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كرگدن نامه

مجله روز 

هي��چ ويروس��ي به ان��دازه 
احس��اس قربان��ي ب��ودن، 
انس��ان ها را فل��ج و نومي��د 
و واداده ي��ا خش��مگين و 
انتقامج��و و آماده ب��راي به 
س��يم آخ��ر زدن نمي كند. 
جنسيت و موقعيت اجتماعي و نسبت ارتباطي نيز 
چندان تفاوتي در پيامدهاي اين احس��اس ندارد. 
خواه يك زن يا يك مرد در روابط همس��ري يا يك 
فرزند در پيوند خانوادگي يا ي��ك كارمند و كارگر 
در مناسبات سازماني و به ويژه در روابط با رده هاي 
مديريت و از هم��ه مهم تر، يك مل��ت در ارتباط با 
رهبران و اداره كنندگان كش��ور. انسان ها اگر به هر 
علت يا دليل، احساس»قرباني بودن« داشته باشند، 
واكنش هاي خودآگاه يا ناخ��ودآگاه گوناگون و گاه 
متضادي خواهند داش��ت كه دامنه اش از يك سو 
سكوت و كرختي و وادادگي و بي اعتنايي به عالم و 
آدم است و در سوي ديگر، خشم و كنش تهاجمي و 

به آب و آتش زدن و هرچه بادا باد. 
اينكه خاس��تگاه و پرورشگاه احس��اس »قرباني 
ب��ودن« كجاهاس��ت و نخس��تين نمودهاي آن 
به چه ش��كل و در چه زماني رخ مي گشايد نياز 
به بح��ث و بررس��ي هاي دقيق و كارشناس��انه 
روانشناختي و جامعه شناس��ي رفتار اجتماعي 
دارد اما درمجال كوت��اه اين نوش��ته و به گمان 
من، سه عامل مهم در رويش جوانه هاي احساس 

»قرباني بودگي« نقش درجه يك دارد: 
۱- بي عدالت��ي نهادينه و سيس��تماتيك: يعني 
هنجاري و عادي شدن و خونسردانگي نابرابري 
حقوقي )به مفهوم عام و فراگير آن( ميان انسان ها 
به اتكاي پيش فرض ها و فرصت ه��اي نابرابر و از 
پيش مقدرو مقرر كه نتيجه اش اس��تمرار و جان 

سختي تبعيض و تفاوت غير موجه است. 
۲- محروميت از مشاركت در تصميم هاي موثر 
بر سرنوشت مشترك: يعني ناديده انگاري نقش 
فاعل��ي و مبتكرانه انس��ان ها در ايج��اد يا تغيير 
وضعيت خويش و برخ��ورد قيم مابانه ب��ا آنان، 
هرچند اين قيموم��ت از موض��ع خيرخواهي و 
مصلحت انديشي و يكسره سودمند باشد، طعم 
گس نافاعلي و بي اهميتي و دس��ت دومي را در 

ذهنيت انسان ها ته نشين مي كند. 
۳- تفاوت سطح دسترسي به اطالعات مشترك: 
يعني امكان دسترسي بي حد و مرزو ريز و درشت 
يك طرف به همه داده ه��ا و اطالعات مربوط به 
سپهر سرنوش��ت و روابط مش��ترك و امتناع يا 
حد گذاري براي دسترس��ي طرف ديگر. انگاري 

يك طرف قضيه محرم تر يا بالغ تر است. 
 هيچ دو طرف يك رابطه، اگر به استمرار و پايش آن 
اهميت مي دهند، اگر نگران فرسايش و فروپاشي 
تدريجي آن رابطه اند، نمي توانند نس��بت به ايجاد 
و گسترش تدريجي و زير پوس��تي حس »قرباني 
بودن« در ط��رف ديگر رابطه دو س��ويه، بي اعتنا و 

خونسرد باشند. 
الزم نمي دانم به نمونه هاي بسياري از چالش ها 
و آس��يب هاي اجتماعي در رواب��ط خانوادگي و 
فعاليت هاي شغلي سازماني چه در بخش عمومي 
يا خصوصي و نيز به برخي واكنش هاي اعتراضي 
دراليه هاي اجتماعي با سوژه هاي گوناگون اشاره 
كنم كه خاس��تگاه عمده آنها، همين احس��اس 
»قرباني بودگي« فردي و حتي جمعي )صنفي، 

