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تاكسينوشت

دربي

سروشصحت

تخته سياه

امروز روز دربي است .پسر جواني كه جلوي تاكسي نشسته بود ،گفت« :اين دربي از اونهاس كه من عاشقشم ».مردي
كه عقب تاكسي نشسته بود ،پرسيد« :چرا؟» پسر جوان گفت« :چون مطمئنم پرسپوليس ميزنه ».خانمي كه عقب
تاكسي نشسته بود ،گفت« :اتفاقا من مطمئنم كه استقالل ميزنه ،اون هم دو سه تا ».پسر جوان خنديد و گفت« :شما
كه فقط بلديد شش تا شش تا بخوريد ،از كي تا حاال گلزن ش��ديد؟» زن گفت« :پنجاه سال پيش يه بار معجزه شد،
شش تا به ما زديد ولي پنجاه سال نتونستيد يه مقام تو آسيا بياريد ،به جاش تيم ما افتخار آسياس ».پسر گفت« :فردا
دوبارهششتابهافتخارآسياميزنيم».مرديكهعقبتاكسينشستهبود،گفت«:شماهمچهحالوحوصلهايداريد،
ده نفر ديگه دارند دنبال توپ ميدوند ،شما حرص و جوشش را ميخوريد؟ اين يه بازيه ،يه بازي كه هيچ ربطي هم به ما
نداره ،من كه اصال نگاه نميكنم ».راننده گفت« :شما دوست داري نگاه كن ،دوست داري نگاه نكن ولي كل زندگي مگه
يهبازينيست؟»مردبهرانندهنگاهكردوچيزينگفت.رانندهزيرلبگفت«:باز،اقالفوتباليهبرندهوبازندهايداره»...

