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زير ذره بين

در اوض��اع و احوالي كه بيكاري 
و تعدي��ل نيرو همچن��ان توي 
بورس اس��ت، فيلترينگ برنامه 
تلگرام باعث ش��ده ك��ه عده اي 
درست و حسابي سركار باشند. 
از اين جه��ت، ج��ا دارد مراتب 
امتنان خ��ود را از بانيان اين امر 
پرخي��ر و بركت اعالم كنم. راس��تش خ��ود بنده كه 
خيلي خوره فضاي مجازي و تلگرام بازي نيس��تم، از 
وقتي كه براي رف��ع همان كنج��كاوي نصف و نيمه 
با مانع مواجه ش��دم، نتوانس��تم در برابر پيشنهادات 
بي ش��رمانه اين و آن مبني بر نصب فيلترشكن هاي 
جورواجور مقاومت كنم. حاال ش��دم عين مرغ ُكرچ! 
از اين فيلترش��كن ب��ه آن يكي. اين يكي نش��د، آن 
يكي. آن وي پي اِن جواب ن��داد، آن يكي را كه عكس 
خرگوش دارد نصب و خرگوش بازي مي كنيم و هي 
س��عي دوباره و از آخ��ر بي خيال Retry مي ش��ويم 
و مي رويم ت��و كار وي پي اِن ديگر و با پس��ربچه كاله 
به س��ر و چكش به دستي كه هي چش��مانش را باز و 
بس��ته مي كند همب��ازي مي ش��ويم و آنق��در با آن 
كل كل مي كنيم تا چش��مانش را ببندد و به سالمتي 
و ميمنت تلگرام باز ش��ود. خالص��ه خيلي بچه بازي 

خوبي است!
گاهي هم اين البه ال پيغام هشداردهنده اي در صفحه 
ظاهر مي ش��ود و اين تذكر دوفوريت��ي را مي دهد كه 
نصب اين برنامه ممكن اس��ت تمام داده هاي ش��ما را 
به خطر بيندازد و حفظ حريم خصوصي تان را مختل 
كند. وا خدا! همي��ن يكي را كم داش��تيم. نكند تمام 
داده هاي مان با يك بي احتياطي بر باد رود! اما ديگر آب 

از سرمان گذشته... 
دوران آموزش��ي خدم��ت س��ربازي، س��رگروهبان 
س��رمان داد مي زد: »اين اسلحه اي كه دست گرفتيد، 
ناموستنونه، چهارچشمي حواستون بهش باشه كه اگه 
غفلت كنيد، دودمانتون به باد ميره!« در دوران مدرن، 
اين ناموس قديم��ي و نوس��تالژيك را رفته رفته از ياد 
برديم و موبايل شد ناموس جديد اين زمانه مان. با آنكه 
زياد موبايل باز نبودم و اسرار پنهان در اين دم و دستگاه 
نداشتم، اما به رس��م و عادت قديمي، خوشم نمي آمد 
براي به روز ش��دن برنامه ها و تخليه حافظه گوش��ي 
و ريخت��ن برنامه هاي جدي��د و از اي��ن قروقميش ها، 
موبايلم را دس��ت هركس و ناكس بدم. ناخودآگاه ياد 
حرف س��رگروهبان مان افتادم و ناموس پرست شدم. 
منتها از وقتي كه فيلترش��كن ها هم جواب نمي دهند 
و راه به راه توزرد درمي  آيند، حس��ابي بي غيرت شدم 
و موبايل��م را در اوج انفع��ال و َاختگي، به دس��ت هر 
ننه قمري مي سپارم تا شايد با نصب فيلترشكن جديد 
پدرمادرداري، ما را از اين تش��ويش و دلنگراني بيرون 
آورد و بتوانيم براي خالي نبودن عريضه س��ري به اين 
گروه و آن گروه بزنيم و ببينيم دنيا دس��ت چه كسي 

است و از قافله عقب نمانيم.
اما از ش��ما چه پنه��ان، وقتي غريب و تنها هس��تم و 
 Connecting فريادرسي نيس��ت تا فكري به حال
بكند و در خماري Telegram شدن مانده ام، از فرط 
عصبانيت مي خواهم موبايلي كه چند ماه پيش س��ه 
ميليون و ششصد پياده شدم به ديوار بكوبم و بگم اصال 
نخواستيم، گور باباي تلگرام و هرچي گروه است! گفتم 

كه حسابي سر كاريم. 

