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# اكسيژن_ بكاريم

در بيس��ت ودوم اسفندماه 
1262 هج��ري شمس��ي، 
در  مارك��س  كارل  ك��ه 
م��ا  درگذش��ت،  لن��دن 
ايراني ه��ا هن��وز آش��نايي 
چنداني با اي��ن موثرترين 
روشنفكر جهان مدرن نداشتيم. بعدها در دوران 
مش��روطه، حزب اجتماعيون عاميون سر برآورد 
و حيدرخ��ان عمواوغل��ي و حزب كمونيس��تش 
از راه رس��يدند. در دهه 1320 نيز ح��زب توده از 
زهدان تاريخ زاده ش��د و تاثير شگرف و عميقي بر 
تاريخ سياس��ي ايران معاصر بر جاي نهاد. از زمان 
ظهور سوس��يال دموكرات هاي ايران��ي در قالب 
حزب اجتماعيون عاميون ت��ا نقش آفريني موثر 
كمونيست هاي حزب توده در دوران دكتر مصدق، 
مس��اله اصلي دوس��تداران ماركس در ايران )چه 
سوسياليست ها چه كمونيست ها( نقد جهان بيني 
ديني نبود. اهتمام آنها به آكس��يون هاي سياسي 
عدالتخواهانه چنان باال بود كه كارشان آنچنان به 
نقد مبدأ و معاد نمي كشيد. اما پس از كودتاي 28 
مرداد، كه حزب توده به كلي سركوب شد، تامالت 
فلسفي بيش از تحركات سياس��ي در دستور كار 
چپگرايان ايران��ي قرار گرف��ت. در واكنش به نقد 
فلس��في تر دين و مذهب از سوي ماركسيست ها ، 
بزرگاني چون عالمه طباطبايي و مرتضي مطهري 
به ميدان مقابله آمدن��د و آراي ماركس و هگل و 
فوئرباخ و انگلس و لنين و... را خواندند تا جماعت 
ديندار در برابر اين چپ هاي عدالتخواه بي س��الح 
و بي س��خن نمانند. مرحوم طباطبايي و ش��هيد 
مطهري، در بسياري از آثارشان نه فقط كوشيدند 
با اقامه »دليل« نقدهاي ماركس و پيروانش را به 
خداباوري و دينداري رد كنند، بلكه متقاباًل صدر 
و ذيل ماركسيسم را هم زير تيغ انتقاد كشيدند تا 
صرفا در مقام دفاع نباشند و دستي نيز از آستين 
حمله برآرند. ب��ا ظهور دكتر ش��ريعتي در تاريخ 
ايران، يعني دقيقا از ميانه دهه 1340 شمس��ي، 
مسلمانان ايراني با دس��ت پرتر و توان بيشتري به 
ماركسيس��م تاختند و جاذبه ماركسيست بودن، 
تحت تاثي��ر كالم نافذ و ش��خصيت كاريزماتيك 
شريعتي، تا حدي كمرنگ ش��د. ولي مشكالتي 
در ميان ب��ود و آن اينك��ه، اوال جو زمانه به س��ود 
ماركسيس��ت ها بود؛ چراك��ه چپگرايي گفتمان 
غالب در سراس��ر جهان س��وم ب��ود، ثاني��ا خود 
شريعتي نيز از س��وي روحانيون س��نتي، متهم 
بود به چپگرايي. منتقدان شريعتي معتقد بودند 
او نه به ماركسيس��م كه به ماركسيست ها حمله 
مي كند؛ يا دس��ت ك��م ماركس و پيروان��ش را با 
تركيبي از آموزه هاي اس��المي و ماركسيس��تي 
نقد مي كند. در چن��ان فضايي، ن��ام ماركس در 
افكار عمومي گ��ره خورد به بي دين��ي و حمله به 
دين. آن جمله مش��هورش هم به شكلي ناقص و 
ناتمام بر س��ر زبان ها افتاده بود ك��ه »دين افيون 
توده هاس��ت.« هم از اي��ن رو چه در ده��ه 50 و 
چه در دهه 60، آثار مارك��س جزو كتب ممنوعه 
جامعه ايران بود. اكثر كس��اني كه آثار او را خوانده 
بودند، اگر دس��ت به اسلحه نش��ده بودند دست 
كم »كافر« از آب درآمده بودن��د و بديهي بود كه 
بدبيني عميقي نس��بت به او در اليه هاي ديندار 
جامعه ايران، چه س��نتي چه مدرن، شكل گرفته 
باش��د. در واقع ماركس با آراي الح��ادي اش بر ما 
ايرانيان ظهور كرده بود و همي��ن موجب هراس 
جامعه اي��ران از متفكري ش��د كه بس��ياري او را 
مبدع جامعه شناس��ي سياس��ي در قرن نوزدهم 
مي دانند. اما با فروپاش��ي ش��وروي و آغاز دوباره 
مدرنيزاس��يون و اتخ��اذ سياس��ت اقتص��ادي 
كم وبيش نئوليبراليس��تي در ايران پس از جنگ، 
كارل مارك��س دوباره با چه��ره عدالتخواهش در 
ايران ظهور كرد. از آغاز دهه 80 ت��ا به امروز، آثار 
ماركس در بازار كتاب بسيار پرفروش  بوده  است 
و جوانان بسياري، نه از س��ر تقابل با دين بلكه از 
س��ر عدالت خواهي اقتص��ادي، كتاب ه��اي او را 
انفرادا يا اجتماع��ا مي خوانند. اين اقبال مجدد به 
ماركس، مثل همان ماركس گرايي پس از انقالب 
مش��روطه، از س��ر عدالت طلبي و برابري خواهي 
است. ولي اگر در آن دوران آراي ماركس سالحي 
بود براي نقد اش��رافيت س��نتي، امروزه ماركس 
را مي خوانند تا نئوليبراليس��م جهان��ي و  وطني 
را نقد كنند. به ويژه در دهه 90 كه ش��كاف هاي 
طبقاتي در جامعه ايران عميق تر ش��ده، نفرت از 
نئوليبراليسم حتي بسياري از ليبرال هاي سياسي 
و معرفتي و اخالقي را ب��ا عدالت خواهي ماركس 
همدل تر و به چپگرايي اقتصادي نزديك تر كرده 
است. اگر روزي ليبرال هاي ايراني با اقتدا به پوپر 
از ماركس دور مي ش��دند، امروزه با اقتدا به جان 
رالز به ماركس نزديك  ش��ده اند. بگذريم كه پوپر 
هم معتقد بود مارك��س نهايتا ب��ه »جامعه باز« 
عقيده داشت. ماركس كنوني در جامعه ايران، نه 
دعوت كننده به كفر اس��ت براي ماركسيست ها، 
نه معتقد به توتاليتريسم است براي ليبرال هاي 
مخال��ف نئوليبراليس��م. او جامع��ه ش��ناس و 
اقتصادداني غربال شده اس��ت كه انديشه اش به 
سوسيال دموكراس��ي راه مي دهد و هم از اين رو، 

