
  نگين خلج سرشكي
ساكنين عجيبي هستيم. ما روي يكي از غني ترين 
نقاط جهان هستي قرار گرفته ايم، اما دقت كرده ايد 
چقدر همه چيز را درگير افراط و اضافه كاري مي كنيم؟ 
عادت كرده ايم همه چيز را به ورطه نيستي بكشانيم. 
حتي زندگي شخصي خودمان را هم نابود مي كنيم، 
چه رس�د به زندگي ديگ�ران. آنق�در انرژي خواري 
مي كنيم كه محيط زيس�تي براي خودمان و ديگران 
باقي نگذاش�ته ايم. ما در نابودكردن محيط زيس�ت 
فقط به جنگل و دريا و كوه و كمن�د كفايت نكرده و 
حتي محيط زيست اجتماعي خود را هم به زباله دان 
تبديل كرده ايم. م�ا ماهرترين بمب ه�اي انتحاري 
تاريخ بشر هستيم. ترس من از خودمان نيست بلكه 
نسل هاي بعد از ما، ترسناك تر از اين حرف ها خواهند 
بود. اگر م�ا اين ژن نابودگر خ�ود را اصالح نكنيم به 
طور قطع ش�اهد جهش هاي عجيب�ي خواهيم بود. 
مي توانيم به راحتي يك تكه عضله را در دهان خود 
بچرخانيم و زيست يك انس�ان را به آتش بكشيم!

     
  زباله هاي خود را در زندگي ديگران رها نكنيم

برخي از ما زباله هاي فكري خود را همه جا پخش و پال 
مي كنيم. عادت كرده ايم فقط ان��رژي خود و ديگران را 
بخوريم و بخوريم و س��ير هم نشويم. بس نيست؟ واقعاً 
بس نيس��ت اين همه تلفات جاني كه پشت سر خود به 
جا مي گذاريم؟ پر ش��ده ايم از كينه، نفرت، حسادت و 
عجيب تر اينكه زباله هاي غيرقاب��ل بازيافت خود را در 
جنگل زندگي ديگران رها مي كنيم و به راحتي ش��اخ 
و برگ زندگي آنها را آتش مي زني��م و تفريح مي كنيم. 
بهتر اس��ت اندكي آرام بگيريم و به فكر ح��ال و احوال 

محيط زيست مان باشيم. 
انسان موجودي منزوي و تنها خلق نشده است. زيست 
اجتماعي براي انسان ها ارزشمند است. انسان با ديگران 
اس��ت كه به معنا مي رس��د، پس اجازه ندهيم يك تكه 
عضو بي اس��تخوان ب��ا حركت هاي بيجاي خ��ود تمام 
استخوان هاي بدن انس��اني ديگر را له كند. جلوي زبان 
خود را بگيريم كه مثل تير رها ش��ده از كمان نباش��د. 

زبان ما براي خلق كردن است، نه نابودي. اجازه ندهيم 
محيط زيس��ت ديگران با انتظارات و نظرات بيجاي ما 

غيرقابل سكونت ترين محيط شود. 
  ما مي مانيم و بياباني بي آب و علف

انس��ان اگر ياد نگيرد محيط زيست خود را سالمت نگه 
دارد، پس براي ديگ��ران هم كاري نخواه��د كرد. من 
به خودم و بعد به ش��ما مي گويم كه كاش كمي بيشتر 
هواي دل دريايي خودمان را داش��ته باشيم و آلوده اش 
نكنيم. كينه، نفرت، حسادت و زخم زبان هاي ما وقتي 
به رودخانه زندگي ديگران ريخته مي شود فقط بيانگر 
يك حقيقت است. حقيقتي تلخ اما واقعي كه مي گويد 
ما آنقدر از درون به خود فشار وارد كرده ايم كه بتوانيم 

