
تلفن زنگ خورد و دكتر مكس گريتزر بيدار ش��د. 
س��اعت روي ميزعس��لي يك ربع به هشت را نشان 
مي داد. زيرلب گفت: »كي صبح به اين زودي زنگ 
زده؟« گوشي را برداش��ت و صداي زني از آن طرف 
خط گف��ت: »دكتر گريت��زر، ع��ذر مي خواهم اين 

ساعت تماس گرفتم. ليزا نستلينگ  مرد.«
»خدايا!«

»امروز س��اعت يازده مراس��مه. فكر كردم ش��ايد 
بخواهيد بدونيد.« 

»حق با شماس��ت. ممنون. ممنون. ليزا نستلينگ 
نقش پررنگي تو زندگي من داشت. مي تونم بپرسم 

با كي صحبت مي كنم؟«
»مهم نيس��ت. من و ليزا بعد از جدايي ت��ون با هم 
دوست ش��ديم. مراس��م ختم توي س��الن تشييع 
جن��ازه گاتگس��تالت برگ��زار مي ش��ه. آدرس را 

مي دونيد؟«
»بله، مرسي.« 

زن گوشي را گذاشت. 
دكتر گريتزر مدتي آرام دراز كشيد. پس ليزا مرده 
اس��ت. دوازده س��ال از جدايي آنها مي گذش��ت. او 
عش��ق زندگي اش بود. عمر زندگي مشترك شان به 
پانزده س��ال مي رسيد- نه، پانزده س��ال نه، سيزده 
سال. دو سال آخر فقط به سوءتفاهم و دعوا ومرافعه 
گذش��ت، با كلي ديوانه بازي، در واق��ع اين كلمات 
توانايي توصيف  آن را ندارد. هم��ان نيرويي كه اين 
عشق را س��اخت، خودش هم از ريشه خشكاندش. 
پس از جدايي، دكتر گريتزر و ليزا نستلينگ هرگز 
همديگ��ر را نديدن��د. حتي نمي دانس��ت ليزا هنوز 

ساكن نيويورك است. 
دكتر گريتزر آنقدر از اين خبر بد بهم ريخته شد كه 
يادش نمي آيد آن روز صبح چطور لباس پوش��يد و 
سر از مراسم ختم درآورد. وقتي رسيد، ساعت توي 
خيابان بيس��ت وپنج دقيقه به 9 را نشان مي داد. در 
را باز كرد. پذيرش گفت زود رسيده است. مراسم تا 

يازده شروع نمي شود. 
مكس گريتزر پرس��يد: »امكانش هست ببينمش؟ 

من يكي از دوستان نزديكشم و...«
»بگذاري��د ببينم آماده اس.« دخترك پش��ت دري 

ناپديد شد. 
دكتر گريت��زر منظ��ورش را فهميد. قب��ل از اينكه 

مرده را نش��ان خانواده اش و مهمان��ان ختم بدهند 
آراسته اش مي كنند. 

دخترك خيلي زود برگش��ت و گف��ت: »آماده اس. 
طبقه چهارم، اتاق سه.«

مردي كه كت وشلوار مشكي به تن كرده بود او را با 
آسانسور باال برد و در اتاق ش��ماره 3 را باز كرد. ليزا 
در تاب��وت خوابيده بود. صورتش را با تور پوش��انده 
بودند. دكتر گريتزر او را ش��ناخت چون مي دانست 
در آن تابوت خوابيده اس��ت. موهاي مشكي اش از 
رنگ ش��دن زياد خش��ك ش��ده بود. گونه هايش را 
س��رخاب زده بودند و چروك هاي دور چشمش را 
زير آرايش مخفي كرده بودن��د. روي لب هاي قرمز 
شده اش نشانه اي از لبخند بود. مكس گريتزر مانده 
بود كه اي��ن لبخند را چطور درس��ت كرده ند؟ يك 
بار ليزا به او تهمت ماش��يني ب��ودن زده بود، رباتي 
كه هيچ احساس��ي ندارد. در آن زم��ان اين تهمت 
اش��تباه بود اما حاال به طرز عجيبي واقعيت به نظر 

