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تيتر مصور| ذوب شدن آزادي
فالكو

متن در حاشيه نگاه آخر در همين حواليزير ذره بين

هشتگ روز

كشتار حيات وحش براي 
به دس��ت آوردن اعضاي 
بدن شان، موضوعي است 
ك��ه هم��واره در جامع��ه 
مط��رح اس��ت و اخبار آن 
در رس��انه ها و شبكه هاي 

اجتماعي انعكاس پيدا مي كند. 
وجود برخي خرافات در ميان بخشي از جامعه 
اين تصور را به وج��ود آورده كه به عنوان مثال 
»بخش جنس��ي كفتار ماده«، »النه خفاش« و 
»دندان گرگ« باعث خوش شانس��ي مي شود. 
يا آنكه پيچيدن پوست گرم خرس به دور بدن 
باعث درمان بيماري هاي مفصلي است به شرط 
آنكه خرس به تازگي كش��ته شده و پوست آن 
كنده شده باش��د! عده اي هم معتقدند صفراي 
خرس، باعث درمان برخي بيماري هاي دستگاه 

گوارش است. 
حال آنكه خفاش ها اصال النه ساز نيستند! بخش 
جنسي كفتارهاي نر و ماده از نظر ظاهري بسيار 
شبيه به هم است و تشخيص نر و ماده با شواهد 
ظاهري بسيار دشوار است! و معلوم نيست چه 
ماده اي در پوس��ت يا صفراي خرس وجود دارد 
كه فقط آنها قادر به درمان بيماري هاي خاص 

هستند!
الزم ب��ه توضيح نيس��ت كه چني��ن تصوراتي، 
تمام��ا خرافات يا به بيان دقيق تر »ش��به علم« 
اس��ت؛ تصوراتي كه علم آنها را تاييد نمي كند، 
ام��ا در ميان برخي افراد جامع��ه مورد پذيرش 

قرار مي گيرند. 
چني��ن خرافات��ي تبع��ات زي��ادي ب��راي 
جمعيت ه��اي حيات وح��ش دارن��د و باع��ث 
دام��ن زدن ب��ه ش��كار غيرمج��از و قاچ��اق 
حيوانات خواهند ش��د. اما خراف��ات به همين 
جا ختم نمي ش��ود. خراف��ات در همين رابطه 
 و به ش��كلي ديگر، در بخش��ي از جامعه وجود 

دارد.
 عده اي از عالقه مندان به حيوانات و حيات وحش 
كه از كش��ته ش��دن حيوانات و آس��يب ديدن 
جمعيت حيات وحش ناراضي هستند در واكنش 
به اين اقدامات غيرقانوني، به انتقاد از باورهاي 
نادرس��ت و خرافات مي پردازند؛ البته انتقاد از 
رفتارهاي نادرست، يكي از قدم ها براي اصالح 
جامعه اس��ت. اما اين تصور ك��ه انتقاد صرف از 
ي��ك رفتار و گاه توهي��ن و تحقير اف��راد لزوما 
 به اصالح افراد منجر ش��ود نيز، خود خرافه اي

 ديگر است. 
خرافه، به اعتقاد غيرمنطقي و اثبات نشده اي گفته 
مي شود كه به داليل مختلف در ذهن افراد شكل 
مي گيرد. همان طور كه هيچ منطق و اس��تدالل 
علمي درباره تاثير النه خفاش در خوش شانس��ي 
افراد وجود ندارد، هيچ دليل علمي و منطقي نيز 
نمي توان يافت كه بر اس��اس آن، توهين و تحقير 
و انتقاد صرف از افراد در بهبود رفتارها و باورهاي 
آنها موثر باش��د چرا كه باورها و تص��ورات افراد، 
تابعي از ش��رايط فرهنگي، اجتماعي و گذش��ته 
 افراد است. پس تغيير فرهنگي، تنها با انتقاد قابل

 انجام نيست.
 حتي در م��وارد زيادي، توهي��ن و تحقير افراد، 
باعث ايجاد شكاف بيشتر بين گروه هاي مختلف 
در جامعه و ايج��اد نوعي ح��س كينه توزي در 
افراد مي ش��ود كه نتيجه آن، تكرار همان رفتار 

نادرست است. 
براي تغيير برخي باورهاي نادرست بيش از انتقاد، 
به آموزش و آگاه س��ازي، تغيير شرايط زندگي و 
وضع قوانين احتياج است. جز اين، منتقدان يك 
خرافه، خود درگير خرافه اي ديگر ش��ده اند كه 

تبعاتي ديگر براي جامعه در پي خواهد داشت.

