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حاشیه  -خبر

بزن اون ماسکات رو!

خیلی عجیب اســت که هنوز برخی از مردم اعتقادی به زدن ماســک ندارند و
خیلی سرخوش در خیابانها و مکانهای عمومی قدم میزنند .نمیدانیم شاید
ما اشــتباه میکنیم و اونا درســت رفتار می کنند .این روزها بخشی از مردم که
ی ماسک نمیزنند ،شــبیهترین آدمها به قوم بنی اسرائیل هستند.
مکان عموم 
هر دلیلی میآورند که نکات بهداشتی را رعایت نکنند.بنی اسرائیل همان پسران
یعقوب وپیروان فعلی دین یهود هســتند که پیغمبر آنها حضرت موسی و کتاب
آسمانیشان تورات است.این قوم پس از آنکه حضرت موسی به پیغمبری مبعوث
گردید و آنها را به قبول دین و آئین جدید دعوت کرد ،به عناوین مختلفه موسی
را به ُسخره گرفتن و او را تخطئه کردند و هر روز به شکلی از او معجزه و کرامت
می خواستند  .موسی(ع) هم هر آنچه مطالبه می کردند به قدرت خداوندی انجام
می داد ولی هنوز مدت کوتاهی از اجابت مسئول آنها نمی گذشت که مجددا ایراد
دیگری بر دین جدید وارد می کرند و معجزه دیگری از او می خواســتند.حاال ما
مردم هم ،دچار قومی بنیاسرائیلی شدیم .هرچه ستاد ملی و پزشکان برای رعایت
نکات بهداشتی دلیل میآورند ،آنها به دنبال هدلیل تازهای هستند و بهانهای تازه
میجویند.تختهای بیمارستانها جا ندارد .کرونا هر روز سرکشتر میشود و به
خُ ــرد و کالن رحم نمیکند .ترامپ با آن ترامپ بودنش ،کرونا کرفت و هنوز که
هنوز است آن مغازه دار در بازار فکر میکند که کرونا نمیگیرد و این ویروس کار
خودشان است! /عصر ایران

کاندیداها به صف!

کارناوال انتخاباتی

تب حضور و داوطلبی برای ریاســتجمهوری آنقدر زیاد شــده که هر کس
از راه مــی رســد می خواهد کاندیدا شــود .برخی این ها در مسئولیتشــان
بخشــی از ظرفیت خــود را برای آمادهکــردن در انتخابات صــرف میکنند.
کســانی که نه قابلیتش را دارند و نه کســی از آنها خواسته وارد بشوند! البته
اگر آنها گزینههای درســتی باشــند دیگران به سراغشــان میآینــد اما اگر
قابل نباشــند آمدنشــان به عنوان کاندیدا در انتخابات نه تنها خیر و برکتی
بــرای جامعه ندارد بلکه مضر هم هســت .یک فعال سیاســی منتقد با دیدن
این شــرایط می گوید :در این شــرایط باید جریان انقالب ،قوه عاقله خوبی را
فارغ از ســهمخواهی و زیادهخواهیها و با تدبیر باال برای خودش ایجاد کند و
دقت کرده چه کســی به درد کشور میخورد ،نه اینکه احساسی با موضوعات
کشــور بازی کرد و به میدان آمد .من معتقدم باید نهضت نیامدن شکل گیرد.
برخــی روزنامههــا و برخی از افراد نــام من را به عنوان کاندیــدای انتخابات
البته حرف خوب را محســن هاشمی رفسنجانی زد .رییس شورای شهر تهران
گفت :با وضعیتی که االن هست فکر نمیکنم هیچ عاقلی کاندیدا شود .شرایط
کشور بسیار سخت اســت و کسی که خود را کاندیدا میکند ،به قول غربیها
باید سوپرمن باشد .البته برخیها لطف داشتند به بنده و آنهم به دلیل جایگاه
مرحوم پدرم یک نگاهی به من داشــتند ولی مــن هیچوقت چنین چیزی را
مدنظر قرار ندادهام» .او که رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران هم هست در
پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است شما نیز تحت تأثیر برخی درخواست ها
و فشارها قرار بگیرید و بیایید ،گفت« :امیدوارم که بنده گول نخورم » /فرارو

با زدن ماسک و جلو گیری از شیوع بیشتر کرونا ،از خستگی و فرسودگی بیشتر پرستاران و کادر درمان جلوگیری کنیم

پیشگویی
شکست ترامپ
در انتخابات
آمریکا
آلن لیکتمن مورخ و پروفســور آمریکایی که از
ســال  ۱۹۸۴نتایج انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا را به درستی پیش گویی کرده بود ،این
بار شکســت ترامپ در انتخابات  ۲۰۲۰را هم
پیش بینی کرده اســت .رادیو کانادا اعالم کرد
آلن لیکتمن مورخ و اســتاد دانشگاه آمریکایی
در واشــنگتن کــه از ســال  ۱۹۸۴تاکنون۹ ،
انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا را به
درستی پیش بینی کرده بود ،این بار از شکست
ترامپ در انتخابات  ۲۰۲۰خبر داد.

