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بزنگاه

 تله »دلواپسان«
 در آستانه انتخابات

تيتر مصور|شهرنگاردر حاشيه، در متن

فرانچي ش��خصيتي كارتوني بود كه در 
ايران با نام بچه هاي مدرسه والت نمايش 
داده شد. دو پسر ديگر همراهش بودند و مطيع و مجري 
دس��تورات او! آنها به همراه هم مي رفتند و ش��خصيت 
اصلي با ديگران درمي افتاد و آنها مطيع او و كاري شبيه 
لوطياني انجام مي دادند كه به ج��اي اربابان خود دعوا 
كنند. همان موقع يكي از همكالسي هاي غول پيكر من 
هم دو وردست اينچنين براي همراهي خود اختصاص 
داده بود و براي آنها اسم هايي هم گذاشته بود كه به زبان 
محلي هم وزن نيز بودند. آنها همراه هم بودند و غول پيكر 
هنگام رفتن آنها را صدا مي كرد و مي گفت: ساالد و ماالد 

)مالط( برويم!
در جري��ان ام��روزي، طرفداري و عش��ق ب��ه مدعيان 
خالقيت مانند هنرمندان و قهرمانان نيز تقريبا چنين 
س��ازماني دارد. اصطالحا به آنها بازارياب يا طرفدار هم 
گفته مي ش��ود. حافظ هم در آن زم��ان از مدعياني داد 
و گله مي كند كه مانند سامري شعبده بازي مي كنند و 
آدم ها را تابع ادعاي خود مي كنند، اما تنها خدا مي داند 
كه آنها چه مي گويند. مدعيان نياز به همراهاني دارند كه 
نوعي رابطه شاگردي و ارادت هم بين شان باشد، سست 
عناصر هم نباشند. امروز هم هر كسي خواست ادعايي 
بكند و كاري كند كه مردم را اسير و مفتون خود سازد، 
ني��از به چنين بازارياباني دارد ك��ه پيرامون او بچرخند 
وسايت يا شبكه اي به نام انجمن يا گروه طرفداران فالن 
شاعر، ورزشكار يا كاال تاسيس كنند. مريدان رفته رفته 
بيشتر و بيشتر مي شوند و ادعاها تبديل به مكتب هنري، 
صنعتي و انديشه مي شود تا اينكه بسياري از اين مدعيان 
در جايگاه هاي بلندباالي فرهنگي بنشينند. »پارادايم« 
يا سيستمي از باورها شكل مي گيرد كه موجب توسعه 

انديشه شده و به سامانه اي از دانش بدل شود. 
طرفداران ارزش آرماني مدعا و برند خود را به مشتريان 
مي فروشند، مانند دست فروشاني كه داد مي زنند »آي 
خونه دار و بچه دار زنبيل و بردار و بيار! دست خالي خانه 
نرويد، نخريده نرويد!« و مدعي يا كاال را با س��ر و صدا و 
تبليغ ب��ه خورد مردم مي دهند. محبوبي��ت نياز به كار 
عاطفي طرفداران و بازارياب��ان دارد تا يك فرد يا حتي 
كاال را تبديل به ارزش��ي اجتماعي س��اخته و آن را در 
قبال وعده هايي كه از حقيقت علم و تقلبي نبودن برند 
)مارك( با باور مردم معاوض��ه كنند. بعد از اين مرحله، 
نوبت صندوقدار مي رسد كه راي يا پول را بگيرد و كاال يا 