نبايد با تف و لعنت از كنارش عبور كرد. 

عكس نوشت

در روز ش��لوغ شوراي ش��هر، ايران درودي به اين شورا رفت تا س��رانجام پرونده موزه 
درودي را پيگيري كند و از تعلل در س��اخت موزه نقاشي اش شكايت كند. درودي در 
صحن شورا به خبرنگاران گفت: »من يك زن 81 س��اله تنها هستم و امروز جراحي 
كليه داشتم اما به شوراي شهر آمدم تا تكليف خانه موزه ام را كه به من قول داده بودند مشخص كنم. اما هيچ 
اتفاقي رخ نداد. چطور ممكن است كه به مناسبت روز زن تصويرم را در شهر منتشر كنند و تمام بيلبوردهاي 
شهر از آثار نقاشي من پر شود اما اين گونه به من بي توجهي شود«. عكسي كه مي بينيد از حضور درودي در 

خيابان بهشت و ديدارش با اعضاي شوراي شهر در خبرگزاري ايرنا منتشر شده است.

عجيب ش��ده ايم؛ يك روز ش��ايعه مرگ يك چهره 
قديمي را مي س��ازيم و روز ديگر قص��ه مي بافيم از 
بي وفايي فرزندان يك بازيگ��ر و تنهايي اش در خانه 
س��المندان. داس��تان ها داريم براي زندگي ديگران؛ 
چهره ه��اي  روزگاري  روزي  ك��ه  همان هاي��ي 
محبوب م��ان بودند و حاال به دوران س��الخوردگي و 
كهنس��الي رس��يدند؛ همان هايي كه تماشاگرشان 
بودي��م و ح��اال، آنه��ا را تماش��اگر بي عاطفگ��ي و 
هيجان پرس��تي خودم��ان كرده اي��م. عطش خبر 
و خبررس��اني، آنقدر در عمق جان ما نشس��ته كه 
همه چيز را س��ريع باور مي كنيم و سريع تر به دست 
ديگران مي رس��انيم. كافي است بش��نويم كه حال 
بازيگري خوب نيس��ت يا در يك نيمه شب يك نفر 
درگوشي به ما بگويد كه فالني از دنيا رفته، جهان را 
پر مي كنيم از خبر مرگ و بعدتر كه تكذيبيه ها از راه 
مي رس��ند، انگار نه انگار كه ابزار اين ويروس پراكني 
ناخوشايند بوديم و بي تفاوت به آنچه انجام داده ايم، 
دنبال خبرهاي ديگ��ر مي رويم. خودمان را رس��انه 
مي دانيم و دلخوشيم به ش��هروند خبرنگار بودن. اما 
نه تنها به اصول و اخ��الق حرفه اي رس��انه ها عمل 
نمي كنيم كه حتي نس��بت ب��ه خودم��ان، اخالق 
اجتماعي و وج��دان فردي هم مس��ووليتي نداريم. 
پشت صفحه هاي مجازي ش��ايعه ها را مي سازيم و 
پخش مي كنيم و به محض خاموش كردن مونيتورها 
به خودم��ان در آيينه لبخند مي زني��م. نه مي دانيم 
خانواده اي كه نيمه شب خبر مرگ عزيزش را دست 
به دس��ت ديده چه حالي دارد و نه حت��ي براي مان 
مهم اس��ت فرزندي كه از مادر بيم��ارش نگهداري 
مي كند با ديدن شايعه هاي بي وفايي و جوروجفاي 
فرزندان چه به روزگارش مي آيد. ما شوخي شوخي 
براي چهره هاي خيالي كه روي پرده سينما يا پشت 
