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تيتر مصور| به هفته درختكاري نزديك مي شويم
پيت كراينر

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

در حوالي ادبيات شليك از فاصله نزديك مزخرفات فارسی
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كرگدن نامه

# دربيهشتگ روزگالري روز 

ی��اد روزگاری نه چندان دور 
به خیر که دس��ت کم گاهی 
خلوت فک��ری و ذهنی هم 
داش��تیم. االن دیگر ساعت 
چهار بامداد هم که چشم باز 
کنیم و کورمال موبایل مان را برداریم تا مثال ببینم 
ساعت چند است، انواع و اقسام تیرهای غیِب خبر 
و تحلیل و مصیبت و جوک هم در همان بوق سگ 
بر مغزمان می نشیند و همان خلوِت گاه به گاه هم را 
از کف مان می برد. در یکی از همین تیراندازی های 
کنج خلوت، دیدم دوس��تی نازنین پیام محس��ن 
مخملباف به فالن کس��ک را برایم فرستاده و بسی 
حرص خورده که آخر این چه نامه ای است. دوست 
من از آن هاس��ت که، برخالف من، در بحث و جدل 
سیاسی، عجیب حرص می خورد و جدی می شود 
و به ظاهر عصبانی. القصه، در همان ساعت بوق سگ 
حرص هایش را در خلوِت ازدس��ت رفته خواندم تا 
رسیدم به تهش که نوشته بود: ضمنابگو این كلمه ي 
»مرضُى الّطرفین« یعني چه؟ یعني دو طرف دعوا 
راضي باش��ند؟ این جا بود که افتادم به خنده، چون 
این دوس��ت من واقعًا آدمی عصبانی نیست، فقط 
لحنش خیلی جدی اس��ت و خب، پرسیدن چنین 
چیزی وس��ط حرص خ��وردن از نامه ی سیاس��ی 
دقیقا نشانه  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 به معنای »مورد 
رضایت دو طرف«. می تواند صفت باش��د برای یک 
انس��ان که برای حل اختالف انتخاب می شود و به 
او می گویند داور مرضی الطرفین، یا صفت باش��د 
برای راه حلی که مورد رضایت دو طرِف دعوا باشد. 
وام گرفتن از زبان های دیگر در همه ی زبان ها امری 
کاماًل عادی بوده و هس��ت. در همین متن، به جای 
»باری« نوش��تم »القصه«. برخی هم می نویس��ند 
»الغرض«. بس��یار دیده ایم و شنیده ایم که به جای 
»با وجود این« می گویند »مع  هذا«. یا به جای »به 
هر حال« گفته اند و می گویند »علی ایِّ حال«. فقط 
هم از زبان عربی نیس��ت که وام می گیریم. همین 
»علی اّی حال« یا »به هر ح��ال« را برخی جوانان 
انگلیسی آش��نا ی امروز مگ��ر به ص��ورت »اِنی ِوی 
)Anyway(« به کار نمی برند؟ یا کدام یک از شما 
اصطالح »الی آخر« را تا کنون ب��ه کار نبرده اید؟ از 
این طرف، اصطالح »گام به گام« دارد کم کم جایش 
را در زبان گفتار می دهد به »اس��تپ بای استپ«.

اصطالح��ات می آیند، برخی جا خ��وش می کنند 
و نمی روند، برخ��ی هم بعد از مدت��ی خداحافظی 
می کنند. بستگی دارد به نیاز گویندگان و جغرافیای 
سیاس��ی و اجتماعی و فرهنگی زبان. مث��اًل زمانی 
اصطالح »گاماس گاماس« را، که ریشه ارمنی دارد، 
در خطاب به آدم عجول استفاده می کردند به عنوان 
یک جور هشدار که عجله نکند. ولی رواج آن امروزه 
به اندازه ی قبل نیس��ت. حاال که پ��ای اصطالحات 
قرضی در میان اس��ت و خلوت من هم بر باد اس��ت، 
دو مورِد دیگر را هم بگویم. یکی »ِقس علی هذا« که 
اغلب بی آن که معنای دقیقش را بدانند، درس��ت و 
به جا آن را به کار می برند. »ِقس« فعل امر است یعنی 
»قیاس کن« و »قس علی هذا« یعنی »قیاس کن بر 
این« یا ادیبانه اش: بر این قیاس گیر.دیگری اصطالح 
»مشغولُ الّذمه« به معنای »مدیون« و کسی که تعهد 
خود را به جای نیاورده باشد. دیده ام که این اصطالح 
را، چون بیشتر شنیده شده تا دیده شود، به شکل های 
عجی��ب و غریب��ی می نویس��ند: مش��مول الذمه، 
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 تلگرام تان ناغافل به شما شلیک شده، 

مشغول الّذمه اید اگر فحشش را به من بدهید!