ديگران را اذيت كنيم. 
ابتدا به نظر مي رس��د با زخم زبان هاي خود حال طرف 
مقابل را حس��ابي گرفته ايم و برنده يك ماراتن كالمي 
ش��ده ايم، اما متوجه نيس��تيم بزرگ ترين حقارت را به 
خودمان تحميل كرده ايم. هر چقدر بيشتر تالش كنيم 
كه طوفان زندگي ديگران شويم، قطعاً گردباد خودمان 
هم خواهيم شد. گردبادي كه تمام زيبايي هاي زندگي 
ما را با خود از جا مي كند و مي برد. آن وقت ما مي مانيم 
و يك بياب��ان بي آب و علف. آن وق��ت ديگر تاب تحمل 
خودمان را هم نداري��م و چون براي خ��ود جهنم به پا 
كرده ايم، س��عي مي كنيم گلوله هاي آتشين به سمت 
ديگران پرتاب كنيم و گلس��تان وجود آنه��ا را به آتش 
بكشيم. بهتر است اندكي در اين ذهن آشوبگر را ببنديم 
و س��كوت كنيم. حقيقتاً اگر كمي سكوت كنيم كسي 
نمي گويد كه الل هس��تيم. ش��ايد اين ط��ور احترامي 

بيشتري براي خود بخريم. 
  اظهارنظ�ر، از قورمه س�بزي تا كهكش�ان راه 

شيري!
ع��ادت كرده ايم كه همه  چي��زدان عالم و آدم باش��يم. 
عادت كرده ايم از پخت قورمه سبزي تا برخورد كهكشان 
آندرومدا با كهكش��ان راه شيري نظر بدهيم. بهتر است 
دقيقه اي فكر كنيم كه شايد نظرات و محتويات ذهن ما 
براي كسي مهم نباشد. چرا فكر مي كنيم نظرات ما بايد 
در زندگي ديگران تأثيرگذار باش��د و آنها بايد به حرف 

ما تحت هر ش��رايطي عمل كنند. ما حت��ي خودمان را 
هم خس��ته كرده ايم، اما نمي خواهيم ب��ه روي مبارك 
بياوريم. من اين را به خودم مي گويم و بعد به ش��ما كه 
گاهي بايد يك سيلي محكم در گوش ما خوابانده شود 

تا به خودمان بياييم. 
پس بهتر اس��ت قبل از اينكه با حرف هاي خود كسي را 
از كوره به در كنيم، كمي سكوت كنيم. اينكه خودمان 
به خودمان سيلي بزنيم، بهتر از اين است كه از ديگران 
به خاطر نظرات صد تا يك غ��از خود تو دهني بخوريم. 
كمي سكوت كردن اين گردباد را آرام مي كند. آرام كه 
شديم آن وقت مي توانيم صداي هستي را بشنويم. هنوز 
هم براي داش��تن تمام اين آرامش و رهايي دير نش��ده 
است. اگر با كمبودها و سايه درون خود روبه رو شويم و 
به جاي فرار از واقعيت و انكاركردن كمبودها و قضاوت 
كردن خود كمي خود را بخواهيم، به طور قطع كابوس 

ديگران نخواهيم نشد. 
  نابودگر اول ريشه هاي خود را مي سوزاند

بياييم حتي سياه ترين بخش هاي وجودمان را دوست 
داشته باشيم. كسي كه خودش را دوست نداشته باشد 
نمي توان��د ديگران را دوس��ت بدارد. ي��ك نابودگر اول 
ريشه هاي خود را سوزانده است. پس پاي درخت خشك 
شده خود آب بريزيم تا بتوانيم ش��وره زار دهان و افكار 

خود را به جنگلي با طراوت تبديل كنيم. محيط زيست 
به همين سادگي مي تواند قابل زيست باشد. مي توانيم 
به همين سادگي زندگي را براي خود و ديگران بهشت 
كنيم. اگر در پست هاي اينستاگرامي خود ادعاي حمايت 
از حيوانات و محيط زيست را مي كنيم، پس بهتر است 
كمي هم به فكر محيط زيس��ت اجتماعي خودمان هم 
باشيم. دل انسان ها هم دريا و جنگلي دارد و نبايد زباله 