دوباره سعي كن سام *

هشتگ روز

هش��تگ »فلس��طين« را در توييتر س��رچ كنيد تا 
بدون هيچ توضيح��ي متوجه همراه��ي و همدلي 
اهال��ي توييتر با م��ردم بيگناه و ش��هداي عصر روز 
دوشنبه اين سرزمين ش��ويد. هشتگي كه مي گويد 
فارغ از مذهب و سياست، انسانيت همچنان در اين 
جهان وجود دارد و برخالف همه آن بدي ها و شري 
كه كش��تار عصر روز دوش��نبه بيت المقدس را راه 
انداخت، مردمي هم نگران و عزادار در گوشه گوشه 

جهان، به اين اتفاق اعتراض كردند. 
كارب��ران توييت��ر فارس��ي ه��م در دس��ته همين 
م��ردم بودند و 24 س��اعت غمب��ار فض��اي توييتر 
فارس��ي را دربرگرفت. كاربري نوشت: »اگر نسبت 
هوشيارترش��دن و متمدن ت��ر ش��دن انس��ان ها را 
درنظر بگيريم، ترامپ همان هيتلر اس��ت و جهاني 
كه مي خواهد وحش��تناك تر از جهان جنگ جهاني 
دوم«، كارب��ري از محم��ود دروي��ش ش��اعر مبارز 
توييت كرد:»چيزي ش��بيه مرگ را ادامه مي دهيم 

و زندگي مي كنيم و چيزي ش��بيه م��رگ، پيروزي 
اس��ت«، كاربر ديگ��ري نوشت:»فلس��طين صحنه 
تقاب��ل هم��ه آزادگان و عدالتخواه��ان در مقاب��ل 
س��تمگران و متجاوزان اس��ت«، كاربري ش��هداي 
اي��ن حادثه را اين ط��ور توصيف كرد:»59 انس��ان، 
59 فكر، 59 عش��ق و 59 روياي زندگي«، كاربري 
درباره ش��هادت نوزادي به نام ليل��ي در اين فاجعه 
نوش��ت:»ليلي براي اس��راييل خطرناك بود. مرزها 
را شكس��ت، مي خواس��ت بزرگ ش��ود، ممكن بود 
ازدواج كند و بچه دار شود و به فرزندش مقاومت ياد 
بدهد. اس��راييل خيلي خوب مي دان��د كه يك مادر 
فلس��طيني چقدر براي امنيتش خطرناك اس��ت و 
هيچ دختري نبايد مادر ش��ود« و در نهايت كاربري 
درب��اره توجه ب��ه اين فاجعه و مس��ئله فلس��طين 
نوشت:»واقعا نمي شه گفت فلسطين به ما چه و بعد 
تزهاي روشنفكر حقوق بش��ري بديم. درد كشيدن 

همه آدم هاي دنيا بايد براي ما مهم باشه«. 

درد كشيدن همه آدم ها بايد براي ما مهم باشد

جواد طوسي

تيتر مصور|بناي سفارت امريكا در بيت المقدس
تجرد   روياز

در همين حوالي پرتاب  شدگي نگاه آخردمي با قدما

در اتاقي كه ب��ه اندازه يك 
تنهايي است / دل من / كه 
به اندازه يك عشقست / به 
بهانه هاي ساده خوشبختي 
خود مي نگ��رد / ب��ه زوال 
زيباي گل ها در گلدان / به 

