
اوايل انق��اب هر وقت كه س��ازمان تهيه و 
توزيع كاالي وزارت بازرگاني، جنس خوب 
و پ��در و مادر داري به خانوارها مي داد، دوتا جنس بنجل هم 
تنگش مي زد و با اين كار هم انبارهايش را خالي مي كرد هم 
اجناس بد را از بيخ ريش��ش مي كن��د و مي انداخت به بقيه. 
نوار كاست مكسل كه مي دادند، دوتا گونيا، نقاله پاستيكي 
هم ب��ه ضميمه مي دادن��د. يا مايع ظرفش��ويي مرغوب كه 
مي دادند، چهار تكه اسفنج الكي هم مي دادند... كم كم اين 
ايده از وزارت بازرگاني به بقيه جاها هم سرايت كرد و به صدا 
و سيما هم راه يافت و مديران تلويزيون هر وقت فيلم خوبي 
را نيت مي كردند نمايش دهند، قبلش كلي برنامه س��خت و 
اعصاب خردكن را پيش قراول مي فرستادند كه اعصاب ملت 
را جلوجلو حسابي آس��فالت كنند. البته اين كار يك حسن 
هم داشت و آن اينكه چون مزد تحصيل فيلم ها باال مي رفت، 
ارزش ش��ان هم در ذهن مان باال مي رف��ت. يكي گفت »من 
فان فيلم را دهه ش��صت كه از تلويزي��ون ديدم فكر كردم 
شاهكار ديده ام. تا يك هفته همه اش به فيلم و ديالوگ هاش 
فكر مي كردم. فكر مي كردم بزرگ ترين اثر هنري را ديده ام... 
اما اخيرا كه دي وي دي اش را خريدم و با كيفيت بلوري ديدم 
به دلم ننشست، سهل است، حتي حوصله نكردم تا تهش را 
ببينم. نصف كه شد خاموشش كردم و رفتم سراغ زندگي...« 
تلويزيون يك كار ديگر هم قديم ها مي كرد. از آن طرف هم 
وقتي از دس��تش درمي رفت و ندانسته و نشناخته يك فيلم 
درخشان و عالي نش��ان مي داد، بعدش تا يك هفته جبران 
مافات مي كرد و با پخش برنامه هاي تكراري و حوصله سربر 
و آموزش��ي و اخاقي لذت آن تماش��ا را از دماغ تماشاگران 
درمي آورد... اين خصوصيت به پدر و مادرهاي دهه ش��صت 
هم منتقل ش��د و آنها ه��م فهميدند كه اگ��ر يك جمعه به 
بچه هاي شان پلو، چلو مي دهند تا يك هفته مي توانند اشكنه 
و كله گنجش��كي و نان و پنير بدهند. ي��ك هفته قبل و يك 
هفته بعدش نان و ت��ره مي خورديم كه جمعه آينده بتوانيم 
نان و كره بخوري��م. حتي معلم ها نيز اين روش عالمانه را در 
نظام تربيتي شان گنجاندند كه هميشه خوش به حال بچه ها 
نشود و دانش آموزان همواره بر يك حال و منوال نباشند. سه 

هفته اخم مي كردند كه قدر يك لحظه لبخندشان را بچه ها 
بيشتر بدانند. قدر عافيت كس��ي داند كه به مصيبتي دچار 
آيد... حاال در دهه نود تلويزيون به همان سياست سي سال 
پيش��ش برگش��ته و بعد از يك مصاحبه با حاج حسن آقاي 
خميني، 10 مصاحبه با ديگران مي گذارد كه يك وقت ملت 
فكر نكنند خبري است و دنيا نزديك است به كام شان شود. 
سه ماه مي خور و نه ماه پارسا مي باش. يك بار حاج حسن آقاي 
خميني، 10 بار يامين پور و ساير اعاظم قوم... اما عيبي ندارد. 
ملت به همين هم راضي اند. هشت سال فقط نه ماه پارسايي 
داشتيم و هيچ مي خوري. نه ماه پارسا مي بوديم و آن سه ماه 
هم روش. اما به همين هم قانعي��م. همين هم خيلي خوب 
است. آن شب كه تلويزيون ناپرهيزي كرد و با حاج حسن آقا 
مصاحبه كرد اكثر ملت به جاي اينكه به تلويزيون نگاه كنند از 
طريق تلگرام ماجرا را پيگيري مي كردند. خوشتر آن باشد كه 
سر دلبران، گفته آيد در حديث ديگران. انگار كه نگاه كردن 
به تلويزيون بي كاس��ي باش��د يا يك جور عار داشته باشد، 
انعكاس��ش را در تلگرام پي مي گرفتند. ياد يك قصه عارفانه 
افتادم كه يكي داشت به روي چون قمري نگاه مي كرد و حظ 
وافي مي برد. ديگري گفت چه مي بيني؟ گفت عكس ماه را 
در انعكاس آب مي بينم. گفت اگر بر گردنت دمل نداشتي سر 
بلند مي كردي و مستقيم ماه را مي ديدي نه انعكاسش را در 
تشت آب. حاال ما هم يك عيب و ايرادي اين وسط هست كه 
به جاي اينكه مستقيم به تلويزيون نگاه كنيم به تشت تلگرام 
نگاه مي كنيم. چرا؟ آيا بر گردن مان دمل داريم؟ نه. مشكل از 
ما نيست. به قول خود تلويزيوني ها مشكل از فرستنده است 
نه از گيرنده. ما نيستيم كه بر گردن دمل داريم بلكه اين خود 
تلويزيون است كه دملي بر چهره دارد و آدم رغبت نمي كند 
تماشايش كند. البته ظاهرا دارد تغييراتي به وجود مي آيد، 
اگرچه ديرهنگام. خيلي هم عالي. به فال نيك مي گيريم اما نه 
آنقدر جدي كه بنشينيم به پاش... اگر مي خواهيد تلويزيون 
ديده شود چاره اش اين نيست كه با 10  تا مصاحبه، شيريني 
ي��ك مصاحبه را در كام مان تلخ كنيد. راهش اين اس��ت كه 
اين دمل را از چهره برداريد تا با خيال راحت بش��ود نگاه تان 

