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حركاتموزون

تخته سياه

شعر طنز

برايان تريس��ي در كتاب هدف ميگويد« :اگر هر شب به جاي تماش��اي تلويزيون 15 ،دقيقه مطالعه كنيد ،سالي
حدود  15كتاب را ميخوانيد .اگر روزي  15دقيقه ادبيات كالسيك بخوانيد ،در مدت هفت سال ،صد كتاب بزرگ
ادبيات كالسيك را خواندهايد .اينگونه تبديل به يكي از باسوادترين افراد در نسل خود ميشويد .همه اينها ،با 15
دقيقه مطالعه قبل از خواب حاصل ميشود» .با اين نوش��ته كتابخواندن و با سوادشدن كاري به مراتب راحتتر
از دنبال فيلترشكن گشتن و وصل ش��دن به تلگرام و جهان مجازي و خواندن خبرهاي كوتاه و متنهاي كوتاهتر و
يك جهان حرف اس��ت .نه اينكه نبايد اهل جهان مجازي بود و دور از اين جهان ،اما اين  15دقيقه ش��ايد بيشتر از
همه زمانهايي كه به دنبال راه و مسيري براي وصل شدن به جهان هس��تيم ،زندگي ما را تغيير دهد و اتفاقهاي
مهمتري براي آن بسازد.

كربعشوموصلوسهساعتخوشازآنم
درگيرتلگرامموفارغزجهانم /ي 
در بيخبري غرقم و سرگرم تلگرام /در مورد فيلتر بود آزاد بيانم
جزفيلتروفيلترشكنوپورتوپراكسي /يكجملههماصالنميآيدبهزبانم
هي قطع شوم ،وصل شوم ،قطع شوم ،وصل / ...ديوانه اين سلسله پرهيجانم
وقتي كه شوم كاشف ويپيان تازه /مغرورم و شادم كه ز فيلترشكنانم
يك عمر رود از كفام و غصه ندارم /هر ثانيه خوشحاليام اين است كه «آن»ام

