ســتون شــهروند – خبرنــگار در طــول ســال  95از جملــه ســتونهایی بــود کــه بــه
مخاطبــان ایــران در صفحــه خواننــدگان اختصــاص داشــت .آنها در این ســتون
مثــل یــک خبرنگار بــا حضور در متــن یک رویــداد که خــود از نزدیــک تجربهاش
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این نوشــته برای پایان اســفندماه ســال  1396نگاشــته میشــود،
باشــد بــه یادگار چه بــودم یا نبودم بــه امید لبخندهایتــان و باهم
و بــرای هــم بودنتان .اشــتباه نکردید این نوشــته اگرچه در این
روزهای پایانی ســال نگاشــته شــده اســت امــا با تمــام انرژی و
امیــد بــه فردایــی مینگرد کــه پیش روی ماســت .مگــر نه این
اســت که همین ســال  1396به چشــم بــر هم زدنی بــه تحویل
ســال  1397خواهد رســید و دوباره مــا خواهیم مانــد و کارنامه
آنچه انجام دادهایم.
امســال ســال ماست؛ســالی که خبرهای خوبش بیشــمار اســت.

و رفاقتهــا بر ســر همه بــرد و باختهــا و فریادهای ایــران ایران
برای همه و همیشــه بردهایمان در عرصههای ورزشی ،علمی و
اقتصادی و ...یک کالم ملی.
نارنجــی :رنــگ همــه احترامهایی کــه بــه تفاوتهــا میگذاریم
از تفاوتهــای فرهنــگ و زبــان و عقیده تــا تفاوتهایــی که گاهی
محدودیــت ایجاد میکنند و اقلیت زا میشــوند اما ما دســت و پا
و چشــم و جان هموطنمان میشــویم .تالش میکنیم دسترسی
بــه زندگــی و هرچه امــروز داریم برای همه یکســان شــود .ترحم
نمیکنیم ،شــعار نمیدهیم و ماهیگیــری را به جای ماهی دادن
انتخــاب میکنیــم و آمــوزش آن را هــم بــه اهلــش میســپاریم.
امســال تمام انرژی مــان را صــرف میکنیم ،معلولیت ،آســیب
دیــده اجتماعی ،طالق ،کودک کار ،اعتیاد و ...را بشناســیم درک
کنیم و مددکار هم باشیم به قدم و قلم و نه زبان.
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محمدعلی خرمی