جنسيتي، قومي، مذهبي و( بوده است. 
بدترين ش��يوه رويارويي با اين احساس، ناديده 
گرفتن و انكار ك��ردن آن و بي فايده ترين و حتي 
زيانبار ترين روش برخورد با آن واكنش معلول گرا 
ي��ا فرافكنان��ه و تحكم آميز اس��ت. خ��ردورزي 
مال انديش، نس��خه اي جز توجه جدي به همان 
س��ه عامل اصل��ي ايجاد كنن��ده حس»قرباني 
بودگ��ي« پيش��نهاد نمي كند. به گم��ان من به 

آزمودن اين نسخه مي ارزد. 

ش��ماره ۱۲۳ »بخارا« نوروزي با سروده منتشر 
نش��ده اي از محمدرض��ا ش��فيعي كدكني و 
تصويري از حس��ين گل گالب منتش��ر ش��ده 
اس��ت. آغازگ��ر مطالب اين ش��ماره هم ش��عر 
»جاِن جهان« اس��ت؛ ش��عري كه پيام منظوم 
ش��فيعي كدكني ب��راي جش��ن نودس��الگي 
هوشنگ ابتهاج اس��ت. »بخارا« اين شماره در 
بخش يادنامه حسين گل گالب با آثاري از علي 
دهباش��ي، هما گل گالب، كام��ران فاني، علي 
غضنفري، هوم��ن ظريف و مه��دي فيروزيان 
آماده ش��ده اس��ت. چه��ل و دومين ش��ماره 
»قلم رنجه« بهاءالدين خرمش��اهي، چهارمين 
ش��ماره »يادداش��ت هاي ادب��ي و تاريخ��ي« 
ابوالفضل خطيب��ي، چهل و س��ومين بخش از 
»مقاالت آويزه ها« ميالد عظيمي، سيزدهمين 
ش��ماره مقاالت »در حواش��ي كتاب در ايران« 
محم��ود آموزگار و س��ومين بخ��ش از مقاالت 
»سايه س��ار« س��ايه اقتصادي نيا، مطالب ديگر 
ش��ماره نوروزي »بخارا« اس��ت. اين ماهنامه با 

قيمت بيست هزار تومان روي كيوسك است. 

عكس نوشت 

بهار آرام آرام از راه مي رس��د و يك��ي از خوبي هايش در اين روزهاي آخر زمس��تاني 
هم تغيير چهره ش��هر در آستانه نوروز اس��ت. هرسال همين اس��ت. مهم نيست كه 
س��ال گذش��ته چطور گذش��ت و چه اتفاق هاي خوب و بدي رخ داده. به آستانه بهار 
كه مي رس��يم، حال و هواي ش��هر عوض مي ش��ود و روزهاي آخر اس��فند تبديل به زماني براي ديدن 
چهره شهري كه مي تواند شلوغ باشد، اما آرام و خوش��حال و منتظر تغيير. عكسي كه مي بينيد يكي از 
نشانه هاي همين انتظار براي تغيير است. عكس��ي كه توسط امير جديدي در ميدان ونك گرفته شده و 

نوازندگاني را نشان مي دهد كه با سازهاي اختراعي خود، موسيقي را به شهر آورده اند. 

كاربران ايراني اينس��تاگرام و كامنت ه��اي آنها در صفحه 
ش��خصي مينا باشاران، س��وژه روز دوش��نبه اهالي توييتر 
شد. اينستاگرامي ها از يك شنبه شب كه خبر سقوط جت 
شخصي باشاران در كوه هاي ش��هركرد آمد به صفحه اين 
چهره ترك هج��وم بردند و آنق��در كامنت ه��اي مربوط و 
نامربوط گذاشتند تا خانواده باشاران مجبور شود با همكاري 
اينس��تاگرام كامنت هاي صفحه اين دختر ميلياردر ترك 
را ببندد. صبح روز دوش��نبه و زماني كه خانواده باش��اران 
همراه با خانواده دختراني كه در اين جت ش��خصي بودند و 
در سقوط كشته شدند به كرمانش��اه رسيدند، توييتري ها 
در هشتگ »باش��اران« نقد و بررسي رفتارهاي ناخوشايند 
اينس��تاگرامي ها را آغاز كردند. كاربري درباره اين رفتارها 
گزارش داد: »صفحه اي كه ديروز ۲0 هزار فالور داشت امروز 
86 هزار فالور دارد. حت��ي تلويزيون تركيه هم كامنت هاي 
مش��مئزكننده هم وطنان رو نش��ون داده« و كاربر ديگري 
هم نوش��ت: »پس از س��قوط هواپيماي تركيه اي در ايران، 
در اينس��تاگرام حدود ۱00 صفحه به اس��م مينا باش��اران 
ايجاد شده كه از داخل كش��ور مديريت مي شوند«. در ادامه 
اين گزارش ها، كاربري نوش��ته اس��ت: »رفتم يه سر همه 
هشتگ ها و كامنت ها رو خوندم و به نتيجه تلخي رسيدم: 