كرد و لذت برد. 
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بزنگاه

 تك تازي رسانه ملي 
در عرصه بي رقابت

در حاشيه، در متن

سه ماه مي خور و نه ماه پارسا مي باش

كرگدن نامهتيتر مصور|نگاه آخر

روزي در تاكس��ي نشس��ته ب��ودم 
و در ميان��ه راه بودي��م كه ش��نيدم 
آمبوالنس��ي آژيركش��ان از پش��ت به م��ا نزديك 
مي ش��ود، راننده تاكس��ي دس��تپاچه مسيرش را 
منحرف كرد ك��ه راه را براي آمبوالن��س باز كند و 
در همين حين زيرلب   گف��ت »آدم نمي داند واقعا 
مريض بدحال دارد يا ن��ه!«. اين را كه گفت با خود 
مي انديشيدم اين پرسش كه »آيا بايد اعتماد كنم 
يا نه؟« شايد س��وال هر روزه و  اي بسا هر ساعت از 
زندگي ما باش��د؛ آيا بايد به ق��ول و فعل لوله كش و 
بق��ال و ميوه فروش و راننده آمبوالنس و همس��ايه 
و دوس��ت و مدير دولتي و... اعتم��اد كنم يا نه. چه 
چيزي تضمين مي كند كه ما از اعتمادمان نس��بت 

به ديگران آسيب نبينيم؟
اگ��ر آژير درس��ت باش��د كه ب��ه ج��ز رعايت حق 
شهروندي چيزي عايد راننده تاكسي نكرده است. 
ولي اگر آژير صحيح نباش��د البته حق��ي از راننده 
تاكس��ي ضايع شده است. لذا دستاورد عدم اعتماد 
گاه خيلي ملموس اس��ت؛ ما به حرف هايي اعتماد 
نمي كني��م و جل��وي ضاي��ع ش��دن حق م��ان را 
مي گيريم ولي دستاوردهاي اعتماد خيلي ملموس 
و كوتاه مدت نيس��ت. براي همين در بس��ياري از 
موارد راحت تريم كه بنا را بر بي اعتمادي نسبت به 
هم بگذاريم. اما يك بار ه��م موضوع را از زاويه ديد 
بيمار يا همراه بيمار در آمبوالنس ببينيم. اگر آژير 
اين آمبوالنس حقيقت داش��ته باشد يعني بيماري 
بدحال در آن اس��ت كه ش��ايد حتي چند ثانيه در 
مرگ يا زندگي او بي تاثير نباش��د، كافيس��ت چند 
لحظه خود را ج��اي اطرافيانش قرار دهيم تا حس 
كنيم چقدر همكاري تك تك همش��هريان ما و در 
واقع همين مساله »اعتماد« مي تواند بر زندگي ما 

و بر زندگي عزيز ما موثر باشد. 
بيم��ار و اطرافيانش اگر همه عم��ر را هم بي نياز از 
اعتماد ديگران گذرانده باشند حتما در اين لحظه 

