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زمـیـن خـوانـى

فروچاله های جدید و ریسک های 
جدید تهران

فروچاله ایجادشــده در تقاطع بزرگراه باکری و آبشناسان در 
منطقــه حصارک کن در شــمال  غرب تهران در ۱۴ اردیبهشــت 
۱۴۰۱، اتفاقــی جدی در نزدیکی محل فروچاله شــهران بر روی 
تونــل در حال حفر خــط ۶ مترو در ۲۸ خــرداد ۱۳۹۵ و انفجار 
خــط لوله گاز بود. محل فروچاله جدیــد در محل تالقی بزرگراه 
شهید باکری، مســیر جنوب به شمال با ورودی به بزرگراه شهید 
آبشناســان شــرق رخ داد و حفره ای به حجم نشســت چهار در 
چهار مترمربع و عمق ۴.۵ متر ایجاد شد. محل فروچاله شهران 
تحت اثر عملیات حفر تونل مترو کن ایجاد شــد. به نظر می رسد 
فروچاله اردیبهشــت ۱۴۰۱ آبشناســان نیــز در نزدیکی محدوده 
حفاری مترو و البته در پهنه خاک دســتی جابه جاشــده به دلیل 
احداث بزرگراه هــای این منطقه رخ داده اســت. خط ۶ متروی 
تهران دارای ۲۷ ایســتگاه مصوب اســت که تاکنون ۱۳ ایستگاه 
آن بــه بهره برداری رســیده و تالش بــرای افتتاح ۱۴ ایســتگاه 
باقی مانده در ســال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ادامه دارد. از ســوی دیگر 
محدوده بزرگراه آبشناســان محل گذر مترو در حال ساخت خط 
۱۰ مترو تهران نیز هســت. این خط از شهریور ۱۳۹۹ کلنگ زنی و 
عملیات اجرائی آن در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز شد. این خط ۴۳ 
کیلومتر امتداد خواهد داشــت و با بیشــتر خطوط متروی تهران 
(خــط ۱ و ۳ تــا ۷) تقاطع خواهد داشــت و از ایســتگاه متروی 
فلکه ســوم تهرانپارس متقاطع با توســعه شرقی خط ۴ متروی 
تهران شروع شده و تا محدوده بلوار کوهستان به سمت بزرگراه 
نیایــش متمایل و در امتداد بزرگراه آبشناســان، شــهران و بلوار 
کوهســار، با خط ۶ مترو تهران در ایستگاه متروی کوهسار تقاطع 
می یابد. فروچاله فرورفتگی ای در زمین است که زهکشی سطح 
خارجی طبیعــی ندارد. هنگام بارندگی، تمام آب در داخل چاله 
باقی می ماند و معموال به زیر ســطح تخلیه می شــود. فروچاله 
یعنی در نقطه ای از شــــهر به دلیل عملیاتی که انجام می شود 
مثل ســاختن تونل های زیرزمینی بــرای مترو و فاضالب، گودالی 
درســت شــود. اتفاقی که اخیــرا در بزرگراه آبشناســان رخ داد 
البته با پدیده فرونشســت بطئی و ناحیه ای متفاوت است. یکی 
دیگــر از علت های این پدیده، برداشــت مصالح دانه ای، حفاری 
و گودبرداری هــای غیرمجــاز و غیراصولــی در مناطقی اســت 
که باعــث تغذیه طبیعی آب های زیرزمینی دشــت می شــوند. 
فروچاله ای که در ســال ۹۵ در شــهران ایجاد شد با انفجار لوله 
گاز نیز همراه بود. ریزش مرگبار یک تونل متروی در حال ساخت 
در تهران به مســئله ای تکراری در این شــهر تبدیل شده است. 
نظارت مستمر فرونشســت در مجاورت فروچاله ها می تواند به 
پیشــگیری و کاهش پیامدهای آن کمک کند. افزایش چشمگیر 
تغییر شکل عمودی در چند سال گذشته قبل از تشکیل فروچاله 
قابل پایش اســت. فروچاله ها در «زمین کارستی» در سنگ های 
کربناته زیر ســطح زمین رخ می دهد که با آب های زیرزمینی در 
حال گردش موجب انحالل آنها می شــوند. سنگ های محلول 
می تواند شــامل بســترها و گنبدهای نمکی، گچ، سنگ آهک و 
سایر ســنگ های کربناته باشد. سازند الر در ۸۰کیلومتری شمال 
شــرق تهران و در نزدیکی روستای پلور در جاده هراز عمده ترین 
و گسترده ترین بیرون زدگی سنگ های آهکی تحت اثر رخدادهای 
زمین ساختی قرار گرفته و با سامانه گسله الر جابه جا شده است. 
ســد مخزنی الر در سال ۱۳۵۹ بر روی این آهک ها و در نزدیکی 
محل تالقی رودخانه های الر و دلیچای آبگیری شــد. گســترش 
کارســت با فعالیت ســامانه آتشفشــانی دماوند مرتبط است. 
وجود غارهای کارستی انحالل سنگ آهک با آب های سطحی با 
قابلیت انحالل زیاد را نشــان می دهد. هنگامی که آب حاصل از 
بارندگی در خاک به سمت پایین حرکت می کند، این نوع سنگ ها 
شروع به حل شدن می کنند. این باعث ایجاد فضاهای زیرزمینی 
و غارها می شود. بخشی از نزوالت جوی روی سطح زمین فرود 
می آید و آب های زیرزمینی را دوباره شــارژ می کند. ساخت مترو 
به ویژه خطوط شمال شــهر تهران که در سال های اخیر سرعت 
نیز گرفته اســت، امکان رخداد فروچاله های بیشــتری را فراهم 
کرده و به تدریج حوادثی از این نوع را در سال های آینده خواهیم 
دید. اجتناب از این رخدادها، با سخت گیری در مقررات ایمنی و 
البته پایش مســتمر تغییرات در سطح زمین در محدوده ساخت 

