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تيتر مصور|بوريس جانسون و خروج انگليس از اتحاديه اروپا
گيدو  كوئن

متن در حاشيه در همين حوالي كرگدن نامهزير ذره بين

هشتگ روز

ش��ايد اي��ران از مع��دود 
جه��ان  در  كش��ورهايي 
باش��د كه نمايش عمومي 
آن  در  خارج��ي  فيل��م 
ممنوع اس��ت. حمايت از 
توليدات س��ينماي ايران 
بهانه اي اس��ت كه مخالفان ب��راي موجه جلوه 
دادن ممنوعيت، دست به دامان آن مي شوند. 
ولي اين دليل چقدر وجاهت دارد؟ آيا در هيچ 
صنعتي مي توان به بهانه حمايت از توليد ملي 
درها را به روي واردات بست؟ پس اصل رقابت 

در بازار چه مي شود؟
آيا اساس��ا مي ش��ود مخاطب را از ديدن فيلم 
مورد عالقه اش محروم كرد؟ آي��ا با جلوگيري 
از نماي��ش عمومي فيل��م خارج��ي، راه براي 
مخاطب عالقه مند به كلي بس��ته مي ش��ود؟ 
همين ممانعت از اكران عمومي فيلم خارجي، 
باعث رونق توزيع قاچاق دي وي دي مي ش��ود. 
چ��را مخاط��ب ايراني نباي��د فيلم ه��اي قابل 
نمايش را روي پرده سينما ببيند؟ آيا نبايد به 
جاي برخورد س��لبي با فيلم خارجي، كيفيت 
فيلم هاي ايران��ي را باال برد؟ اصال چ��را بايد از 
رقابت ب��ا محصول بهت��ر طفره رف��ت؟ رقابت 
با محص��والت خارج��ي مي تواند ب��ه ارتقاي 
كيفي��ت محصول داخل��ي بينجام��د. كنترل 
واردات محص��ول خارج��ي طبعا الزم اس��ت 
ولي ف��رار ك��ردن از رقاب��ت و مح��روم كردن 
مخاط��ب از اين ام��كان، كام��ال غيرمنطقي و 
مغاير حقوق مش��روع آدم هاست. جدا از بحث 
كارشناس��ي، بيش��تر مخالفت ه��ا ريش��ه در 
منافع محدود ش��خصي دارد و هراس از ضعف 
كيفيت. در حال��ي كه اين رقاب��ت مي تواند نه 
تنها به بهب��ود كيفيت محص��ول ايراني منجر 
ش��ود بلكه با رونق س��ينماها، باعث استقبال 
بيشتر سينماروهاي ايراني از س��ينما شود. با 
نمايش عموم��ي فيلم هاي خارجي بس��ياري 
از مخاطبان كه در ش��رايط حاضر به س��ينما 
نمي روند هم به جم��ع مخاطبان مي پيوندند و 
تنوع حاصل از ورود اين فيلم ها موجب راضي 
شدن س��اليق متنوع و در نتيجه افزايش كّمي 
مخاطبان و نهايتا رونق بيش��تر صنعت سينما 

مي شود. 
خالصه اينكه با ه��ر نگاهي اك��ران فيلم هاي 
خارج��ي با سياس��ت هاي مش��خص به صالح 

همه است. 
يادمان هس��ت ك��ه در دهه ۷۰ مدت��ي اكران 
فيلم هاي خارجي روز رونق داش��ت. فيلم »با 
گرگ ها مي رقص��د« همزمان ب��ا »از كرخه تا 
راين« اكران ش��د. هر دو فيلم عالي فروخت و 

چه دوره پررونقي براي سينما بود. 
ش��ايد براي باز ش��دن اين گره ني��از به كمي 
ش��جاعت هس��ت و كم��ي ن��گاه كالن نگر و 
بي ش��ك مخالفان اي��ن اتفاق خود ني��ز از آن 
منتفع خواهند ش��د. هراس برخي از اين است 
كه با ورود رس��مي فيلم خارج��ي، مخاطبان 
فيلمفارسي هاي سُبك ايراني كاهش يابند. به 
هر حال مالك فيلم ديدن براي مخاطبان بايد 

كيفيت فيلم باشد و بس. 