نگاه آخر
كيوانكثيريان

تأمالت نمايشگاهي
محسن آزموده

تدبير با اقتدار ميآيد

پيفپيفنمايشگاه

«عصباني نيس��تم» بعد از
ك��ش و قوسهاي ف��راوان
اك��ران ش��د .نه آس��مان به
زمين آمد ،نه زمين لرزيد و
نه آتشفشاني فعال شد .پنج
سال حاشيه ،پنج سال حرف
و حديث و جنجال نتيجهاش شد اكران فيلمي كه
همانپنجسالپيشبايداكرانميشد.
بعضيها گاه نمايش يك فيلم س��ينمايي را تا حد
يك بحران امنيتي پيش ميبرند؛ حتي بردن اسم
آن فيلم ميش��ود تابو .جوري وانمود ميكنند كه
اكران ش��دن آن فيلم از مح��االت اس��ت و به اين
ترتيب بر مس��ووالن وقت فرهنگ و س��ينما تاثير
ميگذارند .مسوول مربوطه هم خيلي ساده ،ترس
برش ميدارد ،توي دلش ميگويد س��ري كه درد
نميكند چرا دس��تمال ببندم« .مي��ز خدمت» را
چرا با ي��ك حمله ف�لان روزنامه از دس��ت بدهم.
جواب فيلمسازان را ميش��ود راحتتر داد تا جواب
آن ب��رادران را .آن وقت فيلم فل��كزده همينطور
خيالكيانوشعياري.اوآنقدر
بالتكليفميماند.بي ِ
محترم و دوستداشتني هست كه شلوغش نكند.
تهش يك تابلوفرش به او هديه ميدهيم و از صبر و
ادبش تشكر ميكنيم .تمام ميشود و ميرود .اينكه
خوب كيانوش عياري هم ديده نش��ود و
دوتا فيلم ِ
رويپردهنرودكهاصالمهمنيست.
يادتان هست آنچه بر سر به رنگ ارغوان حاتميكيا
آمد؟ بيش از  ۵سال خاك خورد و چنان خطرناك و
غيرقابل نمايش توصيف شد كه كسي جرات نكند
نامش را بياورد .در حال��ي كه وقتي از توقيف درآمد
و اكران شد ،نه تنها زمين نلرزيد و آتشفشاني فعال
نشد ،بلكه كلي به آن جايزه دادند و به عنوان الگوي
سينماي سياسي ايران معرفي كردند .سادهانگاري
اس��ت اگر گمان كني��م او كه فيل��م حاتميكيا را
توقيف كرد و او كه از توقيف بيدليل درش آورد در
ش��كلگيري ادامه را ِه حرفهاي او بيتاثير بودهاند.
همانطور كه مس��ير زندگ��ي حرف��هاي و حتي
شخصي بس��ياري از فيلمس��ازان كه در شرايطي
مش��ابه قرار ميگيرند دس��تخوش تغيير ش��ده و
ميش��ود .بيشك مس��ووالن محترم نميدانند با
تصميمهايشانچهبرسرامثالعياريودرميشيان
واميريوسفيوكاهانيوبقيهآوردهاند .همهميدانند
همانطور كه «قصهها» و «خانهدختر» و «عصباني
نيس��تم» و خيلي فيلمهاي ديگر اكران ش��دند و
آس��مان به زمين نيامد« ،خانهپدري» و «كاناپه»
و «رس��تاخيز» و «آشغالهايدوستداش��تني»
و «گزارش ي��ك جش��ن» و فيلمه��اي كاهاني و
«ش��يفتگي» زماني عصمتي و بقيه هم اگر اكران
ش��وند ،آب از آب تكان نميخورد و اتفاقي مش��ابه
خواهد افتاد .تم��ام اين فيلمه��ا روزي به نمايش
عمومي درخواهند آمد؛ دير يا زود و آنها كه فيلمها
را خواهند ديد سواالتي بيپاسخ در ذهنشان نقش
خواهد بست كه غالبا بيجواب اس��ت .شمايلي از
مسووالن وقت در ذهنشان نقش ميبندد كه طبعا
تصويرجالبينخواهدبود .حاالچهكسيپاسخگوي
حقوق تضييعش��ده فيلمس��ازان و س��ينماگران
اس��ت؟ جواب س��رمايههاي مادي تلفشده را چه
كسي ميدهد؟ و كهنه شدن يك اثر هنري؟ طبعا
هيچكس .نكته اما همان عالق��ه بياندازه به حفظ
«ميز خدمت» از سوي مس��ووالن است و جمعي
اندك كه نگرانيها و دلواپسيهايش��ان را -واقعي
يا ساختگي -اهرم فشار بر تصميمگيري دوستان
مس��وول كردهاند .بديهي اس��ت كه مدير مقتدر
اج��ازه نميدهد كار به جايي برس��د كه مجلس به
مساله ساده اكران يك فيلم وارد شود و هنرمندانش
مداوم به رييسجمهور نامهنگاري كنند« .تدبير»
تنها يككلمه اس��ت اما مفهومي اس��ت كه لوازم و
ملزوماتي دارد تا آن را از حد يك ش��عار ساده فراتر
ببرد .ش��جاعت ،صداقت ،ثبات ق��دم و ثبات راي،
معنايش اقتدار مدير است و اينهاست كه منجر به
تدبير ميشود.با دست و دل لرزاننميشود فرهنگ
رامديريتكرد.نميشودكهنميشود.

آييننامه اخالقحرفهايروزنامهاعتمادرادرسايتبخوانيد

فقط  15دقيقه كتاب بخوان
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تيتر مصور|به بهانه روز جهاني كارتونيست
آنتونيو رودرگوئز