نيازمند اعتماد آنهايند. 
اعتماد نوعي پيوند اجتماعي است؛ جامعه در حالت 
بيم��اري به جمعيت��ي متفرق از افراد فروكاس��ته 
مي شود. افرادي كه هيچ مناسبت و پيوندي از قبيل 
خون، تعلق خاطر، نوعدوستي، اعتماد و... آنها را به 
هم متصل نمي كند. به سر بردن در ميانه جمعيتي 
متفرق درست همانند به سر بردن در تاريكي است؛ 
احساس تهديد و گمگش��تي دايمي است و اعتماد 
كردن بسيار س��خت و همانند پرتاب كردن تيري 
اس��ت كه احتمال اينكه در تاريكي به هدف بخورد 

بسيار كم است.
 در چنين اح��واالت اجتماعي اف��راد معموال بحق 
و خودخواس��ته پيله اي از بي اعتم��ادي در اطراف 
خود مي تنن��د و خ��ود را در آن محبوس مي كنند 
كه كمترين آس��يب را از ارتباط با ديگران ببينند. 
در واقع عط��اي اعتماد را به لقاي آن مي بخش��ند. 
در حالت تاريكي كه هر كس به فكر خويش است، 
كسي به رسيدن خير از سوي ديگري اميدي ندارد 
و درصدد اس��ت از شر آنان متضرر نش��ود. در اين 
حالت دم زدن هر فرد از بي اعتمادي و هشدار دادن 
درباره خطراتش  اي بس��ا خوب باشد و افراد ديگر 

را از خسارت هاي احتمالي اعتماد بي جا برهاند. 
وليكن وقتي احواالت اجتماعي رو به بهبود اس��ت، 
اف��راد آن دوباره در تمن��اي بيرون آم��دن از پيله 
تنهاي��ي و دادن دست هاي ش��ان ب��ه يكديگرند و 
دوباره رشته هاي تعلق خاطر و اعتماد بناست آنها 

را به هم متصل كند.
 هر ق��در جامعه از حالت جمعيت فاصله مي گيرد و 
بيشتر به سمت پيكر واحد شدن پيش مي رود، افراد 
بيشتر احس��اس مي كنند از تاريكي خارج شده اند 
و »ديده مي ش��وند« و كوچك ترين رفتارشان زير 
نگاه هاي تيزبين افراد ديگر اس��ت و در اين حالت 
رفتاره��اي مخدوش كننده اعتماد ه��م كمتر رخ 
مي دهد. در شرايطي كه فضا براي اعتماد مهيا شده 
است دم زدن از بي اعتمادي ديگر جلوي خسارتي را 

نمي گيرد و  اي بسا خسارت زننده تر باشد. 
به س��خن ديگر اعتماد مس��اله اي شخصي نيست. 
ما ب��ا »اعتمادكردن« ميدان��ي از اعتماد در اطراف 
خ��ود ايجاد مي كنيم و در اين حال��ت جامعه رو به 
بهبودي را يك قدم ب��ه معناي اصلي اش كه همان 
پيكره منسجم است س��وق مي دهيم. جامعه رو به 
بهبود همچون بافت هايي از بندهاي اعتماد اس��ت 
كه حت��ي دم زدن از بي اعتمادي يعني تاش براي 

گسستن اين پيوندهاي ترد و ظريف. 
كساني كه از روي شيطنت يا دلسوزي با رفتارشان 
در تن��ور بي اعتم��ادي مي دمن��د در واق��ع مان��ع 
ش��كل گيري پيكره واحد مي ش��وند و اين بس��يار 

خسارت بار است. 
ما با اعتماد نكردن در مقياس فردي ممكن اس��ت 
خ��ود را از خس��ارتي رهان��ده باش��يم ولي كمكي 
ب��ه اس��تحكام و قوت س��رمايه اعتم��اد در جامعه 
نيز نكرده ايم و اين آفت و خس��ران بيش��تري را در 

طوالني  مدت متوجه خود ما مي كند. 
بي اعتمادي نسبت به همس��ايه در بهترين حالت 
سبب مي شود ما از گزند او در امان باشيم در حالي 
كه اگر اي��ن بي اعتمادي بي پايه باش��د ما بس��يار 
متضرر ش��ده ايم؛ در اين صورت ما خود را از س��ايه 
گرم همس��ايه و از بسياري موهبت هاي همسايگي 
محروم كرده اي��م. اعتماد در يك جامعه امري قابل 
افاضه كردن از بيرون نيست؛ اين شعله اي است كه 
تك تك افراد جامعه در برافروختن آن و پرستاري 
كردن از آن س��هم دارند و در نهايت همه از خير آن 

مستفيض خواهند شد. 