عكس نوشت 

عكس احمدرضا احمدي و عباس كيارستمي در پارك قيطريه و به بهانه سالروز تولد 
احمدي، روز يكشنبه در فضاي مجازي دست به دس��ت شد و واكنش هاي زيادي به 
همراه داش��ت. احمدرضا احمدي سال ها پيش و در حاش��يه يك مراسم به شوخي و 
طنز گفته بود: » بهتر است جايزه را به من ندهند تا كار خودم را بكنم. مي ترسم من هم مثل كيارستمي 
شوم كه اگر 24 س��اعت جايزه نگيرد در س��ي. سي. يو بس��تري ش��ود«. با اين روايت اين عكس را براي 
عكس نوشت امروز انتخاب كرديم تا در حوالي سالروز تولد احمدي و روزهايي كه منتخبان جشنواره كن 
معرفي شدند و باز هم فيلمسازان ايراني بين برندگان جوايز كن امسال افتخارآفريني كردند، يادي هم از 
عباس كيارس��تمي كنيم كه اولين نخل طالي كن را براي ايران به ارمغان آورد و اولين هنرمندي بود كه 

نام ايران را در يك مسابقه بين المللي مطرح كرد.

كاربري نوشت: »اگر خارج از ايران هستيد، براي ما از تجربه 
ماه رمضان در كش��ورهاي ديگر بگوييد. اگ��ر خودتان روزه 
مي گيريد يا همكار و همكالس��ي مس��لمان داريد، برخورد 
بقيه چطور اس��ت؟ در محل ه��اي عمومي فرق��ي بين ماه 
رمضان با بقيه سال  هس��ت يا نه؟ برخورد مردم با روزه داران 
چگونه است؟« و اين طور شد كه بعد از يك روز، مجموعه اي 
از روايت ه��ا از ماه رمضان در كش��ورهاي مختلف و برخورد 
مردم با  مسلمانان روزه دار در توييتر جمع شد. اولين روايت 
از كانادا بود: »ظاهر شهر كه عاديه. اما سركار و با همكارهاي 
درجه يك ف��رق داره. كام��ال روزه رو مي شناس��ن و رعايت 
مي كنن. پارس��ال يكي از همكارها به وقت قهوه صبحگاهي 
فهميد من روزه هستم، فنجون چايي رو گرفته بود پشتش 
و مي گفت ما مي ريم دستشويي« و روايت دوم هم از همين 
كشور با اين تعريف: »كل ش��هر عاديه، مثل بقيه ماه ها. ولي 
توي آفيس س��عي مي كنن جلوي من غذا نخورن و هرچي 
مي گم الزم نيست، بازهم رعايت مي كنند. معموال هم شروع 
ماه رمضان و عي��د فطر رو تبريك مي گ��ن«. كاربري درباره 
تجربه روزه داري در آلمان نوشت: »جالب ترين تجربه افطاري 
دادن ترك ها به هزاران نفر در خيابان مركزي ش��هره. براي 
معرفي رمضان يك روز به همه آلماني ها، افطار مي دن«. كاربر 
ديگري نوش��ت: »در كانادا، اكثر رهبران حزب هاي سياسي 
پيام  تبريك دادن براي ماه اول رمضان. يك شهردار خانم هم 
در پيام تبريكش گفت كه يه روز روزه گرفته و معنويتش رو 
حس كرده. محيط كامال محترمانه است و حتي تو مدرسه 
هم براي بچه ها توضيح مي دن«. كاربر ديگري درباره سيدني 