مزخرفات فارسی
رضاشکراللهی

شليك از فاصله نزديك
سيدعبدالجوادموسوي

مشغول ّ
الذمه

كدام دكتر سروش؟

ی��اد روزگاری نهچندان دور
بهخیر که دس��تکم گاهی
خلوت فک��ری و ذهنی هم
داش��تیم .االن دیگر ساعت
چهار بامداد هم که چشم باز
کنیم و کورمال موبایلمان را برداریم تا مثال ببینم
غیب خبر
ساعت چند است ،انواع و اقسام تیرهای ِ
و تحلیل و مصیبت و جوک هم در همان بوق سگ
بر مغزمان مینشیند و همان ِ
خلوت گاهبهگاه هم را
از کفمان میبرد .در یکی از همین تیراندازیهای
کنج خلوت ،دیدم دوس��تی نازنین پیام محس��ن
مخملباف به فالنکس��ک را برایم فرستاده و بسی
حرص خورده که آخر این چه نامهای است .دوست
من از آنهاس��ت که ،برخالف من ،در بحث و جدل
سیاسی ،عجیب حرص میخورد و جدی میشود
و بهظاهر عصبانی .القصه ،در همان ساعت بوق سگ
حرصهایش را در ِ
خلوت ازدس��ترفته خواندم تا
رسیدم به تهش که نوشته بود :ضمنابگو این كلمهي
«مرضى ّ
الطرفين» يعني چه؟ يعني دو طرف دعوا
ُ
راضي باش��ند؟ اینجا بود که افتادم به خنده ،چون
این دوس��ت من واقعاً آدمی عصبانی نیست ،فقط
لحنش خیلی جدی اس��ت و خب ،پرسیدن چنین
چیزی وس��ط حرص خ��وردن از نامهی سیاس��ی
دقیقا نشان ه عصبانی نبودنش بود.مرضی الطرفین
از جمله اصطالحات حقوقی و قضایی اس��ت که در
زبان روزمره هم کاربرد دارد .ادبی��ات قضا در ایران
بسیار متأثر اس��ت از زبان و ادبیات عربی و کیست
که سر و کارش ،ولو یک بار ،با دستگاه قضا نیفتاده
باشد! مرضی الطرفین صفت است بهمعنای «مورد
رضایت دو طرف» .میتواند صفت باش��د برای یک
انس��ان که برای حل اختالف انتخاب میشود و به
او میگویند داور مرضی الطرفین ،یا صفت باش��د
برای راهحلی که مورد رضایت دو ِ
طرف دعوا باشد.
وام گرفتن از زبانهای دیگر در همهی زبانها امری
کام ً
ال عادی بوده و هس��ت .در همین متن ،بهجای
«باری» نوش��تم «القصه» .برخی هم مینویس��ند
«الغرض» .بس��یار دیدهایم و شنیدهایم که بهجای
«با وجود این» میگویند «م ع هذا» .یا بهجای «به
ای حال» .فقط
هر حال» گفتهاند و میگویند «علی ِّ
هم از زبان عربی نیس��ت که وام میگیریم .همین
ای حال» یا «به هر ح��ال» را برخی جوانان
«علی ّ
انگلیسیآش��نای امروز مگ��ر بهص��ورت «اِنی ِوی
( »)Anywayبهکار نمیبرند؟ یا کدامیک از شما
اصطالح «الی آخر» را تا کنون ب��هکار نبردهاید؟ از
اینطرف ،اصطالح «گام به گام» دارد کمکم جایش
را در زبان گفتار میدهد به «اس��تپ بای استپ».
اصطالح��ات میآیند ،برخی جا خ��وش میکنند
و نمیروند ،برخ��ی هم بعد از مدت��ی خداحافظی
میکنند .بستگی دارد به نیاز گویندگان و جغرافیای
سیاس��ی و اجتماعی و فرهنگی زبان .مث� ً
لا زمانی
اصطالح «گاماس گاماس» را ،که ریشه ارمنی دارد،
در خطاب به آدم عجول استفاده میکردند بهعنوان
یکجور هشدار که عجله نکند .ولی رواج آن امروزه
بهاندازهی قبل نیس��ت .حاال که پ��ای اصطالحات
قرضی در میان اس��ت و خلوت من هم بر باد اس��ت،
دو مور ِد دیگر را هم بگویم .یکی «قِس علیهذا» که
اغلب بیآنکه معنای دقیقش را بدانند ،درس��ت و
بهجا آن را به کار میبرند« .قِس» فعل امر است یعنی
«قیاس کن» و «قس علی هذا» یعنی «قیاس کن بر
این» یا ادیبانهاش :بر این قیاس گیر.دیگری اصطالح
ُ
«مشغول ّ
الذمه»بهمعنای«مدیون»وکسیکهتعهد
خود را به جای نیاورده باشد .دیدهام که این اصطالح
را،چونبیشترشنیدهشدهتادیدهشود،بهشکلهای
عجی��ب و غریب��ی مینویس��ند :مش��مولالذمه،
مشغول زومه ،مشغول ذمه ،مشغول زمبه ،مشغول
زنبه ،مشمول زمنه ،مش��مول زمه ،ش��غل زمه و...
.در پای��ان ،اگر االن س��اعت خلوت شماس��ت و این
یادداشت در تلگرامتان ناغافل به شما شلیک شده،
مشغول ّ
الذمهایداگرفحششرابهمنبدهید!

آييننامه اخالقحرفهايروزنامهاعتمادرادرسايتبخوانيد

هواي نيمهابري پنجشنبه تهران

باالخره روند افزايشي نرخ دالر بعد از كشمكشهاي زياد بازار نزولي شد
و حاال كارشناسان اميدوارند اين تغييرات در نهايت قيمت دالر را روي
عدد قابل قبولي ثابت نگه دارد .در آخرين خبرهاي بازار ارز ،هر دالر با قيمت چهار هزار و
چهارصد و هفتاد تومان خريد و فروش ميش��ود و هر سكه بهار آزادي را به قيمت يك
ميليون و پانصد و سي هزار تومان ميتوان خريد .سازمان هواشناسي هم باالترين دماي
هواي امروز پنجشنبه ،دهم اس��فندماه س��ال  96مصادف با دربي  86را شانزده درجه
سانتيگراد و پايينترين دما را شش درجه پيشبيني و اعالم كرده تيمهاي استقالل و
پرسپوليسامروزدرهوايينيمهابريبهمصافيكديگرميروند.

