه

اگر آموزش نديدهايد ،راهي نشويد

خورشيد غمگين سر زد

دوئل آوار و سرما در كرمانشاه

غمانگيزترين بخش تلنگر امروز حادثهاي است كه سوژه اين هشدار
را دست و پا كرده است؛ زلزلهاي با قدرت  7/3ريشتر زمينهاي غرب
ايران را لرزانده و حاال بايد از راهكارهاي برخورد مناسب در اين شرايط بنويسيم؛ حضور
افراد آموزش نديده در منطقه بحران باعث آسيبديدگي بيشتر مصدومين ميشود و
خسارات جاني ناشي از زلزله را افزايش ميدهد .اگر آموزشهاي الزم را نديدهايد ،به
مناطق زلزلهزده نرويد .نكته ديگر اينكه حتي يك تكه كوچك هم ممكن است باري از
دوش يك فرد گرفتار بردارد؛ پتوي سالم ،لوازم گرمايشي ،چادر ،كنسرو ،آب معدني،
لوازم بهداش��تي ،داروهاي ضروري و وسايل نوزاد ليست اعالمي است كه ميتوانيد
آنها را به هالل احمر تحويل دهيد تا مسووالن مربوطه به مناطق حادثهديده برسانند.

شليك از فاصله نزديك

در سوگ عقل

اگ��ر ق��رار باش��د اي��ن حكم
حكيمانه :مومن از يك سوراخ
دوبار گزيده نميشود ،معياري
براي تمييز مومن از غيرمومن
باش��د تكليف همه م��ا كامال
سيدعبدالجوادموسوي روش��ن اس��ت .نمونه آشكار
و دس��ت ب��ه نق��دش همين
ماجراي زلزله كه هر چند وقت يك بار تكرار ميشود
و ما در مواجهه با آن همان هستيم كه پيشتر بوديم .نه
در اطالعرساني مان تحولي ديده ميشود و نه در نحوه
كمكرسانيمان .سنتيهايمان كماكان زلزله را بالي
آسماني ميدانند و به جاي مرهم گذاشتن بر زخمهاي
مردم بيپناه و بيگناه آنان را به عبرت گرفتن دعوت
ميكنند .سياسيون هم از كله سحر دارند دعوا ميكنند
كه اين مصيبت زير سر مسكن مهر احمدينژاد بوده
يا نبوده .آنها كه خوش ذوقترند شجريان براي اين و
آن فوروارد ميكنند و ش��عر هوشنگ ابتهاج را زمزمه
ميكنند :برسان باده كه غم روي نموداي ساقي /اين
ش��بيخون بال باز چه بو د اي ساقي .و ما دوره ميكنيم
روز را و شب را و هنوز را تا زلزله بعدي كه بازهم همين
داستان تكرار ميشود و بازهم سياست بازي و شعر و
خوف از گناه ميشود دستمايه مصيبت جديد .البته
هس��تند آدمهاي باشرفي كه فارغ از اين ادا و اصولها
كمر همت بستهاند و همين االن كه من دارم اين اباطيل
را تايپ ميكنم به كمك مردم مصيبتزده شتافتهاند.
با آنها كه در زمره النادركالمعدوم قرار دارند و رش��ك
آسمانياند سخن نميگويم .روي سخنم با آناني است
كه در هر ش��رايطي حتي مصيبتهاي بزرگ اندكي
در رفتار و گفتارش��ان تامل نميكنن��د و كماكان به
فكر ش��عار دادنند .آنهايي كه اصال چيزي به نام عقل
را به رسميت نميشناسند .در فضاي مجازي فيلمي
ديدم كه نشان ميداد كلي آدم رفتهاند براي كمك به
زلزلهزدگان ،منتها مشكل اين جا بود كه آن آدمها هيچ
وسيلهاي براي اينكه آهن و س��يمان و آجر و خاك را
جابهجا كنند ،نداشتند و به همين دليل دست حسرت
به كمر زده بودند و آه و نالههاي مصيبتزدگان را تماشا
ميكردند .حتي دستكش��ي معمولي در اختيارشان
نبود كه بتوانند به مصاف آن همه آوار بروند .مس��وول
اين وضعيت رقتبار و احمقانه كيست؟ پس اين همه
س��تاد حوادث غيرمترقبه و مانور زلزله و اين حرفها
براي چيس��ت؟ نميدانم به سوگ مردم داغديده بايد
نشست يا به سوگ عقلي كه مدتهاست از خانه وجود
ما رخت بربسته؟

