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نشستروز

راننده نگاهي به مس��افرهاي تاكسياش كرد .مردي كه جلوي تاكسي نشس��ته بود ،به بيرون خيره شده
بود و عرق ميريخت .زن كه عقب تاكس��ي نشس��ته بود هم بيرون را نگاه ميكرد و عرق ميريخت .پس��ر
جواني كه پهلوي زن نشس��ته بود ،به صفحه موبايلش نگاه ميكرد و با يك نفر چت ميكرد .راننده گفت:
«خيلي جالبه».
مرد پرسيد« :چي؟» راننده گفت« :من تازگيها به مسافرهام خيلي نگاه ميكنم ،هيچكدومشون بيخودي
لبخند نميزنند ».مرد گفت« :خب ».راننده گفت« :ولي مس��ووالن خيليهاش��ون هميشه دارند لبخند
ميزنند ».مرد گفت« :راس��ت ميگيد .واقعا چرا؟» راننده گف��ت« :نميدونم واال ...ولي لبخند الكي اصال
دوست ندارم ».زني كه عقب تاكسي نشسته بود لبخند زد .پسر جوان همچنان پيغام ميداد...

در همين حوالي

در حوالي ادبيات

رضا ضيا

اسداهلل امرايي

هركي يارش...؟

آن وقت ،من بورخسم

جاي ش��ما خالي چند شب
پيشدرشهرمانرفتهبوديم
كنسرت .يكي از تصنيفها،
آهنگ قديمي «آسمون به
اين گپي ،گوشهش نوشته»
ب��ود ،ولي ديدي��م خواننده
ادامهاشراچنينخواند«:هركيخوبيبكنه،جاش
تو بهشته»! بنده كه از شدت تعجب دست حيرت
به دندان ميگزيدم ،ابتدا فكر كردم ،خواننده شعر
را فراموش كرده و در لحظه چيزي خوانده .هرچند
تكرارقاطعانهاينبيتبههمينصورت،ايناحتمال
را منتفي كرد .بعدا از دوستان پرسيدم كه ماجرا چه
بوده و فهميدم كه اداره ارشاد اصفهان ،به اين بخش
اشكال كرده و خواننده هم به جايش چنين عبارتي
سرهمكرده!عنايتفرموديد؟ازنظرارشاداصفهان،
خواندن «هركي يارش خوشگله» در يك تصنيف،
موجب اغواي شهروندان ميشود! حقيقتا متوجه
نميشوم اين عزيزان در چه فضايي سير ميكنند،
كه اداي اين جمله را غيرمجاز ميش��مارند و فكر
نميكنند كه در دنياي ام��روز اين حركات چقدر
عجيب اس��ت .فكر نميكنند كه چند سال ديگر
خودشان به اين كارهاي خودشان ميخندند؟ در
مجله «براي فردا» مصاحبهاي ميخواندم درباره
ممنوعيت دوچرخهسواري بانوان ،با حجهاالسالم
نصراصفهاني،ايشانگفتهبود«:درهميندانشكده،
بخشنامه كرده بودند ،حتي بنر زدند كه :كسي حق
ندارد به گوگل وصل شود! حاال ديگر دست از اين
حرفهايشانبرداشتهاند.امروزهمبهشانبگويي،
خودش��ان اصال باورشان نميش��ود .حاال موضوع
دوچرخهسواري هم همين اس��ت .انشاءاهلل 10
سال ديگر ميبينيد خودشان و بچههايشان دارند
دوچرخهسواري ميكنند( »...ماهنامه براي فردا،
شمارة  ،22تيرماه  ،1397ص )64
مدتي قبل از آن هم به تصنيف پرويز ياحقي و بيژن
ّ
ترقي اشكال كرده بودند كه« :موي تو قرارم به هم
ميزند...لبهايتوخوندردلمميكند»اجازهاجرا
ندارد و خواننده ميخواند :غمهاي تو خون در دلم
ميكند! نيز در همين اداره عزيز به نويسنده اجازه
