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كرگدن نامه

عكس نوشت  مجله روز

به هم��ان اندازه ك��ه وجود و 
به رسميت شناختن »چند 
صداي��ي« در جامعه نش��انه 
بلوغ مدني م��ردم و رواداري 
در نظام سياسي است، وجود 
»چن��د صدايي« در س��راي 
تريبون ه��اي  و  حكوم��ت 
رسمي و عمومي، نش��انه شلم ش��وربا. اينكه از اين 
طرف، يك صدا بياي��د با لحني نرم و دلنش��ين كه: 
»انتقاد و اعتراض، حق مردم است و در سيره پيامبر 
ما چنين و چنان بود و بايد ص��داي اعتراض ملت را 
شنيد« و از آن طرف هم صدايي برخيزد به درشتي و 
خشم كه از جمع كردن آشغال ها سخن بگويد يا گريز 
بزند به حكم »باغي در فقه ما«. يا يكي در باب اهميت 
و نقش شبكه هاي اجتماعي بگويد در ايجاد همدلي 
عمومي پ��س از فالن رخداد ناگوار و ش��ور و ش��وق 
انتخابات و فرصت سازي براي اشتغال و فعاليت هاي 
اقتصادي، آن يكي خطر همين شبكه ها را همچون 
سگ هار و دشمن غدار توصيف كند. تصور كنيد روي 
يك فركانس يا طول موج مشخص راديويي چند صدا 
يا نواي گوناگون و گاه متضاد، پخش شود. يكي آواز 
بخواند و ديگري سخنراني كند و سومي بوق ممتد 
بزند يا يكسره پارازيت بفرستد. شايد در ياد بسياري 
از خوانندگان اين نوش��ته باش��د، س��ال هاي پيش 
از انقالب و رنج و مرارتي كه براي ش��نيدن دو كلمه 
خبر يا تحليل از برخي راديوهاي مربوط به انقالبيون 
يا مبارزان مخالف رژيم اس��تبدادي پهلوي يا حتي 
همين راديوي بي. بي. س��ي بايد تحمل مي كردند 
از بس امواج قر و قاطي و ناهمس��از پارازيتي روي هم 
تالقي مي كرد. مي دانيد نتيجه اين چند صدايي روي 
اعصاب چه بود و چه اس��ت و چه خواهد بود؟ اينكه 
ش��نونده يا مخاطب گيج و كالفه ش��ده، قيد همه 
صداها را بزند و راديوي ترانزيستوري اش را خاموش 
كند و بگذارد روي طاقچه. گاه كه اين همه مواضع و 
احكام و لحن هاي متفاوت و حتي متضاد را درباره يك 
موضوع مشخص مي ش��نوم - فرقي ندارد، سياسي 
يا اجتماعي يا اقتصادي يا فرهنگ��ي - خاطره دوران 
نوجواني و نماز جماعت هاي همزمان در مسجد امام 
حسن )ع( در قم برايم تداعي مي ش��ود. در صحن و 
شبستان ها و ايوان هاي چهار سوي آن مسجد، البته 
با فاصله زماني اندك گاه پنج يا شش امام جماعت در 
حال نماز بودند و نمازگزاران پش��ت سرشان با نداي 
مكبر )كس��ي كه هر مرحله از حركات نماز را اعالم 
مي كند( به ركوع يا سجده مي رفتند يا قيام مي كردند. 
از بس صداي مكبران حتي بدون استفاده از بلندگو، 
در هم مي آميخت، گاهي نمازگزار با شنيدن همزمان 
»بحول اهلل« و »الحمدهلل« از دو سوي مسجد، دچار 
ترديد مي شد كه قيام كند )برخيزد( يا تشهد بخواند 
)بنشيند( . نگوييم چه اشكالي دارد و هركس مسوول 
سخن و موضع خويش است و فالن تريبون كه دولتي 
و رسمي نيست و براي ارشاد مردم و بيان مشكالت 
جامعه اس��ت. همه مي دانند كه نماز جمعه يكي از 
اركان ش��بكه ارتباطي نظام با مردم است و پذيرفته 
نيست كه از پيامدهاي مواضع خود زير لواي تريبون 
مس��تقل ش��انه خالي كند. اين گزاره درب��اره ديگر 
رسانه هايي كه متصل يا متعلق يا منسوب به اركان 
يا ارگان هاي رس��مي نظامند نيز صادق است. خواه 
صدا و سيما يا فالن روزنامه يا سايت اينترنتي يا كانال 
شبكه اجتماعي در فضاي مجازي. سردر گم كردن 
مردم با چندصدايي به وي��ژه درباره موضوعات مهم 
سياسي يا اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي، خدمت 
به نظام نيس��ت. اعصاب خردكن اس��ت و چه بس��ا 
محرك چرخاندن طول موج راديوي ترانزيستوري 
به سوي يك فركانس تك صداي بي خش و پارازيت 
اما نه صداي دروني و ملي. متاس��فانه نمونه هاي اين 
»چندصدايي روي اعصاب« را از س��وي بخش هاي 
گوناگون رسمي و حكومتي در بسياري موضوعات 
ريز و درشت، مشاهده كرده ايم. چاره اي بايد كرد اين 
ناهمسازي آسيب رسان به اعتماد عمومي را. بگذريم 
از پيامده��اي ناگوار و گاه خس��ارت بار اين پديده در 
عرصه هاي سياس��ت خارجي و رواب��ط بين المللي 

