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آيزاك بشويس سينگر
ترجمه :بهار سرلك

تلفن زنگ خورد و دكتر مكس گريتزر بيدار ش��د.
س��اعت روي ميزعس��لي يك ربع به هشت را نشان
ميداد .زيرلب گفت« :كي صبح به اين زودي زنگ
زده؟» گوشي را برداش��ت و صداي زني از آن طرف
خط گف��ت« :دكتر گريت��زر ،ع��ذر ميخواهم اين
ساعت تماس گرفتم .ليزا نستلينگمرد».
«خدايا!»
«امروز س��اعت يازده مراس��مه .فكر كردم ش��ايد
بخواهيد بدونيد».
«حق با شماس��ت .ممنون .ممنون .ليزا نستلينگ
نقش پررنگي تو زندگي من داشت .ميتونم بپرسم
با كي صحبت ميكنم؟»
«مهم نيس��ت .من و ليزا بعد از جداييت��ون با هم
دوست ش��ديم .مراس��م ختم توي س��الن تشييع
جن��ازه گاتگس��تالت برگ��زار ميش��ه .آدرس را
ميدونيد؟»
«بله ،مرسي».
زن گوشي را گذاشت.
دكتر گريتزر مدتي آرام دراز كشيد .پس ليزا مرده
اس��ت .دوازده س��ال از جدايي آنها ميگذش��ت .او
عش��ق زندگياش بود .عمر زندگي مشتركشان به
پانزده س��ال ميرسيد -نه ،پانزده س��ال نه ،سيزده
سال .دو سال آخر فقط به سوءتفاهم و دعواومرافعه
گذش��ت ،با كلي ديوانهبازي ،در واق��ع اين كلمات
توانايي توصيف آن را ندارد .هم��ان نيرويي كه اين
عشق را س��اخت ،خودش هم از ريشه خشكاندش.
پس از جدايي ،دكتر گريتزر و ليزا نستلينگ هرگز
همديگ��ر را نديدن��د .حتي نميدانس��ت ليزا هنوز
ساكن نيويورك است.
دكتر گريتزر آنقدر از اين خبر بد بهم ريخته شد كه
يادش نميآيد آن روز صبح چطور لباس پوش��يد و
سر از مراسم ختم درآورد .وقتي رسيد ،ساعت توي
خيابان بيس��توپنج دقيقه به  9را نشان ميداد .در
را باز كرد .پذيرش گفت زود رسيده است .مراسم تا
يازده شروع نميشود.
مكس گريتزر پرس��يد« :امكانش هست ببينمش؟
من يكي از دوستان نزديكشم و»...
«بگذاري��د ببينم آمادهاس ».دخترك پش��ت دري
ناپديد شد.
دكتر گريت��زر منظ��ورش را فهميد .قب��ل از اينكه