تيتر مصور| به هفته درختكاري نزديك ميشويم
پيتكراينر

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
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:نشر روزتاب تلفن 44545076:
اذان ظهر12/17:

غروب آفتاب17/59 :

اذان مغرب18/17 :

در همين حوالي

در حوالي ادبيات
اسداهللامرايي

گفتن در عين نگفتن

بشنو ولي باور نكن

متن در حاشيه
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روزنامه ها ناگهان تعطيل مي شوند

همه ما گريگوري پكهاي بيچاره
هر وق��ت روزنامهاي بس��ته
ميش��ود ياد فيلم تعطيالت
رمي ويلي��ام وايل��ر ميافتم
و ع�لاوه ب��ر تحس��ين
ذكاوت كارگ��ردان ب��راي
شخصيتپردازي گريگوري
حامديعقوبي
پك به عن��وان روزنامهنگاري
آس و پاس كه هميش��ه خدا آه در بس��اط ندارد،
به كس��اني فكر ميكنم ك��ه از ف��رداي تعطيلي
ناچارند كانتكت موبايلش��ان را باال و پايين كنند
و به بهانه احوالپرس��ي به دوستانشان زنگ بزنند
و بعد از اعالم خبر بيكاري تلويحا از آنها خواهش
كنند ،اگر سر كار جديدي رفتهاند رفقاي سابق را
بيخبر نگذارند .زيركي را گفت��م اين احوال بين،
خنديد و گف��ت /صع��ب روزي ،بوالعجب كاري،
پريشانعالمي.
از بي��ن هم��ه روزنامهنگارهايي ك��ه در فيلمهاي
س��ينمايي ديدهاي��م ،گريگوري پ��ك تعطيالت
رمي با آن رخوت غمانگي��زي كه زندگياش را در
بر گرفته بود ،ش��باهت زيادي به ژورناليستهاي
ايراني داش��ت؛ رابرت ردفورد و داس��تين هافمن
همه م��ردان رييسجمهور نيز ژورناليس��تهاي
دوستداش��تني هس��تند منته��ا آن زندگ��ي
شيكوپيك ،آن ماش��ينهاي تحريرهاي جذاب،

گالري روز

كاشفانچشمه

قرمز همون استقالله؟

موس��م دربي كه از راه ميرس��د ،كلكل قرمزه��ا و آبيها
هم ش��روع ميش��ود .طرفداران هر تيم ب��راي رقيبي كه
مقابلش ايس��تاده ُكري ميخوانند و كارنامه درخشان تيم
محبوبشان در سالهاي گذشته را در بوق و َكرنا ميكنند.
حاال چند وقتي ميشود كه دربي عالوه بر ُكريخوانيهاي
فوتبالي ،رنگ زنانه هم به خود گرفته و بح��ث ورود زنان به
ورزشگاه هم داغ ش��ده اس��ت .با اعالم خبر حضور جياني
اينفانتينو ،ريي��س فيفا در درب��ي  86بحث حض��ور زنان
در ورزش��گاه به طور جديتر مطرح ش��د .محم��د فنايي،
كارشناس داوري به ايسنا گفت« :اگر اينفانتينو سوال كند
بانوان كجا هس��تند؟ يك معضل بزرگ درس��ت ميشود.
آنوقت چه بگوييم؟» پروانه سلحش��وري ه��م اضافه كرد:
«ممانعت از حضور زنان در ورزش��گاه در دربي پيش رو ،در
حالي كه رييس فيفا در ورزشگاه حضور دارد ،ممكن است
باعث تعليق فوتب��ال ايران ش��ود .حضور زن��ان به صورت
گزينشي و فرمايش��ي هم كاري از پيش نميبرد ».به بهانه
حضور رييس فيفا در دربي و حواش��ي پيش آم��ده درباره
حضوراحتمالي تعداديازنمايندگانزنمجلس،زنان فعال
در حوزه ورزش ،بازيگران س��ينما و البته فعاالن حوزه زنان،
هش��تگ «دربي» اينبار عالوه بر ُكريخواني ،رنگ ديگري
هم دارد و اهالي توييتر نس��بت به اتفاقات اينطور واكنش

