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مردي كه جلوي تاكسي نشس��ته بود، گفت: »يعني قيمت 
دالر باز هم باال ميره؟« زني كه عقب تاكس��ي نشسته بود، 
گفت: »مگه ديگ��ه باالتر از اي��ن هم داري��م؟« مرد گفت: 
»وقتي شده بود هفت هزار تومن هم همين فكر رو كرديم، 
االن داره دوبراب��ر اون ميش��ه.« مرد گف��ت: »كاش وقتي 
هفت هزار تومن بود، همه پولم��ون را دالر خريده بوديم.« 
 زن گفت: »كاش وقت��ي چهارهزار تومن ب��ود همه را دالر 

خريده بوديم.«
 مرد گف��ت: »اصال كاش��كي وقتي ه��زار تومن ب��ود، دالر 
خري��ده بوديم.« رانن��ده كه موهايش س��فيد ب��ود و تمام 
صورتش قرمز و عرق كرده بود، گفت: »كاش االن زمستان 

بود.«
 مرد پرس��يد: »چرا؟« رانن��ده گفت: »ب��راي اينكه خيلي 
گرمه.« لحظه اي س��كوت ش��د، بع��د مرد گفت: »راس��ت 

ميگن، كاش هوا ديگه اينقدر گرم نب��ود.« زن گفت: »واي 
يعني دالر زمس��تان چند ش��ده؟« مرد گفت: »مي ترس��م 

همين جور قيمتش بره باال...«
 زن گفت: »كاش وقتي هفت ه��زار تومن بود، همه پولمون 

را دالر خريده بوديم.«
 مرد گف��ت: »كاش وقتي هزار تومن ب��ود، خريده بوديم.« 

راننده گفت:  «كاش هوا اينقدر گرم نبود...«.

هواي داغ

تيتر مصور| پايان اوزيل در تيم ملي فوتبال آلمان
آيتوسلو

در حوالي ادبيات متن در حاشيه  نگاه آخرزيرذره بين

هشتگ روز

اين روزها با شدت گرفتن 
گرماي ه��وا آنچه بيش از 
همه نقل محافل اس��ت، 
بح��ران آب و س��ازگاري 
با ش��رايط پيش روست، 
نكته قابل توجه اين است 
كه كش��ور ما به دليل قرارگرفتن روي كمربند 
خش��ك كره زمين، از ديرب��از داراي تجربيات 
خوبي در زمينه تاب آوري و انطباق با ش��رايط 
اقليمي بوده و مي توان گفت شهرهاي قديمي 
ايران عملكردي اكولوژيك و تاب آور داشته اند؛ 
كش��اورزي و فضاي س��بز س��ازگار با اقليم و 
بهره گيري از قنات ها، بادگيره��ا، زيرزمين ها 
و معماري مطابق با ش��رايط اقليم��ي، بيانگر 
توجه خاص نياكان ما به انطباق و س��ازگاري 
با ويژگي هاي سرزمين است. ولي متاسفانه در 
نيم قرن اخير تقليد ناآگاهانه از الگوي توسعه 
غيربوم��ي، بي توجهي به مختص��ات طبيعي، 
توس��عه بي رويه و خ��ارج از ظرفي��ت محيط 
زيست، كاركرد حياتي سكونتگاه هاي انساني 
به ويژه در شهرهاي بزرگ را از بين برده است. 

ش��ايد يك��ي از بارزترين م��وارد بي توجهي به 
ش��رايط اقليمي را بت��وان در فضاهاي س��بز 
ش��هري دي��د. ام��روزه در ش��هرهاي بزرگ، 
زمي��ن، هر قطع��ه اي و ب��ا هر وس��عتي حكم 
كيمي��ا را دارد. ح��ال اي��ن زمي��ن را از هفت 
خ��وان قوانين و مقررات ج��اري گذراندن و به 
تملك ش��هرداري )و در واقع عام��ه مردم( در 
آوردن كاري اس��ت به غايت دش��وار، طراحي 
فضاهاي سبز در زمين هايي چنين ذي قيمت 
به صورتي كامال كليش��ه اي، و ب��ه دور از نگاه 
اكولوژيك آف��ت بزرگ��ي براي ش��هرهاي ما 
اس��ت. رويكرد غالب در ايجاد فضاهاي س��بز 
ش��هري طي دهه هاي گذشته در كشور عمدتا 
كوتاه مدت اس��ت، كاش��ت چم��ن و درختان 
 سريع الرشد غالبا غيربومي از همين طرز تفكر 