مرده را نش��ان خانوادهاش و مهمان��ان ختم بدهند
آراستهاش ميكنند.
دخترك خيلي زود برگش��ت و گف��ت« :آمادهاس.
طبقه چهارم ،اتاق سه».
مردي كه كتوشلوار مشكي به تن كرده بود او را با
آسانسور باال برد و در اتاق ش��ماره  3را باز كرد .ليزا
در تاب��وت خوابيده بود .صورتش را با تور پوش��انده
بودند .دكتر گريتزر او را ش��ناخت چون ميدانست
در آن تابوت خوابيده اس��ت .موهاي مشكياش از
رنگ ش��دن زياد خش��ك ش��ده بود .گونههايش را
س��رخاب زده بودند و چروكهاي دور چشمش را
زير آرايش مخفي كرده بودن��د .روي لبهاي قرمز
شدهاش نشانهاي از لبخند بود .مكس گريتزر مانده
بود كه اي��ن لبخند را چطور درس��ت كردهند؟ يك
بار ليزا به او تهمت ماش��يني ب��ودن زده بود ،رباتي
كه هيچ احساس��ي ندارد .در آن زم��ان اين تهمت
اش��تباه بود اما حاال به طرز عجيبي واقعيت به نظر
ميرسيد .دكتر گريتزر نه افسرده شد ،نه ترسيد.
در ات��اق ب��از ش��د و زن��ي وارد ش��د كه ش��باهت
وهمآلودي به ليزا داش��ت .مكس توي دلش گفت:
«خواهرش بِالس��ت ».ليزا از خواه��ر كوچكترش
كه در كاليفرنيا زندگي ميكرد حرفهايي زده بود
اما دكتر گريتزر هرگ��ز او را نديدهب��ود .دكتر كنار
رفت تا زن به تابوت نزديك ش��ود .اگر زن زير گريه
ميزد دكتر گريت��زر آنقدر نزديكش ايس��تاده بود
تا آرامش كند .زن احساس��ات وي��ژهاي بروز نداد و
دكتر تصميم گرفت او را با خواه��رش تنها بگذارد
اما به ذهنش رسيد كه ممكن است از تنها ماندن با
جنازه ،حتي جنازه خواهرش ،زهرهترك شود.
بع��د از چند لحظ��ه ،زن برگش��ت و گف��ت« :بله،
خودشه».
مكس گريتزر فق��ط براي اينكه حرفي زده باش��د،
گفت« :انتظار داشتم با هواپيما از كاليفرنيا بيايي».
«از كاليفرنيا؟»
خواه��رت گاهي از ت��و حرف ميزد .اس��مم مكس
گريتزره».
زن ساكت ايس��تاد و ظاهرا حرفهاي او را حالجي
ميكرد .بعد گفت« :اشتباه ميكني».
«اشتباه ميكنم؟ تو خواهرش بال نيستي؟»
«نميدوني مكس گريتزر مرده؟ آگهي درگذشتش
را روزنامهها چاپ كردند».
مكس گريتزر س��عي كرد لبخند بزن��د« .البد يك
مكس گريتزر ديگر بوده » .لحظهاي كه اين كلمات
را ادا ميكرد ،حقيقت دس��تگيرش شد :او و ليزا هر
دو مرده بودند؛ زني كه با او ح��رف زد بال نبود بلكه

خود ليزا بود .حاال فهميد كه اگر زنده بود داشت از
غموغصه به خودش ميلرزيد .فقط كسي كه در آن
س��وي زندگي قرار دارد ميتواند مرگ كسي را كه
زماني عاشقش بوده با چنين بيتفاوتياي بپذيرد.
از خودش ميپرس��يد چيزي كه تجربهاش ميكند
جاودانگي روح اس��ت .اگر ميتوانس��ت حتما حاال
ميخنديد اما توهم جس��م رخت بربس��ته بود؛ او و
ليزا ديگر مادي نبودند .با اي��ن وجود هر دو حضور
داشتند .بدون صدايي پرسيد« :امكانش هست؟»
ش��نيد كه ليزا با آن شيوه هوش��مندانهاش گفت:
«اگر اينجوري باش��ه ،بايد امكانش هم باشه ».در
ادامه گفت« :محض اطالع ش��ما ،اينجا هم جس��د
شما خوابيده».
«چطوري اتفاق افتاد؟ ديش��ب وقتي خوابيدم يك
آدم سالم بودم».
«ديشب نبود و تو هم س��الم نبودي .يكم فراموشي
تو اين روند دخالت داره .براي من ديروز اتفاق افتاد
و در نتيجه»...
«حمله قلبي بهم دست داد؟»
«شايد».
دكتر پرسيد« :چه اتفاقي براي «تو» افتاد؟»
لي��زا گفت« :ب��راي م��ن ،همهچيز خيل��ي طول و
تفصيل داش��ت .در هر حال ،چطور خب��ر مرگم را
شنيدي؟»
«گمان ميكردم توي تختم دراز كش��يدم .يك ربع
به هش��ت تلفن زنگ خورد و زني بهم خبر را گفت.
اسمش را هم نگفت».
«يك ربع ب��ه هش��ت ،قبل��ش جس��دت را آورده
بودند .ميخواي يك نگاه ب��ه خودت بيندازي؟ من
ديدمت .توي اتاق پنجي .يك مرد «كراساوتز» ازت
ساختند».
سالها بود كلمه كراساوتز را نشنيده بود .يعني مرد
خوشقيافه .ليزازاده روس��يه بود و گهگاه اين كلمه
را ميگفت.
«نه .كنجكاو نيستم».
كليس��ا س��اكت ب��ود .پ��در روحان��ي تمي��ز و
اصالحكردهاي كه موهاي فرفري داشت و كراواتي
پرزرقوبرق زده بود از لي��زا ميگفت« :او به معناي
حقيق��ي كلم��ه زن روش��نفكري ب��ود .وقت��ي به
امريكا آم��د ،كل روز را در فروش��گاه كار ميكرد و
ش��بها ميرفت كالج .بعد هم ب��ا نمرههاي ممتاز
فارغالتحصيل ش��د .ش��انس نياورد و يك س��ري
اتفاقهاي غيرقابل كنترل افتاد؛ اما او همچنان يك
خانوم با كماالت باقي ماند» .
ليزا پرس��يد« :تو تمام عمرم اين مرد را نديده بودم.

