
    مطهره تنگستاني
كم كم حال و هواي خانه تكاني و خريدهاي پايان سال 
فضاي خانه ها و خانواده ها را پر مي كند. بعضي ها از االن 
استرس گرفته اند كه چگونه دكوراسيون خانه را عوض 
كنيم؟ به جاي اين رنگ مبل كه خيلي تكراري ش�ده 
چه رنگي بخري�م؟ اگر اين رنگ  را بخري�م پرده خانه 
را هم بايد عوض كنيم؟ آوردن و آمدن چيزي به اسم 
رنگ سال هم كه شده قوز باالي قوز! در خانه ها و بين 
خانواده ها از االن صحبت اين است كه امسال رنگ سال 
چيست تا لباس و خانه را همان رنگ بگيريم و آخر سر 
هم خبردار مي شويم كه عيد آمد و ما همه درگير اين 
استرس هاي روزمره و باري به هر جهت زندگي بوديم!

      
   كوچك ترين كارها و بزرگ ترين تغييرها

عي��د را به اي��ن خاطر عي��د مي گويند كه فص��ل تغيير 
اس��ت. زمين از آن س��كون و كرختي در مي آي��د و بهار 
سردرمي آورد. بهار س��رزندگي و نشاط اما ما عيد را فقط 
به معناي نو كردن براي خود تعبير كرده ايم. آن هم نه نو 
كردني كه مفيد جامعه باشد و روح ما را آرامش دهد مانند 
بهار كه آرامش روح اس��ت، بلكه نوكردني كه روح مان را 
عذاب مي دهد. نو كردن را فقط در خريدن و عوض كردن 
رخت و لباس ديديم. غافل از اينكه مي توان با عوض كردن 
يك اخالق بد هم، آن روز را عيد دانست و خود و اطرافيان 

را به آرامش رساند. با عوض كردن نحوه سالم كردن مان، با 
اخم نكردمان، با برخورد مهربانانه با خانواده و همكاران  مان 
و... ما با همين كارهاي كوچك مان مي توانيم بزرگ ترين 

تغييرها را رقم بزنيم و آن باشد زيباترين عيد ما. 
   مگر چه خبر است؟

هر س��اله نزديك عيد كه مي ش��ود خريدها چن��د برابر 
مي شود! مگر چه خبر است؟ ميوه را بايد از ماه ها قبل انبار 
كنند تا براي عيد ما كافي باشد و افزايش قيمت نداشته 
باشيم. مرغ را هم همينطور، گوشت را هم همينطور و.... 
چرا مصرف ما در عيد چندين برابر مي شود؟ طوري كه بايد 
يك سال سرمايه كشور را براي همين چند روز جمع كنند! 
همه ما عيد را در خوردن آجيل ديده ايم! اما آيا واقعاً اگر به 
جاي خريد آجيل مقداري از پول آن را در جيب پس��رك 
واكسي محل بگذاريم كه هر روز با حسرت يك كفش نو 
براي خود به كفش هاي شما واكس مي زند، جاي دوري 
مي رود؟ اصاًل پسر واكسي محل بماند. در همين آشنايان 
و دور و ور خود جست و جو كنيد. همين شب عيد كه همه 
بايد سبزي پلو با ماهي در سفره شان باشد، بايدهايي كه 
خودمان براي خود ساخته ايم، بعضي ها توان خريد برنج 
ساده را هم ندارند. كمي زيباتر و ريزبين تر به اطراف مان 

نگاه كنيم و عيدمان را مهربان تر باشيم. 
   تغيير دروني به جاي تغيير دكوراسيون

مهرباني را مي ت��وان آنجايي يافت كه ب��ه جاي تعويض 

هرساله دكوراسيون بگويي امسال پولش را بين كودكان 
بهزيستي شهرم تقس��يم مي كنم تا هرچه دوست دارند، 
براي خ��ود بگيرند ، مگر چه اش��كال دارد ما كه اين همه 
آجيل عيد را مي پسنديم با دو كيلو آجيل به فالن بهزيستي 
شهر سري بزنيم و خوشحالي و مهرباني مان را با كودكاني 
تقسيم كنيم كه به هر دليل دستان پر مهر خانواده را بر سر 
ندارند. امسال مي توان عيدي متفاوت داشت، خصوصاً با 
اين شرايط ويژه اي كه پيش آمده و كمتر هم مي توان به 
ديد و بازديد رفت، پس كمتر ه��م به لباس هاي جديد و 
خريدهاي آنچناني و تغيير دكوراسيون نياز است. عيدي 
كه بوي تغيير بدهد. يك تغيير دروني. تغيير در رفتارمان، 

