
  س��یدمیثم میرتاج الدی��ن در کان��ال 
یت��ا  ش��خصی خ��ود در پیام رس��ان ا
نوشت:  تابستان، س��ر و کله مورچه های 
قهوه ای روش��ن بالدار پیدا می ش��د. این 
زردک های متخاصم عالقه وافری داشتند 
به حلقه زدن دور المپ رشته ای. چنان به 
اطراف نور زرد المپ، هج��وم می آوردند 

پنداری مگس��ان بر گرد ش��یرینی یا...!
آن قدیم ها، معاصر با حمله مورچه های بالدار، 
گهگاه کانون گرم خانواده را برمی داشتیم و از 
دم دمای غروب می رفتیم به یک َوری. پدرم 
طبق یک اس��تراتژی دفاعی، برای کشتن 
این مورچه ه��ای بالدار که ص��دای صیقل 
دادن نیش شان، کابوس متوهمانه هر شب 
ما بود، المپ رشته ای وس��ط هال را روشن 
نگه می داشت و یک سطل آب می گذاشت 
درست زیر آن. نتیجه  چیدن این زمین بازی 
می شد خودکشی دسته جمعی مورچه های 
بالدار و ماندن انبوهی جنازه  نیق کرده روی 
دست آب. همیشه برای من سؤال بود چرا 
اینه��ا خودش��ان را به آغوش کش��نده آب 
سطل می اندازند؟ تا اینکه چشمم به جمال 
یک فامیل دور و همه چی دان روش��ن شد. 
در همان برهه کوتاه رفت وآم��دی که با ما 
داش��ت، مرجعی بود برای سؤاالت پرتکرار 
و پرشمار کودکی من. شرلوک هلمزی بود 
برای خودش. خیلی عالی به تجزیه و تحلیل، 
به دیدن زوای��ای پنهان و گاه دس��ت های 
پشت پرده هر ماجرایی می پرداخت. به طرز 
عجیب و ولع آفرینی با مفهوم »دانایی« یگانه 

و با فعل »نمی دان��م« بیگانه بود. یک بار راز 
خودکشی مورچه های بالدار را از او پرسیدم. 
در جوابم بعد یک س��خنرانی پیرامون انواع 
گونه های حش��رات گفت: مورچه ها وقتی 
خیلی می چرخند سرش��ان گی��ج می رود 
و می افتند زی��ر المپ. حالش��ان که خوب 
می شود، می پرند و می روند. اما پدرت با این 
سطل آب اکوسیستم خانه را برهم زده و این 
بینوایان می افتند در دام آبی او و خالص! یک 

نسل کشی واقعی!
با طول و تفصیلی ک��ه داد، کنجکاو دیدن 
صحنه افتادن مورچه ها شدم. یک بار المپ 
را روش��ن کردم و در حالت استتار از گوشه 
اتاق چش��م دوختم به حدفاصل��ه المپ تا 
زمین برای یافتن تجربه دیدن سرگیجه و 
سقوط مورچه ها. چندساعتی معطل ماندم 
اما هیچ حشره بالداری س��رگیجه نگرفت 
و نیفتاد. بعدها، هم فهمی��دم مورچه ها به 
هوای عکس ن��ور المپ در آب، سرش��ان 
می رود زی��رآب و هم دریافت��م وی، از این 
آدرس های غلط زیاد داده و فی الواقع شده 

عصاکش ما بچه های کورسواد.
تقریباً هر روز افراد متعددی شبیه آن فامیل 
دور خودمان می بینم که تلی از تحلیل در 
چینه و چانه برای ه��ر حادثه ای انبار کرده 
و به برکت فجازی همیشه نشخوار و توزیع 
می کنند. تحلیل هایی که هیچ درزی ندارند 

