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بيرون برود، بگذارند خون هاي محترم ريخته نش��ود، بگذارند جوان هاي ما ديگر اينقدر خون 
ندهند، بگذارند اقتصاد ما صحيح بشود.« بعد از انتشار اين فيلم، خبرگزاري ايرنا هم مجموعه 
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كرگدن نامه

ب��از دم محم��د حس��ين 
مهدويان گرم كه نگذاش��ت 
بيشتر از اين س��ر كار برويم 
و ب��ه او دلخ��وش باش��يم. 
هم��ان موق��ع كه داس��تان 
كليد خوردن التاري مطرح 
ش��د و آقاي ش��ورجه گفت 
بايد مراقب س��رمايه هايي مثل مهدويان باش��يم و 
بعد ماجراي تهيه كننده جديد فيلم ب��ه ميان آمد، 
مي شد حدس زد اين بار داستان به كجا ختم خواهد 
شد. ما خوش بينانه و ساده دالنه در مقابل كساني كه 
مي گفتند مهدويان فيلمس��از يك نهاد است، دفاع 
مي كرديم و مي گفتي��م: او يك فيلمس��از باهوش 
اس��ت كه خوب مي داند چطور باي��د از امكانات يك 
نهاد اس��تفاده كند و در نهايت حرف خودش را بزند. 
اما التاري نشان داد كه: يه بار جستي ملخك، دوبار 
جستي ملخك، آخر به دستي ملخك بله، مهدويان 
به قدر خودش زيرك اس��ت اما ديگ��ران هم عقب 
مانده نيستند كه همه امكانات شان را بسيج كنند تا 
در نهايت مهدويان كار خودش را بكند و بار خودش 
را ببندد. فيلمس��از يك نهاد خاص بودن به خودي 
خود هيچ ايرادي ن��دارد اما اينكه كارگ��ردان فيلم 
مخاطبانش را بحت و بسيط فرض كند و خودش را ابر 
رند همه آفاق، كمي برخورنده است. اينكه هنرمندي 
آن قدر زرنگ باش��د كه هم براي آقاي روحاني فيلم 
تبليغاتي بسازد و در ديدار با رياست محترم جمهور 
ژست مظلومان را بگيرد و بگويد: من داشتم براي يك 
دولت مستقر فيلم مي ساختم اما فضا طوري بود كه 
انگاري در يك خانه تيمي مشغول فعاليتم و چندماه 
بعد با يكي از مخالفان آقاي روحاني همكاري كند تا 
فيلم سينمايي اش را جلوي دوربين ببرد، خيلي هم 
چيز عجيبي نيست. در اين سال ها از اين چيزها كم 
نديده ايم اما فيلمساز محترمي كه در عنفوان جواني 
به بهروز افخمي تاس��ي مي كند ديگ��ر بايد دعوي 
اس��تقالل و اين حرف ها را بگذارد در كوزه و آبش را 
بخورد و اين را هم بفهمد كه ميان رندي و مردرندي 
تفاوت بسيار اس��ت. براي فهم تفاوت اين دو مفهوم 
پيشنهاد مي كنم به كتاب آسيا در برابر غرب جناب 

داريوش شايگان مراجعه   بفرمايند. 

تا ب��ه ح��ال ش��نيده ايد 
ي��ك بارس��ايي با س��ابقه 
ناگه��ان رئالي ش��ود؟ اگر 
ش��نيده ايد، از نزديك هم 

ديده ايد؟
دو  اس��تقاللي  ك��دام 
آتش��ه در اي��ن س��ال ها 
پرسپوليس��ي  ش��ده اس��ت ؟ )تاكيد مي كنم: 
منظ��ورم  نيس��تند،  بازيكن��ان  منظ��ورم 

طرفداران اند.( 
حتما اين سوال ها پاس��خ هاي مثبت هم دارند؛ 
اما آنقدر اين م��وارد كم اند كه مي توان حتي به 

حساب هم نياورد. 
 اگر بش��نويد علي پروين اس��تقاللي ش��ده، يا 
داريد خواب مي بينيد يا نياز به تس��ت سالمتي 

