
19سه   شنبه 23 آبان 1396  | سال پنجم | شماره 1272

گمشدگان

 سکوت سرشار از... ناتوانی
در گفتن ها است!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

شیخ اجل ســعدی شیرازی چه 
خوب سروده: همچون شقایقم دل 
خونین سیاه شد/ کان سرو نوبر آمده 
از بوستان برفت/ خوردیم زخم ها که 
نه خون آمد و نه آه/ وه این چه نیش 

بود که تا استخوان برفت. 
باز هــم زمیــن لرزیــد. من 
وقتی  لرزاندیمــش.  می گویــم 
احترام  محیط زیســت مان  بــه 
نگذاشتیم و آزارش دادیم، زمین 
را مهیا کردیم بــرای لرزیدن. اما 
زمین حین لرزیــدن هم به ما یاد 
مرز  مصیبت  بــروز  هنگامه  داد 
معنا ندارد. اصــا کدام مرز وقتی 
مردمان هردوسوی مرز می لرزند، 
از هجوم شبانه مصیبت به ستون و 

سقف خانه ها؟ 
زلزله مصیبت است و در هر مصیبت 

درس هایی است: 
درس اول، تناسخ واقعیت دارد:  
مسکن مهر می ســازند. دولت سازنده 
می رود. زلزله می آید. مسکن مهر خراب 
می شــود. دولت ســازنده اش می آید. 
مسکن مهر می ســازند. دولت سازنده 
می رود. زلزلــه می آید. مســکن مهر 

خراب... و این قصه ادامه دارد. 
درس دوم، چو عضــوی به درد 
مصیبتــی  هــر  در  روزگار:   آورد 
خبررســانی خیلی اهمیت دارد. شما 
باید در اسرع وقت اخبار معتبر و واقعی 
را به دیگران منتقل کنید. برای همین 
وقتی زلزله آمد، هجوم نبرید ســمت 
در و فرار نکنید. بایســتید. مودم تان را 
روشــن کنید. اینترنت که کار افتاد، از 
لرزش تختی که مادربزرگ تان روی آن 
خوابیده، فیلــم و عکس بگیرید. خیلی 
مهم است دنیا از این موضوع آگاه باشد. 
شما شــهروند-خبرنگار هستید. فیلم 
مادربــزرگ لرزان شــما می تواند مانع 
جنگ در شــبه جزیره کره شود. سلفی 
بگیریــد. خالصه »چوعضــوی به درد 

آورد روزگار... سلفی بازها را نماند قرار«
عملکرد  طی االرض:  سوم،  درس 
کانال هــای خبری و ســایت ها پس از 
وقوع زلزله خیلی عجیب بود. آنها ضمن 
دعوت بــه مردم برای عــدم حضور در 
محل حادثه از همان مردم می خواستند 
اگر عکس و فیلمــی از زلزله در اختیار 
دارند، برای آنها ارســال کنند تا به اسم 
خودشان منتشر شــود. خب من وقتی 
نروم به محل حادثه چطور می شــود از 
آن جا فیلم گرفته باشــم؟ مگر این که 
مجهز به سیســتم حرکتی طی االرض 

باشم. 
درس چهارم، تو کز محنت دیگران 
بی غمی:  اگــر حادثه دیدگان خون نیاز 
دارند، اگر به پتو و غــذا و لباس گرم نیاز 
دارند، بــه همدلی و همــدردی هم نیاز 
دارند. بنشینید کنار بخاری و پنجره را باز 
کنید کمی هوا بیاید و گرمای زیاد بخاری 
را خنثی کند. بعد خیلی شیک و مجلسی 
عکس پروفایلتان را در همه شــبکه های 
مجــازی تغییر دهید و یک دایره ســیاه 
جای عکس تان بارگذاری کنید. یا جای 

عکس تان بنویسید، Pray for فالن جا!
درس پنجم، دگر عضوها را نماند 
قرار: حاال یــک زلزله ای آمــده و رفته. 
دســت ما که نبوده. عده ای هم مرده اند. 
روحشان شاد. ما وسایل شان را برداریم به 
عملیات آواربرداری و نیروهای امداد کمک 
نکرده ایم؟ بنابرایــن برای کاهش هزینه 
دولت در آواربرداری فــورا هجوم ببرید 
سمت خانه های تخریب شــده و هرچه 

گیرتان می آید، بردارید. 
درس ششم، نشاید که نامم نهند 
آدمی: من اگر این طور که در باال ذکر شد، 
باشم؛ یعنی در واقع هیچی نیستم. یعنی 

باشم هم حداقل آدم نیستم!