جمهوري اسالمي. 

ش��ماره  س��يزدهمين 
ماهنامه »پاراگراف« ويژه 
علي نصيريان همزمان با 
زادروز او در روز 15 بهمن 
منتشر شد. اين ماهنامه 
هنرهاي نمايشي كه هر 
ش��ماره خود را به شكل 
پرونده، به يك چهره ماندگار در عرصه هاي هنرهاي 
نمايشي اختصاص مي دهد، در سيزدهمين شماره  
خود سراغ علي نصيريان رفته است. در اين شماره از 
»پاراگراف« گفت وگوي مفصلي با استاد نصيريان 
درباره زندگي و آثار او ص��ورت گرفته و همچنين  
يادداشت ها و دلنوشته هايي درباره ابعاد شخصيتي 
و آثار مختلف  ايش��ان به قلم چهره هاي مختلف 
هنري  منتشر شده  است. در بخش ديگري از اين 
شماره در گفت وگويي با باربد نصيريان، سومين و 
آخرين فرزند اس��تاد نصيريان به ابعاد خانوادگي 
و ش��خصي اين چهره مان��دگار پرداخته ش��ده . 
سيزدهمين ش��ماره اين ماهنامه با قيمت 9 هزار 
تومان در شهركتاب ها و كتاب فروشي هاي سراسر 

كشور در دسترس است. 

هفته پيش در همين روزها ايران را سراس��ر برف گرفته بود و ح��اال هيچ خبري از آن 
سفيدي يك دست و زندگي سرشار از صداهاي ذوق و خنده برف بازي كودكان نيست. 
اما خبرها و گزارش ها درباره ب��رف همچنان ادامه دارد و در آخرين محاس��بات گفته 
مي شود كه فرودگاه مهرآباد تهران برزمين نشستن 30 س��انتي متري برف و فرودگاه 
امام خميني هم برف 70 سانتي متري را تجربه كرده است. در خبرگزاري هاي جهاني 
هم برف در روسيه يكي از سوژه هاي مورد توجه اس��ت. »گاردين« در مجموعه بيست 
عكس منتخب هفت��ه، دو عكس از روس��يه و برف دارد. عكس��ي ك��ه مي بينيد از اين 

مجموعه انتخاب شده است. 

شعار روز جهاني سرطان در سال 2018 »ما مي توانيم، من 
مي توانم« انتخاب شده و سازمان بهداشت جهاني در پيامي 
از همه مردم دنيا خواسته كه به صورت فردي و دسته جمعي 
در كاهش اثرات زيان بار سرطان بر زندگي و كار به مبتاليان 
كمك كنند. قرار بر اين است كه رسانه هاي خبري، درمانگران 
و مردم عادي كه خودش��ان يا بستگان ش��ان با اين بيماري 
دست و پنجه نرم مي كنند، از افزايش آگاهي درباره بيماري 
سرطان، راهكارهاي پيشگيري از ابتال، شيوه درست برخورد 
با مبتاليان و در نهايت چگونگي كمك به آنها بنويسند تا به 
اين ترتيب سطح س��واد عمومي درباره سرطان در تمام دنيا 
افزايش پيدا كند. به اين بهانه، روز گذشته اهالي توييتر هم 
هشتگ »WorldCancerDay2018« را داغ كردند و 
با بيماران سرطاني همراه شدند؛ كاربري از هلند توييت كرد: 
» قهرمان واقعي كساني هستند كه به سرطان مبتال مي شوند؛ 
كس��اني كه مي جنگند، كس��اني كه مي بازند يا كساني كه 
برنده مي شوند، فرقي ندارد. همين كه تا پاي جان با سرطان 
مي جنگند يعني قهرمان هستند«، كاربري از نيوزيلند نوشته: 
»در روز جهاني سرطان به ياد تمام دوستان و آشناياني كه با 
سرطان از ميان ما رفتند، هس��تم«، كاربري با انتشار تصوير 
آخرين روزهاي زندگي خواهرش نوش��ته: » او زندگي اش را 
به سرطان باخت«، كاربر ديگري از هند نوشته: »ما شما را در 