شيشه هاي تلويزيون ديده ايم، شايعه مرگ و بدبختي 
و بي سروس��اماني و نابودي مي س��ازيم و آنها جدي 
جدي، زخم مي خورند و مهجورتر مي شوند تا بگذرند 
از مردماني كه روزگاري چشم انتظار ديدن آنها روي 
پرده سينما بودند و حاال حتي منتظر تلخي زندگي 
آنها هم نمي مانند، خودشان خبر را مي سازند؛ خبري 

سهمگين و هولناك و غيرانساني. 

ديروز روز مسابقه ی برخی روزنامه نگاران بود 
برای ارسال و انتشار خبر تغيير نام خيابان نفت 
به خيابان دکتر مص��دق. خبری که خيلی ها 
را خوش��حال کرد و خيلی ها را ه��م ناراحت. 
خوشحاالن که معلوم است چه کسانی بودند؛ 
بخش��ی از مردمی که سال هاس��ت کمترين 
توقع شان از شهرداری يا شورای شهرشان همين بوده است. ناراحتان 
هم دو دسته بودند. يک دسته همان هايي که به امور مربوط به مليت 
و ايرانيت، از جمله مصدق، اهميت نمی دهند و خوش شان نمی آيد. 
دس��ته ی ديگر هم بخش ديگری از همان مردِم سال ها منتظر بودند 
که احساس کردند شورای شهری ها دورش��ان زده اند و به جای مثاًل 
همان خيابان پررفت و آمد کارگر ش��مالی، که پيشنهاد اوليه ی خود 
شورا بود، خيابان کم اهميت و سوت وکور نفت را به نام مصدق کرده اند. 
يک جور موش زاييدن کوه! می پرسيد ربط اين ها به من و مزخرفات 
فارسی چيست؟ ربطش به تيتر خبری است که برخی روزنامه نگاران 
نوشتند و منتشر کردند: »خيابان نفت شمالی و جنوبی به نام دکتر 
مصدق تغيير ن��ام پيدا کرد.« مان��ده ام کدام يک از همين دوس��تان 
وقتی می خواهند همين خبر را شفاهی بگويند از عبارت »تغيير نام 
پيدا کردن« استفاده می کنند که موقع نوشتن يکهو دست شان روی 
کيبورد می افتد توی دست انداز و بکسوات می کنند و شروع می کنند 
به پيچاندن کالم و بدنويسی. چندين سال برخی اديبان توی سرشان 
زدند که چرا به جای »وارد شدن« و »دخالت کردن« می گوييد »ورود 
کردن«. خب زورشان نرسيد. مقامات و خبرنگاران دست به دست هم 
آن قدر گفتند و نوشتند »ورود کردن« تا اين عبارت جايگاه خاصی در 
ادبيات رسانه ای پيدا کرد. ولی داستان به همين جا ختم نشد. اغلب 
بسيار اهل تعارفيم و خيال می کنيم بايد هر چيز ساده ای را هزارجور 
ورق و زرورق، البت��ه از نوع غيرمخدر، بپيچيم تا جدی ترمان بگيرند. 
برای همين کم کم عبارت »ورود پيدا کردن« هم خلق شد. اين روزها 
کم نمی ش��نويم و نمی خوانيم که مثاًل دادس��تانی به فالن موضوع 
س��اده ي بی اهميت »ورود پيدا کرده اس��ت«.  حاال حکايت همين 
»تغيير نام پيدا کردن« است. ببينيد اگر اين عبارت ها و جمله ها را به 