نداده بودند كه عكس استاد تاج اصفهاني را با عمامه
چاپ كند .با اين استدالل كه ايشان آوازخوان است
و نبايد عكس��ش با عمامه چاپ شود .هرچه مولف
اصرار كرده بود كه :آخر اين عك��س دهها هزار بار
چاپ شده ،حتي در همين شهر در همين شماره
فالن مجله چاپ ش��ده ،ولي باز ه��م اين اصرارها
بيفايده بوده.
البته تا وقتي اين اجحافها رس��انهاي نش��ده ،كه
فبها المراد .اما وقتي سروصدايي بلند شد ،آقايان
خيلي راحت ميگويند :بله ،حاال در يك گوشهاي
هم اش��كالي هس��ت ،نبايد كليت كار را زير سوال
برد .ولي به نظر بنده ،اتفاقا اشكال از همين كليت
است .همين كلمه «مميز» را ببينيد؛ يعني كسي
كه «تمييز» ميدهد .تشخيص ميدهد .بقيه اين
تشخيص را ندارند و ايشان ميفهمند.
سعدي ميگويد:
اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي  /برآورند غالمان
او درخت از بيخ
ب��ه پنج بيضه ك��ه س��لطان س��تم روا دارد  /زنند
لشكريانش هزار مرغ به سيخ
وقتي باالسريها دستوري ميدهند ،زيردستيها
هزار پله شديدتر عمل ميكنند و به جاي خبر ،سر
ميآورند .اش��كال هم از آنان نيست .فكر ميكنيد
اگر در باقي دنيا بود ،چنين سوءاستفادههايي پيش
نميآمد؟ قطعا آنجا هم عدهاي كاسه داغتر از آش
ميشدند .براي همين هم هست كه در كشورهاي
پيشرفته از اس��اس جلوي اين كارها را ميگيرند:
سر چشمه شايد گرفتن به بيل  /چو پر شد نشايد
گذشتن به پيل.
وقتي كاري حدود و ثغور نداشته باشد ،سليقهاي
ميشود .وقتي هم حالت بروكراتيك و اداري به خود
گرفت ،مامور دولت براي اينكه براي خودش دردسر
نشود ،نهايت س��ختگيري و محكمكاري را خرج
ميكند كه مبادا خودش مورد پرسش قرار گيرد.
طبيعتا اين س��ختگيريها هرچه از مركز دورتر
شد ،شديدتر هم ميش��ود .يكبار يكي از دوستان
هنرمند اصفهاني به رييس اداره ارشاد گفته بود :آقا
شما بفرماييد كه باالخره اصفهان جزو جمهوري
اسالمي هست يا نه؟! چون مسائلي كه در پايتخت
مجاز است ،اينجا ممنوع است .همان قضيه سيب
ملك؛ در پايتخت چيزي گفته ميش��ود ،ولي در
شهرستانها هزار برابر سختگيري بيشتر است.
موارد فراواني سراغ دارم كه نويسنده در اصفهان،
براي فرار از سانس��ور ،كتاب را براي گرفتن مجوز
به تهران و حتي قم برده اس��ت! باور ميكنيد؟ در
قم راحتتر ميش��ود مج ّوز گرفت! متاسفانه افراد
هم چون به اصطالح ،كارش��ان گير است ،جرأت
نميكنند كه اين مشكالت را گزارش كنند و اين
مشكالت روي هم تلنبار ميشود و به تدريج تبديل
ميشود به يكي از داليل مهاجرت به پايتخت و بعدا
مهاجرت به خارج .به نظرم بهترين راه اين است كه
هنرمندان وقتي به چنين مواردي برخورد كردند،
تاجاييكهميتوانندآنرابهاطالعديگرانبرسانند،
تا ديگر چنين مواردي تكرار نشود .به خدا اين كار
بيشتر به «مصلحت» است.

