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زمين سوخته، تنها گزينه آيندگان؟!
 اگر موازانه مصرف و توليد به هم بخورد 

فاجعه اي در راه خواهد بود

سبك مراقبت
سبك رفتار 

گاهي »حقوق ديگران« را در سايه روشن هاي شتاب آلود زندگي ناديده مي گيريم 

   مهمان هاي�ي ك�ه ادب مهمان�ي را 
مراعات نكردند

تصور كنيد ش��ما ب��ه يك مهمان��ي دعوت 
ش��ده ايد. در اي��ن مهمان��ي خوراكي ه��ا و 
نوشيدني هايي فراهم شده اس��ت. ميزبان، 
مهمان ها را راحت گذاشته اما در همان آغاز 
مهماني به آنها گفته است كه به غير از شما 
مهمان هاي ديگري هم هستند كه قرار است 
در س��اعات بعدي به مهماني ملحق ش��وند 
يا اينكه در روزها يا هفته ه��اي آينده به اين 
مهماني خواهند آمد، بنابراين طبيعي است 
كه آنها هم سهمي در آن فضاها و خوردني ها و 
نوشيدني ها خواهند داشت، اما كساني كه به 
مهماني رسيده اند به سرعت آن تذكر ميزبان 
را فراموش مي كنن��د، بنابراين طوري رفتار 
مي كنند كه انگار جز خودشان كسي ديگر به 
مهماني دعوت نشده است و فقط آنها هستند 
كه قرار اس��ت از اين مهماني لذت ببرند و از 
وسايل پذيرايي آن استفاده كنند. معلوم است 
كه با اين نگاه نوعي ش��لختگي در رفتارهاي 

مهمانان ديده مي شود. 
آنها بسيار بيشتر از حقي كه در مهماني دارند 
از وس��ايل آن اس��تفاده مي كنند و به نوعي 
دست به غارت مي زنند. مثاًل درختاني در آن 
باغ وجود دارد كه ميوه هاي گوناگون داده اند. 
آن مهمانان از اين درخت ه��ا باال مي روند و 
ميوه هاي رسيده و نرسيده را مي چينند، بعد 
هم كه درخت ميوه هايش را از دست مي دهد 
با خودشان مي گويند اين درخت ديگر به درد 
نمي خورد، بنابراين مي توانيم آن را قطع كنيم 
و در محل درخت ب��راي خودمان يك اتاقك 
يا آالچيق بسازيم تا عيشمان تكميل شود، 
درصورتي كه اگر آن مهمان ها بهوش بودند و 
صرفاً به تمتع حداكثري خود فكر نمي كردند 
وقتي قرار ب��ود مثاًل از درخ��ت زردآلو ميوه 
بچينند فقط زردآلوهاي رسيده را مي چيدند 
و اجازه مي دادند ك��ه مهمان هاي بعدي كه 
از راه مي رس��ند به آن زردآلوهاي باقيمانده 

دسترسي داشته باشند. 
به اين ترتيب زردآلوهاي كال بي جهت تلف 
نمي ش��دند و با حضور مهمان ه��اي جديد 
مي رس��يدند. از س��وي ديگر حتي اگر همه 
زردآلوه��اي درخت رس��يده و چيده ش��ده 
بود باز مهمان ها اين درخ��ت را يك موجود 
بي مص��رف نمي ديدن��د چون با خودش��ان 
مي گفتند سال ديگري هم خواهد بود. حتي 
اگر ما اينجا نباش��يم س��ال ديگري خواهد 
رس��يد و مهمان هاي ديگري اينجا خواهند 

بود، بنابراين حق آنهاست كه در سال بعد از 
محصول اين درخت استفاده كنند. 