آن هيجانات آرمانگرايانه از آنه��ا موجوداتي دور
از دس��ترس س��اخته كه به راحت��ي نميتوان به
دنيايش��ان راه يافت .روزنامهنگار ايراني بيش��تر
از اينكه روي��اي افش��اي رازهاي مگ��وي دنياي
سياس��ت و اقتصاد را داش��ته باش��د ،نگران است
امنيت ش��غلياش به خطر نيفتد ،حق هم دارد؛ از
بس شبيه ش��خصيت اول فيلم پيانيست آوارگي
كش��يده كه ابدا نميتواند ب��راي دو روز آيندهاش
برنامهريزي كند.
خبر تعطيل ش��دن دو روزنامه  -ب��ه داليلش كار
ن��دارم  -بيش��تر از اينكه م��ن را ي��اد مخاطرات
توس��عه دموكراس��ي و نقش روزنامهن��گاران در
اين مس��ير بيندازد ،ان��دوه بيكاري ش��ب عيد و
حقوقهاي پرداختنش��ده همكاران��م را در دلم
زنده ميكن��د .روزنامهنگار قب��ل از اينكه نماينده
آرمانهاي صنفي و اجتماعياش باش��د ،آدميزاد
است .آدميزاد به نان شب و خريد شب عيد و پول
خانه اس��تيجاري و كرايه رفت و آم��د روزانهاش
ني��از دارد ،آدميزاد براي زنده مان��دن محتاج اين
است كه شغل سادهاي داشته باشد ،اين حقيقتي
اس��ت كه هيچك��س نميتوان��د كتمان��ش كند.
از اي��ن نظر ما بهش��دت ش��بيه گريگ��وري پك
تعطي�لات رمي هس��تيم؛ مس��تاصل و بيپول و
نگران و تنها.
 #دربي
نش��ان دادهاند .كاربري توييت كرده« :اگر اينفانتينيو موقع
دربي بپرس��ه بانوان فوتبالدوست كجا هس��تند ،از پاسخ
ميمانيد» ،كاربري نوش��ته« :روياي استاديوم براي زنان به
واقعيت نخواهد پيوس��ت مگر با همراهي مردان»،كاربري
توييت ك��رده « :درب��ي ته��ران ،بزرگترين دربي آس��يا،
مش��هورترين دربي خليجف��ارس و دومين درب��ي بعد از
دربي قاهره در خاورميانه اس��ت اما هيچ تماش��اگر زني
ندارد» ،كاربر ديگري نوش��ته« :تو دنيا زنان براي كرسي
رياس��تجمهوري رقابت ميكنند ،اينجا ما هنوز درگير
حضوردرورزشگاههستيم»،كاربريتوييتكرده«:فاصله
استقالل تا پرسپوليس تو جدول رو اسنپ بگيري پونزده
تومن كرايهاش ميش��ه ،مونده تا برسيد» ،كاربري نوشته:
«دربي فقط اونجايي دربي ميش��ه كه زن��ان و مردان همه
با هم بشينن فوتبال ببينن» ،كاربري نوش��ته« :چرا بايد
نمايندگانوسينماگرانزنكهشايدفوتبالدوستنداشته
باشند بتونن برن ورزشگاه بعد ماها بعد از اين همه انتظار
بازبشينيمپايتلويزيون؟»ودرنهايتكاربرديگريتوييت
كرده« :دربي فقط اونجايي كه بعضيا حتي فرق بين قرمز و
آبي رو نميدونن و مدام ميپرسن آبي كدوم تيم بود؟ االن
كدومشون ُگل زد؟ قرمز همون استقالله؟ و به اين ترتيب از
پايهبايددربيروباهاشكاركنيتادقيقه»!90

اذان صبح فردا5/10 :

طلوع آفتاب فردا 6/33 :