نبرد با سرطان تنها نمي گذاريم«، كاربري از پاريس توييت 
كرده: »به ياد همه جنگجوياني كه متاسفانه زندگي خود را 
در تالش براي مبارزه با اين بيماري ناخوشايند از دست دادند؛ 
با هم مي توانيم سرطان را شكست دهيم!«، كاربر ديگري با 
انتشار تصوير مادرش نوشته: »او قهرمان ماست«، كاربري با 
انتشار تصوير پدري كه زخم سر پسر كوچك سرطاني اش را 
روي سر خودش هم تتو كرده تا همراه او باشد، نوشته: »باور 
كن جاي زخم هاي تو بزرگ ترين مدال زندگي ات اس��ت«، 
كاربر ديگري از مراكش توييت كرده: »با تغيير سبك زندگي  
مي توان تا حد زيادي با س��رطان مبارزه ك��رد«، كاربري از 
آلمان نوشته: »ترس يك چيز است. اينكه بگذاري ترس تو 
را از پا در بياورد، چيز ديگري اس��ت، نترس قهرمان!«، كاربر 
ديگري توييت كرده: »با چشم هاي خود، با خيره شدن ها و 
با ترحم هاي بي جا بيماران مبتال به سرطان را آزار ندهيم«، 
كاربري از ايران نوشته: »در دنياي تو ترس معنايي ندارد« و 
در نهايت كارول ردال، فعال ورزشي و حامي بيماران سرطاني 
كنيايي نوش��ته: »براي برادرم جورج، پدرم و ميليون ها نفر 
در سراسر جهان كه در نبرد با س��رطان بازنده شدند و همه 
كساني كه هنوز درگير جنگ با سرطان هستند، من تالش 
مي كنم شما را خوشحال  كنم اما دولت هم بايد امكانات بهبود 

سرطان را براي داشتن زندگي بهتر افزايش دهد.«

وقتي »بوتيك« ب��راي اولين بار در بيس��ت و دومين 
جش��نواره فيلم به نمايش درآم��د باعث غافلگيري 
كساني شد كه دل بس��ته فيلم هاي اجتماعي بودند 
و حميد نعمت اهلل را نمي ش��ناختند. حاال پس از 14 
سال كه »شعله ور« بر پرده افتاده ديگر كسي غافلگير 
نمي شود. نعمت اهلل در فيلم هاي مختلفش نشان داده 
به خوبي از پس فضاس��ازي فيلم برمي آيد، بلد است 
چطور دغدغه هاي دروني آدم هايش را بيروني كند و 
در نهايت فيلم سروشكل داري بسازد. گذشته از اينها 
با آنكه خودش فيلمساز آرام وگرمي به نظر مي رسد، 
دغدغه ه��اي اجتماعي اش گاه باعث حاش��يه هايي 
مي ش��ود كه احس��اس دوگانه يا حتي چندگانه اي 
را درب��اره فيلم هاي��ش به وج��ود م��ي آورد. آخرين 
حاشيه اش هم مربوط به اعتراض عده اي از مسووالن 
استان سيستان و بلوچس��تان به بخش هايي از فيلم 
»شعله ور« اس��ت. اتفاقي كه ريش��ه در نگاه تكراري 
همه چيز خوب است و بر سياهي ها بايد چشم بست 
دارد. اين در حالي اس��ت كه نعمت اهلل در نشس��ت و 
مصاحبه و متن ابتداي فيلم و بخشي از شخصيت هاي 
فيلم خودش را ستايش��گر مردم اين اس��تان نشان 
مي دهد و برخي ازآنها را رفقاي خوب خودش مي داند. 
اگر بر اين باور باشيم كه رفيق خوب در پي رفع عيب 
آدمي است، مي توانيم نعمت اهلل را رفيق خوب مردم 
زابل و زاهدان بدانيم. درست مثل حبيب رضايي كه 
در نشست خبري فيلم »بمب«؛ يك عاشقانه، ساخته 
پيمان مع��ادي معلوم ش��د، به خاطر نظ��رات تند و 
صريحي كه درباره فيلمنامه مي داده در بهتر شدنش 
نقش داشته است. البته فيلمنامه تنها نقطه قوت اين 
فيلم نيست. انگار رفاقت كارگردان، مدير فيلمبرداري 
)محمود كالري( بازيگران )خصوص��ا نوجوانان( و... 
آنقدر خوب بوده كه اگر »بمب« يك عاشقانه مقدمه 
كوتاه تر و ريتم اوليه تندتري داشت فيلم درجه يكي 
مي ش��د. البته همين حاال هم به هنگام تماشاي آن 
مي توان عشق، وحشت، حماقت، حسرت، نوستالژي 
و... را در تصويري قابل تعمل به تماشا نشست. اتفاقي 
كه نش��ان مي دهد رفاقت جواب مي دهد. البته اگر از 