»كاشفان چشمه« نام نمایشگاهي است كه این روزها 
از آثار محمد اسكندري در گالري آران برگزار مي شود. 
درباره این نمایش��گاه در كاتالوگ آن نوش��ته شده 
است: »روایت تصویري محمد اس��كندري همواره 
سم بولیك بوده اس��ت.  در مجموعه جدید آثار او كه 
ش��امل پرتره هاي تمام قد دوستانش است، پیكرها 
خود سمبل مي ش��وند، سمبل نس��ل شجاعي كه 
بالفاصله پس از انقالب به دنیا آمده است. پیكرهاي 
این نقاشي ها رد آمال و آرزوهاي نسل هاي بي شماري 
از ایرانیاني اس��ت كه براي نظم دادن به زندگي خود 
تقال و مبارزه كرده اند و...«. این نمایشگاه تا 21 اسفند 
در گالري آران به آدرس خیابان نوفل لوشاتو، كوچه 

لوالگر، پالك 5، ورودي حیاط، برپا است. 

عكس نوشت 

در همین حوالي و در هیاهوي همه اتفاق ها و خبرهاي ناخوشایند از دنیاي جنگ و درگیري و... 
آدم هایي بي تفاوت به این خبرها، به دنبال اتفاق هایي مهم تر هستند. آدم هایي كه زندگي خود را 
وقف علم، دانش یا فرهنگ و هنر مي كنند و بدون آنكه درگیر مسائلي شوند كه در آنها هیچ نقشي 
ندارند، سراغ مس��ائلي مي روند كه اگرچه در زندگي روزمره به چشم نمي آیند، اما بسیار مهم تر 
و حیاتي تر از هر خبر و اتفاقي هستند. عكسي كه مي بینید از بازگشت سه فضانورد امریكایي و 
روسي توسط كپسول »Soyuz MS-06« به زمین خبر مي دهد. عكسي كه مي بینید كمي 

قبل از فرود این فضانوردان و برفراز ابرهاي قزاقستان گرفته شده. منبع این عكس رویترز است.

موس��م دربي كه از راه مي رس��د، كل كل قرمزه��ا و آبي ها 
هم ش��روع مي ش��ود. طرفداران هر تیم ب��راي رقیبي كه 
مقابلش ایس��تاده ُكري مي خوانند و كارنامه درخشان تیم 
محبوب شان در سال هاي گذشته را در بوق و َكرنا مي كنند. 
حاال چند وقتي مي شود كه دربي عالوه بر ُكري خواني هاي 
فوتبالي، رنگ زنانه هم به خود گرفته و بح��ث ورود زنان به 
ورزشگاه هم داغ ش��ده اس��ت. با اعالم خبر حضور جیاني 
اینفانتینو، ریی��س فیفا در درب��ي 86 بحث حض��ور زنان 
در ورزش��گاه به طور جدي تر مطرح ش��د. محم��د فنایي، 
كارشناس داوري به ایسنا گفت: »اگر اینفانتینو سوال كند 
بانوان كجا هس��تند؟ یك معضل بزرگ درس��ت مي شود. 
آن وقت چه بگوییم؟« پروانه سلحش��وري ه��م اضافه كرد: 
»ممانعت از حضور زنان در ورزش��گاه در دربي پیش رو، در 
حالي كه رییس فیفا در ورزشگاه حضور دارد، ممكن است 
باعث تعلیق فوتب��ال ایران ش��ود. حضور زن��ان به صورت 
گزینشي و فرمایش��ي هم كاري از پیش نمي برد.« به بهانه 
حضور رییس فیفا در دربي و حواش��ي پیش آم��ده درباره 
حضور احتمالي تعدادي از نمایندگان زن مجلس، زنان فعال 
در حوزه ورزش، بازیگران س��ینما و البته فعاالن حوزه زنان، 
هش��تگ »دربي« این بار عالوه بر ُكري خواني ، رنگ دیگري 
هم دارد و اهالي توییتر نس��بت به اتفاقات این طور واكنش 