تا مو الی آن برود. تحلیل هایی اما غلط.
نتیج��ه اخالق��ی: اگ��ه نمی دونی��م بگیم 

نمی دونیم. »ال أدری نصف العلم!«

  مهدي خرامان در رشته توییتي نوشت: 
ی��ادم اس��ت روزه��اي اول کرون��ا از آمار 
مرگ ومیر ایتالیا خیلي ش��وکه ش��دم، اما 
این آمار از کجا نشئت مي گیرد؟! دلیل این 
پیري چیست؟ در دهه 90 میالدي نرخ رشد 
جمعیت در ایتالیا نزدیک به صفر مي شود و 
امروز منفي است، اتفاقي که کم کم در ایران 
در حال رخ دادن اس��ت، آمار رشد زیر یک 
درصد مي  تواند جدي ترین زنگ خطر کشور 
محس��وب ش��ود. در دهه 90 ضرب المثل 
معروفي بی��ن جوان ه��اي ایتالیایي گفته 
مي شد، ضرب المثلي که مي گوید: »ازدواج، 
مدف��ن عش��ق و شادي هاس��ت!« جمل��ه 
آشنایي که امروز ما جوان هاي ایراني به طور 
دیگري مي گوییم: »مگه خ��رم که ازدواج 
کنم، وقتي دارم عشق و حالم رو مي کنم«، 
اما هر دو جمله دلیل هاي مش��ترکي دارد!
مهم ترین دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت، 
ازدواج نکردن اس��ت، تا ازدواجي نباش��د، 
فرزندآوري نیست، اما مش��کل جوان هاي 

دهه نودي ایتالیا عیناً شبیه ما بود. سنت هاي 
تشریفاتي و پرهزینه در جامعه خرافات زده 
و سنت گراي ایتالیا، مش��کلي که ازدواج را 
به یک غول بي شاخ و دم و ترسناک تبدیل 
کرد. در ایتالی��ا، رعایت برخي تش��ریفات 
ازدواج، ج��زو ضروریات اس��ت، مثل خرید 
گل و لباس، برگزاري مراسم ویژه در کلیسا، 
نواختن موسیقي و باالخره دادن شام یا نهار 
به مهمان ها، اگ��ر زوج ایتالیایي تن به این 
مراس��مات ندهند، خانواده اش مي گویند: 
»بدش��گون کردن زیباتری��ن روز زندگي« 
یا به قول ایراني ها: »یه ش��ب که هزار شب 
نمیش��ه« تازه اگر این هفت خان را رد کند 
به هزینه سرسام آور شروع زندگي )مسکن، 
لوازم خانه و...( مي رس��د، ب��ه خاطر همین 
خیلي وقت است جوان هاي ایتالیایي دیگر 
دوس��ت ندارند شادي هایش��ان را با ازدواج 
دفن کنند، مس��ئله اي که اگر ما هم جدي 
نگیریم، مطمئناً عاقبتمان همچون ایتالیا و 

شاید خیلي بدتر از آن مي شود!

زاگرس از هر سو در حال سوختن است و 
فيلم ها و كليپ هاي وحشتناكي از گونه هاي 
جانوري تلف ش�ده در اين آتش س�وزي 
منعكس مي ش�ود. كاربران ش�بكه هاي 
اجتماعي نگران تر از هر زمان ديگر براي 
محيط زيس�ت ايران فرياد مي كش�ند و 
از بي توجهي مس�ئوالن، م�ردم و فعاالن 
محيط زيس�ت به اي�ن واقع دهش�تناك 
مي نالن�د. در ادام�ه برخ�ي از فريادهاي 
كاربران در دنياي مج�ازي را مي خوانيد:

  اميد توشه:
اینها حیات وحش زاگرس است که گله گله 
در آتش تلف مي ش��وند و هن��وز خبري از 
آنها در اینس��تاگرام فارس��ي نیست؛ شاید 
چون الیک خور کوآالهاي سوخته استرالیا 

بیشتر بود. 
  ميرا قرباني فر:

زاگرس در پنج استان کشور در حال سوختن 
اس��ت و یک��ي از بزرگ تری��ن بحران هاي 
محیط زیستي پیش روي ایران! پیش از آن 
که از این دیرتر شود زاگرس را دریابید. منابع 
آب ایران اکنون در خطر جدي و هیئت دولت 

گویا هنوز عمق فاجعه را نفهمیده است. 
  سيد نظام الدين موسوي:

جنگل هاي زاگرس عالوه بر آنکه یک ثروت 
بزرگ ملي به شمار مي آیند، بزرگ ترین مانع 
طبیعي س��یالب هاي مخربي هس��تند که 
دشت هاي جنوب و مرکز را تهدید مي کنند. 
آتش س��وزي هاي گاه و بي گاه، این سرمایه 
بزرگ را در معرض خطر ج��دي قرار داده و 
الزم است براي مقابله با آن سازوکار و بودجه 

مناسب اختصاص یابد. 