نوش��ت: » خيلي ها مي دونن كه ماه رمضان چيه و برخي از 
سوپرماركت ها هم تبريك مي گن و محصوالتي مثل خرما 
رو متنوع تر مي كنن. هم دانش��گاهي هاي من در دانش��گاه 
بدون اينكه ما حرف��ي بزنيم، خودش��ون رعايت مي كنن و 
چيزي نمي خورن. البته محله هاي مسلمان نشين هم موقع 
افطار بس��اط افطاري پهن مي كنن و انقد زي��اده كه گاهي 
نمي شه تو خيابون راه رفت«. كاربر ديگري درباره روزه داري 
در فرانس��ه نوش��ت: »محيط فرانس��ه كامال متفاوته. چون 
مسلمان زياد داره، بيلبوردهاي رمضان مبارك در شهر هست 
و ش��ركت هايي كه مواد غذايي ح��الل دارن در محله هاي 
مسلمان نشين و سوپرماركت اصلي كشور كه از همه بزرگ تره 
قبل از ماه رمضان حراج مي ذاره«. روايت ماه رمضان حتي به 
امريكا و نيويورك هم رسيد و كاربري نوشت: »اكثر همكارها 
و دوس��ت ها تبريك مي گن. ام��ا زندگي عادي سرجاش��ه. 
كال مس��لمون ها رو انقد تحويل مي گيرن ك��ه آدم خجالت 
مي كش��ه روزه نگيره« و كاربر ديگري تاييد كرد: »شهردار 
نيويورك هم يك ش��ب افطار مي دهد«. به روايت يك كاربر 
مهاجر ايتاليايي ه��ا هم با مس��لمانان روزه دار اين طور رفتار 
مي كنند: »اكثرا جوان ها ماه رمض��ان را مي دونن و رمضان و 
روزه شاخص اصلي مسلماني هست. معموال اول ماه رمضان 
تبريك مي گن و سعي مي كنن جلوي روزه دار مراعات كنن«. 
در انتهاي اين روايت ها يك روايت خواندني هم از دانشجويي 
در امريكاست كه هم دانش��گاهي اش به افق ايران روزه اش را 
مي گيرد و دليل هم مي آورد: »وقتي خانواده ام افطار مي كنن، 

خوشحال مي شم كه با اونا افطار مي كنم«. 

بيايي��د ق��دردان باش��يم. 
قدردان كساني كه به فرهنگ 
و هنر اي��ن مملكت خدمت 
كرده ان��د. س��عي كرده ان��د 
فرهنگ و هنر را ارتقا دهند، 
ب��اال ببرن��د و ارج نهن��د و 
برس��انندش به جايي كه حق اين خاك و در لياقت 
اين خاك اس��ت. آن هم بدون هيچ چشمداشت و 

توقعي. 
ايران درودي يكي از اين افراد اس��ت.  زني باس��واد، 
بافرهنگ و باهنر. زني كوشا كه در تمام عمر در سعي 
و كوشش بود تا هنر خود را بشناساند. زني باهوش 

و باكفايت و قوي كه قدر خودش را خوب مي داند. 
نقاش��ي مي كند، سبك و س��ياق خاص خودش را 
دارد، زي��اد هم كار كرده و هميش��ه ه��م در ارايه و 

فروش آثارش موفق بوده است. 
كتاب هم نوشت. كتاب خاطراتش كه بارها و بارها به 

چاپ رسيد و بسيار خوانده و تكريم شد. 
ايران درودي اعتماد به نفس بااليي دارد و عاش��ق 

ايران است. 
چند سال پيش به شهرداري پيشنهاد داد جايي را 
براي احداث موزه اي به ن��ام او اختصاص دهند و او 
كارهايش را به آن موزه اهدا كند. پيش��نهاد در حد 
پذيرش باقي ماند و ماند تا ديروز كه شنيدم شوراي 

شهر باالخره تصميم گرفت اين كار به انجام برسد. 
گويا قرار است در پارك شفق منطقه يوسف آباد اين 

موزه بنا شود. 
افرادي كه براي گردش به پارك مي آيند مي توانند 
به راحتي با بخش مهمي از هنر تجسمي ايران آشنا 

شوند. چه خوب! كاري است كارستان. 
خود خانم درودي مي گويد  اي كاش باشم و موزه ام 

را خودم افتتاح كنم. 
آقايان شنيديد؟ بگذاريد براي يك بار هم كه شده، 
يكي از اهالي فرهنگ و هنر اين سرزمين به آرزويش 

برسد. كار سختي نيست. 
دس��تي به زانو بزنيد يا علي گويان بلند شويد. خير 

پيش. 

