طالق در ايران ،از مس��ايل و موانع
اقتص��ادي ب��ه م��واردي مثل نبود
آشنايي طرفين با مهارتهاي زندگي
و زناشويي منتقل شده است و آشنا
ك��ردن خانوادهها با اي��ن مهارتها،
ظاهرًا بس��يار س��اده تر از مبارزه با
فقري اس��ت كه گريبان بخش��ي از
جامعه ايران را گرفته است.

  صابخونه مهمون نميخواي؟

نسلهاي گذشته خاطرات تلخ و شيرين زيادي داشتهاند.
با تلخهايش کار ندارم .خيلي از ش��يرينهايش هم براي نس��ل
امروزنه تکرار ميش��ود نه قابل درک اس��ت .ما که بچه بوديم
هر وقت مهمان ميآمد ،گل از گل پدر و مادرها شکفته ميشد
و ميگفتند مهمان حبيب خداس��ت .آن روزها بس��ي رايج بود
که همسايه با قابلمه غذايش سرزده به خانه همسايه ميرفت.
برادر و عمو و دايي و خاله و عمه که جاي خود داش��تند و خانه
اقوام براي افراد فاميل مثل خانه خودشان بود .در هر خانهاي
ي��ک عالم��ه رختخواب اضاف��ي بود تا هر وق��ت مهمان آمد،
مش��کل لحاف و تشک و متکا و بالش نداشته باشند .چادرنماز
ِ
مهمان سرزده سر شام ميآمد،
و بيجامه هم زياد داشتند .اگر
آب به آبگوش��ت ميبس��تند يا دو تا تخمرغ ديگر در اش��کنه
ميشکس��تند .خانهها شکر خدا درندشت بودند و مثل امروز
نب��ود که در يک آپارتمان پنجاه ش��صت متري زندگي کني و
براي خودت جا نداشته باشي چه برسد به مهمان.
   خاطره :وقتهايي که به خرج روزنامه براي تهيه گزارش يا
مصاحبه به مشهد ميرفتم و با پرواز عصر برميگشتم ،مراقب
بودم فاميلها و دوستان مشهدي خبردار نشوند وگرنه با جون
من و من بميرم ،مرا به خانه خود ميبردند و مگر ميگذاشتند
برگرديم تهران؟ مهمان مقام و درجات بلندمرتبهاي داشت.
نس��ل امروز گم��ان نکنم بتواند درک کند ک��ه ميزبان بودن
لذتي داش��ت که مپرس! تقصير هم ندارد چون ديده هر وقت
عمويش از شهرس��تان زنگ ميزند ،پدرش ميگويد ׳׳اَي بابا!
اين البد ميخواد بياد اينجا و دو هفته تلپ شه ...يکي گوشي
روبردارهبگهمنرفتممأموريتخارجازشهر...׳׳اگرمهمان
بيايد ،زن و ش��وهر توي اتاق عقبي پچپچ ميکنند که ׳׳حاال چي
بذاريمجلوشون؟خودمونقراربودکتهوتونماهيبخوريم...׳׳
تقصيري هم ندارند چون :׳׳نون چارکي سه عباسي ،پنير سيري
دو عباس��ي ،آدم مفلس رو چو من واميداره به رقاصي /ش��ب
ک��ه ميرم توي خونه اکبري بهبه ميکنه /قاقا ميخواد نونش
ميدم ميخوره و اه اه ميکنه /فاطي ميون گهواره گشنهش��ه و
عر ميزنه /مادر بچهها ميره گهواره رو س��ر ميزنه /ميبينه
فاطي مش��غول سرسري اس��ت و دسدسي /شير چارکي چار
عباسي شيکر سيري سه عباسي بچه رو توي گهواره واميداره
به رقاصي׳׳ به ميوه فروشي سر کوچه که بروي تا براي مهمانها
چهارتا دونه موز و يه ظرف کوچولو توت فرنگي و خيار و گوجه
وس��يبزمينيپيازبخري،رفتبااليچهلتومان.گوش��تو
روغن و برنج را هم اضاف کن .ميزند باالي صد و پنجاه چوب.
حاال کل حقوقت را تقسيم کن به روزهاي ماه .چقدر ميشود؟
روزي س��ي و چند هزار تومان .براي همين اس��ت که وقتي که
مهمان ميآيد ،دست و دل آدم ميلرزد .گويش آدم و زبانش
عوض ميشود .ديگر مطمئن نيست که مهمان حبيب خداست
و روزي خودش را با خودش ميآورد .براي نسل امروز مهمان
يک خرج اضافه است که دخل و خرج ميزبان را به هم ميريزد.
پ��س به جاي اينکه بگويد ׳׳اي جان! مهمون اومد ...آقا زودتر
خب��ر ميدادين گاوي گوس��فندي جلو پات��ون قربوني کنيم...
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ساموئل اسمايلز