داريد!
عرضم اينكه: در سياست هم اگر شنيديد فالن 
شخصي كه س��ال ها جناح راس��تي بوده حاال 
جناح چپي ش��ده، به همين راحتي باور نكنيد. 
بله چنين چيزي ممكن اس��ت، فق��ط به يك 

دليل: منافع!
باور كنيد در تمام اين س��ال ها حتي يك نفر را 
نديده ام كه جز به دلي��ل پول و موقعيت، جناح 

سياسي اش را عوض كرده باشد. 
انتخاب جناح سياس��ي احتماال ژني اس��ت يا 

مادرزادي! به اين راحتي ها عوض نمي شود!
 بله ! تغيير، در سرش��ت آدمي است؛ حق آدمي 
اس��ت. خيلي ه��ا ممكن اس��ت عوض ش��وند . 
خيلي ها با عمل جراحي جنس��يت خود را هم 

عوض مي كنند!
 من اما از ديده هاي عيني ام مي گويم. 

پس ش��ما هم اگر ديديد يك راس��تي دوآتشه 
دي��روز، االن چپ��ي دو رو خش��خاش ش��ده، 
9۷درص��د احتمال بدهيد ك��ه منافعش اقتضا 

كرده است، نه انديشه اش. 
روش��ن اس��ت كه منظور بن��ده در اي��ن موارد 
انسان هاي به اصطالح صاحب فكر و انديشه اند؛ 

وگرنه از جوانان جوياي نام توقعي نداريم. 

شايد از سر اتفاق باشد كه هنگام تماشاي 
فيلم »الت��اري« به ي��اد كتاب»به س��ر 
عقل آم��دن س��رمايه داري« دكتر علي 
ش��ريعتي مي افتم. ام��ا در اينكه دليلش 
كارگردان فيلم )محمدحسين مهدويان( 
نيست، ش��ك ندارم. اين فيلمساز جوان 
با همين س��ه فيل��م بلندي كه س��اخته 
نش��ان داده خوب مي تواند روي دوش فيلمس��ازان خوب قبل 
از خودش بايس��تد و دستاوردهاي س��ينمايي آنها را مال خود 
كند )نمونه اش ش��يوه روايي فيلم شبه مس��تند زليگ ساخته 
وودي آلن اس��ت كه درفيلم ايس��تاده در غبار ب��ه كار گرفته و 
دوربين روي دس��ت مورد عالقه فون ترير و بقيه رهروان نظريه 
س��ينمايي دگما 95 كه براي نزديك ش��دن به ح��ال و هوايي 
مستندگونه از آن استفاده كرده است( البته آنطور كه »التاري« 
نش��ان مي دهد افزايش مخاطب و گرايش به داس��تاني با اوج 
فرود كالس��يك، آن هم از نوع ملودرام شبه سياسي اش عالقه 
امروز او ش��ده اس��ت. اگر اين ادعا را بپذيريم مي توانيم بگوييم 
مهدويان »التاري« از »آژانس شيش��ه اي« ابراهيم حاتمي كيا 
بيرون آمده و كفش هاي »قيصر« مسعود كيميايي را پوشيده 
است. جنس نگاهش به مس��ائل اجتماعي تركيبي از احساس، 
اسطوره س��ازي، جهت گيري سياس��ي و البته ت��الش به ادامه 
ساختاري است كه تصوير كردن آن را خوب شروع كرده است. 
البته منظورم ساختاري است كه مهدويان به عنوان كارگردان 
دنبال آن است و گرنه مهدويان فيلمنامه نويس مرحله به مرحله 
از فيلمسازي كه از ديگران خوب تقليد مي كند دورتر مي شود. 
»التاري« جدا از دغدغه هاي اجتماعي اش يك كليشه روايتي 
و شخصيتي امتحان پس داده نيس��ت. كليشه اي كه آگاهانه يا 
ناآگاهانه قدرتش را به خاطر بازي هاي سياس��ي از دست داده 
است. فيلمنامه نويس��ان فيلم آگاهانه يا ناآگاهانه »التاري« را 
مبدل به جعبه سياه فيلم ساخته اند. جعبه سياهي كه با حضور 
ترامپ و ورشكس��تگي پدر طي دو س��ال قبل، زمان فيلم را به 
دوره دولت تدبير و اميد برمي گرداند و يادش��ان مي رود تجارت 
دختران به دوبي س��ابقه اي بيش از دو و حتي شش سال دارد. 
البته ماللي نيست همين كه دست فيلمسازان در بيان معضالت 
اجتماعي باز تر شده و مربيان از غار تنهايي شان بيرون آمده اند 
نقطه مثبتي اس��ت. ش��ك ندارم ثمره آن را وقتي فيلمسازان 
مس��تقل تري فيلم بس��ازند، خواهيم ديد. البته به شرط آنكه 