نش��ان داده اند. كاربري توییت كرده: »اگر اینفانتینیو موقع 
دربي بپرس��ه بانوان فوتبال دوست كجا هس��تند، از پاسخ 
مي مانید«، كاربري نوش��ته: »رویاي استادیوم براي زنان به 
واقعیت نخواهد پیوس��ت مگر با همراهي مردان«،كاربري 
توییت ك��رده: » درب��ي ته��ران، بزرگ ترین دربي آس��یا، 
مش��هورترین دربي خلیج ف��ارس و دومین درب��ي بعد از 
دربي قاهره در خاورمیانه اس��ت اما هیچ تماش��اگر زني 
ندارد«، كاربر دیگري نوش��ته: »تو دنیا زنان براي كرسي 
ریاس��ت جمهوري رقابت مي كنند، اینجا ما هنوز درگیر 
حضور در ورزشگاه هستیم«، كاربري توییت كرده: »فاصله 
استقالل تا پرسپولیس تو جدول رو اسنپ بگیري پونزده 
تومن كرایه اش میش��ه، مونده تا برسید«، كاربري نوشته: 
»دربي فقط اونجایي دربي میش��ه كه زن��ان و مردان همه 
با هم بشینن فوتبال ببینن«، كاربري نوش��ته: »چرا باید 
نمایندگان و سینماگران زن كه شاید فوتبال دوست نداشته 
باشند بتونن برن ورزشگاه بعد ماها بعد از این همه انتظار 
باز بشینیم پاي تلویزیون؟« و در نهایت كاربر دیگري توییت 
كرده: »دربي فقط اونجایي كه بعضیا حتي فرق بین قرمز و 
آبي رو نمي دونن و مدام مي پرسن آبي كدوم تیم بود؟ االن 
كدومشون ُگل زد؟ قرمز همون استقالله؟ و به این ترتیب از 

پایه باید دربي رو باهاش كار كني تا دقیقه 90!«

ظریف��ي مي گف��ت: م��ا 
س��روش  دكت��ر  دو  ب��ا 
طرفی��م. دكتر سروش��ي 
كه تفس��یر قرآن و موالنا 
مي گوید و دكتر سروشي 
ك��ه نامه هاي عتاب آلود مي نویس��د. دوس��تم 
مي گفت مطمئنم این دو نف��ر كامال با یكدیگر 
متفاوتن��د و اصال ش��اید ت��ا ح��اال همدیگر را 
مالقات نكرده باش��ند. دوستم مشخصا به نامه 
اخیر دكتر س��روش اش��اره مي كرد و مي گفت 
این میزان از خش��م و خروش از شارح مثنوي 

بعید است. 
به دوس��تم گفتم و به ش��ما هم مي گویم: این 
نام��ه اخیر به نس��بت دیگ��ر نامه ه��اي دكتر 
س��روش وضع بهتري دارد. درس��ت است كه 
میزان معتنابهي فح��ش و افت��را در آن یافت 
مي ش��ود اما باالخره چند كلمه حرف فلسفي 
هم در آن وج��ود دارد. منظورم این اس��ت كه 

همه نامه فحش و طعنه نیست. 
حرف هایي هس��ت كه مي توان بر سر آن چند 
و چون ك��رد. حرف هایي كه ان ش��اءاهلل دكتر 
داوري را برانگیزد تا در مقام پاس��خ برآید و در 
این میان چیزي هم نصیب ما خوش��ه چینان 
خرمن معرفت ش��ود. هنوز از خاط��ر نبرده ایم 
نزاع هاي پر بركتي كه درباره غرب میان دكتر 
س��روش و دكتر داوري درگرف��ت؛ نزاع هایي 
كه اگرچه گاهي ب��ا تندي همراه مي ش��د اما 
یقینا خیرش بیشتر از ش��رش بود. البته دكتر 
سروش این روزها خیلي عصباني تر از سروش 
آن روزهاس��ت. بي محابا هر ك��ه را همچون او 
نمي اندیش��د به امنیتي بودن متهم مي كند و 
ادبیاتش به شدت ادبیات آن روزنامه بداخالق 
را به ی��اد مي آورد. ای��ن ادبیات پرخاش��گرانه 
باعث مي شود همان چند جمله قابل تامل هم 
شنیده نش��ود. مثل همیشه دعا مي كنیم حال 
و روز آقاي س��روش به ش��ود كه جز این از ما 

برنمي آید. 