«نمايش��گاه كت��اب؟! ك��ي
م��يره اينهم��ه راه رو؟ تو
اين ترافي��ك و گرم��ا ،ميان
كرور كرور آدم��ي كه اومدن
تماشا .اون هم به خاطر صنار
سيشاهي تخفيف .من وقتي
ميرم نمايشگاه سردرد ميش��م .به خصوص وقتي
ميبينم ملتي كه س��رانه مطالعهشون يك دقيقه در
هفته است ،با فاميلشون اومدن پيكنيك و تفريح.
توي سالنها هم كه شلوغ و بوي عرق و تهويه خراب...
عمرا برم .كتابهاي داخلي رو از كتابفروش��ي محل
ميخرم،كتابهايخارجيروهمكهيادانلودميكنم
يا سفارش ميدم برام بيارن ».اين واكنش رايج شمار
قابل توجهي از روشنفكران ،اصحاب مطبوعات و اهل
فرهنگ است ،وقتي ميپرس��يم كه آيا به نمايشگاه
كتاب رفتهاند يا نظرش��ان درباره آن چيس��ت .البته
كه بس��ياري از اين انتقادات درست است اما در لحن
و بيا ن اين منتق��دان ،به وضوح طني��ن نخبهگرايي
و برجعاجنش��يني و نگاه باال به ت��وده و عوام به گوش
ميرسد .راستش اين است كه نمايشگاه كتاب با همه
خوبيها و بديهايش جلوهگاهي براي آشكارشدن
ابعاد كثير خلقيات ايرانيان اس��ت و حضور ميليوني
آدمها از هر قشر و دسته و گروه و شهر و روستا و سن
و طبقهاي در آن اتفاقا مجالي بيهمتا فراهم ميسازد
براي كساني كه ميخواهند از نزديك و بيواسطه با
روحيات مردم اين «مرز پر گهر» آشنا شوند .مدعيان
روش��نفكري با عزلتگزيني و فاصلهگيري از مردم،
خود را از ارتباط مستقيم با جامعه محروم ميسازند
و فرصت بينظير مشاهده از نزديك مردم را از دست
ميدهند .از اين منظر نمايش��گاه كتاب صرفا محلي
براي خريد كتاب يا آش��نايي با تازههاي نشر ديدن،
سادهانگاري و سطحيانديشي اس��ت .در نمايشگاه
كتاب ،تنها كتاب به نمايش گذاشته نميشود ،بلكه
جلوههاي متنوعي از كنش جمعي ايرانيان آش��كار
ميشود ،رفتارها و گفتارهايي كه خوب يا بد ،درست
يا غلط ،خلقيات ما را به نمايش ميگ��ذارد و پرده از
هزارتويروحوروانمانبرميگيرد.
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متن در حاشيه
كاوهفوالدينسب

كرگدننامه
سيدعليميرفتاح

يكند
ُمسكن ،درمان نم 

زيان كسان از پي سود خويش

چند هفته پيش مريضي عجيب��ي گرفتم و
در بيمارس��تان بستري ش��دم .نظام درماني
آلمان -برخ�لاف ايران -چن��دان ميانهاي با
دارو ندارد .پزش��كان آلماني كمترين ميزان
دارو را ب��راي بيمار تجوي��ز ميكنند.يكي از
آن روزها كه سردرد ش��ديدي داشتم ،دو سه
بار به خانم پرستارگفتم درد دارم وخواهش كردم بهم مسكن بدهد.
نداد.بعدازظهركهدكترمبهديدنمآمد،مثلبچههاچغليكردم.گفتم
«من امروز خيلي درد داشتم .چند بار مس��كن خواستم .بهم ندادن.
» پرونده را خواند و داد دس��ت سرپرس��تار بخش و گف��ت «دردتون
اونقدري نيست كه مسكن الزم داشته باشين » .گفتم «هرچي ...درد
دارم.متوجهميشين؟»گفت«االندردتونشديدنيستقابلتحمله
و اين نشونه خوبيه .اگه بهتون مسكن بديم ،نميتونيم به آرامشتون
اطمينان كنيم » .موقع رفتن دست داد و گفت «يادتون باشه ُمسكن
درمان نميكنه .مصرف بيرويهش هم ،قواي جسمانيتون رو تحليل
ميب��ره و بدنتون رو ضعي��ف ميكنه».باالخره خوب ش��دم و حاال
خوشحالم كه مس��كن به نافم نبستند .بايد رفت س��راغ ريشه درد؛
«مسكن درمان نميكند ».بد نيست اين جمله را باالي سردر ورودي
شورايعالينظارتبرفضايمجازيهمنصبكنند؛شايدبشودآنجا
عوض«مسكن»بنويسند«فيلترينگ».فيلترينگمحدودهمهجاي
جهانوجوددارد؛مث ً
البرايكسانيكهبهسنقانونينرسيدهاندوالبته
اين توافقي عمومي است كه تا زماني كه فرد به سن قانوني نرسيده و
قواي تصميمگيري و تشخيصش كامل نشده ،بهتر است در معرض
هر اطالعي قرار نگيرد .اما فيلترينگ نامحدود را سرزمينهاي كمي
هس��تند كه تجربه ميكنند .ناكارآمدياش هم ثابت ش��ده؛ چه در
زندگي واقعي و چه در فضاي مجازي .مگر سالها پيش فيسبوك و
توييترفيلترنشد؟چهاتفاقيافتاد؟وايبروتلگرامجايشانراگرفتند.
حاالبعدازتلگرامهميكچيزديگرميآيد.مشكل،فيسبوكوتوييتر
و تلگرام نيس��ت؛ جاي ديگري است .چرا سياس��تگذاران اين حوزه،
عوض فيلتر كردن ش��بكهها به اين فكر نميكنند كه اگر شفافيت
در همه امور در دس��تور كار قرار بگيرد ،اگر گ��ردش آزاد اطالعات -
بينگراني و سانسور -برقرار شود ،ديگر اصال چه كسي كجا ميخواهد
رازي مگو به گوش مردم برساند ،سياهنمايي كند يا دسيسه بچيند؟
حضرت موالنا ميفرمايد «از همانجا كه رس��د درد ،همانجاس��ت
دوا» .غير از اين است كه تكنولوژي روز و شبكههاي اجتماعي امكان
فراگيري هستند تا مس��ووالن بتوانند مس��تقيمتر و سريعتر اخبار
خدمترسانيهايشانرابهمردمبرسانند؟