مي رسيد. دكتر گريتزر نه افسرده شد، نه ترسيد. 
در ات��اق ب��از ش��د و زن��ي وارد ش��د كه ش��باهت 
وهم آلودي به ليزا داش��ت. مكس توي دلش گفت: 
»خواهرش ِبالس��ت.« ليزا از خواه��ر كوچك ترش 
كه در كاليفرنيا زندگي مي كرد حرف هايي زده بود 
اما دكتر گريتزر هرگ��ز او را نديده ب��ود. دكتر كنار 
رفت تا زن به تابوت نزديك ش��ود. اگر زن زير گريه 
مي زد دكتر گريت��زر آنقدر نزديكش ايس��تاده بود 
تا آرامش كند. زن احساس��ات وي��ژه اي بروز نداد و 
دكتر تصميم گرفت او را با خواه��رش تنها بگذارد 
اما به ذهنش رسيد كه ممكن است از تنها ماندن با 

جنازه، حتي جنازه خواهرش، زهره ترك شود. 
بع��د از چند لحظ��ه، زن برگش��ت و گف��ت: »بله، 

خودشه.« 
مكس گريتزر فق��ط براي اينكه حرفي زده باش��د، 
گفت: »انتظار داشتم با هواپيما از كاليفرنيا بيايي.«

»از كاليفرنيا؟«
خواه��رت گاهي از ت��و حرف مي زد. اس��مم مكس 

گريتزره.«
زن ساكت ايس��تاد و ظاهرا حرف هاي او را حالجي 

مي كرد. بعد گفت: »اشتباه مي كني.«
»اشتباه مي كنم؟ تو خواهرش بال نيستي؟«

»نمي دوني مكس گريتزر مرده؟ آگهي درگذشتش 
را روزنامه ها چاپ كردند.«

مكس گريتزر س��عي كرد لبخند بزن��د. »البد يك 
مكس گريتزر ديگر بوده. « لحظه اي كه اين كلمات 
را ادا مي كرد، حقيقت دس��تگيرش شد: او و ليزا هر 
دو مرده بودند؛ زني كه با او ح��رف زد بال نبود بلكه 

خود ليزا بود. حاال فهميد كه اگر زنده بود داشت از 
غم وغصه به خودش مي لرزيد. فقط كسي كه در آن 
س��وي زندگي قرار دارد مي تواند مرگ كسي را كه 
زماني عاشقش بوده با چنين بي تفاوتي اي بپذيرد. 
از خودش مي پرس��يد چيزي كه تجربه اش مي كند 
جاودانگي روح اس��ت. اگر مي توانس��ت حتما حاال 
مي خنديد اما توهم جس��م رخت بربس��ته بود؛ او و 
ليزا ديگر مادي نبودند. با اي��ن وجود هر دو حضور 

داشتند. بدون صدايي پرسيد: »امكانش هست؟«
ش��نيد كه ليزا با آن شيوه هوش��مندانه  اش گفت: 
»اگر اين جوري باش��ه، بايد امكانش هم باشه.« در 
ادامه گفت: »محض اطالع ش��ما، اينجا هم جس��د 

شما خوابيده.«
»چطوري اتفاق افتاد؟ ديش��ب وقتي خوابيدم يك 

آدم سالم بودم.«
»ديشب نبود و تو هم س��الم نبودي. يكم فراموشي 
تو اين روند دخالت داره. براي من ديروز اتفاق افتاد 

و در نتيجه...«
»حمله قلبي بهم دست داد؟«

»شايد.«
دكتر پرسيد: »چه اتفاقي براي »تو« افتاد؟«

لي��زا گفت: »ب��راي م��ن، همه چيز خيل��ي طول و 
تفصيل داش��ت. در هر حال، چطور خب��ر مرگم را 

شنيدي؟«
»گمان مي كردم توي تختم دراز كش��يدم. يك ربع 
به هش��ت تلفن زنگ خورد و زني بهم خبر را گفت. 

