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تيتر مصور| شبكه هاي اجتماعي
رودري گوئز

پرتاب شدگي مزخرفات فارسیانشاي بهاري

دغدغه هاي محيط زيس��تي 
من فراتر از چيزي اس��ت كه 
حاال و در اي��ام عيد ب��ا انواع 
هش��تگ ها باب مي ش��وند؛ 
م��ن پيش ت��ر دو مس��تند 
بلن��د ب��ه نام ه��اي »مرثيه 
خاك سبز« و »گزارش سبز« و يك سريال به نام »بابا 
باران« ساخته ام كه هيچ كدام اين نمايش ها حاصل 
بحراني نيس��ت كه امروز و در نوروزي كه گذشت با 
انواع هشتگ ها مطرح ش��د. حقيقت تلخ اين است 
كه آن روزها كسي گوشش بدهكار آينده خطرناك 
پيش روي ما نبود و هنوز هم نيست. عيد امسال باز ياد 
خاطرات آن آثار افتادم كه به موقع پخش نشد و هنوز 
هم در بايگاني ش��هرداري تهران خاك مي خورد. در 
مستند »گزارش سبز« از شهروندي سوال مي كنم 
كه ُگل براي شهر چه فايده اي دارد و مي گويد: »وقتي 
به عيادت بيمار مي رويم، با خودم��ان ُگل مي بريم. 
من هم ُگل هايي كه در پارك ها هست را به بيماري 
به نام تهران تقديم مي كنم كه ريه هايش دارد از كار 
مي افتد.« مهم نيست اين مس��تندها را من ساخته 
باش��م يا فيلمس��از ديگري. موضوع مهم آموزشي 
است كه از خالل اين نمايش ها مي توان به مردم داد 
چرا كه بخش زيادي از مش��كل مردم عدم آگاهي و 
آموزش اس��ت. من اگر ج��اي وزير آم��وزش بودم، 
ممكن بود خيلي از درس ها را حذف كنم، اما زندگي و 
محيط زيست را به درس ها اضافه مي كردم. به اعتقاد 
من، ما بهار سختي را ش��روع كرده ايم، چشم مان به 
آسمان بوده و هست. حاال وقتي باران مي آيد، مردم 
هيچ نگران خيس ش��دن  نيس��تند و دعا مي كنند 
آسمان بيش��تر ببارد. ما در حال تجربه بهار دردناك 
و به دنبال آن تابستان دردناك تري هستيم چرا كه 
هيچگاه درس��ت آموزش نديده ايم و از آب شاعرانه 
دفاع مي كنيم. به��ار بي باراني را ش��روع كرده ايم و 
بدتر از آن باري ديگر، بهار خام��ي و بي تجربگي را از 
س��ر مي گذرانيم. به همين دليل موضوع انشاي من 
اميدي است كه به انسان هاي فهيم دارم كه از طريق 
پديده هاي تازه و به كار بردن وسايل جديد بتوانند اين 

خشكسالي هر دم فزاينده را كنترل كنند. 

ما ب��ه ص��ورت ناگهاني به 
دنياي مدرن پرتاب شده ايم. 
نه اينكه اين اتفاق در يك آن 
يا چند لحظه رخ داده باشد، 
بلكه نفس اين اتفاق ناگهاني 
بوده است. هزار سال هم اگر 
طول بكشد، امري كه ناگهاني است، ناگهاني است. 
امروز به كارهاي اداري خودم و خيلي از كساني كه 
در پانزده سال زندگي »حرفه اي!ام« با آنها زيسته ام 
فكر مي كردم. ديدم هر روِز ما روزي ناگهاني است 
و درنگي درب��اره  كارهاي مان نداري��م. ما به اغلب 
مس��ائل، به صورت آني و فوري نگاه مي كنيم، چرا 
طالق اتفاق افتاد؟ زود مساله را جمع وجور مي كنيم 
تا نگذاريم آمارش بيش��تر ش��ود. آن وقت اخباري 
منتشر مي شود و مي ش��نويم كه اين پديده ركورد 
شكس��ته اس��ت، چرا؟ چون آني فك��ر مي كنيم و 
آني پاس��خ مي گيريم. متولد لحظه هاي ناگهاني، 
تربيت ش��ده  تنبيه ه��اي ناگهان��ي و خلق كننده 
تصميم هاي ناگهاني ايم. شهرهاي ما، خانواده هاي 
ما، دوس��تي هاي ما، مولود لحظه ه��اي بي درنگ، 
نگراني هاي دلهره انگيز و پيشامدهاي ناگهاني اند. 
آمار باالي ورشكسته ها چه مي گويد؟ آيا از ناگهاني 
بودن قراردادها و ناگهاني بودن ارتباط هاي تجاري 
دم نمي زنند؟»ني��كالس كار« در كت��اب اينترنت 
با مغز ما چه مي كند، س��ه دوره تكامل شناختي را 
بر مي شمرد، پيش از نقشه و س��اعت، دوره نقشه و 
ساعت و س��ومين، دوره پيدايش كتاب. در اين سه 
دوره، ذه��ن م��ا از تفكر لخت به درك هندس��ي-