«مادر ميگويد برايمان
ماش��ين بگيرند .ميگويد
باي��د هرچ��ه س��ريعتر
برگرديم خان��ه .صدايش
تكان��م ميده��د .محيط
اطراف را احساس ميكنم.
ميخواهم جلوش را بگي��رم اما زبانم بند آمده
و اختيار تنم با من نيست .خاله ميگويد براي
ناه��ار برويم خانه پاپ��ا .ميگوي��د كل فاميل
جمعاند.
م��ادر نميخواهد ب��ه آن خانه ب��رود ،آن هم
حاال كه خانم كوچ��ك و پاپا رفتهاند .ميگويد
تحم��ل آن همه خاط��ره را ن��دارد .ميگويد
ت��ا همين ج��ا براي��ش كاف��ي اس��ت .هرچه
اصرار ميكنن��د نميتوانند م��ادر را به ماندن
راضي كنن��د .منصور م��يرود ك��ه برايمان
ماشين بگيرد.
م��ن ص��داي فري��اد پرن��دگان را بهوض��وح
ميشنوم .جهان را برداشته است .سوار ماشين
كه ميشويم منصور خم ميشود و دستش را از
كنار من كه صندلي عقب نشستهام دراز ميكند
و چيزي به راننده ميدهد .تمام».
عطيه عطارزاده رمان «راهنماي مردن با گياهان
دارويي» را نوشته كه نشر چشمه در مجموعه
كتابهاي قفس��ه قرمز نشر چش��مه است كه
چاپ شش��م آن به بازار آمده است .كتابهاي
قفسه قرمز چشمه ،داس��تانهاي ساختارگرا،
جري��ان گري��ز و ضدژان��ر را دربرميگيرن��د.
اين كتاب نخس��تين اثري اس��ت كه از عطيه
عط��ارزاده خواندهام و پيش از اي��ن كاري از او
نخوانده بودم.
رم��ان داس��تان زندگ��ي دختر جواني اس��ت
ك��ه در پن��ج س��الگي ،ب��ر اث��ر فرورفتن گل
عاقرقرحا در چشمانش ،بينايياش را از دست
داده است.
او كه حاال  17سال اس��ت رنگ دنيا را نديده،
از تجربههاي��ش ،از ادراك خ��اص نابينايان ،از
بوه��ا و صداها براي ترس��يم دنياي پيرامونش
بهره ميگيرد.
هرچن��د چش��مانش نميبين��د ،در خانهاي
همراه مادرش ،در كار خش��ك كردن ،تركيب
و آمادهس��ازي گياهان داروي��ي كار ميكند.
نابينايي او باعث ش��ده ق��واي ديگرش تقويت
شود.
اي��ن رم��ان  ۲۳فص��ل دارد كه ه��ر فصل را
نويس��نده با عنوان پرده مشخص كرده است.
نويس��نده جاي��ي از رمان به فك��ر ميافتد كه
چرا بورخس نيس��ت.مگر نه اينك��ه بورخس
هم از ش��كم مادر بورخس به دنيا نيامده و بعدا
بورخس شده:
«هروقت گرفتار افكار دردناكي مي ش��وم كه
مثال چرا بورخس نيس��تم و تا كي بايد عمرم را
صرف جدا كردن برگ رازقي از ساقه و كوبيدن
گل در هاون كن��م ،ياد اين حرف مادر ميافتم
كه اگر ياد بگيرم معناي همين كارهاي كوچك
را بفهمم ،زندگي حقيق��ي يا همان چيزي كه
روح س��اري در جهان مينامدش ،درونم به راه
ِ
ميافتد .ديگر مهم نيس��ت بورخس باش��م يا
نباشم .حتي اگر ساعتها بيحركت گوشهاي
بنش��ينم ،در بودنم روي زمين و حتي كوبيدن
رازقي در هاون ،در روحي شريكم كه بورخس
هم بخشي از آن است و آن وقت ،من بورخسم».
هشتگ روز

ارتش دروغي شكست خورد

كنس��رت امير مقصودلو يا همان «تتلو» در
تركيه كنسل ش��ده و اهالي توييتر با شنيدن
اين خبر جش��ن و پايكوبي مج��ازي خود را
آغاز كردهاند.
تتلو ،برخالف اينس��تاگرام در توييتر نهتنها
طرفدار ندارد ك��ه منتقدان بس��ياري دارد.
منتقداني كه از ش��نيدن خبر فروش نرفتن
بليتهاي كنسرت او ،نهتنها ناراحت نشدند
كه حتي آن را دستمايه شوخي و خنده كردند
و هشتگ «كنسرت» را داغ كردند.
مجموع��ه نوش��تههاي جمعش��ده در اين
هشتگ و در روز چهارش��نبه آن قدر بامزه و
سرش��ار از طنز ايراني بود كه تعدادي از آن را
انتخاب كرديم:
«كنسرتش به خاطر فروش فقط  273بليت
كنس��ل ش��ده ،زندگي هنوز خوشگلياش رو
داره»« ،اي بابا اين كنس��رت هم كه كنس��ل
ش��د ،حاال ب��ا گوجههايي ك��ه خريدم بهش
پرت كنم چ��ي كار كنم»« ،خوب ش��د اين
كنس��رت وس��ط اينهمه بدبختي كنس��ل
ش��د تا يه روزنه اميدي باقي بمونه ،كمرمون
داشت ميشكست»« ،يعني اگه من كنسرت
ميذاش��تم حداقل  500بليت ميفروختم،
اين چه جوري نتونس��ته ،خودش شاهكار به
حساب مياد»« ،بچه همسايه ما بره تو پارك
كلهمعلق بزنه بيشتر از اين آدم جمع ميشه
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سينماسايكو