خير االمور اوس��طها. بهتريِن كارها حفظ 
اعت��دال و ميان��ه روي اس��ت. »معموال« 
تردي��دي در اي��ن گ��زاره وجود ن��دارد. 
پرخوري همآنقدر براي بدن انس��ان مضر 
اس��ت كه كم خ��وري، پرروي��ي همانقدر 
در مناس��بات اجتماعي ناپسند است كه 
كم رويي و پرحرفي همانقدر در رفتار سياسي مخرب مي تواند 
باشد كه كم حرفي )به نظرم عزيز نسين بود كه گفته بود انسان 
فقط در قبال گفته هايش مسوول نيست، در قبال سكوت هايش 
هم مسوول است.( افراط و تفريط »معموال« راه به ناكجا مي برند 
و ترسم نرسي به كعبه  اي اعرابي... دو بار روي »معموال« تاكيد 
كردم، چون واقعا »هميشه« اين طور نيست. بعضي وقت ها هم 
هست كه ميانه روي، كاركرد يا اصال معنايش را از دست مي دهد 
و تبديل مي ش��ود به محافظ��ه كاري يا بالتكليف��ي يا مصداق 
ش��ترگاوپلنگ بودن؛ نه اين بودن، نه آن ب��ودن، هم اين بودن، 
هم آن بودن. و همين جاس��ت كه مي ش��ود چاقويي كه دسته 
خودش را مي ُبرد؛ ديگر روي خط ميانه راه رفتن نيس��ت، ديگر 
معتدل بودن نيست، بالتكليف بودن است. يكي از مواردي كه 
تعريف حد ميانه در آن معنايي ندارد و هر تالشي در جهت آن، 
شكلي كاريكاتوروار به خود مي گيرد، مساله آزادي است؛ به ويژه 
آزادي بيان و انديشه. بعضي كش��ورها مثل آلمان شرقي و كره 
شمالي تكليف شان با اين مساله روش��ن بود و هست. بعضي ها 
مثل آلمان و فرانسه هم همين طور... بعضي ها هم هستند مثل 
ما، كه ايستاده ايم وس��ط؛ نه اين و نه آن، هم اين و هم آن. يكي 
به نعل، يكي به ميخ. خالصه معلوم نيس��ت دقيق��ا چه نظم و 
ساماني برقرار است و دقيقا بر چه نمط مي رانيم. فضا، نه آنقدر 
باز است كه –مثال جعفر پناهي- بتواند راحت فيلمش را بسازد 
و كار هنري- انتقادي اش را بكند، نه آنقدر بسته است كه به كلي 
جلوي كارش گرفته ش��ود، نه آنقدر باز اس��ت كه وقتي فيلم او 
در برليناله يا كن پذيرفته مي شود، بتواند راحت برود و نماينده 
سربلند سينماي ايران باشد، نه  آنقدر بسته است كه اصال نتواند 
فيلمش را در آن فستيوال شركت دهد، نه آنقدر باز است كه... نه 
آنقدر بسته است كه... خالصه گير كرده ايم وسط! فضا باز است 
و باز نيست، حال مان خوب اس��ت و خوب نيست. يكي به نعل، 
يكي به ميخ. اين طوري هاس��ت كه مي ش��ويم مصداق آن بيت 
معروف كه گفت »با ما كج و با خود ك��ج و با خلق خدا كج، آخر 

قدمي راست بنه  اي همه جا كج«. 