رمان »گفتن در عین نگفتن« نوش��ته جواد 
مجابي سرچراغي بازار آخر س��ال كتاب در 
انتشارات ققنوس منتشر شد. این یازدهمین 
رمان جواد مجابي است. همزمان با انتشار این 
كتاب، سه رمان دیگر ایشان در نشر ققنوس 
منتشر شده اند؛ »باغ گمش��ده«، »روایت عور« و »در این هو.ا« جواد 
مجابي؛ ش��اعر، نویس��نده، منتقد ادبي و هنرهاي تجسمي، نقاش، 
طنزپرداز و روزنامه نگار است كه آثار متعددي منتشر كرده است شاید 
به همین تعداد هم اثر منتشر نشده یا غیرقابل انتشار داشته باشد. در 
تاریخ مطبوعات كمتر مجله و روزنامه اي پیدا مي شود كه اثري از او 
در آن نباشد. مجالت فردوسي، جهان نو، خوشه، آدینه و دنیاي سخن 
از آن جمله اند. نوش��ته هاي او بیش از پنجاه اثر چاپ شده كه عمدتا 
شامل هشت مجموعه شعر، چهار مجموعه داس��تان كوتاه، رمان، 
چندین نمایشنامه و فیلمنامه و داستان كودكان و آثار طنز و طرح هاي 
هجایي و چند مجموعه مقاالت درباره نویس��ندگان و شاعران ایران 
است. كار عمده او در این س��ال ها، تحقیق درباره نوپردازان هنرهاي 
تجسمي ایران است كه بالغ بر شش جلد مي شود. همچنین پژوهش 
مفصلي در زمینه تاریخ طنز در متون ادبي ایران را ادامه مي دهد كه 
سیر شوخي هاي ادبي را در كتاب هاي نظم و نثر ایران طي هزار و اندي 
سال برپایه تحوالت اجتماعي ترسیم مي كند. مجابي در رمان گفتن 
در عین نگفتن، به تحلیل جامعه اي مي پردازد كه از راستي و درستي 
و صلح و مدارا تهي ش��ده اس��ت و آدم هاي آن دچ��ار دغل بازي اند. 
داس��تان روایت تحوالت غریب روحي یك نقاش اس��ت كه در نود 
و چندسالگي به مرور خاطرات گذش��ته خود مي پردازد و آدم هاي 
دخیل در زندگي اش را احضار مي كند »در سرداب هستم. زیر پایم، به 
فاصله چند وجب پایین تر، دو روباه سرخ مو حضور دارند. در حركتند 
یا خسبیده اند یا از صداهایي كه از كفش خود بر آجرهاي قزاقي ایجاد 
مي كنم سرسام گرفته اند. روباه در این حدود به ندرت یافت مي شود، 
مگر در خاطره و به اجبار بر در دكان پوس��تین دوز ش��هر. روباه ها از 
بیشه آمده اند، همان بیشه كه بعضي روزها براي گریز از صورت ها و 
رفتارهاي مكرر بدان پناه مي برم كه نبینم در آن فراخنا جز درختاني 
كه جمله تن چشم اند و در جنبش و گریزند سنجاب ها و مارها و نورها 
و باریكه هاي آب و گیاهاني كه با تنوع بي شمارشان زیباتر از آن اند كه 
مجال اندیشیدن بدهند براي نامیدنشان. البته خیاالت قدیمي هم در 
بیشه هست و خاطرات غریب ناگفتني و اندكي تشویق و بسیار شادي 
كه چون مهمي چیره بر عابر فرود مي آید و از هر سو او را در شگفتي 