  حميد خدابخشي:
اگر آتش س��وزي هاي زاگرس ادامه دار باشه 
باید منتظر س��یالب ها و خس��ارت بیشتر، 
شسته شدن خاک ها و افزایش رسوبات در 
مخازن سدها و کوتاه شدن عمر مفید و تولید 
نشدن برق در تابستان ها باشیم. از همه مهم تر 
آبي براي انتقال باقي نخواهد ماند! پس براي 
رسیدن به آرزوها به مهار آتش کمک کنید. 

  م. طالبي دارستاني:
»َوَجَعلَْن��ا ِم��َن الَْماء ُکَلّ َش��ْيءٍ َح��ٍيّ أََفاَل 
یُْؤِمُنوَن؟« طبق آمار ح��دود 40 درصد آب 
تولیدي کش��ور مدیون جنگل هاي زاگرس 

است! زاگرس در آتش مي سوزد و ابتداییات 
حیات بشریمان)آب و هوا( در معرض نابودي؛ 

چه کسي پاسخگو است؟!
  محمد مهدي:

مي دانم چون کالس ن��دارد هیچ کس به تو 
و گونه هاي جانوري و گیاهی��ت کار ندارد، 
اما اگر در دلت کواال اس��ترالیا بود براي همه 

جذاب بودي. 
  سميه رفيعي:

دولت محترم چ��ه برنامه اي براي مدیریت 
بح��ران در جنگل هاي ب��ا ارزش زاگرس و 
ذخیره گاه هاي زیس��ت کره داشته و دارد؟ 

آتش سوزي پدیده اي غیرقابل پیش بیني 
نیست!

  نويد ميامي:
یکي از بزرگ ترین زیس��تگاه هاي اقلیم در 
آتش است، خاکستر شدن جنگل هاي خائیز 
تبعات پیچیده و خ��اص اقلیمي- اقتصادي 
را به منطقه تحمیل مي کند! این بي کفایتي 
نیست، سهل انگاري به محیط زیست نیست، 

این تعرض به مردم پیرامون است!
  جواد حيدريان:

جنگل هاي زاگرس در حالي از دشستان تا 
گچساران و بدره و لرستان در حال گداختن اند 
که تجهیزات اطفاي حریق نیست که شعله ها 
را خفه کن��د. با این حال ش��رکتي با عنوان 
»هواپیمای��ي خدم��ات ویژه کش��اورزي« 
نزدیک 80 سال است تأسیس شده و همین 
اکنون نزدیک 30 هلیکوپترش دارند، خاک 
مي خورند. این ش��رکت زیرمجموعه وزارت 
کشاورزي از دهه 30 براي مبارزه با طغیان 
ملخ ، سم پاشي با هواپیما انجام مي دهد. این 
ظرفیت به لحاظ حقوقي و زیرساختي براي 
مقابله با آتش سوزي وجود دارد. خلبانان ماهر 
و هلیکوپتر هاي مخصوص همین االن وجود 
دارند، ولي آنچه نیست، اعتبار و بودجه و البته 
اراده است. با وجود فرودگاه هاي ویژه و مجهز 
در استان هاي قزوین، گلستان، خوزستان و 
فارس و آشیانه هاي مناسب در دیگر استان  ها، 
باید تأمین بودجه براي راه اندازي هواپیما ها 
با کیت هاي مخصوص اطف��اي حریق مثل 
آب و پودرهاي مخصوص ص��ورت بگیرد تا 
رویشگاه هاي جنگلي بیش از این بیم آتش 

را به جان نخرند. 