امشب و در موسسه خوانش فيلم «پي» به كارگرداني دارن آرنوفسكي اكران ميشود.
پس از اكران اين فيلم و به روال هميشگي برنامههاي سينماتك اين موسسه ،دكتر
محمدرضا گلزاري با نگاهي به «سينماسايكو» اين فيلم را نقد و تحليل ميكند.
فيل��م «پي» ك��ه در س��ال  1998س��اخته ش��ده ،تريلري روانشناس��انه اس��ت
درب��اره ي��ك نابغ��ه رياض��ي ك��ه معتق��د ب��ه ش��كلگيري جه��ان ب��ا اع��داد
اس��ت .نمايش اي��ن فيلم س��اعت پن��ج و ني��م بعدازظه��ر در موسس��ه خوانش
ب��ه آدرس خياب��ان طالقان��ي ،خيابان به��ار ش��مالي ،كوچه بهش��ت ،پالك 11
آغاز ميشود.

تيتر مصور| گرماي جهاني
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صاحب امتياز و مديرمسوول :الياس حضرتي
جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري :بهروز بهزادي
سردبير  :سيدعلي ميرفتاح
معاون اجرايي :حجت طهماسبي
مشاور مدير مسوول :محمد حضرتي
رئيس سازمان آگهي ها :علي حضرتي
نشاني:خيابان ستارخان ،خيابان كوثر دوم ،بن بست مينو
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روشناييهاي شب

حسنلطفي

با من حرف بزن

معجزه حرف زدن با ديگ��ران فقط مال
س��ينما و فيلمهايي مثل با او حرف بزن
ساخته پدرو آلمودوار نيست .در زندگي،
عالم رفاقت ،دنياي سياست و ....هم اين
عمل كارك��رد و نتيج��ه دارد؛ نتيجهاي
ك��ه اگر چه ممكن اس��ت هزين��هزا هم
باشد عاقبتش خير است.ش��ري هم اگر باشد ،البد مال وقتي
است كه اين حرف زدن به داليلي ،يكجايي قطع شده است يا
حرفزننده به برد خودش و باخت آن يكي فكر ميكرده است.
نبود صداقت و اصول الزم و اوليه حرفزني و حرفشنوي هم
كه جاي خود دارد.البته نبايد شك كرد حرف زدن اگر ديالوگ
و دوجانبه باشد انسانيتر يا به قولي دموكراتيكتر است .ولي
اين امرگاهي اوقات (مث��ل فيلم آلمودوار و صحبتهاي چند
شب قبل رييسجمهور) ممكن نيست .چارهاي جز مونولوگ
براي حرف زن و حرف ش��نو باق��ي نميماند .البت��ه اين نوع
مونولوگ هم بيجواب نميماند.
نمونهاش عكسالعمل ش��نونده مونولوگ ش��خصيت فيلم با
او حرف بزن اس��ت ك��ه در انتهاي فيلم ديده ش��د .حرفهاي
حس��ن روحاني هم كه خودتان بهتر در جريانش هس��تيد .از
لحظهاي كه او به سوال اول مجري پاسخ داد دنياي مجازي پر
از عكسالعملهاي شوخي و جدي ،صوتي و تصويري ،مقاله و
طنز و ...شد .اميدوارها اميدوارتر شدند ،رقباي سياسي شمشير
از رو بستند ،با انصافها هم مروت نشان دادند و نيمه پر و خالي
را با هم ديدند .عدهاي هم مثل هميشه جدي را شوخي و شوخي
را جدي جواب دادند .دالر ارزانتر ش��د و .....اما آنچه مشخص
است اين مونولوگ نيز همانند فيلم درجه يك آلمودوار پاسخ
اصلياش را در انتهاي دوران رياس��تجمهوري حسن روحاني
و در س��ال  1400خواهد گرفت .اگر او در اين حرف زدن امروز
و مونول��وگ فرداها به صداقت ،راس��تگويي ،انص��اف ،اعتماد
به مردم ،دورانديش��ي ،حرفهاي ش��دني و ...گ��ردن بگذارد،
عكسالعمل خوب��ي خواهد گرفت .اگرچ��ه اين عكسالعمل
دلواپس��ان تماميتخواه را ناآرامتر و دلواپست��ر خواهد كرد
اما نتيجه عكسالعمل مردم اگر اش��ك هم باش��د ،اشك شوق
خواهد بود .سخت اس��ت و نيازمند معجزه .اما شخصيت فيلم
ب��ا او حرف بزن ديالوگ درجه يكي دارد« .من به معجزه اعتقاد
دارم .معجزه پنهان اتفاق ميافتد .طوري كه خودت هم متوجه
آن نميشوي».
زير ذرهبين