تبعيت مي كنند. 
اين درحالي است كه با تشديد گرمايش زمين 
و كمبود مناب��ع آبي، پيروي از تن��وع گونه اي 
سازگار با اقليم، كش��ت گياهان بومي كم آب 
و هوشمندس��ازي آبياري به موازات حفاظت 
از تتمه باغ هاي قديمي ش��هرها يك ضرورت 
اجتناب ناپذير اس��ت، چراكه ش��هرهاي ما با 
وجود همه محدوديت هاي اقليمي براي ايجاد 
تعادل مي��ان محيط هاي مصن��وع و طبيعي و 
ادامه حيات به فضاهاي سبز مشجر نياز دارند. 
جالب اينجاس��ت كه ايرانيان از چندهزار سال 
پيش با آگاهي از ظرفيت هاي اقليمي به ارزش 
درخ��ت و رابطه انس��ان و طبيع��ت در درون 
ش��هرها پي برده و اتفاقا در اين عرصه پيشگام 
بوده ان��د، واژه پردي��س كه ام��روزه كاربردي 
جهاني يافته اس��ت، نش��ان از الف��ت ايرانيان 
شهرنش��ين با درخت و باغ از گذشته هاي دور 
دارد. اص��ول و چارچ��وب صيان��ت از باغ هاي 
قديمي ايراني، بيانگر توجه به محدوديت هاي 
اقليم��ي و همچني��ن دربردارن��ده ارزش ها و 
اعتقادات ايرانيان است كه به نظر مي رسد طي 
چند دهه اخير ش��اكله اصلي آن دس��تخوش 

تغيير و فراموشي شده است. 
بي ش��ك مديريت پايدار فضاهاي سبز شهري 
بدون درك اين واقعيت كه افزايش دما، ش��دت 
گرفتن خشكس��الي و كمبود ذخاير آبي كشور 
به عن��وان مولفه هاي مه��م و تحديدكننده در 
اين عرصه نقشي اساس��ي ايفا مي كنند محقق 
نخواهد شد. رجعت به تجربيات و اندوخته هاي 
غني نياكان مان در كاش��ت گونه هاي متناسب 
ب��ا اقلي��م و ني��ز حف��ظ و نگاهداش��ت باغ ها 
مي تواند محملي قابل اتكا ب��راي گذر از موانع و 

چالش هاي زيست محيطي پيش رو باشد. 

عكس نوشت 

ي  ش��گر د گر
در  اي����ران 
س����ال ه�اي 
گذش��ته و ب��ا برجام رون��ق گرفته 
و برخ��الف ش��رايط سياس��ي و 
التهاب هاي اي��ن روزها همچنان از 
رونق نيفت��اده. اينجا م��رز بازرگان 
اس��ت و اي��ن چهره ه��اي خندان، 
توريس��ت هايي كه از خاك تركيه 
وارد اي��ران ش��ده اند. خبرگ��زاري 
ايرنا در مجموع��ه عكس تصويري 
از مرز بازرگان و ب��راي معرفي اين 
مرز نوشته اس��ت: »گذرگاه مرزي 
بازرگان در فاصل��ه يك كيلومتري 
ش��هر بازرگان واقع در شهرس��تان 
ماكو اس��تان آذربايجان غربي و در 
دامنه ك��وه آرارات ق��رار دارد. اين 
گمرك در سال 1305 ساخته شده 
و تنها مرز 24 س��اعته و بين المللي 

بين ايران و تركيه است«. 