كرگدننامه
سيدعليميرفتاح

رمان «گفتن در عين نگفتن» نوش��ته جواد
مجابي سرچراغي بازار آخر س��ال كتاب در
انتشارات ققنوس منتشر شد .اين يازدهمين
رمان جواد مجابي است .همزمان با انتشار اين
كتاب ،سه رمان ديگر ايشان در نشر ققنوس
منتشر شدهاند؛ «باغ گمش��ده»« ،روايت عور» و «در اين هو.ا» جواد
مجابي؛ ش��اعر ،نويس��نده ،منتقد ادبي و هنرهاي تجسمي ،نقاش،
طنزپردازوروزنامهنگاراستكهآثارمتعدديمنتشركردهاستشايد
به همين تعداد هم اثر منتشر نشده يا غيرقابل انتشار داشته باشد .در
تاريخ مطبوعات كمتر مجله و روزنامهاي پيدا ميشود كه اثري از او
در آننباشد .مجالت فردوسي،جهاننو،خوشه ،آدينهودنياي سخن
از آن جملهاند .نوش��تههاي او بيش از پنجاه اثر چاپ شده كه عمدتا
شامل هشت مجموعه شعر ،چهار مجموعه داس��تان كوتاه ،رمان،
چنديننمايشنامهوفيلمنامهوداستانكودكانوآثارطنزوطرحهاي
هجايي و چند مجموعه مقاالت درباره نويس��ندگان و شاعران ايران
است .كار عمده او در اين س��الها ،تحقيق درباره نوپردازان هنرهاي
تجسمي ايران است كه بالغ بر شش جلد ميشود .همچنين پژوهش
مفصلي در زمينه تاريخ طنز در متون ادبي ايران را ادامه ميدهد كه
سير شوخيهاي ادبي را در كتابهاي نظم و نثر ايران طي هزار و اندي
سال برپايه تحوالت اجتماعي ترسيم ميكند .مجابي در رمان گفتن
در عين نگفتن ،به تحليل جامعهاي ميپردازد كه از راستي و درستي
و صلح و مدارا تهي ش��ده اس��ت و آدمهاي آن دچ��ار دغلبازياند.
داس��تان روايت تحوالت غريب روحي يك نقاش اس��ت كه در نود
و چندسالگي به مرور خاطرات گذش��ته خود ميپردازد و آدمهاي
دخيلدر زندگياش را احضار ميكند «در سردابهستم .زيرپايم،به
فاصله چند وجب پايينتر ،دو روباه سرخمو حضور دارند .در حركتند
يا خسبيدهاند يا از صداهايي كه از كفش خود بر آجرهاي قزاقي ايجاد
ميكنم سرسام گرفتهاند .روباه در اين حدود بهندرت يافت ميشود،
مگر در خاطره و بهاجبار بر در دكان پوس��تيندوز ش��هر .روباهها از
بيشه آمدهاند ،همان بيشه كه بعضي روزها براي گريز از صورتها و
رفتارهاي مكرر بدان پناه ميبرم كه نبينم در آن فراخنا جز درختاني
كه جمله تن چشماند و در جنبش و گريزند سنجابها و مارها و نورها
و باريكههاي آب و گياهاني كه با تنوع بيشمارشان زيباتر از آناند كه
مجالانديشيدنبدهندبرايناميدنشان.البتهخياالتقديميهمدر
بيشههستوخاطراتغريبناگفتنيواندكيتشويقوبسيارشادي
كه چون مهمي چيره بر عابر فرود ميآيد و از هر سو او را در شگفتي
نگفتنيفروميپوشاند».

ظريف��ي ميگف��ت :م��ا
ب��ا دو دكت��ر س��روش
طرفي��م .دكتر سروش��ي
كه تفس��ير قرآن و موالنا
ميگويد و دكتر سروشي
ك��ه نامههاي عتابآلود مينويس��د .دوس��تم
ميگفت مطمئنم اين دو نف��ر كامال با يكديگر
متفاوتن��د و اصال ش��ايد ت��ا ح��اال همديگر را
مالقات نكرده باش��ند .دوستم مشخصا به نامه
اخير دكتر س��روش اش��اره ميكرد و ميگفت
اين ميزان از خش��م و خروش از شارح مثنوي
بعيد است.
به دوس��تم گفتم و به ش��ما هم ميگويم :اين
نام��ه اخير به نس��بت ديگ��ر نامهه��اي دكتر
س��روش وضع بهتري دارد .درس��ت است كه
ميزان معتنابهي فح��ش و افت��را در آن يافت
ميش��ود اما باالخره چند كلمه حرف فلسفي
هم در آن وج��ود دارد .منظورم اين اس��ت كه
همه نامه فحش و طعنه نيست.
حرفهايي هس��ت كه ميتوان بر سر آن چند
و چون ك��رد .حرفهايي كه انش��اءاهلل دكتر
داوري را برانگيزد تا در مقام پاس��خ برآيد و در
اين ميان چيزي هم نصيب ما خوش��هچينان
خرمن معرفت ش��ود .هنوز از خاط��ر نبردهايم
نزاعهاي پر بركتي كه درباره غرب ميان دكتر
س��روش و دكتر داوري درگرف��ت؛ نزاعهايي
كه اگرچه گاهي ب��ا تندي همراه ميش��د اما
يقينا خيرش بيشتر از ش��رش بود .البته دكتر
سروش اين روزها خيلي عصبانيتر از سروش
آن روزهاس��ت .بيمحابا هر ك��ه را همچون او
نميانديش��د به امنيتي بودن متهم ميكند و
ادبياتش بهشدت ادبيات آن روزنامه بداخالق
را به ي��اد ميآورد .اي��ن ادبيات پرخاش��گرانه
باعث ميشود همان چند جمله قابل تامل هم
شنيده نش��ود .مثل هميشه دعا ميكنيم حال
و روز آقاي س��روش به ش��ود كه جز اين از ما
برنميآيد.