عكس نوشت 

عكاس خبرگزاري 
مه��ر ب��ه دنب��ال 
پيرم��ردي رفت��ه ك��ه انصافش در 
خريد در شبكه هاي مجازي زبانزد 
ش��ده و عكس او هنگام وزن كردن 
پاكت خالي چ��اي براي جلوگيري 
از كم فروشي دس��ت به دست شد. 
حاال مجموعه تصوي��ري از زندگي 
اي��ن پيرم��رد در خبرگ��زاري مهر 
منتشر شده و درباره او نوشته شده: 
»اي��ن روزها نام ح��اج كاظم كبير 
صابر بر سر زبان هاس��ت، عكس او 
در ش��بكه هاي مجازي دس��ت به 
دس��ت مي چرخد و دقت ترازويش  
ِورد زبان هاست. حاج كاظِم تبريزي 
چاي كه مي فروش��د، وزن پاكت را 
از آن ك��م مي كند و مي گويد او قرار 
اس��ت به مردم چاي بفروش��د و نه 
پاكت كاغذي. اين مغازه دار با انصاف 
تبريزي كه در بازار تبريز مغازه دارد 
با ت��رازوي عدل خود نم��اد انصاف 

بازاريان تبريزي شده است.«

شب يلداست و مهماني و آجيل و هندوانه. قيمت باالي آجيل 
اما يلداي امسال را به موضوعي داغ براي كاربران شبكه هاي 
اجتماعي و توييتر فارس��ي تبديل كرده است. آنها با هشتگ 
»آجيل« نس��بت به اين موضوع واكنش نش��ان داده و آن را 
دستمايه نقد و ش��وخي كرده اند. آنچه مي خوانيد بخشي از 

اين پيام ها است: 
»آجيل مشكل گشا االن خودش مشكل حساب ميشه«، »يادمه 
قبلنا يه نذري بود به اسم آجيل مشكل گشا االن بخواي همچين 
چيزي نذر كني خودش ميشه مشكل الينحل«، »ضايعات آجيل 
خريداريم پوست پسته، پوست تخمه، پوست فندق خريداريم ... 
)جهت مخلوط كردن با آجيل براي فروش شب يلدا«، »از امشب 
دو جبهه فعال وارد خانه هاي سراسر كشور ميشه و جمعه شب 
به تدريج از سمت غرب مرز ايران رو ترك ميكنه: جبهه كاوشگر 
آجيل، جبهه پنهان گر آجيل«،  »جيغ ونگوك: اثري از قيمت 
آجيل«، »ديگه امسال شب چله نميشه تو آجيل فروشيا ناخنك 
زد ببيني كدوم آجيال تازه ترن، درجا گردنتو ميزنن«، »بابام به 
علت گروني آجيل شب چله، روابط ديپلماتيك شو با كل فاميل 
تا اطالع ثانوي قطع كرده«،  »مي خوام برم براي ش��ب يلدا سر 
كوچه احمدي نژاد شنيدم آجيل ارزونه! هنوز همون خونه قبلي 
تو نارمك زندگي مي كنه؟!«،  »كمپين نخريدن آجيل چيه ما 
خودمون توان خريد نداريم«، »يه جوري به خاطر گروني آجيل 
از دورهميِ  با فاميل تو شب يلدا ميناليد، هر كي ندونه فكر ميكنه 