ح��رف اصلي منتق��دان دولت، س��ر قضي��ه برجام 
چيس��ت؟ روزنامه ها را از تيتر تا متن شان را بخوانيد 
و ببينيد آيا مي توانيد رمزگشايي كنيد و جوهر حرف 
مخالف��ان را دريابيد؟ من به ضرورت ش��غلم هر روز 
اين كار را مي كنم س��خنراني هاي ضد برجام را هم 
مي شنوم. يك خبر دو سطري هم پيدا نمي كنيد كه 
در خاللش س��ه بار روحاني و ظريف را مالمت نكرده 
باش��ند كه طلبكارانه به آنها نگفته باشند »اين چه 
معاهده اي بود كه شما بستيد؟« بازار مالمت چنان 
داغ اس��ت كه حتي بعضي موافقان سابق برجام هم 
قيافه واقع بين به خود گرفته اند و موقع شمارش عيب 
و ايرادات برجام س��ر تكان مي دهند. اما ظاهرا همه 
فراموش كرده اند يا ترجيح مي دهند به ياد نياورند كه 
سال نود و دو چه ش��ده بود و ما در چه شرايطي قرار 
گرفته بوديم كه مجبور شديم به س��راغ 1+5 برويم. 
بعضي خطبا در بازخواني قصه برجام هيچ اشاره اي 
به تحريم همه جانبه و آن ماجراي اس��فبار ذيل بند 
هفتم و قطعنامه هاي شوراي امنيت نمي كنند و به 
روي خود نمي آورند چه ضرورت هايي روحاني و نظام 
را به فكر چاره انداخت. ط��وري وانمود مي كنند كه 
انگار خوب و خوش و خرم داشتيم زندگي مي كرديم، 
بعد يك دفعه ظريف و عراقچي س��ر خود و يواشكي 
بلند ش��دند و رفتند و عزت و اقتدار كشور را به تاراج 
دادند و برگشتند. ظاهرا هيچ كس يادش نمي آيد كه 
قبل از ظريف، چه بزرگواران نستوهي كه هي  رفتند 
و  آمدند دريغ از يك توافق بر س��ر جاي مذاكره. مگر 
نه اينكه كار داشت به آنجا مي كشيد كه با ما معاهده 
نفت در برابر غذا ببندند؟ باز هم دم مسووالن خردمند 
جمهوري اس��المي گرم كه رفتند و بعد از دو سال و 
اندي برجامي بس��تند كه امريكا اعت��راف مي كند 
س��رش كاله رفته. آيا هنوز هم دوس��تان منتقد بر 
اين گمانند كه امريكا و اس��راييل دارن��د فيلم بازي 
مي كنند و از اتف��اق خيلي هم از برج��ام راضي اند؟ 
خوب، تحليل هاي دوستان يك روز قبل از عهدشكني 
ترامپ كه هست. توي همين گوشي هاي موبايل هم 
مي توانيد پيدا كنيد و بخوانيد. اينها به ضرس قاطع 
مي گفتند امريكا محال است از چنين موقعيت خوبي 
چشم بپوشد و اين لقمه چرب را از دست بدهد. رسما 
مي گفتند اينها فيلم شان است كه تقسيم رل كرده اند 
و يكي اسراييل مي گويد يكي س��عودي و يكي هم 
ترامپ. اما متاس��فانه، از بد حادثه و برخالف تحليل 
آقايان، فيلم ش��ان نبود و معلوم ش��د بيش از آنچه 
نشان مي دادند از برجام عصباني اند. جاي عصبانيت 
هم داش��ت. ايران زرنگي كرده بود و رسما سر امريكا 
كاله گذاشته بود. درست است كه روحاني مي گفت 
»برد برد« اما همه ديپلمات هاي خبره مي دانستند 
كه ايران بيشتر برده و همين امر جمهوريخواهان را 
عصباني كرده. بيرون مان غريبه را كشته، درون مان 
خودي را. بيرون برجام نتانياهو و بن سلمان و ترامپ 
را سوزانده از درون اما مسابقه راه افتاده براي سرزنش 
دولت. حتي به خنده هاي ظريف هم گير مي دهند 
و مي گوين��د همين خنده ها بود كه كار دس��ت مان 
داد. برگش��ته اند تمام صحبت ه��اي روحاني و تيم 
هس��ته اي را بيرون كش��يده اند تا حاال كه قرار است 
هر روز خب��ري بروند، البه الي خب��ر چند جمله اي 
هم از قبل بياورند كه دست ش��ان براي ش��ماتت پر 
باشد. اما نيست. خودش��ان هم مي دانند كه نيست. 
باالخره اتاق ديپلماس��ي، س��وپرماركت نيست كه 
بتوانيد داخل شويد و جنس تان را جور كنيد و بيرون 
بياييد. بقيه كه هالو پشندي نيستند. باالخره عقلي 
دارند، حساب و كتابي سرشان مي شود، مالحظاتي 
دارند. بيش از صد سال است همه كاره دنيا هستند. 
همين طوري مثل مجس��مه كه ننشسته اند تا شما 
برويد كارهاي تان را راه بيندازن��د، آخرش هم اعالم 
موضع كنيد و بيرون بياييد. ديپلماسي سخت است 
و الحق و االنصاف به گواه دوس��ت و دش��من ظريف 
س��ربلندمان كرد و توانس��ت با يك معاهده حساب 
ش��ده و دقيق حداقل در ظاهر امريكا را منزوي كند 
و اروپا را به تقابل با نظام س��لطه وادارد. اين دستاورد 
كمي است؟ خوب است گاهي مطبوعات امريكايي 
را ببينيد. خوب اس��ت بخوانيد ببينيد چامس��كي 
چه چيزي درباره ترامپ مي گويد. يا فريد زكريا. يا... 
اما يك س��وال. االن دولت چه كار كند شما خشنود 
مي شويد و دست از مالمتش برمي داريد؟ آيا اگر زير 
همه چيز بزند و غني سازي را هم از سر بگيرد خوب 
اس��ت؟ آيا بهترين كار االن اين اس��ت ك��ه چهارتا 
فحش هم ب��ه اروپايي هاي باقيمان��ده بدهيم و فضا 
را به نزاع بكش��انيم؟ آيا دولت چه كار بكند مطلوب 
شماس��ت؟ مطلوب ش��ما كه طبق فرمايش دكتر 
واليتي، يا نگوش��ييت بل��د نبود، يا اگ��ر بود چيزي 
به دس��ت نياورد... حرف من اما اين است كه در اين 
موقعيت دولت را اينچنين بي محابا درشت نگوييم 
و به چيزهايي كه واقعيت ندارد متهم نكنيم. يكي از 
خطبا طوري فرمايش ك��رده گويي اين ديپلمات ها 
يواشكي و بي اذن نظام پاورچين پاورچين رفته اند و 
اقتدار و منافع ملي را حراج كرده اند و برگشته اند. شما 
كه مي دانيد اين طور نبوده... نكته آخر اينكه »وعسي 
ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم«. گفت گر رنج پيشت 
 آيد و گر راحت اي حكيم/ نسبت مكن به غير كه اينها 