در همين حوالي

زيرذرهبين

اين خانه زيباست

به اصول اوليه خبري بازگرديم

با ارزشتري��ن مي��راث هنرمند،
هنر اوس��ت .م��ردم ه��م در گذر
زمان آموختن��د كه ب��ه هنرمند
بي��ش از پي��ش احت��رام بگذارند
كه بسيار مباحث انس��اني اول به
زبان هنر بيان ش��ده اس��ت .خانه
امير بهاري
و حتي خيابانهاي اط��راف خانه
بتهوون يعني جاهايي كه او قدم ميزده اس��ت مكانهاي
توريستي بسيار مهمي هستند و حتما بسياري از مردم با
كنجكاوي اينكه او در س��الهاي حياتش حين راه رفتن
چه چيزهايي ميديده كه چنين آثاري خلق كرده است،
در آن جغرافيا حضور پيدا ميكنند .ميراث ما از هنرمندان
و اهل سخن جز آثارشان اندك است .بزرگترين شاعران
ما تنها با مقبرههايشان شناخته ميشوند .حتي آنچنان
ميراثي از معاصران ما باقي نمانده است .از بنان و خوانساري
و دوامي چه چيزي جز آثارشان در دسترس است؟ سايه،
ش��جريان ،كدكني و ...همگ��ي از مفاخر ب��زرگ معاصر
ما هس��تند و ما هنوز نميدانيم آنها دقيق��ا كجا و چگونه
زيس��تند و خلق كردند .عجبا كه زندانها و شكنجهگاهها
را موزه ميكنيم (كه اتفاقا كار درس��تي است) اما اهميتي
براي خانه ص��ادق هدايت قائل نيس��تيم .كانون چاووش
محفلي در زمان انقالب بود كه توليداتش همگام با مردم
و حركتهاي اجتماعي پيش ميرفت .جرياني كه كانون
چاووش ب��ه راه انداخت ،مهمترين جريان هن��ري دوران
انقالب است .آيا براي كس��ي موضوعيت داشته تا ساختار
ساختمان كانون چاووش به همان شكل باقي بماند؟ جاي

هشتگ روز

غروب آفتاب19/56 :

اذان مغرب20/15 :