در افكارمان، در خلق و خوي مان. 
   بچه هاي سر چهار راه را خوشحال كنيم

باور كنيم اين مسئله را كه تنها ما نيستيم كه نو بودن و نو 
شدن را دوست داريم. همان پسرك كارگر مهربان نانوايي، 
همان پسرك واكسي محل و همان دختر گل فروش سر 
چهار راه هم دوس��ت دارند. به راحتي مي ت��وان آن را در 
چشمانشان ديد. فقط كافيست كمي متفاوت نگاه كنيم. 
راستي اگر هر ايراني تصميم بگيرد كه امسال يك دست 
لباس بگي��رد و به بچه هاي س��ر چهارراه ها عيدي بدهد، 
چقدر خوب مي شود. هم كسب و كارهايي كه رونق شان در 
شب عيد بود و حاال با ورود ويروس كرونا از رونق افتاده اند، 
دوباره كمي جان مي گيرند و هم ش��ايد ديگر كسي پيدا 

نشود كه حسرت يك دست لباس نو را بخورد. 
در حديثي از پيامبر اكرم)ص( مي خواندم كه فرموده اند 
اگر مي توانيد هر روز را نوروز كنيد، يعن��ي در راه خدا به 
يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد. وقتي 
دين جامع و زيباي ما اسالم تمامي اين توصيه ها را به ما 
ارزاني داشته ديگر نيازي به برنامه عملي ديگري نداريم. 
هديه دادن به يكديگر در راه خدا مصداقش همان خريدن 
لباس براي گل فروش س��ر چهار راه اس��ت. همان كمك 
كردن به نيازمندان فاميل است. رسول مهرباني ها فرمودند 
با اين امورات هر روزمان نوروز است. آيا دوست نداريم هر 

روزمان عيد باشد؟
   مهرباني را به جامعه تزريق كنيم

جامعه امروز ما به ش��دت به تزريق داروي مهر و محبت 
احتياج دارد تا بتواند قدرتمندتر از قبل به مسير خود ادامه 
دهد. نه اينكه با توزيع ناعادالنه ث��روت و فاصله طبقاتي 
فراوان بين افراد يك عده وعده روزانه خود را نداشته باشند 
و يك عده هر سال يك بار اسباب خانه و مبل مان عوض 
كنند، آن هم مبل يا لباس يا پرده اي كه حتماً بايد فالن 
مارك باشد. كاش به جاي در فكر مارك بودن، فكر اين را 
مي كرديم كه حاال قرار است ما پول بدهيم و چه بهتر است 
كه پول مان را به حساب يك كارگر ايراني بريزيم كه او نيز 
بتواند شب عيد براي خانواده اش لباس نو بگيرد. نه اينكه 

بيكار شود و در منزل بنشيند. 
عيد امس��ال هم كه همه ما داريم با ويروس كرونا دست 
و پنج��ه ن��رم مي كني��م، مي تواني��م مهرباني هايمان را 
بيش از پيش افزايش دهيم. كمي با اجاره نش��ين مان راه 
بياييم. قطعاً به خاطر اين مهمان ناخوانده قدري كس��ب 
و كارش��ان از رونق افتاده و ش��ايد كمي دست و بال شان 
تنگ باشد. كمي از مس��افرت هايمان بكاهيم تا پزشكان 
و پرس��تاران و همه دس��ت اندركاران هم بتوانند آرام در 
كنار خانواده هايشان تعطيالت خوبي را بگذرانند. امروزه 
كه جامعه ما درگير اين بيماري ش��وم است، بايد در كنار 
هم باشيم نه مقابل هم. بايد به هم كمك كنيم تا آرامش 
واقعي براي يكديگ��ر رقم بزنيم. اي��ن مودت ها در تاريخ 