رياضي واِر مكان و زمان رسيده و سپس شروع كرده 
است به استداللي فهميدن لحظه هاي زندگي. در 
زمانه اي كه كتاب عموميت مي يابد، مي توان گفت 
كه عقل س��ليم جامعه به صورت استداللي، دور از 
لختي و فراتر از هندسه و رياضي است. اما كارهاي 
ما، هنوز ناگهاني است؛ يعني هنوز هندسه و رياضي 
را نتوانسته ايم وارد ش��ناخت مان از معامالت، امور 
اجرايي و مس��ائل اس��تراتژيك كرده، به شناخت 

بلندمدت برسيم. مساله باقي است. 

در يكي از فيلم هايي كه از انتهاي 
فروردين ماه در جشنواره جهاني 
فيلم فجر خواهيد دي��د و نامش 
»دولت��وف« اس��ت پيرم��ردي 
در س��ال هاي س��خت اقتصادي 
روسيه اوايل دهه 70 در اتوبوس 
نشسته و با صداي بلند به قصد اينكه ديگران بشنوند و 
واكنشي نشان دهند؛ بلند مي گويد »اين افراطي ها ديگه 
شورش��و درآوردن. بايد از خودش��ون خجالت بكشن«. 
كس��ي در جوابش چيزي نمي گويد. س��رگي دولتوف، 
نويسنده روس كه قهرمان فيلم اس��ت و آن زمان جوان 
خبرنگار نيمه بيكاري بوده؛ بعد از نوبت دومي كه پيرمرد 
جمله اش را با لحن اعتراضي تكرار مي كند؛ با لبخندي به 
سمت او برمي گردد و مي گويد »باشه بهشون مي گم«. 
پيرمرد مي پرسد: »به كي مي گي؟« جوان مي گويد: »به 
افراط گراها«.  اين ش��وخي كه واكنشي به اعتراض هاي 
بي مخاطب مردم در وسايل نقليه عمومي است؛ از جانب 
خود مردم مي تواند مطرح شود. ما هم در دهه هاي قبل 
كه دوربين ويديويي و گوش��ي هاي دوربين دار؛ كمياب 
يا ناموجود بود؛ شوخي مي كرديم كه مردم با ديدن هر 
هنديكم ساده اي تصور مي كنند با يك گروه گزارشگر 
برنامه ه��اي »طرح مش��كالت مردمي« طرفن��د و آن 
دوربين هم صاف به اتاق مسووالن ذي ربط وصل است. 
اما از جانب خود مديران و به ويژه در پاسخ به معضالت 
اقتصادي كه اي��ن روزها با افزاي��ش جنون آميز قيمت 
دالر بار ديگر كمرش��كن و مردافكن شده؛ نبايد چنين 
نگاهي وجود داشته باشد. امروز عمال همين شبكه هاي 
اجتماعي و محيط مجازي بخشي از رسانه هاي ارتباط 
جمعي به شمار مي روند و حجم سيل آساي انتقادات و 
طعنه هاي مردم بايد همچون يك اتفاق رسانه اي معتبر 
از س��وي رده هاي باالي مديريت كالن كش��ور جدي 
گرفته شود. حاال ديگر به كسي و كساني كه واسطه اي 
براي طرح مش��كالت مردم باشند؛ نياز نيس��ت و اين 
همه صراحت در باب بحران را نمي توان به نق هاي رايج 
اتوبوسي و مترويي شبيه دانست و به سياق عادت ديرين 
مديريت در اين كشور؛ به راحتي به باد فراموشي سپرد. 
شدت نارضايتي اعالم شده در شبكه هاي مجازي؛ امروز 

تنها مجازي به چشم مي آيد اما بي شك  ....