نازنين متيننيا

ي است كه مكتبخانه ميرزاعبداهلل و انتشارات
شكرش باق 
ماهورآنجامستقرهستندتاحداقلچيزيباقيماندهباشد.
خانه ش��هرام ناظري را ميخواهند ثبت ملي كنند .جالب
اينكه دقيقا ديروز رسانههاي امريكايي خبر دادند كه خانه
دوران كودكي جاني كش در آركانزاس را ثبت ملي كردند
و ميخواهند به ش��كل موزه در معرض ديد عالقهمندان
بگذارند .جداي از تمام جوايز و مدالهايي كه به سينهاش
آويختند و جداي از احترام شايستهاي كه همواره متوجه او
بوده است ،حاال  15سال پس از مرگش خانه كودكياش را
هم به عنوان ميراث ملي محفوظ ميكنند .شهرام ناظري
كه از مفاخر موسيقي است هنوز هم براي خواندن همان
قطعات محبوب و ماندگارش پروسه مجوز را طي ميكند
و هنوز هم تا لحظهاي كه خواندن را آغاز ميكند از به انجام
رس��يدن اجرا اطمينان ندارد و هنوز هم صدا و سيما او را
حين خواندن و با اركسترش نش��ان نميدهد و هنوزهاي
ي ميكنند دستشان
بسيار ديگر .حاال خانه او را ثبت مل 
درد نكند اي��ن حداقل كاري اس��ت كه در مقاب��ل رفتار
ناشايست سالهاي گذشته ميتوان در قبال هنرمنداني
چونناظريكرد.
 #غذاهاي_فراموش_ شده

خبر شكايت شش وكيل دادگستري از بازپرسي كه
حكم فيلترينگ تلگرام را صادر كرد ،يكي از مهمترين
خبرهاي عصر روز يكش��نبه بود .كارب��ران در فضاي
مجازي و همان تلگرامي كه حاال با فيلترش��كنها از
آن اس��تفاده ميكنند ،فارغ از پيدا كردن نام و نشاني
اين شش وكيل دادگس��تري ،خبر را دست به دست
كردند و با هيجان از آنها گفتند .ام��ا آيا واقعيت اين
خبر هم به همان هيجانانگيزي است كه مخاطبها
در برخورد اوليه با آن داش��تند؟ آيا بدون دانس��تن
نام و نش��ان وكاليي كه لباس ش��كايت پوشيدهاند،
ميش��ود به اين خبرها دلخوش ك��رد و اميدوار بود
كه باالخره افرادي پيدا ش��دهاند تا حق��وق مردم را
پيگيري كنند؟آيا رسانهها هم در مواجهه با اين خبر،
بايد ذوقزده ش��وند و آن را دس��ت به دست كنند و
با تيترهاي خ��اص و پردازش ژورناليس��تي آن را در
كانون توجه قرار دهند؟
واقعي��ت اين اس��ت ك��ه در وهل��ه اول و ب��ا نگاهي
هيجانزده ،جواب تمام اين سوالها ميتواند مثبت
باشد .اما اگر كمي از خبرها و هيجانات روزمره فاصله
بگيريم ،چنين واكنشهايي يك جوزدگي رسانهاي
بيشتر نيست .وقتي نام وكالي شاكي اعالم نميشود
و تنها وكيلي كه ت��ا اين لحظه نام خ��ود را به عنوان
ش��اكي اصلي اعالم ك��رده در صفحه مج��ازي خود
از همراهي ب��ا دولت بهار ميگوي��د و عكسهايش را

با محمود احمدينژاد منتش��ر ميكن��د ،برخورد با
خبرهايي از اين دس��ت نبايد با هيجان و ذوقزدگي
همراه باش��د .چون به هم��ان اندازه ك��ه فيلترينگ
تلگرام در اين روزها احساسات عمومي را تحتتاثير
قرار داده ،ع��دهاي هم مش��غول اس��تفاده از همين
فضاي احساسي شكل گرفته هس��تند و هرلحظه با
پروژهاي و برنامهاي ميتوانند از اين احساسات به نفع
منافع گروه��ي و قدرتطلبيه��اي جناحي در متن
جامعه استفاده كنند.
بهترين راه و منش در اي��ن روزهاي پراز التهابهاي
س��اختگي و هياهوهاي خب��ري ،فاصل��ه گرفتن از
خبرها و هياهوه��اي اينچنيني و پرس��يدن «چرا»
درباره رفتار چهرههاي مختلف اس��ت؛ همان قانون
اولي كه سركالسهاي روزنامهنگاري به دانشجويان
اي��ن رش��ته درس ميدهن��د و از آنه��ا ميخواهند
هميش��ه و همواره دو كلم��ه «چ��را» و «چگونه» را
فراموش نكنند تا گزارشها و خبرها ،ش��فاف ،صادق
و صحيح به دست مردم برسد و عاري از منفعتطلبي
جريانهاي خاص باشد.