   اخ�اق ديوصفت�ي كه دنب�ال لذت 
حداكثري است

متأسفانه با دامنگير شدن نگاه منفعت طلبانه 
و لذت جويانه در زندگي بش��ر امروز، حقوق 
آيندگان به راحتي ناديده گرفته مي ش��ود. 
در آن صورت فرقي مي��ان ما و جنايتكاراني 
كه در عقب نش��يني خود، زمين سوخته را 
در اختي��ار نيروهاي مقابل ق��رار مي دهند 
چه خواهد بود؟ اگر م��ا به گونه اي از مواهب 
زمين بهره برداري كنيم كه عماًل يك زمين 
سوخته در اختيار نسل هاي بعد قرار دهيم 
آيا تفاوتي با جنايتكارها خواهيم داش��ت؟ 
امروز با وج��ود تصريح قان��ون در پرهيز از 
دس��ت اندازي به اراضي مل��ي، جنگل ها و 
منابع طبيعي مي بينيم متأسفانه اين اراضي 
با سرعت عجيبي رو به ويراني مي رود. چرا؟ 
چون عده اي فراموش كرده اند كه قرار است 
بعد از آنها هم كس��اني ديگر به اين مهماني 
بيايند و از مواه��ب اين زندگ��ي برخوردار 
شوند، بنابراين آنها به س��ادگي آب خوردن 
و با توجيه هاي خاص خودش��ان زمين هاي 
ملي را تبديل به ويالهاي شخصي مي كنند. 
آنها درختان را قلع و قم��ع مي كنند، خاك 
حاصلخيز مراتع را از بي��ن مي برند و دريا و 
كوه را تصرف مي كنند چ��ون فقط به لذت 
حداكثري خود مي انديش��ند. اين انسان كه 
صرفاً ب��ه منافع چندروزه خود مي انديش��د 
البته كه انسان انديشمند و دورانديش و الهي 
نيست و اين اخالق ديوصفت را از فرهنگ و 
آموزه هاي بومي ما به ارث نب��رده و آن را از 
آموزه هاي اخالق ولنگاري گرفته كه معتقد 
است يك بار به دنيا مي آيي بنابراين بايد به 

لذت حداكثري برسي. 
   انس�ان عل�وي، قلي�ل الموون�ه و 

كثيرالمعونه است
واقعي��ت آن اس��ت كه صرف��اً نمي ت��وان از 
مسئوالن قضايي و قانونگذار و... در اين باره 
انتظار معجزه داشت، همچنان كه مي بينيم با 
وجود تصريح همه مسئوالن عاليرتبه كشور، 
سيل ويراني ها در اين حوزه ها بسيار گسترده 
است. ما نياز داريم نس��ل هاي امروز در برابر 
مس��ئوليت خود نس��بت به نس��ل هاي آتي 
واقف شوند، نياز داريم انديشه اخالق مدارانه 
و مس��ئوليت محور »ديگران كاش��تند و ما 
خورديم، ما بكاريم و ديگران بخورند« در اين 

سرزمين از نو ريشه بدواند. 
نياز داريم كه به توازني درباره حقوق و تكاليف 
خود برس��يم، در غير اين صورت متأسفانه 
نمي توان به اي��ن حج��م از ويراني هايي كه 
به واسطه حاكميت نوعي از اخالق لذت جويي 
حداكث��ري و خودمحورانه به وج��ود آمده 

فائق آمد. 
ما نياز داريم انس��ان هايي در اين س��رزمين 
پرورش يابند كه نه تنها در ذهن آنها دو كفه 
توليد و مصرف به موازنه برسند بلكه همچنان 
كه اميرالمؤمنين)ع( مي فرمايد »مؤمن كم 
اس��تفاده مي كند و بهره بيشتري مي دهد« 
ش��اهد حضور انس��ان هاي علوي باشيم كه 
قليل الموونه و كثيرالمعونه اند، كم استفاده 

مي كنند و بيشتر بهره مي دهند.

با دامنگير شدن نگاه منفعت طلبانه 
و لذت جويانه در زندگي بشر امروز، 
حقوق آين�دگان به راحتي ناديده 
گرفته مي شود.  اگر ما به گونه اي از 
مواهب زمين بهره برداري كنيم كه 
عماً يك زمين سوخته در اختيار 
نسل هاي بعد قرار دهيم آيا تفاوتي 
ب�ا جنايتكارها خواهيم داش�ت؟ 

در هر رابطه اي ميان طرفين حقي و تكاليفي 
وجود دارد كه گاه افراد به سادگي و سهولت 
آن را ناديده مي گيرند. خانواده ها از همان 
كودكي بايد آرام آرام اين حقوق و تكاليف 
را در ذهن فرزندان خود ج�ا بيندازند كه 
با حقوق خود و طرف مقابل آش�نا ش�وند. 
اگ�ر افراد ع�ادت كنن�د از حق�وق رابطه 
خود اس�تفاده كنند ام�ا تكالي�ف رابطه 
خود را ب�ه ج�ا نياورند در آن ص�ورت آن 
حق الناس، نامرئي انگاش�ته ش�ده است