مترو امکان پذیر خواهد بود.

جنگ، تحریم، فشــارهای سیاســی یا اجتماعــی، چالش های بزرگ مهدی زارع
آب وهوایی فشــارهایی توان فرسا بر زندگی، جان و دارایی و فرصت های 
آدم ها پدید آورده اند. گرچه در چنین چالش هایی همه جامعه آســیب 
می بیند و فرســوده می شــود، ولی بخشــی از جامعه، طبقه متوسط و 
نابرخورداران همه راه های چاره  و ابزارهای پایداری و بهبود را از دســت 
می دهند و همه  چیز در ســیطره گروهی ویژه می ماند. طبقه متوســط 
به مثابه نیروی آگاه، آمــوزش کار، پیش برنده، پیگیر و پیشــگیری کننده، 
پاسدار ارزش ها، باورها، برسازنده هویت فرهنگی و کنشگر اثربخش در 
مهار قدرتمندان، نقش کارســاز و بسیار ارزشمندی برای پیشبرد توسعه 
پایــدار در کشــورها دارد. فرســوده کردن طبقه متوســط و نابوده کردن 
(پوســیده کردن) پیوندهای اجتماعی کم برخورداران با طبقه متوســط 
از پرخطرترین کارها و زمینه ســاز ناپایداری ها و آشفتگی های اجتماعی 
اســت. در وضعیت بالندگی و پیشرفت همواره قانون به مثابه چارچوب 
ســاماندهی قدرت و جامعه از ســوی طبقه متوســط پایش و پیگیری 
می شــود و سامان بخش اســت. این کارگزاری اجتماعی طبقه متوسط 
قانون اساســی و قانون های باالدستی هر کشور را برای بازشناسی حق، 

حق داشتن، تناسب حق و مسئولیت زنده نگه می دارد.
فرســودگی طبقه متوســط در پی کم توجهي بــه بندهایي از قانون 
اساسی (مثل اصل های گوناگون ازجمله شهروندی، آزادی های بنیادی، 
اجتماعات، آموزش رایگان، بهداشــت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی 
و...) فراگیر می شــود. از ســوی دیگر از رمق انداختن طبقه متوسط راه 
را بــرای نادیده گرفتــن حق های بنیــادی مردم در یــک جامعه هموار 
می کند تا جایی که ســخن گفتن از حق و حق داشــتن در میان هراس از 
دسترسی نداشتن به نیازهای نخستین (آب، خوراک، سرپناه، هوا) کم رنگ 