خواهد ماند.
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نگاه

ديگر چه كسي مي تواند از تعبير »ويروسي شدن« 
اس��تفاده كند، ب��دون اينكه تنش يك ُخ��رده مور 
مور شود؟ چه كس��ي مي تواند به چيزي نگاه كند، 
هر چيزي - دس��تگيره در، جعبه مقوايي، بس��ته 
س��بزيجات- بدون اينكه در ذهنش آن موجودات 
ريِز نامريي اي را تصور كند كه نه زنده اند، نه مرده اند 
و با آن خرطوم هاي مكنده ش��ان مش��تاقانه انتظار 

مي كشند تا به ريه هايمان هجوم بياورند؟
ديگر چه كس��ي به ذهنش خطور مي كند كه آدم 
ديگري را ببوسد، س��وار اتوبوس شود، يا بچه اش را 
به مدرسه بفرستد، بي آنكه واقعاً احساس ترس كند؟ 
چه كس��ي مي تواند به لذت هاي روزمره فكر كند، 
بدون اينكه مخاطراتش ذهنش را مش��غول كرده 
باش��د؟ چه كسي را مي شناس��يد كه براي خودش 
يك پا اپيدميولوژيست، ويروس ش��ناس، آماردان 
و پيشگو نشده باش��د؟ كدام دانش��مند يا دكتري 
اس��ت كه در دلش آرزو نكرده باش��د معجزه اي رخ 
دهد؟ كدام كشيش - حداقل در خفا- به علم ايمان 

نياورده است؟
و حت��ي در همين روزهايي كه وي��روس خودش را 
تكثير مي كند، چه كسي هيجان زده نشده است از 
ش��نيدن دوباره نغمه پرنده ها در شهر، از رقصيدن 
طاووس ها در چهارراه هاي هميش��ه پرترافيك و از 

سكوت و آرامش آسمان؟
ويروس در خط��وط تب��ادالت تجاري و هم��راه با 
جريان هاي س��رمايه بين المللي آزادانه سفر كرده 
اس��ت و بيماري مهلكي كه با خود آورده ، در همان 
قدم اول، انسان ها را در كشورها، شهرها و خانه هاي 

خودشان حبس كرده است. 
اما برخالف جريان هاي س��رمايه، ويروس به دنبال 
تكثير ش��دن اس��ت، نه به دنبال س��ود و به همين 
خاطر اس��ت كه بدون آنكه چندان تمايلي داش��ته 
باشد، همه چيز را از كار انداخته است. تالش ما براي 
كنترل مهاجرت، زيست سنجي، نظارت ديجيتال و 
انواع و اقسام ديگر تحليل داده را به تمسخر گرفته 
اس��ت و كاري ترين ضربه هايش را ب��ا اختالف زياد 
به ثروتمندترين و قدرتمندترين كشورهاي جهان 
زده و ترمز موتور س��رمايه داري را يك دفعه كشيده 
اس��ت. البته به صورت موقت، ولي آنقدري اس��ت 
كه به ما اج��ازه بدهد تا نگاهي ب��ه درون اين موتور 
بيندازيم، فكرهايمان را بكنيم و تصميم بگيريم كه 
مي خواهيم تعميرش كنيم يا بهتر است دنبال موتور 
بهتري بگرديم. هر شب، بعضي از ما از سراسر جهان 
كنفرانس مطبوعاتي فرماندار نيويورك را با عالقه اي 
توضيح ناپذير مي بينيم. آماره��ا را دنبال مي كنيم، 
داستان هاي مربوط به بيمارس��تان هاي انباشته از 
بيمار در اي��االت متح��ده را مي خوانيم، حرف هاي 
پرستاران از پا درآمده اي را مي شنويم با حقوق هاي 
اندك كه مجبورند از كيسه زباله و باراني هاي كهنه 
براي خودش��ان لباس و ماس��ك درس��ت كنند و 
همه چيزشان را به خطر بيندازند تا در اين لحظات 
طاقت فرسا به بيماران كمك كنند. ايالت ها و دولت ها 
را مي بينيم كه بر سر دستگاه تنفس مصنوعي با هم 
مي ستيزند و دكترهايي را كه نمي دانند بايد به كدام 
بيمارها دستگاه وصل كنند و كدام ها را رها كنند تا 
بميرند و پيش خودمان مي گوييم: »خدايا! تازه اينجا 