تختي! سحر شد ،برخيزصبح از كران سر بر زد
باز اين فلك ميچرخدباز اين زمينمي لرزد
در سكر روياراهي تا گورتوطيكردم
بر خوابگاهت دستم ،انگشت غم بردرزد
برخيز اين مردم را راهي به كارستانكن
وقت سفر شدآنك خورشيدغمگينسرزد
اي تختيان بر خيزيدباروحتختيهمدل
وقتيهزارانكودك درخونخودپرپر زد
سيمين بهبهاني

در همين حوالي
فردا سالمرگ رهي معيري است

شد خزان گلشن آشنايي

امروز نه دماي هواي پايتخت مساله مهمي است و نه نرخ زنده دالر و يورو
معنايي دارد .استانهاي غربي كشور با عواقب زلزله  7/4ريشتري كه در
نوار مرزي عراق و ايران رخ داده دست و پنجه نرم ميكنند و كمكها از هرسويي روانه
است.سخنگويسازمانمديريتبحرانازپراكندگيشديدروستاهاييكهدرگيرحادثه
شدهاندخبرميدهدوميگويد«:ميزانخسارتباالستوعملياتهمچنانادامهدارد».
معاون درمان وزارت بهداشت هم خبر ميدهد كه تعداد زيادي از مصدومين به تهران
منتقل شدهاند و با همكاري معاونت اجتماعي براي اسكان آنها تمهيداتي انديشيده شده
است .دماي هواي استان كرمانشاه در روز  21درجه سانتيگراد و شب به  3درجه خواهد
رسيد و زلزلهزدگان بيخانمان ،حاال براي نخستين بار سرماي پاييزي را حس ميكنند.
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بيتفاوت رد نشويم

صبح روز دوش��نبه و پس از نيمهش��بي كه زلزله
كرمانش��اه رخ داد از ميان هف��ت روزنامهاي كه
روي پيش��خوان دي��دم ،دو روزنامه «ش��رق» و
«همش��هري» به اين حادثه توجه ك��رده بودند.
روزنامه همش��هري تيتر زده« :زلزله خاورميانه
را لرزاند» كه به گمانم اينچنين نيس��ت و زلزله
فريدون صديقي
فقط در ايران و ع��راق اتفاق افت��اده .با اين حال
واكنش س��ريع «همش��هري» در برابر چنين رويدادي قابل تقدير است.
روزنامه «شرق» هم در چاپ دوم با تيتر «زلزله عراق ايران را لرزاند»به اين
مصيبت تاريخي كه هرچند سال يكبار سراغ ايران ميآيد واكنش نشان
داده اس��ت .البته به نظر ميرس��د اين روزنامه مجال الزم را براي پيگيري
كانون واقعي زلزله نداشته ،اما با اين حال اقدام «شرق» قابل احترام است.
آنهم در ش��رايطي كه روزنامه وزين «جام جم» كه متعلق به صدا و سيما
است ،در صفحه اول خود حرفي از اين رويداد و زلزله ويرانگر نزده است .تيتر
اول جامجم «آژير خطر براي نفتكشهاي سعودي» است .اينجا است كه
اين سوال پيش ميآيد كه آيا كاركرد «جامجم» به مثابه رفتار خود صدا و
سيماستكهعمومادرقبالرويدادهايغيرقابلپيشبينيغافلگيرميشود
ي خودش ندارد تا در بزنگاه و بحرانها
و هيچ تدبير ،ظرفيت و امكان و ماموريت 
به عنوان «رس��انه ملي» اطالعرس��اني جامع كند؟! پنج روزنامه ديگر هم
شبيه «جامجم» ،تيتري درباره زلزله ندارند .در ميان اين روزنامهها «دنياي
اقتصاد» كه جديترين روزنامه اقتصادي اس��ت سعد حريري را ديدنيتر
ديده و «هفتصبح» هم كه معموال در اي��ن مواقع واكنش بههنگام دارد،
از اين حادثه گذش��ته است؛ اتفاقي كه از عجايب دوران انتشار اين روزنامه
مستقل و حرفهاي است .روزنامه «جوان» هم كه معموال درباره رويدادهاي
بياهميتتر فعال اس��ت ،پرداخت به خبر زلزله را ضروري ندانسته است.
«اطالعات» به جز تيتر يك خود 13 ،تيتر در نيمتاي اول دارد .اما در اين 13
تيتر هم جاي پا و اثري از ترك در غرب ايران نيس��ت .آخرين روزنامه هم،
روزنامه «ايران» است .روزنامه دولت كه انتظار ميرفت با موضوع و پديده
ناگهاني و ويرانگر زلزله برخورد جدي و معناداري داشته باشد .اما متاسفانه
اين روزنامه هم خالي از حادثهاي اس��ت كه يكشنبه شب پهنه وسيعي از
ايران را تكان داد .قابل تاسف اس��ت كه در اين شرايط و زماني كه اكثريت
اهالي دولت درگير مديريت اين بحران شدهاند همكاران ارجمند و معزز در
«ايران» ،نخواستند يا نتوانستند اين موضوع مهم را ببينند .در مجموع و با
توجه به واكنشهاي رسانههاي مكتوب ،به خصوص «ايران» و «جامجم»
كه رس��انههايي رسمي و پرتيراژتر به حس��اب ميآيند ،عجيب نيست كه
مخاطب ايراني مدتها اس��ت كه فضاي مجازي را به عنوان سيارهاي براي
جستوجو و به دس��ت آوردن اطالعات انتخاب كرده است .روزنامهنگاران
ايراني بايد در اين موقعيتها و بحرانها گزارشگر باشند ،تحليل و ارزيابي
كنند و دامنه وسيعي از اطالعات و دانش را در اختيار مخاطب كنجكاو قرار
دهند تا مخاطب ب��ه فعاليتهاي آنها در چنين موقعيتهايي اعتماد كند
و سرانه مطالعه رسانه كه يكي از شاخصهاي توسعه پايدار است باال برود.