نگفتني فرومي پوشاند.«

خیلي جالب است. رسانه ها وقتي به »ما« مي رسند، 
منظورم رس��انه هاي گردن كلفت و نامدار اس��ت. 
منظورم رس��انه هایي اس��ت كه مل��ت، میلیوني 
پاي شان مي نشینند و حرف شان را به سمع قبول 
مي شنوند. این رسانه ها وقتي به ما مي رسند هر چه 
ویراني و مصیبت و گرفتاري را فهرست مي كنند و 
چنان با تلخي و تندي مي آمیزندش كه با صدمن 
عس��ل هم از گلو پایین نرود. اما همین ها وقتي به 
عربستان سعودي مي رسند، البه الي خروار خروار 
خبر تلخ و س��یاه، ماهرانه روي كار آمدن زني را در 
وزارتخانه اي بول��د مي كنند و ج��ار مي زنند و دل 
ساده اندیشان را مي برند. باور كنید مي برند. كشوري 
كه تازه یك س��ال اس��ت به زن ها اجازه رانندگي 
داده، چنان س��بیل رس��انه هاي معتبر جهاني را 
چرب كرده كه كارشناس��ان ریز و درش��ت آالمد، 
نو دولتان سعودي را به چشم تحسین مي نگرند و از 
راه دور براي شان دست مي زنند. این همه تصمیم 
خطرناك و بازداشت و ش��به كودتا و زیر و رو كردن 
ارتش اگر یك صدمش در ایران اتف��اق افتاده بود، 
دنیا ب��ه هم مي ریخ��ت و هدالین همه ش��بكه ها 
مي ش��د و فرت و فرت بریكینگ نیوز مي رفتند كه 
»وات ایز گویینگ آن این ایران؟« اما االن آنقدري 
كه از ارتقاي سطح مدیریتي زنان خرسندند، انگار 
نه انگار كه در ارتش خبري اس��ت و ملك سلمان 
ژنرال ه��ا را زیر و رو كرده. قبل��ش هم خبري نبود. 
یادتان نیس��ت چند وقت پیش همه ش��اهزاده ها 
را در هتل��ي زنداني كردند از تك  تك ش��ان به نفع 
»شاه بعد از این« بیعت گرفتند؟ این مس مدیاي 
لعنتي انگار نه انگار. یك سرچ ساده در اینترنت كنید 
ببینید چند عك��س از ریاض و ج��ده و طائف پیدا 
مي كنید؟ طرف مدعي ش��ده كه مي خواهد قطب 
فش��ن خاورمیانه را به ریاض یا یكي از ش��هرهاي 
ساحلي اش ببرد. اتفاقا چند جوان س��اده را دیدم 
كه تح��ت تاثیر بمباران ش��بكه هاي ماه��واره اي 
عجب عجب مي گفتند و با چش��م هاي گرد شده 
اخبار س��عودي را پي مي گرفتند. مي گفتند طرف 
دارد ساحل توریس��تي مي زند، دارد بیابان هایش 
را تبدیل به جن��گل مي كند، دارد زن ه��ا را از پرده 
بیرون مي آورد و به مسند وزارت و وكالت مي نشاند، 
دارد عین زمان شاه مي شود... شاید به من اعتراض 
كنید كه »چ��را یك دفعه قلمت تند و تیز ش��ده و 
بحث سعودي ها كه به میان آمده تخفیف و تحقیر 
به كلماتت ضمیمه شده؟« شاید گمان كنید من 
هم از آنهایي هستم كه از سر عرق ملي با حاكمان 
حجاز خصوم��ت دارم و ترق��ي و بزرگي ش��ان را 
نمي توانم ببینم. »اوال ترقي و بزرگي كجا بود؟ ثانیا 
من اصال كاري به عربستان سعودي ندارم بلكه دارم 
بي طرفي حرفه اي و ادا و اطوار ش��بكه هاي خبري 
دنیا را زیر س��وال مي برم. من حرصم از رسانه هاي 
فراگیر اس��ت وقتي به ما مي رسند شعار »دانستن 
حق مردم است« س��رمي دهند و قیافه مي گیرند 
كه جهان امروز جهان گردش آزاد اطالعات است اما 
وقتي به عربستان مي رسند جز فیلم هاي سفارشي 
و مستندهاي تبلیغاتي چیزي نمایش نمي دهند. 
آیا الیف استایل زنان عربس��تاني براي خبرنگاران 
اروپایي جذاب نیس��ت؟ آیا وضع زندگي مهاجران 
هندي و پاكس��تاني در امارات و حجاز موضوعیت 
ندارد؟ آیا مستندسازي از دست قطع كردن و گردن 
زدن در مأل عام، در كینگدام س��عودي جزو دستور 
كار رسانه ها نیس��ت؟ اتفاق بد اینجاست كه كار و 
كردار رسانه ها روي مردم عادي اثر گذاشته آنها هم 
از شبكه هاي انگلیسي و فارسي نقش پذیرفته اند و 
باورشان شده كه عربستان دارد گل و بلبل مي شود. 
اتفاق بد در بین فارسي زبان هاست كه وقتي درباره 
ایران مي نویسند فقط تلخي ها و ناكامي ها و مرگ 
و میرها و س��وانح مصیبت بار را فهرست مي كنند 
ام��ا در مواجهه با عربس��تان براي زن��ي كه معاون 
وزیر شده پپسي باز مي كنند و آن را به عنوان نماد 
توس��عه نمایش مي دهند... من نمي گویم ما هیچ 
عیبي نداریم و وضع مان عالي است. عالي نیست. اما 
هرطور حساب كنیم و با هر معیاري بسنجیم صد 
سال از عربستان سعودي جلوتریم. نگذارید رسانه ها 
فریب تان بدهند. باور كنید جامعه عربستان مطلقا 
این تصویري نیست كه رسانه هاي نامدار براي مان 
ساخته اند. تهران و مشهد و اصفهان را سرچ كنید 
و عكس ه��اي م��ردم ع��ادي را، عكس هایي كه 
توریس��ت ها گرفته اند را ببینید، بعد هم ببینید 
وقتي تایپ مي كنید ریاض، گوگل چه عكس هایي 
را به رویت ت��ان مي رس��اند. بي خبر نیس��تم كه 
جوانان عرب تحصیالت عالیه كرده ان��د و از اروپا 
برگشته اند و وضع شان خوب شده و از آن بدویت 
س��ي، چهل س��ال پیش بیرون آمده اند. عرب ها 
هم اس��تخوان تركانده اند و چیزهایي را به كمك 
مستشاران اروپایي و امریكایي فهمیده اند. اما این، 
همه عربستان نیس��ت. حتي نوك كوه یخي هم 
نیست. عربستان واقعي در كاتالوگ هاي تبلیغاتي 
و تصاویر مدیا بازتاب ندارد. باید از آنها كه كارشان 
مطالعه در حال و روز س��عودي است بپرسید تا به 
ش��ما بگویند كه ما هرچقدر هم كه كم و كسري 
داشته باش��یم، از هر حیث از آنها جلوتریم. بلكه 
اص��ال قابل مقایس��ه نیس��تیم. حت��ي در زمینه 
حجاب هم مسائل ما ربطي به آنها ندارد. این بازي 