اسمش را هم نگفت.«
»يك ربع ب��ه هش��ت، قبل��ش جس��دت را آورده 
بودند. مي خواي يك نگاه ب��ه خودت بيندازي؟ من 
ديدمت. توي اتاق پنجي. يك مرد »كراساوتز« ازت 

ساختند.«
سال ها بود كلمه كراساوتز را نشنيده بود. يعني مرد 
خوش قيافه. ليزا زاده روس��يه بود و گه گاه اين كلمه 

را مي گفت. 
»نه. كنجكاو نيستم.« 

كليس��ا س��اكت ب��ود. پ��در روحان��ي تمي��ز و 
اصالح كرده اي كه موهاي فرفري داشت و كراواتي 
پرزرق وبرق زده بود از لي��زا مي گفت: »او به معناي 
حقيق��ي كلم��ه زن روش��نفكري ب��ود. وقت��ي به 
امريكا آم��د، كل روز را در فروش��گاه كار مي كرد و 
ش��ب ها مي رفت كالج. بعد هم ب��ا نمره هاي ممتاز 
فارغ التحصيل ش��د. ش��انس نياورد و يك س��ري 
اتفاق هاي غيرقابل كنترل افتاد؛ اما او همچنان يك 

خانوم با كماالت باقي ماند. «
ليزا پرس��يد: »تو تمام عمرم اين مرد را نديده بودم. 

چطوري اينها را فهميده؟«
گريتزر گف��ت: »خانواده ات اس��تخدامش كردند و 

اينها را بهش گفته اند.«
»از اين تعريف و تمجيدهاي غير كارشناسانه حالم 

بهم مي خورد.«
مكس گريت��زر پرس��يد: »دوس��ت داش��تي كجا 

بروي؟« 
»شايد به مراسم تو.«

»مطلقا نه.«
ليزا پرس��يد: »اين چه وضعيتيه؟ م��ن همه چي را 
ديدم. همه را شناختم. او عمه ام ريزله. پشت سرش 
دختر خاله ام بكي نشس��ته. يك بار ه��م تو را بهش 

معرفي كردم.«
»آره، درسته.« 

»نصف اين كليس��ا خاليه. حقمه، چ��ون منم ختم 
كسي نمي رفتم. مطمئنم كليسا براي تو پر مي شه. 

مي خواي صبر كنيم و ببينيم؟«
»يك ذره  هم عالقه  ندارم بدونم.«

پدر روحان��ي حرف هاي��ش را تمام كرد و مراس��م 
ش��روع ش��د: »خداوند رحيم اس��ت. « خواندنش 
بيش��تر ش��بيه زار زدن بود و ليزا گفت: »پدرم هم 

چنين عزايي نمي گرفت.«
»اشك هاي پولكي.«

ليزا گفت: »ديگر كافيه برام. بريم.«
آنها از مراس��م ختم ب��ه خيابان روانه ش��دند. آنجا، 
سه ليموزين پشت نعش كش ايس��تاده بود. يكي از 

راننده ها موز مي خورد. 
ليزا پرس��يد: »به همين مي گن مرگ؟ همان شهر، 
همان خيابان ها، همان فروشگاه ها. من هم همانم. 

»
»بله، اما بدون جسم.«

»پس من چي ام االن؟ يك روح؟«
مكس گريتزر گف��ت: »واقعا نمي دون��م چي بهت 

بگم. گرسنه نيستي؟«
»گرسنه؟ نه.«

»تشنه؟«
»نه. نه. به اين عالئم چي مي گي؟«

پ��وچ،  »باورنكردن��ي،  گف��ت:  گريت��زر  مك��س 
خرافاتي تري��ن موهوم��ات عوامانه درس��ت از آب 

درآمدند.«
»در اين مقطع احتمال هر چيزي هست.«

»بعد از دفن، تو آس��مان ما را ب��ه دادگاهي احضار 
مي كنن��د و ب��ه خاط��ر اعمال م��ون حس��اب پس 

مي ديم؟«
»حتي اين هم مي شه.«

»چطوره كه ما با هميم؟«
»لطفا ديگر س��وال نپرس. من هم مث��ل تو چيزي 

نمي دونم.«
»يعني آن هم��ه كارهاي فلس��في ك��ه خوندي و 

نوشتي يك دروغ بزرگ بود؟«
»بدتر؛ چرنديات محض.«

در اي��ن وق��ت، چه��ار نعش ك��ش تابوت لي��زا را 
برداش��تند. تاج گلي ب��االي آن بود كه نوش��ته اي 
ب��ا ح��روف طالي��ي روي آن ب��ود: »ب��ه لي��زاي 
فراموش نشدني كه در خاطرات دوست داشتني مان 