بقيه سال لحظه شماري مي كنيد با اونا وقت بگذرونيد«، »توي 
سبزي فروشي بودم، يكي گفت آقا ريحونم بذار. سبزي فروشه 
گفت فصلش تموم شده. يارو گفت يه چي به جاش بذار، چي 
جايگزينشه؟ گفت هيچي جاي ريحونو نميگيره. چي جاي پسته 
رو توي آجيل ميگيره؟ چي جاي بابا رو توي خونه ميگيره؟ كي 
جاي رونالدو رو توي رئال ميگيره؟ من چرا بي ريحون سبزي 
ميفروشم؟«،   »من ميدونم همه اينايي كه هشتك گروني آجيل 
و نخريدن آجيل زدن شب يلدا با عكس هاي رنگارنگشون همه 
رو زخمي ميكنن، ببين كي گفتم!«، »ما واسه شب يلدا آجيل 
پالستيكي ميخريم كه عيدم مصرف كنيم«،  »بابام رفته بازار 
قيمت آجيل براي شب يلدا رو ديده ميگه اين يه شب هم سرتون 
تو گوشي باشه الزم نكرده دور هم جمع بشيم.....«،  »قيمت آجيل 
و ميوه يجوريه كه ما امسال شب يلدا. .... قطعا، حتما، روزه ايم«، 
 »كمپين نخريدن آجيل ديگه چي��ه؟ ما بخوايمم نميتونيم 
بخريم، همينجوري خودكار جزو كمپين هستيم«، »بهترين 
كارو خودم كردم تابس��تون هرچي زردآلو خوردم دونه هاشو 
ذخيره كردم شب يلدا به عنوان آجيل ازشون استفاده مي كنم«، 
»اينقد آجيل گرون شده، دارم پوست تخمه هارو جمع مي كنم 
دوباره تفتشون بدم برا شب يلدا«، »ما هنوز داريم قسط هاي وامي 
كه پارسال واسه آجيل شب چله گرفتيمو مي ديم« و »امروز از دم 
يه آجيل فروشي رد شدم قشنگ معلوم بود خنده پسته خندانا 

از روي تمسخره« .

بعد از انقالب فكر كنم، س��ال 
60 بود و شور موضع گيري هاي 
بحث ه��اي  و  سياس��ي 
ايدئولوژي��ك. در اي��ن فضا با 
نوجوان ماركسيس��تي آشنا 
ش��دم كه خيلي آتشش تند 
بود و س��اعت ها با هم بحث مي كرديم. روزي در ميانه 
بحث، لطيفه اي نقل كردم و جمله بي ربطي به بحث 
گفتم كه االن واقعا يادم نيست چه بود. خشگمين شد 
و عكس العمل تندي نشان داد. گفتم كه من قصد بدي 
نداشتم و فقط ش��وخي كردم. خيلي جدي برگشت 
و گفت: »ما در حال جنگ طبقاتي هس��تيم و جنگ 
طبقاتي شوخي بردار نيست.« مانده بودم كه چه بگويم. 
اين جمله را مايه شوخي ديگري كنم يا بحث را ادامه 
بدهم. طنين اين جمله هنوز در گوشم صدا مي كند. 
كمي كه گذشت خيلي به اين جمله فكر كردم و متحير 
شدم يك انديشه و ايدئولوژي چگونه مي تواند اين گونه 
حتي روحيه خنديدن يا ظرفيت فهم و ادراك يك لطيفه 
را از انس��ان بگيرد. اما بعدها كه بيشتر با حوادث قرن 
بيستم و ماجراهايي چون حاكميت پل  پوت و خمرهاي 
سرخ آشنا شدم، ديدم كه آن نوجوان خيلي هم بي ربط 
نمي گفت. بي ربطي در آن ايدئولوژي است كه خنده را 
در دل مي خشكاند و »بر لب جراحي مي كند«. ستيز با 
خنده و شادماني، لزوما نه ديني است و نه دين ستيزانه. 
ه��م دين س��تيزاني بودند كه با خنده رويي مش��كل 
داشتند و هم دينداران. رمان نام گل سرخ امبرتو اكو، 
داستان ديري را در قرن چهاردهم روايت مي كند كه 
در آن جنايات پياپي و هولناكي رخ مي دهد. سرانجام با 
كوشش ويليام اهل باسكرويل، قاتل شناسايي مي شود. 
او راهب نابينايي است كه كتابدار دير هم هست. اما انگيزه 
قتل هاي پياپي او آن است كه نمي خواهد كتابي كه در 
دير است به دست ديگران بيفتد و خوانده شود. اين كتاب 
بخش دوم كتاب و گمشده درباره پوئتيك ارسطوست 
كه در آن از كمدي و فضيلت خنده سخن مي گويد. اين 
راهب خنده را عملي شيطاني مي داند و به همين دليل 
قتل هاي فجيعي مرتكب مي شود و دست آخر خودش 

و كتابخانه را نيز به آتش مي كشد.