دان حرف ها و افكار ما باشد. 
پس چه بهتر كه به افكار و كالم خود رسيدگي كنيم تا 
زيبايي هاي جهان هستي دو چندان شود. كاش جمله 
هر شهروند، يك حامي محيط زيست را جدي بگيريم. 
فقط سگ، گربه ها، پرنده ها، ببر و پلنگ ها به حمايت ما 
نياز ندارند. خودمان بيش از همه به خودمان نيازمنديم. 
خودمان را دوست داشته باشيم و براي خودمان احترام 
قائل ش��ويم. اجازه ندهيم شكس��ت ها و كمبودهاي ما 
موجب انتقام گرفتن كالمي از ديگران شوند. هيچ كس 
مسئول دشواري هاي ما نيست. خودمان هستيم كه راه 
را انتخ��اب كرده ايم. پس نبايد ديگ��ران را به خاطر آن 
مجازات كنيم. اجازه دهيم هر كسي از جنگل و درياي 

زندگي خود لذت ببرد. 
  وجود خودمان را پاكسازي كنيم

ما هم مي توانيم هر روز در افكار و كالم خود نهالي بكاريم 
و رودخانه قلب خود را از زباله ها پاك كنيم. هواي هواي 
كره قلب همديگر را داشته باش��يم و به راحتي آن را با 
گازهاي سمي افكار خود آلوده نكنيم. ديگران به هواي 
كره قلب خود نياز دارند. ديگران مس��ئول پسماندهاي 
زندگي ما نيستند. پس براي خالي ش��دن خود، آنها را 
سر ريز نكنيم. اگر حامي محيط زيست هستي، پس اول 
محيط زيست خودت را پاكسازي كن. جاي قطع كردن 
درخت خوشحالي ديگران، سعي كن نهال لبخند روي 
لب آنها بكاري. مراقب پالستيك هاي حرف هاي خودت 
باش. چون ساليان سال طول مي كشد تا تجزيه شوند. تو 
مي تواني فضاي سبز زندگي ات را بيشتر كني و گل هاي 
محبت به ديگران هديه دهي. تو يك شهروند هستي. هر 
شهروند، مي تواند يك حامي محيط زيست باشد. پس از 

خودت شروع كن. 
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سبك نگرش

بس�يار مي ش�نويم كه گذش�ته را رها كن: 
»گذشته ها گذش�ته«؛ »همينه كه هست«؛ 
»آب رفته به جوي باز نمي گردد«؛ بهترين كار 
اين است كه با گذشته، رفتاري مثل يك گنجه 
لبريز داشته باش�يم: درش را ببند و به حال 
خودش رها كن. كارين�ا چوكانو مي گويد در 
فرهنگ ما پشيماني نشانه ضعف و شكست 
اس�ت و مردم احس�اس مي كنند ك�ه براي 
ماندن در ميدان بازي، بايد پشيماني را انكار 
كنند، اما ريش�ه اين انكار گذشته چيست؟

     
من به  خاط��ر همه  چيز پش��يمان مي ش��وم: 
تصميماتي كه در دهه هاي گذش��ته گرفته ام، 
حرف هاي گفته و ناگفته ام، فرصت هاي از دست  
داده و نداده ام، خريدهاي جديد و نخريدن ها و 
پس دادن هايم. همه اينها را در ذهن خود زيرورو 
مي كنم و به دنبال سرنخ مي گردم براي چيزي 
كه درب��اره اش مطمئن نيس��تم. تنها چيزي 
كه مي دانم اين اس��ت كمتر پي��ش مي آيد كه 
كارهاي كرده و نك��رده ام را بازبيني نكنم. اين 
دقيقاً روش من در بررسي تجربه هاست: همراه 
با شكاكيت و با نگاه به گذشته. احساس مي كنم 
مسافر زمانم، با اين تفاوت كه به جاي بازگشت 
به دوران رم باس��تان يا انقالب فرانسه، بارها و 
بارها به دوراهي هاي سرنوشت ساز يا نه چندان 
سرنوشت ساز در جاده زندگي خودم برمي گردم. 
برخي از م��ردم اين كار را ش��الق زدن به خود 
مي دانند؛ اما من آن را تالشي مادام العمر براي 
آش��تي دادن ممكن با واقعيت مي شمارم. اين 
يعني شناخت خود واقعي ام. گذشته از اينها ما 