و کم رنگ تر می شود. این در حالی است که در برخی کشورها مانند ایران 
تعارض هایی برخاسته از موج جابه جایی آوارگان و پناه جویان و چالش 
حق انسانی آنان هم به مســئله دامن می زند. در جهانی که هانا آرنت 
چنین واگو می کند: «وقتی زادبوم خود را ترک کردند، بی خانمان شــدند. 
وقتی کشــور خود را ترک کردند بی  تابعیت شــدند و آن گاه که از حقوق 
انسانی  شــان محروم شدند، دیگر حق هم نداشتند...»، نه تنها پناه جویان 
یا مهاجران کشــوری دیگر بلکه شهروندان زاده کشور هم دچار مسئله 
بی حقی و نادیده گرفته شــدن هستند. «حق حق داشــتن» نوشته ای از 
چهار نویسنده و پژوهنده علوم سیاسی است که بر پایه مسئله آوارگی در 
جهان پرتنش کنونی، به حق برخورداری از حق پرداخته است. این کتاب 
نخستین بار در ســال ۱۳۹۷ با برگردان حسین پیران و ویراستاری سعید 
رادوســت از سوی فرهنگ نشــر نو با همکاری نشر آسیم در ایران چاپ 
و چند بار بازچاپ شــده  است. مســئله این نوشته «حق» آدمی، برابری 
و رواداری در برخــورداری از حق و بازشناســی کانون هــا و بازدارندگان 
حق همگانی مردم است. در پیشگفتار به تجربه تلخ آوارگی بی تابعیت 
چندین ساله هانا آرنت اشــاره می شود و به روشنی این واقعیت دردناک 
را چنیــن بازگو می کنــد: «برای برخــورداری از حقوق انســانی، صرف 
انسان بودن کافی نیست!». اینجا از بایستگی «عضو یک جامعه سیاسی 
بودن» برای برخورداری از حق های انسانی سخن گفته می شود و اینکه 

بسیاری از آدم ها نمی توانند وابسته و پیوسته به این جامعه های سیاسی 
ویژه باشند، پس حقی برای شان به  رسمیت شناخته نمی شود.

سه گفتار نخست این نوشته بازگوکننده  «حق برخورداری از حقوق»، 
با پرداخت روشــن به موضوع و چالش های برجســته آن است. در این 
راستا به اعالمیه جهانی حقوق بشــر، جنگ ها و آشوب ها یا تالش های 
اجتماعی ناگهانی یا انتخاباتی در سراســر جهان پرداخته می شــود. از 
بهار عربی تا تصمیم های ترامپ در نوشته نقد شده اند. گذار از «حق» تا 
«حقوق (حق ها)» به مثابه برخورداری از شهروندی فراگیر در گفتار سه 
کانون کار است. گفتار چهارم درباره دارندگان حق، حق سرشتی (ذاتی) 
یا حق اکتســابی، مقایســه حق در وضعیت عادی با حق در چالش ها، 
به دســت آوردن یا از دست دادن حق اســت. در این بخش پرسش های 
ارزنده ای بازگو می شود: آیا حق تنها از آن آدمی است یا جانداران و دیگر 
زیندگان و همچنین ساختار بی جان این جهان حق دارند و خاستگاه این 
نادیده گرفتن چیست؟ نویســندگان بر این نکته پافشاری دارند که گرچه 
در هنگام چالش و اضطرار جامعه از آسایش و بهروزی باز داشته شده، 
ولی نباید گذاشت این وضعیت به مثابه «بی حقی» شهروندان جا بیفتد. 
ســخن آخر این نوشــته با بازگو کردن دو گونه از بی حقی، به گسترش یا 
بازداری حق ها و وظیفه و مســئولیت دولت ها در به رســمیت شناختن 
حق های اجتماعی مردم می پردازد. اینجا سخن از مسئله اي است که در 
پی بی حق کردن مردم وابســتگی ها و پیوندهای آنها را از میان می برد و 