عكسنوشت

آشپزخانه مادربزرگ وسط تايمالين
گاهي هم اينط��ور ميش��ود؛ اهالي توييت��ر فارغ از
جه��ان و خبرهايش ،دل ميدهند به يك هش��تگ با
موضوعي جذاب و درباره آن حرف ميزنند .هش��تگ
تازه و مورد توجه در توييتر «غذاهاي فراموش شده»
اس��ت .هش��تگي كه كاربران را دور هم جمع كرده تا
در محفلي گرم و صميمي و ف��ارغ از هياهوي جهان،
درباره آنچ��ه فرهنگ غذاي��ي خانواده و شهرش��ان
هس��ت ،ح��رف بزنند .اي��ن هش��تگ ب��ا حرفها و
خاطرههاي متنوع ،دايرهالمعارفي از غذاهاي ايراني و
غذاهايي ش��ده كه معموال در آشپزخانه مادربزرگها
پخته ميش��د و حاال جوانترها تالش ميكنند آن را
زنده كنند و از نسلي به نسل ديگر منتقل.
آنچه ك��ه ميخواني��د مجموع��هاي از توييتهايي
اس��ت كه در دو روز گذش��ته در اين هش��تگ جمع
ش��ده و روايتي خواندني و جذاب را س��اخته است:
«آناي من يه غذايي درس��ت ميكرد بهش ميگفت
قابالماكب��اب .تكهه��اي گوش��ت گوس��فند ،دنبه
و فلفلس��بز و گوجهفرنگيه��اي كوچ��ك رو ب��ه
ترتي��ب از توي نخ س��وزن رد ميك��رد و ميپيچيد
دورت��ادور قابلمه .هيچ آب��ي نميريخ��ت و زيرش

رو كم كم ميكرد و از ش��ب ميذاش��ت بپزه تا فردا
ناهار»« ،مادربزرگ��م هزارجور آبگوش��ت بلد بود و
غير از تابستون بقيه روزها آبگوش��تش به راه بود.
آبگوش��ت س��يب ،بادمجون ،كلمقم��ري ،بزباش
و« ،»...غذاي غذا كه نبود ،يهجور خوراكي خوشمزه
كه ب��ا مخلوط كردن آردنخودچي و ش��كر درس��ت
ميشد .سالهاس��ت نخوردمش ،اسمش فوتينا بود
و گمونم از نس��ب يزدي به ما رس��يده»« ،ما غذايي
داريم به اس��م دوپيازه س��يبزميني .سيبزميني
پخته له ش��ده رو با پيازداغ ،فلفل ،نمك و زردچوبه
تفت ميديم» «،اي��ن غذا فراموش نش��ده ولي من
هيچكجا نديدم بهجز كرمانش��اه؛ برنج ،سيبزميني
و ش��ويد رو باهم دم ميكنيم ،حاال با گوش��ت ،مرغ
يا گوجه خام ميخوريم و حقيقتا ش��گفتانگيزه»،
«حتما ميدونين كه لوبياپلو امروزي كه با لوبيا سبز
و گوشت پخته ميشه ،لوبياپلو نيست .لوبياپلو اصلي
با لوبيا چشمبلبلي و س��بزي پلويي پخته ميشه»،
«مادربزرگم آشي درست ميكرد به اسم كوفته ريزه.
تركيب برنج ،ماست و گوشتقلقلي بود كه هيچكجا
ديگه نخوردمش»« ،يك دس��ر خوشمزه هم هست،

كدو حلوايي رو تو تنور ميذاشتن يا آبپز ميكردن
و بعد با قاش��ق له ميكردن و با ك��ره و روغن محلي
هم ميزدن .مرهم س��ينه س��رماخورده بود»« ،يه
غذايي هست به اس��م يرآلما پومادور كه مادربزرگم
ميگه غذاي چوپونهاي ش��هرمون ب��وده .پيازداغ،
گوجه رنده شده ،س��يبزميني با كره محلي و دوغ و
نون داغ؛ معركه و غريب»« ،خرداد ماه كه هنوز برنج
نرس��يده و س��بز رنگه ،برنج رو ميچينن و دانههاي
س��بزرنگش رو با دوش��اب (ش��يره انگور) و عس��ل
مخلوط ميكنن و صبحانه رو سرشالي ميخورن»،
«مادربزرگ��م اهل زيربازارچه ش��اپور ب��ود .يهجور
شامي ميپخت كه گوشت چرخكرده رو با آب پياز و
زردچوبه و آردنخودچي ورز ميداد و بعد در تركيبي
از پي��ازداغ و ربان��ار ميپخت»« ،ملكالش��عراي
بهار درباره تتماج نوش��ته :ميدانيم كه تتماج لغتي
تركي اس��ت و ظاهرا تتماج غذايي است كه از خمير
آرد گندم ميپزند و آنچنان است كه خمير را ورقه
كرده و حش��و آن را از تره و س��ير آكنده ،آن را البهال
كرده و به كارد مانند لوزينه بريده و با دوغ يا ماست و
روغن ميپزند ».و...