 احتماالً اين حكايت معروف را ش�نيده ايد كه روزي حاكمي به پيرمردي برمي خورد 
كه در حال كاش�ت نهال گردو ب�وده و از آنجايي كه گردو درختي اس�ت كه س�ال ها 
طول مي كشد برگ و بار بدهد حاكم شگفت زده از پيرمرد مي پرسد تو به چه اميدي 
اين درخت را مي كاري؟ تو كه معلوم نيس�ت تا عصر امروز هم دوام بياوري، حاال اگر 
جوان بودي اين كارت توجيه و منطقي داش�ت و پيرمرد در جواب آن حاكم س�خن 
نغزي مي گويد كه امروز صورت يك ضرب المثل را يافته است: »ديگران كاشتند و ما 

خورديم؛ ما بكاريم و ديگران بخورند.« 
اما فرق اين نگاه حكمت آميز و انساني با نگاهي كه مي گويد آدم يك بار به دنيا مي آيد 
بنابراين بايد حداكثر لذت را از زندگي ببرد در اين است كه در نگاه اول ما به موازنه اي 
بين حقوق و تكاليف خود رسيده ايم بنابراين پيرمرد با خود مي گويد من در برابر آنچه 
مصرف كرده ام مسئول هستم و بايد موازنه اي بين توليد و مصرف برقرار كنم؛ از سويي 
نگاه او به توليد كردن منفعت گرايانه و خودخواهانه هم نيس�ت، بنابراين درختي را 
مي كارد كه به احتمال زياد خود او از ميوه اش نخواهد خورد، اما در نگاه منفعت گرايانه 
و فردي اوالً موازنه اي بين حقوق و تكاليف وجود ندارد و افراد سعي مي كنند كه صرفًا 
از حق خود سخن بگويند بي آنكه اين حق با تكاليف و مسئوليت هايي به توازن برسد 
و درثاني ن�گاه منفعت گرايانه و خودمحور اجازه نمي دهد فرد دس�ت به فعاليت هاي 

عام المنفعه بزند. 

حق الناس هاي نامرئي

    پارك كردن به هر قيمتي
يعني جا مي ش��ود؟ نه نمي شود. به س��ختي مي شود. از 
خيرش بگذريم. اما جاي پارك هم نيس��ت. بگذار يك بار 
امتحان كنيم. اين موقعيتي است كه گاهي ما در آن قرار 
مي گيريم، وقتي در جايي دنبال فضاي پارك هس��تيم و 
تصادفاً فضايي گير مي آوريم كه به سختي بتوان از آن يك 
فضاي پارك استاندارد بيرون كشيد. اين يعني فضاي بين 
دو ماشين تقريباً به اندازه طول ماشين ماست و نه بيشتر، 
بنابراين مجبوريم بارها عقب و جلو كنيم و چندين و چند 
بار به سپر عقب ماشين جلويي و سپر جلوي ماشين عقبي 
بكوبيم تا بلكه براي ماشينمان فضاي پارك فراهم كنيم. 
اين كار را مخصوصاً وقتي مطمئن ش��ويم كه دو ماشين 
پارك ش��ده بدون سرنشين هس��تند و آن حوالي حضور 
ندارند با خيال راحت انجام مي دهي��م اما در هر حال هر 
ضربه اي كه به ماشين پارك شده وارد مي كنيم خدشه اي 
هرچند جزئي به آن وارد مي كنيم و درواقع به اموال مردم 
آس��يب مي زنيم، اما بس��ياري از ما در جريان روزمرگي 

زندگي كاماًل بي اعتنا از اين موارد عبور مي كنيم. 
   نقاشي با گل والي روي لباس هاي عابر پياده