شكارچي را تربيت كنيم تا محيطبان نميرد
زماني كه در درگيري با متخلفان
محيطبان و جنگلباني در درگيري
با شكارچيان شهيد ميشود ،خبر
آن به س��رعت در جامعه ميپيچد
و توجهها را به س��مت خود جلب
ميكند .ام��ا اين توج��ه بيفايده
حميد ميرزاده
است ،زيرا او ديگر در بين ما نيست
و ي��ك حافظ ديگر طبيعت جان خود را از دس��ت داده
است.
شهادت محيطبانها اليهرويي و تلختري از مجموعهاي
از اتفاقات ريشهداري است كه در ايران ،در حوزه حفاظت
از محيط زيس��ت و مناب��ع طبيعي ميافت��د و معموال
رسانهها به آن توجهي نميكنند .از اينروست كه ما بايد
در كنار درخواست مجازات به اين نكته توجه كنيم ،چه
انگيزهاي ش��كارچي را به منطقه حفاظت شده كشانده
و سبب درگيري و كشته شدن محيطبان شده است.
ما از مديريت نرمافزاري زيستگاههاي طبيعي غافل شده
و تمام بار حفاظت را به گردن  3000محيطبان و حدود
 1400نفر جنگلبان انداختهايم .ما هيچگاه فكر نكرديم
#لغو_كنسرت

ت��و پارك»« ،پس��رعمه من گيت��ار ميزنه و
ميخون��ه حداق��ل  300تا»« ،ب��ا  4ميليون
فالوئر 273 ،بليت فروخته ،حاال عصبانيه داره
به همهشون فحش ميده ...خدايا شكرت ،اينا
هم بزنن آنفالوش كنن»« ،مهم نيس��ت اين
كنسرت كنسل ش��ده ،مهم اينه كه  273نفر
داريم كه حاضرن برن كنس��رت»« ،شاخص
اميد به زندگيم افزايش پيدا كرد :كنس��رت
تتلو كنسل شد»«،خانوما ،آقايون؛ فالوئر به
كسي وفا نكرده...درس عبرت بگيرين»« ،به
نظرم همين تعدادي هم ك��ه بليت خريدن،
فراتر از انتظار بودن»« ،واقعا انتظار داشته اين
بچه دبيرس��تانيا تو اين وضعيت از مامانشون
پول بگي��رن و برن تركي��ه؟»« ،معلومه ،اين
تتليتيا هيچ كدوم به سن قانوني نرسيدن كه
بتونن بدون اجازه والدين از مرز خارج شن»،
«داس��تان كوتاه طنز :كنس��رت تتلو فروش
نرفت»« ،حاال اينكه خ��ودش رو فالوئرهاش
حس��اب كرده بود هيچ ،بعضيه��ا رو بگو كه
رو فالوئره��اي اين حس��اب ك��رده بودن»،
«همون موقع كه گرفتنش و گفت فالوئرهام
مي��ان دنبال��م و كال  10نف��ر رفت��ن باي��د
ميفهميد و ديگه كنس��رت نميذاش��ت»،
«آق��ا اين ميگفت اس��تاديوم آزادي واس��ه
كنسرتم جا نداره» و «ارتش فيك هم شكست
خورد».