اذان صبح فردا4/30 :

طلوع آفتاب فردا 6/06 :

«گاردين» در فهرس��ت عكسهاي منتخب روز يكش��نبه خود اين عكس از س��فر
حس��ن روحاني به س��بزوار را به عنوان يكي از عكسهاي منتخب روز خود انتخاب
كرد و در توضيح يكخطي نوشت« :حس��ن روحاني ،رييسجمهور ايران در سفر به
سبزوار» .روحاني در س��فر خود به اين شهر پروژه «پارس فوالد س��بزوار» را افتتاح كرد و در جمع مردم
اين ش��هر و درباره تهديدهاي امريكا براي خروج از برج��ام و در هفته آينده گفت « :م��ردم ايران بدانيد
هفته آينده هر تصميمي كه گرفته شود در زندگي ما تغييري ايجاد نخواهد كرد .هر تصميمي كه ترامپ
بگيرد ،در برابرش ايستادگي ميكنيم».

مس��الـ［؛ آيا فروش��ندهاي كه اجناس مغازهاش
را با دالر چهار هزار تومن خريده ،مجاز اس��ت ،به
تعبير دقيق كلمه آيا حق دارد و به لحاظ ديني و
اخالقي آيا حالل اس��ت كه يكش��به دس��ت در
ضرب و تقس��يمهايش ببرد و دالر ش��ش هزار و
خردهاي را محاسبه كند و كاالي قديمياش را به
قيمت جديد بفروش��د؟ آيا اخروي و دنيوي هيچ
نظارت و حس��اب و كتابي در كار نيست و داللها
و تجار عمده و فروش��ندههاي خرد از هفت دولت
آزادند كه به اس��م گ��ران ش��دن ارز هرچقدر كه
تيغش��ان ميبرد ،ببرند و س��ود عليحده ببرند؟
آنهايي كه مومنند و عقيده ب��ه قيامت دارند البد
جواب محكمهپسندي هم در آستين دارند تا فردا
تحويل داور دادار بدهند و دلي��ل گران فروختن
ارزانخريدش��ان را عرضه كنند .دهريمسلكها
هم كه از برك��ت اينترن��ت و ماه��واره و به لطف
متصديان امور فرهنگي و زاهدان ريايي شمارشان
رو به فزوني است ،احتماال شرمنده حسابكشي
وجدان عمومي نيستند ،چه بسا در ذهن و ضمير
خود حجتهاي موجهي دارند و بابت گرانفروشي
نهتنها سرافكنده نيستند بلكه سرباال ميگيرند و
كار خود را ضرورت بيزينس عنوان ميكنند و به
هوش و ذكاوت خود نمره قبولي ميدهند و حتي
چنين ميپندارند كه زرنگت��ر از بقيهاند و هوش
تجارت دارند و ش��م اقتصاديش��ان قوي است.
ارواح عمهشان .دزدي و بياخالقي و حرامخوري
و بياعتناي��ي به حق��وق ديگران ش��اخ و دم كه
ندارد .از امريكا و مريخ كه نبايد بيايند و س��ر ما را
دوال پهنا كاله بگذارند و برون��د .نه .ما خودمان به
اندازه كافي قدرت داريم و كارخانه توجيهس��ازي
و خودموجهپنداريم��ان پ��ر رونق و داير اس��ت
و ميتوانيم به راحتي و رس��مي و متمدنانه س��ر
يكديگر ش��يره بماليم و جيب همديگ��ر را خالي
كنيم .مثال بزنم .فروش��ندهاي با دالر چهار هزار
تومن گوش��ي موبايل وارد كرده ،انب��ارش هم پر
است از گوش��ي .دوتا تلفن به اين و آن ميزند ،يا
آن و اي��ن به او زنگ ميزنن��د و خبر ميدهند كه
دالر باال كشيده .او هم بيآنكه وجدان درد بگيرد
يا خدا و پيغمبر را در نظر بي��اورد ،خيلي عادي و