امريكاست!«
تراژدي سريع و واقعي و س��همگين است و جلوي 
چشم مان دارد رخ مي دهد، اما چيز جديدي نيست. 
قطاري كه حاال از ريل خارج شده است، سال هاست 
كه دارد همين محموله را جابه جا مي كند. چه كسي 
ويدئوهاي »ول كردن مريض ها« را از ياد برده است؟ 
بيماراني كه هنوز لباس بيمارس��تان تنشان بود و 
با پاهاي لخت، مخفيانه، گوش��ه خيابان رهايشان 
مي كردند؟ درهاي بيمارس��تان خيلي وقت اس��ت 
كه براي ش��هروندان كم درآمد اياالت متحده بسته 
است و اهميتي ندارد كه چقدر مريض يا چقدر رنج 

كشيده باشند. 
اما اوضاع كش��ور من چطور است؟ كش��ور فقير و 

ثروتمند من، هند! قرنطينه مثل آزمايشي شيميايي 
بود كه ناگهان چيزهايي را آشكار كرد كه كسي از آنها 
خبر نداشت. وقتي مغازه ها، رستوران ها، كارخانه ها و 
ساخت و سازها تعطيل شد، مرفهان و طبقه متوسط 
در ش��هرك هاي ديوار كش��ي ش��ده، درها را روي 
خودشان بس��تند و از روس��تاها و كالنشهرهايمان 
شهروندان متعلق به طبقه كارگر را بيرون ريختند، 
كارگران مهاجري كه حاال ش��بيه زوائد بي مصرف 

شده بودند. 
كارفرماها و صاحبخانه ها بسياري از آنها را به بيرون 
پرت كردند ، ميليون ها انسان فقرزده، تشنه و گرسنه، 
زن و مردم، پير و جوان و بچه، نابينا و معلول، بدون 
اينكه جايي داشته باشند كه بروند، بدون اينكه هيچ 
وسيله نقليه اي در كار باشد. پياده روي طوالني آنها 
به سوي خانه هايش��ان در روس��تاهاي اطراف آغاز 
ش��د. روزها و روزها راه رفتند. به س��وي باندا، آگرا، 
اعظمگر، عليگر، گوراكپور، لكنو ، با صدها كيلومتر 
فاصله. بعضي ش��ان در راه جان دادند. مي دانستند 
به خانه هايشان مي روند تا كمتر گرسنگي بكشند. 
چه بسا مي دانس��تند كه دارند با خودشان ويروس 
را هم منتقل مي كنند. مي دانس��تند ممكن اس��ت 
خانواده هايش��ان را مريض كنند، پدر و مادرشان و 
پدربزرگ و مادربزرگ هايشان را كه در زادگاهشان 
بودند، اما حاال بيش از هميشه محتاج چيزي از جنس 
خانواده بودند: سرپناه، احترام و همين طور غذا، حاال 

اگر عشقي نبود، نباشد. 
كلينيك ها و بيمارس��تان هاي عمومي هندوستان 
نمي توانند ب��راي تقريباً يك ميلي��ون كودكي كه 
هر س��ال در اثر اسهال، س��وءتغذيه و ديگر مسائل 
بهداش��تي، جان خود را از دس��ت مي دهند، كاري 
بكنند. نمي توانند براي صدها هزار بيماري كه سل 
)يك چهارم كل مبتاليان به س��ل هندي هستند(، 
كم خوني و س��وءتغذيه دارند كاري بكنند يا از آنها 
در برابر بيماري هاي س��اده اي كه براي اين بيماران 
كشنده است، محافظت كنند. روشن است كه آنها از 
پس بحراني شبيه چيزي كه در اروپا و امريكا به راه 

افتاده است، بر نخواهند آمد. 
مردم در خانه هايشان مريض مي شوند و مي ميرند. 
هيچ وقت داس��تان زندگي آنها را نخواهيم فهميد. 