ریاكارانه شبكه هاي خبري را باور نكنید. 
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در همين حوالي

همه ما گريگوري پك هاي بيچاره
روزنامه ها ناگهان تعطيل مي شوند

هر وق��ت روزنامه اي بس��ته 
مي ش��ود یاد فیلم تعطیالت 
رمي ویلی��ام وایل��ر مي افتم 
تحس��ین  ب��ر  ع��الوه  و 
ب��راي  كارگ��ردان  ذكاوت 
گریگوري  شخصیت پردازي 
پك به عن��وان روزنامه نگاري 
آس و پاس كه همیش��ه خدا آه در بس��اط ندارد، 
به كس��اني فكر مي كنم ك��ه از ف��رداي تعطیلي 
ناچارند كانتكت موبایل ش��ان را باال و پایین كنند 
و به بهانه احوالپرس��ي به دوستان شان زنگ بزنند 
و بعد از اعالم خبر بیكاري تلویحا از آنها خواهش 
كنند، اگر سر كار جدیدي رفته اند رفقاي سابق را 
بي خبر نگذارند. زیركي را گفت��م این احوال بین، 
خندید و گف��ت/ صع��ب روزي، بوالعجب كاري، 

پریشان عالمي. 
از بی��ن هم��ه روزنامه نگارهایي ك��ه در فیلم هاي 
س��ینمایي دیده ای��م، گریگوري پ��ك تعطیالت 
رمي با آن رخوت غم انگی��زي كه زندگي اش را در 
بر گرفته بود، ش��باهت زیادي به ژورنالیست هاي 
ایراني داش��ت؛ رابرت ردفورد و داس��تین هافمن 
همه م��ردان رییس جمهور نیز ژورنالیس��ت هاي 
دوست داش��تني هس��تند منته��ا آن زندگ��ي 
شیك وپیك، آن ماش��ین هاي تحریرهاي جذاب، 

