
کوتاه ترین معنی آرامش
مجید بامری با اشاره به عکسی از حضور سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی 
سپاه در سیستان و بلوچستان نوشت: گپ و گفت خودمانی کودکان بلوچ 
وطن با یکی از عالی  ترین مقامات نظامی کشورمان؛ به گمانم کوتاه ترین 
معنی آرامش و امنیت در این تصویر نهفته، جایی که چند ده کیلومتر آن 

طرف ترش افغانستان و پاکستان جوالنگاه ناامنی و جنگند.

7 دروغ علیه واکسن برکت در ۴ ماه!
علی رنجبر در توئیتی نوشت: مهاجرت دانشمند کلیدی واکسن، چینی بودن 
واکسن، اظهارات خالف واقع رئیس نظام پزشکی، حمله به مجموعه دارویی، 
مرگ جوان یزدی بر اثر تزریق واکسن، خرابکاری در خط تولید، صفحه جعلی 
خبرگزاری صداوسیما! هفت خبر دروغ با ضریب انتشار باال علیه واکسن برکت 

در کمتر از چهار ماه. حجم زیادی از دشمنی رو شاهد هستیم.

کارآمدسازی شوراهای شهر و روستا 
چگونه؟

صفحه منتسب به مرکز پژوهش های مجلس توئیت کرد: بر اساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس با عنوان »راهکارهای تقویت شوراهای اسالمی 
شهر و روستا از نگاه رهبر معظم انقالب « برای عملکرد مطلوب شوراهای 
اسالمی شهر و روستا موارد ذیل ضروری است: »عدم سیاسی کاری در 
شورا«، »انتخاب ش��هرداران/ دهیاران متعهد و متخصص«، »تعامل و 
نظارت بر شهردار و شهرداری«، »مبارزه با فساد و رشوه خواری در سطح 
محلی«، »روش علمی برای اداره شهر«، »پیش بینی منبع درآمدی سالم 

و پایدار « و »توجه به مختصات شهر اسالمی.«

چه قوانینی برای حیوان خانگی داریم؟
لیا آبنوس، س��اکن روس��یه، در پی بحث های کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی در خصوص نگهداری سگ به عنوان حیوان خانگی و حق سایر 
شهروندان، در خصوص قوانین سگ داش��تن در روسیه نوشت: قوانین 

سگ داشتن تو روسیه اینجوریه:
1- خونه تون باید شرایط نگهداری حیوان داشته باشه و منافع ساکنین رعایت بشه.

2- دولت مکان هایی تعیین کرده مخصوص پیاده روی سگ.
3- دولت لیست سگ های خطرناک تعیین کرده که اگه اون رو خریدین 

.حق ندارید بدون پوزه بند تو مکان عمومی بیاریدشون.
4- باید حتماً با بند و قالده تو آسانسور و زمین بازی بچه ها و ورزش باشه.

5- باید تو مکان عمومی دستشویی شو جمع کنید.
6- اون هایی که کارآفرین هستند حق نگهداری سگ رو ندارن.

اینها ماده 13 قانون فدرال روسیه است که چندوقت یک بار آپدیت میشه. 
حاال تو ایران چه قوانینی داریم؟!

    احسان اسقایی:
 سامانه  همدم موجب افزایش  ازدواج نخواهد 
شد. این روزها همه همدم دارن اما  پول و  کار 

و  خونه برای ازدواج ندارن.
  کیوان ساعدی:

 پلتفرم  همدم با توجه به کاهش آشنایی ها 
و ازدواج سنتی )که معتقدم بهترین شیوه 
اس��ت(، برای جامعه  امروز ما مفید اس��ت. 