س��خنان ترامپ كه گفته اس��ت بدون هي��چ قيد و 
ش��رطي با ايران مذاكره مي كن��د موضوع بحث داغ 
روز سه شنبه و چهارشنبه اهالي توييتر فارسي بود. 
برخالف موضوعات خبرس��از ديگر، اين بار كاربران 
كمتر اين سخنان را دس��تمايه شوخي و تفريح قرار 
داده اند و جدي تر درباره آن بحث كردند. بحث هاي 
بس��يار جدي ميان كاربران مختلف توييتر فارسي 
درباره اين پيش��نهاد اتفاق افت��اد، در نتيجه گيري 
كلي مي ش��ود گفت كه كاربران با احتي��اط به اين 
پيش��نهاد نگاه كردن��د و معتقدند ك��ه نبايد عجله 
كرد. آنچه مي خوانيد منتخبي از اين نوش��ته ها در 

هشتگ »#ترامپ« است: 
»ترامپ به زن وبچ��ه اش هم وفادار نيس��ت، همه 
رو در ثانيه اي ب��راي موفقي��ت تلويزيوني خودش 
مي فروشه«، »اولين قانون تحليل رفتار ترامپ اين 
اس��ت كه تحليلش نكنيد، دومي اينكه پيش بيني 
نكنيد، س��وم اينكه صب��ر كنيد«، «وع��ده ترامپ 
براي مذاك��ره بدون پيش ش��رط با اي��ران، بازي او 
با فروپاش��ي رواني س��اختار اقتصادي و سياس��ي 
ايران اس��ت؛ امريكا پيش از اين 12 خواسته اش را 

از زبان پمپئو بيان كرد، نگفت كه آنها پيش ش��رط 
مذاكره اند، گفت برآورده شدن ش��ان به يك توافق 
»خوب« ب��ا اي��ران مي انجامد«، »ول��ي به نظر من 
بهترين فرد براي مذاكره ب��ا ترامپ احمدي نژاده«، 
»ترامپ گفته، اينك��ه قهريم دليل نميش��ه حرف 
نزنيم«، »همي��ن برجام رو ببرن ب��دن ترامپ بگن 
عزيزم ما فقط ب��ا تو مذاكره و تواف��ق مي كنيم اينو 
امضا كن، امض��ا مي كنه«، »برعك��س خيلي ها كه 
معتقدند اكنون وقت مذاكره نيس��ت، من معتقدم 
هس��ت. اكنون كه ترام��پ همزمان چن��د پرونده 
جنجالي پيش روي خود باز ك��رده و توان مختومه 
كردن همه آنها را ندارد، وقتش اس��ت. عزت مندانه 
مذاكره مي كنيم. قرار نيست تس��ليم شويم«،   »به 
ترامپ برسونين ايران دالر گرونه ها بياد هزينه اش 
مي ره باال.«، »وطن فروش��ان نامه نويس به ترامپ 
االن دارن س��كته ميكنن«، »به نظرم االن بايد پيام 
ترامپ رو س��ين كنيم فردا ظهر ج��واب بديم، اگه 
االن زود جواب بدي��م ميگن اينا همش سرش��ون 
تو گوشيه منتظرن من مس��يج بدم بهشون جواب 
ب��دن«، »ترامپ گفته بدون پيش ش��رط ب��ا ايران 

مذاكره مي كنيم. حاال براندازها دارن براش ش��رط 
و شروط ميذارن. عزيزم ش��ما به كتف چپ اون مو 
هويجي هم نيس��تيد«، »يه فيلم دي��دم نمي دونم 
جديده ي��ا ن��ه. ترامپ ب��ه رييس جمه��ور پرتغال 
ميگه اگ��ه رونالدو ب��ه صحنه بياد واس��ه انتخابات 
رياس��ت جمهوري بيش��تر از تو راي نمي��اره؟ اونم 
جواب مي��ده خداروش��كر اينجا امري��كا نيس اون 
فقط ي��ه بازيكنه و ت��و حرفه خ��ودش مي مونه«، 
»طعنه ش��رمن به ترامپ؛ ش��ايد پيش شرط ايران 
براي مذاكره بازگش��ت به برجام باش��د«، »ديدار با 
ترامپ به معن��اي رضايت دادن به فس��خ يك طرفه 
و غيرقانوني برجام نيس��ت، بلك��ه مي تواند موضوع 
بازگشت امريكا به برجام، مورد مذاكره قرار بگيرد«، 
»لحن ترامپ ديگر آن لحن سنگاپور نبود همان كه 
پس از ديدار تاريخي با كي��م جونگ اون گفت حاال 
وقت مذاكره با تهران نيس��ت. لح��ن ترامپ، حتي 
ادبيات دولتش هم نيس��ت، بدون ارج��اع به همان 
12 شرط پيش��ين. حاال و پس از لحن تند روحاني، 
وقت فرستادن پيام هاي ديپلماتيك است، اينك كه 