روزبه روز از هم  گسیخته تر، بی پناه تر و ناتوان ترشان می کند.
پایان ســخن این چند پرســش برجســته اســت که آیا در پاسخ به 
بی حق کردن مردم، دیگر مردم تکلیف و وظیفه ای در برابر ســامانه های 
مسئول و مســتقر دارند؟ سیاست گذاری ها یا قرارومدارهایی که در نبود 
مــردم و بدون رضایت مردم پدید آمده، چه کارایی ای برای چه کســانی 
دارنــد؟ جایی که مردم از پــس جریان بازدارنده حق شــان برنمی آیند، 
چه کاری ســازنده است؟ روشن است که جامعه به این انگاره برسد که 
روش های پیگیری شهروند برخوردار از حقوق، درمورد بی حق شدگان و 

در وضعیت بازداری و بی حق کردن مردم نتیجه بخش نیست.

صرف انسان بودن کافی است؟

خبرآنالین : ۱۰ درصد سهام توییتر کاهش 
یافتــه اســت؛ چراکه ایالن ماســک گفت 
قرارداد ۴۴ میلیارد دالری خرید توییتر را به 
دلیل وجود حساب های جعلی و تبلیغاتی 
به حالت تعلیق درآورد. او در حساب توییتر 
خود، با ذکر این نکته که «حســاب های هرزنامه (اسپم) و جعلی در 
واقــع کمتر از پنج درصد از کاربران را تشــکیل می دهند» نوشــت: 
«معامله توییتر به طور موقت متوقف شــده است». او بعدا اضافه 
کرد «هنوز به [این] خرید متعهد اســت»؛ با ایــن حال، تحلیلگران 
حدس می زدند او می تواند به دنبال مذاکره مجدد درمورد قیمت یا 
حتی کناره گیری از تصاحب توییتر باشــد. پیش از این خبر اعالم شد 
که اراگ آگراوال (مدیرعامل فعلی این شرکت) کیوان بیک پور، مدیر 
کل محصوالت مصرفی این شبکه اجتماعی را اخراج کرده تا تیم را 

وارد مسیر متفاوتی کند.

بی بی ســی: در حالی که روزنامه نگاران 
برای تماشــای اولین اکــران فیلم های 
جدید در جشــنواره کن حاضر خواهند 
بود، منتخبی از فیلم های ساخته نشــده  
هــم ارائــه می شــوند کــه به عنــوان 
بخشــی از بــازار کــن در پــی توزیع اند. یکــی از ایــن فیلم ها 
«۱۲۴۲- دروازه ای به سمت غرب»، درامی تاریخی با هنرنمایی 
اسپیســی اســت. ایــن اولین نقش اصلــی این بازیگــر پس از 
متهم شدن به آزار جنسی است. او ماه گذشته از طریق وکالیش 
اعالم کرد ادعاهای مربوط به دعوای رپ -  که در آن اسپیسی را 
متهم کرده بود در یک میهمانی در سال ۱۹۸۶ از او که نوجوان 
بوده سوءاســتفاده کرده اســت- صحت ندارد. وکالی اسپیسی 
اعــالم کردنــد حادثه ای کــه رپ تعریف می کنــد، هرگز اتفاق 

نیفتاده است.

کــه  آمار هــا  تازه تریــن  ایندیپندنــت: 
محمدحســن آصفری، نماینــده مجلس، 
اردیبهشت ۱۴۰۱ اعالم کرده هم حکایت از 
آن دارد ۹ میلیــون خانوار در ایران زیر خط 
فقــر قرار گرفته اند. اگر انــدازه هر خانواده 
را ســه نفر حساب کنیم، بر پایه گفته های آصفری تعداد افرادی که 
در ایــران زیر خط فقر قرار دارند ۲۷ میلیــون نفر خواهد بود؛ یعنی 
۲۰ میلیون نفر کمتر از عددی که مرکز پژوهش های مجلس در سال 
۱۳۹۸ پیش بینی کــرده بود. این در حالی اســت که آخرین گزارش 
وزارت کار ایران در مهر سال ۱۴۰۰ نشان می دهد در سال ۹۹ بیش از 
یک سوم جمعیت ایران «فقیر مطلق» بوده اند. آمار  های رسمی نشان 
می دهد سال ۱۳۹۹ دست کم ۵۰ هزار نفر با درآمدی کمتر از یک دالر 
در روز و حدود ۷۰ هزار نفر با درآمدی کمتر از دو دالر در روز در ایران 

توانسته اند زنده بمانند.