کاش سال ها قبل تر راه اندازی می شد.
  مهدیس پرپانچی:

 تو جامعه ای که اشتغال و مسکن و ایمنی و 
امید و آینده برای جوانان حل شده، طبیعتاً 

فقط باید همدیگه رو پیدا کنن! 
  عرفان مظاهری:

 همواره شاهد ارائه راه حل های کاماًل غلط در 
مسائل  اجتماعی کشور هستیم. بدافزار  همدم 
با چه پارامتری  صحت سنجی داده های مبادله 
ش��ده در خود را انجام می دهد؟ چه فرآیند 
 علمی و  تحقیقاتی در م��ورد  ازدواج ما را به 
تولید  همسریابی رس��انده به جای برطرف 

کردن معضالت بزرگ  اقتصادی  جوانان؟
  حمید مقدم:

 واقع��اً نمی فهم��م مش��کل تون چی��ه؟ به 
دوس��ت یابی تو خیاب��ون کاری ندارید، به 
اپلیکیشن همسریابی ایراد می گیرید؟ متوجه 
هستید با مسخره کردن این اپلیکیشن امکان 

ازدواج از طریق رو هم کم می کنید؟
   فاطمه سادات بکائی:

 هر کاربر توئیتری یه جمله سازی با کلمات به هم 
ریخته تیندر، هم��دم و تبیان... محض رضای 
خدا یک نفرشون هم نرفته بخونه این پلتفرم 

اصالً چی هست و چه جوری کار می کنه! چرا در 
واکنش نشون دادن به همه چیز عجله داریم؟!

  عارف چراغی:
 10 دلیل برای اینکه بدونید پلتفرم همدم 
هیچ ش��باهتی به اپ ه��ای دیتینگ مثل 
تیندر نداره: 1. همدم احراز هویت دقیقی 
داره مثل یک بانک؛ 2. فق��ط برای ازدواج 
دائم و به ش��کل تک همس��ری است؛ 3. بر 
اساس تست های روانشناسی مناسب ترین 
گزینه را به ش��ما معرفی می کنه؛  4. اولین 
مالقات فقط با حضور خانواده و مشاورین 

انج��ام می ش��ه؛ 5. همدم برای تس��هیل 
دسترسی کاربران راه اندازی شده تا فعالیت 
شبکه های جعلی کمرنگ بشه؛ 6. همدم به 
جای فاکتورهایی مثل ق��د و وزن کاربر، بر 
روی آگاهی و تعهد افراد تمرکز داره؛  7.ده ها 
مشاور شما رو در مراحل آشنایی همراهی 
می کنند؛ 8. همدم ش��انس ازدواج رو باال 
می بره و فرصت سوءاس��تفاده و هوسرانی 
به کاربران نم��ی ده؛ 9. مش��اورین همدم 
تا مدت ها پس از ازدواج با ش��ما همراهند 
تا از پس مش��کالت راحت ت��ر عبور کنید؛ 

10.گزینه پیشنهادی همدم برای کاربران 
صرفاً بر اساس هوش مصنوعی نیست.

   صادق نیکو:
 مشکل جوانان ما برای ازدواج نکردن معیشتی 
است یا نداشتن گزینه مناسب؟ مشکل همه 
جوانان مجرد نداشتن شرایط اقتصادی نیست 
و بس��یاری از جوانان به دلیل محدودیت ها 
دسترس��ی به گزینه های مناس��ب ندارند. 
مأموریت مؤسس��ه فرهنگی تبیان حل این 
مشکل است و همدم یک گام جدی در مسیر 

تسهیل ازدواج است. 
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همدم خوبی برای ازدواج شود؟

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به رونمایی از نرم افزار »همدم«

رونمایی محمدباق�ر قالیباف، رئیس مجلس ش�ورای اس�امی از پلتف�رم همدم که 
نرم اف�زاری برای تس�هیل ام�ر ازدواج و همس�ریابی معرفی ش�ده اس�ت موجی از 
واکنش های مثبت و منفی را به همراه داشت. برخی کاربران این نرم افزار را مثبت تلقی 
کردند و آن را راه حلی برای مشکل برخی از جوانان قلمداد کردند و برخی دیگر آن را 

بدافزار خواندند و از معایبش گفتند. برخی کاربران نیز دلیل اصلی عدم ازدواج را نه 
پیدا کردن همسر مناسب که مشکات معیشتی خواندند و رونمایی از چنین نرم افزاری 
را تحلیل غلط آسیب های اجتماعی دانستند و از مسئوالن خواستند به اصل و ریشه 
مش�کات بپردازند. در ادامه بخش هایی از واکنش های مختل�ف کاربران را بخوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