در ادامه پرس��يده ش��ده كه آيا اين نگراني در آينده كمتر
ميشود يا بيشتر يا همين طور ميماند؟ فقط 6درصد اظهار
داش��تهاند كه كمتر ميش��ود 85 ،درصد گفتهاند بيشتر و
 9درصد هم اظهار داشتهاند همين طور ميماند .متاسفانه
بايد گفت كه اين پاسخها در نگرانيهايي كه به امور شخصي
برميگردد خوشبينانهتر است و در اموري كه خارج از اراده
فردي است بسيار بدبينانهتر .نااميدي رويه ديگر اين نگراني
است كه بازتاب آن را در اين نحوه پاسخگويي شاهد هستيم.
مردمي نااميد كه انتظار آيندهاي خوب را ندارند .خستهايم.
اين خس��تگي پس از انتخابات سال گذشته نمود بيشتري
يافت .آخرين بار كه مردم به پاي صن��دوق راي آمدند اميد
بس��يار داش��تند كه تغييري جدي در رويهها و سياستها
روي ميدهد ولي وقتي ميبينن��د كه چيزي تغيير نكرده
خسته شدهاند .آنها از اينكه هر بار تالش ميكنند و در پاي
صندوق خواستش��ان را بيان ميكنند ولي ناديده گرفته
ميشود ،خسته شدهاند .حاال به هر بهانه بزرگ و كوچكي،
موجه و غيرموجه به خيابانها ميآيند و اعتراض ميكنند.
گويي صن��دوق راي را ديگر آخري��ن راه نميدانند .گويي
كه حضور در اين انتخابات را به مثابه عبور از آخرين گردنه
براي رسيدن به مقصد ميدانستند؛ تا تمام خستگي راه از
تن خارج شود ،ولي معلوم ش��د كه اين نه گردنه پاياني كه

پلك

كاغذهاي اضافه در كيسه
دو شعر تازه از هدا حدادي

دردهانتلخت
نميخواهم هيچ راهي را گِلي كنم
اما تو ،با چشمهايي كه جاده دارد
چرا وسط جاده نشستهاي و هر چه بوق ميزنم كنار
نميروي؟
به دندانه��اي فاصلهدار ي��ك آدم ـ دي ِو رانده ش��ده
ميماني
صداي استخوانهاي ريزمان را
به وضوح

باجزيياتشاعرانهاش
در دهان تلخت بشنو
نت بردار
به هر داالني كه چرخيدي
چلچراغهايپروازكندورشوندهرابشمار
ديگر يادت نيايد كه چرا از طالبي بدت ميآمد
چرا كاغذها را سه بار تا ميكردي
قضاياي كند را به ياد بياور:
ـ ساخته شدن مترو
ـ احداث شبكه فاضالب
ـ مجوز كتاب شعر
حاال به سادگي گورت را گم كن
مثل آهنگي كه توي تاكسي شنيده بودم
دنيا چرا هيچوقت نخواس��ته است كه لعنتي ،چيزي