تهيه كننده فيلم شان يك بازنده سياسي نباشد. 

مرك�ز افكارس�نجي دانش�جويان روز دوش�نبه نتيج�ه 
نظرس�نجي درباره پيگيري اخبار و تجمع�ات دي ماه 96 را 
منتشر كرد. نظرس�نجي اي كه مي گفت مردم در حوادث و 
ناآرامي هاي دي ماه  براي پيگيري اخبار سراغ كدام رسانه ها 
رفتند و بع�د از فيلترينگ هم چقدر ش�انس خ�ود را براي 
پيدا كردن فيلترش�كن و رس�يدن به تلگرام و اينستاگرام 
امتحان كرده اند. براس�اس اين نظرس�نجي در جريان اين 
اتفاق ها 50/9 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي اخبار 
را از صدا و س�يما دنبال كرده اند و در رده بعدي شبكه هاي 
مجازي ب�ه 29/3 درص�د از مخاطبان اطالع رس�اني كرده 
اس�ت. نكته جالب تر اينك�ه خبرگزاري ه�ا و مطبوعات در 
رده هاي آخ�ر توجه ب�وده و ب�ه ترتي�ب 10/1 و 5/4 درصد 
مخاطب اين نظرسنجي را به دست آورده اند. ارايه اين آمار 
عجيب باعث شد تا سراغ مجيد رضاييان، استاد دانشگاه و 

پژوهشگر ژورناليسم برويم و سوال هايي كه درباره اين آمار 
به ذهن مي رسد،  بپرسيم. 

  در س�ال هاي اخير كليت مباحث درباره رسانه ملي درباره 
عدم اعتماد مخاطب به اين رس�انه و نحوه اطالع رس�اني اش 
بوده؛ اتفاقي ك�ه در حوادث دي م�اه 96 هم ادامه داش�ت و 
كارشناسان بس�ياري هم منتقد آن بودند، آيا مي توانيم اين 
درصد باالي پيگيري اخبار و رتبه اي كه رسانه ملي به دست 
آورده را خ�الف اي�ن انتقاده�ا بخوانيم و به نتيج�ه ديگري 

برسيم؟!
در بررسي هر نظرسنجي، سه نكته بايد مورد توجه قرار بگيرد. نكته 
اول موضوع نظرسنجي است و با توجه به پرسشي كه از جامعه آماري 
شده بايد اين موضوع و نتيجه هاي آن را مورد بررسي قرار داد و نتايج 
جامعه شناختي، سياس��ي و فرهنگي از يك پديده گرفت. نكته دوم 
تركيب جامعه آماري پرسش ش��وندگان است. اينكه اين نظرسنجي 
ملي بوده يا فقط در پايتخت اتفاق افت��اده يا اگر فقط مختص تهران 
بوده در كدام محله ها صورت گرفته در بررسي نتيجه آن بسيار مهم 
است. نكته سوم هم دانستن اين نكته كه پاسخ دهندگان به پرسش ها 
معموال در مواجهه با پرسشنامه هاي رسمي و غيررسمي، دو رويكرد 
متفاوت در نظر مي گيرند و معموال ممكن است از ارايه پاسخي صريح 
و شفاف امتناع كنند و شكل ديگري از حقيقت را ارايه دهند.  با درنظر 
گرفتن اين سه نكته مهم مي توان گفت كه اين آمار به معناي نمايش 
اعتماد مردم به صدا و سيما يا عدم اعتماد آنها نيست. چون اين يك 
نظرسنجي است درباره پيگيري اخبار و نه ميزان اعتماد به رسانه ها. 
ممكن اس��ت مردم در اين حوادث، براي پيگيري سراغ صدا و سيما 