ايراني ها از ثروتمندها بيزارن« و كاربري هم به طنز توييت 
كرده: »ملت رفتن پيج مينا باشاران به مزه ريختن، يه عده هم 
دارن فحشش مي دن، يه عده هم نوشتن: »ايرانم تسليت«.  
كاربري با انتشار لينكي از سايت »حريت« كه از سايت هاي 
خبري تركيه است. سرنوشت تلخ مينا باش��اران هم سوژه 
فرعي بحث هاي هشتگ»باش��اران« بود. كاربري نوش��ت: 
»نوشته مثل مينا باشاران زندگي كنين، از جووني تون لذت 
ببرين چون فرصت كمه. من هم اگه مثل اون پول داش��تم 
ديوانه بودم اينجا بشينم و توييت هاي شما را فيو كنم؟!« و 
كاربر ديگري هم توييت كرد: »همچين داخل اين كانال هاي 
مجازي نوش��تن مينا باش��اران و قايق و هواپيماي چند ده 
ميلياردي اش و حاال هيچ، كه انگار آدم پولدارها نمي ميرند. 
بابا طرف لذت دنيا رو ب��رده و مرگ هم يك فرآيند طبيعي 
از چرخه حياته«. آخرين توييت را هم به كاربري اختصاص 
مي دهيم كه م��رگ مينا باش��اران را با مرگ ه��اي جوانان 
پورشه سوار ايراني در سال گذش��ته مقايسه كرده و نوشته 
است: »ملت عجيبي هس��تيم؛ براي فوت مينا باشاران در 
هواپيماي ش��خصي اش ناراحتي مي كني��م و فوت دختر و 
پسر پورشه سوار در حادثه رانندگي رو حق مي دونيم. كسي 

مي دونه چرا؟!« 

مردي كه همكار حساس من 
اس��ت، حرف هاي پس��رك را 
وقت خريد عيد شنيده است. 
در هياه��وي روزه��اي پايان 
سال! دست مادرش را محكم 
گرفته ب��وده و او را به س��مت 
كفش فروشي بزرگي مي كشيده. در همان حال هم او 
را به جان خودش قسم مي داده كه كفش قشنگ پشت 
ويترين را برايش بخرد. مادر با ش��رم و حيا، طوري كه 
ديگران نشنوند براي پس��رك توضيح مي داده كه كل 
پول خريد عيدش��ان هم به قيمت كفش نمي رس��د. 
پس��رك اصرار مي كرده و مي گفته عي��دي كه بگيرد 
پول كفش را بر مي گرداند. م��ادر پوزخند تلخي روي 
لبش نشس��ته و بي توجه به فريادهاي پسر دستش را 
از دس��ت او بيرون آورده و در خالف جهت او و مرد براه 
افتاده است. مرد اينها را ناخواسته شنيده و ديده است. 
مي گفت براي يك لحظه دلم مي خواست، مي توانستم 
مثل شخصيت داس��تاني عمل كنم كه برايم تعريف 
كرده اي. از داستاني ياد مي كرد كه شايد شما هم شنيده 
باشيد. داستان مردي كه داخل رستوران متوجه عالقه 
پيرزني به غذايي گرانقيمت مي شود. غذايي كه قيمتش 
بيش از همه پولي بود كه ش��وي زن به همراه داش��ت. 
مرد همه اينها را از حرف هاي درگوشي پيرزن شنيده 
بود. فكري به ذهنش رسيده بود. به بهانه شنيدن خبر 
تولد فرزن��دش همه حاضرين را به خ��وردن آن غذاي 
گرانقيمت دعوت كرده بود. فرزن��دي كه هرگز از مادر  
زاده نشده بود. ش��ايد امثال مرد توي داستان كم باشد 
اما البد هست. نمونه اش كارخانه داري بود كه چند سال 
قبل ديدم. شركتش به ته خط رسيده بود. بايد دم عيد 
كارگرانش را تعديل مي كرد. نكرد. مي گفت نمي خواهم 
شادي عيد را توي چند خانه غم كنم. هزينه دستمزد 
آن سال هم قرض روي قرضش شد. پسرش مي گفت 
پدرم ديوانه است. من چنين گمان نمي كردم. شما چه 
فكر مي كنيد. راس��تي نگران آن پس��ر و كفش هايش 
نباشيد. همكار حساسم براي رسيدن او به كفش هاي 
مورد عالقه اش راهي پيدا كرد. چه راهي؟ مهم نيست! 
منظورم راهش است. وقتي قصد، گم كردنِ  ردكمك 