آن هیجانات آرمانگرایانه از آنه��ا موجوداتي دور 
از دس��ترس س��اخته كه به راحت��ي نمي توان به 
دنیاي ش��ان راه یافت. روزنامه نگار ایراني بیش��تر 
از اینكه روی��اي افش��اي رازهاي مگ��وي دنیاي 
سیاس��ت و اقتصاد را داش��ته باش��د، نگران است 
امنیت ش��غلي اش به خطر نیفتد، حق هم دارد؛ از 
بس شبیه ش��خصیت اول فیلم پیانیست آوارگي 
كش��یده كه ابدا نمي تواند ب��راي دو روز آینده اش 

برنامه ریزي كند. 
خبر تعطیل ش��دن دو روزنامه - ب��ه دالیلش كار 
ن��دارم - بیش��تر از اینكه م��ن را ی��اد مخاطرات 
توس��عه دموكراس��ي و نقش روزنامه ن��گاران در 
این مس��یر بیندازد، ان��دوه بیكاري ش��ب عید و 
حقوق هاي پرداخت نش��ده همكاران��م را در دلم 
 زنده مي كن��د. روزنامه نگار قب��ل از اینكه نماینده 
آرمان هاي صنفي و اجتماعي اش باش��د، آدمیزاد 
است.  آدمیزاد به نان شب و  خرید شب عید و پول 
خانه اس��تیجاري و كرایه رفت و آم��د روزانه اش 
نی��از دارد، آدمیزاد براي زنده مان��دن محتاج این 
است كه شغل ساده اي داشته باشد، این حقیقتي 
 اس��ت كه هیچ ك��س نمي توان��د كتمان��ش كند. 
از ای��ن نظر ما به ش��دت ش��بیه گریگ��وري پك 
تعطی��الت رمي هس��تیم؛ مس��تاصل و بي پول و 

نگران و تنها. 

حامد يعقوبي

متن در حاشيه

ب��ال و بیم��اري از هم��ه دور... 
ای��ن آرزوي خوب��ي اس��ت، اما 
زی��ادي ایده آلیس��تي اس��ت و 
طبعا غیرممك��ن. وقتي به طور 
متوس��ط از هر صدهزار ایراني، 
130 نف��ر ب��ه س��رطان مبتال 
هستند )كه خوش��بختانه این 
میزان خیلي كمتر از متوس��ط جهاني اس��ت(، وقتي 
بی��ش از 10 درص��د افراد بالغ كش��ور دیاب��ت دارند، 
وقت��ي روزانه 300 نفر در كش��ور بر اث��ر بیماري هاي 
قلبي و عروقي از دنیا مي روند )و از این حیث متاسفانه 
ركورد دار باالترین آمار مرگ قلبي در جهانیم(، آن هم 
با این اوضاع آلودگي هوا و مخاطرات زیس��ت محیطي 
به ویژه در كالنش��هرها و ش��هرهاي بزرگ كه بخش 
زیادي از جمعیت كش��ور را در خود ج��اي مي دهند، 
طبیعي است كه بیماري پش��ت در هر خانه اي منتظر 
باش��د و اگر صاحبخانه درست وحس��ابي حواس��ش 
را جمع نكن��د، مهمان ناخوان��ده وارد ش��ود و معلوم 
هم نیس��ت كه به این سادگي ها دس��ت از سر میزبان 
بردارد. ع��الج واقعه پی��ش از وقوع باید ك��رد. اصالح 
سبك زندگي- هم از نظر س��المت خورد و خوراك و 
هم از نظر توجه به فعالی��ت و تربیت بدني- مهم ترین 
مس��اله اي  اس��ت كه هر ایراني باید توج��ه ویژه اي به 
آن داشته باش��د. اما باز این هم ایده آلیستي است كه 
خیال كنیم با رعایت مسائل بهداشتي و اصول سالمت، 
مي توانیم جان س��الم به در ببریم. بهتر است خودمان 