تالشزمیندرطوافخورشیدبهثمرنشسته،نورامیدبرسرما
وتاریکیشــبهایزمســتانفائــقآمدهوحــاالتمامطبیعت،
درجشــنکمالزمین،جامهسبزشــادمانیبرتنکردهاست.
زمینیکباردیگربهدورخورشیدگشتهوبهاحسنالحالخود
رسیده است .احســن الحال زمین وقتی رقم میخورد که این
کرهخاکیبهنقطه«اعتدالبهاری»خودمیرسد.زندهشدن
زمیــنوجاریشــدنامیددرسرتاســرذراتهســتی،حاصل
رســیدن به ایــن اعتدال بهــاری اســت .زمین در مســیر کمال
حرکتکرده،بهاعتدالرسیدهوحاالجشنحیاتمیگیرد.
طبیعتسخاوتمندانههمهرادرشادیخودشریککردهوما
آدمها،آنچناندرعیدطبیعتبهشادینشستهایمکهکهانگار
نوروز ،عید آدم هاســت .این طبیعت اســت که تازه میشود و
تازگیاشرامنصفانهباهمهتقســیممیکندوگللبخندرابر
سیمایهمهمینشاند.
تکتکافرادســرزمینآریایی،داراوندار،شــهریوروستایی،
عربوکردوبلوچولروترکوفارسیکحسمشترکدارند،
حس خوبتازهشــدن،حسخوببــاهمبودن،حسخوب
همدلــی،حسخــوببخشــیدننامهربانیهــا،حسخوب
آشــتیوصلح،حسخوبهدیهوعیدی،حسخوبازحال
همباخبرشدن.
ایننوروزاســتکههوایســالموسرشــاروروزهایخوبرابه
ماهدیهمیکند ،اماجاریشــدنحیاتدررگهایطبیعت
اگرعیدماهمنباشــدبشارتدهندهعیدماست.طبیعت،به
نــوروزرســیدنرابهمامیآموزد.مامیتوانیــمباتدبیروامید،
پابهپایطبیعتتازهشــویمواینتازهشــدنراعیدبگیریمو
ســخاوتمندانههمهجهانیانرادرشــادیخودشریککنیم،
آنچنانکهاحساسکنندنوروزآنهاست.
طبیعت،روزهایســختوتلــخزیادیراتجربهکردهاســت.
زردشــدنوبــرزمینافتادنبرگهایســبزدرختــانرادیده،
صــدایجانســوز ُخردشــدنبرگهــایبیرمــقرادرزیرپای
عابرانبیتفاوتشــنیده،تاریکیشــبهایبلندزمســتانرا
تابآورده،رگباربرفوبارانرابهجانخریده،اماآراموآهسته
درمســیر کمال و آزادی ،گام به گام پیش رفته است .طبیعت
بــرایرســیدنبهاعتدالبهــاری،نــهازحرکتایســتادهونهاز
نامهربانیها ناامید شــده و نه از مســیر منحرف؛ بلکه آهسته
وپیوســته،باامیدبهآیندهبابرداشــتنگامهایتازه،گامهای
پیشینخودراتکمیلکردهوحاالبهشادینشستهاست.
مــردمماهــم در اینســالها درمســیرکمــالخــودتلخیهاو
ســختیهایزیادیراچشــیدهاند،ظالمانهتحریمشــدهاند،
ناجوانمردانــه مورد اتهــام و افترا قرار گرفتهانــد ،نامردمیها
چشیدهاند،صدایخردشدناستخوانهایبهترینفرزندان
خود را زیر چکمههای مستکبران شنیدهاند ،افتادن سروهای
تنومندرادرزیررگبارآتشودودمستبدانبهسوگنشستهاند
وگاهیدرمیانهراهدرغمازدستدادنهمسنگرویاردیرینی
نشستهاند،اماباامیدبهآینده،مهربانانهایستادهوحقخودرا
دراوجنامهربانیهاطلبکردهاند.
طبیعتبهمامیآموزدکهرسیدنبهاعتدالبهاریسرنوشت
آنانیاســتکهدربرابــرنامالیمتهاونارواییها ،ایســتادگی
میکنندوباوجودهمهســختیهاامیدوارانــه،گاماولراباگام
دوموگامدومراباگامسومتکمیلمیکنند.
اینایســتادگیوایــنامید،مــارابهاعتدالبهاریمیرســاند.
بــهروزیکــهمیتوانیــمشــادیمانراســخاوتمندانهحتیبا
آنانکهمهربانیراازمادریغکردندتقسیمکنیم،منبهآینده
خوشــبینمودردلمحســیشــبیهآمدننوروزهــایکودکیام
میتــراود.مننــوروزراازعطرســمنوینذریمــردممحل،از
قالیهایخیســیکهرویدیوارهایگلیکوچهپهنشــدهبود
ازبازشــدنپنجرههایاتاقپذیراییمــانوازتالشمادربرای
تمیزکردنخانهمیفهمیدم.

کــرده بودند گزارش خــود را از آن رویداد بــرای ایران روایت میکردنــد .کاوه کهن
و محمدعلیخرمی دو مخاطب ایران به ســنت معمول پایان سال  ،بهاریههایی
برای ما نوشتهاند.