سيدمحمد بهشتي
 محمد علي كلي

عليرضا پاكدل

تغيي��رات مديريت��ي در صدا و س��يما 
فرصت��ي براي بررس��ي عملك��رد اين 
رسانه سراسري اس��ت كه مطابق تعريف قانوني، قرار 
است »ملي« باش��د و فراگير عمل كند و در حوزه هاي 
خبررس��اني، آموزش و س��رگرمي به نيازهاي عمومي 
جامعه ما جواب بدهد. طبعا هنگام ارزيابي عملكرد هر 
نهاد و ارگاني مي توان از چند منظر به س��راغ آن رفت. 
مي توان عملكردها را با اهداف ترسيم ش��ده سنجيد و 
تعيين كرد كه به چه ميزان از اهداف آن دستگاه محقق 
شده اس��ت. مي توان وضعيت مطلوب را مورد نظر قرار 
داد و ميزان فاصله وضعيت موجود را با وضعيت مطلوب 
اندازه گرفت. مي توان مجموعه عملكرد هر دستگاه را 
با توجه به امكاناتي ك��ه در اختيارش قرار گرفت، مورد 
ارزيابي ق��رار داد و معلوم كرد كه كامياب��ي يا ناكامي 
مديران آن دس��تگاه با توجه به مق��دار امكاناتي كه در 
اختيارش��ان بوده، چقدر بوده است. در نهايت مي توان 
عملكرد هر دس��تگاهي مانند صدا و سيما را با كاركرد 
رقباي آن در داخل و خارج كشور مقايسه كرد و دريافت 

كه در مجموع، خوب عمل شده است يا خير. 
واقعيت اين اس��ت كه صدا و س��يما از جمله نهادهاي 
فرهنگي بود كه در س��ال هاي قبل از انقاب در اختيار 
نيروهاي انقابي و مذهبي قرار نداش��ت و هم در حوزه 
مديريتي و هم در حوزه برنامه سازي، جايي براي حضور 
اف��راد انقابي و مذهبي نبود. به همين دليل كار كردن 
در آن در سال هاي اول انقاب براي انقابيون مذهبي 

دشوار بود. 
واقعيت اين است كه صدا و سيماي جمهوري اسامي 
در مواردي كامياب اس��ت و در بسياري از موارد ناكام و 
عمده ناكامي آن را بايد در حوزه تحقق اهدافي دانست 
كه براي آن ترس��يم شده اس��ت. صدا و س��يما لزوما 
نتوانسته است فرهنگ اس��امي و ايراني ما را در درون 
خانواده ها حاكم كند و در الگوسازي فردي و اجتماعي 
از رقباي خارجي اش پيشي بگيرد. همچنين نتوانست 
عمده ظرفيت ساخت برنامه در داخل كشور را استخدام 
و متناسب با تمام سليقه ها به توليد محتوا و برنامه اقدام 
كند و اعتماد غالب مردم را به خود به عنوان منبع خبري 
مستقل اعتماد جلب كند و در نهايت تصوير يك رسانه 
ملي و فراگير را در اذهان مردم پديد آورد. داليل اين امر 
مي تواند متعدد باشد اما شخصا معتقدم كه دو رويكرد در 
صدا و سيما نمي گذارد اين رسانه در كارش موفق شود. 
نخستين نكته اين اس��ت كه صدا و سيما نياز به رقيب 

داخلي دارد.
 اكنون با تفس��يري خاص از قانون اساس��ي كه به نظر 
محل اشكال است، اجازه تاس��يس شبكه هاي راديو و 
تلويزيوني به بخش خصوصي داده نمي شود و همچنان 
شاهد تك تازي صدا و س��يما در يك صحنه بي رقيب 
هس��تيم. وقتي نهادي فاقد رقيب جدي باشد و بودجه 
آن هم به صورت تضمين شده در اختيارش قرار گيرد و 
پيشي گرفتن از رقيب در كار نباشد، شاهد بروز اشكاالت 
جدي در نحوه اداره آن نهاد خواهيم بود. در 37 س��ال 
گذشته بر حجم نيروي انس��اني صدا و سيما به شكل 
باورنكردني افزوده شده و هر مديري كه وارد شد هزاران 
نفر را بر كاركنان آن اضافه كرد. در عين حال شاهديم 
كه گاه يك سايت خبري با 20 خبرنگار بيش از رسانه 
ملي مي تواند اعتماد عمومي را جلب كند و مرجع خبري 
نخبگان و اهل تحليل شود. اين وضعيت صدا وسيما را 
دچار ركود كرده و درمان نمي شود مگر آنكه قانوني براي 
صدا و سيماي بخش خصوصي در كشور تعبيه شود تا 
در ح��وزه آموزش، خبر و س��رگرمي، بخش خصوصي 
وارد ميدان شود و هم خأل توليدات فرهنگي را پر كند و 
هم رسانه ملي كنوني را به معناي واقعي كلمه، چابك 