خدمات سياسي را به مشتري بدهد. 
نقش طرفداران مانند ويترين هاي رنگارنگ، در مبادله 
و تجارتي ذهن��ي اوليه خالصه مي ش��ود. مخاطبان يا 
گ��ول مي خورند يا واقعا باور مي كنن��د كه اين مدعي و 
برند يكه و ناب اس��ت. براي القاي ب��اور، قلب طرفداران 
خود ويتريني اس��ت، براي مدعي يا برندشان مي تپد و 
مانند سامورايي ها احتمال دارد براي او جان هم بدهند! 
آنها مانند عاشقان به مدعي و برند خيره مي شوند انگار 
كه يخ زده باشند. خاكستري پفك را مي خورد و بيست 
و چهار رنگ مي شود. آنقدر پوستر مي زنند كه شهر پر 
از تماشاي غوغايي او ش��ود. حقيقت ها، برندها و حتي 
هويت ستاره ها، تبديل به بسته هاي باور يا دانش روزمره 
مي ش��ود. اش��انتيون اين فرصت را مي دهد تا در كنار 
بهره مندي مشتري از يك كاال آن هم به قيمت فروش، 
مقداري بيشتر مصرف كند. با اشانتيون زنجيره كاالها به 
هم متصل شده و به مخاطبان معرفي مي شوند. تخفيف 
نيز از همين جنس اس��ت. نمايندگي ها با تقس��يط و 
تخفيف در خدمات و گذش��تن از برخي عوايد خود در 
مقابل مش��تري آنها را در منافع شان شريك مي كنند و 
از اين طريق مي��ل آنها را مي خرند. بيمه ه��ا پارا از اين 
ه��م فراتر مي گذارند و ذهنيت مش��تريان را با تخفيف 
انباشتي س��االنه قانع مي كنند كه كمتر استفاده كنند 
و بيشتر تخفيف بگيرند؛ تصادفي ثبت نمي شود! مردم 
تخفيف مي گيرند و بيمه س��ود مي كند. موضوعي كه 
توسط گروهي از مردم بر سر زبان ها افتاد، گوش مردم 
را از شنيدن آوازه خود اشباع مي كند. بسياري از مردم 
مي پذيرند كه اين تنها انتخاب ممكن است، يك هنرمند 
روشنفكر يا كااليي  را س��تايش مي كنند كه ظهورش 
موجب آرامش عشاق و مصرف آرماني از يك كاال شده، 
مردم معتقد مي شوند كه مانند فيلسوفان پيش سقراطي 
از حقيقتي اصيل دم مي زنند، راه صرفه جويي در تخفيف 
بيمه است، جنس منتخب ش��ان هيچ وقت خراب بشو 
نيس��ت. مثل سوسياليس��ت ها اطمينان مي كنند كه 
نس��خه حل بي عدالتي همين ايدئولوژي اس��ت و بس. 
رهبران كاريزما نيازمند س��ازماندهي يا جنبشي نوين ، 
اما بي نياز از عاشقان سلسله مراتبي اند. زماني كه مردم 
از باورهاي رايج خس��ته شوند، كل جامعه را فراخوانده، 
رش��ته هاي مدعيان را پنبه مي كنن��د. هر چه مدعيان 
به سمت توسعه سيستمي انديش��ه خود رفته اند، آنان 
دنبال آزادي از ش��بكه هايي كذايي مي گردند. »كارل 
ماركس« با اس��تداللي محاسباتي س��اختمان ذهني 
محكم سرمايه داري را به هم ريخت. كاريزما زماني مفيد 
اس��ت كه س��اختمان ذهني مردم در عموميت شان به 
زنداني بدل شود. اگر نيمي از مردم معتقد به ساختارهاي 
رايج باشند، اين ساختمان شكني پوپوليسم يا حماقت 
ناميده خواهد شد. از گذشته جايگاه مدعي و هواداران، 
بسيار مهم بوده و ريزه كاري هاي خاصي هم براي خود 
داش��ت. س��ر درآوردن از سيس��تم تبليغات يك برند 
يا قواعد تحصيل علم و عرفان واقعا س��خت اس��ت. در 
فوتبال هم مانند زبان هاي رازآلود عارفان و نسخه هاي 
امروزي دارو، سيس��تم هم بسته اي از طرفداران وجود 
دارد، كسي نمي داند يك مربي يا كانديداي انتخاباتي 
چه گون��ه محب��وب و منتخ��ب دل مردم مي ش��ود. 
سيستمي از طرفداران وجود، هويت و موقعيت خود را 
مرهون معشوقه يا بت خود مي دانند. هر يك با تخصص 
و هنري، درون سيس��تم هواداران براي كسب جايگاه 
واالتر رقابت مي كند. دنيا از ديرباز بي عش��ق يا بدون 
تپيدن دل مردم براي مصرف كاال، سياست و حتي علم 
نچرخيده است، اگرچه ايده كاريزمايي هر آن ممكن 
است كاسه كوزه ساختارهاي محكم و استوار طرفداران 

و مدعيان را به هم بريزد. 

محمد زينالي اُناري
 جمعيت ايران رو به چاقی می رود

فيروزه مظفري 

يكي از نمايندگان مجلس گفته است 
كه »دولت عاقل تر از آن اس��ت كه در 
تله دلواپس��ان بيفتد.« و اضافه كرد كه »مي خواهند 
دول��ت را در ماه ه��اي آخر اذيت كنن��د.« غالمعلي 
جعفرزاده اعالم ك��رد »هجمه بس��يار بزرگي عليه 
ش��خص آقاي روحاني، برخي اطرافيان و وزرا به راه 
افتاده است، بدون سند و مدرك، رگباري از اتهامات 
وارد مي شود. به گفته او »دلواپسان آتش تهيه بسيار 
بااليي را ب��راي دولت تدارك ديده ان��د و دولت بايد 
خودش را براي هجمه بسيار سنگيني آماده كند.« 

مدتي قبل هم كانال روزنامه ايران خبري را منتش��ر 
كرده بود كه باور كردن آن بسيار دشوار مي آمد ولي 
به گمانم خيلي اهميت داشت. اين كانال از اختصاص 
بودجه هزار ميلياردي براي 3هزار سايت ضددولتي 
خبر داد و اين سوال را مطرح كرد كه »دستگاه هاي 
امنيتي و قضايي كش��ور در مقابله با چنين ش��بكه 
مخوفي تاكن��ون چه اقدامي كرده ان��د و چرا مانع از 
ادامه فعاليت آنان نمي ش��وند و مناب��ع مالي آنان را 
ف��اش نمي كنند؟« به نوش��ته كان��ال روزنامه ايران 
»برخي از خبرگزاري ها و روزنامه هاي رسمي كشور 
كه از اموال عمومي ارتزاق مي كنند كامال هماهنگ 
با اين ش��بكه مخوف تخريب، فعاليت و روزانه صدها 
مطلب تخريبي عليه بخش هاي مختلف دولت يازدهم 