نهالي كه تو در باغچه خانه مان كاشته اي... 
فروغ در اين ش��عر به مضموني اش��اره كرده كه 
بعدها بس��يار رواج پيدا كرد: »بهانه هاي ساده 
خوش��بختي«. كجا ديگر كسي توانسته چنين 
مضموني را به اين خوبي بپرورد و جاودانه كند؟ 
همه ما از اين »بهانه هاي س��اده خوش��بختي« 
داريم ولي شايد نتوانيم آن را با اين قدرت بيان 
كنيم. به نظرم اگر كس��ي بخواه��د به مصداق 
تازه اي از خوش��بختي هاي س��اده تازه جمعي 
در اين روزها اش��اره كن��د، بايد عب��ور از فيلتر 
تلگرام را ب��ه عنوان ش��اهد بياورد. م��ا با فيلتر 
و عبور از فيلترينگ آش��نا بودي��م، ولي قدرش 
را نمي دانس��تيم، اين روزها عب��ور از فيلتر )كه 
قبال براي مان عادي و پيش پا افتاده ش��ده بود( 
نوعي »مش��غوليات« تازه ايجاد كرده. ساعت ها 
مي نش��ينيم، انواع فيلترها را روي گوشي نصب 
)و عزل( مي كنيم، كش��ف مي كنيم كدام براي 
چه نوع گوش��ي اي خوب اس��ت و حتي در چه 
س��اعاتي كدام يك بهتر جواب مي دهد. چشم 
مي دوزيم ب��ه قهرمان داس��تان كه آن وس��ط 
به ص��ورت ش��كلك هاي عجيب مارا س��رگرم 
مي كند كه مباد حوصله مان سر برود و هيجان 
داريم كه اين بار كدام يك از اين فيلترش��كن ها 
جواب مي دهد! بعد هم پز و پيغام مي دهيم كه: 
»اين يكي كارگر افتاد!« هرچن��د اصوال دولت 
مستعجل اس��ت و به زودي بايد س��راغ بعدي 
برويم. بعيد مي دانم هيچ شهروند اروپايي، توان 
درك چنين لّذت هايي را داشته باشد. نمي دانم 
از مس��ووالن براي س��رگرم كردن مردم تشكر 
كنيم، يا ايجاد هيجانات تازه اين چنيني؟! ولي 
به هرحال از ايش��ان ممنوني��م و بدانند كه اين 

روزها خيلي يادشان مي كنيم. 

در روايت هاي زاهدانه پدرم از 
پيامبر اسالم)ص(  تعامالت 
شنيدم كه ايشان هنگام ندا 
كردن صاحب خانه، از پشت 
در سالم مي داد و صاحبخانه 
هم متعاقبا پاس��خ م��ي داد. 
شايد اين يك تصويرس��ازي محلي يك تعامل بود، 
اما تصويري از ندا كردن انسان ها توسط يكديگر هم 
هست. سالم كردن، در زمانه اي بيشتر معناي انساني 
خود را نشان مي دهد كه »زنگ« و »آيفون تصويري« 

امروزي وجود نداشت. 
اين »س��الم« و »درود«، در هر زباني كه باشد، نداي 
انس��انيت و به تعامل و گفت وگو خواندن و به پاسخ 
دعوت كردن انسان ها است. نداي س��الم، ما را براي 
پاس��خي انس��اني فرا مي خواند. اگر نوري يا اتفاقي 
پنهاني از آن س��وي ناديدني در برخيزد، مي توان با 
س��الم دادن، پاسخ انس��ان بودن را شنيد. فقط يك 
انسان است كه با سالم گفتن، خود را نشان مي دهد. 
اگر بهتر گفته شود، تنها گفت وگويي كه دو انسان را 
براي هم معرِّف و معّرف مي كند، گفت وگويي مانند 
سالم و درود است، كه به معني سالمتي، ستايش و 

تهنيت است. 
س��الم، ما را درون يك صحنه نمايش انسانيت قرار 
مي دهد. ش��ادي انس��ان بودگي به ما عطا مي كند. 
هنگام شنيدن اين واژه، ما خود را در جايگاه و معناي 
انسانيت فرض مي كنيم. شايد بديهي باشد، هنگامي 
كه عصباني و قهر هم هس��تيم، با ش��نيدن اين واژه 
احتمال دارد سالمي متقابل بگوييم. پاسخ سالم هم 
واجب است، يعني اگر انساني، ديگري را به انسانيت 
و تعام��ل فرابخواند، ديگري گريزي جز انس��انيت و 
دوستي ندارد. »سالم«، انسان ها را به هم مي رساند و 
تنها با سالم گفتن و واژه هايي اينچنين است كه دو 
انسان براي هم شناخته و آشنا مي شوند. اما ندا كردن 
با واژه هايي كه نتواند چنين كارك��ردي را بنماياند، 
شايد كمي نگران كننده باش��د. ولي چه خوب است 
»سالم«، كه انس��ان ها را به هم مي رس��اند، حتي از 

پشت درهاي بسته. 