جای آن »تغيير نام پيدا کردن« بگذاريم، ايرادی دارد؟
� تغيير نام خيابان نفت به خيابان دکتر مصدق

� نام خيابان نفت به خيابان دکتر مصدق تغيير کرد.
� خيابان نفت، با تصويب شورای شهر تهران، خيابان مصدق ناميده شد.

� خيابان نفت، با تصويب شورای شهر، خيابان دکتر مصدق نام گرفت.
اميدوارم سردبيران و ويراس��تاران رس��انه ها به اين موضوع، اندکی 

دخول پيدا کنند!

امروز عصر كه برسد، يك سال كامل 
اس��ت كه دارم بدون حضور، دوستي 
و بزرگيِ  علي معلم س��ر مي كنم. از 
خودم مي پرس��م در اين يك سال با 
چه چيزهايي و بر سر چه چيزهايي، 
او در ي��ادم آم��د؟ حتما بس��ياري از 
مس��ائل ش��خصي، طنزها، ترانه ها، 
توصيه ها، سفرها، غذاها، نگاه به مفهوم خانواده و حد باال و 
پايين حرمت اعضاي آن )به خصوص بين خودش��ان( هم 
بود و از يادهاي اساسي بود. اما طبعا آدمي آن خصوصي ترها 
را نزد خود نگاه مي دارد و براي چنين مناس��بتي، به همان 
ميداني مي رود كه جايگاه و جلوه فرد فقيد در آن بود: به طور 
كلي هنر، به طور مشخص سينما و البته نسبت هر دوي اينها 

با زندگي. 
در هنر، با آنكه ش��ناخت عجيب��ي از فرم داش��ت، ماهيت 
انس��اني را رصد مي كرد. مي توانم بگويم آنچه كليد نهايي 
مبحث پايان ناپذير فرم و محتوا را به دس��تم سپرد و به اين 
نگاه منجر شد كه ساختار، محتوا و داستاني كه در يك فيلم 
سينمايي روايت مي ش��ود، هر س��ه زاييده و هر سه زاينده 
يكديگرند، نتيجه نگاه علي بود. از رم��ان »ابلوموف« ايوان 
گنچ��اروف و دوراهي »قناع��ت يا ولع موفقي��ت« در آن تا 
نمايشنامه و فيلم »مردي براي تمام فصول« و مفهوم انساني 
»پايبندي به عقايد« آن تا فيلمي با فرم و مفهوم و داس��تان 
نامتعارف »دندان آبي«، همه جا چنين تركيبي را مي جست 
و اگر مي يافت، فيلم را جدي مي گرف��ت. اين »دندان آبي« 