هم رفته باشند. 
  اعتماد صدرصدي با پيگيري اخب�ار براي مخاطب متفاوت   

است؟
بله. مخاط��ب مي توان��د تلويزيون خود را روش��ن كند و اخب��ار را از 
رس��انه ملي ببيند. بعد هم سراغ ش��بكه هاي ماهواره اي برود و اخبار 
ش��بكه هاي غيررس��مي را دنبال كند و در انتها ه��م در كانال هاي 
خبري تلگرام و توييتر دنبال خبرها باش��د. مخاطب براي رس��يدن 
به اصل خبر، از همه اين ابزارها و رس��انه ها استفاده مي كند تا به يك 
جمع بندي نهايي برس��د. اينجا ديگر بحث اعتماد درميان نيست و 
مساله براي مخاطب رسيدن به خبر است و نه اعتماد به اخباري كه از 

رسانه هاي مختلف مي شنود. 
  با توجه به اين نكته دقيقا در روزهايي كه س�رعت اينترنت 
پايين بود و تلگرام هم فيلتر، چرا درصد توجه به مطبوعات و 

خبرگزاري هاي رسمي پايين است؟
اين يك بحث متداول و هميش��گي اس��ت. اينكه اقبال مخاطب به 
روزنامه ها و خبرگزاري هاي رسمي كم ش��ده و به دليل عدم اعتماد 
مخاطب به ارايه شفاف همه خبرها و گزارش ها از رسانه هاي رسمي و 
داليل مختلف ديگر، مخاطب سراغ روزنامه يا خبرگزاري ها نمي رود. 
اما نبايد اين موض��وع را فراموش كنيم كه بيش��ترين محصولي كه 
شبكه هاي مجازي در اختيار مخاطب قرار مي دهند، بازتوليد مطالب 

روزنامه ها است. 
  معتقديد مخاطب  از مس�ير ديگري مطبوعات را پيگيري 

مي كند؟
البته درباره مطبوع��ات و خبرگزاري هاي درج��ه اول حرف مي زنم و 
آنهايي كه همچنان گزارش هاي توليدي دارند. بارها ديده ايم كه يك 
عكس يا تيتر يك، روزنامه اي در فضاي مجازي دست به دست شده و 
خبرش همه جا را گرفته. ممكن است تيراژ يك روزنامه در حال حاضر 
5 هزار نسخه باشد اما وقتي روزنامه نگاري گزارش توليدي و دست اول 

دارد يا روزنامه اي سراغ سوژه اي مهم و ديده نشده مي رود، مي توانيم 
ببينيم كه در فضاي مجازي مخاطبي 5 ميليوني پيدا مي كند. 

  پس اين بي اعتمادي از كجا مي آيد كه حتي وقتي دسترسي 
به اخبار سخت است، مخاطب بازهم پاي دكه نمي رود؟

مخاطب به هرحال دنبال خبر است. او مي خواهد تمام خبر را با تمام 
ابعادش داشته باش��د و در جريان همه نانوش��ته ها و ناگفته ها باشد. 
مخاطبي كه مي داند رسانه هاي رس��مي تمام آن چيزي كه هست را 
نمي گويند و ممكن است درگير خط قرمزها و... باشند، سراغ امكانات 
و دسترسي هاي ديگر مي رود و به هرحال مسير خود را براي رسيدن 
به خبر واقعي پيدا مي كند. اما درباره عدم اقبال به روزنامه ها، نزديك به 
دو دهه است كه اين را مي گويم و حاال باز دوباره تكرار مي كنم؛ مساله 
مطبوعات و خبرگزاري هاي رسمي، فقط آزادي بيان و شرايط كاري 
نيست. روزنامه نگاران ما بايد بدانند دوران »وي گفت« و »وي افزود« 
به سر آمده. مردم ديگر دنبال خبر نيستند مي خواهند از »چرايي«ها 
و »چيستي »هاي وقايع مطلع ش��وند. براي پركردن اين خالها بايد 
بدانيم كه روزگار بازتاب خبرها به سر آمده و بايد سراغ روزنامه نگاري 
تحليلي برويم و پاسخ پرسش هاي مخاطب را درباره خبرها پيدا كنيم. 