منتشر مي كنند.« 
بنده اصرار ندارم كه آن عدد و رقم را قطعي بدانيم و 
وجود 3هزار سايت ضددولتي و بودجه هزارميلياردي 
را باور كنيم اما قراين و شواهد نشان مي دهد كه روزانه 
صده��ا خبر و تحليل و طنز و عكس نوش��ته و فيلم و 
مستند و اينفوگرام و... در شبكه هاي اجتماعي توليد 
و منتش��ر مي ش��ود و اين حجم از اقدامات تخريبي 
حتما به تعداد بس��يار بزرگي از اف��راد آموزش ديده 

و سازمان يافته و ميلياردها تومان هزينه نياز دارد. 
دو خبر فوق نشان مي دهد در ماه هاي آينده اتفاقات 
زي��ادي عليه دولت رخ خواه��د داد و حجم حمالت 
به دولت و ش��خص رييس جمه��وري حتما مضاعف 
خواهد شد. برخي از اين دلواپسان و مخالفان متشكل 
و برخوردار از امكانات ف��راوان، پيش تر اعالم كردند 
كه ما انتخابات اسفند 95 را به شبكه هاي اجتماعي 
باختيم و بايد از همان طريق جبران كنيم. آنان فكر 
مي كنند با آموزش چند هزار نفر براي توليد محتواي 
ضددولت و اختصاص بودجه ب��راي اين نيروها قادر 
خواهند ش��د انتخابات رياست جمهوري سال 96 را 
به زيان دكتر روحاني ختم و ايش��ان را به نخس��تين 

رييس جمهوري يك  دوره اي تبديل كنند. 
مخالف��ان دولت در اي��ن تالش خود ب��ر چند حوزه 
متمركز ش��ده اند يعني ب��ه س��راغ وزارتخانه هايي 
رفته اند كه از نظ��ر آنان نقطه ق��وت دولت روحاني 
اس��ت. آنان درصددند به مردم الق��ا كنند كه دولت 
هيچ كاري نكرد و همان مواردي كه نقطه قوت دولت 
روحاني به حساب مي آيد در واقع نقطه ضعف اوست. 
اين رويه در آغاز كار دولت در دس��تور كار اين طيف 
از مخالفان دولت قرار نداش��ت و آنان مي خواس��تند 
فق��ط وزراي خاصي را مورد تهاجم ق��رار بدهند و از 
برخي از وزرا ه��م حمايت مي كردند اما اينك به اين 
جمع بندي رس��يده اند كه هر جايي كه دولت موفق 
بوده، بايد مورد حمله قرار بگيرد ولو آنكه در گذشته 
مورد حمايت آنان بوده باش��د. نمونه اين مورد اخير 
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است كه 
اكنون يكي از حوزه هاي موفق كاري دولت روحاني 
محسوب مي شود. مخالفان دولت در آغاز براي نشان 
دادن حس��ن نيت خود از س��ويي و حمل��ه كردن به 
وزراي سياس��ي مانند ظريف از سويي ديگر، از دكتر 
قاضي زاده هاشمي حمايت كرده و همين امر را نشانه 
انصاف خود قلمداد مي كردن��د اما اكنون درصددند 
هيچ جاي سالمي را در دولت باقي نگذارند و به همين 
دليل نقد طرح سالمت دولت روحاني را هم به شكل 

جدي در دستور دارند. 
به نظر مي رس��د سه وزير امور خارجه، بهداشت و راه 
و شهرس��ازي در دولت روحاني اكنون بيش از بقيه 
وزرا مورد تهاجم دلواپسان هستند زيرا كاركرد اين 
س��ه وزارتخانه از ديگر وزرا برجسته تر و قابل دفاع تر 

به نظر مي رسد. 
دكتر ظريف با مذاكرات هسته اي و رسيدن به برجام، 
كار بزرگ��ي را به انجام رس��اند اما دلواپس��ان براي 
زيرس��وال بردن دولت روحاني بايد اين دستاوردها 
را ناچيز جلوه دهند. حمله به برجام در تمام مراحل 
جزيي از اقدامات اين جريان بود اما به هنگام تمديد 
برخ��ي از تحريم ها از س��وي امري��كا، اين حمالت 
شدت بيش��تري پيدا كرد و اكنون س��عي دارند كل 

دستاوردهاي برجام را در حد هيچ قلمداد كنند. 
البته آنان دچار تناقض هستند يعني از سويي برجام 
را يك دس��تاورد براي امريكا مي دانند و از سويي بر 
اجراي آن اصرار دارند. از طرفي از ترامپ مي خواهند 
كه برجام را پاره كند و مردم را از شر آن نجات دهد و 
از سوي ديگر ناراحت مي شوند كه چرا امريكا با تمديد 
تحريم ها آن را نقض كرده اس��ت. آنان مي دانند كه 
دستاورد ما در برجام بسيار زياد بوده و فرصت نفس 
كش��يدن براي ايران ايجاد شده است و سايه تحريم 
و حتي جنگ از س��ر ملت ما برداش��ته ش��د اما نگاه 
محدود آنان در رقابت سياس��ي موجب مي شود كه 
باز از بي نتيجه بودن برجام سخن بگويند تا دستاورد 