آیادستدادنراازدستدادهایم؟

آیا جهان در حال بازگشت به زندگی عادی است؟
کانال تلگرامی ایسپا نوشت: ش��اخص جهانی وضعیت عادی )نرمال( توسط »اکونومیست« 
به منظور سنجش وضعیت موجود ناشی از شیوع ویروس کرونا طراحی و تدوین شده است. 
شاخص مذکور سه بعد حمل و نقل و س��فر )حمل و نقل عمومی، میزان پروازهای داخلی و 
خارجی و ترافیک در شهرها(، س��رگرمی و تفریحات )س��پری کردن زمان بیرون از منزل، 
درآمد گیشه های سینما و حضور در رویدادهای ورزشی( و کسب و کار و شغل )گشت زنی در 
فروشگاه  ها و حضور در ادارات( را شامل می ش��ود. شاخص وضعیت عادی در 50 کشور )76 
درصد از جمعیت جهان( مورد سنجش و رصد قرار گرفته و هر هفته به روزرسانی می شود. این 
شاخص وضعیت نرمال یا عادی )قبل از شیوع کرونا( در هر یک از موارد را 100 فرض کرده 

است و عدد حاضر میانگین وزنی در بازه صفر تا 100 محاسبه شده است.
آخرین به روزرسانی شاخص در 9 تیر 1400 انجام شده است. میانگین شاخص وضعیت عادی 
در بازه صفر تا 100 برابر با 66 محاسبه شده است. از دیدگاه مردم »سپری کردن زمان بیرون 
از منزل« با میانگین 95 فاصله اندکی با موقعیت پیش از شیوع ویروس کرونا دارد. »گشت زنی 
و رفتن به فروشگاه و خرید« با میانگین 91، »حضور در ادارات و محل کار « با نمره 80، »حمل 
و نقل عمومی « با نمره 80 از صد، »ترافیک شهری« با نمره 72، »پروازهای داخلی و خارجی « 
با میانگین 29، »درآمد گیشه های سینما« با میانگین 23 و »حضور در رویدادهای ورزشی 
حرفه ای « با 17 در جایگاه بعدی قرار می گیرند. کشورهای هنگ کنگ با نمره میانگین 96/3 
و نیوزلند با 87/8 در صدر قرار دارند و کش��ورهای هند با نمره 46/5، تایوان با نمره 43/7 و 

مالزی با نمره میانگین 27/3 در رده های آخر جای می گیرند.

دوای درد روح قرص نیست!
الهام صباحی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: چند وقت پیش دانشجوی پسادکتری دانشگاه 
فردوسی مشهد خودکشی کرد. علت آن افس��ردگی اعالم شد. دانش��گاه اعالم برائت کرد. 
افسردگی را جدی بگیریم. همان قدر که از اپیدمی کرونا ترسیدیم. درد فقط جسمی نیست 
روح نیز دردمند است. مرگ مثل خواب اولین راهکار آسان برای تمام کردن تمام درگیری های 
ذهنی و روحی و پرسش های بدون پاسخی است که جسم را به زنجیر کشیده است. راهکارهای 
دوم و سوم هزینه بر و نیازمند همراه دلسوز و صبور است. علم با تمام پیشرفتش در فهم روح 
به آنجا نرسیده است که شدت درد زیس��تن را بفهمد و برای همین روح را هم مثل جسم با 
قرص درمان می کند تا بخوابد و خمارگونه زندگی را پریش��ان نکند. افسردگی یک برچسب 
شیک نیست مثل وسواس که این روز ها هرکس توی صحبت هایشان آن را می گوید تا شدت 
ضعف گفت وگو را باالتر ببرند. یادمان باشد! افسردگی پذیرشش سخت تر از بیان است و بیانش 
سخت تر از پذیرش است. پرسش  ها را جدی بگیرید و سؤاالت فلسفی مثل النه زنبور است آن 

را تکان ندهید. نیش اولین نوش شماست اگر نمیرید.

راه بسازید نه بن بست!
محمدمهدی تهرانی در کانال تلگرامی خود نوشت: دغدغه وزارت علوم واضح است. تحصیل 
دانشجوی کارشناسی در ارشِد غیرمرتبط به کیفیت آموزشی آسیب می زند. درست هم هست. 
واقعیت آن است که دروس پیش نیاز در موارد متعددی نمی تواند این کاستی را پوشش دهد. 

