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شهرنگار

از رخدادهاي اخير غالب نيروهاي سياس��ي ناراضي 
هستند. نگاهي به تركيب مخالفان اين حركت هاي 
كور اجتماعي نشان مي دهد كه از اصولگرايان با تمام 
كثرت دروني تا اصالح طلبان ب��ا همه گرايش هاي 
داخلي، مواضع مشابه هم داشتند و از انجام اقداماتي 
كه هويت روش��ني ن��دارد و ه��دف معين��ي را پي 
نمي گيرد و افراد سرشناس��ي هدايت آن را بر عهده 
ندارن��د و از روش قانوني بهره نمي گي��رد و كار را به 
خش��ونت و رويارويي مردم با يكديگر سوق مي دهد 
يا اقتدارگرايان را در رس��يدن به هدف ش��ان موفق 
مي كند و... اعالم برائت كرده اند. اين امر حتي شامل 
شاخصين جنبش س��بز به اجبار مقيم خارج شده 
هم صدق مي كند و آنان هم تاكي��د كرده اند كه اين 
اقدامات نه مطلوب اس��ت و نه قابل تداوم و نه ما را به 
نتيجه درستي مي رس��اند.  در عين حال غالب اين 
نيروهاي سياس��ي قبول دارند كه شرايط اجتماعي 
و اقتص��ادي به گونه اي اس��ت كه مردم ح��ق دارند 
عصباني ش��وند و به ميدان اعتراض قدم بگذارند ولو 
آنكه روش آنان درست نباشد. در واقع همه جريان ها 
و احزاب و گروه ه��اي درون حكومت قبول دارند كه 
وضعيت مردم خوب نيست و اعتراض هم حق آنان 
اس��ت اما بايد اين مطالبات از طرق قانوني پيگيري 
شود. حال اين پرسش مطرح مي ش��ود كه آيا ما راه 
قانوني بيان اعتراض مردم را هموار و بي خطر كرده ايم 
و باز برخي به مسير ديگري قدم مي گذارند؟ متاسفانه 
مسووالن سياسي و امنيتي ما هنوز باور نكرده اند كه 
برگزاري ميتينگ و راهپيمايي و تجمع اعتراضي حق 
قانوني مردم است و نظام بايد شرايط را براي استفاده 
از اين حق قانوني مهيا كند. به دليل نبود همين باور 
اس��ت كه در چند دهه اخير اجازه برپايي هيچ گونه 
راهپيمايي و تجمع به مخالفان و منتقدان داده نشده 
اس��ت. منظور من راهپيمايي هدايت شده از سوي 
نهادهاي خاص نيست كه چه بسا مكررا هم برپا شود 
و نياز به مجوز هم نداشته باشد! اما مخالفان بسياري از 
نهادها و مسووالن اجازه برگزاري تجمع را ندارند و اين 
يك نقص بزرگ است. نمي ش��ود كه ما راه قانوني را 
ببنديم اما از مردم بخواهيم مطابق قانون عمل كنند. 
اگر اين روزها همين يك رويه اصالح شود، دستاورد 

بزرگي است. 

خبر تازه اي نيس��ت؛ تلگرام فيلتر شده و فيلترينگ تا اين 
لحظه هنوز ادامه دارد و اهالي توييتر در 48 ساعت گذشته 
و بعد از كنار آمدن با شوك اوليه اين فيلترينگ، مشغول 
عزاداري مجازي هستند. مي گوييم عزاداري مجازي چون 
اگر نگاهي به مجموع توييت ها بيندازيد، تلگرام دقيقا شبيه 
عزيز از دست رفته اي اس��ت كه جاي خالي اش در زندگي 
كاربران حس مي شود و هركاربري با توجه به شخصيت و 
هويت مجازي ساخته شده اش به اين اتفاق واكنش نشان 
داده است. هشتگ »#تلگرام« در توييتر فارسي داغ شده 
است و اكثر روايت ها هم درباره جاي خالي اين اپليكيشن 
اس��ت و فوايد و مضراتش. توييت اول را از كاربري انتخاب 
مي كنيم كه از نقش تلگرام در زندگي پدرومادرها و نسلي 
نوشته كه دورتر از بقيه به دنياي مجازي هستند: »تلگرام 
در كنار خوبي و بدي اش به بسياري از پدر/مادرها، حسي 
شبيه بازيابي »شخصيت« داد: اينكه پدر/مادرم مي بينن 
كه در اخبار روزمره، مطالب و كليپ هاي بامزه، در هرچي، 
ديگه منتظر من يا تلويزيون و ماهواره نيستن، و با سرعت 