خدا كند
بگذاريم به حس��اب ابت��ال و امتح��ان. خداوند اين 
امتحانات را سر راه مان قرار داده تا سيه روي شود هر 

كه در او غش باشد. 

شهردارنيويوركيكشبافطارميدهد

خيروشربرجامآخرقدميراستبنه بگذاريدهنرمنديبهآرزويشبرسدسرنوشتاكرانفيلمهايخارجي
سيد علي ميرفتاحكاوه فوالدي نسبليلي  گلستانكيوان كثيريان 

#رمضان در جهان 

هم��ه پژوهش ه��اي ميداني و 
آم��ار و ارق��ام درب��اره باالبودن 
ش��اخص خش��م وعصبانيت در 
جامعه ايران را هم كه بي خيال 
ش��ويم ي��ا غي��ر قاب��ل اعتماد 
بش��ماريم، واقعيت ه��اي تكرار 
ش��ونده و فزاينده اي را كه مدام 
با آنها س��رو كار داريم كه نمي تواني��م ناديده بگيريم 
و انكار كنيم. رك و پوس��ت كنده اش اين اس��ت كه: 
آس��تانه برانگيختگي و از كوره در رفت��ن در جامعه 
ما خيلي پايين آمده و ش��تاب گرگرفتگي و واكنش 
تند و خش��ن و قهرآميز، خيلي باال رفته اس��ت. اين 
چهره اخموي عصباني و بي حوصله و آماده براي سر 
به سر گذاش��تن و دهان به دهان ش��دن و دست به 
گريبان افكندن را در همه اليه ها و عرصه هاي ارتباط 
اجتماعي مي ش��ود ديد: در خيابان و ج��اده، هنگام 
رانندگي، در محل كار با باالدس��تي ها يا همكاران يا 
مراجعان، در خانه ميان همس��ران با هم يا با فرزندان 
در بازار معامالت ميان خريدار و فروشنده و در اماكن 