است.«
ليزا پرس��يد: »اين تاج گل كيه؟« و خودش جواب 

داد: »براي اين خساست به خرج نداده.«
مكس گريتزر پرسيد: »دوست داري باهاشون بري 

قبرستون؟«
ليزا ب��ه ص��داي درون��ش گوش ك��رد. هي��چ چيز 
نمي خواست. چه حالت غريبي، يك آرزو هم نداشت. 
به خاطر م��ي آورد كه تم��ام اين س��ال ها، اراده اش، 
تمايالت��ش، ترس هاي��ش او را بي وقفه زج��ر دادند. 
روياهايش سرش��ار از نوميدي، وجد بي حدوحصر و 
شور وحال هاي مهارنشدني بود. بيش از هر مصيبت 
ديگري، از روز آخر بيم داش��ت، وقتي همه چيز رو به 

خاموشي مي رفت و تاريكي قبر را دربرمي گرفت اما 
او حاال گذش��ته را به خاطر مي آورد و مكس گريتزر 
بار ديگر با او بود. ليزا به او گفت: »فكر مي كردم آخر 

داستان دراماتيك تر باشه.«
مك��س گريتزر گف��ت: »ب��اورم نمي ش��ه اين آخر 

داستان باشه. شايد گذري ميان دو هستي باشه.«
»اگر اينطوري باشه، چقدر طول مي كشه؟«

»از آنجايي كه زم��ان اعتباري ن��دارد، طول زمان 
بي معناست.«

لي��زا گف��ت: »خب پ��س، تو ب��ا هم��ون معماها و 
تناقض ها مانده اي. بي��ا، اگر نمي خواي عزاداراي ات 

را ببيني نمي شه اينجا بمونيم.«
»كجا بايد بريم؟«
»تو راهنما شو.«

مكس گريتزر دس��ت خيال��ي او را گرف��ت و بدون 
هدفي، ب��دون مقص��دي ب��اال رفتند. مث��ل وقتي 
كه س��وار هواپيما مي ش��وند به زمين نگاه كردند و 
ش��هرها، رودخانه ها، زمين ها و درياچه ها را ديدند؛ 

همه چيز را غير از بشر. 
ليزا پرسيد: »چيزي گفتي؟«

و مك��س گريت��زر ج��واب داد: »حاال ك��ه از همه 
توهماتم رها شدم، جاودانگي عاليه.«
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داستان

مالقات دوباره

پلك

شرحبينهايت

دو شعر تازه از هدا حدادي

كوچطبيعي
بيا

اينجا فرصتي است تا مچاله ام كني  
در آغوش اين پنج شنبه بي بالش

من
بره سفيد تو

ميليون ها دقيقه را چريده ام تا اين صحرا را بسازم
كشو ها را مرتب مي كنم

يك بلوز نخي، يك بلوز نايلوني
چيزي را باخته ام يا نه؟

كاغذ هاي اضافه در كيسه مي روند
مدادهاي كوچك بايگاني مي شوند

نه باخته ام و نه برده ام... 
خودم و چيزهايم به چرخ دس��تي دوره گردان سفر 

كرده ايم
خودم و چيزهايم از خشكس��الي چهل س��اله عبور 

كرده ايم
اسمش مي شود زمان نبردن و نباختن... 