و دايم درجريان امور جهان هس��تن بدون سوال يا كمك 
بچه ها. حاال نيست، كالفه اند«. كاربر ديگري با شوخي و 
خنده از حال و روز مادربزرگش نقل كرده و تالش پيرزن 
براي وصل ش��دن به تلگ��رام: »مادربزرگم زن��گ زده بيا 
سيفون ما رو هم نصب كن مهندس. رفتم خونشون بعد 
دو س��اعت كلنگ زني توي دستش��ويي گوشيشو آورده 
ميگه ننه س��يفون اين گوش��ي رو ميگم زدي مستراحو 
خراب كردي چرا؟!« س��هم دانشجوها هم از اين هشتگ 
و ماجراي فيلترينگ »تلگرام« كم نيس��ت. دانشجويي 
نوش��ته: »باز قبال وسط تلگرام و اينس��تا رفتن يه درسي 
هم ميخوندم االن همون زمانم بايد ب��ذارم رو پيدا كردن 
فيلترشكن جديد و پرسرعت« و كاربر ديگري خطاب به 
وزير ارتباطات توييت كرده است: »آقاي جهرمي ما همه 
جزوات مون رو از گروه تلگرام دانلود مي كنيم اگر فيلتر رو 
برنداري شاخص علمي كشور اين ترم به شدت افت خواهد 
كرد« و دانشجويي هم به شوخي اعتراض كرده: »اينترنت 
رو قطع مي كنين آخ��ه؟! نمي گين آدم  مجبور مي ش��ه 

بشينه درس بخونه؟« در كنار اين مطالب طنز و شوخي 
و خنده، كاربراني هم به ش��كل جدي مش��غول بررسي 
اپليكيش��ن هاي جايگزين تلگرام هس��تند. اين كاربران 
معتقدند اين فيلترينگ برخالف وعده هاي وزيرارتباطات، 
دائمي است و مشغول بررسي جايگزين ها هستند و تا اين 
لحظه همچنان اپليكيشن »واتس آپ« بيشترين سهم 
معرفي و پيشنهاد را داشته است. شوخي با اپليكيشن هاي 
دولتي و جايگزين تلگرام هم از فهرس��ت ش��وخي هاي 
كاربران توييتر حذف نشد، اما در ميان همه اين توييت هاي 
شوخي و خنده و البته گاهي جدي و تلخ، آخرين توييت را 
به نوشته كاربري اختصاص مي دهيم كه با توجه به هجوم 
ايراني ها به سمت فيلترشكن ها نوش��ت: »كساني كه تا 
امروز نمي توانستند به درستي از اينترنت استفاده كنند، 
حاال دربه در دنبال فيلترشكن هستند و فيلترشكن دست 
نوجوان ها يك فاجعه اس��ت چون حاال ديگر كل فضاي 
مجازي باز و آزاد مي ش��ود... و اين از عواقب سخت فيلتر 

شبكه هاي مجازي است«.

1- رس��انه ها در تغييرات مدل هاي مصرف محتوا و 
پيام توسط مخاطبان، داراي يك جريان برهم كنش 
متقابل بر مخاطبان هستند؛ رسانه ها با كاركردهاي 
مختلفي براي مخاطبان فعاليت مي كنند و مخاطبان 
هم براي محتوا يا خب��ري كه نياز دارن��د، هر يك را 
انتخاب مي كنند؛ ب��راي مثال، وقتي تلگ��رام تا اين 
س��طح به روابط ش��خصي و حرفه اي نف��وذ دارد، از 
كار افتادن آن به هر دليل��ي، نبود قواعد جديدي كه 
خود تلگرام در سيستم ارتباطي تعريف كرده است، 