   سيد ياسر جبرائيلي:
تهدید به آشوب توسط باند یک منتخب مفسد 
مجلس یازدهم که در دوران بررسي صالحیت ها 
نیز انجام شد، سند دیگري دال بر ضرورت رد 
اعتبارنامه این نماینده توسط مجلس انقالبي 
است. ایران تگزاس نیست، آن جناب و حامیانش 
هم کابوي نیستند. از حقوق مردم رنج کشیده و 

محروم گچساران کوتاه نیایید. 
   امير اكبري:

اگ��ر تهدی��د طرفدارهاي تاجگ��ردون به 
شورش و ناامني باعث کوتاه اومدن مجلس 
بشه این میش��ه یه س��نگ بناي غلط و از 
این به بعد مفسدین اقتصادي براي فرار از 
مجازات و برخورد، دست به ایجاد گروه هاي 

مسلح و ایجاد ناامني میزنن. 
  سمانه رسولي:

امثال تاجگردون یک شخص نیست یک 
جریان مافیایي البي گري، رانت و زور است. 

اگر براي حذف جریان تاجگردون از خانه 
ملت عزمي جدي از سوي تمام قوا صورت 
نگیرد به هم��ه جریان هاي فس��اد اجازه 
مي دهیم که با زور، تهدید و سالح مي توانند 
به خواسته خود برسند، در حالي که انقالب 
اسالمي هیچ زور و تهدیدي را برنمي تابد. 

   حامد ياري:
نماین��ده اي که به اعتبارنام��ه تاجگردون 
اعتراض کرده، با اس��لحه گرم تهدید شده 
است! گویا تاجگردون و طرفدارانش عالقه 
زیادي به اس��لحه دارند و ع��ادت کرده اند 
هرکس��ي را که مخالفت کند با اسلحه به 
استقبالش بروند. لیاخوف آسوده بخواب، 

طرفداران تاجگردون بیدارند!
   محمد محسني:

دوره بزن دررو بین المللي براي ما تموم شده 
است! بزن دررو داخلي که دیگر هیچ! با این 
اوصاف تا آخرش و ت��ا اخراج تاجگردون از 

مجلس نباید کوتاه بیایید. هیچ غلطي هم 
نمي تواند بکند. 

  محمد مهدي كرباليي:
اینکه تاجگردون دارد ب��ه راحتي تهدید 
مي کند، نشان از این است که این فرد اگر 
بماند ب��ه راحتي مي توان��د موقع تصویب 
قوانین، استیضاح ها و... نماینده ها را تهدید 
کند که اگر فالن کار را انجام ندهند ]فالن 
مي شوند[ پس بهتر است هرچه زودتر این 

دندان کرم زده را بیندازید دور. 
  علي مختار زاده:

اگر واقعا این تهدیدها انجام ش��ده باشد و 
اگر برخوردي صورت نگی��رد با این بزک 
پدرخوانده گونه، سنگ بناي وحشتناکي 
در کشور گذاشته خواهد شد و آن هم اجیر 
کردن گروه هاي مسلح براي تهدید و ارعاب 
حکومت از طرف صاحب��ان رانت و قدرت 

خواهد بود. 

   سيد سجاد مدني:
اعتراض به اعتبارنامه منتخبان حق مسلم 
سایر منتخبان است. تحریک کنندگان باید 
تحت تعقیب امنیت��ي قرار گیرند. مجلس 
انقالب��ي در س��الروز ارتحال ام��ام راحل 
عظیم الشأن، آزمون بزرگي در پیش دارد. 