بيشتر از يك جعبه باشد
درش را ببند
برش دار
تكانشبده
تويش را حدس بزن
سايهام را كه چون زيره ميخورم از من متنفر است
در يك فالپي سياه ذخيره كن
رويش بنويس :وبا!
چشم هايت را ببند
يكنيمدايرهبچرخ
هيس...
دارم ش��عري را ب��ه ي��اد م��يآورم ك��ه جادهه��ا را
برميگشت!
...توبرنگشتي!

روبهروي آينه
شعريازساجدفضلزاده
جنگل
گورستانمتروكهاست
درخت
استخوان دستي كه اشاره ميكند
يكي به سار اگر باشد
ديگري به عقابهاي پشت سرش
يكي به خورشيد اگر باشد
ديگري به ابرهاي دور و برش
ِ
صورتاستخواني روبهرويآينهميايستم
با

و فكر ميكنم داشتن يك سگ
ميتواند اندوه زندگي را كمتر كند
اندوه را ببندم به درخت حياط
تكهاي از شا ِم شب را برايش پرت كنم
او ُدم تكان بدهد و من...
نه
پنجرهراببند،
اتاق گودال كوچكي است
سگي استخوانها را در آن پنهان ميكند
شكلسنگانداختن
ماِ ،
شكل فرار
ماِ ،

«چطوره كه ما با هميم؟»
«لطفا ديگر س��وال نپرس .من هم مث��ل تو چيزي
نميدونم».
«يعني آن هم��ه كارهاي فلس��في ك��ه خوندي و
نوشتي يك دروغ بزرگ بود؟»
«بدتر؛ چرنديات محض».
در اي��ن وق��ت ،چه��ار نعشك��ش تابوت لي��زا را
برداش��تند .تاجگلي ب��االي آن بود كه نوش��تهاي
ب��ا ح��روف طالي��ي روي آن ب��ود« :ب��ه لي��زاي
فراموشنشدني كه در خاطرات دوستداشتنيمان
است».
ليزا پرس��يد« :اين تاجگل كيه؟» و خودش جواب
داد« :براي اين خساست به خرج نداده».
مكس گريتزر پرسيد« :دوست داري باهاشون بري
قبرستون؟»
ليزا ب��ه ص��داي درون��ش گوش ك��رد .هي��چ چيز
نميخواست .چه حالت غريبي ،يك آرزو هم نداشت.
به خاطر م��يآورد كه تم��ام اين س��الها ،ارادهاش،
تمايالت��ش ،ترسهاي��ش او را بيوقفه زج��ر دادند.
روياهايش سرش��ار از نوميدي ،وجد بيحدوحصر و
شوروحالهاي مهارنشدني بود .بيش از هر مصيبت
ديگري ،از روز آخر بيم داش��ت ،وقتي همهچيز رو به

خاموشي ميرفت و تاريكي قبر را دربرميگرفت اما
او حاال گذش��ته را به خاطر ميآورد و مكس گريتزر
بار ديگر با او بود .ليزا به او گفت« :فكر ميكردم آخر
داستان دراماتيكتر باشه».
مك��س گريتزر گف��ت« :ب��اورم نميش��ه اين آخر
داستان باشه .شايد گذري ميان دو هستي باشه».
«اگر اينطوري باشه ،چقدر طول ميكشه؟»
«از آنجايي كه زم��ان اعتباري ن��دارد ،طول زمان
بيمعناست».
لي��زا گف��ت« :خب پ��س ،تو ب��ا هم��ون معماها و
تناقضها ماندهاي .بي��ا ،اگر نميخواي عزادارايات
را ببيني نميشه اينجا بمونيم».
«كجا بايد بريم؟»
«تو راهنما شو».
مكس گريتزر دس��ت خيال��ي او را گرف��ت و بدون
هدفي ،ب��دون مقص��دي ب��اال رفتند .مث��ل وقتي
كه س��وار هواپيما ميش��وند به زمين نگاه كردند و
ش��هرها ،رودخانهها ،زمينها و درياچهها را ديدند؛
همهچيز را غير از بشر.
ليزا پرسيد« :چيزي گفتي؟»
و مك��س گريت��زر ج��واب داد« :حاال ك��ه از همه
توهماتم رها شدم ،جاودانگي عاليه».