هشتگ روز

«كاشفانچشمه»نامنمايشگاهياستكهاينروزها
ازآثارمحمداسكندريدرگالريآرانبرگزارميشود.
درباره اين نمايش��گاه در كاتالوگ آن نوش��ته شده
است« :روايت تصويري محمد اس��كندري همواره
سم بوليك بوده اس��ت .در مجموعه جديد آثار او كه
ش��امل پرترههاي تمام قد دوستانش است ،پيكرها
خود سمبل ميش��وند ،سمبل نس��ل شجاعي كه
بالفاصله پس از انقالب به دنيا آمده است .پيكرهاي
ايننقاشيهاردآمالوآرزوهاينسلهايبيشماري
از ايرانياني اس��ت كه براي نظم دادن به زندگي خود
تقال و مبارزه كردهاند و .»...اين نمايشگاه تا 21اسفند
در گالري آران به آدرس خيابان نوفللوشاتو ،كوچه
لوالگر،پالك،5وروديحياط،برپااست.
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ب�لا و بيم��اري از هم��ه دور...
اي��ن آرزوي خوب��ي اس��ت ،اما
زي��ادي ايدهآليس��تي اس��ت و
طبعا غيرممك��ن .وقتي به طور
متوس��ط از هر صدهزار ايراني،
كاوهفوالدينسب  130نف��ر ب��ه س��رطان مبتال
هستند (كه خوش��بختانه اين
ميزان خيلي كمتر از متوس��ط جهاني اس��ت) ،وقتي
بي��ش از  10درص��د افراد بالغ كش��ور دياب��ت دارند،
وقت��ي روزانه  300نفر در كش��ور بر اث��ر بيماريهاي
قلبي و عروقي از دنيا ميروند (و از اين حيث متاسفانه
ركورد دار باالترين آمار مرگ قلبي در جهانيم) ،آن هم
با اين اوضاع آلودگي هوا و مخاطرات زيس��تمحيطي
بهويژه در كالنش��هرها و ش��هرهاي بزرگ كه بخش
زيادي از جمعيت كش��ور را در خود ج��اي ميدهند،
طبيعي است كه بيماري پش��ت در هر خانهاي منتظر
باش��د و اگر صاحبخانه درستوحس��ابي حواس��ش
را جمع نكن��د ،مهمان ناخوان��ده وارد ش��ود و معلوم
هم نيس��ت كه به اين سادگيها دس��ت از سر ميزبان
بردارد .ع�لاج واقعه پي��ش از وقوع بايد ك��رد .اصالح
سبك زندگي -هم از نظر س�لامت خورد و خوراك و
هم از نظر توجه به فعالي��ت و تربيتبدني -مهمترين
ي اس��ت كه هر ايراني بايد توج��ه ويژهاي به
مس��اله ا 
آن داشته باش��د .اما باز اين هم ايدهآليستي است كه
خيال كنيم با رعايت مسائل بهداشتي و اصول سالمت،
ميتوانيم جان س��الم به در ببريم .بهتر است خودمان

را براي مواجهه با بيماريها مجه��ز و اطالعاتمان را
در اين خص��وص تكميل كنيم .نميدان��م چند نفر از
خوانندگان اين يادداشت  1490و  190را ميشناسند.
من -كه از ب��د حادثه يكي از اقوامم به س��رطان مبتال
شده و مش��غول انجام امور درماني اس��ت -بهتازگي با
اين دو شمارهتلفن آشنا شدهام .اينها شمارههاي مركز
اطالعرساني دارو و سمومند كه به طور رايگان خدمات
مشاورهاي ارايه ميدهد .اگر كسي درباره نحوه مصرف
صحيح داروها ،تداخل داروها و م��واد غذايي ،عوارض
جانبي ناش��ي از مصرف داروه��ا ،س��ازگاري و نحوه
اختالط داروهاي تزريق��ي ،مصرف داروه��ا در دوران
ب��ارداري و ش��يردهي و انواع مس��موميت و گزيدگي
و گازگرفتگي س��والي داش��ته باش��د ،ميتواند با اين
مركز تماس بگيرد .وجود چنين مركزي در سيس��تم
سالمت و بهداشت كش��ورمان موهبت بزرگي است و
در بزنگاههايي كه دسترسي به پزشك معالج امكانپذير
نيست،واقعاگرهگشاست.اينسامانهبانكاطالعاتياي
هم ب��راي داروه��اي كمي��اب دارد و كارشناس��انش
ميتوانند داروخان��هاي را كه ف�لان داروي كمياب در
آن موجود است ،به شهروندان معرفي كنند .ما معموال
دست به انتقادمان خوب است و البته انتقاد براي بهبود
سيستمها الزم و حتي از نان شب واجبتر است .اما بد
نيست گاهي هم در مواجهه با چنين خدمات ارزشمند
و مفيدي كه البته وظيفه متوليان امر اس��ت ،خس��ته
نباشيدي به ايشان بگوييم .دستشان درد نكند و بال و
بيماري از ايشان و ما ،از همه ،دور.