  و شما راه حل را در روزنامه نگاري تحليلي مي دانيد؟
بله. ژان��ر روزنامه نگاري تحليل��ي از آغاز همگاني ش��دن وب يك، 
در س��ال 1990 تاكنون به عن��وان يك راه حل ج��دي در رقابت با 
رسانه هاي اينترنتي نه تنها از سوي مطبوعات كه از سوي شبكه هاي 
خبري تلويزيوني هم دنبال مي شود. حتي خبرگزاري هاي رسمي 
در وب يك صرفا حضور خبري ندارند، بلكه »تعقيب هاي خبري« 
را در قالب ژانر روزنامه نگاري تحليلي برگزيدن��د و چاره كار ما هم 
همين اس��ت. اگر ما به اين ژانر در ايران توسعه دهيم، بي ترديد به 
بخشي از پرسش هاي مخاطب پاس��خ داده ايم و دايره خط قرمزها 
نيز كمتر مي شود و در نتيجه اعتماد به رسانه هاي به ويژه مطبوعات 

بيشتر مي شود.

ش��اه اين م��رد ش��يك پوش آداب دان نيس��ت كه از 
البالي آرشيو ش��بكه فالن س��ر بيرون آورده و در كادر 
تلويزيون هاي ديجيتال خوش نشسته و فرانسه صحبت 
مي كند و تمدن بزرگ را وعده مي دهد. فريب نخوريم، 
شهبانو هم اين زن مظلومي نيس��ت كه با بغض و اندوه 
تنهايي ها و استقامت و هنردوس��تي اش را بدل از قصه 
پري��ان روايت مي كند تا نه فقط دلس��وزي كه همدلي 
مخاطبان فراموشكار را بخرد. اصال بحث شخص نيست 
بلكه دارم درباره يك دوره حرف مي زنم. »زمان ش��اه« 
با چيزي كه درآن س��وي تونل زمان، مثل شهرفرنگ 
نش��ان تان مي دهند و دل جوان ها را مي برند، فرق دارد. 
شاه لباس خوب مي پوشيد. زنش جواهرات گرانقيمت 
داش��ت. هردو تحصيلكرده اروپا بودند. حداقل دو زبان 
مي دانستند. با بزرگان نشس��ت و برخاست مي كردند. 
شك ندارم كه سوداي آباداني و پيش��رفت ايران را هم 
در سر مي پروراندند. كدام مِلكي است كه مملكتش را 
آبادان نخواهد؟ كدام حاكمي است كه نخواهد به سوي 
تمدن بزرگ برود؟ ضحاك هم اگر با اشپيگل مصاحبه 
كند مي گويد كه مي خواهد مملكت را بسازد اما ارتجاع 
سرخ و سياه نمي گذارند. اتفاقا اس��تبداد از دل همين 
تمناهاي ملوكانه سر بيرون مي آورد و به خاطر همين 
اهداف عاليه است كه س��لطان به خود حق مي دهد تا 
مخالفانش را سركوب كند و هركدام را به تناسب ميزان 
مخالفت، سرجايش بنشاند. »تو هرآن ستم كه خواهي 
بكني كه پادش��اهي«. هيچ از خودتان پرسيده ايد اين 
پادشاه فرانس��ه دان ش��يك پوش چرا مرتضي كيوان 
بيچاره را به خاطر هيچ و پوچ دم تي��غ داد؟ البته فيروز 
ش��يروانلو را هم ازدم تيغ بيرون كشيد و برتري اش داد. 
تفرعن كه ش��اخ و دم ندارد. فرعون هم وقتي موس��ي 
گفت خداي من مي كشد و زنده مي كند يكي را كشت 
و ديگري را بخشيد... اين خاندان باكالس ايراني االصل، 
پدر تاجدارشان فاميلي مردم را توي روز روشن دزديد و 
مال خود كرد. آنقدر تنگ نظر بود كه نتوانست »پهلوي« 
را به محمود محم��ود ببيند. با علي اكبرخ��ان داور كه 
باالخواه و طرف��دارش بود البد ش��نيده ايد چه كرد؟ يا 
با ملك الش��عراي بهار؟ قصيده محمد به��ار را بخوانيد 