راه حل اما آیا ایجاد بن بست است؟
اگر دانشجویی به هر دلیلی در شرایط خانوادگی و اجتماعی اش تصمیمی اشتباه گرفته، باید 
از تحصیل در رشته ای که به آن عالقه دارد و می تواند در آن مفید واقع شود بازبماند؟ راه حل 
ساده است. به جای بن بست، راه بسازید. این کار را می توان خیلی ساده با بازبینی در دروس 
پیش نیاز رشته های مختلف انجام داد. مثاًل رشته اقتصاد، نیاز به آشنایی قابل توجهی چه در 
دروس کالن و خرد و چه در دروس ریاضی و آم��ار و... دارد که تعداد واحدهای درنظر گرفته 
شده، به هیچ وجه نمی تواند این کاس��تی را جبران کند. به جای ساخت بن بست، فکر کنید 
ببینید برای ورود به هر رشته غیرمرتبط چند واحد پیش نیاز و چه واحد هایی ضروری است. 

یعنی چه که تعداد پیش نیاز ها برای همه رشته  ها یکی است؟
عالوه بر این، بن بست تحصیل همزمان را بردارید. این همه تخصص گرایی وارداتی، امروز حتی 
در غرب هم نیست. به ترکیب کابینه  ها و تحصیالت آن طرفی  ها بنگرید که در چند رشته ورود 

دارند. چرا جلوی نخبگان موانع بی خود ایجاد می کنید؟ 
تحصیل در دانشگاه، قانون و موظفی های خود را دارد که مراعات همان  ها برای حفظ کیفیت 
آموزشی کافی است. قالب زدِن نخبگان کشور در یک مسیر کلیشه ای و بستن راه مطهری های 
جوان و نخبگان چندرشته ای به سود کشور نیس��ت. خصوصاً آنکه داوطلبان دانشگاه  ها نیز 

کاهش یافته و چنین تجدیدنظری از حیث اقتصادی نیز به سود دانشگاه هاست.

 فیس بوک و اینستاگرام 
چطور شما را فقیرتر می کنند؟!

کانال تلگرامی »عصر هوشمندی « نوشت: نتایج نظرسنجی سال گذشته مینت نشان داد بیش 
از یک سوم امریکایی  ها اذعان می کنند که رسانه اجتماعی بر عادت های خرج کردن آنها تأثیر 
گذاشته است. با این  حال 64 درصد به این فکر می کنند که چطور دوستان شان می توانند از 
پس هزینه سفرهای مس��حورکننده و خودرو هایی که تصاویرشان را در فضای آنالین پست 

می کنند، بربیایند.
واضح است که رقابت با کل گروه اجتماعی، باعث ته کشیدن سریع پول خواهد شد. اما برنت 
وایس، هم مؤسس شرکت مشاوره مالی »فِست ولث « می گوید اشتباه واقعی در وهله نخست 
باور آنچه است که در فضای آنالین مشاهده می کنید. به گفته این مشاور مالی، فراموش کردن 
این که فیس بوک و اینستاگرام هرگز کل ماجرا را به ما نمی گویند، راحت است. اگر به رسانه 
اجتماعی بچسبیم، زندگی کاماًل متفاوتی را به تصویر می کش��د که واقعیتی که به ما نشان 
داده می شود، نیست. همه یک مراسم عروسی 50 هزار دالری دارند و همه یک خانه خیلی 
بزرگ دارند. اما واقعیت این است که بسیاری از افراد تصمیمات بسیار هوشمندانه و آگاهانه ای 
می گیرند. این به معنای آن نیست که آنها مراسم های عروسی خوبی نمی گیرند اما آن را با بقیه 
زندگی شان متوازن می کنند. افراد درباره عادت های سرمایه گذاری هوشمندانه یا هنگامی 
که پول بیش��تری را در پس انداز اضطراری خود می گذارند، مطلب آنالینی پست نمی کنند 
و مطمئناً درباره میزان بدهی که زیر بار آن می روند هم پس��ت نمی کنند. تصویر نادرست از 
وضعیت مالی دوستان مان ممکن است هنگامی که در آس��تانه گرفتن یک تصمیم بزرگ و 
احساسی مانند خرید اولین خانه مان هستیم، برای ما خطرناک باشد. وایس می گوید مشکل 
واقعی برنامه ریزی ضعیف نیست بلکه نداش��تن هیچ برنامه ریزی است. یکی از بزرگ ترین 

مشکالتی که مرتکب می شویم این است که اهداف درستی تعیین نمی کنیم.
بر اساس گزارش مانی وایز، وی توصیه می کند هنگامی که قرار است یک تصمیم مالی گرفته 
شود، بهترین راه خاموش کردن گوشی و دست برداشتن از فکر کردن درباره کار هایی است که 

دیگران انجام می دهند و در عوض متمرکز شدن به اهداف و ارزش های خودمان است.