عمومي ميان آدم ها به بهانه هاي گوناگون. 
در ريشه يابي اين تلخوش زهرآگين كه هر روز بيش 
از پيش در تن و جان جامعه ش��لنگ تخته مي اندازد 
و مركز مديريت احساسات ما را با خون كثيف تغذيه 
مي كند به عل��ل و عوامل گوناگوني خواهيم رس��يد. 
از نابس��اماني در اوضاع و احوال معيش��تي و جفت و 
ج��ور نب��ودن كس��ب و كار و نارضايت��ي ازخدمات 
دس��تگاه هاي عموم��ي و تبعي��ض و بي عدالت��ي و 
بي��كاري و محدوديت ه��اي ن��اروا و برخورده��اي 
ناس��زاوار در عرصه هاي اجتماعي و سياس��ي و ابهام 
و بالتكليف��ي درباره آين��ده و حقوق ه��اي به تعويق 
افت��اده و خبرهاي بد ك��ه پي در پ��ي همچون پتك 
بر س��ندان روح و روان جامعه مي خ��ورد. از گاف ها و 
برخوردهاي نس��نجيده اي كه گاه از س��وي ماموران 
فالن دستگاه مديريت ش��هري يا انتظامي با كساني 
مي شود. يا از فساد و رابطه بازي و احساس بي پناهي 
ك��ه ب��راي تظلم خواه��ي بي پارتي ها ي��ا بي پول ها 
دربرخي دس��تگاه هاي رس��مي وجود دارد. درست 
اس��ت. فهرس��ت باال بلن��دي از اينگونه ريش��ه ها و 

علت ها و خاس��تگاه ها براي عصبانيت و خشم حاضر 
يراق و پ��ا به ركاب بس��ياري از مردم مي ت��وان ارايه 
داد. يعني مي خواهم تاكيد كنم كه وجود عصبانيت 
و خش��م زيرپوس��تي در وضعيت كنون��ي جامعه ما 
يك پديده فيزيولوژيك يا روان��ي - البد به دليل باال 
ب��ودن آدرنالين خون - ي��ا تخيلي يا اخالقي از س��ر 
بي توجه��ي به پن��د و اندرزه��اي حكيمانه نيس��ت. 
علت و دليل واقعي و ملموس دارد. اما س��خن اصلي 
من در اي��ن نوش��ته چيز ديگري اس��ت. م��ا ايراني 
جماعت، در بلن��داي تاري��خ پرفراز و نش��يب خود، 
گرفتاري ها و ناخرسندي ها و تلخكامي هاي گاه بسي 
ويران كننده ت��ر از اين نوع چالش ها ك��ه هم اكنون با 
آنها دس��ت و پنجه نرم مي كنيم، داش��ته ايم. اما اين 
قدرحال و هواي عصباني و خش��مگين و برانگيخته 
نداش��ته ايم. البته قب��ول دارم كه دني��ا خيلي عوض 
ش��ده اس��ت. اكنون را با هيچ دوره اي از گذش��ته ها 
نمي توان مقايس��ه كرد و به ش��باهت متوس��ل شد. 
پس مي ماند اين پرس��ش مهم كه چ��ه چيز موجب 
اين فوران خش��م و عصبانيت -حتي فراتر از همه آن 

عوامل كه برشمرديم - شده و مي شود؟ به گمان من 
يك عامل بسيار مهم و البته در دسترس: بي اعتنايي! 
هي��چ چيز ب��ه ان��دازه بي اعتناي��ي و خونس��ردي و 
بي احساس��ي نس��بت به گرفتاري ها و خواس��ته ها و 
پرس��ش ها و ابهام ها و اعتراض هاي )بحق يا نابحق( 
مردم، موجب خش��م و عصبانيت نمي شود. در روابط 
بينافردي ه��م اين قاعده پابرجاس��ت. بي اعتنايي به 
زبان بي زبان��ي يعني: »ولش كن، بي خي��ال«، به هر 
دليل يا توجيه كه باش��د، همچون تي��ري كه از چله 
رها مي شود و سپس به صورت خشم، كمانه مي كند، 
سرانجام با ضرب و زور بيشتر به سوي طرف بي اعتنا 

برمي گردد. 
اين اس��ت كه به گمان من »اعتناي بهنگام« نسبت 
به چ��ون و چراها يا ح��رف و حديث ها ي��ا اعتراض و 
انتقاده��اي م��ردم - البته هم��راه ب��ا آداب اخالق 
اجتماعي و حوصله گفت و ش��نود - به ويژه از سوي 
دستگاه هاي حكومتي در بخش هاي گوناگون، نقش 
مهمي در كاه��ش تب خش��م و عصباني��ت خواهد 

داشت. امتحان كنيد. 

عصبانيام،چونبياعتناييميكني!