و كارآمد سازد. 
نكته دوم اين است كه اين رسانه قرار بود »ملي« باشد 
و اين يعني قرار گرفتن در جايگاه يك نهاد حكومتي و 
فراجناحي و فراحزبي و پرهيز از گرفتار آمدن در چنبره 
گرايش سياسي برخي مديران كه از انحصار موجود در 
انتشار خبر استفاده و به نفع يك جريان سياسي و عليه 
ديگري اقدام مي كنند. اگر انحصار خبررس��اني توسط 
صدا و س��يما بش��كند و جلب مخاطب و اعتمادش در 
بس��تر رقابتي حاصل شود، قطعا صدا و سيماي كنوني 
هم بهتر از اين و نس��بت به خب��ر و تحليل رخدادها به 
ش��كلي فراگيرتر عمل خواهد كرد. نگرش كنوني بايد 
اصاح شود و مديران جديد اين رسانه بايد از گذشتگان 
درس بگيرن��د و فراجناحي عمل كنند. اين امر در يك 
س��ال آينده كه انتخابات رياست جمهوري را در پيش 
داريم، بيش از گذشته بايد مورد توجه باشد زيرا قضاوت 
اصلي افكار عمومي درباره عملكرد رسانه ملي در همين 

بستر شكل خواهد گرفت. 

علي شكوهي

بيگانگي نگر كه من ويار چون 
دو چشم/ همسايه ايم و خانه 

هم را نديده ايم 

1- نام او از ميادين ورزش��ي فراتر رفت. فعال 
مدني ش��د. تبعيض نژادي را محكوم كرد. از 
حقوق س��ياهان و رنگين پوس��تان دفاع كرد. از حضور در 
جنگي ماجراجويانه و نابرابر عليه مردم ويتنام س��ر باز زد. 
جور ناش��ي از مردانگي و استواري را با تحمل محروميت ها 
و ماندن در پش��ت ميله زندان ها و كنار زده شدن از ميدان 
رقابت ه��ا به جان خريد. نه تنه��ا در ورزش، قهرمان جهان 
ش��د بلكه در اخاق و نوع دوستي س��فير و پيام آور صلح و 
پهلوان دوران ش��د. در عنفوان جواني و در 22 سالگي آنگاه 
كه در اوج شهرت بود همينكه از او مي پرسند چرا به اسام 
گروي��ده و نام »محمدعلي« را برگزيده ب��ا آگاهي و دانايي 
پاس��خ مي گويد: »نام قبلي من، نام دوران بردگي من بود، 
اما اكنون مسلمانم و به اين نام و عنوان كه يادآور آزادگي و 
ارزش آفريني رادمردان نام آشنا در جهان بشري است به خود 
مي بالم.« امروز كه در س��ن 74 سالگي نقاب بر چهره خاك 
كش��يد رقيب و رفيق در برخوردار شدن چنان شخصي از 
چنين مقام و جايگاهي در دنياي پرآشوب كنوني، با بزرگي 
ياد مي كنند. در كمتر از 24 ساعتي كه از مرگش مي گذرد 
در وص��ف او فراوان گفته اند و ش��نيده ايم. اما، باراك اوباما، 
رييس جمهور دولت امري��كا مي گويد: »محمد علي جهان 

را تكان داد و به خاطر او جهان  بهتر شد.« 
2- چه تفاوت آشكاري است بين اسام و قرآن و »ُخلق عظيم« 
پيامبر اسام كه »مشت زني« از »رينگ بوكس« را بر مي كشد 
و نام و عنوانش را بلند آوازه مي س��ازد با سلفي هاي واپس گرا و 
تكفيري هاي داعشي كه به مثابه »خوارج نوظهور«، نام اسام 

و قرآن و پيامبر صاحب »ُخلق عظيم« اش را مترادف با خون و 
به خونريزي  آشوب جا انداختند و اسام رحماني و نوع دوستي را
بدل ساخته اند و مي سازند! اسام »همبستگي ملي« را در سطح 
مملكتي و »همزيستي صلح جويانه و مسالمت آميز جهاني« را 
در سراسر گيتي وجهه همت خويش مي داند. تبعيض نژادي را 
ناقض كرامت انس��اني مي داند. آدم كشي را به جرم اختاف در 
عقايد و مذاهب بر نمي تابد و نف��ي مي كند. بني آدم را اعضاي 
يكديگر مي شمارد كه يا برادران نوعي اند يا برادران ايماني. يعني 
همگي فرزندان يك پدر و مادرن��د و در حقوق فطري و ذاتي و 
خدادادي و انساني برابرند و برادر. زيبايي كار آنجاست كه اصول 
عديده قانون اساسي جمهوري اسامي ايران بر تحكيم و ترويج 