نوع رفاقت فيلم كوتاه با جشنواره فيلم فجر نباشد.  

1- ما در اينترنت بلند بلند فكر مي كنيم. 
2- از وقتي گوشي تلفن همراه آمد و اينترنت هم به هر دوي 
ما رس��يد، زندگي كم كم يك ش��كل جديد گرفت؛ راستش 
طوري به اين دو بزرگوار وابس��ته ش��ديم، كه ديگر تصوري 
از نبودن ش��ان نداريم؛ يعني اگر دري به تخت��ه اي بخورد و 
گوشي يا نت خاموش شود، دست و پاي مان را گم مي كنيم. 

3- اگ��ر از م��ن بپرس��ند ك��ه مهم تري��ن افزاي��ش تولي��د 
 ي��ك پدي��ده ي��ا محص��ول در جه��ان در اي��ن ده��ه  اخير 

چيست؟ 
بي ترديد مي گويم »اعتم��اد به نفس«؛ موباي��ل و اينترنت، 
كاري كردند كه بتواني در اينس��تاگرام كريس��تين رونالدو، 
زير عك��س تمرين هايش با وزن��ه، بنويس��ي »داداش داري 
اش��تباه مي زني«؛ يا در صفحه داور خارجي ب��ازي تيم ملي 
واليبال ب��ا هر جايي، هر چ��ه از دهانت درآم��د، در راه عزت 
و اقت��دار وطن بنويس��ي و ب��ه خ��ودت افتخار كن��ي. دهه 
گذش��ته، دهه افزايش اعتماد ب��ه نفس و البت��ه، مودبانه تر، 
دهه افزايش جرات و جس��ارت آدم ها بود؛ رسانه ها توانستند 
به ما تريبون و جايي براي ديده ش��دن بدهن��د؛ نياز غريزي 
 ديده ش��دن، مهم ترين س��ود ما در بازي با فضاي رسانه اي 

تازه است. 
4- خطر يا فرصت عجيب رس��انه هاي ش��خصي اين اس��ت 
كه ما داريم زندگ��ي و لحظه هاي م��ان را روي اين دفترچه 
خاطرات عمومي ثب��ت مي كنيم؛ ما در اينترن��ت داريم بلند 
بلند فك��ر مي كني��م و هويت دوم م��ان را خود مي س��ازيم؛ 
هويتي ك��ه مجموع��ه اي اس��ت از آن چه هس��تيم، آن چه 
مي خواهيم باش��يم، آن چه تالش مي كنيم نشان دهيم و آن 
چه ديگران از ما مي بينند؛ اين »م��ا« و »ديگران« مي توانند 
آدم باش��ند، برن��د و س��ازمان، يا ه��ر پدي��ده داراي هويت 
ديگري. هويتي كه اگر حواس مان به چگونگي ش��كل گيري 
 و ديده شدنش نباشد، ممكن است حتي خودمان ندانيم چه 

شكلي هستيم. 
5- خط��ر اصلي آنجاس��ت ك��ه ندانيم ي��ا براي م��ان مهم 
نباش��د كه چط��ور دي��ده مي ش��ويم؛ اينترن��ت و مجموعه 
رس��انه هاي جديد، تا ح��دي به م��ا ابزاره��ا و فرصت رصد 
و تغيي��ر هويت م��ان را داده ان��د... ام��ا ديگران ه��م ممكن 
 اس��ت بتوانند ما را طوري كه مي خواهند، ب��راي مخاطبان 

تعريف كنند. 