زندهياد رهي معيري و دوست
و همراهش ش��ادروان اس��تاد
اميري فيروزكوه��ي ،نيما را و
پيش��نهادهاي او را نپذيرفته
بودن��د و هيچگون��ه تعل��ق
خاطري به آنچه از دنياي نيما
سهيل محمودي
و ش��اگردانش ميشناس��يم،
نداشتند .اين درست برخالف شيوهاي بود كه شهريار،
ديگر غزلسراي همنس��ل آنان پيش گرفت و شعر خود
را از پيش��نهادهاي نيما بيگانه نس��اخت و با آن حال و
هوا به س��خن خويش غنا بخش��يد .رهي ،شعر امروز و
ادبيات مدرن را نتوانست بپذيرد .در همان حوزه سنت
شعر فارس��ي ماند اما كاري كرد كارستان .او توانست با
ذوق و خالقيت خويش در متن سنت ،به نوآوري دست
بزند .مانند كاري كه شاعر پيشكسوت او ،البته با نگاهي
اجتماعي ،سياس��ي و عميقتر ،ملكالشعراي بهار در
حوزه شعر فارسي انجام داده بود .بها ِر قصيدهسرا و اديب
رهي غزلپرداز و نكتهسنج توفيقشان در خالقيت و
و ِ
تغيير در قلب و بطن س��نت بود .غ��زل رهي را ميتوان
يكي از آبرومندانهترين نمونههاي غزل فارسي به اسلوب
پيشينيان در روزگار ما دانست .او ظرايف زبان شعرش
را از س��نت غزل س��عدي آموخ��ت و مضمونگرايي و
تصويرگرايي را از شيوه غزل صائب .اين پيوندهوشمندانه
و هنر تلفيق همراه با ذوق و خالقيت رهي از او چهرهاي
متفاوت س��اخت همانگون��ه كه تصنيفه��اي رهي
آوازهاي بسيار براي او پديد آورد .تا به حال تصنيفهاي
رهي ،موفقترين نوع كالم بر مبناي ملوديهاي ايراني
بوده اس��ت .رهي به خوبي و با هوشمندي و هنرمندي
توانس��ت صميميت ترانه و تصنيف را با جوهره شعر در
آثار چشمگيرش در حوزه ادبيات موسيقي پيوند بزند.
تصنيفهاي رهي ،شعرترين تصنيفهايي هستند كه با
موسيقي ملي ما درآميخته و گره خورده است .بياييم ما
لحظاتي تصور كنيم كه آنهمه ملوديها و آهنگهاي
جاودانه و بينظير هنرمنداني چون شادروانان سيدجواد
بدي��عزاده ،مرتضي محجوبي ،روحاهلل خالقي ،حس��ن
ياحقي و علي تجويدي و ...بدون كالم رهي ارايه ش��ده
بود .اين تصور ما را با فضايي تهي روبهرو ميسازد .يعني
اينكه حافظه شنيداري و موسيقي هشتاد سال اخير ما،
سرشار از كالم دلنشين و اثرگذار رهي معيري است .اين
براي يك ش��اعر ،موهبت بزرگي است كه چند نسل با
تصنيفهاي او زندگي و عاشقي كرده باشند.