به ديگران باشد راهش را پيدا مي كنيد. 

هر سال همين اس��ت. تمام طلب هايي 
كه از اي��ن و آن دارم موكول مي ش��ود 
به اس��فند و تمام روزهاي اس��فند براي 
من اس��ترس است و اس��ترس؛ استرس 
وصول شدن اين طلب ها. از يك طرف با 
خودم چرتكه مي اندازم كه حاال مجموع 
طلب هايم از فالني و فالني و فالني تبديل به عدد چاقي شده 
اس��ت و مي ش��ود با اين عدد هزار و يك كار خوشنود كننده 
انجام داد و ه��ر روز با اين ع��دد در ذهنم تم��ام كارهايي را 
كه مي ش��ود انجام بدهم، انجام مي دهم و ل��ذت مي برم. بعد 
با خودم حس��اب مي كنم كه اگر فالني طلب��م را صاف نكرد 
چه؟ آن وقت ب��ا واريزي فالني و فالني كه عدد نس��بتا چاقي 
است تمام كارهاي خداپس��ندانه احتمالي را انجام مي دهم و 
لذت ذهني مي برم و دس��ت آخر با اين فرض كه فقط فالني 
واريزي اش را انجام بدهد به عدد نس��بتا الغري مي رسم كه 

مي شود با آن هم خوشي مختصري كرد و لذت ريزي برد. 
آن وقت به ش��كلي كامل ذهني آن لذت ري��ز را مي برم و بعد 
به قوي تري��ن احتمال فكر مي كن��م. به اينك��ه هيچ كدام از 
كارفرمايان عزي��ز پولي واريز نكنند و م��ن همچنان طلبكار 
عددي چ��اق باق��ي بمانم و ب��ه اين فك��ر كنم ك��ه فالن جا 
اندوخته اي فرضي دس��ت فالن��ي و فالني و فالن��ي دارم كه 
باالخره يك روزي تبديل به وجه رايج مملكت مي ش��ود و به 
صورت كامال واقعي از آن ل��ذت خواهم برد. خوبي اش همين 
است؛ همين كه در بدترين حالت هم هميني هستم كه حاال 
هس��تم. در بدترين حالت چيزي از دس��ت مي ده��م اما در 

بهترين حالت چيز زيادي به دست مي آورم. 
به اين فكر مي كنم ش��ايد ب��راي همين هم��ه واريزي ها به 
اسفند موكول مي شوند، براي اينكه اين پول ها را يك مرتبه 
خرج كنيم و ص��د مرتبه با فكر خرج ك��ردن اين پول ها صفا 
كنيم و سروتونين بيشتري در خون ما ترشح شود. به گمانم 
بايد از كارفرماها متش��كر باش��يم كه تمام وعده  و وعيدها را 
براي اس��فند مي دهند و به ما اين اجازه را مي دهند كه حتي 
در س��ال جديد هم با خرج ك��ردن اين پول ه��اي فرضي در 
ذهن مان شادي كنيم و اين وقتي كامل مي شود كه يكي دو 
روز مانده به تحويل سال يكي دو پيامك واريزي بانك ارسال 
ش��ود و برنامه بريزيم براي تحقق تمام ش��ادي هاي مجازي 

سال گذشته. 