اين ارزش ها پاي مي فشارد. 
3- بياييم از چس��باندن انگ ها و برچس��ب ها و پس��وندها و 
پيشوندهاي ناروا به اس��ام و قرآن دس��ت  برداريم. اسام را 
آن گونه كه ابراهيم خليل الرحمان و پيروان راستينش از انبياي 
الهي و مصلحان اجتماعي و سرآمد همگان يعني حضرت خاتم 
پيامبران)ص( بر آن بوده اند و هستند و قرآن و عترت)ع( در مقام 
شناس��اندن آن برآمده اند، بشناسيم و به يكديگر بشناسانيم. 
اس��ام و قرآن را آن گونه بياموزيم و بياموزانيم كه توانست نام 
يك »مشت زن سياهپوست« در سرزميني دور از محل نزول 
قرآن و زايش اس��ام را از رينگ بوكس به باال كشد، بر قلب ها 
بنشاند و نامش را براي همگان و خاصه براي جوانان جوياي نام 
كه عاقه مند به دارا شدن چنان نام و نشاني هستند الگو و مانا 

و ماندگار سازد. كامروا باشيد. 

عص��ر ام��روز س��يدفريد 
عيل  س��ما ا  ، س��مي قا
غامرض��ا  و  دميرچ��ي 
اميرزاده ايراني به س��راي 
اهل قل��م مي رون��د تا در 
نشس��ت »ي��ادي از پدر 

صنعت چاپ« س��خنراني كنند؛ نشس��تي كه براي 
مرتض��ي نورياني و به ياد او برگزار مي ش��ود. مرتضي 
نورياني ب��ا وارد كردن دس��تگاه هاي جديد چاپ به 
ايران و تجهيز چاپخانه هاي مختلف در سراسر كشور 
و تاس��يس مدرس��ه چاپ و پرورش تكنس��ين هاي 
چاپ و بس��ياري از فعاليت هاي ديگر موفق شد جان 
تازه اي به صنعت چاپ بدهد. بع��د از اين فعاليت ها، 
كيفيت چاپ و ميزان انتش��ار كتاب به يكباره تغيير 
قابل توجهي كرد. اين نشس��ت و سخنراني ها ساعت 

17 آغاز مي شود. 

زياد مشاهده شده اس��ت كه در جغرافياي خاصي از گيتي 
يا ايران، فردي يا اف��رادي »توانايي« هاي خاصي دارند و در 
شهر و ديار خود، به عنوان و لقبي، شناخته مي شوند... . يكي 
روپايي زياد مي زند و بر فرض مثال از پايين تا باالي برج مياد 
با توپ حركات خارق العاده اي انجام مي دهد، فردي ديگر با 
داش��تن نقص عضو در دست و پا، نقاشي و دوچرخه سواري 
مي كند يا س��از مي نوازد و از اين دس��ت اعمال خاص كه در 
جايي و مكاني، به واسطه مشكل يا نقصي، آن عمل و كردار، 
به »چشم« مي آيند و در رس��انه هاي ديداري و شنيداري و 
نوشتاري، درباره آن، مي گويند و مي نويسند؛ هر چند شايد 
در برخي موارد هم توجهي بدان نشود و در خيل بزرگ خبرها 
و نظرها، از نگاه ها دور بماند... مراد از اين مقدمه كوتاه، نقبي 
است به مسابقات قراني كه همه ساله برگزار مي شود و قاريان 
ايران��ي و خارجي، در آن، ش��نوندگان را به وجد مي آورند از 
صوت آسماني شان... امسال پديده اي به همگان معرفي شد 
كه به باور اين قلم جا دارد بيش��تر مورد امعان نظر همگاني 
قرار گيرد؛ همگاني از اين جهت كه چنين افرادي به حتم در 
محافل انس با قران، براي بيش��تر افرادي كه دراين مجالس 
شركت مي كنند، شناخته شده هستند ولي در عموم و افواه 
جامعه، هوش و ذكاوت و كاربلدي شان، محجور و ناشناخته 
اس��ت... »حنانه خلفي« دختر هشت ساله اي كه حافظ كل 