تا ببينيد به امر اعلي حضرت با اين نابغه ش��عر و ادبيات 
چه كردند؟ يا مدرس كه بنده خدا را با عمامه اش خفه  
كردند... محمدرضا هم همچه بهتر نب��ود. نامه قوام را 
بخوانيد و داستان پس گرفتن عنوان حضرت اشرف را 
از آن سياس��تمدار آينده نگر بخوانيد تا دستتان بيايد 
او چقدر حقير و حسود و كوتاه بين بود و جز خودش را 
نمي ديد. ممكن است شبكه فالن، قصه پرغصه مصدق 
را الپوشاني كند اما كافي است تاريخ معاصر را نيم ساعته 
ورق بزنيد تا دس��ت تان بيايد كه با اين مرد خيرخواه و 
وطن پرست چه كردند و چطور از س��ر تفقد و ترحم از 
خير اعدام و زندان گذشتند و به تبعيد در احمدآباد رضا 
دادند. همين دوربين هاي جشن هنر كه شكوه و اجالل 
دوهزار و پانصد سال سلطنت را توي چشم بيننده فرو 
مي كند كافي بود چند سانتي متر، چپ و راستش را پن 
كند تا كپرنشين ها را به نمايش بگذارد و عرض مملكت 
را ببرد. از شوش كه مي رفتيد شاه عبدالعظيم، حال تان 
بد مي شد از بس زاغه نشين و بدبخت و بي نوا مي ديديد. 
اينه��ا را از روي عكس ها وكتاب ه��اي چپي ها نديده ام 
بلكه تصاوير واضحش را دقيق و روش��ن به خاطر دارم. 
همسايه اي داشتيم به اس��م علي آرش. دانشجو بود و 
آنقدر آقا بود كه اهل محل به سرش قسم مي خوردند. از 
اهالي كوچه فرهنگ شهرري بپرسيد به شما مي گويند 
علي آرش چقدر نازنين بود. كمونيست بود اما آزارش به 
مورچه نمي رسيد. او را بي خود و بي جهت اعدام كردند... 
يكي دوتا نبودند امثال علي آرش. ساواك چيز مخوفي 
بود و حتي ما بچه دبستاني ها از شنيدن اسمش لرزه بر 
اندام مان مي افتاد. ما كه حتي نمي دانستيم سياست را 
با سين مي نويسند يا با صاد، تا مي شنيديم فالن معلم 
ساواكي است از ترس شكنجه، عين بلبل درسش را از 
بر مي كرديم. نگذاريد شبكه هاي تلويزيوني و كانال هاي 
تلگرامي س��رتان كاله بگذارند و كالغ را جاي طوطي 
قالب كنند؛ هماي گو مفكن سايه شرف هرگز/ برآن ديار 
كه طوطي كم از زغن باشد. باور كنيد بود. به حرف من 
اعتنا نكنيد برويد سخنراني علي دشتي را در مجلس در 
موقع معزولي رضاشاه بخوانيد. علي دشتي كسي بود كه 
آن اوايل رضاشاه را مي پرستيد و از تبار هخامنشيانش 
مي دانس��ت. ش��انزده س��ال بعد خطاب به مرزداران 
مي گويد او را بگرديد كه چي��زي از مال مردم با خودش 
نبرد. او ش��اه بود اما ب��ه هزار دليل دس��ت تصرفش در 
ملك و مال رعيت دراز بود و دل ملت از او خون بود. تنها 
شانسي كه مردم آوردند اين بود كه رضاشاه نمي توانست 
زمين هاي تصاح��ب كرده را تا كن��د و درچمدانش جا 
دهد. منكر خدمات او نمي شوم. اما انصاف اين است كه 
خدمات فروغي و حكمت و داور را نبايد به اس��م او تمام 
كرد. نامه هاي فروغي به تقي زاده چاپ شده. ايرج افشار 
همه نامه هايي را كه به آلمان فرستاده شده چاپ كرده. 
بگيريد بخوانيد تا دس��ت تان بيايد كه مظلوم نماهاي 
 ام��روز چ��ه ظالم��ي بودن��د. الاق��ل خاط��رات علم 