ادامه از صفحه اول

شرح بينهايت

كوچطبيعي
بيا
اينجافرصتياست تامچالهامكني
در آغوش اين پنجشنبه بيبالش
من
بره سفيد تو
ميليونها دقيقه را چريدهام تا اين صحرا را بسازم
كشوهارامرتبميكنم
يك بلوز نخي ،يك بلوز نايلوني
چيزي را باختهام يا نه؟
كاغذهاي اضافه در كيسه ميروند
مدادهايكوچكبايگانيميشوند
نه باختهام و نه بردهام...
خودم و چيزهايم به چرخ دس��تي دوره گردان سفر
كردهايم
خودم و چيزهايم از خشكس��الي چهل س��اله عبور
كردهايم
اسمش ميشود زمان نبردن و نباختن...
اسمش ميشود يك كوچ طبيعي

چطوري اينها را فهميده؟»
گريتزر گف��ت« :خانوادهات اس��تخدامش كردند و
اينها را بهش گفتهاند».
«از اين تعريف و تمجيدهاي غير كارشناسانه حالم
بهم ميخورد».
مكس گريت��زر پرس��يد« :دوس��ت داش��تي كجا
بروي؟»
«شايد به مراسم تو».
«مطلقا نه».
ليزا پرس��يد« :اين چه وضعيتيه؟ م��ن همه چي را
ديدم .همه را شناختم .او عمهام ريزله .پشت سرش
دختر خالهام بكي نشس��ته .يك بار ه��م تو را بهش
معرفي كردم».
«آره ،درسته».
«نصف اين كليس��ا خاليه .حقمه ،چ��ون منم ختم
كسي نميرفتم .مطمئنم كليسا براي تو پر ميشه.
ميخواي صبر كنيم و ببينيم؟»
«يك ذره هم عالقه ندارم بدونم».
پدر روحان��ي حرفهاي��ش را تمام كرد و مراس��م
ش��روع ش��د« :خداوند رحيم اس��ت » .خواندنش
بيش��تر ش��بيه زار زدن بود و ليزا گفت« :پدرم هم
چنين عزايي نميگرفت».
«اشكهاي پولكي».
ليزا گفت« :ديگر كافيه برام .بريم».
آنها از مراس��م ختم ب��ه خيابان روانه ش��دند .آنجا،
سه ليموزين پشت نعشكش ايس��تاده بود .يكي از
رانندهها موز ميخورد.
ليزا پرس��يد« :به همين ميگن مرگ؟ همان شهر،
همان خيابانها ،همان فروشگاهها .من هم همانم.
»
«بله ،اما بدون جسم».
«پس من چيام االن؟ يك روح؟»
مكس گريتزر گف��ت« :واقعا نميدون��م چي بهت
بگم .گرسنه نيستي؟»
«گرسنه؟ نه».
«تشنه؟»
«نه .نه .به اين عالئم چي ميگي؟»
مك��س گريت��زر گف��ت« :باورنكردن��ي ،پ��وچ،
خرافاتيتري��ن موهوم��ات عوامانه درس��ت از آب
درآمدند».
«در اين مقطع احتمال هر چيزي هست».
«بعد از دفن ،تو آس��مان ما را ب��ه دادگاهي احضار
ميكنن��د و ب��ه خاط��ر اعمالم��ون حس��اب پس
ميديم؟»
«حتي اين هم ميشه».

نشنيدن دشنامپشتسريم
شكل
ماِ ،
ِ
گفتند
سگي لنگان البهالي درختان پنهان شده است
قطع كنيد و پيدا
قطع كنيد و پيدا
قطع كنيد و پيدا
قطع كنيد و پيدا
قطع كنيد و پيدا
قطعكردند
جنگل
گورستانمتروكهاست.