را در جشنواره كن همين ش��ش، هفت سال پيش كشف و 
كارگردانش يورگوس النتيموس را »يك ديوانه با اصالت« 
وصف كرد و امروز كه او از مهم ترين اميدهاي دوس��تداران 
و دنبال كنندگان نمونه هاي بامعن��اي آثار ماليخوليايي در 
سينماست، خود علي نيست كه امتداد كشفش را ببيند. در 
بزنگاه قديمي انتخاب ميان سينماي اروپا و سينماي امريكا 
كه همچنان در ايران به شكلي واپس��گرا، از ملزومات ارايه 
ديدگاه به شمار مي رود، به نظر مي رسيد يك امريكايي پسند 
حرفه اي و مسلط بر تاريخ هاليوود است. قامت و مردانگي و 
رفاقت شناسي اش هم درك وس��ترن و نوآر را طبيعي جلوه 
مي داد. ام��ا در عين حال، به س��ياق خاص خ��ود، برگمان 
و رنه و فليني را درم��ي يافت و دنياي ش��ان را با تلخي ها و 

لبخندهاشان مي شناخت. 
اما آن »نس��بت با زندگي« ك��ه اوايل اين يادداش��ت و اين 
»به س��ياق خود« كه تازگي آوردم، چه معن��ا مي دهد؟ از 
بزرگ ترين درس هاي معلم ما اين بود كه به جاي ماندن در 
بن بست مفاهيم تئوريك و سنجيدن سينما با آداب و ابزار 
خود سينما، به وسعت هستي، پيگير رنگ و زنگ »زندگي« 
در آن بود. اينكه مي كوش��م حتي مباح��ث نظري محض 
چون »س��اختار بصري« يا مثال »روايت غيرخطي« را هم 
از دل زندگي مطرح كنم، ميراث منحصر به فرد علي است. 
جز آموزگار فقيد ديگرم ايرج كريمي، كمتر چنين نگرشي 
را در تاريخ مطالعات سينمايي در كش��ورمان سراغ دارم كه 
هيچ تقابلي ميان دانش زيبايي شناسي و وصل كردن هنر 
به زندگي و لحظه هاي جاري آن نبين��د. از اين منظر، علي 

مي توانست با تعبير ظاهرا ساده اي مانند اينكه بسياري اوقات 
از آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي امريكا تا جشنواره فيلم 
فجر خودمان، خيلي ها جايزه گريم را به اش��تباه به بازيگر 
مي دهند، يكي از مشكالت بنياني فيلم ديدن برمبناي سطح 
ظاهر آدم ها و كنش ها را تبيين كند و تلخ اينكه حتي وقتي 
مي خواست دو نوبت قبلي همين اتفاق منجر به فقدانش در 
نوبت سوم را به لحاظ درد جسماني و احوال فيزيكي توصيف 
كند، باز از سينما و مثال فيلم »آخرت« كلينت ايستوود نمونه 
مي آورد. در خالص ترين تحليل هاي مرتبط با جهان فرمي 
آثار هنري هم به خاطر ندارم جايي، هنر را منفك از زندگي و 

ضربان آن، بازشناسي كرده باشد. 
 اين زندگي كردن با هنر و زندگي را در هنر جستن، با مرگ 
همچنان ناباورانه او نس��بت تلخ تري دارد: علي در جايگاه 

نويسنده، تنها سرمقاله هاي مجله »دنياي تصوير« و پيش 
درآمد بسياري از پرونده هاي مندرج در مجله را مي نوشت. 
بيش از اين، دست به نقدنويسي نمي برد. پس اين همه كه از 
آموزه هايش به جا آوردم، در دل گفته هايش در مصاحبه ها 
بود و بي��ش از آن، در دل همصحبتي ها و همنش��يني ها. 
يعني كنار هر يك از اين درس ها، خن��ده و اخم و حاالت و 
حركاتش را هم در ذهن و ي��اد، مصور مي كنم. گمانم حاال 
خوب روشن شده باش��د كه چگونه هر كدام از اين عناصر 
و مباحث هنرشناس��انه كه قاعدتا نبايد بار و تاثير حس��ي 
داش��ته باش��ند، براي من دارند. اين طوري است كه علي 
معلم حتي پس از غياب خود در اي��ن جهان نيز دارد بحث 
 از هن��ر را با احس��اس هاي عيني آدمي و زندگي انس��اني، 

درمي آميزد... .