� خطاب درويشانه ی سعدی به کيست 
در اين بيت؟

ای روی ُدالرايت مجموعه ی زيبايی
مجموع چه غم دارد از من که پريشانم

� س��عدی، با اين همه دالِر چشم درآر، 
درويشی اش کجا بود، آقا! مگر نمی گويد 
»هرکه ُدالرام ديد از دل��ش آرام رفت«؟ ت��ازه آن قدر جان به 
دالرهايش بس��ته که از بي��ن داع��ش و دالر ترجيح می دهد 
به دس��ت دالرهايش هالک شود: »به دس��ت ُدالرام خوشتر 

هالک.«
� می گويند موالنا هم دلخوش بوده ب��ه دالرهايش و چند روز 
پيش که خواسته برود برای فروش دالرها، هر چه گشته پيدا 
نکرده. شمس پرسيده چته، موالنا گفته: »چون ُدالرام نيابم، 

به چه چيز آرام ام؟«
� بعيد نيست در اين بلبشو خواجوی کرمانی دالرهای موالنا را 

بلند کرده باشد، که حاال با آن ها پز فندقی هم می دهد:
چه بوی است کارام دل می برد
مگر بوی زلف دالرای ماست؟

� انگار اين وس��ط، به جز ما ريال خوراِن ب��ی دالر، فقط حافِظ 
سرخوش س��رش بی کاله مانده که به دالرهای يار نظر دارد و 

دخيل بسته:
مگر به روی دالرای يار ما ور نی
به هيچ وجه دگر کار بر نمی آيد.

� آری برادر و خواه��ر ايمانی من، وصل و هجران معش��وق و 
محبوب، و داعش و ترامپ و پايتخت و هم��ه را زمين بگذار و 

بچسب به وصِل دالرها. از فروغی بسطامی بياموز:
الحق فروغی از پی اسباب خوش دلی

از هر چه هست وصل ُدالرام خوش تر است.
� راس��تی، چرا اين ش��اعران دالرهام را مح��اوره ای گفته اند 

ُدالرام؟ نکند منظورشان ِدالرام يا همان دل آرام بوده؟
� چه فرق می کند! مهم اين است که ما نه اين يکی را داريم نه 

آن يکی را.
� عوضش جهانگيری را که داري��م. نه فقط ما که همين عبيد 

زاکانی:
دالرام و دل و جانم تو بودی
مراد از کفر و ايمانم تو بودی
تو تا باز آئيم ای باد شبگير

دمت دلبند و جانبخش و جهانگير

گفت وگوی دالرام با دالرهام!دالر و رسانه هاي امروز تفكر ناگهانيبهار خامي را از سر مي گذرانيم 
رضا شکراللهیامير پوريامحمد زينالي اُناريبهروز غريب پور

تخته   سياه حركات موزون

بعد از س��ه روز توفاني در بازار ارز، تب تغيير قيمت دالر خوابيده اس��ت و پايتخت هم آرام تر شده. هوا 
گرم و آفتابي اس��ت و درباره قيمت دالر هم اطالع رس��اني ديگر چندان مهم نيس��ت چون قرار است 
چهارهزارودويس��ت تومان باشد و تغييري هم نداش��ته باش��د. براي همين توصيه مي كنيم كه اين 
آخر هفته و تعطيالت پيش رو را بي خيال اخبار و قيمت ها ش��ويد و به اين پيشنهاد دكتر ارسيا تقوا، 
روانپزشك، فكر كنيد: » كافي  است زاويه ديدت را تغيير دهي، يا شايد كمي جايت را. تو اهل تغيير باش؛ 

دنيايت تغيير خواهد كرد«. 

اهل تغيير باش 

مي شود حل مساله از اين ستون تا آن ستون/  پس بيا از اين ستوِن شعر تاثيري بگير
خسته اي مي دانم اما ظاهرت را حفظ كن / با تني فرسوده فيگور اساطيري بگير

جيب خالي را پز عالي ضمانت مي كند /  هرچه هم هستي گرسنه حالت سيري بگير
»با دلي خونين لبي خندان بياور همجو جام« / حالتي ريلكس و خنده برلب و فيري بگير

+++
الغرض رفتم به صرافي طلب كردم دالر/ بي ادب با لودگي گفت از جهانگيري بگير

از جهانگيري بگير

مهدي استاد احمد 
شعر طنز

ميكروسكوپ خصوصي من