دولت روحاني ناچيز جلوه كند. 
تجميع همه توان اين جريان عليه آخوندي، وزير راه 
و شهرس��ازي را هم بايد در همين راستا تحليل كرد 
كه در فرصتي ديگر به آن اش��اراتي خواهم داش��ت. 
اين مختصر را با اين س��خن نماينده مردم رش��ت به 
پايان مي برم: »در طول تاري��خ اين گونه حمله هاي 
ناجوانمردان��ه، بداخالقي ه��ا، توهين ه��ا، افتراها، 
ساختن فيلم و... هميش��ه نتيجه عكس داده است. 
مردم از اين برخوردها ناراحت مي شوند اما نمي دانم 

چرا عده اي درس نمي گيرند؟«

علي شكوهي

محبوبيت؛ راه اشاعه باور

» نگران��ي هن��د از 
حض��ور زيردريايي 
هس��ته اي چي��ن در پاكس��تان« 
خبر مه��م روزنامه » ايش��ن ايج« 
اس��ت. اين روزنامه چاپ هند براي 
خبر دخالت روس��يه در انتخابات 
 امري��كا از ق��ول دونال��د ترام��پ 
تيت��ر زد: »هك انتخاب��ات امريكا 
تاثي��ري در انتخاب وي نداش��ته 
است«. »سرباز بازنشسته امريكايي 
مس��وول تيراندازي فلوريدا« خبر 

مهم ديگر اين روزنامه است. 

روزنام��ه »8صبح« 
از ق��ول مقام ه��اي 
اطالعاتي امريكا نوش��ت: »روسيه 
بي ترديد در انتخابات امريكا دخالت 
كرده است«. اين روزنامه، در گزارش 
ديگري صحبت هاي رييس جمهور 
افغانستان را پوش��ش داده و تيتر 
زده: »قانون اساس��ي راه تعديل را 
بازگذاشته اس��ت«. »روس ها فكر 
مي كنند دولت افغانستان ماهيت 
امريكاي��ي دارد« تيت��ر ديگر اين 

روزنامه است. 

»حمله س��ايبري 
علي��ه  س��يه  و ر
انتخابات رياست جمهوري امريكا با 
دستور پوتين« گزارش مهم روزنامه 
»گاردين« صبح روز ش��نبه است. 
اين روزنامه چاپ انگليس دو خبر 
مهم ديگر هم دارد: » هشدار صليب 
سرخ در خصوص بحران انساني در 
سيستم بهداشت عمومي انگليس 
)اچ ان اس( « و »كشته شدن پنج 
نفر در جريان تيراندازي در فرودگاه 

ايالت فلوريداي  امريكا«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

اخيرا سخنراني يكي از خطباي مشهور تهران در 
فضاي مجازي دست به دست مي شود كه خيلي 
هم طرفدار دارد. من اسم اين بزرگوار را بدم نمي آيد كه بنويسم. 
بنويس��م راحت تر ملتفت عرضم مي ش��ويد، اما روزنامه ها براي 
گريز از دردس��رهاي حقيقي و حقوقي ترجيح مي دهند كه اسم 
نياورند و براي خود گرفتاري درست نكنند؛ لذا اگر اسم نمي آورم 
دليلش اين است وگرنه حرف پنهان و پيچيده اي نيست. يكي از 
خطباي خوش ذوق و خوش سخن، در فضاي مجازي مخاطبان 
وس��يعي پيدا كرده اند. ظاهرا در عالم واقع هم مخاطبان زيادي 
پاي منبرش��ان مي نش��ينند. انصافا جالب هم حرف مي زنند و 
نكته سنجي هاي خوبي دارند. به خصوص چون منتقدانه و صريح 
حرف مي زنند و نارضايتي ش��ان را از وض��ع موجود به صراحت 
بيان مي كنند، ملت با رغبت بيش��تري به فرمايش ش��ان گوش 
مي دهند؛ ضمن اينكه طرفداران شان هم دستي در عالم ديجيتال 
دارن��د و با ميكس صدا و موس��يقي و بهره گي��ري از افكت هاي 
جذاب، بر جذابيت س��خنراني هاي اين بزرگوار مي افزايند. مثال 
به صداي ش��ان اكو مي دهند، بس��ته به محتوا، صوت را زير و بم 
مي كنند و باصطالح اهل فن يك سخنراني معمولي را دراماتيزه 
مي كنند و بر جذابيتش مي افزايند. براي همين در روزهايي كه 
منبرها مخاطب از دست مي دهند، مخاطب اين بزرگوار- الاقل 
در محيط مجازي- رو به فزوني است. مثال همين سخنراني  درباره 
ايران خودرو و انتقادشان از توليد ماشين بي كيفيت آنقدر ديده و 
شنيده شده كه از چندجا به دستم رسيده، احتماال به دست شما 
هم. ايش��ان نكاتي مي فرمايند كه قابل تامل است و به خصوص 
چون به مساله اي مي پردازند كه مبتالبه جامعه است اكثرا با آن 
همدلي مي كنند، اما حقيقت اين است كه قضيه به همين سادگي 
كه جناب خطي��ب محترم مي فرمايند نيس��ت. بحث خودرو و 
بي كيفيتي محصوالت داخلي چيزي نيست كه با سخنراني بشود 
حل و فصلش كرد و به راحتي از كنارش رد شد. در واقع انتقادي 
كه در سخنران به بقيه مي كنند به خودشان هم وارد است: »اگر 
هركسي نبايد در كاري كه برآن واقف نيست وارد شود، سخنران 
هم نبايد به مس��اله اي بپردازد كه از آن س��ردرنمي آورد«. بحث 
خودرو توليد داخل از جمله مس��ائلي است كه اقتصاددان هاي 
بزرگ با هزار اما و اگر به سراغش مي روند و از آنجايي كه مي دانند 
با موضوعات و مسائل سياسي و فرهنگي پيوند دارد و پيچيده تر 
از آن اس��ت كه به چش��م مي آيد، اما و اگرهاي شان را بيشتر هم 