گفت وگو ترجمه تسليم نيست«.

يك��ي از ش��خصيت هاي 
جالب رم��ان »طاعون«، 
كام��و،  آلب��ر  نوش��ته 
اس��ت  پيرم��ردي 
ك��ه  افتاده دربس��تر 
ب��ر خ��الف دكت��ر ري��و، 
كش��يش پانلو، تارو و س��ايرين كه براي مبارزه 
با طاعون خودش��ان را به در و دي��وار مي زنند 
و از هيچ تالش��ي فروگذار نمي كنن��د و نيز بر 
خالف مردم ش��هر كه از باليي كه به جان شان 
افتاده غرق هراسند و دس��ت كمش اين است 
كه س��عي مي كنند گليم خودشان را از آن آب 
طاعوني بيرون بكش��ند، از همان توي بس��تر 
براي موش هايي كه عام��ل و حامل طاعونند، 
دست افشاني و پايكوبي مي كند، پيام خوشامد 
مي فرس��تد و م��دام مي گويد »صداش��ون رو 
مي ش��نوين؟ دارن ميان. « او طرف��دار ويراني 
اس��ت، ه��وادار م��رگ و البته خ��ودش جزو 
قربانيان طاعوني اس��ت كه برايش- به سالم و 
احترام- كاله از سر برداشته. او نه آرماني دارد 
و نه آينده اي را براي خ��ودش و جامعه متصور 

است.
 مدت هاس��ت از زندگ��ي اجتماع��ي ب��ه دور 
بوده و همين هيجان آني براي��ش -براي معنا 
بخش��يدن و لذت دادن به زندگي اش- كفايت 
مي كند. رفتار -ي��ا بهتر بگويم نب��رد نابرابر- 
دكتر ريو و س��ايرين را در براب��ر اپيدمي كاري 
ابلهان��ه مي داند و ب��ه سخره ش��ان مي گيرد. 
»طاع��ون« را بارها و باره��ا خوان��ده ام و اين 
پيرمرد- كه اتفاقا يكي از شخصيت هاي فرعي 
رمان هم هست- هر بار بيش��تر برايم جذاب و 
محل انديشه ش��ده. او در نهايت مي ميرد؛ اما 
نه از طاعون، ك��ه از بي آرماني و بي تعهدي. اگر 
قرار بود فق��ط از طاعون مرده باش��د )مثل آن 
همه آدم خاكس��تري اي كه در رمان مي ميرند 
و هيچ نام و نش��اني ندارند(، كامو از كنار او هم 
به سادگي مي گذشت و كاري به كارش نداشت. 
او اما نماد بي آرماني و ضداجتماعي گري است 
و نويس��نده الزم ديده در بخش هايي از رمان، 
به وي��ژه جاهايي ك��ه طاعون دارد پيش��رفت 
مي كن��د و دكت��ر ري��و دارد ب��ه اوج نااميدي 
نزدي��ك مي ش��ود، ب��ه او اج��ازه عرض اندام 
بدهد تا ي��ادآوري كرده باش��د حواس��ش به 
قشربندي هاي جامعه هس��ت و خوب مي داند 
كه هميشه گالم هايي دست شان در كار است 
و حتي اگر مثل پيرم��رد رمانش بابت نكبت ها 
ش��ادي نكنند، دس��ت كمش اين اس��ت كه با 
»من مي دونم«هاي  دلسردكننده ش��ان سعي 
دارن��د ي��أس را در جامعه عموم��ي كنند. اين 
روزها خيلي زي��اد به پيرم��رد »طاعون« فكر 
مي كنم؛ به ويژه وقتي در گروه هاي تلگرامي و 
توييتر و فيس بوك مي چرخم و اظهارنظرهاي 
كارشناس��انه و غيركارشناس��انه ع��ده اي را 