از نداش��تن ش��هردار و فرار اين جناح
سياس��ي از اتهام ناكارآمدي ،فرصتي
است كه با تمام حوادث پيش آمده در
برابر ش��وراي شهر قرار دارد تا بتواند
در كوتاهترين زم��ان ،تصميم قاطعي
بگيرد و يا ش��خص جايگزين را در چند
روز آين��ده انتخاب كند يا با تعيين يك
قائممقام،دورهمعالجهش��هردارفعلي
به سرعت طي شود و البته در هر حال،
اينج��ا هم ،مانندماجراي طوفان دالر و
طال ،اگر ش��هردار تهران ميتوانست
و ميخواس��ت كه تم��ام داليل واقعي
اس��تعفا را ب��ه مردم ش��هرش بگويد،
هم فش��ار از دوش اين جناح سياس��ي
برداش��ته و هم ،مس��ير براي ادامه راه
بس��يارروش��نتروب��هدورازابرهاي
ترديد طي ميشد.

مصطفی گلياري

		
انسانها مانند جواهرهاي قيمتي هستند كه هنوز تراش نخورده اند

س��ال  ،1397هيچ حال و روز خوشي
ن��دارد و هرچه به��ای ارز و طال باال
رفته ،ش��اخص بورس پايين تر آمده
و شرايط سهام متزلزل تر شده.
در فض��اي مج��اي و گفته هاي
غيررس��مي البته پاسخهاي ناپسند
فراوان��ي به اين س��وال داده ش��ده و
كس��ان بس��ياري متهم به ايجاد اين
آشفتگي ميش��وند و رئيسجمهور
و تمام بدنه سياس��ي و اقتصادي كه
ب��ه ايش��ان تكيه داده اس��ت ،ديگر
فرص��تچندانيبراييافتنپاس��خ
اين س��والها و گفت��ن تمام حقيقت به
مردم ندارند .بويژه كه در ميانه هاي
ارديبهشت ماه ،ممكن است با ناداني
رئيسجمهور آمريكا ،اين كش��ور از
تواف��ق برجام خارج ش��ود و اين نيز
ميتواند شرايط خاصي براي اقتصاد
ايران به همراه آورد و ديگر نميتوان
انتظار داش��ت ايرانياني كه ميبينند
دالر ط��ي چند ماه كوتاه به قيمتي دو
برابر آنچه بود ميرسد ،تالش نكنند
تا تمام پس انداز و اندوخته خود را به
دالر تبديل كنند و ناخواس��ته آب به
اين آسياب كثيف نريزند!