قران اس��ت و به صفحه و جزو اول و آخر ه��ر آيه نيز احاطه 
كامل دارد و اس��اتيد ايراني و خارجي را به حيراني واداشته 
است. دخترك ايراني كه اينچنين با صوت زيبا قران را تاوت 
مي كند و با احاطه به زب��ان عربي، آنچه انجام مي دهد را نيز 
معنا مي كند براي حضار؛ اين استعداد عجيب چرا نبايد براي 
توده مردم، قابليت هايش آشكار شود و به خاطر داشته هايش، 
مورد تحسين و تشويق همگان قرار نگيرد؟ اگر كليشه نشود 
اين واژگان و متهم نشويم به برداشت هاي خاص از موضوعي 
»مقدس«؛ چرا اين اس��تعداد بي نظير ايراني و فخر كودكان 
هم سن و سال، نبايد در حد پديده هاي ديگر اين روزها، قدر 
بيند و در صدرنش��يند؟! آن موردهاي ديگ��ر اين روزها جز 
»فوتبال و س��ينما« نيس��ت كه »فاعانش« چه بخواهند و 
نخواهند، هماره در صدر خبرها هس��تند؛ بي آنكه خروجي 
خاصي بيشترشان داش��ته باشند! صحبت قرار دادن اين دو 
گزاره در برابر هم نيست كه قياسي است از اساس نامعتبر؛ چه 
كه ورزش و سينما اصوال در ذات خود »معنويت« مستقيم 
ندارند )كار به وجود الزم هر دو ندارد اين نوشته( ولي كردار 
كودك حافظ قرآن كه نسبت مستقيمي با »درونيات« مان 
دارد، بايد قدر بيند و قدر نعمتي چنين را دانست كه »فباي 
اال ربكما تكذبان« )پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان 

را منكريد(؟ 

در همين حوالي 

نشست روز 

گردون

قانون اساسي براي همه

يادي از پدر صنعت چاپ 

استعدادهاي خاص را ببينيم 

فاش بك

كفشهايم كو- كيومرث پوراحمد
كسي كه آلزايمر داره ،آخرين چيزي كه يادش مي ره شعرو موسيقيه

مرگ بعضي از آدم ها س��اكت و بي سروصداست؛ مرگ چهره هايي كه معموال مهم و 
تاثيرگذارند اما چون محدوده فعاليت آنها شامل عناصر تاثيرگذاري خبري نمي شود، 
كسي هم چندان متوجه خبر مرگ آنها نمي شود و بي سروصدا زندگي زن يا مردي كه يك عمر در حرفه 
خود تاش كرده و نقش مهمي در يك حوزه مهم بازي كرده، تمام مي شود. درست مثل مرگ پدر علم 
ژنتيك ايران كه همين ديروز بعدازظهر خبرش مخابره شد. مردي به نام پرفسور محمدعلي مولوي كه 

پدر علم ژنتيك بود و عصر پنجشنبه به دليل بيماري سرطان پانكراس در بيمارستان امام رضا شهر كرمانشاه بستري شد و كمي بعد 
درگذشت. پزشك معالج مولوي روايت كرده: »پروفسور مولوي روز پنجشنبه هفته گذشته با سطح هوشياري پايين در بيمارستان 
بستري شد. بعد از انجام آزمايش هاي مختلف مشخص شد كه نامبرده دچار سرطان پيشرفته پانكراس است كه مجبور به عمل 
جراحي او شديم اما به علت سن باال و انتشار سرطان در بدن، فوت كرد«. اما به جز اين روايت، روايت ديگري هم از زندگي مولوي 
وجود دارد، روايتي كه مي گويد؛ محمدعلي مولوي 94 ساله، نخستين شخصي بود كه علم ژنتيك را به ايران آورد و براي مدت سه 
سال اين علم را رايگان در ايران تدريس و در مدت فعاليت خود سه مركز ژنتيك در ايران راه اندازي كرد. اما فعاليت هايش به اينجا 
ختم نشد و در روزگاري ديگر در راه اندازي دانشكده توانبخشي و بهزيستي نقش داشت، سه مركز ژنتيك در ايران راه اندازي كرد و 
در روزگاري كه هنوز توجه به علم ژنتيك و مقابله با تولد نوزادان با مشكات ژنتيك همگاني نشده بود، مشاوره هاي رايگان ژنتيك 
مي داد. تمام اين فعاليت ها و فعاليت هاي ديگر در حوزه ژنتيك باعث ش��د تا در سال 89 چهره ماندگار ايران شود تا در نهايت به 

عصر يك شنبه خرداد 95 برسيم و خبري كه مي گويد؛ پدر علم ژنتيك، آرام و بي صدا در كرمانشاه درگذشت. 