اسمش مي شود يك كوچ طبيعي

دردهانتلخت
نمي خواهم هيچ راهي را ِگلي كنم
اما تو، با چشم هايي كه جاده دارد

چرا وسط جاده نشسته اي و هر چه بوق مي زنم كنار 
نمي روي؟

به دندان ه��اي فاصله دار ي��ك آدم � ديِو رانده ش��ده 
مي ماني

صداي استخوان هاي ريزمان را
به وضوح

با جزييات شاعرانه اش
در دهان تلخت بشنو

نت بردار
به هر داالني كه چرخيدي

چلچراغهاي پرواز كن دورشونده رابشمار
ديگر يادت نيايد كه چرا از طالبي بدت مي آمد

چرا كاغذ ها را سه بار تا مي كردي
قضاياي كند را به ياد بياور: 

� ساخته شدن مترو
� احداث شبكه فاضالب

� مجوز كتاب شعر
حاال به سادگي گورت را گم كن

مثل آهنگي كه توي تاكسي شنيده بودم
دنيا چرا هيچ وقت نخواس��ته است كه لعنتي، چيزي 

بيشتر از يك جعبه باشد
درش را ببند

برش دار
تكانش بده

تويش را حدس بزن
سايه ام را كه چون زيره مي خورم از من متنفر است

در يك فالپي سياه ذخيره كن
رويش بنويس: وبا!
چشم هايت را ببند
يك نيمدايره بچرخ

هيس... 
دارم ش��عري را ب��ه ي��اد م��ي آورم ك��ه جاده ه��ا را 

بر مي گشت!
... تو بر نگشتي!

شعري از ساجد فضل زاده
جنگل

گورستان متروكه است
درخت

استخوان دستي كه اشاره مي كند
يكي به سار اگر باشد

ديگري به عقاب هاي پشت سرش
يكي به خورشيد اگر باشد

ديگري به ابرهاي دور و برش

با صورِت استخواني روبه روي آينه مي ايستم

و فكر مي كنم داشتن يك سگ
 مي تواند اندوه زندگي را كم تر كند

اندوه را ببندم به درخت حياط
تكه اي از شاِم شب را برايش پرت كنم

او ُدم تكان بدهد و من... 
نه

پنجره را ببند، 
اتاق گودال كوچكي است

سگي استخوان ها را در آن پنهان مي كند
ما، شكِل سنگ انداختن

ما، شكِل فرار

ما، شكِل نشنيدِن دشنام پشت سريم
گفتند

سگي لنگان البه الي درختان پنهان شده است
قطع كنيد و پيدا
قطع كنيد و پيدا
قطع كنيد و پيدا
قطع كنيد و پيدا
قطع كنيد و پيدا

قطع كردند
جنگل

گورستان متروكه است. 

روبه روي آينه

كاغذهاي اضافه در كيسه

آيزاك بشويس سينگر
ترجمه: بهار سرلك

ادامه از صفحه اول

نگران، نااميد، خسته

اعتماد نياز ضروري جامعه

در ادامه پرس��يده ش��ده كه آيا اين نگراني در آينده كمتر 
مي شود يا بيشتر يا همين طور مي ماند؟ فقط 6 درصد اظهار 
داش��ته اند كه كمتر مي ش��ود، 85 درصد گفته اند بيشتر و 
9 درصد هم اظهار داشته اند همين طور مي ماند. متاسفانه 
بايد گفت كه اين پاسخ ها در نگراني هايي كه به امور شخصي 
برمي گردد خوشبينانه تر است و در اموري كه خارج از اراده 
فردي است بسيار بدبينانه تر. نااميدي رويه ديگر اين نگراني 
است كه بازتاب آن را در اين نحوه پاسخگويي شاهد هستيم. 
مردمي نااميد كه انتظار آينده اي خوب را ندارند. خسته ايم. 
اين خس��تگي پس از انتخابات سال گذشته نمود بيشتري 
يافت. آخرين بار كه مردم به پاي صن��دوق راي آمدند اميد 
بس��يار داش��تند كه تغييري جدي در رويه ها و سياست ها 
روي مي دهد ولي وقتي مي بينن��د كه چيزي تغيير نكرده 
خسته شده اند. آنها از اينكه هر بار تالش مي كنند و در پاي 
صندوق خواست ش��ان را بيان مي كنند ولي ناديده گرفته 
مي شود، خسته شده اند. حاال به هر بهانه بزرگ و كوچكي، 
موجه و غير موجه به خيابان ها مي آيند و اعتراض مي كنند. 
گويي صن��دوق راي را ديگر آخري��ن راه نمي دانند. گويي 
كه حضور در اين انتخابات را به مثابه عبور از آخرين گردنه 
براي رسيدن به مقصد مي دانستند؛ تا تمام خستگي راه از 
تن خارج شود، ولي معلوم ش��د كه اين نه گردنه پاياني كه 