عكسنوشت

در همين حوالي و در هياهوي همه اتفاقها و خبرهاي ناخوشايند از دنياي جنگ و درگيري و...
آدمهايي بيتفاوت به اين خبرها ،به دنبال اتفاقهايي مهمتر هستند .آدمهايي كه زندگي خود را
وقفعلم،دانشيافرهنگوهنرميكنندوبدونآنكهدرگيرمسائليشوندكهدرآنهاهيچنقشي
ندارند ،سراغ مس��ائلي ميروند كه اگرچه در زندگي روزمره به چشم نميآيند ،اما بسيار مهمتر
و حياتيتر از هر خبر و اتفاقي هستند .عكسي كه ميبينيد از بازگشت سه فضانورد امريكايي و
روسي توسط كپسول « »Soyuz MS-06به زمين خبر ميدهد .عكسي كه ميبينيد كمي
قبلازفروداينفضانوردانوبرفرازابرهايقزاقستانگرفتهشده.منبعاينعكسرويترزاست.

خيليجالباست.رسانههاوقتيبه«ما»ميرسند،
منظورم رس��انههاي گردن كلفت و نامدار اس��ت.
منظورم رس��انههايي اس��ت كه مل��ت ،ميليوني
پايشان مينشينند و حرفشان را به سمع قبول
ميشنوند .اين رسانهها وقتي به ما ميرسند هر چه
ويراني و مصيبت و گرفتاري را فهرست ميكنند و
چنان با تلخي و تندي ميآميزندش كه با صدمن
عس��ل هم از گلو پايين نرود .اما همينها وقتي به
عربستان سعودي ميرسند ،البهالي خروار خروار
خبر تلخ و س��ياه ،ماهرانه روي كار آمدن زني را در
وزارتخانهاي بول��د ميكنند و ج��ار ميزنند و دل
سادهانديشانراميبرند.باوركنيدميبرند.كشوري
كه تازه يك س��ال اس��ت به زنها اجازه رانندگي
داده ،چنان س��بيل رس��انههاي معتبر جهاني را
چرب كرده كه كارشناس��ان ريز و درش��ت آالمد،
نودولتان سعودي را به چشم تحسين مينگرند و از
راه دور برايشان دست ميزنند .اين همه تصميم
خطرناك و بازداشت و ش��بهكودتا و زير و رو كردن
ارتش اگر يك صدمش در ايران اتف��اق افتاده بود،
دنيا ب��ه هم ميريخ��ت و هدالين همه ش��بكهها
ميش��د و فرت و فرت بريكينگنيوز ميرفتند كه
«وات ايز گويينگ آن اين ايران؟» اما االن آنقدري
كه از ارتقاي سطح مديريتي زنان خرسندند ،انگار
نه انگار كه در ارتش خبري اس��ت و ملك سلمان
ژنراله��ا را زير و رو كرده .قبل��ش هم خبري نبود.
يادتان نيس��ت چند وقت پيش همه ش��اهزادهها
را در هتل��ي زنداني كردند از تكتكش��ان به نفع
«شاه بعد از اين» بيعت گرفتند؟ اين مس مدياي
لعنتيانگارنهانگار.يكسرچسادهدراينترنتكنيد
ببينيد چند عك��س از رياض و ج��ده و طائف پيدا
ميكنيد؟ طرف مدعي ش��ده كه ميخواهد قطب
فش��ن خاورميانه را به رياض يا يكي از ش��هرهاي
ساحلياش ببرد .اتفاقا چند جوان س��اده را ديدم
كه تح��ت تاثير بمباران ش��بكههاي ماه��وارهاي
عجب عجب ميگفتند و با چش��مهاي گرد شده
اخبار س��عودي را پي ميگرفتند .ميگفتند طرف
دارد ساحل توريس��تي ميزند ،دارد بيابانهايش
را تبديل به جن��گل ميكند ،دارد زنه��ا را از پرده
بيرون ميآورد و به مسند وزارت و وكالت مينشاند،
دارد عين زمان شاه ميشود ...شايد به من اعتراض