يك روِز باراني است. س��وار خودرويت شده اي و غرق در 
افكار خودت هستي و حواست نيس��ت با حركت ماشين 
تو آب هايي كه در چاله هاي خيابان جمع ش��ده اند روي 
لباس هاي عابران پاشيده مي شود. يك عابر هرچقدر سعي 
مي كند لباس هايش را از معرض گل واليي كه چرخ هاي 
ماش��ين تو به كناره خيابان مي پاش��د مص��ون نگه دارد 
نمي شود. عابر انتظار دارد وقتي در هواي باراني از خيابان 
عب��ور مي كند خودروها س��رعت خود را ك��م و مالحظه 
لباس هاي او را كنند اما سرنشينان خودرو غرق در افكار و 
صحبت هاي خود شده اند بنابراين به تنها چيزي كه فكر 
نمي كنند لباس هاي عابري اس��ت كه با گل والي خيابان 

قرار است نقاشي شود. 
   نشاني فراموش شده مسافر

مسافر س��وار تاكسي مي ش��ود و به راننده تاكسي نشاني 
جايي را مي گويد كه بايد پياده شود. مسافر از او مي خواهد 
وقتي به آنجا رسيدند به او اطالع دهد چون اولين بار است 
به آن مقصد مي رود و شناختي از آن مقصد ندارد. راننده 
خيالش را راحت مي كند ام��ا راننده همه چيز را فراموش 
مي كند و وقتي چند كيلومتر بعد مسافر شك مي كند تازه 
راننده تاكسي سرش را مي خاراند و مي گويد »ببخشيد« و 

شايد همان ببخشيد را هم نمي گويد. 
   قولي كه اول صبح به كودك مي دهي

صبح وقتي مي آيي سر كار، كودك چهار، پنج ساله ات بيدار 
مي شود و مي گويد بابا! امروز مي ريم پارك؟ تو هم كه اول 
صبح قبراق هستي قول محكمي به او مي دهي. عصر كه به 
خانه برمي گردي خسته و داغون هستي، روز پرمشغله اي 
را پشت سر گذاشته اي بنابراين به خودت حق مي دهي كه 
زير قولي كه اول صبح داده اي بزني. كودك شروع مي كند 
به گريه كردن و قول اول صبح تو را به تو يادآوري مي كند، 

اما تو وعده فردا را مي دهي. 
   صف هاي دوگانه و سه گانه در عوارضي بزرگراه

آزادراه هاي پرتردد در يكي از تعطيالت تقويمي كه انتظار 
شلوغي و ترافيك بديهي است و خودروهايي كه وقتي به 
عوارضي مي رسند جلوي عوارضي صف هاي دوگانه و گاه 
سه گانه تش��كيل مي دهند. تو هم ممكن است در يكي از 
همين صف ها ايستاده باشي. بهانه چيست؟ مي خواهيم 
زودتر به مقصد برسيم چون خسته ايم، بنابراين به خودمان 
حق مي دهيم جلوي هر گيت به جاي يك صف، دو يا حتي 
سه صف تش��كيل بدهيم بدون اعتنا به بوق ماشين هايي 
كه در صف قانوني خود ايس��تاده اند و البت��ه بي اعتنايي 

رانندگاني كه ترجيح مي دهند به روي خود نياورند. 
   عادت شيك دير رسيدن به سر قرار

جلسه اي در گوشه اي از ش��هر در يك شركت يا سازمان 
تشكيل شده است اما افرادي كه بايد به جلسه مي رسيده اند 
هنوز نرسيده اند. اين جلسه مي تواند يك نشست كاري، 
عقد يك قرارداد يا يك جلسه سخنراني علمي، يا نه، يك 
جلسه دوستانه باش��د. معموالً در چنين جلسه هايي يك 
بهانه ش��يك هم وجود دارد: »تهران را كه مي شناس��يد، 
هميشه ترافيك است.« انگار نه انگار كه عده اي در همين 
تهران زندگي مي كنند و از قضا صاحب هلي كوپتر يا تاكسي 
هوايي يا امكانات »غيب كن، ظاهر كن« هم نيستند. فرق 
آنها با كساني كه ترجيح مي دهند دير به سر قرارها برسند 
اين اس��ت كه براي جلس��ه و آدم هايش احت��رام قائلند، 
بنابراين ترجيح مي دهند چند دقيقه يا حتي نيم ساعت 
زودتر به سر قرار برس��ند تا اينكه سر وقت به قرار نرسند. 
افراد زيادي در جامعه ما هستند كه به خاطر تحصيالت يا 
تخصص يا هر شاخصه اي كه آنها را ممتاز مي كند به خود 
حق مي دهند به راحتي قول و قرارهايشان را ناديده بگيرند. 
شما نوبت دندانپزشكي داريد و يك ربع قبل از زماني كه به 
شما اختصاص داده شده در مطب يا كلينيك حضور داريد 
اما دندانپزشك با يك ساعت تأخير مي رسد و لزومي هم 