از چه روشهايي استفاده كنيم تا فشار كار محيطبانان
را كم كرده باش��يم .اين روشها كم نيستند و بسياري
از آنها خالقانهاند.
از قديميتري��ن روشهايي كه در دنيا در اين زمينه به
كار گرفته و نتايج موفقي هم داش��تهاند ،تعريف منافع
مالي براي جامعه محلي حاشيه زيستگاههاست .فروش
محصوالت زيستگاهي ،اكوتوريسم و شكار از جمله اين
موارد است كه ش��كارچيان بالقوه محلي را به حافظان
طبيعت بدل ميكنند.
بر اس��اس پژوهشهاي صورت گرفته ش��كار غيرمجاز
با س��ه انگيزه منافع مالي و اقتصادي ،مسائل فرهنگي
(ش��كار را جزو افتخارات خ��ود ميدانند) و انگيزههاي
تالفيجوي��ي انج��ام ميش��ود .در ايران ما ب��راي اين
قضيه ك��م كار فرهنگ��ي انجام ندادهايم ،اما ش��هادت
ص��د و بيس��ت و دومين محيطب��ان نش��ان ميدهد،
پرداخت��ن تكعامل��ي موثر نبوده اس��ت .م��ا نفرت از
ش��كارچي را به جامع��ه تزريق كردهاي��م ،در حالي كه
ني��از اقتص��ادي جامعه محل��ي براي مع��اش را به كل
ناديده گرفتيم.

عكسنوشت
ز ن��د هر و د
اصفهانخشك
شده است .اگر
عكسهاي مردمان اين ش��هر را از
زايندهرود ببينيد از خش��كي اين
رود هميش��ه جاري ،حي��رتزده
ميش��ويد .تبعات اين خشكي هم
براي مردم اصفهان كم نبوده؛ اهالي
اين شهر بخشي از روحيه سرزنده
خ��ود را از اي��ن رود ميگرفتن��د و
عالوه ب��ر گردوغبار و آس��يبهاي
محيطزيستي ،خشكي زايندهرود
مردم ش��هر را جديتر و غمگينتر
كرده .اما در همين روزگار س��خت
ك��ودكان اصفهان��ي فرصتها را از
دست نميدهند و همچنان زندگي
را زيبا ميببينند .اينطور است كه
عكاسها فرصت پي��دا ميكنند تا
در ميدان نق��ش جهان عكسهاي
زيباي��ي از آبتن��ي بچهه��ا در
حوض بزرگ اي��ن ميدان بگيرند و
مجموعهاي تهيه شود از سرزندگي
و ش��ادي كودكاني كه آينده از آن
آنهاست .عكس��ي كه ميبينيد در
خبرگزاري تس��نيم منتش��ر شده
است.

اگر ما به قشري از ش��كارچيان كه بر مبناي اقتصادي
مبادرت به شكار ميكنند ،توجه كرده بوديم تعداد آنها
روز به روز افزايش پيدا نميكرد .در مقابل ما برخوردهاي
سفت و س��خت قضايي را با اين افراد انجام دادهايم كه
همين برخوردها توانسته است ،انگيزه تالفيجويانه را
براي عدهاي از آنها به وجود بياورد.
از اينروس��ت كه براي حل اين چالش نياز است ،روي
مجازاتهاي ش��كار غيرمجاز دقت كنيم ،ميش��ود با
مجازاتهاي جايگزين شكارچي را به رويكردي تشويق
كنيم كه به نفع حيات وحش و محيط زيس��ت باشد .ما
بايد به انگيزههاي ش��كارچيان توجه ك��رده و آنها را با
مجازاتهاي هدفمند ،مديريت كنيم.
تا زماني كه به انگيزههاي شكار غيرمجاز و دستاندازي
آگاه نباشيم ،توان مديريت آنها را نداريم و باز هم تمام
فش��ار حفاظ��ت را روي دوش محيطب��ان مياندازيم.
اتفاقات تل��خ در آينده و كش��ته ش��دن محيطبانان و
جنگلبانان گريزناپذير نخواه��د بود اگر الگوي خود را
در حفاظت از حيات وحش تغيير ندهيم و براي آن فكر
اساسي نداشته باشيم.
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در خواب خيابان
سيد اكبر ميرجعفري