حرك��ت روي دايره اس��ت و در روي دايره هرچه س��ريع تر 
حركت كنيم تا از نقطه موجود دور ش��ويم، سريع تر به آن 
نزديك خواهيم شد. با وجود اين همچنان يك نقطه روشن 
هست. اتفاق نظر نسبي در وجود نگراني درباره آينده و اينكه 
ادامه مسير فعلي و گذشته ديگر ممكن نيست. واقعيت اين 
است كه به نظر بنده مساله امروز ايران، هيچ راه حل جزيي 
و فني ندارد. در سطح هيچ يك از قوا نيست و بايد در سطح 
ملي حل ش��ود. بايد در نگاه به جامعه و رابطه قدرت و مردم 
اصالح اساسي صورت گيرد. بايد ضمن به رسميت شناختن 
همه نگرش ها و گرايش هاي موجود در جامعه، به بازسازي 
قدرِت مردم، همت گماش��ت و روح امي��د را در اين كالبد 
خسته و نااميد دميد. به عنوان يك فعال رسانه اي معتقدم 
كه اولين جايي كه چنين اصالحي بايد بازتاب پيدا كند، در 
رسانه است. وضعيت امروز رسانه در ايران بسيار خطرناك و 
حتي تهديدي عليه امنيت ملي است. از يك سو با رسانه هاي 
رسمي مواجه هستيم كه فاقد استقالل و اثرگذاري هستند 
و از سوي ديگر با شبكه هاي اجتماعي مواجهيم كه هيچ حد 
و مرز اخالقي و حرفه اي و قانوني بر آنها حاكم نيست؛ و اين 
دو وضعيت ب��ه ظاهر متناقض، در اصل دو روي يك س��كه 
هستند. امروز فضاي رس��انه اي از اركان دفاع از امنيت ملي 
است. اگر فضاي رسانه اي ملي به شكلي كه االن هست ادامه 

پيدا كند به رقابت بين المللي رسانه اي مي بازيم همچنان كه 
پيش از اين باخته ايم و اين باخت رس��انه اي به زيان امنيت 

ملي است.
مقدمه الزم براي مبارزه با تبعيض و فس��اد در كش��ور 
كه متاسفانه نظام مند نيز شده اس��ت، در اصالح نظام 
رسانه اي است. برخالف تصور س��اده انگارانه نزد برخي 
افراد؛ تفوق سياسي و رواني نظام هاي توسعه يافته، در 
درجه اول محصول قدرت اقتص��ادي و نظامي برتر آنها 
نيست، بلكه محصول قدرت و اثرگذاري نظام رسانه اي 
آنها است. نظام رس��انه اي كارآمد در جهان امروز، هيچ 
تناسبي با نگرش موجود و »بوق واره« ما به رسانه ندارد. 
30 سال پيش در ابتداي مقدمه اي كه بر يك پژوهش 
درباره رسانه ها انجام شده بود، نوشتم كه در ايران هيچ 
پديده مدرني به اندازه رس��انه، به صورت س��نتي مورد 
بهره برداري قرار نمي گيرد. امروز تشت اين نحوه رفتار 
نابخردانه از بام رس��انه، بر زمين جامعه افتاده است. با 
وجود همه اينها بايد اميد داش��ت، چ��را كه محكوم به 
اميد هستيم، مبادا بعداً پشيمان شويم كه اگر اميدمان 
را از دس��ت نمي داديم، به مقصد مي رسيديم. فرج بعد 
از ش��دت روزنه اميد ماس��ت پنج��ره آن را بر خودمان 

نبنديم. 

