شهر

به بهانه فرا رسیدن سال نو و امید به ارتقاء شرایط زندگی مردم

بوی بهبود
ز اوضاع جهان میشنوم
بیژن ادبی

روزهای پایانی سال است .سالی که
ب��ا همهی دلهرهه��ا و دغدغههایش
گذش��ت .روزهای سال نود و هشت،
روزهایی آکنده از دوگانهی همیش��گی اندوه و سرخوشی!
گذر روزها بخصوص در این ایام اگر چه سخت است اما دارد
میگذرد .همانطور که ی��ک جامعه در طول یک برههی
تاریخی ،میبالد و قد میکش��د؛ آدمیزاده هم در طول یک
سال ،رشد پیدا میکند و در انبوهی از حوادث تلخ و شیرین

بازارکساد
شبعید

در هم میتند و این در همتنیدگی در خاطرات و رویدادها
بخ��ش جدی و غیرقابل حذف زندگی هر انس��انی اس��ت.
تالش هر انسان ،برای به دست آوردن معیشت و نان و آبِ
روزمره ،برای به دست آوردن بخشی از حقیقت و از دست
ندادن س�لامت که خود زیربنای همه چیز اس��ت .همهی
این دغدغهها نی��ز مجموعهی تقالهای روزمره ما اس��ت.
ابنس��ینا معتقد بود هر انسانی ،به تنهایی خود یک جهان
محس��وب میشود .جهان عجیب و غریبی ،مملو از همهی
آن چیزهایی که ذکر آن رفت .این انسان با همهی دردها،
رؤیاه��ا ،آرمانها و عالقمندیهای��ش ،با همهی آن تالش

هر س��اله با نزدیک شدن به ایّام نوروز
ش��ور و حال عجیبی در شهر و بازارها
پیدا میش��د ،ب��وی عید هم��ه جا را
میگرفت و حال و هوای ش��هر عوض
میشد اما امسال ویروس کرونا به بازار
هم نفوذ کرد و آن را از رونق انداخت.
عالوه بر این تصمیمات ضد و نقیض در
تعطیل کردن و یا تعطیل نکردن بازار و
مراکز فروشگاهی بر غلظت ماجرا افزود

و کس��ب و کار آن را کساد کرد .کرونا،
این مهمان ناخوانده ،شور و حال عید
هر ساله را گرفته است و اکنون به رغم
آمد و رفت مردم در خیابانها و بازارها
اما چن��دان خرید و فروش��ی صورت
نمیگیرد و مردم بیشتر تماشاگرند.
کرون��ا نه تنه��ا ب��ازار ک��ه تاالرها و
رس��تورانها را ه��م از کار انداخت و
مس��افرخانهها و هتلهای گردشگری

عمرانهاش در راه کسب حقیقت ،زیر بار کاستیها و کمبود
کم میآورد و شانه خالی میکند .گاهی ارزش افزودهای از
تکاپو پیدا میکند تا خود را از آن چه هس��ت؛ باالتر بکشد
و گاه��ی هم آدمیزاده با این حجم وس��یع از همه آن چه
دارد و آن چه میخواهد؛ به ناگاه چش��مها را فرو میبندد
و به آس��انی چش��م بههمزدنی ،حجم متراکم اطرافیان و
نزدیکانش را میگذارد و میرود .آن وقت میش��ود گفت:
کات؛ تمام؛ نقطه سر خط! این همان آدمی است که تا زنده
بود و نفس میکش��ید؛ در هیچ کدام از حوزههای مادی و
غیرمادی حیاتش کم و کس��ر نمیگذاش��ت و همواره یک
را هم تعطیل کرد .مغازههای پوشاک،
خرازیه��ا ،س��اندویچیها و برخ��ی
صن��وف دیگر هم تا آس��تانه تعطیلی
پی��ش رفتند و ش��ورای اصناف خبر
تعطیلی قریب الوقوع آنها را منتش��ر
کرد اما به ناگاه این تصمیم عوض شد
اما با این وجود بازار و مغازهها در یک
هفته به نوروز فروش چندانی را تجربه
نمیکنند.