حتي در آمارها هم جايي براي آنها نيست. 
چه اتفاقي دارد براي ما مي افتد؟ يك ويروس آمده. 
بله. به خودي خود اين ماجرا واجد معناي اخالقي اي 
نيس��ت، اما قضيه خيلي فراتر از يك ويروس است. 
بعضي ها اعتقاد دارند اين راهي اس��ت كه خداوند 
برگزيده است تا دوباره ما را سر عقل بياورد و بعضي 
ديگر مي گويند توطئه چيني هاست براي اينكه بر 

دنيا مسلط شوند. 
هر چه كه هست، كروناويروس طوري قدرتمندان 
را به زان��و درآورده و طوري جه��ان را متوقف كرده 
اس��ت كه هيچ چيز ديگري نمي توانس��ت. ما مدام 
به قبل و بعد ماجرا فكر مي كني��م و منتظريم تا به 
وضع »عادي« برگرديم، ت��الش مي كنيم آينده را 
به گذشته مان بچسبانيم و نمي خواهيم اين وقفه را 
باور كنيم، اما اين وقفه رخ داده است و در كوران اين 
دوره يأس و اندوه، ما را فرا مي خواند به اينكه درباره 
اين ماش��ين قيامتي كه براي خودمان ساخته ايم، 
فكر كنيم. هيچ چيز براي ما بدتر از برگشتن به وضع 

»عادي« نيست. 
در طول تاريخ، پاندمي ها انس��ان ها را وادار كرده اند 
كه از گذشته ش��ان جدا ش��وند و دنياي��ي جديد را 
مجسم كنند. اين يكي هم فرقي ندارد. ما در آستانه  
ايس��تاده ايم، در دروازه اي كه دو دني��ا را از هم جدا 
مي كند. مي توانيم قدم به دني��اي جديد بگذاريم، 
الشه تعصب ها، نفرت ها، حرص ها، بانك هاي داده 
و ايده هاي مرده مان را دفن كني��م و رودخانه هاي 
سمي و آس��مان هاي آلوده  را پشت س��ر بگذاريم. 
مي توانيم سبك بار، بدون توشه اضافه قدم برداريم و 
آماده شويم تا دنياي ديگري را تجسم كنيم و براي 

آن مبارزه كنيم. 

پاندمي در امريكا، هند و دنيا

 كرونا ترمز قطار دنيا  را كشيد
و ما در راه مانديم!

  تلخيص: حسين گل محمدي
پاندم�ي كرونا موت�ور جهان را خام�وش كرده اس�ت. حاال ما انس�ان ها، مس�افران اين قطار 
سريع السيِر سرمايه و س�لطه و اس�تثمار، در جاده مانده ايم، بدون اينكه كس�ي بداند آينده 
چگونه خواهد بود. مي دانيم كه اي�ن بحران ثروتمندترين و پيش�رفته ترين اقتصادهاي دنيا 
را به زانو درآورده اس�ت، اما در بقيه دنيا چه خبر اس�ت؟ در كش�ورهاي فقرزده اي كه مردم 
در روزهاي معمولي هم به خاطر س�وءتغذيه و نداش�تن آب آش�اميدني جانش�ان را از دست 
مي داده اند، با قرنطينه و بيماري چه خواهند ك�رد؟ »ارونداتي روي« رمان نويس، روزنامه نگار 
و فعال سياسي هندي مقاله مشروحي در اين باره در وب سايت فايننشال تايمز منتشر كرده و 
وب سايت ترجمان نيز آن را با ترجمه محمد مالعباس�ي بازنشر كرده است. خالصه اين مقاله 

را در ادامه بخوانيد. 