  روح اهلل عالم زاده:
چه اعتبارنامه تاجگردون تأیید بشود و چه 
نشود، تأیید اعتبارنامه ها در مجلس از حالت 
تشریفاتي به حالتي جدي تر تغییر پیدا کرد، 

آن هم به لطف چند نماینده شجاع. 
  محسن اكبري:

مسلم و مؤمن از این تهدیدات نمي ترسد، 
اتفاقاً محکم و استوار با فهم اینکه درست زده 
به خال تا آخر گام برم��ي دارد؛ به امید خدا. 
کسي که وس��ط کار وامي دهد بزرگ ترین 
ظلم را در حق مستضعف کرده است. مردم 

پشتتان هستند برنو کیلویي چند. 
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استخاره و شرايط انجام آن
كان�ال رس�مي آي�ت اهلل فاطمي ني�ا در تلگ�رام بخش�ي 
از فرمايش�ات ايش�ان در جلس�ه ١٠٩ س�يري در صحيفه 
س�جاديه ب�ه اش�تراك گذاش�ت. اس�تاد مي فرماين�د:

اس��تخاره دو نوع است، یک وقتي است که انس��ان فقط با قلب و 
زبان خود از خداي متعال طلب خیر مي کند که اس��تخاره  اصلي 
هم همین است، مثاًل من به دنبال کاري مي روم و دعا مي کنم و 
از خداي متعال مي خواهم که در این کار من خیر قرار دهد.  یک 
نوع دیگر استخاره است که مثاًل با تسبیح یا قرآن انجام مي شود و 
این نوع استخاره براي زماني است که ابهام و تردیدي در گوشه اي 
از گوشه هاي قلب ما بماند که با مشورت هم برطرف نشود، و اال در 
جایي که مشورت کرده ایم و ابهام و شکي نداریم، دیگر استخاره 
جا ندارد.  مثاًل براي دختر خانومي خواستگار آمده، خواستگار و 
خانواده ایشان از لحاظ تدین ، اخالق، رفتار و... مورد رضایت هستند 
و آنها را کامالً مي شناسیم، در مشورت هم به این نتیجه رسیدیم که 

مورد مناسبي است، اینجا دیگر استخاره الزم نیست. 
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اگر در زاگرس كواالي استراليايي بود جذاب تر نبود!
ابراز تأسف كاربران شبكه هاي اجتماعي از بي توجهي به آتش سوزي جنگل هاي زاگرس

 لياخوف آسوده بخواب!
طرفداران تاجگردون بيدارند

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تهديد به قتل برخی نمايندگانی كه به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض كردند

مالك شريعتي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي، در توييتي خبر داده 
اس�ت كه بعد از اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون عده اي او و خانواده اش را تهديد به 
قتل با تفنگ برنو كرده اند. او نوشته اس�ت: »از ديروز عصر دهها تماس و پيام تشكر 
دريافت كرده ام و چندين پيام فحش و تهديد: پش�يمان خواهيد شد؛ نفتي از منطقه 
خارج نخواهد شد؛ با برنو پشت تاجگردون ايستاده ايم؛ تقاص اين كار را شما و خانواده 
خواهيد داد و...! همكار سابق! پياده شو با هم بريم!« احمد نادري، ديگر نماينده معترض 
به اعتبارنامه تاجگردون نيز در توييتي نوشت: »از ديروز كه به اعتبارنامه جناب آقاي 
تاجگردون اعتراض كرده ام، هزاران پيام تهديد و تشكر ارسال شده است. جالب ترين 

آن، تهديد به برخورد با اسلحه گرم بوده است. قبل از انتخابات هم نظام را تهديد كرده 
بودند اگر صالحيت ايش�ان تأييد نشود، درگيري مس�لحانه اتفاق مي افتد. « مجتبي 
رضاخواه ديگر نماينده اي ك�ه نامه اعتراضي به اعتبارنامه تاجگ�ردون را امضا كرده 
بود، نيز توييت كرد: »تا چندي پيش، حتي تمدن هاي ديگه را هم به گفت وگو دعوت 
مي كردند؛ جديداً براي بررسي اعتبارنامه، تهديد مسلحانه مي كنند! هيچ وقت يك 
جوان انقالبي را تهديد نكنيد!« كاربران شبكه هاي اجتماعي از تهديدهاي تاجگردون 
به خش�م آمدند و ضمن حمايت از كانديداه�اي معترض از مجلس خواس�تند كه در 
برخورد با مفس�د قاطعانه عمل كند. در ادامه بخش�ي از اين واكنش ها را مي خوانيد:

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

   گزارش

چرا مديري مي خواهد خواننده باشد؟
دکت��ر فردین علیخ��واه در صفح��ه اینس��تاگرام خود نوش��ت: امید 
حاجیلي)خواننده و نوازنده( در برنامه دورهمي ش��رکت کرده بود. در 
پایان برنامه از مدیري سؤال کرد که چرا مي خواند؟ منظورش آن بود 
که چرا به زمین و زمان مي زند تا خواننده شود، آلبوم بدهد و کنسرت 
بگذارد. این س��ؤال درباره مهران مدیري را من هم همیش��ه از خودم 
مي پرس��یدم. گاهي اوقات فکر مي کنم ش��غل آدم مي تواند تبدیل به 
پدیده اي کاماًل روتین و نخ نما شود. تکراري شود به طوري که دیگر هیچ 
هیجاني در او به وجود نیاورد. به ویژه وقتي کسي در حرفه اي که دارد 
انجام مي دهد به اوج ها رسیده باشد. مثالً درباره بازیگري یا سریال سازي 
یا کارگرداني واقعاً چه خبري مي تواند باعث شود که چشم هاي مهران 
مدیري از خوشحالي و شوق شنیدن آن برق بزند؟ چه خبري مي تواند 
باعث شود تا او با شنیدنش در هوا بشکن بزند و بگوید آره من تونستم. 
من فکر مي کنم در زمینه کاري که هم اکن��ون مدیري انجام مي دهد 
یعني کارگرداني یا بازیگري تقریباً هیچ خبري او را به وجد نخواهد آورد. 
براي همین تالش مي کند بخواند. فعاًل خواندن، کنس��رت گذاشتن، 
انتشار آلبوم موسیقي براي او هیجان دارد. عرصه اي جدید براي اوست. 
عرصه اي است که شاید با شنیدن خبري از پیروزي ها و پیشرفت هایش 
خوشحال شود، به شوق آید و چش��م هایش برق بزند. آنچه بر مدیري 
مي گذرد، ممکن اس��ت براي بس��یاري از آدم ها رخ دهد. بخش��ي از 
خودکش��ي ها در بین چهره هاي مش��هور س��ینما، تلویزیون و حتي 
نویسندگي خوشحال نشدن از هیچ خبري در عرصه هاي حرفه اي شان 
بوده که دچار تکرار و تکرار شده. گویا آدم ها باید فکري هم براي لحظات 
پس از فتح کردن تمام قله ها داشته باشند. فتح کردن سخت است، ولي 

کنار آمدن با رخوت و مالل پس از فتح سخت تر.

تست هاي آنها و تست هاي ما!
محمد رضا شهبازي با انتش��ار تصاویر فوق از تناقض شبه خبرگزاري 
رادیو فردا در انعکاس اخبار شکس��ت تس��ت ماهواره ایران و امریکا، با 

زبان طنز نوشت:
تصویر اول مربوط به انفجار موتور موشک هنگام تست، در امریکاست. 
پیش��رفت علمي و جلو بردن دانش بشري، همیشه نیازمند صبر بوده. 
همین آزمون و خطاهاست که علم بشر رو به اینجا رسونده. پول هایي 
که صرف این آزمایش ها میش��ه هزینه نیس��ت، بلکه سرمایه گذاریه؛ 
سرمایه گذاري براي نسل هاي بعد. اگر قرار بود از شکست بترسیم، امروز 

غرب پیشگام علم و تکنولوژي نبود... 
اما تصویر دوم مربوط به شکست آزمایش موشک ماهواره بر در ایران است. 
این شکست را مي شود نمادي از پایان تالش هاي جاه طلبانه ایران دانست، 
اما متأسفانه حکومت توتالیتر ایران به جاي اینکه از این شکست ها درس 

بگیرد، پول مردم را خرج آزمایش هاي بعدي و بعدي مي کند. 

   سبوي دوست

مورچه های بالدار

جدي ترين زنگ خطر كشور
ايران در مسير ايتاليا شدن!

    تصویر منتخب

   تمسخر ترامپ در سايه جنگ با توئيتر توسط روزنامه آلمانی هندلس بالت