با دوستان دور دوران دانشكده ام، گروه تلگرامي 
داريم به نام هفتادوهفتي ها. امسال بيست سال 
مي شود كه همديگر را مي شناسيم. من معتقد 
به معاصر بودن و حتي- در زمينه هايي- قائل به 
اكنونيتم، اما مگر مي شود آدم را از گذشته اش 
بريد؟ ما از نوجواني با هم بوده ايم و حاال همه-به 
 نوعي- اعضاي يك خانواده ايم. دو، سه سال پيش، در يكي از دوره هايي 
كه ايران بودم، با رفقاي تهران نشين قرار ديداري گذاشتيم. چندتايي از 
رفقاي كانادانشين هم گفتند در همان حدود زماني جايي دور هم جمع 
مي شوند. حس خوشايندي بود؛ تو اين ور با تعدادي از دوستانت بنشيني و 
تعدادي ديگرشان آن ور دنيا دور هم جمع شوند؛ يك ديد و بازديد حسابي؛ 
با بعضي ها حضوري و با بعضي هاي ديگر مجازي. در روز ديدار، بالطبع بازار 
عكس انداختن داغ بود و از فردا خيل عكس ها بود كه گروه را پر كرده بود. 
ما در تهران پانزده،  بيست  نفر بوديم و آنها در كانادا . از روز آن واقعه تا همين 
امروز، هيچ روزي نبوده كه به اين مس��اله فكر نكنم. چرا ترجيح بيشتر 
هم دوره اي هاي من زندگي از خارج ايران است؟ و مي دانيد كه... اين استثنا 
نيست. تا مدت ها فكر مي كردم بسياري از ما دچار خودبرتربيني هستيم 
يا عرق ملي نداريم )كه البته اين هم فرض به  كلي مردود نيست(، اما واقعا 
اگر بستر درستي فراهم  بود، باز هم عكس رفقاي كانادانشين ما- معماران 
متخصصي كه حضور هريك شان مي توانست گرهي از كار فروبسته  توسعه  
اين مملكت باز كند- اين قدر شلوغ تر از عكس تهران نشين ها مي شد؟ 
ديشب با يكي از همين رفقاي غربت نش��ين حرف مي زدم. خاطره اي 
قديمي را با هم مرور كرديم. يك بار تعدادي مان در كافه  دانشكده نشسته 
بوديم و از آينده مي گفتيم، از شغلي كه به نظرمان براي جامعه مفيدتر 
مي رسيد و در ذهن مان برايش روياپردازي و برنامه ريزي مي كرديم؛ آن 
روز البد افق نگاه مان همين روزهايي بود كه حاال بهش رسيده ايم: روزهاي 
ميانسالي. يكي مي گفت ترجيح مي دهد رييس سازمان ميراث فرهنگي 
شود، آن يكي كار در وزارتخانه را مفيدتر مي دانست و خالصه هر كس 
بالطبع نظري داشت. حتما حاال كه به اين  جاي اين نوشته رسيده ايد، 
داريد لبخند مي زنيد و با خودتان مي گوييد »چه خياالت خامي...« مشكل 
همين لبخند است! چرا بايد اينها را خياالت خام دانست؟ مگر انسان به اميد 
و روياپردازي زنده نيست؟ و براي ما دختران و پسران جوان آن روزها، مگر 
مي شد مرز كشيد و گفت بلندپروازي نكن؟ رفيقم گفت: »يادش به خير، 
چه روزايي بود. حيف كه تك بلندپروازي ما رو چيدن. نشستن روي هر 
صندلي اي تو اون مملكت به هر كسي نمي آد. تا وقتي اين همه ژن خوب 
و شادوماه و برادر و برادرزاده هست، امثال ما ول معطليم. فرق مون اينه 