من به »اعتماد« به چشم فرزند عزيزي نگاه مي كنم كه در برابر 
ديدگانم قد كشيده، رشد كرده، بالنده شده، به بلوغ رسيده و 
رفته رفته مستقل ش��ده و روي پاي خود ايستاده. براي اينكه 
اعتماد به اينجا برسد، من و دوس��تانم كم زحمت نكشيديم. 
ايضا كم خون دل نخورديم. نمي خواهم ذكر مصيبت كنم و از 
روزهاي صعب بگويم. ما روزهاي صعبي را از سر گذرانديم كه 
اگر خود به دست خود در روزنامه را مي بستيم و عامدا و عالما 
زنده به گورش مي كرديم، كس��ي مالمت مان نمي كرد. حتي 
دوستاني از سر ش��فقت به من مي گفتند به جاي اينكه با اين 
هزينه هنگفت م��ادي و معنوي براي خودت دردس��ر بخري 
و دوس��تانت را گرفتار كني، بهتر اس��ت كه داوطلبانه كركره 
روزنامه را پايين بكش��ي، س��رمايه ات را توي بانك بگذاري و 
آس��وده خاطر زندگي كني... اما مگر به همين سادگي است. 
آنهايي ك��ه اين ح��رف را مي زدند، هيچ وقت به دس��ت خود 
نهادي را پايه نريخته اند و در تولد موسس��ه اي فرهنگي كاري 
نكرده اند. روزنامه درآوردن – به خصوص در بخش خصوصي 
- بي ش��باهت به باغباني نيس��ت. دانه اي مي كاري��د و پس از 
مدتي گويي از هيچ نهالي س��ر از خاك برمي آورد و رفته رفته 
قد مي كشد تا سرانجام درختي تناور و سايه گستر  شود و به اذن 
خدا ميوه دهد. خداوند در قرآن مجيد كلمه طيبه را به شجره 
طيبه مثال زده است. اصلها ثابت و فرعها في السماء.... روزنامه ما 
هم اگر از كلمه طيبه بهره اي داشته باشد و اگر در خاك تاريخ 
و جغرافيا و اعتقادات اين مرز و بوم ريشه دوانده باشد، مي توان 
اميد بست كه در آس��مان جامعه و فرهنگ شاخه بگسترد و 
ميوه هاي ش��يرين و آبدار و مقوي بدهد و خاليق را بهره هاي 
فراوان برساند. اگر با كلمه طيبه – خدايي نكرده – بي تناسب 
باش��د، ديري نخواهد پايي��د و مانند هزاران كت��اب و مجله و 
روزنامه اي كه از يادها رفتند و تاثير خيري نگذاش��تند، از بين 
مي رود و اصل و فرعش فراموش مي شود.منظور اينكه حاال كه 
به »اعتماد« نگاه مي كنم خستگي ام در مي رود؛ مي بينم اين 
درخت هفده ساله  به آن همه س��ختي ها مي ارزد. كافي است 

در سايه سارش دمي بياساييم، با برادري و مهرباني با يكديگر 
گفت وگو كنيم و به كمك شاخ و برگ هايي كه اين درخت در 
آس��مان دوانده خبرهاي جدي و مهم و بعضا سرنوشت ساز را 
پيگيري كنيم تا در يك چش��م به هم زدن همه آن تلخي ها و 
مصيبت ها فراموش شوند و شيريني و مهر جاي شان را بگيرند. 
ما براي ثروت و قدرت كه زير بار گران روزنامه نرفتيم. ما از سر 
دردمندي و مبتني بر تعهدي كه به انقالب و كشور داشتيم به 
»اعتماد« رو آورديم. از اتفاق اين روزها بيش از هر زمان ديگري 
بر عارف و عامي آشكار شده است كه »اعتماد« مهم ترين نياز 
مناسبات كش��ور اس��ت. هم مردم بايد به دولت اعتماد كنند 
و هم دولت بايد مردم را معتمد خويش بداند. همچنين آحاد 
مسووالن و افراد جامعه نيز اگر به هر دليلي نتوانند به هم اعتماد 
كنند خيلي زود با سر به ديوار سوءتفاهم و نااميدي و افسردگي 
مي خورند. اعتماد نياز ضروري جامعه است و بي اعتماد هيچ 
كاري پيش نمي رود. ما باي��د بتوانيم به هموطنان مان اعتماد 
كنيم و به پاكدستي و كارداني و خيرخواهي مسووالن مطمئن 
باشيم. ان ش��اءاهلل. اعتماد اما شعار و تعارف و تشريفات نيست 
با حلواحلوا گفتن  دهن شيرين نمي ش��ود، با تكرار اعتماد هم 
مسووالن و جامعه به يكديگر اعتماد نمي كنند. اعتماد مبتني 
بر مش��تركات اس��ت. مبتني بر حفظ منافع و دوري از مضار 
است. مهمتر از آن مبتني بر عهد و پيمان است. به يك اعتبار 
انقالب اسالمي نيز تجديد عهد است با عدالتخواهان و آزادگان 
و ظلم ستيزان. براي همين است كه ما در »اعتماد« آرمانخواهي 
و يادآوري و پيگيري آرمان هاي انق��الب را جزو وظايف اصلي 
خود برشمرده ايم. ما تالش مي كنيم تا حقوق محترم شمرده 
شود و حق به حقدار برسد. همچنين به قدر وسع مي كوشيم 
تا عدالت و آزادي به معناي واقعي محقق شوند و مردم كشور 
از نعمت عدالت و آزادي مغتنم گردند. ما با خود عهد بسته ايم 
كه جلوي نظام سلطه بايستيم و با اطالع رساني و آگاهي بخشي 
روحيه مقاومت  و پايداري را زنده نگه داريم. مردم ساالري ديني 
مهم ترين ركن انقالب و نظام ماست. براي حفظ و حراست از 