من اگر كاره اي بودم يا موقعيتي داش��تم كه حرفم 
دررو داشت، به هر ترتيبي ش��ده خواهش مي كردم 
براي مس��ووالن امر –كلهم اجمعين- كالس هاي 
آموزش ضم��ن خدمت بگذارند و معلمين باس��واد 
و دنيادي��ده و آگاه ب��ه زمان، ويژگي ه��ا و اقتضائات 
دنياي امروز را درس ش��ان بدهن��د و پيچيدگي ها و 
سختي هاي دنياي امروز را براي آقايان ايضاح كنند. 
در غياب چنين آم��وزش رس��مي و مدوني وظيفه 
روزنامه ها و روش��نفكران و خيرخواهان و دلسوزان 
است كه از فرصت ها اس��تفاده كنند و به هر طريقي 
كه دست شان مي رسد به خودشان و مديران اطالع 
دهند كه دني��ا عوض ش��ده، روزگار تغيي��ر كرده و 
مردم هم جور ديگري ش��ده اند. هم تمناهاي مردم 
ديگر مثل سابق نيس��ت و هم كار و كردارشان و هم 
شكل و شمايل شان. واقعا آيا شما شباهتي بين اين 
مردم با مردم دهه هاي قب��ل مي بينيد؟ يك موبايل 
س��اده، س��رتاپاي زندگي ما را عوض كرده و زندگي 
را بالكل به هم ريخته. از يك راننده  تاكسي بپرسيد 
به ش��ما مي گويد كه موباي��ل و متعلقاتش چطور 
كار و زندگ��ي اش را دس��تخوش تغيي��رات كرده. 
همين اس��نپ را اگر خوب دقت كنيد مي بينيد كه 
اليف اس��تايل كوچك وبزرگ مان را از اين رو به آن 
رو كرده و... لذا مسووالن اگر ملتفت نشوند كه سال 
96 با 76 فرق دارد، ممكن است تصميماتي بگيرند، 
اقداماتي بكنن��د و حرف هايي بزنند كه كار دس��ت 
خودشان و دس��ت ما بدهد. از عجايب دنيا يكي اين 
است كه هرچه جلوتر مي آيد حكمراني هم سخت تر 
و پيچيده تر مي شود. حكمراني في نفسه كار سختي 
است. جز هوشياران و زيركان و مديران مدبر كسي 
نمي تواند بر مسند رياس��ت بنشيند. در قرن بيست 
و يك مناسبات عالم طوري ش��ده كه اگر بخواهيد 
رياست كنيد بايد اين هوشياري و زيركي و فراست 
و فطانت را ضربدر هزار كنيد تا از پس ماجراهاي ريز 
و درشت برآييد. مديري كه في المثل مي ايستد و با 
صادق زيباكالم بر سر كمك رساني به سرپل ذهاب 
يكه، به دو مي كند معني اش اين است كه از اقتضائات 
روزگار و از قدرت موبايل و اينستاگرام بي خبر است. 
مسوولي كه به موبايل هاي روش��ن دور و برش اعتنا 
نمي كند و زبان و دست و بالش را در اختيار نمي گيرد 
يعني اينكه نمي دان��د در چ��ه دوره اي دارد زندگي 
مي كند و به طريق اول��ي نمي داند اين موبايل ها چه 
ِعرضي مي توانند از او و دوستان او ببرند... باور كنيد 
من با مسووالن بد نيس��تم و خدا را شاهد مي گيرم 
كه قصدم طعنه زدن به ايشان نيس��ت. در بين آنها 
مديران خدومي را مي شناس��م كه نيت خير دارند و 
قصد خدمت. اما »خواجه پندارد كه خدمت مي كند/ 
بي خبر در معصيت جان مي كند.« ما همه مان چنين 
تصور مي كنيم كه خدمت مي كنيم اما كافي اس��ت 
بازتاب كارهاي مان را پي بگيريم تا دس��ت مان بيايد 
كه خدمت كه س��هل اس��ت، آبروي خود برده ايم و 
زحمت كشور را زياد كرده ايم. بگذاريد صريح اما تلخ 
ته حرفم را بزنم و خيال خودم و ش��ما را راحت كنم 
كه اگر مقتضيات روزگار را نشناس��يم رسوايي ها به 
بار مي آوريم. قل الحق، ان كان مرا. حق تلخ است اما 
به قول برادران افغان از تلخ پروا نيس��ت. سخنگوي 
محترم قوه قضاييه در مواجهه با دختراني كه موسوم 
به »نه به حج��اب اجباري« ش��ده اند از در نصيحت 
درمي آيد و مي گويد »بعضي از آنه��ا جوان و مجرد 
هس��تند، و مي خواهند در آينده كار كنند و ازدواج 
كنند كه ]اين كار[ برايش��ان سوءسابقه مي شود و از 
اين رو خانواده ها بايد مراقب باش��ند.« از اين جهت 
كه در برخورد با جوانان لحن لين و پدرانه برگزيده اند 
جاي قدرداني دارد اما حقيقت اين است كه دختران 
امروزي، الاقل اي��ن دختراني كه دس��ت به چنين 
اقداماتي مي زنند از جنس و مدل ديگري هستند و 
آنها را نمي شود از سوءسابقه ترساند. اينكه مي گويم 
دنيا عوض ش��ده منظورم همين است كه مناسبات 
عوض شده. چنين مناس��باتي كه خانواده ها مراقب 
دختران شان باش��ند مال دهه شصت است. خوب يا 
بد در دنيا و اينجا اتفاقاتي افتاده كه ديگر خانواده ها 
مثل س��ابق نمي توانند بچه هاي ش��ان را حرف شنو 
بار بياورند و از سوءسابقه بترسانند. به استادان مورد 
وثوق تان بگوييد در دانش��گاه ها از دختران س��وال و 
جواب كنند تا دست تان بيايد كه حتي مفهوم شوهر 
عوض ش��ده. من هم در دل مي گوي��م كاش عوض 
نشده بود و كاش كماكان بر همان مدار سابق مانده 
بوديم. اما عوض ش��ده و ما ناچاريم با ادبيات ديگري 
و از موض��ع ديگري با آنه��ا حرف بزني��م. الاقل اگر 
مي خواهيم حرف مان كارگر بيفتد الزم است تامل 
كنيم و ببينيم اينها را چه مي ش��ود و چرا ولو تعداد 
معدود- علم مخالفت برداشته اند و چرا حرف كسي 
را گوش نمي دهند. خانواده ها؟ شوهر؟ سوءسابقه؟ 
مواد صنعتي؟ باور كنيد نسبت دادن امور اينچنين به 
مواد سنتي يا صنعتي هم از جمله چيزهايي است كه 
گواهي مي دهد كه ما با پديده هايي س��ر و كار داريم 
كه نمي شناسيم شان. نمي دانم آيا مي توانم منظورم را 
بيان كنم يا نه. بگذاريد صريح تر و تلخ تر بگويم. با اين 
حرف ها و اين اقدامات، چپ و راس��ت هم ندارد، اين 