پيشرفتهاي يك سازمان علمي

اداره ما يك سازمان علمي
اس��ت؛ اما اج��ازه بدهيد
شرح پيش��رفتهاي آن را
از همان جلوي در ش��روع
كنيم؛ بله :دستگاه حضور
و غياب .سالهاي نخستي
كه پايم به اين اداره باز شد ،كارتهاي حضور و
غياب ما مقوايي بود.
اين مقواها در قطع پالتوي��ي بودند و صبح كه
وارد اداره ميش��ديم ،آن را در دستگاهي شبيه
پانچ ميگذاشتيم .همين جا بايد يادآوري كنم
كه كار ما چيست.
اداره م��ا كار اصل��ياش تاليف كت��اب و مجله
اس��ت؛ يعني روزي ك��ه بن��ده كارم را در اين
اداره ش��روع ك��ردم ،وظيفه اي��ن اداره همين
ب��ود كه عرض ك��ردم .البته تولي��دات ديگري
هم داريم.
اي��ن را ه��م بگويم ك��ه قديميه��اي اداره ما
ميگوين��د :ما كارت حضور و غياب نداش��تيم؛
دفتر حض��ور و غياب داش��تيم .اتفاقا آن زمان
هم اداره ما كتاب و مجله توليد ميكرده است.
چن��د س��ال بع��د آن مقواه��ا را دور ريختند و
براي م��ا كارتهاي كوچكت��ري صادر كردند
كه عك��س خودمان هم گوش��ه آن خودنمايي
ميكرد.
اين كارتها را هر صبح در ش��كاف دستگاهي
ميكشيديم كه ش��بيه «پ ُز» بود .منظورم پُزي
اس��ت كه در مغازههاي ام��روزي وجود دارد و
ب��ا آن مبلغ كااليم��ان را پرداخ��ت ميكنيم.
آن زم��ان ه��م خروج��ي اداره م��ا كت��اب و
مجله بود.
بعده��ا آن كارته��ا ه��م را ع��وض كردن��د.
كارته��اي جدي��د را جل��وي دس��تگاهي
ميگرفتي��م؛ وقتي بوق م��يزد ،معنايش اين
بود ك��ه ورود و خروجمان ثبت ش��ده اس��ت.
ولي ما ب��از هم كت��اب و مجله تالي��ف و چاپ
ميكرديم.
ام��ا اين روزها ما ديگر نيازي ب��ه كارت نداريم؛
با اثر انگش��ت خود ،آمدن و رفتنم��ان را ثبت
ميكنيم.
از ش��ما چه پنهان قرار است حضور و غيابمان
از اين هم پيش��رفتهتر ثبت ش��ود .اخيرا من و
تمام همكاران��م رفتيم و چهرهن��گاري يا بهتر
بگويم «چش��منگاري» ش��ديم و اين يعني كه
بعد از اي��ن اثر انگش��تمان در ب��ود و نبودمان
بياثر اس��ت .اما كار ما هنوز هم تاليف كتاب و
مجله است!
حتما ميپرس��يد :اين همه تغيي��ر در حضور و
غياب م��ا چه تاثيري در كتابه��ا و مجلههاي
ما داش��ته اس��ت؟ پاس��خ دقيقي ن��دارم .اگر
حوصله داريد خودتان محصوالت فعلي ما را با
توليدات اس��بق و سابقمان مقايسه كنيد .البته
بنده كه عقلم به چشمم اس��ت ،ميدانم ظاهر
كتابهاي م��ا تغييراتي كردهان��د؛ اما قضاوت
درباره محتواي آنها را ب��ه عهده صاحبنظران
ميگذارم.
الزم نيس��ت ،يادآوري كنم كه اداره ما دستگاه
حضور و غياب نميس��ازد .ادارههاي ديگر هم
خودش��ان اين دس��تگاه را تولي��د نميكنند.
زحم��ت اي��ن كار ني��ز ب��ه گ��ردن خارجيها
افتاده اس��ت؛ گرچ��ه ما ب��راي اينك��ه زير بار
من��ت كس��ي نباش��يم ،پ��ول آن را پرداخت
ميكنيم.