فعاليت ها را مختل مي كند. 
2- رس��انه ها چند كاركرد اصلي دارند و يكي از اين 
كاركردها، كاركردهاي آموزشي - ترويجي هستند؛ 
كاركرد آموزش��ي يك رس��انه ب��راي مخاطب، به 
ابزار ارتباطي و نوع محتوايي كه اي��ن آموزش را به او 
منتقل مي كند، وابسته است. كاركردي كه تا امروز، 
رسانه هايي را با وجود تغييرات پرش��تاب فناوري و 

اجتماع، زنده نگه داشته است. 
3- رس��انه هاي ص��دا، مانن��د رادي��و يا پادكس��ت، 
رسانه هايي اند كه به دليل درگير كردن يكي از حواس 
مخاطب، همواره در كنار او حركت مي كنند و چندان 
مزاحم فعاليت هاي روزمره او نيستند. از همين روست 
كه راديو هنوز در عرصه رقابت رس��انه اي باقي مانده 
است و به تلويزيون و اينترنت، بازي را چندان نباخته. 
همين مسير هم باعث شده است كه راديو در اينترنت 
با قالب پخش زنده يا پادكس��ت هاي ضبط ش��ده در 

فضاي رسانه اي خود را بازتوليد و بازنشر كند. 
4- كافي اس��ت به مدل طراحي و روايت قالب هاي 
برنامه هاي نمايش��ي، ي��ا روايت ه��اي آگهي هاي 
تبليغاتي راديويي يا آنالين دقت كنيد؛ رسانه صدا، 
يك رس��انه قصه گو و تخيل ساز اس��ت؛ تصويرهاي 
ذهني اي كه شنيدن صداي روايت ها براي مخاطب 
مي سازد، مي تواند به مكث ذهني و برداشت كامل او 
از پيامي كه هدفي در محتواي خود دارد، كمك كند. 

5- يادمان باش��د هر چه  قدر هم كه رسانه ها در ابزار 
و فناوري پيشرفت كنند، در نهايت اين مدل مصرف 
رس��انه و محتوا در ميان مخاطبان است كه تعيين 
مي كند كدام رس��انه ها پرمخاطب ت��ر و محبوب تر 

باشند. 

بعيد می دانم در دور و بر شما دس��ت کم يک مهين خانم نباشد، ولی 
امروزه دوره ی پارميداخانم هاست و ديگر کم پيش می آيد، به خصوص 
در شهرهای بزرگ، که کسی اس��م دخترش را بگذارد مهين. از اسم 
خاص بودِن آن که بگذريم، مهين در ادبيات فارسی چندين معنا دارد. 
ابتدا اين ش��عر عطار را از مصيبت نامه اش بخوانيد که روزگار قحطی 
نيشابور را حکايت می کند و از زبان ديگری می گويد: چهل شبانه روز 
گشتم، نه در هيچ مکانی صدای اذانی بود و نه هيچ مسجدی گشاده. 
آن جا دانس��تم که نام اعظِم خداوند نان است. »س��ائلی پرسيد از آن 
شوريده حال/ گفت: اگر نام مهين ذوالجالل/ می شناسی، بازگوی، ای 
مرد نيک/ گفت: نان است اين، بنتوان گفت ليک/ مرد گفتش: احمقی 
و بی قرار/ کی بود نام مهين نان، ش��رم دار / گفت: در قحط نشابور ای 
عجب/می گذشتم گرسنه چل روز و شب/ نه شنودم هيچ جا بانگ نماز/ 
نه دری بر هيچ مسجد بود باز/ من بدانس��تم که نان نام مهين است/ 