من به «اعتماد» به چشم فرزند عزيزي نگاه ميكنم كه در برابر
ديدگانم قد كشيده ،رشد كرده ،بالنده شده ،به بلوغ رسيده و
رفته رفته مستقل ش��ده و روي پاي خود ايستاده .براي اينكه
اعتماد به اينجا برسد ،من و دوس��تانم كم زحمت نكشيديم.
ايضا كم خون دل نخورديم .نميخواهم ذكر مصيبت كنم و از
روزهاي صعب بگويم .ما روزهاي صعبي را از سر گذرانديم كه
اگر خود به دست خود در روزنامه را ميبستيم و عامدا و عالما
زنده به گورش ميكرديم ،كس��ي مالمتمان نميكرد .حتي
دوستاني از سر ش��فقت به من ميگفتند به جاي اينكه با اين
هزينه هنگفت م��ادي و معنوي براي خودت دردس��ر بخري
و دوس��تانت را گرفتار كني ،بهتر اس��ت كه داوطلبانه كركره
روزنامه را پايين بكش��ي ،س��رمايهات را توي بانك بگذاري و
آس��وده خاطر زندگي كني ...اما مگر به همين سادگي است.
آنهايي ك��ه اين ح��رف را ميزدند ،هيچ وقت به دس��ت خود
نهادي را پايه نريختهاند و در تولد موسس��هاي فرهنگي كاري
نكردهاند .روزنامه درآوردن – به خصوص در بخش خصوصي
 بيش��باهت به باغباني نيس��ت .دانهاي ميكاري��د و پس ازمدتي گويي از هيچ نهالي س��ر از خاك برميآورد و رفته رفته
قد ميكشد تا سرانجام درختي تناور و سايهگسترشود و به اذن
خدا ميوه دهد .خداوند در قرآن مجيد كلمه طيبه را به شجره
طيبهمثالزدهاست.اصلهاثابتوفرعهافيالسماء....روزنامهما
هم اگر از كلمه طيبه بهرهاي داشته باشد و اگر در خاك تاريخ
و جغرافيا و اعتقادات اين مرز و بوم ريشه دوانده باشد ،ميتوان
اميد بست كه در آس��مان جامعه و فرهنگ شاخه بگسترد و
ميوههاي ش��يرين و آبدار و مقوي بدهد و خاليق را بهرههاي
فراوان برساند .اگر با كلمه طيبه – خدايي نكرده – بيتناسب
باش��د ،ديري نخواهد پايي��د و مانند هزاران كت��اب و مجله و
روزنامهاي كه از يادها رفتند و تاثير خيري نگذاش��تند ،از بين
مي رود و اصل و فرعش فراموش ميشود.منظور اينكه حاال كه
به «اعتماد» نگاه ميكنم خستگيام در ميرود؛ ميبينم اين
درخت هفده ساله به آن همه س��ختيها ميارزد .كافي است

نگران،نااميد،خسته

حرك��ت روي دايره اس��ت و در روي دايره هرچه س��ريعتر
حركت كنيم تا از نقطه موجود دور ش��ويم ،سريعتر به آن
نزديك خواهيم شد .با وجود اين همچنان يك نقطه روشن
هست .اتفاق نظر نسبي در وجود نگراني درباره آينده و اينكه
ادامه مسير فعلي و گذشته ديگر ممكن نيست .واقعيت اين
است كه به نظر بنده مساله امروز ايران ،هيچ راهحل جزيي
و فني ندارد .در سطح هيچ يك از قوا نيست و بايد در سطح
ملي حل ش��ود .بايد در نگاه به جامعه و رابطه قدرت و مردم
اصالحاساسيصورتگيرد.بايدضمنبهرسميت شناختن
همه نگرشها و گرايشهاي موجود در جامعه ،به بازسازي
ِ
قدرت مردم ،همت گماش��ت و روح امي��د را در اين كالبد
خسته و نااميد دميد .به عنوان يك فعال رسانهاي معتقدم
كه اولين جايي كه چنين اصالحي بايد بازتاب پيدا كند ،در
رسانه است .وضعيت امروز رسانه در ايران بسيار خطرناك و
حتيتهديديعليهامنيتملياست.ازيكسوبارسانههاي
رسمي مواجه هستيم كه فاقد استقالل و اثرگذاري هستند
و از سوي ديگر با شبكههاي اجتماعي مواجهيم كه هيچ حد
و مرز اخالقي و حرفهاي و قانوني بر آنها حاكم نيست؛ و اين
دو وضعيت ب��ه ظاهر متناقض ،در اصل دو روي يك س��كه
هستند .امروز فضاي رس��انهاي از اركان دفاع از امنيت ملي
است .اگر فضاي رسانهاي ملي به شكلي كه االن هست ادامه