بیهیچ شکی سال رنگها و تفاوتهایی است که کنار هم رنگین
کمــان یکدلــی میســازند.اگرچه خــود را روزنامه نــگار نمیدانم
امــا تــاش میکنــم در ایــن مجــال آیینــهای باشــم از آنچــه در
دانشــگاه بزرگمان  -جامعه -آموخته ام .بــا نماد رنگها در بهار
شکوفاییها و نو شدنها زیر سایه درختی با ریشههای کهن به نام
ایران که میوههایش را به شیرینی قند میدانم.
آبی :امســال رنگ همه حــال و هواهای خوبی اســت که ما تنفس
میکنیــم از حال خوب آب و هــوای کالنشــهرها بگیریم تا بیغل
و غشــی هوای جنــوب غرب و پــر باری و بارانی شــدن هــوای کویر
و ســرزمینهای کشــت و زرع و ...حــال دل دریاچــه هایمــان هــم
خروشــان از آبهای مواج است و میزبان پرندههای مهاجر زیبا و
حال شــکارچیان هم آنقدر آفتابی باشد که تفنگ هایشان امسال
آویزان دیوار اتاق بماند و دوربین هایشــان به روی جان به سمت
زیبایی طبیعت نشانه رود.
سبز :امسال رنــگ تمام جوانانی باشد که بیتکلف و تجمل پیوند
آسمانیشــان را آغــاز میکننــد و میداننــد کــه از آســمان و زمین
برایشــان خــوش خبری و گشــایش میبارد و کیســت کــه رویش و
آرامش را نپســندد .به رســم ســاده زیستی و کســب رزق حالل که
طعم خوش یکی شــدن به تجربه کردن و با هم ســاختن پلههای
آینده اســت .با امید به اعتماد بزرگترهایی که راه نشــان میدهند
اما رفتن و خطر کردن را به ما میسپارند.
قرمز :امســال رنگ همه شــور و شــادیهایی اســت که همه با هم
برایشــان ذوق میکنیــم .پرچــم دوســت داشــتنیمان را بــر ســر
میگیریــم و هــواداری میکنیم ،مرد و زن ،پیــر و جوان و رقابتها

فیــروزه ای :رنــگ همه حــس و حالهای خوب امســال اســت در
وقتهــای نیایــش ،حــال خــوب گفتوگــو بــا حضرت دوســت،
صاف شدن دلها و شــکرگزاری برای تمام آنچه که ثانیه به ثانیه
پیــش میرود و مقدر میشــود ،به نماز ،روزه ،دعــا ،زیارت و حتی
لحظهای درنگ در خلوت خویش.
ســپید :رنــگ نگارگــری ،نقشــهای از آینــدهای اســت کــه نســل
پنجمــی ،ششــمیها آن روزهــا را میبینند و آینده ایــران عزیز
را تصویــر میکنــد .ما امروز آن را ترســیم می کنیــم و فناوری و
دانــش روز را هر جــا که باشــد در اختیار مــی گیریم ،تــا میراثی
که از ما میماند دانایی و آبادانی و ســربلندی باشــد و ســپردن
میهنــی سرســبز و شــاداب به آیندگان .در این ســال مــا مطالبه
گریــم برای آنچــه باید بشــود و آنچه خــود برای رفــاه و زندگی
بهترمان انتخاب کردهایم.
بنفش :رنگ لبخندهایی اســت کــه ما به فردا میزنیــم .ادبمان،
اخالقمــان ،اشــتیاقمان بــرای زندگی بهتــر و پرهیزمــان از آنچه
بشــر را به تباهی میکشاند .اینها هر دشمنی را از دشمنی خسته
خواهــد کــرد کــه ما مــرد روزهای ســختیم و بــرای جاودان شــدن
لبخندها بر صورت تک تکمان چه گل هایمان که پرپر و جاودان
نشدهاند و ما یادشان هستیم هر لحظه ،بیفراموشی و مصلحت
اندیشــی کــه گذشــته چــراغ پیــش روی ماســت و مدبران شــب و
روزشــان و احواالتشــان بــه یــاری خداونــد دلهای آرام همیشــه
بهترین احوال است.
برایتــان بهترینها را در این بهارهــای پی در پی زندگی آرزومندم
به امید شادیهای بیپایان و دوری از رنگهای تیره و سیاه.