را براي مواجهه با بیماري ها مجه��ز و اطالعات مان را 
در این خص��وص تكمیل كنیم. نمي دان��م چند نفر از 
خوانندگان این یادداشت 1490 و 190 را مي شناسند. 
من -كه از ب��د حادثه یكي از اقوامم به س��رطان مبتال 
شده و مش��غول انجام امور درماني اس��ت- به تازگي با 
این دو شماره تلفن آشنا شده ام. اینها شماره هاي مركز 
اطالع رساني دارو و سمومند كه به طور رایگان خدمات 
مشاوره اي ارایه مي دهد. اگر كسي درباره نحوه مصرف 
صحیح داروها، تداخل داروها و م��واد غذایي، عوارض 
جانبي ناش��ي از مصرف داروه��ا، س��ازگاري و نحوه 
اختالط داروهاي تزریق��ي، مصرف داروه��ا در دوران 
ب��ارداري و ش��یردهي و انواع مس��مومیت و گزیدگي 
و گازگرفتگي س��والي داش��ته باش��د، مي تواند با این 
مركز تماس بگیرد. وجود چنین مركزي در سیس��تم 
سالمت و بهداشت كش��ورمان موهبت بزرگي است و 
در بزنگاه هایي كه دسترسي به پزشك معالج امكان پذیر 
نیست، واقعا گره گشاست. این سامانه بانك اطالعاتي اي 
هم ب��راي داروه��اي كمی��اب دارد و كارشناس��انش 
مي توانند داروخان��ه اي را كه ف��الن داروي كمیاب در 
آن موجود است، به شهروندان معرفي كنند. ما معموال 
دست به انتقادمان خوب است و البته انتقاد براي بهبود 
سیستم ها الزم و حتي از نان شب واجب تر است. اما بد 
نیست گاهي هم در مواجهه با چنین خدمات ارزشمند 
و مفیدي كه البته وظیفه متولیان امر اس��ت، خس��ته 
نباشیدي به ایشان بگوییم. دست شان درد نكند و بال و 

بیماري از ایشان و ما، از همه، دور. 

190 - 1490

كاوه فوالدي نسب

تخته   سياهتاكسي نوشت

امروز روز دربي است. پسر جواني كه جلوي تاكسي نشسته بود، گفت: »این دربي از اون هاس كه من عاشقشم.« مردي 
كه عقب تاكسي نشسته بود، پرسید: »چرا؟« پسر جوان گفت: »چون مطمئنم پرسپولیس مي زنه.« خانمي كه عقب 
تاكسي نشسته بود، گفت: »اتفاقا من مطمئنم كه استقالل مي زنه، اون هم دو سه تا.« پسر جوان خندید و گفت: »شما 
كه فقط بلدید شش تا شش تا بخورید، از كي تا حاال گل زن ش��دید؟« زن گفت: »پنجاه سال پیش یه بار معجزه شد، 
شش تا به ما زدید ولي پنجاه سال نتونستید یه مقام تو آسیا بیارید، به جاش تیم ما افتخار آسیاس.« پسر گفت: »فردا 
دوباره شش تا به افتخار آسیا مي زنیم.« مردي كه عقب تاكسي نشسته بود، گفت: »شما هم چه حال و حوصله اي دارید، 
ده نفر دیگه دارند دنبال توپ مي دوند، شما حرص و جوشش را مي خورید؟ این یه بازیه، یه بازي كه هیچ ربطي هم به ما 
نداره، من كه اصال نگاه نمي كنم.« راننده گفت:  »شما دوست داري نگاه كن، دوست داري نگاه نكن ولي كل زندگي مگه 

یه بازي نیست؟« مرد به راننده نگاه كرد و چیزي نگفت. راننده زیر لب گفت: »باز، اقال فوتبال یه برنده و بازنده اي داره...«

دربي
باالخره روند افزایشي نرخ دالر بعد از كشمكش هاي زیاد بازار نزولي شد 
و حاال كارشناسان امیدوارند این تغییرات در نهایت قیمت دالر را روي 
عدد قابل قبولي ثابت نگه دارد. در آخرین خبرهاي بازار ارز، هر دالر با قیمت چهار هزار و 
چهارصد و هفتاد تومان خرید و فروش مي ش��ود و هر سكه بهار آزادي را به قیمت یك 
میلیون و پانصد و سي هزار تومان مي توان خرید. سازمان هواشناسي هم باالترین دماي 
هواي امروز پنجشنبه، دهم اس��فندماه س��ال 96 مصادف با دربي 86 را شانزده درجه 
سانتیگراد و پایین ترین دما را شش درجه پیش بیني و اعالم كرده تیم هاي استقالل و 

پرسپولیس امروز در هوایي نیمه ابري به مصاف یكدیگر مي روند. 

هواينيمهابريپنجشنبهتهران
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