چـه خبـر

قرمز- فریدون جیرانی - ۱۳۷۷
ناصر ملک (محمدرضا فروتن): حاج آقا من عاشق زنمم. هستی مشرقی (هدیه تهرانی): این عشق نیست حاج آقا جنونه!

ناصر: حاج آقا اگه من حالت عادی ندارم، اگه گاهی خوبم، گاهی بدم، تقصیر خودشــه. می دونه من حسودم، می دونه عاشقم، باز منو آزار 
میده. شــما ازش بخواین منو بفهمه؛ من آدم حساسی ام. حاج آقا اگه باهام کنار بیاد زندگیمو به پاش می ریزم؛ می ترسم حاج آقا می ترسم 

زنمو ازم بگیرن؛ شما نذارین!

دیـالـوگ روز

گـزارش

آتابای برگزیده منتقدان شد
شرق: چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 
به صورت مجازی برگزار شــد و برگزیدگان در بخش های مختلف از 
کارگردانی و بازیگری تا بخش های فنی معرفی شــدند. دبیر جشن، 
جعفر گودرزی، درباره دالیل مجازی برگزارکردن این جشــن نوشت: 
«نخواســتیم با توجه به شــرایط و اوضاع نابســامان و نامناســب 
اقتصــادی و روحــی و بی کاری ســینماگران و وضعیت معیشــتی 
ســخت و جانفرســا، مراســمی بگیریم و چون ســابق در کنار هم 
صحنه هنرمندی و جشن بیافرینیم اما کوشیدیم در بضاعت و ثروت 
معنوی اعضای این انجمن، قدرشناس بخشی از «خوب بودن»ها در 
این صنف و این روزگار باشــیم». اعضای آکادمی جشن آثار نمایش 
داده شده در چهاردهمین دوره، فیلم های جشنواره ملی فیلم فجر و 
همچنین آثار ایرانی سی وهفتمین و سی وهشتمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر را که در ســال های ۹۸ و ۱۴۰۰ برگزار شده بود، بررسی و از 

بین آنها بهترین ها را به شرح زیر برگزیدند:
بهترین فیلم: آتابای (تهیه کننده نیکی کریمی) / بهترین کارگردان: 
نیکی کریمی (آتابای)/ بهترین فیلم نامه: هادی حجازی فر (آتابای)/ 
جایزه خالقیت و اســتعداد درخشــان (بهترین فیلم اول): بهمن و 
بهرام ارک (پوســت)/ بهترین بازیگر نقش اول مرد: سعید آقاخانی 
(خون شد)/ بهترین بازیگر نقش اول زن: الناز شاکردوست (تی تی)/
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: جواد عزتی (آتابای)/بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن: باران کوثری (بی همه چیز و عامه پســند)/ بهترین 
تدویــن: میثم موالیی (روز صفر)/ بهترین موســیقی متن: حســین 
علیزاده (آتابــای)/ بهترین فیلم برداری: مرتضــی نجفی (تومان)/ 
بهترین صدای فیلم (صداگــذاری و صدابرداری): زاالوا (صدابردار: 
رشید دانشمند، صداگذار: امیرحسین قاسمی)/بهترین دستاورد فنی: 
مرتضی فربد (طراحی صحنه تومان)، مارال جیرانی (طراحی لباس 
تومان). همچنین جعفرگودرزی دبیر جشن منتقدان در پیامی گفت : 