به روايت ديگر
زلزله كرمانشاه و زيروبمهاي كمك و همراهي با هموطنان آسيبديده با مهتاب كرامتي

هر قدمي نجاتدهنده است

نازنين متيننيا
زيباتري�ن و غمگينتري�ن ن�گاه را دارد؛ دخت�رك
صورتيپوشي كه عكسش در كانالهاي تلگرام دست
به دس�ت ميش�ود و دنبال پدر و مادرش اس�ت .اهل
سرپلذهاب است و در بيمارستان بيستون بستري .بعد
از زلزله پدر و مادرش را گم كرده و حاال مردم عكسش
را دست به دست ميكنند تا شايد كسي او را بشناسد
و خويشاوندي سراغش را بگيرد .ميگويند نامش مروه
احمدي اس�ت و تا زماني كه آمارها كامل نش�ده كسي
نميداند كه چند دخترك و پسرك شبيه به او ،غمگين و
دلواپس و تنها ماندهاند .دلنگراني براي مروه و كودكان
غرب ايران ،بخش�ي از غ�م و اضطراب ب�زرگ حادثه
نيمهشب يكشنبه است .دلنگراني كه به گفته مهتاب
كرامتي ،سفير يونيس�ف و فعال حوزه كودكان ،كامال
بجا و درست است .كودكان و سالمندان در فاجعههاي
ب�ه اين بزرگي ،بيش�تر از ديگ�ران به كم�ك نيازمند
هس�تند اما در روزهاي اوليه ،آنقدر حجم مشكالت و
مصيبت و نياز به كمك باال اس�ت كه ديگر سن و سال و
جنسيت اهميتي ندارد و نجات انسان در درجه اول قرار
ميگيرد .كرامتي در ش�رايطي كه منتظر اعالم نتيجه
جلس�ه يونيس�ف براي كمك به حادثهديدگان زلزله
كرمانشاه اس�ت با تاكيد به اين نياز و توجه به كودكان
و سالمندان صحبتهايش را شروع ميكند تا آنچه در
ادامه ميخوانيد ،پيشنهادهايي باشد براي همراهي و
ب اين سرزمين با فاجعه
همدلي با هموطناني كه در غر 
دست و پنجه نرم ميكنند.
چهكسانيبيشترازهمهدرمعرضآسيبهستند؟

واقعيت اين اس��ت كه در س��اعتهاي اولي��ه فاجعههاي
اينچنيني ،سن و سال و جنس��يت اهميت چنداني ندارد
همه اهالي محله در معرض آسيب هستند .حادثه رخ داده و
در اين شرايط بايد به همه كمك كرد .در مرحله اول ،فاجعه
انساني است و همه به كمك نياز دارند .خسارتهاي مالي،
جاني و عاطفي به همه وارد شده و كمكها بايد سريع و بدون
معطلي به حادثهديدگان برس��د .در ساعتهاي اوليه فقط
بايد به نجات جان انس��انها فكر كنيم و خدمات پزشكي و
اورژانسي كه اگر دير برسند ،ممكن است فاجعه را با تلفات

سنگينتري گره بزنند.