بحران لبنان افزون تر می شود؟
سعید غفاری در کانال تلگرامی خود به تحلیل وضعیت لبنان پرداخت. او نوشته است:

1- در زمانی ک��ه لبنان بحرانی  ترین ش��رایطش را تجربه می کند، به نظر می رس��د موضوع 
استعفای سعد حریری نخست وزیر مکلف لبنان از مأموریت تشکیل دولت در این کشور کاماًل 
جدی شده است. از »نجیب میقاتی« و »تمام سالم « نخس��ت وزیران پیشین به عنوان افراد 
جایگزین یاد می شود، هرچند که گفته می شود منابع جریان 8 مارس تمام سالم را ترجیح 

می دهند اما هنوز وی از پذیرش مأموریت تشکیل دولت خودداری می کند.
2- به نظر می رسد سفر »دوروتی شیا« سفیر امریکا در لبنان با »آن گریو« همتای فرانسوی به 
عربستان به منظور جلب حمایت عربستان برای تشکیل دولت لبنان به گونه ای که حزب اهلل از 

آن حذف شده و یا حضور کمرنگی در این کابینه داشته باشد صورت گرفت.
3- گفته می شود سعد حریری بابت عدم تحقق مأموریت خود در تشکیل دولت عذرخواهی 
کرده است و ظرف روزهای آتی لیست وزیران پیشنهادی برای تشکیل دولت جدید را به میشل 
عون، رئیس جمهور این کشور می دهد. او در اواسط ماه ژوئن در توئیتی نوشت که »اولویتش 

تشکیل دولت قبل از استعفا است.«
بحران که افزون می شود:

4- تاکشی اوکوبو، س��فیر ژاپن در بیروت در توئیتر نوش��ت: »برق محل اقامتم از صبح زود 
قطع شده و به من گفته ش��د که احتمال وصل ش��دن برق وجود ندارد، اما کل فکرم پیش 

بیمارستان  ها و مطب هاست.«
5- لبنان با حاد ترین موج رکود در تاریخ نوین خود بنا به گفته بانک جهانی روبه رو است و لیره 
طی کمتر از دو سال بیش از 90 درصد ارزش خود را مقابل دالر از دست داده و بیش از نیمی 

از مردم این کشور در فقر به سر می برند.
6- دو نیروگاه اصلی برق در لبنان روز جمعه گذشته تعطیل شدند که اکثر مناطق این کشور را به 
دلیل قطعی برق غرق در تاریکی کرد. این تعطیلی ناشی از کمبود سوخت در این دو نیروگاه بوده 

که منجر به افزایش بحران شده است. در حالی که مردم فقط دو ساعت در روز برق داشتند.

امر به معروف یعنی دنده در دنده شدن!
آیت اهلل حائری شیرازی)ره(:

امر به  معروف و نهی از منکر چیست؟ به ساعت تان نگاه کنید؛ این 
چرخ دنده های ساعت، در هم دنده شده اند. دنده هایشان داخل هم 
است؛ یکی که می چرخد، دیگری را هم می چرخاند. امر به  معروف، 
یعنی اینکه دنده یکی در دنده دیگ��ری گیر کند. امر به  معروف، 
دنده است؛ ترک امر به  معروف، یعنی خالص کردن! خالص کردن 

یعنی اینکه یکی بچرخد و دیگری نچرخد.
وقتی امر به  معروف و نهی از منکر ترک می شود، یعنی این چرخ و 
آن چرخ از هم دور شده اند؛ زده ای توی خالص! این می چرخد، اما 
آن دیگری نمی چرخد. دنده فرد نمی خورد به دنده جمع؛ یعنی 
خوبی فرد، سرایت به دیگری نمی کند. خوبی  ها وقتی شخصی شد 
و امر به معروف تعطیل شد، این دارد برای خودش می چرخد و آن 
دیگری هم دارد برخالف آن می چرخد و منکرش را انجام می دهد. 