نمي بيند كه از شما عذرخواهي كند. 
   تبليغات اغواگرانه و حق مصرف كننده

تلويزيون يك محصول درمان ريزش مو را تبليغ مي كند كه 
در آن از قول وزارت بهداشت گفته مي شود اين محصول 
مي تواند به رشد مجدد موها كمك كند. افرادي كه در اين 
تبليغ به عنوان اس��تفاده كنندگان از اين محصول سخن 
مي گويند نشانه هاي رضايت از چهره شان فوران مي كند 
و با خوشحالي مي گويند اعتمادبه نفس ازدست رفته شان 
دوباره برگشته است و در مدت كوتاهي با استفاده از اين 
محصول، صاحب موهايي پرپشت شده اند. وزارت بهداشت 
اطالعيه مي دهد و ادعاي صاحبان اين تبليغ را زير سؤال 
مي برد و مي گويد اين محصول فقط يك تقويت كننده و در 
رده محصوالت زيبايي و نه درماني است اما درنهايت تبليغ 
ادامه مي يابد. در اين ميان حقوق هزاران انساني كه با هدف 
تأثير اين محلول آن را خريداري مي كنند چه مي ش��ود؟ 
مثال ها در اين باره فراوان هس��تند. معموالً محتواي ارائه 
ش��ده تبليغ ها درباره تأثير يك جن��س و كاال اغراق آميز 
است. فرق نمي كند آن كاال يك آبميوه صنعتي باشد يا نه 

فاصله ميان شكل واقعي يك بستني عروسكي با تصوير آن 
روي بسته بندي. به هر حال هميشه فاصله اي بين واقعيت 
و نمايش آن در تبليغات وج��ود دارد. ادعايي در تبليغات 
طرح مي شود، در حالي كه محصول واقعي عموماً نمي تواند 
آن ادعا را نمايندگي كند. صاحبان آموزشگاه ها و مؤسسات 
كنكور عموماً از كساني كه در آزمون كنكور، رتبه هاي برتر 
آورده اند به عنوان س��ند حقانيت خود استفاده مي كنند 
و صحنه به گونه اي نمايش داده مي ش��ود ك��ه انگار اين 
چهره ها با استفاده از كتاب ها يا كالس هاي اين مؤسسات 
به آن موفقيت رسيده اند، در حالي كه آنها در واقعيت نان 
هوش، استعداد و پش��تكار خود را مي خورند. اين همان 
ترفندي است كه شركت هاي توليدكننده لوازم آرايشي 
و زيبايي، رژيمي و ورزش��ي به كار مي گيرند. تصوير زنان 
زيبا و خوش س��يما يا مانكن ها روي اين محصوالت نقش 
مي بندد، انگار اگر خريدار از آن رنگ مو، محصول رژيمي 
يا دستگاه ورزش��ي اس��تفاده كند دقيقاً شبيه آن مانكن 
خواهد شد، درحالي كه واقعيت آن است كه اين شركت ها 
با مانكن ها يا ورزشكارها يا س��تاره ها قرارداد بسته اند كه 
اين وهم را در ذهن خريداران ايجاد كنند و البته همچنان 
فريب در حوزه تبليغات يك عنصر كليدي و تعيين كننده 
است، چون اگر موشكافانه به داستان نگاه كنيم مي بينيم 

در تار و پود اكثر تبليغات، اغواگري موج مي زند. 
   حق توست كه با خيال راحت عبور كني اما... 