نوبت به هفت��ه درختكاري و 
عادت ديرينه كاش��ت نهال 
ك��ه مي رس��د، اول بايد چند 
قدم عقب تر بروي��م و قبل از 
اينكه دس��ت به كار كاش��ت 
نهال هاي تازه شويم، وضعيت 
موجود را بررس��ي كنيم. واقعيت تلخ اين اس��ت كه 
وضع محيط زيس��ت ام��روز ما و همچني��ن نحوه 
برخورد انسان ها با طبيعت فاجعه است. من به واسطه 
ارتباطي كه با طبيعت دارم، گذرم بسيار به طبيعت 
مي خورد اما صادقانه اعت��راف مي كنم كه وضعيت 
محيط زيس��ت امروز ما افتضاح اس��ت و اين چيزي 
نيست كه با كاش��تن يك درخت به صورت نمادين 
درست شود. تصور من اين اس��ت كه ما با فرهنگي 
طرف هس��تيم كه تعلق خاطري به محيط زيست 
ندارد و ساده ترين اتفاقي كه در زندگي امروز ما افتاده 
از همين ارتباط و برخورد اشتباه و ُپر از ايراد مردم با 
طبيعت نشات گرفته است. اين چيزي كه من امروز 
نمي بينيم، همان تعلق خاطري است كه از آن حرف 
مي زنم. زماني كه كنار رودخانه مي روم يا به طبيعت 
س��ر مي زنم، اين موضوع را از نزديك لمس مي كنم. 
به جرات مي توانم بگويم در تمام گشت و گذارهايي 
كه اين روزه��ا در طبيعت دارم، ي��ك رودخانه پيدا 
نمي كنم كه اطراف آن پر از زباله نباشد و تا چشم كار 
مي كند آلودگي هاي محيطي بيداد نكند. مسلم است 
كه آدم ها اين كارها را مي كنند اما باالخره سازماني 
هم بايد وجود داش��ته باشد كه مسووليت پاكسازي 
طبيعت را عهده دار ش��ود و برنامه هاي مدوني براي 
نگهداري و حفاظت از طبيعت و محيط زيس��ت در 
نظر بگيرد. به اعتقاد من، با توجه به وضعيت موجود 
محيط زيس��ت حتي مي توانيم قراري بگذاريم كه 
نهال تازه اي نكاري��م و از همان چي��زي كه موجود 
است به درس��تي مراقبت كنيم. ش��رايط به قدري 
فاجعه است و من عكس هايي از وضعيت بد طبيعت 
امروز دارم كه اگ��ر آنها را به نمايش بگذارم، اش��ك 
مخاطبان در مي آيد. اينكه هر سال به بهانه روز و هفته 
درختكاري يادمان بيفتد نهال هاي تازه اي بكاريم و 
تا سال ديگر فراموش ش��ان كنيم، چه باري از دوش 
بهم ريختگي هاي امروز محيط زيس��ت برمي دارد؟ 
جايي كه مس��ووليت نگه��داري از طبيعت موجود 
حلقه مفقوده اي در زندگي مردم امروز است، چرا بايد 
نهال هاي جديد كاش��ت؟ اما درست در چند قدمي 
همين آش��فتگي ها و دعوت هاي همگاني و نمادين 
به كاشت نهال، ديگراني هم هستند كه دغدغه هاي 
محيط زيستي با جان ش��ان گره خورده و دور از هر 
گونه شعاري كاري درس��ت و حسابي مي كنند. من 
مردي را مي شناس��م كه در ان��ارك، منطقه كويري 
در استان اصفهان بسيار صاحبنام است. اين مرد دو 
اقدام مهم و حسابي براي انارك انجام داده است؛ يكي 
اينكه موزه مردم شناس��ي را راه اندازي كرده و همه 
وسايل عتيقه و قديمي كه دست اهالي بوده را در آن 
موزه جمع كرده است. اقدام ديگرش هم شاهكاري 
است كه در زمينه طبيعت سازي به پا كرده و در دل 
كوه حدود بيست تا س��ي نهال توت كاشته كه حاال 
آن نهال ها جنگل توت ش��ده اس��ت. هر روز حدود 
چهار تا پنج كيلومتر مي پيمايد، از چشمه  كوچكي 
كه حوالي آن جاس��ت آب برم��ي دارد و درختانش 
را آبياري مي كن��د. حاال آن جنگل مي��ان دل كوير 
سبزي پهناوري ساخته كه حسابي تماشايي است. 
يادمان نرود كه ساختن باغ در ميانه هاي كوير، نقل 
شمال كشور نيست كه به واس��طه آب و هوايش هر 
درختي را زنده نگه مي دارد، حكايت كاش��ت نهال و 
پرورش درختان در كوير هم��ان قصه دغدغه هايي 
است كه بعضي ها براي طبيعت دارند و بعضي ديگر 
نه. اين آدم همان نمادي است كه ما با كاشت نهال در 
روز درختكاري از آن حرف مي زنيم و با اين اقدامات 
دنبال نمادسازي هستيم. به اعتقاد من از اين آدم بايد 
تقدير كرد؛ كسي كه در دل كوير و جايي كه آبي وجود 
ندارد، نهال توت م��ي كارد و ه��ر روز از آنها مراقبت 
مي كند. اين توت ها حاال بزرگ ش��ده اند و جنگلي 