احم��د توكل��ي را كس��ي در زم��ره جنجالي ها و 
راديكال ها برنمي ش��مرد. ب��ا زاكاني و رس��ايي و 
كوچك زاده فرق دارد. سابقه انقالبي اش هم از آنها 
بيشتر است. صريح است و مواضعش را الپوشاني 
نمي كند، ام��ا اگر پ��اش بيفتد بي رودربايس��تي 
موضع��ش را برمي گرداند. س��ر راي اعتماد زنگنه 
خاطرتان باشد يك ش��به تبديل به مخالف او شد 
و براي انداختنش تالش كرد، هرچند نتوانس��ت. 
در رس��انه هم دس��تي دارد. روزنامه فردا را حيف 
نتوانس��ت ادامه ده��د وگرنه روزنام��ه خوبي بود. 
درواقع قوي ترين روزنامه راست ها بود كه متاسفانه 
ديري نپاييد. البته در رس��انه هاي اينترنتي فعال 
اس��ت و تريبون اختصاص��ي دارد... اي��ن مقدمه 
كوتاه را نوشتم تا بگويم كه چه تصويري از توكلي 
در ذهن دارم. درست اس��ت كه سليقه حزبي اش 
با ما نمي خواند ام��ا اوال سياس��تمدار باتجربه اي 
است، ثانيا درس خوانده است و ثالثا منافع ملي را 
مي شناسد. هم وزير بوده، هم چند دوره در مجلس 
نمايندگي كرده، ه��م در موقعيت پوزيس��يون و 
اپوزيسيون سياس��ت ورزي كرده، هم فعال حزبي 
بوده و... با اين همه اما امروز توييتي از او منتشر شد 
كه تعجب مان را برانگيخت. حرف او را اگر دوستان 
جبهه پايداري تويي��ت مي كردند عجيب نبود، ما 
هم چش��م گرد نمي كرديم اما وقتي احمد توكلي 
چنين ستيهنده و عصباني دولت را تهديد مي كند، 
جاي تامل كه چه عرض كن��م، جاي تعجب دارد. 
نيروي مردمي وقت��ي به خيابان بياي��د دقيقا آن 
چيزي را نمي گويد كه احمدتوكلي و دوس��تانش 
انتظار دارند. در واقع حل مس��ائل در كف خيابان، 
خوب يا ب��د، ممكن اس��ت هزينه هاي��ي به نظام 
تحميل كند كه كسي از عهده پرداختش برنيايد. 
سياستمداران كهنه كار معموال گزينه تظاهرات را 
به عنوان آخرين تير تركش نگه مي دارند و اول كار 
خرجش نمي كنند؛ ضمن اينكه مي دانند كنترل 
مردم در سطح خيابان سخت تر از آن چيزي است 
كه تصور مي شود. اگر كس��ي كم سن و سال باشد 
عيبي ندارد كه صاحبان ق��درت را به حضور مردم 
در خيابان تهديد كند اما كس��ي كه پنجاه و هفت 
را ديده، چهارده اسفند را تجربه كرده، از جزييات 
ماجراهاي مشهد و اسالمشهر با خبر است، بعد هم 
هشتاد وهشت و دي ماه نود وش��ش را اطالع دارد، 
بعيد است ملتفت ماجرا نباش��د. آيا فقط خواسته 
يك تهديد ضمني كند و بگذرد؟ آي��ا اين تهديد 
را فقط بايد يك پيام روش��ن سياس��ي ببينيم كه 
مخاطب مش��خصي دارد؟ آيا آن را باي��د جزو اره 
بده تيش��ه بگيرهاي سياس��ي امروز تعبير كنيم 
و ج��دي اش نگيريم؟ جواب اين س��وال ها را بهتر 