وقتي چراغ عابر پياده قرمز است مثل آب خوردن از خيابان 
رد مي ش��وي و بخش��ي از ترافيك غيرعادي و درگيري 
اعصاب و روان را در ش��هر پديد مي آوري. اين حق راننده 
اس��ت وقتي چراغ عابر قرمز اس��ت بتواند با خيال راحت 
از تقاطع عبور كند اما تو اين حق را از او س��لب مي كني. 
برعكس اين قضيه هم صادق است، وقتي چراغ عابر سبز 
است اما موتورسيكلت ها بي اعتنا به اين حق تو روي خط 
عابر پياده ويراژ مي دهند و با اينكه طبق قانون حق عبور به 
تو داده شده است همچنان دل نگران هستي و نمي داني با 
اين وضعيت چه كار بايد كني. ظاهراً حق عبور به تو داده 
ش��ده اس��ت، اما در عمل اين حق به تو داده نشده است، 

بنابراين دچار تناقض مي شوي. 
   نقره داغ شدن در شكاف هاي قانون

در شهرهاي پيچيده اي كه ما زندگي مي كنيم شكاف هايي 
وجود دارد كه عماًل قانون درباره آن ش��كاف ها س��اكت 
اس��ت و در همين شكاف هاس��ت كه حق مردمان عادي 

تضييع مي شود. منظورم از مردمان عادي كساني هستند 
كه عموماً به فضاه��اي گران و مس��افرت هاي خارجي و 
تفريح هاي آنچناني دسترسي ندارند. يك شهروند عادي به 
چه تفريحي دسترسي دارد؟ به اينكه دست زن و بچه اش 
را بگيرد و بخواهد آنها را مهمان يك بس��تني كند. اما از 
آنجايي كه اغلب شهروندان در يك شهر از طبقه متوسط 
هس��تند اين نوع تفريح ها هم عموماً شلوغي هاي خود را 
دارد؛ مخصوصاً اگر بخواهي آن بستني را جايي بخوري كه 
قيمت منصفانه اي دارد شلوغي و ازدحام بيشتر خواهد بود، 
بنابراين براي يك بستني مجبوري جريمه شوي. پليس 
از يك منظر درس��ت مي گويد، تو نبايد ماشينت را دوبله 
پارك كني، بنابراين پليس به خودش حق مي دهد به اندازه 
چند برابر پول يك بستني تو را جريمه كند. اما صبر كنيد، 
آيا اين همان ش��كاف هاي قانوني نيست؟ چرا پاتوق هاي 
تفريح نبايد به گونه اي ساخته شود كه يك شهروند عادي 
هم بتواند در امنيت از آنها اس��تفاده كند. چرا دستگاه ها 
توجهي به شكاف هايي كه در آنها حقوق شهروندان تضييع 
مي شود ندارند؟ اگر من نبايد خودروي خود را دوبله نگه 
دارم، كه درست هم هس��ت، آيا نبايد آن سوي داستان را 
هم ببينيم؟ يعني چرا پاتوق ه��اي تفريح ارزان و... عموماً 
فاقد فضاي پاركينگ هستند؟ يعني شهرسازان و مديران 
نبايد در برابر امنيت فكري شهروندان به عنوان يك حق 

طبيعي پاسخگو باشند؟
   ناديده انگاشتن حقوق ديگري و تكاليف خود

در هر رابطه اي ميان طرفين حقي و تكاليفي وجود دارد 
كه گاه افراد به سادگي و س��هولت آن را ناديده مي گيرند. 
خانواده ها از هم��ان كودكي باي��د آرام آرام اين حقوق و 
تكاليف را در ذهن فرزندان خود جا بيندازند كه با حقوق 
خود و طرف مقابل آشنا شوند. مثاًل يك پسر مي خواهد با 
يك دختر آشنا شود و رابطه اي را آغاز كند، اما قبل از آغاز 
هر رابطه بايد به اين سؤال مهم و اساسي انديشيد كه حق 
آن دختر و حق من در اين رابطه چ��ه خواهد بود؟ آيا آن 
دختر حق ندارد بداند سرانجام اين رابطه چه خواهد بود؟ 
يا نه، من اين حق را با رفتارهاي خود ناديده مي گيرم؟ در 
هر رابطه اي كه ما به عنوان رابطه همسري يا شراكت، پدر 
و مادري، همكاري يا ملت و دولت و... آغاز مي كنيم طرفين 
حقوقي دارند و در مقابل تكاليفي بر گردن آنهاست. حال 
اگر افراد عادت كنند از حقوق رابطه خود اس��تفاده كنند 
اما تكاليف رابطه خود را به جا نياورن��د در آن صورت آن 
حق الناس، نامرئي انگاش��ته شده اس��ت. درواقع يكي از 
گرفتاري هاي امروز جامعه ما و جوامع بشري، ظهور و رشد 
انسان هايي است كه به حقوق خود يك طرفه نگاه مي كنند؛ 
مثاًل انتظار درياف��ت حمايت از جانب ديگ��ران در قالب 
حقوق خود را دارند اما در مقابل نمي خواهند براي ديگران 
حقوقي متصور باشند و در مقابل، از ديگران حمايت كنند 