مي خوانم.
 اوضاع خوب نيس��ت، اين درست، تهديدهاي 
بيرون��ي و بي كفايتي ه��اي درون��ي معضالت 
زيادي ب��راي جامعه ما ب��ه وج��ود آورده، اما 
فقط ن��ق زدن هم خوب نيس��ت و )اگ��ر واقعا 
هدف اصالحي داشته باش��يم( كاري از پيش 
نمي برد. مي ش��ود اين را عيان دي��د و فهميد 
كه بعضي ها منفعت ش��ان در نااميدي جامعه 
است و البته مي ش��ود اين افراد را هم به عنوان 
يكي از نيروهاي دست اندركار شكل دهنده به 
آرايش قواي سياس��ي و اجتماعي به رسميت 
شناخت. اما اين عده را كه بگذاريم كنار، واقعا 
چه منفعت عمومي اي در اين عمومي س��ازي 
نااميدي وجود دارد كه بعضي ها اين طور هيزم 

به آتشش مي ريزند؟ 

»اسم من برديا است كه ش��ما مرده اش 
مي پنداش��تيد!« مومياي��ي، فريادزن��ان 
حض��ورش را اعالم ك��رد، با اي��ن ادراك 
شوم، كه از نظر همگان غايب شده است 
و در تابوت به گور خود مي رود. حضور او 
در تابوت بود يا در وسوسه »جانشين« يا 
در ذهن آناني كه پي موكب ع��زا بودند؟ حافظه اي زنده، براي 

هستي خود مي طلبيد. فرياد زد »من اينجا هستم، ببينيد!« 
موكب مي گذش��ت و مردمان از پي او مي گذش��تند؛ كسي را 
پرواي آن فرياد خاموش، آن حضور غايب، آن وجود از هزاره ها 
برگذش��ته و اينك بر باد ش��ده، نبود …فكر مي كنم، يكي از 
اين نظامي هاي بي حوصل��ه قدرت طلب بوده ك��ه با چند نفر 
مسلسل به دست رفته باالي س��ر رييس، مردك گفته، تو به 
اعتبار سر نيزه من حكومت مي كني، حاال چرا خودم حكومت 

نكنم.« 
جوان كوتاه قامتي كه تا اكنون س��اكت بود، دس��ت هايش را 
از جيب درآورد، در هوا تكان داد و گفت » همه ش��ان سروته 
يك كرباس��ند. براي ما چه فرقي مي كند؟ ه��ر كس مي آيد، 
مي خواهد دني��ا، جامعه، مردم را به قالب افكار و س��ليقه خود 
بريزد. اين مي رود، يكي ديگر مي آيد، همه هم خود را برترين 
و بهترين مي خوانند ...«چاپ نخست رمان موميايي اثر جواد 
مجابي در موسسه انتش��ارات نگاه منتشر شده و به بازار كتاب 

آمده است. 
جواد مجاب��ي را نمي توان در ي��ك قالب تعريف كرد؛ ش��اعر، 
پژوهش��گر، روزنامه نگار، طنزپرداز و داس��تان نويس، منتقد 
هنري و نقاش. اما همه اينها همه بخش��ي از هنرهاي اوست. 
مجاب��ي دكت��راي اقتصاد دارد ام��ا خودش ترجي��ح مي دهد 
ش��اعر بماند. از جواد مجابي تاكنون نزديك به سي مجموعه 
ش��عر، نه اثر در زمينه طنز، ده رمان. هفت مجموعه داس��تان 
كوتاه و ده ها اثر در حوزه نقد و پژوهش به چاپ رس��يده است. 
بيش از يك دهه فعاليت رس��انه اي دارد از روزنامه اطالعات تا 