نتیجه اش این است که »مجموعه جامعه « نمی چرخد.
گاهی انس��ان زورش نمی رس��د دیگری را بچرخاند، می زند در 
خالص؛ خودش در زندگی شخصی اش یک آدم سالمی است، اما در 
زندگی اجتماعی دنده اش به دیگران گیر نمی کند. می خواهد اگر 
دیگران در غفلت می روند، او در غفلت نرود؛ اگر دیگران نمازشان را 
به تأخیر می اندازند، او به تأخیر نیندازد، لذا دنده را خالص می کند 
تا بتواند نمازش را سر وقت بخواند. اما نه، هنر این است که در عین 

اینکه انسان نمازش را سر وقت می خواند، در دنده هم بزند.
منبع: کانال تلگرامی »نکات ناب و حکمت های آیت اهلل حائری شیرازی«

   آیينه نفس

جواد تاجیک در توئیتی با اش��اره به تصویر فوق نوشت: همسرش، کربالی4 مفقود شد. 
سال ها چش��م به راهش ماند و از درد فراق، مریض و نابینا شد. امید داشت زنده برگردد 
اما بعد از 15سال استخوان هایش برگش��ت. موقع وداع با پیکر به وصال رسید. شب در 
سردخانه کنارهم بودند و فردا کنارهم به خاک سپرده ش��دند. سیده شهربانو موسوی و 

شهید احمد لرمرزبانی. #عشق_پاک

سیدپویان حسین پور که این روز ها برای حل مشکل آب به سیستان و بلوچستان سفر کرده 
است، در توئیتی نوش��ت: سیستان و بلوچس��تان، خیلی بزرگ تر از چیزی ا ست که تصور 
می کنیم. از جنوب تا شمال استان، بیش از هزار کیلومتر فاصله است! جغرافیای بدقلقی هم 
برای ایجاد زیرساخت های خدماتی مثل ش��بکه آب دارد. با همه این حرف ها، بزرگ ترین 

مشکل استان در مسئله آب، نه منابع آبی که سوءمدیریت است.

کانال تلگرام��ی »ترجمان « یادداش��تی از 
»استیون بیلی« را با ترجمه »علی امیری« به 
اشتراک گذاشت. چکیده ای از این یادداشت 
که در ضمن معرفی کتاب تازه »الشماهی«،  
به تفسیر زبان دست دادن و خطرات آن در 
دوره کرونا می پردازد، در ادامه آمده اس��ت: 
حرکات دس��ت در فرهنگ ه��ای مختلف 
معانی متفاوتی دارد. مثاًل معروف است که 
ایتالیایی  ها وقتی حس می کنند با کالم قادر 
به بیان احساس شان نیستند، از دستان شان 
کمک می گیرند. یا وقتی کس��ی دستش را 
مشت می کند و به قلبش می کوبد انگار که 
چندین جمله را یکجا بیان کرده است. در این 
میان یکی از دیرینه  ترین رسوم مشترک در 
طول تاریخ و میان جوامع مختلف دست  دادن 
است، رسمی ساده که می تواند معانی بسیار 

گوناگونی داشته باشد.
افس��وس که دیگر دس��ت دادن تابو ش��ده 
اس��ت. به گفته مایو کلینیک، دس��ت شما 
زیست س��الحی مرگب��ار، ممل��و از عوامل 
بیماری زاست که به همان اندازه ذرات معلق 
در هوا می تواند خطرناک باشد. طبق یکی از 
محاسبات، یک س��انتی متر مربع از پوست 
دست حاوی 10 میلیون باکتری است. حتی 
ویروس سرماخوردگی تا س��ه ساعت روی 

دست های نُشسته زنده می ماند.
در زمانه ما هر بحثی درباره گذشته و آینده 
دست دادن معنای خاصی را به ذهن متبادر 
می کند-  چون به جای دست دادن آرنج  ها یا 
مچ پاهای مان را به هم می زنیم. عقیده عمومی 