طب��ق روال روي قيمته��ا ميكش��د و متعاقبا
تلگرامي و ش��فاهي نارضايتي خودش را از اوضاع
اقتصادي به س��مع و نظر هموطنانش ميرساند.
ش��ما به من بگوييد اس��م اين كار چيست؟ شما
بگوييد اينكه گفتهاند انس��ان ،گرگ انسان است
حقيقت دارد يا نه؟ قبح گرانفروشي چنان ريخته
و به امري عادي بدل شده كه حتي فرهنگيها هم
كسر بودجه خود را از اين طريق تامين ميكنند.
مثال در نمايش��گاه كتاب بعضي ناشران ارجمند
كتابهاي قديم��ي را از انبار بي��رون آوردهاند و با
يك برچس��ب س��اده ،قيمتها را به روز كردهاند.
اينها كاغذ را با قيمت قديم خريدهاند ،حقالتاليف
را به قيمت پش��ت جلد حس��اب كردهان��د ،پول
چاپخان��ه و كارگ��ر و كارمند را هم ب��ه نرخ قديم
محاس��به كرده و احتماال پرداخت كردهاند .حاال
بيآنك��ه كتاب زحم��ت تجديد چ��اپ را بر خود
هموار كنند يك شبه قيمتش را دوبرابر ميكنند
آب هم از آب ت��كان نميخورد .به نظر ش��ما اين
افزايش قيمت حالل اس��ت؟ آيا اين كار اخالقي
است؟ فقط چندتا ناش��ر و موبايل فروش نيستند
كه انص��اف را خوردهاند و يك آب ه��م روش .در
ديگر صنوف ه��م انصاف يك گوهر ناياب اس��ت.
قديميها در محاسبه «س��ود» حالل دقتهايي
ميكردند كه امروز اگر كس��ي بش��نود به نظرش
مسخره نيايد ،آن را نشدني ميپندارد .ميگفتند
حتي تاجر بايد ميزان مس��افت پيموده شده را در
نظر بگيرد و متناس��ب با زحمتي كه در واردات و
صادراتش ميكشد ،قيمت فروش را تعيين كند.
ما امروز در قيمتگذاري بيمباالت ش��دهايم ،از
آن بدتر ،مترصد موقعيتهايي هس��تيم كه يك
شبه ره صدساله بپيماييم و در بزنگاههاي جهش
دالر ،بجهيم و از هيچ پول بسازيم .اينهايي كه در
صف دالر ميايستند و تمام دارايي خود را تبديل
به پول خارجي ميكنند فكر ميكنيد چه سودايي
در س��ر ميپرورانند؟ آيا جز اين است كه دلشان
ميخواهد تقي به توقي بخورد و مثال ترامپ ديوانه
سر برجام بال بياورد تا در بازار دنيا دالر باال بكشد
و اينها به حس��اب خودشان س��ود كنند؟ «زيان
كسان از پي سود خويش» كه فردوسي ميگويد
مگر غير از اين است؟ سودجويي شخصي تبديل
به بدخواهي براي جمع ميشود .طرف با  10هزار
دالر از انسانيت دور ميافتد و در دل آرزو ميكند
كه كار جهان تيره و تارتر از اين شود و دالر از اين
هم باالت��ر رود .اينها ناخن به هم ميس��ايند كه
جنگ راه بيفتد و دولت در مهار دالر ناتوان بماند
و كار م��ردم به خن��س بخ��ورد .حاضرند جهاني
به آتش كش��يده ش��ود و در عوض دو تومن اينها
بش��ود  10تومن .پس چه فرقي هست بين اينها
با صاحبان كارخانههاي اسلحهسازي؟ فرقي اگر
هست به خاطر اين اس��ت كه اينها آب نميبينند
و زورشان جز به گرانفروشي و احتكار و خواباندن
دالر نميرس��د .اگر ميتوانس��تند ب��اور كنيد از
تاس��يس كارخانه بم��ب همهكس ك��ش هم ابا
نداشتند.