كه ماها اين رو فهميده ايم و شماها هنوز دارين زور مي زنين نفهمين.«

مولوي بي تردي��د يكي از 
تابناك ترين اختران تاريخ 
شعر فارس��ي است. از اين 
گذشته يكي از بزرگ ترين 
متفكران تاري��خ تفكر در 
جهان به شمار مي آيد كه 
ديدگاه ه��اي بشر دوس��تانه اش به خصوص در 
دهه هاي اخير چندان مورد توجه كنش��گران 
حقوق بشر قرار گرفته كه گزين گويه هايش را در 
آغاز نوشته ها و اعالميه هاي خود درج مي كنند 
و ترجم��ه آث��ار او در دنياي غ��رب به خصوص 
 در اياالت متحده در ش��مار پرفروش ترين آثار 

قرار دارد.
 مولوي بي گمان يكي از شاعران و انديشمنداني 
اس��ت كه باي��د او را در رديف ايران دوس��تان و 
عالقه مندان به فرنگ و تاري��خ و مدنيت ايران 
ق��رار داد. چراكه او با وجود اينك��ه عمر خود را 
تقريبا در خ��ارج از دايره فرهنگ ايراني گذراند 
ولي با اين هم��ه تعلق قلبي او به اين فرهنگ از 
ميان نرفت. بنابراين بايد توجه داشت كه چنين 
ش��خصيتي گرچه خارج از مرزهاي جغرافياي 
كشور به فعاليت هاي فرهنگي پرداخته، كه نام 
آن در زمان او روم بوده ولي تعلقات ذهني او به 
فرهنگ ايراني مبين آن است كه پيوسته زادگاه 
خود را در خاطر داش��ته اس��ت. اكنون پرسش 
اين اس��ت كه از چه رو برخي از نويس��ندگان و 
پژوهش��گران ايراني بدون توجه ب��ه اين نكته 
 مهم زمان��ي كه از او نام مي برن��د او را »رومي«

 مي نامند. در واقع كسي را كه پروريده فرهنگ 
ايراني است و از سرزميني به نام بلخ سر برآورده 
كه در زمان او بخش��ي از جغرافياي ايران بوده 
و در حقيقت جزو محدوده اي به ش��مار مي آيد 
ك��ه آن را اي��ران فرهنگ��ي مي نامند ب��ه نامي 
مي خوانند كه از حوزه اين فرهنگ خارج است. 
در حقيقت او را به فرهنگ مس��يحي منتسب 
مي كنند در حالي كه موالنا شخصيتي است كه 
ايراني بودن و عالقه مندي به فرهنگ ايران را به 
صورت هاي مختلف نش��ان داده كه آثار او خود 
مبين چنين ديدگاهي است. او با وجود اينكه به 
چند زبان زمان خود آشنايي داشته ولي با اين 
همه ترجيح داده كه زبان فارس��ي را براي بيان 
مكنونات ذهن��ي خود انتخاب كن��د كه امروز 
مجموعه آثار او مثنوي معنوي، ديوان شمس، 
فيه مافيه و مجالس س��بعه جملگ��ي از ذخاير 
 بس��يار با ارزش گنجينه ادب پارس��ي به شمار 

مي آيند. 
چني��ن رويكردي به زبان فارس��ي تنها متوجه 
مولوي نيس��ت كه دليلي بر توانايي، شيريني، 
بالغ��ت و گيرايي اين زبان باش��د. بلكه مولوي 
زمان معاصر ما يعني اقبال الهوري هم با وجود 
اينكه مانند خلف خود به چندين زبان مس��لط 
بوده ول��ي با اين همه زبان م��ادري خود را رها 
مي كند و به زبان فارس��ي شعر مي سرايد. او نيز 
مانند مولوي معتقد بود هيچ زباني به جز فارسي 

در جهان توانايي بيان انديشه هايش را ندارد.
 ش��گفت اينكه چنين نكته هايي ب��راي برخي از 
آنان كه در كار پژوهش هاي ادبي هستند، مغفول 
مي ماند و در حقيقت امتيازي به كساني در خارج 
از مرز هاي كشور داده مي شود كه مولوي را از آن 
خود مي دانند و نه تنها از اعتبار و شهرت بي حد او 
براي درآمدهاي اقتصادي سود مي برند بلكه آثار او 
را به زبان خود ترجمه مي كنند و سعي در اين دارند 
تا او را به سرزمين خود منتسب كنند. نظاير چنين 
حركت هايي در خصوص ديگر چهره هاي بزرگ 
فرهنگي ايران نيز اتفاق افتاده. چنانچه نظامي را كه 
يكي از 5 شاعر بزرگ زبان فارسي است، كشوري 
تازه به چرخ آمده او را به فرهنگ خود منتس��ب 
مي كند و حتي اشعار فارس��ي او را از آرامگاهش 
حذف مي كنند. شگفت اينكه از اين سوء مديريت 
كالن فرهنگي واكنش مناسبي به خرج نمي دهد. 
چنين اتفاقاتي حتي در مورد يادگارهاي ملموس 
و بناهاي تاريخي نيز در سرزمين هاي اطراف ايران 
كه در حوزه ايران فرهنگي هستند، اتفاق افتاده كه 