مبنی  بر این است که  دس��ت دادن ریشه در 
قرون وسطا دارد و برای نشان دادن این بوده 
که فرد دست دهنده، طبق حکایت چاوسر، 
شاعر انگلیسی ، »خنجری زیر ردایش« ندارد 
اما الَش��ماهی در کتاب تازه خود بی درنگ 
کذب  بودن این عقیده را ثابت می کند. او در 
موزه بغداد عراق نقشی برجسته از بین النهرین 
یافته که متعلق به قرن نهم پیش از میالد است 
و بسیار به مراسم دست دادن شبیه است. وی 
می گوی��د ارجاعاتی به دس��ت دادن در آثار 
هومر نیز وجود دارد. در واقع، قدمت نظریه 
اسلحه پنهان برای دس��ت دادن به مقاله ای 
بازمی گردد ک��ه در مجله هارپرز در س��ال 
1870 منتشر شد. ضمناً در سال 1901، لئون 
چولگوش به رئیس جمهور مک کینلی نزدیک 
شد و برای دس��ت دادن دستش را دراز کرد، 
سپس با تفنگی که در دست دیگرش پنهان 
کرده بود به او شلیک کرد. گویا همان طور که 
در مکتب ذن می گویند، هر چه درست است، 

متضادش درست تر است.
در سال گذشته از بسیاری از حرکات صمیمانه 
ی  عمومی و زورکی خالص شدیم، و این تسالاّ
خاطری برای افراد خجالتی بود. دست دادن 
که اساساً ممنوع شده است؛ اما عالوه بر آن 
دیگر این مصیبت را نداریم که آیا نیاز است از 
دور برای هم بوس بفرستیم و اگر هست از چه 
نوعی شروع کنیم و چقدر آن را ِکش دهیم. 
اما دست دادن برای فرهنگ ما چنان بنیادین 
است که اگر از زندگی روزمره مان ناپدید شود، 

انگار چیز مهمی را از دست داده ایم.
با این  حال انسان شناسان نمی توانند معیاّن 
کنند که آیا دست دادن امری جهان شمول 
اس��ت که از فرهنگ  ها هم فرات��ر می رود یا 
خیر. شواهد مغش��وش اند. مس��لاّم این که 
دست  ها به شکلی شگفت انگیز دارای زبانی 

گویا هستند.
همان طور که دست دادن معنای مشخصی 
دارد، دست ندادن هم معانی خاص خودش 

را دارد. رد کردن دستی که دراز شده توهینی 
خردکننده اس��ت. دونالد ترام��پ که هیچ 
احترامی برای آداب سنتی قائل نیست و در 
عین حال به شدت دلبسته میکروب هراسی 
عوامانه است، از دست دادن بیزار است. اگرچه 
در اقدام نادر خویشتن دارانه ای، خود را آماده 
کرد تا خطر آن را بپذیرد، تا آنجا که در اولین 
دیدار با مانوئل مکرون، دست دادِن حماسی 
29 ثانیه ای به وقوع پیوست. آنها در سومین 

دیدار همدیگر را بوسیدند.
از  نظر فرهنگ��ی، دس��ت دادن جایی میان 
آداب معاشرت و مدیریِت میکروب قرار دارد. 
دس��ت دادن از معدود حرکت های لمس��ی 
موجود اس��ت که متضمن صمیمیت بین 
ماست و البته یاد می گیریم چگونه از ظرایف 
آن لذت ببریم؛ برای مثال، دس��ت دادنی را 
که با گرفتن متقابل س��اعد ها همراه باشد، 
فقط برای برخورد هایی کنار می گذاریم که 

به شدت صمیمانه اند.
در نهایت، زمانی که ماجرای این بیماری  ها 
به س��رانجام برس��د، ناچاری��م جایی میان 
فواید عاطفی دس��ت دادن و خطر س��رایت 
مالزِم آن، بایس��تیم. کتاب تازه الش��ماهی 
کتابی امیدبخش، طنزآمیز و محققانه است. 
الشماهی دس��ت دادن را »کثیف، ناسالم و 
ممنوع « می خواند و در عین حال در انتظار 
بازگشت دس��ت دادن به زندگی است. من 
هم همین طور. اگر شما هم موافقید، دست 
بدهیم. یا اگر اوضاع بهتر نشد، دست مان را 

روی قلب مان بگذاریم.

عشق پاک اینجا آب نیست چون مدیریت نیست!
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