با تصميماتمان تعريف مي شويم. 
كتاب هاي روانشناسي عامه با موضوع پشيماني، 
براي ريش��ه كن  كردن آن، طرح هاي آس��اني 
پيش��نهاد مي كنند. گويي پش��يماني، نوعي 
ويروس اس��ت يا چربي اضافي دور كمر! جنبه 
ديگري از اي��ن نگرش ها به پش��يماني، عذابم 
مي دهد. به نظر من اين نگرش ها نه  تنها به  طرز 
بي رحمانه اي ضد احساس��ات، بلكه ضدعقل 
نيز هس��تند. جانت لندمن شاعر و روانشناس، 
در كتاب خود با عنوان »پش��يماني: ماندگاري 
ممكن ه��ا«)۱۹۹۳( مي گوي��د: راحت نبودن 
ما با پش��يماني، نوع��ي »ناراحت��ي وجودي با 
محدوديت هاي كنترل ش��خصي ما« را نشان 
مي دهد. از زماني كه لندمن كتابش را نوشت، 
اين ايده ريشه دارتر شده است كه رفتار و تجربه 
انساني را مي توان با تقليل آن به داده و به بهترين 
نحو، درك و بهينه سازي كرد. برنامه ريزي براي 
آينده اي بدون پش��يماني، روز به روز آس��ان تر 
مي شود؛ برنامه ريزي براي بهينه ترين شدن تا 
حد ممكن، طوري كه مي توانيم بدون احساس 
دوس��وگرايي، به گذش��ته نگاه كنيم. زندگي 
اسرارآميز نيس��ت؛ بلكه مثل رياضيات است. 
تنها كاري كه بايد بكنيم اين است كه بهره وري، 
مخارج، گام ه��ا و ميزان درياف��ت كالري مان 
را پيگيري كني��م. فقط بايد تعداد دوس��تان، 
اليك ه��ا و دنبال كننده هايمان را بش��ماريم. 
تس��لط بر تمام جنبه هاي زندگي مان، توهمي 
است بسيار قوي كه اين ابزارها به ما مي بخشند. 
هميشه كاري هست كه امروز مي توانيم براي 
پرهيز از پش��يماني در روز بعد بكنيم. پذيرش 
پشيماني يعني پذيرش شكست و ناتواني قبلي 
در كنترل خود. لندمن مي نويسد:»در مدل هاي 
تصميم گيري اقتصادي حاكم، انسان ها مانند 
ماشين حسابند و اولويت هاي خود را براساس 
محاس��بات س��ودمندي و احتم��االت تعيين 
مي كنند. ش��ايد پش��يماني را به اين دليل رد 
مي كنيم تا بگويي��م بازنده نيس��تيم يا هرگز 
بازنده نبوده ايم.« در فرهنگي كه باور دارد برنده 
 شدن، همه چيز اس��ت و موفقيت را سيستمي 
مطلق و كامل مي ش��مارد، خوشبختي و حتي 
ارزش اساسي با برنده شدن تعيين مي شود. پس 
تعجبي ندارد كه مردم احساس مي كنند بايد 
براي ماندن در ميدان بازي، پش��يماني را انكار 
كنند و به  عبارت  ديگر، شكست را انكار كنند. 
هرچند هر يك از ما چارچوبي ش��خصي براي 
بررسي پش��يماني داريم، استدالل لندمن اين 
است كه فرهنگ ما نگرش عمل گرا و خردگرا 
به پشيماني را ترجيح مي دهد. اين نگرش كه 
هيجان يا انديش��ه پردازي خ��الف واقع در آن 
جايي ندارد، ب��ا چارچوب��ي قهرمانانه تركيب 
مي كند كه هر چيزي كمتر از ايده آل افالطوني 
را با شكس��ت برابر مي داند. در چنين محيطي 
انكار شكس��ت، قدرتي جادويي مي گيرد و به 
واكسني عليه خود شكس��ت تبديل مي شود. 