آن بايد تمام قد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي و اجتماعي 
حضور يابيم تا كسي نتواند اين آرمان بلند را مخدوش كند. در 
نظام جمهوري اس��المي مردم نامحرم نيستند و در قانون نيز 
دسترسسي آزادشان به اطالعات تصريح ش��ده است. ما بايد 
ضمن پيگيري حقوق مردم، به قدر وسع بكوشيم تا آحاد جامعه 
امر به معروف و نهي از منكر كنند و موقع پيگيري مطالبات شان 
از مس��ووالن صداي ش��ان نلرزد. سهل اس��ت، بايد فرهنگ 
حق گويي و حق طلبي را رواج دهيم و زمينه هاي مش��اركت 
سياس��ي- اجتماعي- فرهنگي را فراه��م آوريم.مملكت در 
شرايط ويژه اي است. تعارض ما با نظام سلطه به فصلي رسيده 
كه نمي ش��ود با اهمال و بي دقتي و خطا فرصت س��وزي كرد. 
جاي هيچ گونه خطايي نيست. اوال بايد متحد و متفق در برابر 
نظام سلطه بايستيم و از حقوق ملي- تاريخي كشور دفاع كنيم. 
به عنوان رسانه  بايد بكوشيم تا جلوي هر نوع اسراف و تبذيري 
را چه دولتي و چه خصوص��ي بگيريم و برادري و مواس��ات و 
همدلي را به مردم و مسووالن يادآور شويم. به لحاظ تاريخي 
در موقعيت ممتازي به سر مي بريم و به همين دليل تكاليف 
رس��انه اي ما صدچندان اس��ت. »اعتماد« در آغاز هفدهمين 
سال، در كنار همراهان خود حضوري پررنگ دارد تا ان شا ءاهلل 
به كمك هم بتوانيم از اي��ن گردنه نيز عبور كنيم. ان تنصراهلل 

ينصركم و يثبت اقدامكم.
در »اعتم��اد« اما بيش از من، همكارانم زحمت كش��يده اند و 
روزنامه را به اينجا رسانده اند. صميمانه از تك تك آنها قدرداني 
مي كنم و دوس��تي و همكاري ش��ان را ارج مي نهم. بي تعارف 
به خود مي بالم كه در اين س��ال ها با بهترين روزنامه نگاران و 
نويسندگان و خبرنگاران دوست و همكار بوده ام. اما از حق نبايد 
بگذريم كه صاحب اصلي روزنامه مخاطبان روزنامه هستند. 
مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. چون شما بوده ايد، 
ما هم بوده ايم. اطمينان مي دهم تا باش��يد ما هم باش��يم. لذا 
تولد هفده سالگي را قبل از هركس به شما تبريك مي گويم و 

براي تان توفيق و سربلندي را آرزو دارم.