كمك�ي از دس�ت م�ا برميآي�د؟ ما ك�ه دورتر
ايستادهايم و خبر را ميخوانيم و فقط همدرديم.

همدردي كافي نيس��ت .حاال درس��ت اس��ت ك��ه دولت،
وزارت بهداشت و س��ازمانهاي مرتبط ،بسيج ميشوند و
س��ازوكاري براي مديريت بحران وجود دارد .اما براي ما كه
دورتر ايس��تادهايم هم راههايي براي كمك وجود دارد .در
س��اعتهاي اوليه ،نجات مهم اس��ت و بعد از آنهم اسكان
و كمكهاي پزشكي و بهداشتي .اهداي خون ،جمعآوري
كمكهاي اوليه ،غذا و حتي آب آش��اميدني هم همراهي
مهمي است.
و چه زماني نوبت به كودكان ميرسد؟

اوضاع كه آرامتر ش��د و عمليات نجات و اس��كان براي همه
اتفاق افتاد .بايد ب��ه كودكان حادثهديده توجه بيش��تري
كرد .بايد مراق��ب روح و روان اين ك��ودكان كه درگير اين
فاجعه شدند ،باشيم و در مرحله بعد با كمك از روانشناسان
و كارشناس��ان ،براي آرام ش��دن ش��رايط روح��ي و رواني
حادثهدي��دگان ،بهخصوص ك��ودكان برنامهريزي كنيم و
اميدوار باش��يم هرچه سريعتر اوضاع آرام شود تا بتوانيم به
روزهاي بازسازي و فراهم كردن زيرساختهايي براي ادامه
زندگي آسيبديدگان برسيم.
پيشنهاد ويژهاي براي همراهي بيشتر مردم داريد؟

ميخواهم بگويم كه هرقدمي براي كمك به آسيبديدگان
مهم اس��ت .مهم نيس��ت كه كمكها چه اندازه است و چه
ارزش مادياي دارد .در اين شرايط هر كمكي ،حتي كوچك
و از لحاظ مادي كمارزش بيشتر از آنچه ما فكر ميكنيم مهم
و ضروري و نجاتدهنده اس��ت .پيشنهاد ويژه هم اينكه در
انتهاي اين هفته و در روزهاي ع��زاداري و نذري هرآنچه از
دست ما برميآيد براي كمك به حادثهديدگان انجام دهيم
و دريغ نكنيم.

هشتگ روز

زلزله شوخي نيست ،شوخي هم ندارد
صدف فاطمي
تصوير ،خانهاي را نشان ميدهد كه ديوارهايش آوار شده
و چند بادكنك از سقف خانه كه حاال عريان است ،آويزان
مانده .شب  21آبان ماه ،يك نفر در اين خانه به دنيا آمده و
درست در همان لحظاتي كه شمعها فوت شدند يا كادوها
باز ،زلزل ه جان اهالي خانه را نشانه گرفته است .ديوارها پايين
ن خانه ،تنها چند بادكنك آويزان به سقف
ميريزند و از آ 
باقي ميماند و يكنفر كه در شب  21آبان به دنيا آمده بود.
حاال زنده است؟ نميدانيم .ديگر اعضاي خانه جان دارند؟
نميدانيم .تولد ناتمام مانده و از آن خانه تنها يك خط خبر
آمده است« :زلزلهاي با شدت  7/3ريشتر غرب كشور ،مرز
ايران و عراق و چند اس��تان از جمله كرمانش��اه را لرزانده

است .شهرهاي قصرشيرين ،سر پل ذهاب و ازگله بيشترين
آسيبراديدهاند».كاربرانتوييترباچسباندنهشتگزلزله
زير مس��كن مهر دربارهاش اينطور نوشتهاند« :آيا نقش
س��ازههاي مس��كن مهر در مرگ ايرانيها بيشتر از نقش
زلزله بود؟» ،كاربر ديگري توييت كرده « :تصوير مس��كن
مهر سر پل ذهاب گوياي عمق جنايت تفكر احمدينژادي
است .س��اختماني كه بيش از  5سال از عمرش نگذشته با
زلزله به اين روز افتاده» .هش��تگ زلزله اما به جز مسكن
مهر ،رويهاي ديگري هم داش��ت .صابر ابر توييت كرده:
«زلزله ش��وخي نيست و ش��وخي ندارد! شوخي نكنيد و
شوخينسازيد!»،گريلوييس،نمايندهمقيمبرنامهعمران
سازمان ملل در تهران به زبان فارسي توييت كرده« :تسليت
به دولت و مردم ايران براي زلزله مرگبار در مرزهاي غربي.