وی در ایــن رابطه تصریح کــرد :به عنوان یک
مــورخ آموخته ام تاریخ را بــی طرفانه مطالعه
کنم .مدل پیش بینی من همه انتخابات ایاالت
متحده از سال  ۱۸۶۰میالدی را دربر می گیرد.
این پروفسور آمریکایی درباره مدل پیش بینی
خود افزود :از زمان پیــش بینی موفقیت آمیز
انتخاب مجدد «رونالد ریگان» در ســال ۱۹۸۲
بــه عبارتی دو ســال و نیم قبــل از انتخابات،
نتایج همه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا

را تاکنون با اســتفاده از  ۱۳عبارت کلیدی ،به
درستی پیش بینی کرده ام.وی ادامه داد :بسیار
بعید است که پیش بینی من در هفتههای آینده
تغییــر کند .وی گفت :دونالد ترامپ در ســال
 ۲۰۱۶به دلیل پیش بینی درست انتخابش به
مــن تبریک گفت ولی اینبار دیگر نیســت که
تبریک بگوید .لیکتمــن تاکید کرد :بنابراین از
ســال  ۱۹۹۲ترامپ اولیــن رئیس جمهوری
خواهد بود که مجددا انتخاب نمیشود.

نگاه آخر

پایان افتخار آفاق و آواز
محمد غیوری
نوروز  1373برای مــن وخانواده ام نوروزی متفاوت بود.داغدار بودیم و
همه چیز و همه کس بوی غم میداد.تنها عمه ام در عنفوان جوانی و با
داشــتن چهار بچه کوچک و طی مرگی ناگهانی و هولناک ما را قبل از
آن نوروز تنها گذاشته بود .حجم مصیبت زیاد بود .بزرگترها سیاه پوش
بودند.کودکی دوازده ساله بودم و درعین درک آن مصیبت بزرگ از آن
همه بذر غم و اندوهی که در خانه و در آستانه نوروز و دم سال تحویل
پاشیده شــده بود به دل راضی نبودم.نوروز را هیچگاه دوست نداشتم.
فقــط در کودکی و از برای کســب مال و عیدی بود که چشــم انتظار
نوروز بودم.آن ســال اما شــواهد حاکی از آن بود که عیدی و پولی در
کار نیست.قبل از سال تحویل برای تصمیم در مورد چگونگی برگزاری
مراســم عید اول مهمان داشتیم.عمویم و شوهر عمه ام .پشت سر هم
ســیگار دود میشد.همه جلوی تلویزیون روشن که در حال پخش ویژه
برنامه تحویل سال بود جمع شده بودند.
از قضا درســت در همین نقطه ای که همیــن االن در حال تایپ این
مطلب هستم.مجری برنامه خبر از مهمان ویژه ای میداد .همه بی تفاوت
بودند تا اینکه نام استاد محمدرضا شجریان از زبان مجری بیرون پرید.
ولوله ای به پا شــد.گرد غم و مرگی کــه تا آن لحظه فضا را گرفته بود
رخت بر بست از آن خانه و جای خود را شعف و نشاط داد.
مهمان برنامه خســرو آواز ایران بود.همه از پای تا به ســر سمع و نظر
شدند تا گفتنش بشنوند.معجزه و جادویی به نام شجریان را و نفوذش
در دلها را آنروز و در عین کودکی حس کردم.اینکه شــخصی چه دارد
کــه می تواند مصیبــت بزرگ یک خانواده را ولو بــرای لحظههایی به
نسیان بســپرد در ذهن چون سنگ یک کودک حک شد تا سالها بعد
و به اســتناد همان ذهنیت،همان کودک در نوجوانی اولین نوار کاست
شجریان را بخرد و آن خاطره و آن کاست بشود سر آغاز یک عشق بازی
مستمر و البته بهترین عیدی دریافتی.
من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت/که اول نظر به دیدن او شعله ور شدم
شجریان مصداق بارز یک هنرمند مردمی بوده و خواهد بود.از استعفای
دسته جمعی با گروه چاووش تا خس و خاشاک نامیدن خود برای مردم.
از قضــای روزگار آخریــن تصویــر حک شــده از شــجریان در ذهن
من نیــز یک پیــام نــوروزی بود.آنگاه که با ســر تراشــیده و عاری
از مــو ضمــن یــادآوری فاجعــه ی زود از دســت دادن مشــکاتیان
و لطفــی ،اذهان مــردم را از بــرای خســرانی دیگر آمــاده کرد.من
اول روز دانســتم /کــه ایــن عهد که با مــن میکنی محکم نباشــد.
انسان ها میرا هستند و مانایی صفت نچسب آنان است اما بودن شجریان
ولو با سختی و گذران بیماری در نوع خود یک نعمت بود.
اجتماع مردم جلوی بیمارستان جم نشان از قدر دانستن این نعمت بود.
برای همه لحظه های نابی که او به آنها داده بود .برای همه لحظه های
روحانی که روزه خود را با صدای او افطار کردند.
برای همه لحظه های غم و شــادی که صدای او تسلی بخش بود .مردم
قدرشناس شجریان هستند .قدرشناسی را از خود او یاد گرفته اند.خود
او خوانده است که  :یا رب این قدر شناسی ز که آموخته بود .ای کاش
کرونا نبود تا این قدرشناسی شکوه دیگری داشته باشد.
مردم عمری برای شــنیدن و گفتنش همه ســمع و بصر می شــدند
حال موســم رفتن اوســت.رفتن او نیز همچون دیدنش با شکوه است.
تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم/از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم
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و بشارت ده صاربان را ،آانن که هرگاه مصیبت و گرفتاری ربایشان روی دهد گویند :ما از خداییم و هب سوی او باز می گردیم.
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