مي كنند. اگر بگوييم بر س��ر س��فره خودرو داخلي س��ه، چهار 
ميليون آدم نشس��ته اند و نان مي خورند اغ��راق نكرده ايم. فقط 
ايران خودرو به تنهايي نزديك هفتاد هزار پرسنل دارد و عالوه بر 
اينها با اصناف بسياري نيز كار مي كند. در اين شغل از قطعه ساز تا 
نساج دخيلند و زحمت مي كشند. كدام عقلي حكم مي كند كه دِر 
چنين صنعتي را تخته كنند و به جايش از چين و كره خودرو وارد 
كنند؟ اينكه كيفيت اين خودروها بايد باال برود يك بحث است، 
اينكه كركره اين صنعت را بايد پايين كش��يد بحث ديگر. قطعا 
همه ما مي توانيم متوقع باشيم از ايران خودرو و سايپا كه كيفيت 
محصوالت شان را باال ببرند و روزبه روز بهتر از ديروز كاركنند. اين 
توقع بجا و به حقي اس��ت اما اينكه يك دفعه احساساتي شويم و 
دست به خواب دل مردم بكشيم و بگوييم كه اين كارخانه ها بايد 
تعطيل ش��وند حرف بد و خطرناكي است. بله، آمار تصادفات در 
ايران باالست و قربانيان تصادف هم زيادند اما همه كاسه كوزه ها 
را نبايد سر توليدكننده هاي خودرو شكست. بي مباالتي راننده ها، 
مشكالت فرهنگي مردم، مشكالت جاده ها و عملكرد پليس راه 
هم بايد هم عرض بي كيفيتي خودروها فهرس��ت ش��وند. پرايد 
ماشين مطمئني نيس��ت اما اينكه راننده ها بد مي رانند، پشت 
رل خواب شان مي برد، سبقت بي جا مي گيرند، قوانين را رعايت 
نمي كنندو... پرايد را نامطمئن تر مي كند. من در انتقاد از دولت 
و مسووالن و نهاد قدرت با خطيب محترم هم سخنم اما به نظرم 
نبايد با مبالغه در اين بخش از عيب و ايرادهاي خودمان )مردم( 
غافل ش��ويم و طوري حرف بزنيم كه انگار هيچ اشكالي نداريم و 
هر اشكالي هست از ملوك است. اگر دولتمردان سوييس خيلي 
باكالس و جنتلمن تش��ريف دارند، مردم آن ناحيه هم بر همين 
منوالند... بايد يك بار بنشينيم درباره »الناس علي دين ملوكهم« 
حرف بزنيم. به نظرم دچار كج فهمي شده ايم و فكر مي كنيم هر 
گناه و مسووليتي هست به گردن ملوك است و ناس تمام و كمال 
بي تقصيرند، در حالي كه اتفاقا مردم هم مشكل دارند و بايد عيب 
و ايرادات شان گفته شود... خالصه كنم عرضم را. براي خوشامد 
مستمعين نبايد هر حرفي را زد. اين طور پيش برويد آن حرف هاي 
حق تان هم شهيد مي شوند؛ ضمن اينكه واقعا مسائل اقتصادي 
پيچيده اند و نمي ش��ود از روي منبر حل و فصل شان كرد. من به 
عنوان روزنامه نگار با بخش��ي از اين پيچيدگي ها آشنا هستم و 
به همين دليل به خودم اج��ازه دادم كه متواضعانه از محضرتان 

درخواست كنم كه از دادن حكم هاي كلي بپرهيزيد. 

به همين سادگي ها هم نيست 

گرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

كودكان در مرزهاي پناهندگي، در شهرهايي جنگ زده، در كشورهايي فقير و در سرتاسر جهاني كه مدرن 
است اما سخت مي گذرد، معناي واقعي زندگي را درك كرده اند و هر روز نشانه اي مي شوند براي اميدواري. 
نشانه اي مثل همين دخترك مالزيايي كه سيل به شهرش زده، اما همچنان در آب غوطه ور است و مشغول 
شنا براي گذشتن از خيابان ها. عكس را گتي ايميج گرفته و بهترين عكس هفته »گاردين« شده است.

عكس نوشت

ديوانه از قفس پريد - ميلوش فورمن

توي اين دنيا براي كفري كردن آدماي رذلي كه مي خوان همه چيزو از اونچه هست برات سخت تر كنن، راهي بهتر از اين نيست 
كه وانمود كني از هيچي دلخور نيستي. 