احمد  پورنجاتي 

نگاه آخر

»بخ��ارا«  ماهنام��ه 
ب��ا يادنام��ه اي براي 
ش��ايگان  داري��وش 
روي كيوس��ك است. 
علي دهباش��ي براي 
اين ش��ماره »بخارا« 
و به بهان��ه چهلمين 
درگذش��ت  روز 
ب��زرگ  انديش��مند 
مجموعه اي  ايران��ي، 
خواندن��ي جم��ع آوري ك��رده اس��ت. در اين 
دام��اد،  محق��ق  س��يدمصطفي  ويژه نام��ه  
س��يدكاظم موس��وي بجنوردي، ژاله آموزگار، 
محمدعلي موحد، آيدين آغداشلو، غالمحسين 
ابراهيم��ي دينان��ي، بهاءالدي��ن خرمش��اهي، 
كامران فاني، نصراهلل پورج��وادي، رضا داوري، 
محمدجواد فري��دزاده، ح��ورا ي��اوري، احمد 
مه��دوي دامغاني، رس��ول جعفري��ان، فتح اهلل 
مجتبايي، محمدمنصور هاش��مي، عمادالدين 
باقي، محمد قوچاني، ميالد عظيمي، مس��عود 
كيمياي��ي، حام��د فوالدون��د، باب��ك زمان��ي، 
س��رگه بارس��قيان، احمد رضا خادم��ي، جواد 
مجاب��ي، نهال تجدد، مينو فرش��چي، حس��ين 
خندق آبادي، ايرج پارس��ي نژاد، حس��ن س��يد 
عرب، نير طهوري، حس��ين كاج��ي و... درباره 
ش��ايگان نوشته اند. بخش��ي از خاطرات منتشر 
نشده داريوش شايگان و آلبوم عكسي از دوران 
كودكي و كتاب شناسي كامل او به زبان فارسي 
و انگليس��ي، بخش ه��اي خواندن��ي ديگر اين 
ويژه نامه است. ماهنامه »بخارا« با 8۰۰ صفحه 
و قيمت 2۰ هزار  تومان براي عالقه مندان روي 

كيوسك آماده است. 

مجله روز

بخارا

تخته سياهحركات موزون دعاي روز پنجم ماه رمضان 

به روحاني شنيدم هديه دادند / همين ديشب لباس تيم ملي
نمي دانيد اينجانب چه ميزان / شدم خوشحال از اين تصميم ملي

شنيدم گفت از برد مراكش/ و گفت از پرتغال پوست كنده
و از اسپانيا و بردنش گفت/ از اين وعده شدم َسر ِكيف بنده

خيالم راحت است از اينكه ايشان/ به حرف و وعده هايش پايبند است
نخواهد گفت فردا »دست من نيست«/ چراكه دست در اين رشته َهند است

خطايهند
سايت مديوم چندين روز پيش مطلبي منتشر كرده و نوشته: »ريسك بخشي ذاتي 
از زندگي همه ما آدم هاست. مهم نيست هركدام از ما چه كاري انجام مي دهيم، مساله 
مهم تر اين است كه ريسك را به عنوان بخش جدايي ناپذير زندگي بپذيريم؛ مثال از 
خانه كه خارج مي شويم ريسك مي كنيم، غذا كه مي خوريم ريسك مي كنيم و... اين 
درحالي است كه هر زماني كه صحبت از ريسك به ميان مي آيد، همه آدم ها هزاران 
اما و اگر مي آورند و ترجيح مي دهند كمترين ريسك ممكن را تجربه كنند. يادتان 
باشد اين نوع نگاه شما به تغيير اس��ت كه عامل بازدارنده به حساب مي آيد. ريسك 

كنيد، به سادگي آب خوردن و خروج هرروزه از خانه. به همين سادگي....«

بههمينسادگي...
اللهّم اْجعْلني فيِه من الُمْستْغفرين واْجعْلني فيِه 
من ِعبادك الّصالحين القانِتين واْجعْلني فيِه من 

اْولياِئك الُمقّربين بِرأفِتك يا اْرحم الّراِحمين. 

خدايا قرار بده در اين روز از آم��رزش جويان و قرار 
بده مرا در اين روز از بندگان شايسته و فرمانبردارت 
و قرار بده مرا در اي��ن روز از دوس��تان نزديكت به 

مهرباني خودت  اي مهربان ترين مهربانان. 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مهدي استاد احمد 
شعر طنز