است رقباي سياس��ي احمد توكلي بدهند اما من 
اگر اجازه بدهيد از اين فرصت پيش آمده استفاده 
كنم و از زاويه ديگري آن نگاه كنم. يكي از تابوهاي 
جمهوري اسالمي تظاهرات خياباني است. با اينكه 
در قانون چنين اعتراض هايي پيش بيني شده اما 
از زمان تصويب قانون اساس��ي يكي از جدي ترين 
مساله هايي كه مديران انقالب با آن مواجه بودند و 
نمي دانستند چطور بايد تكليف خود را با آن معلوم 
كنند همين تظاهرات خياباني بود. اگر بحث هاي 
دراز دام��ن خب��رگان اول را موق��ع تصويب حق 
اعتراض شهروندان بشنويد مي بينيد نگراني آنها 
چندان هم بي وجه نبوده. در واقع به خاطر همين 
نگراني ها بوده كه قانون را با اما و اگرهاي بسيار توام 
كرده اند و دست مجري را باز گذاشته اند تا در عمل 
چنين فرصتي براي »پروتس��ت« سياسي فراهم 
نشود. در اين چهل سال خيلي ها خواستند مردم 
را به خيابان بكش��انند و پيام خود را از اين طريق 
منتشر كنند اما عمال جز در مواقعي كه به بحران 
انجاميد اتفاقي نيفتاد. در هش��تاد و هش��ت هم 
جدي ترين نگراني مس��ووالن همين بود كه »چرا 
بايد مش��كل را در خيابان حل ك��رد؟« اما ظاهرا 
دولت روحاني موفق شده بسياري از پارادايم هاي 
نظام را تغيير دهد. من جمله در همين اغتشاشات 
دي ماه، تلويحا عمده فعاالن سياس��ي اعتراض را 
حق مسلم مردم ناميدند و كسي را بابت به خيابان 
آمدن ش��ماتت نكردند. ام��ا آيا اين  حق مس��لم 
براي ديگران هم به رسميت ش��ناخته مي شود؟ 
اگر توكلي بتواند م��ردم را در اعت��راض به حقوق 
و مزاي��اي مديران ب��ه خيابان بكش��اند، آيا طرف 
مقابلش –يعني طرف��داران دولت هم- مي تواند؟ 
اگر بتواند آيا اين به آن معناس��ت كه نظام به اين 
تصميم رسيده كه بعضي مسائل و معضالت خود 
را در خيابان حل و فصل كن��د؟ روزي كه روحاني 
ب��راي اولين ب��ار راي آورد ع��ده اي از چپ ه��اي 
معتدل بحث سياس��ت ورزي خيابان��ي را مطرح 
كردند. ما اين ح��رف را به حس��اب خيال پردازي 
آنها گذاشتيم. گفتيم در هيچ ش��رايطي نظام به 
طرفداران روحاني ي��ا هر طرفدار ديگ��ري اجازه 
حضور مستمر در خيابان نمي دهد. نداد هم. اما به 
نظر مي رسد فصلي نو آغاز شده كه بايد به حساب 
روحاني منظورش كنيم. گوي��ا روحاني اعتماد به 
نفس و تحمل نظ��ام را باال ب��رده و جايي هم براي 
اعتراض هاي رسمي و غير رسمي باز كرده. اينها كه 
مي گويند روحاني براي ما چه كرد بيايند و ببينند 
چه كرد. كار از اين مهم تر؟ گيرم كه ش��روعش به 
دست توكلي باشد طرف مقابل كه كر و كور نيست 