يا خدمتي ارائه نمايند. 
   اينجا هم نمي توانيم سيگار بكشيم؟

رفته اي نشسته اي روي نيمكتي در پارك، اين حق طبيعي 
توست كه از هواي سالم پارك استنشاق كني. هنوز نفسي 
تازه نكرده اي كه متوجه دود آزاردهنده سيگار مي شوي. 
كس��ي دو نيمكت آن طرف تر س��يگار مي كشد و جهت 
باد طوري اس��ت كه حجم دودي ك��ه در ريه هاي تو فرو 
مي رود احتماالً بيشتر از حجم دودي است كه به ريه هاي 
فردي كه س��يگار مي كش��د مي رود. اگر بروي اعتراض 
كني چه خواهي ش��نيد؟ با اعتراض خواهد گفت: اينجا 
هم نمي توانيم سيگار بكشيم؟ ش��ما بگوييد كجا سيگار 
بكشيم؟ بلند مي شوي و جايت را عوض مي كني به اميد 
اينكه جايي پيدا خواهي كرد كه به سرنوشت اين نيمكت 

دچار نشود.

   محمد مهر
ممكن است حواس�مان به چيزهايي كه از نگاه ما بي اهميت و جزئي 
هستند نباش�د، اما همان چيزي كه براي ما كامًا كم اهميت و جزئي 
است ممكن است زندگي كس�ي را نابود كند. آن چيز مي تواند يك 
راهنما زدن يا نزدن باشد، يك چك كردن ساده باشد يا نباشد. يك 
حواس پرتي كش�نده باش�د. كودك كه بودم پدرم در جاده تصادف 
كرده بود، تصادفي كه ممكن بود به قيمت جانش تمام ش�ود. وقتي 
ماشين چپ مي شود ش�روع مي كند به معلق زدن. پدر مي گفت اگر 

ماشين يك معلق ديگر هم مي زد ته دره بودند. ماجرا چه بود؟ تانكر 
فرسوده اي كه س�وخت حمل مي كرده نشتي داش�ته و سوختي كه 
در كف جاده ريخته ش�ده بود جاده را ليز كرده بوده و ناگهان بدون 
اينكه راننده پيش بيني چنين اتفاقي را داشته باشد روي اين حجم 
ليزي رفته بود. پدر مي گفت سر پيچ از دور ديدم چيزي وسط جاده 
مي درخشد. مشكوك شدم و سرعت را كم كردم و با سرعت كم جلو 
رفتم اما يك ماشين ديگر كه نتوانسته بود سرعت خود را كنترل كند 
بين رفتن به ته دره و كوبيدن به خودروي پدر، دومي را انتخاب كرده 

بود. از پشت كوبيده بود به خودروي پدر تا سرعتش كاهش پيدا كند؛ 
به اين ترتيب خودروي پدر شروع كرده بود به معلق زدن و در حالي كه 
ماشين با پرتگاه يكي، دو متري بيشتر فاصله نداشته متوقف شده بود. 
هيچ وقت آن خودرويي كه با نقص فني ب�ه جاده آمده بود در جريان 
اتفاقي كه افتاده بود قرار نگرفت، اما درحقيقت او مقصر اصلي حادثه 
بود؛ حادثه اي كه ممكن بود به قيمت جان آدمي يا آدم هايي تمام شود. 
از اينجا مي توان فهميد مراعات حقوق آدم ها چه ظرايف عجيبي دارد 

و چه بسا ردپاي اكثر ما در تضييع حقوق آدم ها وجود دارد. 