نقطه ی جمعيت و بنياد دين است...«
َمهين هم صفت نسبی است به معنای منسوب به َمه )ماه(، هم صفتی 
اصالتًا عربی است به معنای سس��ت و ناتوان و بی مقدار، هم چنان که 
»ماء َمهين«، به معنای آب ضعيف، کنايه از نطفه است. از زبان شيرين 
سعدی بخوانيد: »گرفتم سرو آزادی، نه از ماء َمهين زادی/ کن بيگانگی 
با ما چو دانس��تی که از مايی« ولی مهين ذوالجالل که در شعر عطار 
آمده نه آن َمهيِن فارسی منسوب به ماه است و نه َمهيِن عربی بی مقدار. 
اين يکی تلفِظ اصيلش ِمهين اس��ت به معنای »بزرگ ترين«؛ صفت 
تفضيلی که از ترکيب »ِمه« به معنای بزرگ و پس��وند »ين« ساخته 
شده اس��ت، و مقصود از »ِمهين ذوالجالل« همان آفريدگار است که 
ش��وريده حال روايت عطار نام اعظم او را در نان جس��ته است. مهين 
به معنای بزرگ ترين امروزه استفاده نمی شود، ولی از واژه های پرکابرد 
نزد اديبان بوده است. باز هم برويم سراغ سعدی در »گلستان«: »ِمهيِن 

توانگران آن است که غِم درويشان خورد.«
»ِمه« به معنای ب��زرگ مقابل »ِکه« به معنای کوچک اس��ت. يکی از 
کلمه های امروزی که واژه ی قديمی »ِمه« در آن زنده نگه داشته شده، 
»ِمهبانگ« است که اش��اره دارد به نظريه ی پيدايش جهان از انفجار 
توده ای بس��يار متراکم يا همان تئوری بيگ بنگ. احتمااًل با  ِمهتر و 
ِکهتر هم آشناييد، که يعنی بزرگ تر و کوچک تر. يا ِمهان يعنی بزرگان 
و ِکهان يعنی مردم خرد و کوچک. اين يکی را هم از »بوستان« سعدی 
بخوانيد: »چنان است در ِمهتری شرِط زيست / که هر ِکهتری را بدانی 
که کيس��ت« اگر هم نصيحت سعدی را خريدار نيس��تيد و به کهان 

بی توجه ايد و صدايشان را نمی شنويد، کاش از فردوسی بشنويد:
چو خشنود داری ِکهان را به داد/ توانگر بمانی و از داد، شاد

اغلب اوقات مي ش��نوم كه برخ��ي از مراجعيني كه 
با آنه��ا س��ر و كار دارم، از احساس��ات ناديده گرفته 
شده اي سخن مي گويند كه حق ش��ان نبوده است. 
اما با كمي دقت مي بين��م كه بس��ياري از اين افراد 
خودشان هم توانايي اين كار را ندارند. يعني با وجود 
اينكه تقاضاي روابط خيلي عميق انساني از ديگران 
دارند، خودش��ان چنين كاري را انج��ام نمي دهند. 
همان قدر كه نياز دارند فرد ديگر مشتاقانه با ايشان 
صحبت كند و به سخن ش��ان گوش دهد، خودشان 
چنين كاري نمي كنند و طرف مقاب��ل را در انتظار 
مي گذارند.  روانشناس��ان به چنين وضعيتي انسداد 
زباني مي گوين��د؛ وقتي فرد نياز به صحبت داش��ته 
باشد، هيجان يا احساسات زيادي را تحمل مي كند 
كه قابليت تبديل به سخن را ندارد؛ چون اين مساله 
دوطرفه اس��ت، هيچ وقت رابطه دو نفره س��ازنده و 
همراه با آرامش خلق نمي كند. اين در حالي است كه 
امروزه بسياري از ما مخاطب رسانه هايي مانند راديو 
و تلويزيون هس��تيم كه عنصر اصلي آنها گفت وگو، 
بيان احساسات و ايجاد ارتباط صميمانه است.  انسان 
امروزي، ميراث دار نسل هايي است كه ساليان سال به 
شيوه عمودي تفكر و كار مي كرده است و در آن اغلب 
انس��ان ها از قدرت هاي باالدست مي شنيدند و فقط 
هنگامي كه به زيردست احاطه داشتند، توانايي بيان 
سخن خود را داشتند و آنگاه احساسات و هيجان ها 
از باال به پايين تخليه مي ش��د و هميشه هم انتظار 
داش��تند كه كوچك ترها از بزرگ تر ها الگو و راه كار 
بياموزند. در حالي كه امروزه با وس��ايل دموكراتيك 
ش��كل گيري روحيه اجتماعي، انس��ان ها در حال 
دروني كردن احساس��اتي هستند كه به جاي اقتدار 
عمودي، ارتب��اط افقي را در جامع��ه ايجاد مي كند.  
اما اين تصويري كه از ارتباط افقي و ش��يريني روابط 
صميمانه در ذهن انسان ها خلق مي شود، هنوز امكان 
شكل دادن به روابط افقي بين برخي از انسان ها نشده 
است. اگرچه ابتدا به نظر مي رس��د اين ماجرا صرفا 
در آسيب ديدگان ديده مي شود، اما به نظر مي رسد 
احساس��ات تلمبار ش��ده به خاطر ناتواني در ايجاد 
ارتباطات افقي، دامنه اي بيشتر از موضوعاتي چون 