ادامه ندهد. 

پرورشگاه » قرباني بودن« كجاست

كسي مي دونه چرا؟!بخارا

سياست ورزي خيابانيفالني و فالني و فالنيآدم هاي بهاري

حرف تو حرف

در ايامي كه به زنان به خاطر روز 
زن و مي��الد حض��رت زهرا)س( 
توجه بيشتري مي ش��ود از يكي 
از زنان نويس��نده ايران��ي به نام 
آيدا آهني مرادي، رمان بلندي به 
نام »شهرهاي گمش��ده« از نشر 
سده را خواندم كه كامال متفاوت 
بود.  داستان تو در تو و پيچيده اي كه در حوزه سياست 
شبيه داستان هاي بلند نويسنده هاي سياسي امريكاي 
التين اس��ت ولي تفاوت و تمايزش در اين است كه به 
حوادث عيني همين س��ال هاي نزديك مي پردازد و بر 
ابزار نوين اينترنت س��وار است.  ماجراي دخترجسور و 
ش��جاعي اس��ت كه درخانواده آيت  اهلل سرشناسي در 
داخل ايران پرورش يافت��ه و به امريكا رفته و در آنجا به 
عضويت ويكي ليكس در آمده و ماموريت پيدا مي كند 
كه از امام جماعت مسجد كه خودش در مسائل سوريه 
و رابطه اش با ايران به ش��دت درگير اس��ت، اطالعات 
جمع كند؛ امام جماعتي كه خودش عليه امريكايي ها 
با ويكي ليكس در ارتباط است و او هم به خوبي به جاي 
جنگ و شيوه جاسوسي سخت س��ال هاي دور، جنگ 
نرم را كه از خصوصيات دوران معاصر اس��ت، استفاده 
مي كند.  اينكه در اين رم��ان مثل خيلي فيلم هايي در 
ژانر پليسي و جاسوسي مدرن ابزارهاي نوين اطالعاتي 
جايگزين شده اس��ت كتاب را متفاوت كرده است.  به 
خصوص آنكه ش��خصيت اصلي داس��تان خانم محيا 
قواميان، دختر خوان��ده همان آي��ت  اهلل در يك رابطه 

عاطفي با مشاور اطالعاتي كاخ سفيد كه خود مسوول 
پرونده س��وريه و خاورميانه است وارد مي شود و جنگ 
اطالعاتي غريبي با روابط عاطفي پيوند مي خورد. همه 
اين اتفاقات كتاب را براي نسل اينترنت خيلي خواندني 
مي كند. شايد رمان هاي قديمي اطالعاتي كه معموال 
برآمده از ادبيات قوي روسي بود قوي و خواندني باشد 
اما آنها براي نسل جديد بيش��تر خاطره و نوستالژيك 
است و حوصله خواندنش در نسل معاصر وجود ندارد.  
ادبيات دوران معاصر وقتي براي نسل كم مطالعه فعلي 
خواندني مي شود كه انس��ان را به اتفاقاتي كه خودش 
با اب��زار آن آگاه��ي دارد تاثيرگذار خواهد ب��ود.  اين را 
بهانه اي كردم تا به هم��ه اهالي قلم حتي در حوزه هاي 
غير ادبيات و در نوشته هاي سياسي و ديني و اجتماعي 
متذكر ش��وم در دوران فعلي براي اينكه حرف شنيده 
ش��ود بايد واقعيت تغيير يافته دوران اطالعات نوين را 
درك كرد و ش��ناخت.  علت ش��نيده نشدن حرف ها- 
حتي حرف هاي مسووالن و نبودن زبان مشترك بين 
آنان و نسل جوان- نشناختن و نداشتن فهم مشترك 
از رسانه منتقل كننده پيام اس��ت. و نيز دليل از دست 
مخاطب نداشتن و تاثيرگذار نبودن رسانه هاي رسمي 
مثل صدا وسيما در اين اس��ت كه نگاه سنتي به رسانه 

تغيير پيدا نكرده است. 
به نويس��ندگان و اهل قل��م توصيه مي كنم داس��تان 
شهرهاي گمش��ده را كه يك خانم ايراني نوشته براي 
نوشتن داستان از جنس قابل فهم براي نسل امروز الگو 

كنند. 

جنگ نرم بر اساس ابزار نوين

محمدعلي ابطحي

سيدعلي ميرفتاح رامبد خانلري عبدالجبار كاكايي احمد پورنجاتي

در همين حوالي

مي��ان تم��ام ترانه هاي��ي كه با 
تاريخ موس��يقيايي اي��ران گره 
نمونه ه��اي  اس��ت،  خ��ورده 
مان��دگاري وج��ود دارد ك��ه 
هيچ��گاه از گ��ذر زم��ان ج��ا 
از تم��ام  نمانده ان��د و ف��ارغ 
حواشي، نس��ل به نس��ل جلو 
آمده اند و محبوبيت ش��ان همان طور دست نخورده 
باقي مانده اس��ت؛ ترانه هايي كه امضاي صاحب اثر 
مي ش��وند و تا هميش��ه ياد او را زنده نگه مي دارند. 
س��رود »اي ايران« يكي از اين ترانه ه��اي ماندگار 