پيداكندبهرقابتبينالملليرسانهايميبازيمهمچنانكه
پيش از اين باختهايم و اين باخت رس��انهاي به زيان امنيت
ملياست.
مقدمه الزم براي مبارزه با تبعيض و فس��اد در كش��ور
كه متاسفانه نظاممند نيز شده اس��ت ،در اصالح نظام
رسانهاي است .برخالف تصور س��ادهانگارانه نزد برخي
افراد؛ تفوق سياسي و رواني نظامهاي توسعهيافته ،در
درجه اول محصول قدرت اقتص��ادي و نظامي برتر آنها
نيست ،بلكه محصول قدرت و اثرگذاري نظام رسانهاي
آنها است .نظام رس��انهاي كارآمد در جهان امروز ،هيچ
تناسبي با نگرش موجود و «بوقواره» ما به رسانه ندارد.
 30سال پيش در ابتداي مقدمهاي كه بر يك پژوهش
درباره رسانهها انجام شده بود ،نوشتم كه در ايران هيچ
پديده مدرني به اندازه رس��انه ،به صورت س��نتي مورد
بهرهبرداري قرار نميگيرد .امروز تشت اين نحوه رفتار
نابخردانه از بام رس��انه ،بر زمين جامعه افتاده است .با
وجود همه اينها بايد اميد داش��ت ،چ��را كه محكوم به
اميد هستيم ،مبادا بعداً پشيمان شويم كه اگر اميدمان
را از دس��ت نميداديم ،به مقصد ميرسيديم .فرج بعد
از ش��دت روزنه اميد ماس��ت پنج��ره آن را بر خودمان
نبنديم.

در سايهسارش دمي بياساييم ،با برادري و مهرباني با يكديگر
گفتوگو كنيم و به كمك شاخ و برگهايي كه اين درخت در
آس��مان دوانده خبرهاي جدي و مهم و بعضا سرنوشتساز را
پيگيري كنيم تا در يك چش��م به هم زدن همه آن تلخيها و
مصيبتها فراموش شوند و شيريني و مهر جايشان را بگيرند.
ما براي ثروت و قدرت كه زير بار گران روزنامه نرفتيم .ما از سر
دردمندي و مبتني بر تعهدي كه به انقالب و كشور داشتيم به
«اعتماد» رو آورديم .از اتفاق اين روزها بيش از هر زمان ديگري
بر عارف و عامي آشكار شده است كه «اعتماد» مهمترين نياز
مناسبات كش��ور اس��ت .هم مردم بايد به دولت اعتماد كنند
و هم دولت بايد مردم را معتمد خويش بداند .همچنين آحاد
مسووالنوافرادجامعهنيزاگربههردليلينتوانندبههماعتماد
كنند خيلي زود با سر به ديوار سوءتفاهم و نااميدي و افسردگي
ميخورند .اعتماد نياز ضروري جامعه است و بياعتماد هيچ
كاري پيش نميرود .ما باي��د بتوانيم به هموطنانمان اعتماد
كنيموبهپاكدستيوكاردانيوخيرخواهيمسووالنمطمئن
باشيم .انش��اءاهلل .اعتماد اما شعار و تعارف و تشريفات نيست
ن دهن شيرين نميش��ود ،با تكرار اعتماد هم
با حلواحلوا گفت 
مسووالن و جامعه به يكديگر اعتماد نميكنند .اعتماد مبتني
بر مش��تركات اس��ت .مبتني بر حفظ منافع و دوري از مضار
است .مهمتر از آن مبتني بر عهد و پيمان است .به يك اعتبار
انقالب اسالمي نيز تجديد عهد است با عدالتخواهان و آزادگان
وظلمستيزان.برايهميناستكهمادر«اعتماد»آرمانخواهي
و يادآوري و پيگيري آرمانهاي انق�لاب را جزو وظايف اصلي
خود برشمردهايم .ما تالش ميكنيم تا حقوق محترم شمرده
شود و حق به حقدار برسد .همچنين به قدر وسع ميكوشيم
تا عدالت و آزادي به معناي واقعي محقق شوند و مردم كشور
از نعمت عدالت و آزادي مغتنم گردند .ما با خود عهد بستهايم
كهجلوينظامسلطهبايستيموبااطالعرسانيوآگاهيبخشي
ت وپايداريرازندهنگهداريم.مردمساالريديني
روحيهمقاوم 
مهمترين ركن انقالب و نظام ماست .براي حفظ و حراست از