بزرگداش��ت فردوس��ي بايد روز بيست و 
چهارم اسفند يعني روزي كه شاهنامه به 
پايان رسيد برگزار ش��ود اما پيش تر يكي 
از وزراي رييس دولت اصالحات بيست و 
پنجم ارديبهشت را به عنوان بزرگداشت 
فردوسي در نظر گرفت و حاال سال هاست 
كه در اين تاريخ به بهانه بزرگداشت فردوسي برنامه هايي برگزار 
مي شود. مردم هم خواهي نخواهي در اين روز با فردوسي آشنا 
مي ش��وند و ياد او را زنده نگه مي دارند. اگر ما ندانيم و نشناسيم 
كه فردوس��ي چه مرد بزرگي بوده و چه كار عظيم و جهاني در 
تاريخ ادبيات انجام داده، طبعا قدر زحمات او را نخواهيم دانست. 
گرچه او مدت زمان مديدي اس��ت كه از جه��ان رفته اما اگر ما 
بخواهيم ياد و خاطره او را زنده نگه داريم و سپاس��گزار زحمات 
او باشيم، بايد روز بزرگداش��ت او  را جدي بگيريم و به بهانه اين 

رويداد در شناخت هر چه بيشتر مردم نسبت به او قدم  برداريم. 
اين رسم تمام دنياست كه به بهانه بزرگداشت اسطوره هاي ادبي  
مراس��مي برگزار مي كنند و با هدف آشنايي بيشتر نسل جوان 
و زنده نگه داش��تن ياد و خاطره مش��اهير ادبي اين رويدادها را 
جش��ن مي گيرند. طبيعتا برگزاري اين مناس��بت ها مي تواند 
به ش��ناخت هر چه بيشتر اس��طوره ها كمك كند و جامعه را از 
فراموشي آنها نجات دهد. بدون ش��ك وقتي حرف بزرگداشت 
اين چهره ها به ميان بيايد، جوانان هم باالخره اندك يا بس��يار 
متوجه مي ش��وند و يك ش��وري جامعه را فرا مي گي��رد و اين 
احساس برانگيخته مي شود كه جاي فردوسي يا ديگر بزرگان 
خالي اس��ت و چه كارهايي باي��د كرد كه اس��طوره هاي بزرگ 
فراموش نشوند. كس��اني كه در راس و مركز اين جريان ها قرار 
دارند، مي توانن��د با برگزاري برنامه هايي به اين مناس��بت ها به 
شناخت بيش��تر مردم و به خصوص جوانان كمك كنند. طبعا 
اگر بنا باشد براي بزرگداشت چنين مناسبت هايي تنها به ثبت 
در تقويم اكتفا كني��م، نمي توانيم اميد به ش��ناخت يا افزايش 
آگاهي ديگران داشته باش��يم. من به عنوان كسي كه در امواج 
اين جريان هستم مي بينم كه برگزاري چنين بزرگداشت هايي 
در ش��هرهاي مختلف و دعوت مردم به شركت در آنها مي تواند 
تاثيرگ��ذار و نتيجه بخ��ش باش��د. اما اگ��ر قرار باش��د چنين 
رويدادهايي در تقويم تعريف ش��وند و برنامه هايي هم جسته و 
گريخته برگزار شود اما مردم خبردار نشوند، مسلما اشكالي در 

آن هست و نمي توان به نتيجه بخش بودن آنها اميد داشت.

بچه ك��ه ب��ودم دو ب��رادر در 
همس��ايگي مان، همبازي ام 
آن  از  پدرش��ان  بودن��د. 
ارتشي هاي سخت گير بود كه 
به بچه ها پول توجيبي نمي داد 
و مي گفت هرچ��ه بخواهيد 
خودم براي ت��ان مي خرم و صالح هم نمي دانس��ت 
براي بچه ها بس��تني بخرد. در عوض وقتي پدر براي 
خريد نان پنج تومان بهش��ان مي داد، موقع برگشت 
مي گفتن��د دو تومانش را گم كرديم. س��پس كتك 
مفصلي بابت سهل انگاري نوش جان مي كردند و بعد 
با ميل فراوان بس��تني مي خوردند. يك بار پرسيدم 
چرا س��ر راه برگش��تن بس��تني نخورديد و آنها هم 
گفتند بستني با دلش��وره كمتر از دو تومان مي ارزد 
ولي بستني با خيال راحت خيلي بيشتر از دو تومان 
ارزش دارد. البد بس��تني فروش هم نمي دانست كه 
بس��تني هايش براي اين دو برادر دو تومان به عالوه 