را بخوانيد...  
اص��ال همي��ن ك��ه نماندن��د و طومارش��ان برچيده 
ش��د گ��واه روش��ني اس��ت ك��ه آداب ملك��داري 
نمي دانس��تند. ان الباط��ل كان زهوق��ا. هرچقدر هم 
ك��ه در ماه��واره س��فيداب و سرخاب ش��ان بمالند 
همين كه تا تق��ي به توقي خ��ورد در رفتن��د، يعني 
كه پ��اك و پاكي��زه نبودن��د و تعلق��ي هم ب��ه اينجا 
نداشتند. بش��ار اس��د را ببينيد. تا صد متري كاخش 
آمدن��د اما فرار نك��رد... ب��اور نكنيد اگ��ر مي گويند او 
 رفت كه دس��تش ب��ه خون مردم آلوده نش��ود. ش��د. 

گواهش بهشت زهرا. 

به سر عقل آمدنتغيير جناح؟! دريغا مهدويان، دريغا ما

گپ و گفتي با مجيد رضاييان درباره يك نظرسنجي 

بايد به پرسش هاي مخاطب جواب دهيم 

طوطي و زغن

حسن   لطفيسيداكبر ميرجعفري سيدعبدالجواد  موسوي

سيدعلي ميرفتاح

تخته سياه 

همكاران ما در س��رويس اجتماعي دنبال زاويه نگاهي خاص و تازه 
به آلودگي هوا هس��تند. اگر پاي حرف هاي آنها بنش��ينيد متوجه 
مي شويد كه هر سوال و زاويه نگاهي را بارها و بارها پرسيده اند و حاال 
در نقطه اي ايس��تاده اند كه انگار ديگر هيچ زاويه نگاه تازه اي ندارد و 
فقط خبرها و گزارش هايي اس��ت كه از آلودگي هوا و وضعيتي كه 
هرروز بحراني تر مي ش��ود. در چنين ش��رايطي حرف تازه اي براي 
گفتن نيست، جز اينكه امروز دماي هوا در بيشترين حالت 13 درجه 

سانتيگراد و در كمترين هم 3 درجه سانتيگراد است.

حرف تازه اي نيست 
دمي با قدما 

تا چند زبان تيز چو شمشير كني/ وز مدح، سگي را صفِت شير كني
انباِن دروغ را زبرزير كني/ تا اين شكِم گرسنه را سير كني/    كمال اسماعيل )قرن 6 و ۷( 

گاهي آدمي مشغول و مجبور به كاري اس��ت، ولي در ميانه ماجرا، همين كه از باال به آن نگاه كرد، دلش به هم مي خورد از كاري كه مي كند. گاه 
خوِد زندگي هم همين طور است؛ تا وقتي مشغولش هستيم و به ماهيتش فكر نمي كنيم، جذاب است؛ ولي با نگاهي ديگر، همه چيز پوچ مي شود 
و تبديل مي شود به »هياهوي بسيار از بهِر هيچ« شعر از شاعري است كه اساسا فلسفه كارش همين مدِح سالطين است و به اصطالح با آن »كنار 
آمده« است و چه بسا بارها از اين كار دفاع هم كرده. ولي لحظه اي در خود تامل مي كند و دل زده از كاِر خودش، اينگونه شكوه مي كند. مي گويد 
كه مِن شاعر »سگي« را به »شير« تشبيه مي كنم. سپس، امِر مجردي چون »دروغ« را تبديل به چيزي انضمامي و ملموس كرده كه در »انبان« 
ريخته شده و فرآينِد مدح را به »زير و رو كردِن انبان دروغ« تشبيه كرده و اين درِد دل صميمانه كه: همه اينها براي سير كردن شكم گرسنه ام است. 