آن بايد تمام قد در عرصههاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي
حضور يابيم تا كسي نتواند اين آرمان بلند را مخدوش كند .در
نظام جمهوري اس�لامي مردم نامحرم نيستند و در قانون نيز
دسترسسي آزادشان به اطالعات تصريح ش��ده است .ما بايد
ضمنپيگيريحقوقمردم،بهقدروسعبكوشيمتاآحادجامعه
امربهمعروفونهيازمنكركنندوموقعپيگيريمطالباتشان
از مس��ووالن صدايش��ان نلرزد .سهل اس��ت ،بايد فرهنگ
حقگويي و حقطلبي را رواج دهيم و زمينههاي مش��اركت
سياس��ي -اجتماعي -فرهنگي را فراه��م آوريم.مملكت در
شرايط ويژهاي است .تعارض ما با نظام سلطه به فصلي رسيده
كه نميش��ود با اهمال و بيدقتي و خطا فرصتس��وزي كرد.
جاي هيچگونه خطايي نيست .اوال بايد متحد و متفق در برابر
نظامسلطهبايستيموازحقوقملي-تاريخيكشوردفاعكنيم.
به عنوان رسان ه بايد بكوشيم تا جلوي هر نوع اسراف و تبذيري
را چه دولتي و چه خصوص��ي بگيريم و برادري و مواس��ات و
همدلي را به مردم و مسووالن يادآور شويم .به لحاظ تاريخي
در موقعيت ممتازي به سر ميبريم و به همين دليل تكاليف
رس��انهاي ما صدچندان اس��ت« .اعتماد» در آغاز هفدهمين
سال ،در كنار همراهان خود حضوري پررنگ دارد تا انشاءاهلل
به كمك هم بتوانيم از اي��ن گردنه نيز عبور كنيم .ان تنصراهلل
ينصركمويثبتاقدامكم.
در «اعتم��اد» اما بيش از من ،همكارانم زحمت كش��يدهاند و
روزنامه را به اينجا رساندهاند .صميمانه از تكتك آنها قدرداني
ميكنم و دوس��تي و همكاريش��ان را ارج مينهم .بيتعارف
به خود ميبالم كه در اين س��الها با بهترين روزنامهنگاران و
نويسندگانوخبرنگاراندوستوهمكاربودهام.اماازحقنبايد
بگذريم كه صاحب اصلي روزنامه مخاطبان روزنامه هستند.
مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد .چون شما بودهايد،
ما هم بودهايم .اطمينان ميدهم تا باش��يد ما هم باش��يم .لذا
تولد هفدهسالگي را قبل از هركس به شما تبريك ميگويم و
برايتانتوفيقوسربلنديراآرزودارم.

اعتمادنيازضروريجامعه