قطرهاي از درياي زبان،فرهنگ و ادب پارسي

آق��ا خوش اومدي ،صفا آوردي ،کلب��ه ما رو منور کردي....׳׳
ميگويد ׳׳اَي بابا! اگه ش��عور داش��تن وسط هفته نمياومدن
مهموني ...ازش��ون بپرس تا کي ميخوان بمونن؟ بهشون بگو
بليت برگشتن رو پيشخريد کنن چون ممکنه گيرشون نياد...
اونماکروف��ريروک��هتازهخريديمبذارانبارييهوقتفکر
نکنن پولدار شديم...׳׳ اين تغيير زبان و اصطالحات و چيزهاي
ديگر،بهدليلتغييراتياس��تکهدرس��بکزندگيماايجاده
ش��ده .بزرگ شدن ش��هرها و ترافيک ،مسيرها را دور کرده و
ديگر مثل سابق نميشود دمپايي پا کرد و به خانه فالن فاميل
رفت که دو قدم آنطرفتر اس��ت .حتي اگر در يک ساختمان
باشيم ،سخت است به همديگر سر بزنيم .همسايه طبقه بااليي
وقت��ي ميخواهد از خانه بيرون برود ،گوش��ش را تيز ميکند
تا اگر همس��ايه طبقه پاييني هم داش��ت ميرفت ،صبر کند تا
او ب��رود بعد خودش راه بيفتد .س��بک جديد زندگي و هجوم
تکنول��وژي م��ردم را طوري کرده ک��ه از همديگر گريزانند.
فوق��شيکس�لامصب��حبهخيربگوين��دوبروندتويالک
خودش��ان. آش��پزخانهها اوپن ش��دهاند و سبک پخت و پز را
تغيير دادهاند .ديگر نميشود آش رشته بار گذاشت و سيرداغ
مفصل ريخت رويش .اگر کسي گفت ما تو خونه پنجاه متري
ّ
خودمون يه آش رشتهاي ميپزيم که يه وجب سيرداغ روشه،
بگو همس��ايههايت زيادي نجيب يا خجالتي هس��تند که بوي
تند س��ير راه مياندازي و چيزي بهت نميگويند ...تغييراتي
که در س��بک زندگي ما ايجاد ش��ده ،در سبک زندگي سگ و
گربه و کالغ و موش هم اثر گذاشته که خودش بحث مستقلي
اس��ت و برايش وقتي ديگر قلمي خواهم فرسود .چيز ديگري
که زبان ميزباني و ميهماني را تغيير داده ،پول اس��ت .قبالها
پول تأثير زيادي نداش��ت چون مردم با همديگر يوخال بودند
يعن��ي ندار و بيتعارف بودند و مهم نبود که از مهمان با همان
چيزي پذيرايي کنند که در س��فره خودش��ان بود .حاال وضع
فرق کرده .اينس��تا و تلگرام و فيس��بوک هم باعث شده مردم
طرفدار پذيراييهاي الکچري ش��وند تا بتوانند عکس آن را
در صفحهه��اي اجتماع��ي بگذارند و پز بدهند .و وقتي که هي
قيمت دالر باال برود و هي قيمت سيب و خيار و گوجه و کاسه
بشقاب و روغن و برنج و گوشت و مرغ باال برود و هي حقوقها
باال نرود ،آدم از آمدن مهمان دس��ت و دلش ميلرزد ...حاال
ک��ه از دالر حرف زدم ،ي��ادي کنم از يکي از ديالوگهايي که
از اول امسال بارها در مجازي چرخيده .اين ديالوگ يک تکه
از مصاحبه آقارضا رش��يدپور اس��ت با آقاي روحاني :׳׳آقاي
رئيس جمهور پس مردم ديگه نگران دالر نباشن؟׳׳ هماکنون
که براي اين متن دارم قلم ميفرسايم ،دالر به پنج و هشتصد
رسيده .و اگر کمي ديگر پايداري کنيم ،ميتوانيم شاهد باشيم
که دالر مثل چهل س��ال پيش به هفت تومان رس��يده! پيش
بيني ش��ده وقتي که تلگرام فيلتر شود ،کلي دالر گير خودمان
ميآيد و بين مردم تقس��يم خواهد شد .درست مثل پول نفت
که بين مردم تقس��يم ش��د و به هر کس چهل و پنج و پونصد
تومن رسيد که به عبارتي ميشود ماهي هفت دالر و خوردي.
همچنين پيش بيني ش��ده که وقتي که تلگرام تعطيل ش��ود،
مردم به خانواده روي ميآورند و ديگر سرش��ان توي گوشي
نيست چون تلگرامهاي جديد طوري طراحي شدهاند که آدم
حالش از هرچي تلگرام است به هم ميخورد و چارهاي ندارد
جز اينکه پيش خانواده بنشيند.