عل��ت تازه برای تالشهایش پیدا میک��رد .اخوان ثالث در
جایی از شعر زمستان ،بعد از توصیف بیرابطه شدن و با ه م
بیگانهشدن آدمها و توصیف درختان به عنوان «اسکلتهای
بلورآجین» به نوعی از سردی و تیرگی پیوندهای اجتماعی
س��خن میگوید .به دنبال مس��یحای جوانمردی میگردد
که سالمش را پاسخ بگوید و در بگشاید .کالم آخر اخوان،
ش��دن َدر اس��ت .یا به تعبیر حاف��ظ «و ا ِن یکاد
گش��وده
ِ
بخوانید و ّدر فراز کنید» .شاید یکی از علتهای جاودانهی
این دس��ت و پا زدنها و تالشه��ا ،همین امید به زندگی،
گشودگی و فراز شدن درهای آرزوها و خواستهها است .قرار
بود این متن بهاریه باش��د؛ اما مگر در عصر کرونا میشود؟
انگار کمی بهاریه بنا به روحیهی شخص مؤلف در این روزها
به خصوص ناهمواری و دردها و دغدغه ها ،کمی تا قسمتی
ناش��اد باش��د .با این همه وقتی میبینم که ُگل رز خانهی
ش��کوفایی مستمر ،هنوز به
ما ،پس از س��ی سال حیات و
ِ
ُگل مینش��یند و ش��اخههای پیچ امینالدوله مثل موهای
ِ
داربست انگور ،غرق در شکوفه میشود؛
تن
پریش��ان ،رویِ ِ
میفهمم که دنیا ،برای عبور از سد مصائبی مانند کرونا و از
آن مهمتر ،برای مانایی و زیباییاش ،هنوز دلیل دارد .گاهی
دل ،دلیل خوبی برای همه چیز است.
همی��ن که هن��وز اکثر س��یرجانیها با وج��ود همهی
هش��دارها به خیابان میآیند و برای س��فرهی عیدشان
سبزهای فراهم میکنند؛ این رویش به خودی خود ،دلیل
خوبی است برای عبور از سد همهی دردها و نامالیمالت.
چنان چه فروغ فرخزاد میگوید« :گر به مردابی ز جریان
ماند آب /از سکون خویش نقصان یابد آب /جانش اقلیم
تباهیها شود /ژرفنایش گور ماهیها شود ».چه بخواهیم
چه نخواهیم سال نو فرا میرسد .چه بهتر که با ژرفنای
امید سر برسد .امید به بهبودی شرایط ،تحول در زندگی
و تغییر به سوی س�لامتی و تندرستی .بیهوده نبود که
دکتر شفیعی کدکنی از اعجا ِز
«حریق شعلهیِ گوگردیِ
ِ
بنفشه» و انقالب طبیعت یعنی بهار سخن میگفت .باید
عوض ش��ود چهرهی دنیا؛ زنگا ِر آالم باید زدوده ش��ود.
ب��ه قول حافظ که گف��ت« :بوی بهب��ود ِز اوضاع جهان
میشنوم» باید بوی بهبودی شنیده شود و دمار از روزگا ِر
افسردگی و خانه نشینی در بیاید.
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نگاه

تدبیر برای زنده ماندن
شهسوار صادقی

«همان که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید
ک�ه کدام ی�ک اعمال بهتری داری�د و او مقتدر و
آمرزنده است» /سوره ملک آیات اول و دوم
چنانچ��ه مالحظ��ه میکنید در ن��گاه توحید قرآن خداون��د فرمانروای
عالماس��ت و م��رگ و زندگی ه��ر دو مخلوق اویند .در کارگاه هس��تی
فلس��فهی خلقت نیز آزمایش است تا مشخص شود چه کسی رفتارش
بهتر است و جالب اینکه در این آیه «مرگ» قبل از «حیات» بیان شده
است تا قطعیت آن را بیش از زندگی متذکر گردد تا مبادا در نگاه ظاهر
بین و دنیازده ما فراموش شود .با عنایت به آنچه آمد دنیا همواره صحنه
مرگ وزندگی است .اما سال  ۹۸برای جامعه ایران متفاوت از سالهای
پیشین بهگونهای رقم خورد که میتوانیم آنرا سال نبرد مرگ و زندگی
بنامیم .در ابتدای سال ،سیل ویرانگر جمعیت زیادی از هموطنان ما را
بیخانم��ان کرد و تعداد زیادی نیز جان باختند و گروه بیش��تری ماتم
زده ش��دند .زلزلهها نیز بر این ماتم افزودند و بس��یاری نیز از این ناحیه
آواره و بیخانم��ان ش��دند .در جریان افزایش قیم��ت بنزین نیز تعداد
دیگری برجان باختگان افزوده ش��د و مصیبتهای  98گسترش یافت.
در سیزدهم دیماه س��پهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به
دست شقاوت پیش��هگان آمریکایی به شرف شهادت نایل آمد و اینبار
وجدان جمعی و غرور ملی ما درسوگ آن نازنین فرو رفت .در آن شرایط
دش��وار جمعی ازهموطنانمان در حادثه غمبار هواپیما جان خویش را
ازدس��ت دادند .وسهم مردم استان کرمان از مصیبتهای سال جاری با
از دست دادن فرزند دالور خود شهید حاج قاسم سلیمانی وگروهی که
در مراسم تشییع جنازهاش جان دادند مضاعف شد.
هنوز از این غمها و تلخ کامیها رها نشده بودیم که طوفان کرونا وزیدن
گرف��ت و جامعه ما را درگیر خود کرد که هنوز ادامه دارد .با این وصف
س��ال ۹۸وجوه دیگری هم داش��ت که هر ک��دام در جای خود موجب
دلگرمی و امید است.
در این سال ایرانیان در مقابل هیئت حاکمه آمریکا که با اعمال تحریمها
به فروپاش��ی ای��ران دلخوش کرده بودند با مقاومت وتحمل س��ختیها
آنها را ناکام گذاش��تند و در تمام ح��وادث طبیعی به یاری هموطنان
خود شتافتند .این مردم با حضور میلیونی خود در تشییع جنازه سردار
سلیمانی و همراهانش مهندس ابومهدی وپورجعفری رشد و بلوغ ملی
و مراتب قدرشناس��ی خوی��ش را به جهانیان ثابت کردند .از س��ویی از
زم��ان بروز کرونا مراکز درمانی ایران جلوهگاه انس��انیت وفداکاری کادر
درمانی ایران ش��د که با پذیرش خطر ب��رای بهبود بیماران از جان هم
دریغ نکردند .بنابراین سال  ۹۸مرگ وزندگی دوش به دوش هم حرکت
کردند گرچه در جاهایی مرگ ومصیبت جلوافتاد ولی انس��ان دوس��تی
وفداکاری و ایثارگریهای فراوان نشان داد که در بازی مرگ و زندگی،
زندگی پیروز است و این است همان نقطه امیدی که تکاپو وتدبیر برای
زنده ماندن را الهام میبخشد و در این زندگی کسانی نامدار و ماندگارند
که خادم خلق خدایند.