طالق عاطفي و... داشته باشد. 

كدام راه قانوني؟

تلگرام فيلتر شد، شاخص علمي كشور افت كرد

احساسات تلنبار شدهِمهيِن توانگران و درویشان بی نانصدا به مثابه رسانه  آموزشي

در همين حوالي

سال ۷2 كه كار نمايشگاه هاي 
خط نگاره ه��ا را ش��روع ك��رد، 
نگاهم اين ب��ود كه بر اس��اس 
شعر ش��اعران معاصر مختلف 
طراحي هاي��م را آغ��از كن��م 
و به دنب��ال اين ب��ودم كه رفتار 
خط نگاره ه��ا را تمري��ن و ظرفيت هاي آنها را كش��ف 
كنم. از همان زمان ها به ياد نيما يوش��يج بودم و نامش 
را ميان يادداشت هاي شاعراني كه قصد داشتم روزي به 
آنها بپردازم، گنجانده بودم. هميشه به آن يادداشت ها 
رجوع مي كردم و ش��عرهاي نيما در ذهنم بود چرا كه 
همواره معتقدم نيما ميان شاعران معاصر ايران جايگاه 
خاصي دارد. نيما در شعر و هدايت در قصه، در حقيقت 
كساني هستند كه رفتار ديرينه ادبيات فرهنگ ايراني 
را تكان داده اند و نوآوري هاي زيادي داش��ته اند. در اين 
ميان از لحاظ ن��وآوري، نيما ظرفيت خ��اص ديگري 
داش��ت كه براي خيلي ها آموزنده اس��ت. واقعيت اين 
است كه اشعار بيش��تر شاعران كالس��يك و كهن ما 
جهان شمول است و در حقيقت ميان شعرهاي حافظ 
يا سعدي ابيات اندكي مي بينيم كه براي نمونه از شيراز 
نام برده باشند. به خصوص موالنا، حس و حال عارفانه 
ش��عرهايش ارتباطي با موقعيت مكاني و زيستي اش 
ندارد. اين موضوع همچني��ن در مورد نظامي گنجوي 
و فردوس��ي هم صادق اس��ت. در حقيقت كار ويژه اي 
كه نيما كرد اين ب��ود كه با كمك آث��ارش به خيلي از 
قصه نويس ها و رمان نويس ه��ا اين مه��ارت را ياد داد 
كه چطور محيط زيستي اش را هم در شعرهايش وارد 
مي كند. در حقيقت اگر نيما يوشيج ايماژي مي سازد 