در چنين شرايطي ابراز پشيماني دست كمي 
از خطر ندارد و كل سيس��تم را به فروپاش��ي 

تهديد مي كند. 
لندمن در ابتدا با بيان فوايد ممكن پش��يماني 
نقل قولي از ويليام فاكنر مي آورد. ويليام فاكنر 
در س��ال ۱۹۵۰چنين مي نويس��د: »گذشته 
هرگز نمي ميرد. گذش��ته حتي گذش��ته هم 
نيس��ت.« لندمن مي گويد موضوع رمان هاي 
ش��اهكار غالباً درباره پش��يماني اس��ت. اين 
پش��يماني درباره پيامدهاي ي��ك تصميم بد 
است كه زندگي قهرمان داستان را در يك دوره 
طوالني دگرگون مي كند. تعجب آور نيست كه 
بزرگ ترين پشيماني هاي مردم به تحصيالت، 
شغل و ازدواج مربوط است؛ چراكه تصميماتي 
كه درباره اين مسائل مي گيريم آثاري درازمدت 
و گسترده دارند. نكته مهم پشيماني اين نيست 
كه مي كوش��يم گذش��ته را تغيير دهيم، بلكه 
هدف شفاف سازي زمان حال است. اين مسئله 
در طول تاريخ در قلمرو علوم انساني بوده است. 
رمان ها به ما مي گويند كه پش��يماني، رفتاري 
سازنده است و اولين چيزي كه پشيماني )مثل 
همتاي جسمي اش يعني درد( به ما مي آموزد 
اين است كه در زمان حال اشتباهي وجود دارد 

و يك جاي كار مي لنگد. 
چند سال پيش مشغول كار مورد عالقه ام بودم 
تا وقتي كه فرصت ش��غلي ديگري با دستمزد 
باالتر برايم پيش آمد. در واقع، دس��تمزد كار 
جديد آنقدر باال بود كه متقاعد ش��دم ش��غل 
قبلي ام را حتي نمي توان با اين يكي مقايس��ه 
كرد. با اينكه هرگز قباًل تجربه مشابهي نداشتم؛ 
نمي دانم مبناي اين نگرش��م چ��ه بود. فرآيند 
مصاحبه براي ش��غل جديد، مرموز و پرتنش 
بود. به همين خاطر مش��ورت كردن با كساني 
كه مي توانستند كمكي كنند، دشوار بود. وقتي 
پيشنهاد را پذيرفتم، از كس��ي كه در قسمت 
مالي مي شناختم، مشورت خواستم. او به من 
گفت: »مبناي تصميم��ت را پول قرار نده. اول 
تصميم بگير كه دوست داري كجا باشي و سعي 
نكن مبارزه اي مزايده اي شروع كني. در نهايت 
از اين كار پشيمان خواهي شد.« اين نصيحت 
از طرف كسي بود كه خيلي بيشتر از من پول 
در مي آورد و قطعاً پول برايش هدفي بود كه در 
آن مش��ورت، آن را فرض گرفته بود، ولي اين 
نكته در مورد ش��رايط من صادق نبود. با اينكه 
پول برايم مهم ترين مس��ئله نب��ود، ولي قابل 
چشم پوش��ي هم نبود. من بدون اينكه تمايلي 
به ش��نيدن پيش��نهادهاي متقابل كارفرمايم 
نشان بدهم، وارد آن شغل شدم. اين كار باعث 
رنجش شد و بالفاصله از اين تصميم پشيمان 
شدم. در پايان اولين روز كارم، وقتي كه دچار 
ندامت و پريشاني ش��ده بودم، با همان دوستم 
تماس گرفتم. گفتم: »اش��تباه بزرگي مرتكب 
شده ام.« او گفت: »حاال ديگر خيلي دير است. 
تصميمت را گرفته اي. آب رفته را نمي شود به 
جوي برگرداند.« چندين س��ال طول كشيد تا 
بفهمم اين دومين نصيحت بد ديگران درباره 
آن تصميم بوده است. هر دو تصميم از دو چيز 
نشئت مي گرفتند: رد كامل اموري كه به سختي 
سنجش پذيرند؛ باور كوركورانه به اينكه اقدام 
سريع و قاطع برتر است از دوسوگرايي، ابهام و 

احساسات مختلط. 
همه ما به بيراهه رفته ايم؛ چون خردگرايي رها از 
قيد هيجان را برتر مي شماريم و به بيان لندمن 
انسان ها را »ماشين حساب« مي دانيم. مشكل 
اين است كه به ارزش هاي مطلق چسبيده ايم 
و به دام دوگانگي ه��اي كاذب افتاده ايم. گاهي 
ارزيابي ما از واقعيت، ناقص يا منسوخ يا به  طرز 
عجيبي ايدئولوژيك يا بر پاي��ه دوگانگي هاي 
كاذبي مثل خرد در برابر هيجان يا گذشته در 