طرفي و آن طرفي هم ندارد. 
در شعارها هم كه شنيديد، تصريح كردند كه ندارد... با 
اين حرف ها و اين اقدامات آبي گرم نمي شود و اتفاقي 
نمي افتد. برعكس آب براي »ديگران« گرم مي شود و 

اتفاق به كام »ديگران« رقم مي خورد. 

چند صدايي روي اعصاب

نترس قهرمان!پاراگراف

از تلخ پروا نيستافزايش سرانه اعتماد به نفس رفقاي خوب

تلگرام چيبه تماشاي خويش 

م��رز باريكي اس��ت مي��ان دو 
ش��كل متفاوت از امي��دواري، 
يعن��ي آن امي��دي ك��ه آدمي 
را به ت��الش دوچن��دان براي 
بهب��ود ش��رايط ي��ا موقعيتي 
دلگرم مي كند و اميدي كه در 
انتظار ظه��ور نجات دهنده اي 
بيروني، انفع��ال و بي حركت��ي به دنب��ال دارد. در 
آن اول��ي تو امي��دواري كه »درس��تش مي كنم« و 
در اي��ن دوم��ي آرزو مي كن��ي كه كاش»درس��ت 
بش��ود«. بخش��ي از اين تفاوت ظريف در تجربيات 
روانش��ناختي كودك��ي ريش��ه دارد. ن��وزاد براي 
بقاي روان��ي اش ني��از دارد تا ايمان و اميد داش��ته 
باش��د كه مادر و پ��در مي توانند تمام مش��كالت او 
را برطرف س��ازند و حمايتش كنند تا س��ير و سالم 
باش��د. در كودكي نيز ما همچنان ب��ا امتداد همين 
ش��كل از اميدواري روبه رو هس��تيم، مس��ووليت 
بهبود بخش��يدن به ش��رايط زندگ��ي و مواجهه با 
 دش��واري هاي روزگار نه به عهده كودك كه وظيفه 