تغيير واقعي در ايام پاياني سال چگونه براي ما رقم مي خورد؟

تزريق داروي مهر به جامعه كرونازده
سبك رفتار

اگر هر ايران�ي تصميم بگيرد كه امس�ال 
يك دس�ت لب�اس بگي�رد و ب�ه بچه هاي 
س�ر چهارراه ها عيدي بدهد، چقدر خوب 
مي شود. هم كسب و كارهايي كه رونق شان 
در ش�ب عيد بود و ح�اال ب�ا ورود ويروس 
كرونا از رونق افتاده ان�د، دوباره كمي جان 
مي گيرند و هم شايد ديگر كسي پيدا نشود 
كه حسرت يك دس�ت لباس نو را بخورد

  رامونا غالمرضايي
زني خانه دار هستم و ارتباطي عاطفي، دوستانه، عميق و مستمر با يكي از دوستانم دارم 
و تقريباً هر روز با هم تلفتي گپ مي زنيم، دهها پيام از طريق شبكه هاي اجتماعي براي 
هم مي فرس�تيم و حداقل هفته اي يكي دوبار همراه دختران خردس�المان همديگر را 
مي بينيم. رابطه چندين ساله ما براي من هميشه منشأ خير و بركت و اتفاقات خوب بوده 
است، ولي متأسفانه به دليل وابستگي عاطفي ش�ديدي كه داريم تحمل كوچك ترين 
بي توجهي از طرف ه�م را نداريم و به عنوان مثال تأخير در پاس�خ تماس ها يا پيام ها به 
ش�دت مرا به هم مي ريزد. از آنجايي كه خيلي صميمي هس�تيم تقريب�اً همه چيز را به 
هم مي گوييم و گاهي پيش آمده كه راز من توس�ط او به فرد ديگري گفته ش�ده و برايم 
دردس�ر ايجاد كرده ، البته اين كار را عمدي انجام نداده و سهوي از دهانش پريده است.

      
مشاوره:

اساساً وقتي ش��خصي براي شما تبديل به »ديگري مهم« مي ش��ود، به همان نسبت كه خيلي 
دوستش داريد به همان نس��بت هم نگاه كمال گرايانه اي به دوس��تي تان پيدا مي كنيد و با اين 
رويكرد، تحمل كوچك ترين رفتار او را  كه مغاير با انتظارتان باشد  نداريد. بي ترديد هيچ رابطه اي 
نمي تواند بدون چالش باشد و البته تالش هر يك از طرفين براي ترميم كاستي هاي ارتباط نيز 
ممكن است نتيجه مطلوب ندهد. يكي از مهم ترين چالش ها در يك رابطه عدم فهم مشترك از 
مشكل و مسئله است. درواقع خيلي مواقع موضوعي كه از نظر من در رابطه مان مشكل محسوب 
مي شود، به نظر ديگري چيزي پيش پا افتاده است. بدون شك اين مشكل به شخصيت، تربيت و 
نگرش هر يك از ما برمي گردد. اگر ادامه دوستي برايمان مهم باشد، بايد به تفاوت هاي هم احترام 
بگذاريم و تا جايي كه ممكن است بدون محدود كردن يكديگر، ياد بگيريم مالحظه حساسيت هاي 
يكديگر را داشته باشيم. بايد با خودمان خلوت كنيم، كاله خودمان را قاضي كنيم و ببينيم در رابطه 
با خودمان و در رابطه با او چند چند هستيم و بعد تصميم بگيريم كه سطح رابطه را تعديل كنيم يا 
همچنان به همان شيوه ادامه بدهيم. در هر ارتباطي گفت وگوي منطقي اولين و مهم ترين مهارت 
است. ما بايد بتوانيم مهارت گفت وگو كردن با هم را براي رفع مشكالت و سوء تفاهم هاي بين مان 
ياد بگيريم. همچنين بايد فارغ از احساسات و هيجانات، روش هايي منطقي براي ادامه ارتباط مان 

پيدا كنيم و اگر الزم شد يكسري قوانين براي روابط خود تعريف كنيم و به آن پايبند باشيم.

با دوست صميمي خود چالش داريد؟

 روابط خود را 
 قانونگذاري كنيد

   سلما سلطاني
خدا پدر و مادر اوني كه براي مد و پوشاك صنعت درست كرد رو 
ببخشه و بيامرزه. الحق و االنصاف اگر هر سال ترندهاي مختلف رو 
نمي شد و مدهاي جديد و رنگ هاي سال در نمي اومد معلوم نبود 
قرار بود ما چي بپوش��يم !حاال واقعاً ما چي بپوشيم !؟ قربونش برم 
سراغ هر صفحه اي هم ميريم سر درش نوشته: طراح لباس، طراح 
فشن، فشن ديزاينر ! خدايي اين مدل هارو كي طراحي كرده؟ واال 
قبلنا لباسا ارج و قربي داشتن ! اصاًل هر كس رو ميديدي به خاطر 
طرز لباس پوشيدنش بود كه بهش ميگفتن دكتر يا مهندس ! فكر 
كن طرف با كت و شلوار ش��ق و رق كه رد مي شد كلي آدم بهش 
عزت و احترام ميذاشتن ! از اون طرف، وقتي يه خانومو ميديدي، 
از جنس لباس بگير تا مدل ساده و س��نگيني كه داشت، خانوم و 