«این دو سال و اندی که در دو دوره متفاوت مدیریتی از سر ما گذشت، 
پیرمان کرد. شــگفتا که این فراق ها و رفتن ها و پیوســتن ها به اصل 
روشن خورشید هم، دیگر در آنهایی که باید، اثری نمی گذارد و دوره 
و مدیریت این و آن هم نمی شناســد! آیا بر دل ها مهر است؟ نه که 
«خوبی» نیست، هســت و زمین بی حجت نمی ماند. ما با چراغ هم 

گشته ایم، «خوب بودن» در این روزگار سکه نایاب بازار است انگار!
بــاری! ما کار خودمان را می کنیم که دو صد گفته نیم کردار هم 
نیست. آنهایی که مسئول اند، مسئول اند؛ حتی اگر از اهل قلم و اهل 
هنر روی برگردانند و بدانند که از دایره قضاوت های تاریخی در امان 
نخواهند بود و کاش تا وقتی که فرصت هســت، دل شکسته باالن و 
دردمندان و دلســوزان این عرصه را به دســت آورند. باید که جبران 
کنند این  همه کاســتی و این  همه نابلدی ها را». او در بخش دیگر از 
پیامش نوشت: «امروز دو چشم را خندان خواهیم و دل ها را امیدوار 
به سوســوی چراغ ســینمای ایران. امیدواریم چشمه آب این سینما 

دو چندان شود».
۲۰ سینما تعطیل می شود

اما ســخنان رئیس هیئت مدیره انجمن منتقدان درباره شرایط 
نامناســب ســینما و ســینماگران هر روز به شــکلی خود را نشان 
می دهد. در دو ســال گذشــته خبر تعطیلی یا تغییــر کاربری چند 
سینمای قدیمی سروصدای زیادی داشت و خیلی ها را برای نابودی 
نوســتالژی های سینمایی شــان اندوهگین کرد؛ اما رکود اقتصادی 
سینما در کنار هزینه های باالی نگهداری و تجهیز سالن ها، در دوران 
کرونا تشــدید شــد و فقط سال قبل حدود ۲۰ ســینمادار متقاضی 
انحالل یا تغییر کاربری ســالن های خود شــدند. برای رسیدگی به 
وضعیت این ســینماها و درخواست های ارائه شــده، کمیته ای در 
سازمان سینمایی وجود دارد که تاکنون با چند درخواست موافقت 
کرده است. طبق پیگیری ایســنا از انجمن سینماداران و بر اساس 
فهرست موجود در آنجا، سینماهای صحرا، پایتخت، پردیس کیان، 
ماندانــا، ایران، عصر جدید، پارس، حافــظ، میالد و کارون در تهران 
و ســینما دریا در آســتارا، مهتاب در قزوین، عصر جدیــد در اراک، 
مصلی نــژاد در جهرم، کیهان در درود، ســاویز در کرج، گل ســرخ 
در بندرانزلی، پرشــین مهرشــهر در کرج و طلوع در فومن از جمله 

متقاضیان برای انحالل یا تغییر کاربری هستند.

رضا صدیق: وقتی به هجرت باشــی، برای ذهنت راه هایی می ســازی 
کــه در مواقع افزایش رنج ها راحت تر دوام بیاوری. یکی از این راه های 
ذهنــی برای من، یافتن ریشــه های کودکی دیگــر ملیت ها در کودکی 
خودم بود؛ یعنی، وقتی با فاتح گپ می زدیم و از کودکی مان می گفتیم، 
کارتون های مشــترکی در دو کشور مختلف دیده بودیم، فوتبالیست ها 
یــا دوقلوهای آمریکایی. پیدا کردن همین نقاط که گاه مثل نمونه فاتح 
بود و گاه هم این حال در مواجه شــدن با یک دیوارنوشته بود یا حالت 
سوار شــدن ملت به مینی بوس یا همین دست  خرده رفتارهای شهری. 
این مواجهه ها من را به تاریخ درونم سفر می داد و در موقعیت مهاجر 
بودنم، توأمانی ای از توازن از درون و بیرون برایم می ساخت. این توازن 