زلزله پريشب كام همهمان را تلخ كرد .نشسته بوديم
شوي تلويزيوني سعد حريري را ميديديم و براي حال
و روز تاسفبارش دل ميسوزانديم كه خبر زلزله آمد.
زلزلهها تا من خاطرم هس��ت ،س��هم و هيبتشان با
تاخير ميرسد .اولش خبرهايي ميرسد كه عمق و روح
ندارند .اطالعات فنياند؛ «داده»اند؛ عدد و رقمهاي
مركز زلزلهشناس��ياند .ما بسته به س��ابقه و تجربه
چيزهاي مبهمي از اين «دادههاي فني» اس��تنباط
ميكنيم اما ت��ا عكس آوار و بغض و بهت زلزلهزدگان
را نبينيم ،تا ضجههاي بازماندگان را نشنويم حساب
كار دس��تمان نميآي��د .گفتند مرك��ز زلزله ،عراق
بوده است.
لب مرز؛ س��ليمانيه .اما الكردار تا اصفهان را لرزانده؛
حتي بيشتر و عميقتر .همكارانم سريع دست به كار
شدند و از اين طرف و آن طرف پرس و جو كردند .نيم
س��اعت بعد ،چيزي كه روي سر ما آوار شد اخبار ضد
و نقيضي بود كه رسمي و غيررسمي ميرسيد؛ يكي
گفت چيزي نيست؛ خسارت زيادي وارد نشده؛ كسي
نمرده؛ خانهاي خراب نشده؛ همين فقط برق رفته و
مردم طفليها ترسيدهاند و به خيابان ريختهاند .حتي
اهوازيها هم آمده بودند توي خيابان ...اما از آن طرف
– يكي كه ميگفت ش��اهد عيني است – خبرهايي
داد كه پشتمان را لرزاند ...يا خدا .تلگرام را باز كردم
ديدم ملت هنوز سركيفند و دارند شوخي ميسازند.
زلزله را با خبرهاي ديگر درميآميزند و براي مقامات
سياس��ي مضمون كوك ميكنند .چند نفري هم اما
پيدا بود ملتفت عمق فاجعه ش��دهاند و براي ارس��ال
هر خبري دست و دلش��ان ميلرزد .بالياي طبيعي
تلخيشان دوچندان است .يك تلخيشان از اين بابت
است كه «بال» هستند و بر سرمان فرود ميآيند و ما
را داغدار ميكنند.
پس از گذش��ت اين همه سال هنوز داغ زلزله كرمان
و آذربايجان س��رد نش��ده .به آن صفحات برويد و با
بازماندگان كه حرف بزنيد ميبينيد كماكان داغشان
تازه اس��ت .مگر ميشود به كسي كه با دست خودش
عزيزانش را از زير آوار بيرون كشيده بگوييد «فراموش
ك��ن»؟ بعضي مصيبتها آنقدر س��نگينند كه حتي
وقتي دورهشان سرميآيد و سپري ميشوند ،ردشان
ميمان��د .عين جاي زخم تا اب��د روي دل ميمانند و
دردي جانكاه را يادآوري ميكنند .اما بالياي طبيعي
يك تلخي صعبتر و سختتر هم دارند.
تلخي مضاعف بالياي طبيعي به اين جهت است كه
آدميزاد با همه وجود ،حقارت��ش را در برابر طبيعت
درميياب��د .خدا نكن��د كه طبيعت خش��م بگيرد و
با ما به س��تيزه برخيزد .ما هر چق��در هم كه قوي و
زيرك باش��يم و مرزهاي علم را درنورديده باش��يم،
كماكان مقهور طبيعتيم و زورمان به سيل و زلزله و
بالياي سهمگين نميرس��د .قهر طبيعت كه آشكار
ش��ود ،ضعف و ناتواني ما هم آش��كار ميشود .پرده
توهم فروميافتد و ما به عمق ج��ان درمييابيم كه