پدر علم ژنتيك درگذشت 

مرگي آرام و بي صدا براي مردي بزرگ 

چهره روز

سيد علي ميرفتاح

قربانعلي مهري متانكاليي

ابراهيم عمران 

دبير هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس

   4 خرداد: رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات درباره قيمت مواد لبني در ماه  رمضان گفت: »در خصوص قيمت شير، كاهش 
قيمت به دليل ارايه تخفيف نخواهيم داش��ت. اما در خصوص برخي مواد همچون ماس��ت و پنير، تخفيفاتي از س��وي برخي 

كارخانه ها به ويژه كارخانه هاي مطرح خواهيم داشت«. 
  9 خرداد: رييس كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران معتقد است كه برگزاري نمايشگاه هاي مناسبتي در آستانه 
ماه رمضان، تعادل بازار را برهم مي زند و به دليل آنكه برگزاري اين نمايشگاه ها باعث ايجاد رانت  براي برخي مي شود، عما به 
نفع مصرف كننده نخواهد بود؛ لذا به جاي برگزاري چنين نمايشگاه هايي بهتر است فروشگاه ها فروش فوق العاده داشته باشند 

و كاالهاي شان را با تخفيف ويژه عرضه كنند. 
و امروز 

نايب رييس اتاق اصناف ايران ب��ه مردم اطمينان داد كه مواد غذايي به ميزان كافي در ماه مبارك رمضان وجود دارد و بازار در 
اين ماه با ثبات قيمت ه��ا روبه رو خواهد بود. همچنين فروش هاي فوق العاده و تخفيف پنج تا 20 درصدي اقام مورد نياز اين 
ماه از س��وي اصناف اعمال مي شود و گفت: »قيمت برنج، مرغ و لبنيات تغييري نخواهند داشت و وضعيت بازار از ثبات نسبي 
برخوردار اس��ت. عاوه بر اين در مورد گوشت قرمز نيز طي هفته جاري تصميم گيري مي شود؛ هرچند به نظر مي رسد قيمت 

اين محصول پروتييني نيز دستخوش تغيير نخواهد بود.« 

ثبات قيمت مواد غذايي در ماه  رمضان 
مرور

افتتاح سد »سلما« 
توسط نخست وزير 
هند و رييس جمهور افغانس��تان، 
س��رتيتر اكثر روزنامه هاي كشور 
همس��ايه، افغانستان بود. در ميان 
اين نشريات روزنامه »افغانستان« 
بعد از پوش��ش خبر افتت��اح اين 
سد، »حضور فرهنگي و اقتصادي 
هند در افغانستان« را هم پوشش 
داد. »رس��انه هاي همگاني درگير 
ب��ا مش��كات«، تيتر ديگ��ر اين 

روزنامه بود. 

اكثري��ت روزنامه ها 
و نشريات انگليسي 
زبان، مرگ محمدعلي كلي را سوژه 
يك خ��ود قرار دادن��د. تصاويري از 
كلي صبح ديروز روي كيوسك هاي 
جهاني چي��ده ش��د و اكثريت هم 
به لق��ب »بزرگ ترين« ب��راي تيتر 
صفحه يك قناع��ت كردند. در اين 
ميان عكس قديمي از اين بوكسور 
محبوب افس��انه اي، س��ياه و سفيد 
و تمام صفح��ه روي جلد » آبزرور« 

نشست.

گاردي��ن در آس��تانه 
ماه رمض��ان، گزارش 
مفصل��ي درباره مس��لمانان انگليس 
و ش��رايط امس��ال روزه داري آنه��ا 
منتشر كرده. براس��اس اين گزارش، 
مسلمانان بريتانيا طوالني ترين مدت 
روزه داري را مي گذرانن��د و احتم��اال 
در پاي��ان ماه رمض��ان، 100 ميليون 
پوند زكات جمع آوري مي ش��ود. 2/8  
درصدجمعي��ت انگليس مس��لمان 
هس��تند و همي��ن جمعيت س��وژه 
»گاردين« براي اين گزارش بوده است. 

جهان؛ خارج از مرزها 

در تاريخ تهران اگر بگرديد كمتر اتفاقي مثل پرده برداري از مجس��مه فردوسي در ميدان 
فردوسي پيدا مي كنيد. اتفاقي كه به تاريخ امروز، 17 خرداد 95، پنجاه و هفت ساله شده 
و همچنان در روايت هاي قديمي از جشن باشكوهي كه براي پرده برداري از اين مجسمه 
برگزار شد، حرف مي زنند و البته از نام ابوالحسن خان صديقي كه مجسمه ساز بزرگ اين 
مجسمه است، مي گويند. اين مجسمه با سه متر ارتفاع و تراشيده شده از مرمر، 57 سال 
است كه در يكي از ش��لوغ ترين ميادين تهران در ميان دود و ترافيك و رفت و آمد مردم، 
س��رپا مانده اما كارشناس ها از نگراني درباره سرنوشت آن مي گويند و اينكه اگر همچنان 
رسيدگي خاص و ويژه به آن نشود، در آينده نه چندان دور بايد منتظر فرسودگي آن باشيم. 

عكس نوشت

محمدعلي كلي، اسطوره تكرار نشدني