اما با هجرتم به فرنگ قطع شد.
یکــی از آن بارها که به معنــای درونی و حتی بهــت زده متوجه 
مهاجرتم شــدم، زمانــی بود که دیــدم با «هیچ  چیــز» محیط جدید 
نمی توانم مواجه شــوم تا راهی برای ســفر به درونم بیابم؛ گویی که 
از پیرامــون منقطع باشــی، نامرئی باشــی و هرچه برای مرئی شــدن 
تالش می کنــی، فایده ای ندارد. بــرای یافتن نقطه ای بــرای ارتباط یا 
مواجهه ای که سبب ســاز وصل من به محیط جدید شــود، گیج های 

بســیاری خوردم. ترفندهای جدیدی برای ذهنم ساختم و درونم را در 
مواجهه با محیط جدید قرار دادم و به آن نگریســتم و اندیشــیدم. به 
جای پاک کردن ســؤال یا فرار با آن رودررو شــدم تا راهی برای کشف 
جهان جدید بیابم. در این کشف اتفاقات فراوانی مؤثر بودند، اما نقطه 
شروع درونی همین استنتاج بود که حاال که نقطه اتصالی نمی یابی که 
با دیدنش رهنمون درون و با محیط جدید اخت شــوی، پس به تمام 
آنچه می بینی بیندیش، با دقت تماشا کن، چنین مجهز شو. ابتدا مبتدی 
و بعد در مسیرش الجرم به خواندن اندیشه های دیگرهای ساکن فرنگ 
دیروز و امروز رو آوردم و به مرور و نه کمی گذشــته، توانستم راه فهم 
پیرامون جدید را بیابم. سفرهای درونی ای چنین در هجرت بس زیادند. 
سفرهای نگویی که به وقت گفتن توصیف ابعدادشان ناممکن است، 
اما بیان همان مقدار نیز الزم اســت. به همین سبب ذهنی و به عالوه 
تجربه بیرونی ام در جامعه محیط جدید، شــمایلم مثال کسی نبود که 
تازه به برلین رســیده. گویی که ســفر درون، مواجهه سفر بیرونی ام را 
تســریع کرده باشد، انگار که قصه های نگفته در پیچ جاده های سفر را 
از دور شــنیده باشد، انگار که بخواهد تو را به نقطه ای برساند که باید. 
حاالی هجرت های مدام آن روش قدیمی به آشتی رسیدن با دیار جدید 

دیگر استفاده ای برایم ندارد. شاید چون دیگر برایم اولویت نیست. شاید 
چون هنگامی که غریبه باشی و در غربت، مهلت و فرصت کشف و به 
معرفت رسیدن برایت مهیاتر است تا اینکه با محیط اخت شده باشی و 
راهی برای اخت شدن بیابی، مثل پناه گرفتن پشت یک تیربار! آن روش 
مواجهه و اخت شدن با نشانه های آشــنا، تالش محافظه کارانه ای در 
رنج هاســت برای بقا و این روش معرفتی و سعی در شناخت محیط 
جدید، ایســتادن در میان رنج هاســت و بقا را در دل رنج و رنجوری را 
یافتــن. دومی تنومنــدت می کند. هنگام رنج اندیشــیدن مانند هنگام 
ســوختن دست، عادی سخن گفتن اســت. هنگامی چنین می شود که 
عادت ذهن شــود و ناخودآگاه، برای ناخودآگاه شدن باید با آن زندگی 
کنی و مدام مشغولش باشــی، برای همیشه مشغولش بودن نیز باید 
تجربه کنی و بخوانی و تماشــا کنی. چنین است که به وقت رخ دادن 
رنج، توأمان مقابله با آن ذهنت نیز به واسطه اندیشیدن به ابعداد این 
رنج و چرایی اش در حال مواجهه با آن اســت. چنین است که پس از 
مدتــی به جای گالیه از رنج ها یا حوادث ناگوار، ســکوت می کنی و به 
رنج می اندیشی؛ یعنی ریشــه تمام اجزای این دنیا، در هر نقطه و دیار 

از این زمین گرد.

مواجهه با موقعیت مهاجر بودن

الهام فخاری