ساخته كه مي تواند تكرار شود. 

پيداکردنمصدق!مردمانعجيبيشدهايمماركسغربالشده

از علي معلم آموختيم

مراقبطبيعتباشيم

مجله روز

هفتمين شماره فصلنامه 
نش��ريه  »گيلگم��ش« 
و  مي��راث  تخصص��ي 
گردش��گري ب��ا رويك��رد 
ميراث آب در ايران منتشر 
شد. اين فصلنامه به هفت 
بخش با نام هاي چهارراه، 

ره گو، ره يافت، راه نامه، ره آورد، همراه و روبه راه تقسيم 
شده است. بخش »ره آورد« به پرونده ويژه گيلگمش 
اختصاص دارد. پرونده  اي كه نخستين مقاله آن عنوان 
»ميراث آب در ايران زمين« در آن منتشر شده است. 
بخش »همراه« هم در گيلگمش بخشي است كه به 
سفر و گردشگري مي پردازد. در اين بخش با يكي از 
هنرمندان كه سفر مي كند تا به خلق آثار هنري خود 
با بهره گرفتن از طبيعت بپردازد، مصاحبه شده است. 
در »روبه راه« كه بخشي براي بررسي روند و تحوالتي 
است كه ميراث فرهنگي و گردشگري در حال سپري 
كردن آن اس��ت؛ با موضوع ميراث ناملم��وس و آب 
با تني چند از كارشناس��ان و چهره هاي سرش��ناس 
گفت وگو ش��ده اس��ت. اين مجله با قيمت 20 هزار 
تومان در 152 صفحه روي كيوسك آماده خريد است. 

گيلگمش

امير   پوريا

رضا شکراللهی نازنين متين نيا  هومان  دورانديش

تخته   سياه حركات موزون

139 سال پيش چنين روزي مردي به نام آلبرت انيشتين به دنيا آمد. زمان تولد بسيار چاق بود و سرش آنقدر بزرگ كه 
مادرش تصور مي كرد فرزندش ناقص است اما بعد از چند ماه سر و بدن او به اندازه طبيعي بازگشت. خيلي دير زبان باز كرد. 
در آزمون ورودي دانشگاه رد شد. عالقه اي به پوشيدن جوراب نداشت. قايقراني را دوست داشت اما هرگز ياد نگرفت كه شنا 
كند. هيچ وقت رانندگي را ياد نگرفت چون فكر مي كرد كار پيچيده اي است و راه رفتن كارش را راه مي اندازد. اما انيشتين 
فيزيكدان نابغه اي بود كه با نظريه هايي كه در طول عمر ارايه داد، توانست دنياي علم را دگرگون كند تا امروز انسان به فضا 
سفر كند و بزرگ ترين پيشرفت هاي علمي را به دس��ت بياورد. او در آخرين لحظات زندگي اش به زباني ساده رو به دكتر 
معالجش گفت: »من سهم خودم را انجام دادم، زمان رفتن فرا رسيده است.« الزم نيست استيو جابز، بيل گيتس، اديسون 
يا انيشتين باشيد؛ كافي است آنچه از دست تان بر مي آيد انجام دهيد تا اين جهان را به مكاني بهتر براي زندگي تبديل كنيد. 