يك كتك سير مي ارزد. 
در هر معامله از يكس��و پولي رد و بدل مي ش��ود و از 
سوي ديگر ارزشي. خريدار وقتي چيزي را مي خرد 
كه متقاعد ش��ده باش��د آنچه خريده »ارزش��ش را 
داشته«. در عوض فروش��نده وقتي راضي به فروش 
كااليش مي شود كه مطمئن باشد آنچه مي فروشد 
در قبال پولي كه كسب مي كند »چيزي نيست«. به 
عبارت ديگر فروشنده متقاعد شده آنچه مي فروشد 
كااليي »ناچيز« اس��ت؛ حتي اگر جواهر باشد. البته 
برخي ناچيزها گران ترند و برخي ارزان تر. فروشنده 
هيچ وقت متوجه ارزِش واقع��ي كااليش نزد خريدار 
نمي شود چه اگر مي ش��د، احتماال هيچگاه دلش به 
فروش راضي نمي شد. وقتي بليت اتوبوسي به قيمت 
۱۰۰۰ تومان مي خريم كه به مالقات عزيزي برويم 
بليت فروش مثل آن بستني فروش نمي فهمد كه اين 
بليت بسيار بيشتر از ۱۰۰۰ تومان براي مان مي ارزد. 
آژانس هاي مسافرتي خدمات شان را كاال مي دانند و 
خود نمي فهمند در حال ف��روِش رويايي ماندگار به 
خريدارند كه با هيچ رقمي قابل معاوضه نيس��ت. به 
اين ترتيب در يك معامله فارغ از اينكه چه پولي رد و 
بدل مي شود، غالبا اين خريدارانند كه سود مي برند و 

فروشندگان متضرر مي شوند. 
البته در اين ميانه بعضي خريداران اين هنر را دارند 
كه با پول كمتر، ارزش بيشتري را نصيب خود كنند. 
وقتي براي خريد »خانه«اي پول��ي مي پردازيم اين 
پول خريِد »خانه« نيست، چون براي ما كه جايي را 
به مثابه خانه برگزيده ايم آنجا واجِد صفايي بي قيمت 
است، آنچه كه پرداخته ايم در واقع هزينه راضي كردن 
كسي اس��ت كه خانه  ما در اس��ارت اوست. بسيارند 
مواقعي كه ما بهاي واقعي امور را نمي دهيم بلكه پول 
رهايي ش��ان را مي دهيم؛ مثل وقتي ك��ه كتابي را از 
قفسه كتابفروشي آزاد مي كنيم. اين گونه كه بنگريم 
براي ۱۰۰۰ تومان هيچ ارزش��ي نمي توان قايل شد؛ 
برخي اين هنر را دارند كه از آن به اندازه ۱ تومان بهره 
برند و برخي آن را همچون طعمه اي مي كنند براي به 