برابر حال استوار است. 
احساس��ات مختل��ط نه تنه��ا ما انس��ان ها را 
مي س��ازند، بلكه ما را به معن��اي واقعي عاقل 
مي كنند. اين احساس��ات، ما را از راه فرآيندي 
ديالكتيك به حقايقي پيچيده مي رسانند. بايد 
به جاي انكار پشيماني، دوسوگرايي را با آغوش 
باز بپذيريم. بايد براي رسيدن به يك ايده آل، 
جدوجهد كنيم؛ يعني به گون��ه اي رفتار كنيم 
كه انگار وجود ايده آلي مطلق ممكن است. در 
عين  حال به ياد داشته باشيم كه چنين ايده آلي 
وجود ندارد، چون عماًل نتايج تصادفي اند و همه 

احتماالت باهم وجود دارند. 
نقل از وب سايت: ترجمان/ نوشته: كارينا 
چوكانو/ ترجمه: مجتبي هاتف/ تلخيص: 

سيمين جم/ مرجع: وب سايت »ايان«

زندگي دوباره روي تل پشيماني ها
آبرفتهبهجويبرميگردد!

آفات رها سازي زباله هاي فكري و زباني در زندگي ديگران

محيط زيست وجودت را پاكسازي كن

سبك مراقبت

انس�ان موجودي منزوي و تنها خلق نشده 
اس�ت. زيس�ت اجتماع�ي براي انس�ان ها 
ارزشمند است. انس�ان با ديگران است كه 
به معنا مي رسد، پس اجازه ندهيم يك تكه 
عضو بي اس�تخوان با حركت ه�اي بيجاي 
خ�ود تم�ام اس�تخوان هاي بدن انس�اني 
ديگر را له كند. جلوي زب�ان خود را بگيريم 
كه مث�ل تي�ر ره�ا ش�ده از كمان نباش�د

   بهنام صدقي
در ميان گشت و گذارهاي دنياي مجازي و تورق مطبوعات 
كاغذي و ديگر رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي موجود، 
خواندن و ش�نيدن چنين جمل�ه اي از الب�ه الي هزار و 
هزاران جمله ديگر، بيشتر آدمي را كيفور مي سازد. جمله 
يا عبارت »تداوم زيس�ت در گرو بقاي محيط زيست«! 
براي عنوان اين يادداش��ت قصد داش��تم تا پي��ش از كلمه 
بي تفاوتي، واژه فرهنگ را اس��تفاده كنم تا تركيب مسمي 
بسازم، اما يادم آمد كه آموخته ام فرهنگ در معناي متعالي 
خود، عناصر ضدارزشي و نامطلوب را در خود جاي نمي دهد. 
اگر هم باشد عادت هاي غلط و ناشايستي است كه با انتخاب 
فردي مان دس��ت به اعمال و تكرار آن زده اي��م. من فردي 
را كه رها كنيم، همگي يك من جمعي داريم كه در ش��هر 
محل زندگي مان به عناوين و اشكال مختلف به منصه ظهور 
مي رسد. عادت واژه بي تفاوتي، قسمي از رفتار اجتماعي است 

كه مصداق هاي بي شماري دارد. 
با نگاهي دورانديشانه تر به موضوع، براي مثال مي توانيم به 
محيط زيست مان اشاره كنيم. جايي كه دور از ما نيست و به 
ما از ما نزديك تر اس��ت. مقوله هوا را به مجلس و مجلسيان 
و اهالي شوراي ش��هر و ديگر ارگان ها واگذار مي كنيم و به 
زميني كه روي آن ايس��تاده ايم كمي بيشتر نگاه مي كنيم. 
مي توانيم ريزبينانه تر و جزيی تر بررسي كنيم. برويم به كف 
خيابان ها و كنار پياده روها سري بزنيم. به داخل جوي هاي 
كم آب و پرآب، نهايتاً چشمان مان را به موش هايي بدوزيم 
كه نمي دانيم شهروند محسوب شان كنيم يا جانوراني موذي 
و حاوي ميكروب كه بعضاً فربه و درش��ت و گربه جثه نيز به 

نظر مي آيند! 