پيوسته به سكوت برگزار شده است.
 يعني ب��ه يكي از مهم ترين عوامل هويت س��از 
ايراني توجه الزم صورت نگرفته اس��ت. موالنا 
بدون ش��ك يكي از عوامل هويت ساز است كه 
براي مثال وقتي در بس��ياري انديشه هايي كه 
وي در مثن��وي مط��رح كرده، تام��ل مي كنيم 
درمي يابي��م كه غالب آنها ريش��ه ايراني دارند. 
مانند آفرينش انس��ان كه از جمادي تبديل به 
گياه مي شود بعد گياه تبديل به حيوان مي شود 
و بعد تبديل به انسان مي شود كه در دفتر چهارم 
مثنوي مطرح شده كه اصال ريشه مزديسنايي 
دارد و نمونه ديگر موضوع جبر و اختيار و نيكي 
و بدي اس��ت كه همه اينها انديشه هايي برآمده 
از فرهنگ ايراني است كه ذكر آنها در اين گفتار 

كوتاه نمي گنجد.
غ��رض آنك��ه ديدگاه هاي اين ش��خصيت واال 
منبعث از ارزش هاي معن��وي برآمده از قلمرو 
عشق و عواطف انساني است كه فرهنگ ايراني 
در آنها باليده اس��ت و مجموع آث��ار مولوي در 

حقيقت آيينه اي است در برابر اين فرهنگ.

جيغ ونگوك: اثري از قيمت آجيل

جالل الدين مولوي پارسيدر باب توزيع ناخوب ژن هاي خوب ايدئولوژي هاي خنده ستيزسايه خرافات گسترده تر مي شود
محمد بقايي ماكانكاوه فوالدي نسبسيد حسن اسالمي اردكاني حميد رضا ميرزاده

#آجيل_يلدا

پنجشنبه بعدازظهر براي عكاسي 
از ب��ازار بلورفروش ه��ا به ميدان 
شوش  رفتم. در اين سال ها زياد 
به شوش رفتم و اساسا با اتفاقاتي 
ك��ه در جن��وب ش��هر مي افتد 
بيگانه نيس��تم. خانه مادربزرگم 
در ش��هر ري بود و ت��ا وقتي بود، 
تقريبا هفت��ه اي يك بار خودم را به س��رازيري تهران 
مي س��پردم و بسته به ترافيك شهر يا از راه شوش يا از 
ش��هيد رجايي و نازي آباد خودم را به شاه عبدالعظيم 
مي رس��اندم. بع��د از آن هم س��الي يكي دوب��ار براي 
عكاس��ي از دروازه غار و پاس��گاه نعمت آب��اد و خزانه 
و مولوي و س��ر قبرآقا و سيداس��ماعيل و بي س��يم و 
كوره هاي آجرپ��زي و ب��ازار اوراق فروش ها و خالزير 
و ميدان ميوه و تره بار و لب خ��ط و... به جنوب تهران 
رفتم و خوب مي دانم همين كه از چهار راه ش��اپور رد 
مي ش��وي ش��هر رنگ ديگري به خودش مي گيرد و 
چهره عوض مي كند. در اين نوشته قصد مقايسه چهره 
 باالي ش��هر و پايين شهر را ندارم وخلقيات شان را هم 

قضاوت نمي كنم.
 اما يكي دو ش��ب پيش در توييتر نوشته هايي خواندم 
كه هيچ اسمي جز سانتيمانتاليسم رسانه اي نمي توانم 
رويش بگ��ذارم. آقايي كه ظاه��را از اهالي كف خواب 
توييت��ر بود از كمپين »پياده رو جاي موتور نيس��ت« 