كنيد كه «چ��را يك دفعه قلمت تند و تيز ش��ده و
بحث سعوديها كه به ميان آمده تخفيف و تحقير
به كلماتت ضميمه شده؟» شايد گمان كنيد من
هم از آنهايي هستم كه از سر عرق ملي با حاكمان
حجاز خصوم��ت دارم و ترق��ي و بزرگيش��ان را
نميتوانم ببينم« .اوال ترقي و بزرگي كجا بود؟ ثانيا
من اصال كاري به عربستان سعودي ندارم بلكه دارم
بيطرفي حرفهاي و ادا و اطوار ش��بكههاي خبري
دنيا را زير س��وال ميبرم .من حرصم از رسانههاي
فراگير اس��ت وقتي به ما ميرسند شعار «دانستن
حق مردم است» س��رميدهند و قيافه ميگيرند
كه جهان امروز جهان گردش آزاد اطالعات است اما
وقتي به عربستان ميرسند جز فيلمهاي سفارشي
و مستندهاي تبليغاتي چيزي نمايش نميدهند.
آيا اليفاستايل زنان عربس��تاني براي خبرنگاران
اروپايي جذاب نيس��ت؟ آيا وضع زندگي مهاجران
هندي و پاكس��تاني در امارات و حجاز موضوعيت
ندارد؟ آيا مستندسازي از دست قطع كردن و گردن
زدن در مألعام ،در كينگدام س��عودي جزو دستور
كار رسانهها نيس��ت؟ اتفاق بد اينجاست كه كار و
كردار رسانهها روي مردم عادي اثر گذاشته آنها هم
از شبكههاي انگليسي و فارسي نقش پذيرفتهاند و
باورشان شده كه عربستان دارد گل و بلبل ميشود.
اتفاق بد در بين فارسيزبانهاست كه وقتي درباره
ايران مينويسند فقط تلخيها و ناكاميها و مرگ
و ميرها و س��وانح مصيبتبار را فهرست ميكنند
ام��ا در مواجهه با عربس��تان براي زن��ي كه معاون
وزير شده پپسي باز ميكنند و آن را به عنوان نماد
توس��عه نمايش ميدهند ...من نميگويم ما هيچ
عيبي نداريم و وضعمان عالي است .عالي نيست .اما
هرطور حساب كنيم و با هر معياري بسنجيم صد
سالازعربستانسعوديجلوتريم.نگذاريدرسانهها
فريبتان بدهند .باور كنيد جامعه عربستان مطلقا
اين تصويري نيست كه رسانههاي نامدار برايمان
ساختهاند .تهران و مشهد و اصفهان را سرچ كنيد
و عكسه��اي م��ردم ع��ادي را ،عكسهايي كه
توريس��تها گرفتهاند را ببينيد ،بعد هم ببينيد
وقتي تايپ ميكنيد رياض ،گوگل چه عكسهايي
را به رويتت��ان ميرس��اند .بيخبر نيس��تم كه
جوانان عرب تحصيالت عاليه كردهان��د و از اروپا
برگشتهاند و وضعشان خوب شده و از آن بدويت
س��ي ،چهل س��ال پيش بيرون آمدهاند .عربها
هم اس��تخوان تركاندهاند و چيزهايي را به كمك
مستشاران اروپايي و امريكايي فهميدهاند .اما اين،
همه عربستان نيس��ت .حتي نوك كوه يخي هم
نيست .عربستان واقعي در كاتالوگهاي تبليغاتي
و تصاوير مديا بازتاب ندارد .بايد از آنها كه كارشان
مطالعه در حال و روز س��عودي است بپرسيد تا به
ش��ما بگويند كه ما هرچقدر هم كه كم و كسري
داشته باش��يم ،از هر حيث از آنها جلوتريم .بلكه
اص�لا قابل مقايس��ه نيس��تيم .حت��ي در زمينه
حجاب هم مسائل ما ربطي به آنها ندارد .اين بازي
رياكارانهشبكههايخبريراباورنكنيد.