والدين است. 
از پاي��ان نوجواني اس��ت كه به تدري��ج مي فهميم 
چ��ه بس��يار گره هايي كه گشودن ش��ان خ��ارج از 
توان مادر و پدر ما اس��ت و در آغاز جواني است كه 
كش��ف مي كنيم بايد وظيفه بهبود زندگي خويش 
را شخصا عهده دار شويم.   همين جاست كه بعضي 

آدم ه��ا در كودكي مي مانن��د و رن��ج درك ناتواني 
طبيعي والدي��ن را با جس��ت وجوي م��داوم براي 
يافتن يك منجي بيروني جبران مي كنند. معشوق، 
همس��ر، رفيق، وطن يا دولت هر ك��دام مي توانند 
هدفي براي اميد بستن ش��وند تا حال زمانه به يمن 

حضور آنها خوش شود. 
در اين اح��وال ما هميش��ه منتظر فرد ي��ا گروهي 
هس��تيم ك��ه ب��راي بهب��ود موقعيت م��ان ظهور 
كن��د ت��ا همه چي��ز درس��ت ش��ود. ن��گاه بالغانه 
به زندگ��ي ام��ا امي��دواري ب��ه ديگ��ري را هدف 
نمي گي��رد بلك��ه آن منب��ع ايم��ان و امي��د در 
كودك��ي به خويش��تن بازمي گ��ردد، ح��اال آدمي 
خود قهرمان اس��ت و براب��ر هر ش��كلي از بحران، 
 نخس��ت ب��ه توانايي هاي خ��ود براي تغيي��ر دادن 

شرايط مومن مي ماند. 
اين اميدواري نس��بتي با انفعال و انتظار ندارد بلكه 
از اعتماد به نفس ناش��ي از تجربيات گشايش هاي 
پيشين ناشي مي شود. مهدي اخوان ثالث در پايان 
ش��عر كاوه يا اس��كندر تل��خ مي نويس��د: »كاوه اي 
پيدا نخواهد ش��د اميد/ كاش��كي اس��كندري پيدا 
ش��ود«. گمانم يك ج��اي زندگي بايد ب��اور كنيم 
كه اميد برداش��تن از ظهور كاوه و هجوم اسكندر، 
ش��رط بلوغ اس��ت و اي��ن نومي��دي خ��ود باعث 
 بالغانه ترين شكل اميدواري است، شكلي كه در آن 

كاوه ماييم. 

ب��ه  گذش��ته  هفته ه��اي  در 
دفع��ات درب��اره مصيبت هايي 
موبايلي  پيام رس��ان هاي  ك��ه 
نظير تلگرام در زندگي كاربران 
رقم زده اند، نوش��تم؛ از انتشار 
اخبار جعلي گرفته تا انتس��اب 
جم��الت قص��ار ب��ه آدم هاي 
معروفي ك��ه عمدتا يا به ديار باقي ش��تافته اند يا به 
زبان فارس��ي تعلق ندارند تا بفهمند در اينجا چه بر 

سرشان آورده اند. 
با اين همه تلگرام و پيام رسان هاي مشابه محاسني 
ه��م دارند. كم��ك به اطالع رس��اني و س��رعت در 
خبررساني و اينجور محاس��ن جدي تري است كه 
كارشناسان رسانه بارها به آنها اش��اره كرده اند. اما 
انصاف��ا تلگرام خوبي هاي س��اده تري ه��م دارد كه 
اگر به همان اندازه كه هس��تند به آنها توجه ش��ود، 
و نه بيش��تر. مث��ال اگ��ر روز س��خت را گذرانده ايد 
و حس��ابي خس��ته هس��تيد، س��راغ كانال ه��اي 
 تلگرام��ي خبرگزاري ها و رس��انه هاي ايراني نرويد 
بهتر اس��ت. چون كمت��ر پيش مي آيد ك��ه در اين 

كانال ها چيزهاي مثبتي پيدا كنيد. 
خداي نك��رده قص��دم متهم ك��ردن رس��انه ها به 
س��ياه نمايي نيس��ت، اتفاقا آنه��ا وقاي��ع را بازتاب 
مي دهن��د و متاس��فانه اخب��ار نااميدكنن��ده م��ا 
كم نيس��ت. اينك��ه چرا رس��انه هاي م��ا تمهيدي 