سردبيري مجله هايي همچون دنياي سخن. 
از داس��تان كوتاه گرفته تا رمان و كتاب ك��ودكان در پرونده 
قلمي او به چش��م مي خورد. داس��تان هاي كودك خيلي مهم 
است و نويسنده اي كه قادر باشد به زبان كودكان دست يابد و 
در قصه هايش تفكر كودك را برانگيزد بي ترديد توفيق بزرگي 

نصيبش شده است. 

آش��وري،  داري��وش 
و  دوابع��اد  روش��نفكري 
دواض��الع اس��ت و آث��ار 
در  زي��ادي  مان��دگار 
گوناگ��ون  حوزه ه��اي 
و  زبان شناس��ي  نظي��ر 
لغت شناس��ي ، ادبيات ، جامعه شناسي سياسي 
و عل��وم سياس��ي دارد. او نيچه را ب��ه جامعه 
اي��ران معرفي كرده اس��ت. ترجمه ه��اي او از 
اين فيلس��وف ب��زرگ آلماني، ش��يوا، روان و 
بس��يار خواندني اس��ت. آش��وري مقاله نويس 
برجس��ته اي اس��ت و مجموعه مق��االت او در 
كتابي ب��ا عن��وان »پرس��ه ها و پرس��ش ها« 
منتشر شده است كه حاوي مطالب خواندني ، 
نكته هاي نو و عمي��ق اس��ت. او در اين كتاب 
مقاله اي ب��ه ن��ام »نيچ��ه و اي��ران« دارد كه 

نوشته اي عالي و عالمانه است. 
به نظر مي رس��د عش��ق و عالقه اي كه آشوري 
به نيچه و هايدگر داشت، س��بب شد او چنين 
كارهاي ماندگاري را به نگارش درآورد. چنان 
كه در لغت شناس��ي، غرب شناس��ي ، انديش��ه 
فلس��في و شعرشناس��ي تاثير نيچه و هايدگر 
بر آش��وري محس��وس و مشهود اس��ت . او در 
مقدمه فرهنگ علوم انس��اني دين خود به اين 
دو متفكر را بيان ك��رده و ابراز داش��ته كه در 
اين حوزه ها از اين دومتفكر اثر پذيرفته است. 
رشته پيش��ين نيچه، لغت شناسي تاريخي بود 
واحتماال همين امر سبب ش��د آشوري نيز به 
زبان شناس��ي،  ريشه شناس��ي و لغت شناسي 
عالقه مند ش��ود. نتيج��ه پژوهش ه��اي او در 
اين حوزه عالوه بر فعالي��ت در لغتنامه دهخدا 
و ايرانيكا به ن��گارش دو كت��اب فرهنگ علوم 
سياسي و فرهنگ علوم انس��اني منجر شد كه 
نش��ان دهنده تعمق هاي او درباره معادل هاي 

فارسي است. 
آشوري در كنار زبان شناس��ي و فلسفه، درباره 
شعر فارس��ي نيز تفكر و تعمق كرده و ماحصل 
آن كت��اب »عرف��ان و رندي در ش��عر حافظ« 
اس��ت. با اين ابعاد و اضالعي كه اين روشنفكر 
دارد، آنچه آش��وري را در ميان روش��نفكران 
دهه 40 و 50 ايران در كنار داريوش ش��ايگان 
و رضا داوري و آرامش دوس��تدار قرار مي دهد، 
اثرپذيري او از نيچه و هايدگر به واسطه حضور 
و ش��ركت در محافل فرديدي اس��ت. در واقع 
ويژگي مش��ترك غول هاي فلس��فه و تفكردر 
ده��ه 40 و 50 ما حض��ور در محافل فرديدي 
بود كه سبب تاثيرپذيري آنها از اين دو متفكر 
مي شد و آشوري هم از اين قاعده مستثنا نبود. 
پس از مرگ فرديد،  آشوري مقاله اي را درباره 
او نگاش��ت كه بس��يار خواندني اس��ت و حق 
مطلب را درب��اره او ادا كرده اس��ت اما بعدها او 
مقاله اي با عنوان »اسطوره فلسفه در ميان ما« 
منتش��ر كرد كه به نظر من بسيار غرض ورزانه 
و ضعيف بود. به نظر مي رس��د او در اين مقاله 
به داليل سياس��ي، به فرديد حمله برده و او را 
پريش��ان گو و داراي ذهن بيم��ار مورد خطاب 
قرار داده است، اين در حالي است كه داريوش 
آشوري به واسطه از فرديد،  تحت تاثير هايدگر 