با وقار بود. 
من نميدونم چه تغييري تو اين صنعت اتفاق افتاد و چه ويروس كوفتي 
اومد كه يه مشت لباسو پاره پوره كرد و يه سري ديگه رو نصفه نيمه. 
از كدوم الگو و فرقه استفاده كردن دست اندركاراي مد و پوشاك كه 
وضعيت جامعه به اين ريخت دراومد كه لباس زن و مرد هم قروقاطي 
شد؟ اصالً معلوم نيست لباس زنونه س كه مردا ميپوشن يا مردا عمداً 
لباس زنونه مي پوشن؟ شايدم طراحاي مد يادشون رفته براي آقايون 
لباس طراحي كنن و مردا اومدن سراغ مدل هاي زنونه.... واال قبلنا ظاهر 
مردونه به زور بازو بود و كت و شلوار و سيبيل چخماقي)!( و... ولي حاال 
مردامون شدن ابروكماناي سبيل داري كه عين زنا صورتاشون صاف و 
براق شده و لباساي تنگ و چسبون مي پوشن... لباس يا اونقدر تنگه 

كه باهاش قدم از قدم نمي توني برداري يا اونقدر گشاده كه خانوادگي 
ميتونيم با هم بپوشيمش و كلي هم خوشحال باشيم.... اصالً كي گفت 
لباس بايد سيس��تم تهويه داشته باشه و پاره پوره باش��ه؟... حاال مد 
كردين، دمتون گرم! ديگه نه اينقدر كه محل اتصال يه لنگ شلوار به 
قسمت پاره نشدش، فقط يه نخ باشه!... وقتي يه چيز رو مد مي كنين 
الاقل راه درروشو هم بزارين عزيز من ! خب اگه اين گير كنه به يه جايي 
كه كل لباس از پاش در مياد و آبروش از دس��ت رفته كه! عجبا...  آقا 
اصاًل رنگ روي پارچه رو چرا مي بري! به خدا كلي واسه رنگ كردنش 
زحمت كشيدن تو كارخونه! واسه چي ميسابيش اينقدر اين بدبختو؟ 
بعد هم بهش مي گين اسيدشور و سنگ شورر!  اي بابا... اوج خالقيت 
رو هم كه به خرج ميده ميش��ه طراحي لباس واسه فالن سازمان كه 
مثالً برداشته كل مملكت رو خالصه كرده يه گوشه لباس و ميگه اين 
آبي ها نماد خليج فارسه، س��فيدا يعني سردسيره و قهوه اي ها يعني 

كوير و بيابون.... 
عزيز دل م��ن اين چي��ه طراحی كردي ك��ه فاصل��ه جيباش تا 
دكمه هاش ه��م با هم يكي نيس��ت... واال من در عجب��م.... طراح 

اينقدر آوانگارد!؟... نوبره به خدا... 
وقتي الكي مياي تو صفحت مي نويسي ليس��انس طراحي لباس 
از پاريس، ولي يه كلمه نه فرانس��وي بلدي نه انگليس��ي، همين 

ميشه ديگه.... 
چشمام كف پاتون... هر جا درس مي خونين بخونين، هر چي طرح 
مي زنين دمتون گرم بزنين... ول��ي تو رو خدا جوري طرح بزنين و 

بدوزين كه آدم روش بشه بپوشه بره تا سر كوچه نون بخره...!

اندر حكايت صنعت مدلينگ و طراحي لباس
 اين شلوارها سيستم تهويه داره
طراحش هم ليسانس پاريسه!
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بي مقدمه، بي تعارفمشاوره