فالش بك

پژوهشگر فرهنگ عامه

»گنجش��ك هاي زيادي از گنجش��ك هاي 
ييالقي الر آمده ان��د ديوانخانه. اول ما خيال 
كرديم از اين گنجش��ك هاي ش��هري اس��ت آمده اند شب 
توي س��روها بخوابند؛ بعد ديديم از آن گنجشك هاي ابلق 

خوشگل ييالقي هستند، تازه پيدا شده اند.«
 اين دو سطر توصيف ناصرالدين شاه از يك غروب زمستاني 
تهران، ۱۲6 سال پيش، است. ولي بعيد است اين نقل قول 

ما را ياد شهرمان تهران بيندازد. 
تهران در همين يك سده به اندازه چند قرن عوض شده، تا 
جايي كه به سختي يادمان مي آيد آخرين باري كه »درخت 
س��رو« ديديم كي و كجا بود. اما اين فقط ش��هر نيست كه 
عوض شده، خودمان هم عوض شده ايم. ما هم مدت هاست 
كه ديگر فرق گنجشك شهري و ييالقي و ابلق را نمي دانيم؛ 

چكاوك و داركوب و سار كه ديگر بماند. 
امروز همينكه بادي مي وزد و آلودگي ها را مي برد خوشحال 
مي شويم. روزگاري هر باد كه مي وزيد نام و نشاني در ذهن 
اهل ش��هر داش��ت؛ بادهايي خوش و موافق بود و بادهايي 
مس��موم و ناموافق. ب��ه باور قدم��ا باد بود ك��ه دفع آفت و 
بيماري  از ش��هر مي كرد؛ هوا را »مروح« مي ساخت و خبر 

خوب مي آورد.
 ب��ه همي��ن ترتيب م��ردم ب��ا ب��اد مماش��ات مي كردند؛ 
خانه هاي ش��ان را رو به جانب بادهاي خوش مي ساختند و 
بادهاي ناخوش را به تدابير مختلف تربيت مي كردند؛ يكي 

از اين تدابير احداث باغات سر راه باد بود. 
متمولين هر ش��هر معموال باغ هاي��ي در درون يا بيرون آن 
داشتند و با رس��يدگي به باغ شان هم خود متنعم مي شدند 
و هم خيري به اهل ش��هر مي رس��اندند؛ چراكه بادي كه بر 
روي اين بيش��ه ها مي وزيد، اگر خشن بود نسيمي ماليم و 
مرطوب و حتي معطر مي ش��د و سهمي از عطر شكوفه ها را 

ميان خانه هاي شهر توزيع مي كرد. 
بي علت نيس��ت كه در ادبيات ما »ريح« )به معني نس��يم( 
و »رياحين« )گل هاي خوش��بو( و »رايحه« )بوي خوش( 
هم ريشه است و همگي با »راحتي« مناسبت دارد. پنداري 
همه مي دانس��تند كه احساس راحتي بس��يار به طراوت و 
پاكي هوا بس��تگي دارد. ايفاي نقش در بهبود هواي ش��هر 
مختص صاحب منصبان و متمولين نبود، آنان كه وسع شان 
به ساخت باغ نمي رسيد، دست كم به اندازه كاشتن درختي 
در حياط ش��ان، هم »هواي« شهر را داشتند و هم »هواي« 

پرندگان را. 
قديمي ترها يادشان هست كه با كوبيدن در هر خانه، بيش از 
صداي كوبه در، همهمه پرندگان ماواگزيده البه الي درختان 

خانه بود كه صاحبخانه را مطلع مي كرد. 
الفت اهل شهر با پرندگان از روي نام هاي لطيف و شاعرانه اي 
كه براي ه��ر يك انتخاب كرده اند پيداس��ت: ش��باهنگ، 
ش��باويز، مرغ حق، حاجي لك لك، طوطي شكرشكن، مرغ 

حسيني )فالمينگو( و... 
پرندگان هر كدام قصه هايي داشتند و با باورهايي گره خورده 
بودند كه هم محافظ شان بود و هم نزد اهل شهر معرفه شان 
مي كرد؛ »پرستوها خبر بهار مي آوردند«، »سار كه مي پريد  
آش س��رد مي ش��د« و »هر كه پي كالغ مي رفت به خرابي 
مي افتاد«. آس��مان هر محله ميدان رقاب��ت كبوترها بود و 
كبوتربازها كارگردان اين صحنه آرايي زيبا بودند. پرندگان 
صداي شهر را مديريت مي كردند و به جاي آلودگي صوتي 

پس زمينه اي مترنم مي ساختند.
 امروز نه فقط پرندگان كه آس��مان در زندگي ما گم ش��ده 

اس��ت؛ روزگاري هر خانه س��هم اختصاصي خود از آسمان 
را داش��ت و با رخبام هاي ظريف چوب��ي و آجري مضرس و 

منقش، آسمانش را قاب مي گرفت. 
در قاب اين آس��مان س��تارگان و ماه و خورشيد و مرغ و ابر 
رفت وآمد مي كرد و اهل خانه به جاي نگاه كردن به ساعت 
كه زم��ان مكانيكي را اع��الم مي كرد، كيفي��ت »وقت« را 

مي چشيدند. 
عكس اين آس��مان در حوض، خانه را نوراني مي كرد. امروز 
ديگر آسماني باقي نمانده كه به هواي شمردن ستاره هايش 
براي خانه هاي مان بهارخواب بس��ازيم؛ خانه هاي امروزين 
ما يا آس��مان ندارد يا اگر دارد آن را در طبقات باالي برج ها 
و به قيمت دزديدن آس��مان  ديگران به دست آورده است. 
نظ��ر كردن به چنين آس��ماني هي��چ لطفي ن��دارد و بدتر 