موجوداتي قابل ترحميم ...اما نه .آدميزاد زيركتر و
هوشيارتر از آن اس��ت كه مقهور طبيعت شود .او به
تجربه دريافته است كه با همدلي و مؤاسات و رفاقت
ميتواند از پس اين باليا -هر چقدر هم كه قويپنجه
باشند  -برآيد.
متاس��فانه تعارف و تش��ريفات ،بعض��ي كلمات را از
معني تهي كردهان��د .آنقدر انش��اءهاي بيخاصيت
نوشتهايم و تعارفهاي بيهزينه تكهپاره كردهايم كه
عبارت بينظي��ر «همدلي» را از معني تهي كردهايم.
ما كلمات را مصرف ميكني��م و با بيمباالتي ،ارزش
و اعتب��ار كلمات را مخدوش ميكني��م .اما عليرغم
اهمال و غفلت م��ا ،نامها و كلم��ات قدرتمندند و به
اذن خ��داي متعال تاثيرش��ان را ميگذارند .كلمات
قدرت جادويي دارند و در اين دنيا كارهايي ميكنند
كه حيرتانگيز اس��ت .همدلي و مهرباني و برادري و
مؤاسات را دستكم نگيريد.
اينكه در موق��ع زلزله ،اصفهانيها ،كرمانش��اهيها
را ب��رادر خود بدانند و برايش��ان غمخ��واري كنند
و ب��ا مه��ر و صميميت ب��ه كمك آس��يبديدههاي
قصرشيرين بشتابند ،معنياش اين است كه آدميزاد
به زيرك��ي دريافته ك��ه چطور از پ��س قهر و غضب
طبيعت برآي��د .مقاومس��ازي خانهها ،س��اماندهي
ام��داد ،پيشبين��ي زلزل��ه و كارهايي از اين دس��ت
همه مهم و حياتياند .اما مهمت��ر و حياتيتر ،وفاقي
اس��ت كه پس از هر باليي حاصل ميش��ود و دلها
را به هم نزديك ميكند .وفاقي كه اگرچه منش��ائي
عاطف��ي و هيجان��ي دارد ،ام��ا ميتوان��د كاركردي
فرهنگي و اجتماعي داش��ته باشد و حتي سايهاش بر
س��ر سياس��ت بيفتد.يك نكته كوچك هم بگويم و
رف��ع زحمت كنم .من با ش��وخي مخالف نيس��تم و
«شوخي ممنوع» را در هيچ عرصهاي نميپذيرم .اما
به دوستانم و به كاربران شبكههاي مجازي ،برادرانه
توصيه ميكنم اين روزها مراقب ش��وخيهاي خود
باش��ند و حاال كه بس��ياري از هموطنانمان داغدار
و غمگيناند ،حواسش��ان باش��د چيزي ب��ه طنز و
طعن��ه نگويند ك��ه نمك ب��ر زخم آس��يبديدگان
زلزله بپاشند.

#زلزله
وضعيت در نيمهش��ب حادثه خيلي مش��خص نبود اما با
طلوع خورشيد بيشتر در مورد كشتهشدهها و افراد زخمي
اطالعات به دس��ت آمد .در صورت نياز سازمانملل آماده
همكاري است ».كاربري نوشته « :مركز زلزله حلبچه بوده
و زمينلرزه در عراق شدت بيشتري داشته .اما در ايران آمار
كشتهها  60برابر است» و در نهايت كاربر ديگري با انتشار
تصويري از مردم زلزلهزده نوشته « :كربال اينجاست .زلزله
زدهها موكب ميخواهند .آنها غ��ذا و امداد ميخواهند».
همه اين توييتها در حالي دس��ت به دست ميشوند كه
رييس مركز لرزهنگاري خبر ميدهد پسلرزهها همچنان
ادام ه دارند و در س��رخط خبرها ميخوانيم هنوز از حجم
ويراني و تعداد كشتهشدگان روس��تاهاي اطراف خبري
در دست نيست.