 یک راننده تاکسی: کار خودشون بوده که خاورمیانه رو آروم کنند!                         بارزانی: باور کنید این دیگه تقصیر من نبود!
#مسکن_غم  #کرمانشاه_تسلیت #شهرونگ

|  شهاب نبوی|  وقتی یه فاجعه عمومی اتفاق می افته، هر کس 
یه کاری می کنه. بعضیا شایعه سازی می کنن و از این طریق تن 
و بدن ملت رو بیشتر می لرزونند و به جاش خودشون یا شبکه 
اجتماعیش شــون رو معروف تر می کنند. بعضی ها هم آرشیو 
سلفی هاشــون رو با فجایعی که گرفتند، کامل می کنند تا نشــون بدن که... 
راستش نمی دونم که چه چیزی رو می خوان نشون بدن. غرزدن سر امدادگرها 
و هالل احمر هم که هیچ هزینه ای نداره و راحت می شه همه چیز رو سر اون ها 
خالی کرد. یا کار دیگه ای که خیلی توش تبحر داریم، ســاختن جوکه. سریع 
همه مون کامیون حمل نمک می شیم و توی تلگرام و توییتر نمک هامون رو خالی 
می کنیم روی زخم های آسیب دیده ها؛ اما یه وقتایی بهترین کاری که می تونی 

بکنی اینه که جلوی خودت رو بگیری و هیچ کاری نکنی. به قول سعدی:  
امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

|  داود نجفی|  پدرم از خواب بیدارم کرد و گفت: »پســرم، 
پاشــو که زلزله اومــده.« بی اختیار بدنم یخ کرد و تا ســر 
کوچه دویدم. پدرم دنبالم آمد و گفت: »بیا پســرم این جا 
زیاد شدید نبوده، سمت غرب خیلی شدید بوده و متاسفانه 
تلفات دادیم، آماده شــو بریم واســه کمک.« گفتم: »یه زلزله ساده بوده، 
بعدم ما که کاری از دستمون بر نمیاد، وظیفه هالل احمر و آتش نشانیه که 
کمک کنه، اصال چرا مسکن مهر ســاختن؟ چرا بافت فرسوده را بازسازی 
نکردن؟ چرا مســئوالن کاری نمی کنن؟« گفت: »اونــی که االن زیر آوار 
گیر کرده، از جنس ماست، مگه خودت از ساخت همین مسکن مهر کلی 
پول به جیب نزدی؟ بعدشــم تو همین االن اسمشو شنیدی کل بدنت یخ 
کرده.« گفتم: »من نمی دونم، مشــکل من نیست من می خوام برم جوک 
بســازم بذارم توی کانالم.« گفت: »باشه برو فقط اون جمله چو عضوی به 

درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار را از تو بیوی کانالت بردار.«

بن بست کوچه دومکوچه اول

زلزله مرزنشین!

 برای زلزله زدگان، غیر از صبر، چادر، پتو
و خدمات درمانی آرزو می کنیم!

|  احمدرضا کاظمی|

تماشاخانه

:canon شرکت

آماده ارایه انواع خدمات 
عکاسی و فیلمبرداری از 
لحظه حضور مسئولین در 
مناطق زلزله زده هستیم

سازمان خون:

کاش از هر ۵۰۰ نفری که 
استورِی تشویق به اهدای 

خون میگذارن، یک 
نفرشون بیاد خون بده

|  ارمغان زمان فشمی| 

مثل خاک قصرشیرین

در دیــار یــار دیرین بــاز می لــرزد دلم

توتیای چشــم ما خاک وطن باشــد ولی

در نفس ها ســال ها گرد و غبار و خاک بود

خاک، کم کم داشت این جا جان ما را می گرفت

خاک را ما زندگی کردیم در این ســال ها

پیرمردی گفت آخر خاک ما را می کشــد!

مثل خاک قصرشــیرین بــاز می لرزد دلم

گوییا شــد خاک، نفرین، باز می لرزد دلم

آه!  ای خــاک بدآییــن! باز می لــرزد دلم

نرم نرمک، خشک و سنگین، باز می لرزد دلم  

آخِر آن قصه شــد این، باز می لــرزد دلم  

راست گفت آن مرد غمگین، باز می لرزد دلم!
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