يا تمثيلي م��ي آورد، متاثر از جغرافياي ش��مال ايران 
است؛ يعني ما مي بينيم كه شعرهايش خالي از جنگل، 
دريا، مرداب، ابر و باران نيس��ت و حتي جانوران زيادي 
را ميان ش��عرهايش نام مي برد كه ما حتي اسم آنها را 
هم نشنيده ايم. اما نيما اسم تمام آنها را ميان شعرهايش 
مي گنجاند و با ش��يوه خ��ودش روايت درب��اره آنها را 
جهان شمول و همگاني مي كند. در حقيقت نيما با پالت 
رنگي خودش درست مثل يك نقاش، تابلوي مخصوص 
خودش را ترس��يم مي كند و به همگان نشان مي دهد. 
بعد از آن مي بينيم شاعران بسيار ديگري مثل منوچهر 
آتش��ي يا حتي قصه نويس هايي مانند صادق چوبك و 
بعضي نويسندگان خراس��اني و آذري از اين رفتار نيما 
مي آموزند كه محيط خودش��ان هم مي تواند جهانگير 
ش��ود. زماني كه تصميم گرفت��م خط نگاره هاي نيما 
يوشيج را شروع كنم، متوجه ش��دم او خودش تصاوير 

را مس��تقيما ارايه مي دهد. بنابراين ب��ه جاي اينكه به 
رفتار نقاش��ي فكر كنم كه مثال در حافظ و خيام انجام 
داده بودم، در مورد نيما مس��تقيما به عكس فكر كردم 
و تالشم بر اين بود كه با سطرنوشته هاي نيما بياميزم. 
قطعا اين عكس ها بايد در جغرافياي شمال ايران اتفاق 
مي افتاد كه تمام عناصري كه نيما در ش��عرهايش به 
آنها اش��اره كرده بود، به نمايش در بياين��د. به همين 
دليل سعي كردم فضايي كه در عكس ها ساختم، عين 
واقع نمايي جغرافيايي نباشد و در واقع دستكاري هايي 
انجام دادم ك��ه بتوانم به فضاي دراماتيك ش��عرهاي 
نيما نزديك شوم؛ در حقيقت نمايشگاه »خانه ابري« 
كه بهانه اش خط نگاره هاي نيما ب��ود، تمريني بود كه 
بتوانم حس و حال اشعار نيما را در قالب تصويرگري به 
نمايش بگذارم تا عالقه مندان نيمايي اين بار به تماشاي 

عكس هايي از شعرهاي نيما يوشيج بنشينند. 

به بهانه سالمرگ نيما يوشيج و درباره تصاويري كه در آثار اوست 

شاعري با پالت رنگي خودش

ابراهيم حقيقي

تخته سياه حركات موزون

بس كه گفته شد ز حق اعتراض / كنده شد دندان لق اعتراض
هي تعارف تكه پاره مي كنند/ كمتر اما فكر چاره مي كنند

في المثل وقتي شود كاال گران/ ساكت اند البته از ما بهتران
منتها وقتي خورد بر هم باالنس/ مي گذارند اين مديران كنفرانس

پشت هم شيرين زباني مي كنند/ ناله از فقر و گراني مي كنند
جان من باشيد هر روز اينچنين/ بهترين مسوول ها روي زمين

بهترین مسوول ها روي زمين
ديروز در تهران ع��ده اي بابت بادي كه مي وزيد و دم��اي هوايي كه كمي پايين آم��ده بود، خدا را 
ش��كر مي كردند. عده اي كه معتقدند تا زماني كه برف نبارد و باران نيايد، زمس��تان نش��ده و همه 
اين وضعيت آب وهوايي زنگ خطري است كه بايد جدي بگيريم. حاال 24 س��اعت از آن هواي اندكي زمستاني 
گذش��ته و بايد بگوييم كه هوا همچنان سرد اس��ت و با 12 درجه س��انتي گراد در بيش��ترين حالت و 2 درجه 
س��انتي گراد در كمترين حالت، هواي زمس��تاني را تجربه مي كنيم. پيش بيني مي ش��ود كه هوا آفتابي باشد و 
شاخص آلودگي هم همچنان در محدوده ناسالم براي گروه هاي حساس. در بازار ارز، قيمت دالر باال رفته و چهار 
هزار و سيصد تومان شده است. يورو هم پنج هزار و چهارصد تومان اس��ت و هرسكه بهار آزادي هم يك  ميليون 

چهارصد هزار تومان. 

سرما از راه رسيد 

مهدي استاد احمد 
شعر طنز

محمد زينالي اُناريرضا شکراللهی جالل سميعيعلي شكوهي

#تلگرامهشتگ روز