تاّمل در يك رباعي

رضا ضيا 

# مژگان_صابريهشتگ روز

در بحبوحه برگزاري س��ي و شش��مين جش��نواره 
فيل��م فج��ر و درس��ت در روز دوم بعد از نشس��ت 
خبري فيلم »شعله ور« تصاويري از مژگان صابري، 
بازيگر زن اين فيلم ب��ا توضيح »رفتار عجيب بازيگر 
فيلم ش��عله ور مقابل دوربين« دس��ت به دست شد 
كه س��ر و صداي زيادي ب��ه راه انداخ��ت. تنها چند 
ساعت بعد از انتش��ار اين تصاوير عده اي در توييتر 
هش��تگ »مژگان_صابري« را داغ كردن��د و دليل 
رفتار ايش��ان را ابتال به بيماري اوتيسم شرح دادند ؛ 
كاربري نوش��ت: »مژگان صابري اوتيس��م داره، با 
مسخره كردنش فقط باعث مي ش��يم آدم هايي كه 
مثل ما نيس��تن از ورود به جامعه بترسن. اين دنيا، 

دنياي همه است. به همه كساني كه نفس مي كشند 
اجازه زندگ��ي بدهيم« ، كاربر ديگ��ري توييت كرد: 
»در دني��اي م��وازي آدم ه��ا همديگ��ر را قضاوت 
نمي كنند« ، كاربري نوشت: »حضور مژگان صابري 
روي پرده س��ينما چقدر براي بس��ياري الهام بخش 
خواهد بود. يادمان مي دهد همه مثل هم نيس��تيم. 
بعضي مغزها به شيوه اي متفاوت كار مي كنند و دنيا 
را جور ديگري مي بينند. چه بس��ا دني��اي آنها از ما 
قش��نگ تر باش��د« ، كاربر ديگري توييت كرد: »آي 
آدم هاي دنياي مدرن! آدم هاي مبتال به اوتيسم در 
توانايي برقراري ارتباط با ديگران مشكل دارند. آنها 
متفاوت هس��تند. همين!« در نهايت بعد از گذشت 
يك روز از تمام اين اتفاقات ورق برگش��ت و يكي از 
عكاسان خبري در صفحه اينس��تاگرام خود متني 
را در توضيح اين حواش��ي منتش��ر كرد و نوش��ت: 
»ايش��ون اوتيسم ندارند، بنده ش��خصا سوال كردم 
از عوامل و كارگردان و حتي خواس��تم با خودشون 
هم تماس بگي��رن كه گرفتن و گفت��ن خودش هم 
گفته نه، همچين چيزي نيس��ت« بعد از آن بود كه 
توييت ها هم رنگ ديگري گرفت و عده اي نوشتند: 

»متاس��فانه مثل هميش��ه مطلب كذب داره دست 
به دس��ت ميش��ه و تكذيبيه اش هم به گوش كسي 
نمي رس��ه. خانم نگين حس��يني مدعي ش��دن كه 
مژگان صابري اوتيسم داره، حاال سفير اوتيسم اعالم 
كرده خير، ايشون اوتيس��م نداره. طفلك صابري تا 
آخر عمرش بايد تاكيد كنه اوتيس��م نداره.«  با همه 
اينها اما هش��تگ »مژگان_صاب��ري« همچنان در 
توييت��ر مي چرخد. ش��ايد بهترين اتف��اق تمام اين 
حواش��ي، افزايش سطح آگاهي نس��بت به بيماري 
اوتيسم و ش��يوه برخورد صحيح با اين بيماران بود 
كه در توييت ها ديده شد و ماندگار مي ماند ؛ كاربري 
كه فرزندش مبتال به اوتيس��م اس��ت همان روزي 
كه هش��تگ خانم بازيگر داغ ش��د و قضاوت ها باال 
گرفت ، نوش��ت: »يكي از جالب ترين انتقادهايي كه 
به خانم صاب��ري ديدم اين بود كه ايش��ون به خاطر 
رفتار متفاوتش بهتره جاهاي عمومي نياد كه بهش 
ترحم نشه. عزيز گرامي! شما بايد ايشون رو به خاطر 
توانايي هاش تحس��ين كني. اگر حس ترحم ديدي 
در خودت، بايد در طرز فك��رت تجديد نظر كني، نه 

اينكه بگي ايشون بيرون نياد.«

در طرز فكرت تجديدنظر كن