گرفته حال مان مي كند. 
اشتباه است اگر فكر كنيم كه آلودگي هوا آسمان را از زندگي 
ما كم كرده است؛ به عكس اين فراموش كردن قدر و قيمت 
آس��مان در ذهن و دل تك تك ما است كه خود را در شكل 

هواي آلوده بروز داده است. 
ما ديگر باور نداريم كه روح و راحتي و بوي خوش و نسيم از 
يك ريشه است؛ ميلي به نشستن در ايوان و تماشاي آسمان 
اختصاصي خود نداريم؛ در بهار چشم به راه پرستوها نيستيم 
و اگر در تمام س��ال س��تاره اي نبينيم احس��اس كمبودي 

نمي كنيم؛ براي ما گنجشك و زغن تفاوتي نمي كند. 
همين بي طلبي است كه سبب ش��ده اگر تا ديروز هر كدام 
نقش��ي در لطافت هوا داشتيم، امروز به ش��يوه اي ديني از 

آلودگي به آسمان بپردازيم.
 اين فراموشي باعث ش��ده آنان كه بر كرسي تصميم گيري 
تكيه دارند به وقت مخالفت با آالينده ها دم فرو بندند و چشم 
بر آثار وضع��ي آن ببندند؛ آنان كه كارخان��ه و كارگاهي در 
مسير باد ساخته اند سهم هر خانه از آلودگي را به او بدهند؛ 
آنان كه س��همي در باغات ش��هر دارند با مشاركت در ايجاد 
ساختمان هاي بلند خنجري در ريه شهر فروكنند؛ آنان كه 
مجوز اين ساخت وس��ازها را مي دهند، آس��مان را به زمين 
كشيده و به خاك افكنده و بفروشند. خودمان هم وقتي هر 
روز صبح فارغ از هر دغدغه  اتومبيل ش��خصي مان را روشن 
مي كنيم و از خانه بيرون مي رويم يعني تش��نه بازگرداندن 

آسمان به زندگي مان نيستيم. 
در اين س��ال ها آنقدر كژراه��ه رفته ايم كه حت��ي وقتي با 
تاسيسات سرمايشي و گرمايشي هواي خانه مان را مطبوع 
مي كنيم باز هم اين مطبوعيت را به بهاي بي آس��مان شدن 

مي خريم. 
زندگي همه ما بس��ان ماموريتي دقيق چنان تنظيم ش��ده 
ك��ه هيچ كس در اين تراژدي بي نق��ش نماند و براي همين 
دنبال مقصر گشتن بيهوده است. بي تقصيرترين اهالي شهر 
پرندگاني بودند كه پيش تر از اين بي خانمان شدند و رفتند. 
موجودات زنده، هر ق��در لطيف الطبع تر، زودتر فرار كردند 
و امروز م��ا مانده ايم و موش ها و سوس��ك ها و كالغ ها. دور 
نيست روزي كه اين كالغ ها يا خبر خوش سر عقل آمدن ما 

يا نابودي مان را به بقيه برسانند! 
به قول نظامي: 

چو ب��د كردي مباش ايمن ز آفات/ كه واجب ش��د طبيعت 
را مكافات

سپهر آيينه عدلست و شايد/ كه هرچه از تو بيند وانمايد
منادي ش��د جهان را هر كه بد كرد/ نه با جان كسي با جان 