ب��راي انتش��ار اخب��ار س��رگرم كننده الب��ه الي 
اخبارش��ان نمي انديش��ند، باز هم نكت��ه اي كه به 
نظر پاس��خ به خواس��ته مخاطبان رس��انه اس��ت. 
هن��وز مخاطب��ان رس��انه هاي م��ا ع��ادت ندارند 
از رس��انه محت��واي س��رگرم كننده ه��م دريافت 
كنند. ي��ا بايد روم��ي روم باش��ي يا زنگ��ي زنگ. 
يا سياس��ي و اقتص��ادي ص��رف، يا س��لبريتي باز. 
بنابراي��ن دعوت مي كن��م در اوقات خس��تگي تان 
س��راغ كانال هايي برويد ك��ه ف��ارغ از هياهوهاي 
 سياس��ي روزم��ره، پس��ت هاي طن��ز و خن��ده دار 

منتشر مي كنند.
 باور كنيد همه م��ا به خنده نياز داري��م. باور كنيد 
نخواندن پس��ت هاي خنده دار نش��انه فرهيختگي 
نيس��ت. خوش��بختانه ما از كله س��حر تا سر شام، 
فرهيخته اي��م، افكار مه��م داري��م و كارهاي مهم 
مي كنيم و وقت مان را به بطال��ت نمي گذرانيم و به 

همين دليل وضع گل و بلبل است! 
در كن��ار اين همه مهم ب��ودن و فرهيختگي و مفيد 
واقع ش��دن براي جامع��ه و انجام وظاي��ف خطير، 
روح و روان همه ما به خنديدن، س��رگرم ش��دن و 
رهاش��دگي ني��از دارد. اگ��ر خيلي براي ت��ان مهم 
اس��ت كه ديگ��ران فكر نكنن��د گاه��ي فرهيخته 
نيس��تيد و ب��راي جامعه مفي��د واقع نمي ش��ويد. 
 پس��ت هاي خن��ده دار را در خلوت ت��ان بخنديد و 

لذت ببريد. 

نخنديدن فرهيختگي نيستفرق دارد اميدواري با اميدواري

مجتبا  پورمحسناميرحسين كاميار

تخته سياه حركات موزون

يك نفر در توييتر نوشته بوده: »دانش آموزها امسال يك سري تعطيالت دارند كه وسط آن مدرسه هم مي روند«. 
طنز اين نوش��ته در خبرهاي تعطيالت مدارس به بهانه هاي مختلف اس��ت و دانش آموزهايي كه مدام مدرسه 
نمي روند و هفته ها و روزهاي راحت تر و با آرامش بيشتري را نسبت به نس��ل هاي قبلي دانش آموز مي گذرانند. 
اندكي از سهم اين آرامش هم، درست يا نادرست، به تهران و رهگذرانش مي رسد كه صبح زمستاني را با ترافيك 
كمتري آغاز مي كنند. امروز هم مانند تمام صبح هاي تعطيل مدارس تهران، ترافيك در شهر كمتر است. اما آلودگي 
آن چنان شهر را در آغوش كشيده كه توصيه مي شود گروه هاي حساس به خيابان نيايند و در خانه بمانند. دماي 
هوا امروز در بيشترين حالت 9 درجه و در كمترين حالت هم 3 درجه است. اگر از بازار ارز و طال هم خبر بخواهيد، 

بايد بگوييم كه نرخ ارزها همچنان در حال صعود است و سكه هاي طال هم نسبت به ديروز اندكي گران تر شده اند. 

آرامش در تهران 
برف شد آب و هوا آلوده شد/ جان من جان شما آلوده شد

گفته بودند اول هفته است برف/ واشگفتا! پس چرا آلوده شد
راه حل دود تهران چيست؟ باد/ در خبر يا »باد« يا »آلوده شد«

برف آمد يادمان رفت و سپس/ يادمان افتاد تا آلوده شد
ادعا داريم، اما در عمل/ آسمان بي ادعا آلوده شد

راه حل دود تهران چيست؟ باد / آري! آري! نمره ما بيست باد

راه حل دود تهران چيست؟ باد 

مهدي استاد احمد 
شعر طنز

سيدعلي ميرفتاحجالل   سميعيحسن   لطفي

احمد   پورنجاتي 