نوش��ته ب��ود و ادامه داده ب��ود حاال كه اي��ن كمپين 
دارد به جاهاي خوب مي رس��د بد نيس��ت كه كمپين 
»پياده رو و اماكن عمومي جاي #س��يگار نيس��ت« 
هم راه بيندازيم. زير توييت هم، س��ازمان زيباسازي 
ش��هرداري تهران و يكي از اعضاي ش��وراي ش��هر را 
منش��ن كرده بود. تا اينجاي كار هيچ ايرادي ندارد. از 
دوس��ت توييتري مان هم نمي توانم ايرادي بگيرم اما 
نكته اينجاس��ت كه عضو محترم ش��ورا جواب توييت 
را داده بود و نوش��ته بود كه »س��الم. پيشنهاد خوبي 
اس��ت. نكشيدن س��يگار در معابر و فضاهاي عمومي. 
 همين طور نينداختن ته س��يگار روي زمين. پيگيري

 مي كنم«.
مس��وول پاس��خگو بودن اتفاق بدي نيست. كمپين 
نينداختن فيلتر س��يگار در خيابان هم البته كه خوب 
است ولي بهتر نيست كه اعضاي شوراي شهر پاي شان 
را روي زمين بگذارن��د و الاقل بيش از واقعيت گريزي 
حاكم بر فضاي توييتر بيايند و توضيح دهند كه در اين 
شهر هزار معضل اجتماعي جدي تر هست كه فعال در 

حال پيگيري آنها هستيم.
 بماند كه بر اس��اس مش��اهدات حقير هيچكس عين 
خيالش هم نيس��ت كه در كوچه پس كوچه هاي اين 
شهر چه مي گذرد يا اگر هست اينقدر موضوع پيچيده 
اس��ت كه صغير و كبير گرفتارش هستند و چيزي از 
آن به دنياي س��انتيمانتال مجازي راه پيدا نمي كند. 

خداي ناكرده قصد س��ياه نمايي ن��دارم و حتي براي 
عرايضم سند محكم هم دارم، همين پنجشنبه اي كه 
اول نوش��ته خدمت تان نوش��تم دو ساعت تمام وسط 
ميدان شوش روي پل عابر پياده بين حجم انبوهي از 
زن و مرد و پير وجوان و دانش آموز ميهمان سفره چند 
جوان بخت برگشته گرفتار اعتياد بودم. جوان كه چه 
عرض كنم از جواني فقط عدد س��ن  را داشتند كه تازه 
در محاسبه آن هم اشتباه مي كردند. يكي از آنها متولد 
سال 79 بود و اگر مي ديديش گمان مي كردي كه كم  

كم 40 سال دارد.
 ديگري فقط 19 سالش بود و جاي سوزن انداختن روي 
بدنش نمانده بود، باري انار همچون ياقوت س��اوه را با 
هم خورديم و رفقايم بي مالحظه من و دوربينم بين هر 
چند دانه انار سرنگي به همديگر مي زدند و براي اينكه 
جاي خالي مواد داخل خون شان را پر كنند چند خطي 
دوا به منخرين وجودشان مي فرستادند و با آه سوزناكي 
جواني شان را به آسمان تهران فوت مي كردند. خواننده 
گرامي و اهالي محترم توييتر و اعضاي محترم شوراي 
شهر، در خيلي از محل هاي جنوب تهران كار از فيلتر 

و سيگار و دوا و شيشه و سرنگ گذشته.
 من خود به چش��م خويش��تن ديدم ك��ه جوان هاي 
گرفتار نه براي پليس تره خرد مي كنند نه براي مامور 
شهرداري نه حتي حرف هاي مشفقانه يك روزنامه نگار 
يك القبا و احتماال همين االن هم كه دارم اين نوشته 

را مي نويسم در گوشه ديگري از آن محل به همان كار 
مشغول هستند.