خود كرد

سپهر آيينه عدلست و شايد/ كه هرچه از تو بيند وانمايد

نگاه آخر
سيد محمد بهشتي

س��ه س��ال پيش و در همين فصل زمس��تان، 
كيانوش عياري حاضر ش��د بعد از چند س��ال 
غيبت از فضاي رس��انه اي با »اعتماد« صحبت كند. فيلمساز 
قديمي آن روزها دلخور و خسته بود؛ مديريت سينمايي دولت 
دهم فيلم »خانه پدري« را به محاق توقيف برده بود و مشكالت 
فيلمش حتي با گذشت يكس��ال از تغيير مديريت سينمايي، 
همچنان حل نشده بود. عياري مدت ها بود كه در خانه نشسته 
و دور از ه��ر جنجال و هياهويي و ب��دون هيچ فعاليت خاصي، 
روزگار مي گذراند. شبي كه قرار گفت وگو را گذاشتيم، همچنان 
در روزها و شب هاي عزاداري درگذشت همسرش بود و سينما 
و توقي��ف »خانه پدري« داغي ديگ��ر روي زخم هايش. در ليد 
همان گفت وگو نوشتم كه عياري بيشتر از تعداد انگشتان يك 
دست فيلم درخشان در كارنامه سينمايي اش دارد و همچنان 
آخرين فيلم اكران شده او در سينماها، »بودن يا نبودن« يكي 
از شاهكارهاي س��ينماي دهه هفتاد. اما هيچ اثري از اين همه 
درخش��ش و »بودن« به معناي واقعي در آن خانه نبود. مردي 
كه مقابل من نشس��ته بود، روي تك تك حرف ها توجه و دقت 
مي كرد و با لحني افسرده اما محكم، مراقب بود كه گفت وگو و 
حرف ها به س��متي نرود كه تصوير متفاوت از آنچه در واقعيت 
زندگي او جاري  اس��ت، روايت شود و همه چيز شفاف و صريح 
و واقعي باش��د. همين ش��د كه آن گفت وگ��و و حرف هايش، 
آنچنان واقعي و زنده ش��د كه همچنان بعد از سه سال، وقتي 
به بهانه مش��كالت اخير فيلم تازه عياري »كاناپه« سراغ متن 
آن رفتم، حرف ها و جمالتي از كارگ��ردان پيدا كردم كه انگار 
همين ديروز درباره شرايط فيلم »كاناپه« و شرايط اين روزها 
زده و انگار نه انگار كه گرد و غباري سه ساله، بايد آن  حرف ها و 
آن نگاه را اندكي كهنه و بيات كند. جايي در گفت وگو خودش 
هم به اين موضوع اش��اره مي كند؛ به گذشت سال ها و ماندن 
پش��ت  درهايي كه اجازه ديده ش��دن را نمي دهد و مي گويد: 
»ترجيح هر فيلمسازي، ديده ش��دن فيلم پس از آماده شدن 
آن اس��ت. اگرچه فيلم خوب هرگز بيات و كهنه نمي ش��ود اما 
اين دلزدگي ها فيلمساز را بيات مي كند. شما مي توانيد به جاي 
واژه بيات بگوييد خسته و دلزده. اما نتيجه هر چه باشد چيزي 
نيست جز تلف ش��دن عمر گرانبها كه هر ساعت آن ارزشمند 
است. برخي فيلمسازان ايراني سال هاي طاليي زيادي را در دايره 
كج فهمي ها و تنگ نظري ها و مصلحت ها از دست داده اند.« نگاه 
عياري و عيار آنچه كه او را كارگرداني بزرگ در سينماي ايران 
كرده، دقيقا همان حرف هايي است كه در آن گفت وگو به دقت 
و واژه به واژه انتخاب كرد. او از دلزدگي و خس��تگي گفت، اما از 

نااميدي نه. از ناخوشي و 
دلخوري و حس معذب 
ناديده گرفتن گفت، اما 
از چشم پوشي و بي خيال 
گذاش��تن  و  ش��دن 
و گذش��تن ن��ه. عياري 
درب��اره از دس��ت رفتن 
هم حرف زد، اما از دست 

شس��تن حرفي به ميان نياورد و همه اينها بود كه او را در قامت 
انساني كه سال هاي سال است از دريچه اي بسيار متفاوت، خالق 
و درست به زندگي و اجتماع نگاه مي كند، در برخوردي رودررو 
به من معرفي كرد. م��ن، روزنامه نگار جواني كه وقتي ضبط را 
خاموش كردم از آن خانه با عطر چاي س��بز و ميزباني انساني 
به ش��دت محترم و دوست داشتني و پر از حرف هاي خوشايند 
بيرون آمدم، تنها چيزي كه بيرون آوردم حس��رت نداشتن و 
درست نديدن عياري و آثارش بود. در آن روزگار اميدوار به تغيير 
فصل ها و اميدها و تدبيرها، اميدوار بودم كه كيانوش عياري بعد 
از آن همه سال سخت و مديران سختگير، راهي تازه پيدا كند و 
ارزش داشتنش را در همين روزگار »بودنش« تجربه كنيم. بعد 
از آن خبرها و واكنش هاي مديران تازه از راه رس��يده هم نشان 
مي داد كه عيار عياري را قدر مي دانند و اگرچه نتوانستند مقابل 
»نبودن« فيلم او بايستند، اما فرصتي براي فيلم تازه اش ايجاد 
كردند و بازگشت كارگردان به پشت دوربين. در اين فاصله زماني 
بهترين خبر درباره فيلمسازي كه اميدوارانه همه دلزدگي ها و 
خستگي ها را به گوشه اي گذاشت و نبريد و نرفت، همين خبر 
بود اما بازهم انگار قرعه »نبودن« به نامش افتاده. به نام نگاهي 
كه سال هاي سال ثابت كرده با »بودن« و ديدنش بسيار موثر، 
تاثيرگذار و فرهنگ س��از است و حيف اس��ت كه »نبودن« را 
سهمش كنيم و نخواهيم »بودنش« را ثبت كنيم. واقعيت اين 
است كه اين ماجراها و سرنوشت »كاناپه« به هرترتيبي تمام 
مي ش��ود و چندان مهم نيس��ت در انتهاي اين اتفاقي كه تازه 
شروع شده، چه تصميمي گرفته مي شود. مهم اين است كه اين 
يادداش��ت بايد نوشته مي شد تا جايي ثبت شود كه در روزگار 
معاصر ما، هنرمندي به نام كيانوش عياري زندگي مي كرد كه 
خسته شد، اما نبريد و در مقابل معياري شد براي تمام آنهايي 
كه او را مي بينند، با رفتار، كنش و واكنش خود نشان مي دهند 
كه چقدر ارزش هم زيس��تي با امثال او را مي دانند و »بودن« و 
»نبودن« عياري و عياري ها براي آنها مهم است و معناي واقعي 

اين »بودن«ها و »نبودن«ها را مي دانند.

عياري براي بودن و نبودن 

بازخواني خبر تازه رسيده 
نازنين متين نيا 