است.
 ترانه اي كه سروده حس��ين گل گالب است و براي 
ش��اعرش ش��بيه امضاي درخش��ان و ناب اس��ت. 
ماندگاري  اي��ن تران��ه ويژگي هاي بس��ياري دارد. 
جدا از تلفيق كالم و موس��يقي ترانه »اي ايران« كه 
به هرحال مورد توجه آهنگس��ازها ه��م قرار گرفته، 
جوهري در اين شعر وجود دارد كه باعث ماندگاري 
آن ش��ده اس��ت؛ مي توان گفت به نوع��ي تقديس 
هويت مل��ي ايران و به تعبير ش��اعر، م��رز ُپر گوهر 

است. 
نام هيچ ش��خصي در اين س��روده نيس��ت و نوعي 
فروتني ملي در اين اثر ديده مي ش��ود كه شاعر آن 
را در اين كلمات بروز داده اس��ت. اشارات مشهوري 
كه جز مواردي اس��ت ك��ه م��ردم با آنه��ا مانوس 
هس��تند، مانند ف��داكاري در راه وط��ن و مقاومت 

در براب��ر دش��منان وط��ن، از جمل��ه ويژگي هايي 
اس��ت كه اي��ن اث��ر را در ذه��ن هم��گان ماندگار 
ك��رده و مي بينيم ك��ه بعد از گذش��ت س��ال ها نه 
تنها از يادها نرفته كه نس��ل به نس��ل زنده مانده و 
ش��نيده ش��ده اس��ت. عالوه بر اين، زمان سرودن 
اي��ن تران��ه، ش��هريور م��اه س��ال ۱۳۲0 مصادف 
 ب��ا يك��ي از ُپرمخاطره تري��ن دوره ه��اي تاريخ��ي

 ملت ايران بود. 
درس��ت در اين نقطه عطف، ترانه اي شكل مي گيرد 
كه ميان ده ها سرودي كه ساخته شده، جزء معدود 
ترانه هايي اس��ت كه نام هيچ ريي��س، قوم، حاكم يا 
پادش��اهي در آن نيست و ش��ايد يكي از داليل اين 
اتفاق ح��س مالكي��ت حس��ين گل گالب ب��ه آثار 
خودش اس��ت. حس��ين گل گالب ش��اعري بود كه 
 به كارهاي��ش احس��اس تعلق خاطر داش��ت و آنها 

را حفظ مي كرد .

سرودي براي تقديس هويت ملي

عبدالجبار كاكايي

#  باشاران 

دمي با قدما

در يادداشِت پيشين از اين گفتيم كه ناصرخسرو درخِت غيرمثمر را 
خوش نمي داشته. شايد در مقابل اين نگرش است كه حافظ گفته: 

زير بارند درختان كه تعلق دارند/  اي خوشا سرو كه از بنِد غم آزاد آمد
و ممكن است اين شعِر سعدي پيِش چشمش بوده كه: 

به س��رو گفت كس��ي ميوه اي نمي آري/ ج��واب داد ك��ه آزادگان 
تهي دستند

در اين نگاه، نوعي ترجيِح سرو بر درختان ديگر به خاطر بي تعلقي به 
چشم مي خورد، همين است كه انوري گفته: 

نشنيده اي كه زيِر چناري كدوبني/ بر جست و بردويد، برو بر، به روز 
بيست

پرسيد از چنار كه »تو چند روزه اي؟«/ گفتا چنار »ُعمِر من افزون تر 
از دويست«

گفتا »به بيست روز من از تو فزون شدم/ اين كاهلي بگوي كه آخر ز 
بهِر چيست«

گفتا چنار »نيس��ت مرا با تو هيچ جنگ/ كاكنون نه روِز جنگ و نه 
هنگاِم داوري است«

فردا، كه بر من و تو وزد باِد مهرگان/ آنگه ش��ود پديد كه نامرد و مرد 
كيست«

در اين قطعه، كدو نماِد كساني است كه زود به جايي مي رسند و البته 
به قوِل سعدي »هرچه زود برآيد، ديري نپايد«. اينان با پشتوانه رشِد 
س��ريع، به »پيراِن ميوه خويش بخشيده« طعنه مي زنند، كه: پس 
چرا مثل ما زود رشد نمي كنيد و »ثمر«ي نداريد. اما زمانه است كه 
قضاوت خواهد كرد در اين ميان چه كس��ي پايدارست و دولِت چه 

كسي زودگذر. 
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رضا  ضيا

# اكسيژن_ بكاريم