 اما حاال كه قرار بر پاسخگويي است بد نيست كه ما هم 
وارد بازي شويم. اول مي خواستم از اين به بعد هر هفته 
به ضميمه يك عكس از اعضاي محترم شورا سوال  كنم 
كه براي اهالي اين محله ها، براي زباله جمع كن ها براي 
دستفروش هاي ش��هر براي متكديان، براي كودكاني 
كه از خروس خوان تا بوق س��گ گرفتار چهارراه هاي 
اين ش��هر هس��تند و به جاي آغوش معلم و مدرس��ه 
خودش��ان را به شيشه ماش��يني آويزان مي كنند چه 
كرديد؟ اما يقين دارم حرف هايي كه در آن دوساعت 
عصر دلگي��ر پاييزي بين من و آن چند جوان وس��ط 
 ميدان شوش رد و بدل ش��د را هيچ عكسي نمي تواند

 بازگو كند. حقيقتا نمي دانم كه با كمپين درست كردن 
و الي��ك و ريتوييت و كوت ك��ردن و توفان توييتري 
مي ش��ود كه اين جوانان گرفتار را نجات داد يا نه، كه 
اگر مي شود بسم اهلل. اما اگر نه بياييد تا بيش از اين دير 
نشده پاهاي تان را روي زمين سفت بگذاريد و به جاي 
نشستن و موبايل و تبلت به دست گرفتن سري به اين 
محله ها بزنيد. حرف بزنيد، وقت تان را آنجا بگذرانيد. 
اهالي كف خيابان هر عيبي كه داشته باشند اگر رفاقت 
و همدلي تان را ببينند ميهمان نوازان خوبي هس��تند. 
قول مي دهم يكي دو س��اعت در هفته بين آنها بهتان 

بد نگذرد. 

سانتيمانتاليسم توييتري
حرفه؛ خبرنگار
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امير جديدي

كانال تلگرام روزنامه اعتماد را دنبال كنيد 
از آنجاي��ي ك��ه م��ا روزنامه نگارهاي 
مستقر در تحريريه اعتماد معتقديم كه 
روزنامه زنده است و از آنجايي كه اين گزاره، در اين 
روزهاي سخت روزنامه نگاري، روزنه اميد و فعاليت 
ما روزنامه نگارهاس��ت، بايد به اطالع شما برسانيم 
كه در هفته هاي اخير، تدبير تازه اي براي همراهي 
با مخاطبان انديشيده ايم؛ دو، سه هفته اي است كه 
كان��ال روزنامه اعتماد در تلگرام راه اندازي ش��ده و 

برخالف رسم و رسوم هميش��گي اداره كانال هايي 
از اين دس��ت كه يك ادمين دارد و مديريتي فارغ از 
تالش جمعي اهالي تحريريه، اين كانال حاصل تالش 
دسته جمعي تحريريه اعتماد است. ما در اين كانال 
هم مطالب روزنامه را منتشر مي كنيم و هم ايده ها 
و خالقيت ه��اي تصويري و بص��ري متفاوتي براي 
انتش��ار مطالب روزنامه در نظر گرفته ايم. اين طور 
اس��ت كه اگر همين حاال عضو اين كانال ش��ويد، 

عالوه بر بريده مطالب روزنام��ه، عكس صفحات و 
گزيده مطال��ب مي توانيد به فايل ه��اي صوتي كه 
توسط اهالي تحريريه تهيه شده و »راديو اعتماد« نام 
دارد، دسترسي پيدا كنيد. در اين راديوها، همكاران 
خوش ص��داي تحريريه يا نويس��ندگاني كه براي 
روزنامه يادداشت نوش��ته اند، مطالب را مي خوانند 
و به مخاطبان اين ام��كان را مي دهند كه تحت هر 
شرايطي، با يك كليك ساده، نوشته هاي خواندني و 

البته شنيدني روزنامه را از دست ندهند. اين كانال 
محلي است براي ارتباط بيشتر و نزديك تر ما با شما. 
پس اگر مي خواهيد كه تالش هاي اهالي تحريريه 
اعتماد را از طريق فضاي مجازي پيگيري كنيد و در 
مديوم تازه با ما همراه باشيد، عضو اين كانال شويد. 
آدرس هم سرراست است. كافي است اين آدرس را 

سرچ كنيد و دكمه »جوين« را بزنيد: 
https://t.me/etemadnewspaperchanel

پيشنهاد روز 

اين مطلب را در كانال تلگرام اعتماد بشنويد