و نيچه بوده است. 
از اين زاوي��ه، از دي��دگاه من، آش��وري دچار 
اشتباه ش��ده اس��ت. زيرا متفكران اخالقا بايد 
دين خود به ديگ��ران را ابراز كنن��د و بعيد به 
نظر مي رسد آش��وري بدون فرديد مي توانست 
آثاري چنين فخيم و ماندگار را به رشته تحرير 
درآورد. در هر حال س��الروز تولد اين متفكر و 
دوس��ت و همكار خليل ملكي خوشنام را به او 
تبريك مي گويم و امي��دوارم كه عمر پرعزت و 
بلند داش��ته باشند و همچنان ش��اهد تاليف و 

ترجمه هاي او باشيم.

گفت وگو با احتياط

آشوري ، متفكري با آثار ماندگارداستان يك موميايي از طاعون تا ماجراهاي گاليورآلزايمر از نوع »اكولوژيك«
محمد زارع شيرين كندياسداهلل امراييكاوه فوالدي نسبشينا انصاري

#ترامپ 

بخ��ش كوتاه��ي از برنام��ه حاال 
رش��يدپور  آق��اي  خورش��يِد 
دست به دس��ت مي ش��ود كه در 
س��ازمان  از  بيلبوردهاي��ي  آن 
زيباس��ازي ش��هرداري ته��ران 
ب��ا محتواهاي��ي در رابط��ه ب��ا 
»گفت وگ��و«، به لح��اظ ف��رم و 
محتوا مورد تمس��خر او و همكارش ق��رار مي گيرد. از 
نظر رشيدپور اين سوال كه چرا بايد گفت وگو كنيم يا 
اينكه كجا گفت وگو كنيم س��والي قابل تمسخر است، 
به قول خودش در حد اينكه »چ��را آفتاب مي تابه؟«، 
»چرا گرده زمين؟«، »هزينه هاي شهرداري براي كي 

ميشه؟« و...
 برخ��الِف نظر آق��اي رش��يدپور مطرح ك��ردن بحِث 
گفت وگو در هر قالب��ي از ضرورت هاي ام��روز جامعه 
ما اس��ت. گفت وگو در ترمينولوژي علوم انس��اني باِر 
معنايي خاص��ي دارد و ب��ا ديگر انواع��ش تفاوت هاي 
اساس��ي. جدل، مناظره، بح��ث و... از جمله مفاهيمي 
هس��تند كه به نظر ب��ا گفت وگو هم خانواده هس��تند، 
ام��ا در واقع چنين نيس��ت. هرك��دام از اي��ن مفاهيم 
مذكور، آداب و اساس��ي براي خود دارند ك��ه آن را با 
ديگر مش��ابهاتش متفاوت مي كند، ولي آن چيزي كه 
گفت وگو را با بقيه مرزبندي مي كند اين اس��ت كه در 
آن طرفين ب��دوِن پيش فرض با يكديگ��ر وارد تعامل 
مي شوند. به عنوان مثال ش��ما وقتي مي شنويد جايي 