راستي چه كسي بيشترين تأثير را در نمو و گسترش بي رويه 
اين جانور جذاب كارتوني دارد؟ مگر چقدر هزينه بردار است 
از بين بردن موجوداتي كه نه تنها در چرخه محيط زيس��ت 
س��ودي ندارند، بلكه ضرر و آسيب و بيماري زا نيز محسوب 
مي ش��وند؟ اصاًل هزينه زيادي هم دارند، خب تأمين شوند، 
مثل هزار منبع ديگر! اما اگ��ر از انصاف دور نمانيم، ما مردم 
هم بي تقصير نيستيم. بي شك ما هم سهمي خواهيم داشت 

و كم كوتاهي نكرده ايم. 
كم زباله و ه��ر خوردني و آش��اميدني غيرقاب��ل مصرفي را 
كه جاي��ش درون جوي نبوده را ميان كوچ��ه و خيابان رها 

نكرده ايم. كم سكوت نكرده ايم و صدايمان را به شهرداري مان 
نرسانده ايم و كم نداريم از اين كم كاري ها! مي توانستيم فضا 
و غذاي مناسبي را براي موش ها مهيا نكنيم. مي توانستيم از 
تمامي محل استشهاد پر كنيم كه اگر موافقيد موش ها را براي 
سالمت و آسايش خودمان و شهرمان دور كنيم. مي توانستيم 
عادت بي تفاوتي به شهر و شهروندانمان را به فرهنگ تبديل 

نكنيم. گربه هاي شهرمان هم بي تفاوت شده اند!
روزگار قديم به هر دري مي زدند كه گربه اي ش��كار كنند، 
اما اين روزها فقط مي توانيم آدرس بهترين رس��توران ها و 
فست فودها و قصابي ها را از بهترين گربه هاي شهر بگيريم! 
همه بي تفاوت شده ايم! اما هنوز هم دير نشده است. يادمان 
باشد مي توانيم با لبخندي مهربان و لحني دوستانه حداقل 
به ديگر ش��هروندان مان تذكر دهيم كه رفتارهاي نادرست 
زيس��ت محيطي نداشته باش��ند و كمي هم به امروز خود و 
فرداي فرزندانشان بينديشند. بياييم با خود رو راست باشيم 

و كالهمان را قاضي كنيم!
به اين مهم بينديشيم كه راستي براي ما كه انسان هستيم و 
اشرف مخلوقات و به گذشته خود نيز بيش از پيش مي باليم، 
ناپسند نيست كه توريست از آن سر دنيا به اين سر دنيا آمده، 
آن وقت بيايد در كشور و خانه ما، در جنگل ها و پارك هاي 
ما، آش��غال هاي ما را جمع كند؟ آيا غير اخالقي نيست كه 
پيش چشمان گردشگران و مسافران ديگر كشورها و ديگر 
سرزمين ها و ديگر شهرها كه اتفاقاً اكثراً به همين مناطق پر 
رفت و آمد شهرهايمان يعني شهرهاي شمال كشورمان نيز 
سر مي زنند، به جاي مناظر ديدني، تماشايي، زيبا و سالم و 
طبيعت بكر و دلنشين، چش��م اندازي از زباله و تصويري از 

موش هديه كنيم؟

سهم ما در آلودگي محيط زيست

برايموشهاسفرهپهننكنيم
سبك رفتار

مي توانس�تيم فضا و غذاي مناس�بي را 
براي موش ها مهيا نكنيم. مي توانستيم 
از تمامي محل استش�هاد پ�ر كنيم كه 
اگر موافقيد موش ها را براي س�المت و 
آسايش خودمان و ش�هرمان دور كنيم

خودم�ان را دوس�ت داش�ته باش�يم و 
ب�راي خودم�ان احت�رام قائل ش�ويم. 
اجازه ندهيم شكس�ت ها و كمبودهاي 
م�ا موج�ب انتقام گرفت�ن كالم�ي از 
ديگ�ران ش�وند. هيچ ك�س مس�ئول 
دشواري هاي ما نيست. خودمان هستيم 
كه راه را انتخ�اب كرده اي�م. پس نبايد 
ديگران را ب�ه خاطر آن مج�ازات كنيم