سهمانيشتينبرايجهانيبهتر
بنده بي تقصيرم و تقصير تجهيزاتم است/ مشكل و ايراد از تدبير تجهيزاتم است
اين كه گاهي در سفرها حادثه رخ مي دهد/ من موثر نيستم تاثير تجهيزاتم است

بنده اشكالي ندارم در مديريت، ولي/ با تِه ديگ آشنا كفگير تجهيزاتم است
آنچنان كهنه شده اين ناوگان، توي هوا/ بوي نامطبوعي از تخمير تجهيزاتم است
بنده استاندارد و خوبم مشكالت از بنده نيست/ كال استيضاحتان درگير تجهيزاتم است
پس به جاي نقد بنده راه حل پيدا كنيد/ بنده را در جاي خود با راي تان ابقا كنيد

ناوگانحملونقل

مهدي استاد احمد 
شعر طنز

هشتگ روز 

صبح روز سه ش��نبه، اعضاي شوراي ش��هر تهران خيابان 
»نفت« را ب��ه »مصدق« تغيير ن��ام دادن��د. بعدازظهر روز 
سه ش��نبه هم هش��تگ »مصدق« در توييتر باال آمد و در 
ميان خبرهاي مربوط به استيضاح وزيران داغ شد. عده اي 
خوش��حال بودند و عده اي هم ناراضي. مث��ل ميدان داري 
و بحث هاي هميش��گي توييت��ر موافق��ان و مخالفان اين 
نامگذاري بحث��ي داغ و خواندني را راه انداختن��د. كاربران 
موافق اين نامگذاري به نشستن نام محمد مصدق در يكي 
از خيابان هاي پايتخ��ت راضي بودند و كارب��ران مخالف، از 
اهميت اين نام مي گفتند و اينكه نبايد نام مصدق را صرفا در 
»نفت« خالصه كرد. حجت نظري از اعضاي شوراي شهر در 
يكي از اين بحث ها براي كاربري نوشت: »مصوبه كميسيون 
نامگذاري مبني بر تغيير نام خيابان كارگر شمالي به مصدق 
مخالفين جدي داش��ت و ممكن بود در صحن ش��ورا راي 
نياورد. لذا ناچار به تغيير خيابان شديم و روي خيابان نفت 
اجماع صورت گرفت. مهم بود كه نامگذاري در سالروز يادگار 
مصدق يعني ملي شدن صنعت نفت صورت گيرد«. كاربري 
درباره اين توييت نوشت: »نظرسنجي هايي كه براي تعيين 
خيابان انجام شد، به اندازه كافي ديده نشد. فضاي مجازي 
هم فرصتي براي تامل بيشتر به ش��وراي شهر نداد«، كاربر 

ديگري هم توييت كرد: »يادم نيامد خيابان نفت ش��مالي 
كه نامش شده مصدق كجا بود؟ گوگل مپ نشان داد كه اين 
خيابان فرعي و كوچك نفت شمالي اس��ت.« و كاربري هم 
گفت: »خيابون نفت مي خواد بشه مصدق. زحمت نكشيد تو 
رو خدا. يه پس كوچه اي، بن بستي، چيزي هم باشه كافيه«. 
اما موافقان اين طرح هم درباره اين تغيير نام، اين توييت ها 
را نوشتند: »اگر ش��وراي ش��هر تهران يك كار خوب كرده 
باشه، همين نامگذاري خيابون مصدقه«، »خيابون مهمه يا 
راه و تفكر مصدق؟«، »آفرين، كاشكي شوراي شهر مشهد 
هم ايرج ميرزا رو به مش��هد برگردون��ن«، »خالصه مصدق 
خيابان دار شد«، »دوستاني كه به خونه من رفت وآمد دارين، 
در جريان باشين كه اسم خيابونم عوض شده؛ شد مصدق«، 
»مصدق به تهران بازگش��ت... براي آب��ادي و اعتالي ايران، 
مصدق ها مي خواهيم، اس��م خيابان و معبر مهم نيست«، 
 »خوش آمدي جناب مص��دق، اما دير آم��دي«، »ممنون 
از شوراي ش��هر براي اختصاص نام خيابان نفت شمالي به 
دكتر محمد مصدق. اسم كارگر اگر تغيير مي كرد، عده اي 
مي گفتند كه در تهران فقط يك خيابان به اسم كارگران بود، 
آن را هم عوض كردند« و »شورا در حركتي رونالدينيويي به 

چپ نگاه كرد و به راست پاس داد«. 

شورابهچپنگاهكرد،بهراستپاسداد

#مصدق

حسن معجوني