قرار اس��ت مناظ��ره اي ص��ورت بگي��رد مي دانيد كه 
طرف هاي درگي��ر هركدام باورهايي دارد كه درس��ت 
بودن اين باورها را براي خ��ود پيش فرض مي داند و از 
اين رو وارد مناظره مي ش��ود كه حقاني��ت باورهايش 
را به ديگري ه��م اثبات كند. ام��ا در گفت وگو ما هيچ 
پيش فرض غيرقابل انعطاف، كام��ال برحق و متصلبي 
ب��راي خ��ود قائ��ل نيس��تيم. در گفت وگو ما س��عي 
مي كنيم ب��ا اس��تفاده از روش هايي به ذه��ن طرف يا 
طرف ه��اي ديگ��ر تقريب پي��دا كنيم، سخنان ش��ان 
را در بوته نق��د قرار دهيم، اگر به نظرمان درس��ت آمد 
آن را بپذيريم و اگرنه با اس��تدالل، نادرس��تي آن را به 
طرف هاي گفت وگو نش��ان دهيم كه در پايان بتوانيم 
به فهم مش��تركي از يكديگر برسيم. اين فهم مشترك 
پديده  اي انتزاعي يا براي طاقچه روش��نفكران نيست، 
بلك��ه درك و عمل ب��ه آن، زندگ��ي اجتماع��ي ما را 
راحت تر مي كند؛ چه اين اجتم��اع كوچك تري مانند 
خانواده باشد و چه جامعه هاي بزرگ تري مانند محل 
كار و محيط هاي عمومي. آقاي رشيدپور و نويسندگان 
برنام��ه اش قطعا از تفاوت گفت وگو ب��ا ديگر انواعش و 
اهميت آن چيزي نمي دانستند كه آن را مورد تمسخر 
قرار مي دهن��د، اما بد نيس��ت نگاهي ب��ه دادگاه هاي 
كش��ور داش��ته باش��يم. به آمار ط��الق ن��گاه كنيم و 
مشكالتي كه در فقدان گفت وگو و عدم درك يكديگر 
به وجود آمده اس��ت، به نزاع هاي منجر به قتل و جرح 
نگاه كنيم. بسياري از اين  قتل  و جرح ها را اراذِل انجام 

نداده اند؛ كارمند، معلم، كارگ��ر و مهندس هايي انجام 
داده اند كه ياد نگرفته اند گفت وگو كنند، ياد نگرفته اند 
كه ديگري هم حق��ي دارد، ياد نگرفتند كه ش��ايد در 
آن لحظه حق با تو نباش��د و ياد نگرفته اند كه بشنوند. 
جناب رشيدپور جامعه ما تش��نه گفت وگو است حاال 
با هر فرمي كه مي خواهد بيان ش��ود، اگ��ر درك اين 
براي برنامه هاي س��طحي و ش��تاب زده سخت است، 
الاقل بحث به اين مهمي را مورد اس��تهزا قرار ندهيد. 
البته ايراد اساسي نه به رضا رش��يدپور كه به مديريت 
سازمان است، مديريتي كه وسواس ها و نظارت هايش 
چنان خ��رج جاهاي ديگري مي ش��ود ك��ه از اصول و 
رسالت خودش غافل مي ماند كه بسياري از برنامه هاي 
آن در حد نازل ترين شبكه هاي خصوصي و خانوادگي 

برون مرزي ساخته مي شود.
 راستي آقاي رشيدپور بسياري از مردم نه تنها شاكي 
بلكه خش��مگين ش��دند از تبعيض��ي ك��ه در رابطه با 
آوردن همكار مجري-سلبريتي تان و دادن تريبون به 
او براي توجيه كردن مبلغ دريافتي از موسس��ه ثامن، 

انجام داديد.
كاش ب��ا هر ف��رم فاخ��ري ك��ه مدنظر شماس��ت در 
رابط��ه با اي��ن ه��م گفت وگويي ك��رده بودي��د. آخر 
براي همه س��وال اس��ت كه ميان هزاران ف��ردي كه 
روا و ناروا متهم مي ش��وند چرا ش��ما تريبون رس��انه 
 ]مل��ي[ را تنه��ا در اختيار يك ف��رد، يعن��ي اين فرد

 قرار داديد؟

اهميت »گفت وگو« در هر فرمي

علي وراميني

زمانه برخورد

سروش صحت