دام انداختن ميليون ها تومان. 
در جامعه س��ودازده همه فروش��نده اند حتي وقتي 
خريدارن��د. در چني��ن جامع��ه اي كس��ي »خانه« 
نمي خرد بلك��ه »ِملكي« مي خ��رد و ب��ه اين اميد 
مي خرد ك��ه روزي آن را گران تر بفروش��د. پس در 
حين خريداري در نوبِت فروش��ندگي است. جامعه 
سودازده خريداِر سفر نيس��ت حتي اگر سفر زيارت 
خانه خدا باشد؛ او فروشنده كاالهايي است كه قصد 
كرده با خود از س��فر بياورد تا هزينه سفر را به عالوه 
س��ودي نصيب خود كند. جامعه ما اكنون سودازده 
اس��ت؛ جامعه اي كه هم��ه در آن متضررن��د و هنر 
توليد هي��چ ارزش��ي را ندارند. درجامعه س��ودازده 
ارزش��مندترين چيزي كه توليد مي ش��ود »پول« 
اس��ت و درس��ت به همين علت پول دايما در حال 
بي ارزش تر شدن است. اما مي شود عكِس حالت فوق، 
جامعه اي را تصور كرد كه در آن همه خريدارند و در 
آن هيچ چيزي رد و بدل نمي شود جز ارزش. ارزش 
آن چيزي اس��ت كه آدمي در پدي��د آوردنش ايفاي 
نقش مي كند و امري اس��ت ماندگار. ارزش��مند آن 
چيزي است كه هيچ وقت »كهنه« نمي شود وليكن 
از بدو پيدايش »كهن« اس��ت يعني براي ماندگاري 
تدارك ديده شده است؛ مثل قالي كرمان كه هر چه 
پا بخورد ارزشمندتر مي ش��ود. در چنين جامعه اي، 
فروشندگانش نيز خريدارند و آنچه فروخته اند را نه به 
طمع كسب پول كه به طمع كسب امري ارزشمندتر 
فروخته اند. در ش��رح احوال دروي��ش عبدالمجيد 
طالقاني، خوشنويس برجسته دوره صفوي، آمده كه 
سلوك درويشي داشت و در نهايت فقر در حجره اي 
در مدرسه كاسه گران اصفهان روزگار مي گذراند. از 
جمله ارزشمندترين دستخط هايي كه از او باقي مانده 
حواله هايي اس��ت كه براي دكانداران در ازاي حوايج 
يوميه مي نوش��ته. مثال حواله اي از او باقي است كه 
براي خريد س��ه غاز روغن چراغ نوش��ته. پيداست 
كه »فروش��نده« روغ��ن، »خريداِر« خ��ط درويش 
عبدالمجيد بوده و آنچه فروخته طعمه اي بوده براي 
صيد چيزي در حد جواهر. قابل تصور نيست كيفيت 
زندگي در جامعه اي ك��ه عّصارخانه دارانش چنين 
فهمي از ارزش ها دارند. در چنين جامعه اي يكسره 
ارزش است كه رد و بدل مي ش��ود و اصال چيزي جز 
ارزش توليد نمي ش��ود، چون فقط ارزش اس��ت كه 
مش��تري دارد و همه خريدارند. راس��تي در چنين 

جامعه اي ۱۰۰۰ تومان چقدر مي ارزد؟

۱۰۰۰ تومان چقدر مي ارزد؟اسطوره ها فراموش نشوند سالم انسانها را نزديك مي كندبهانه هاي تازه خوشبختي
سيد محمد بهشتيفريدون جنيديمحمد  زينالي اُناريرضا ضياء

تخته سياه حركات موزون

امروز و در موسسه هفت اقليم، مراسم ديدار با رضا جواليي، نويسنده برگزار مي شود و اين نويسنده 
درباره تجربه هاي نوش��تن و زيس��تن در فضاي ادبيات داس��تاني صحبت مي كند و به س��وال هاي 
عالقه مندان به داستان نويس��ي پاس��خ مي دهد. عالقه مندان در اين نشس��ت مي توانند همزمان با 
آشنايي با جهان بيني اين نويسنده درباره داستان و نوشتن، سوال ها و ابهام هاي ذهني شان در مورد 
نويسندگي و چگونگي مواجهه با موانع نوشتن را مطرح كنند. چهارشنبه را با اين برنامه فرهنگي و 
در ساعت 6 عصر مي توانيد به پايان برسانيد. امروز هواي تهران دوباره ابري و پر از رعد و برق است و 

دماي هوا هم از ديروز پايين تر است. 

چهارشنبه فرهنگي 

حذف عكس ابوعلي سينا/ عيب و اشكال بيمه را حل كرد
عكس او روي جلد دفترچه/ سال ها بيمه را معطل كرد

سازمان رفع اين گره را به/ عده حاذقي محول كرد
بوعلي حذف شد به اين ترتيب/ بايد اين گونه رفع معضل كرد

البته اين روش كمي راِه/ جعل تاريخ را مدلل كرد
تركيه ادعا كند فردا/ مال ما بوده بوعلي سينا

ابن سينا و معضل بيمه

مهدي استاد احمد 
شعر طنز

*نام فيلمي از وودي آلن

#   فلسطين 


