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حركات موزون

عطسه وزير

گفتند ببين وزير سرما خورده

از بس كه خبر خوانده و هي جا خورده

در خانه سيمتري خود پژمرده

فرسوده شده ،خسته شده ،تا خورده

بيمار شده ،دلش گرفته ،افسوس
ما باعث آشفتگي دنياشيم

يك اتفاق ساده
كيوانكثيريان

ربط اكران در سينما با قرمهسبزي

سينماي ايران مدتهاست از
حيثتنوعژانردرفقرمطلقبه
سر ميبرد .سالهاست مدل
سينماي ما در توليد و اكران،
سوار ش��دن روي موج عالقه
مخاطبانبهتشخيصگروهي
اندكازتهيهكنندگانوسينمادارانوپخشكنندگان
است .جالب آنكه بعد از مدت كوتاهي توليد به سبك
موج س��واري ،اص��ل ماجرا ماهيت خود را از دس��ت
ميدهدوتنهاپوستهايازآنباقيميماند.مثالوقتي
بازار كمدي ساختن رواج دارد ،كمكم فيلمهايي با نام
كمديعرضهميشوندكهديگرواقعاكمدينيستند.
دوتا خنده هم نميتوانند از تماشاگر بگيرند ولي نام
فيلم و تبليغشان رنگ و بوي يك كمدي دلغشهآور
دارد ،چ��را؟ چون زمان نداريم و قرار اس��ت س��وار بر
موج ،ما هم كمدي بس��ازيم و فقط سودش را ببريم.
نتيجه آن ميشود كه يكسري فيلم بيشخصيت و
بيهويت و بيكيفيت با نام كمدي ريخته ميشوند
تويبازارواكرانميشوند.بااينوضعيتهممخاطب
را سرخورده ميكنند ،هم خوب نميفروشند ،هم جا
رابراياكرانفيلمهايبهترغيركمديتنگميكنند
وهميكسريفيلمبيكيفيتبهسبدتوليدسينماي
ايران اضافه ميشود.باورهاي عجيبي در سينماي ما
وجود دارد .مثال س��ينمادار يا حتي متصدي آپارات
معتقد اس��ت؛ مخاطبان در حال حاض��ر ،فالن جور
فيلم را ميپسندند ،پس راه توليد و اكران در سينما به
همانور كج ميشود .حتي اجازه نميدهند آن فيلم،
خوب عرضه ش��ود تا عالقهمندانش به آن دسترسي
مناسبداشتهباشند،بعد موفقيتشراارزيابيكنيم.
به يك فيلم خوب غيركمدي ،چهارتا و نصفي سالن
ميدهندباسانسهايدره مريختهوبهطولمثالدو
هفتهوبعدشميگويند؛ديديگفتيم؟نفروخت!وبه
فيلمهايشبهكمديبيكيفيتخودشانسهماهوبلكه
بيشتربااليصدسالناختصاصميدهندوتبليغات
وسيع هم ميكنند و بعدش ميگويند؛ ببينيد ،مردم
استقبالكردند،فروخت!اجازهديدهشدنبهبسياري
از فيلمهاي جدي و مهم داده نميشود تا مردم اساسا
متوجه حضور آنها روي پرده بشوند و بيايند و ببينند.
يعني با نگاه خوشبينانه ،غلبه و حكمراني شلختگي،
بيساماني ،كجس��ليقگي و بيعدالتي در اكران.حاال
فكر كنيد كه فيلمي خارج از پيشبيني اين دوستان
اگر توليد شود ،با همين پيشفرض ،اكران مختصر و
وضعيتاكراندرسينمايايران تاثيرمستقيمبراين
يكنواختي و تكراري بودن نوع فيلمهاي توليد شده
دارد.رعايتتنوعژانرچهدرتوليدوچهدراكران،عامل
مهميدرجلبمخاطباست.واقعاتكليفآنهاكهفيلم
اكشندوستدارنددرسينمايايرانچيست؟آنهاكه
بهفيلمترسناكعالقهدارند،ياملودرامميپسندندچه؟
آنهاكجايسينمايايرانديدهشدهاند؟عالقهمندان
فيلم پليسي و جنايي يا دادگاهي كجا بايد فيلم مورد
عالقهشان را در سينماي ايران پيدا كنند؟ سينماي
ايرانهيچپيشبينيبرايسليقهآنهانكردهاست.آنها
كهمعتقدندفعالفقطكمديميفروشدوهموغمشان
را بر توليد و اكران فيلم كمدي گذاشتهاند ،بعيد است
تحملاينراداشتهباشندكههفتروزهفتهنهاروشام،
قرمهسبزيبخورند.بالطبعمديريتغذايييكخانه
بايدبردونكتهاستوارباشد؛اول؛همهآدمهاقرمهسبزي
دوستندارندودوم؛كسيكهقرمهسبزيدوستدارد،
بهغذاهايديگرهمنيازمنداستوتازهنبايدكاريكنيم
كهخوداوهمبعدازچندروزازقرمهسبزيدلزدهشود.
البتههمهاينهابهشرطكيفيتبااليهمانقرمهسبزي
استوگرنهاگرقرمهسبزيبيكيفيتسرسفرهباشد
كه روز دوم ،يك مشتري هم نخواهيد داشت .اگر هر
روز فقط و فقط قرمهسبزي روي سفره باشد ،اول آنها
كهاينغذارادوستندارندسرسفرهحاضرنميشوند
ودومآنهاكهدوستدارندازروزدوموسومهمينكاررا
ميكنند.البتهاگرغذاهايدوموسوميسرسفرهباشد،
طبعاحضوربرخيازهمانهاكامالامكانپذيراست.
وضعيتتوليدواكرانماحاالبيشباهتبههمينمثال
نيست.بسياريازعالقهمندان،ديگرسينمانميروند
وبسياريديگرازيكنواختيفيلمهاياكراندلزدهاند.
رعايت و مديريت چگالي مضامين و ژانرها در توليد و
اكران،ميتواندخيليازمشكالتسينماراحلكند.
كسيكهفيلمكودكيادراماجتماعيميسازد(ياهر
نوع ديگري غير از كمدي) و براي اكرانش مش��كالت
بسيار بزرگي پيشرو دارد ،به طور اتوماتيك ناچار به
ساخت همين كمديهاي درجه ششم ميشود كه
همراحتپروانهساختميگيرند،هممميزيناچيزي
دارند و هم به س��ادگي آب خوردن اكران ميگيرند با
س��ينماهاي زياد و مدت طوالني .آقاي شجاع نوري
مثال خوبي براي وضعيت اكران دارند .اكران سينما را
اگر شبيه مسابقات المپيك فرض كنيم ،در سينماي
ايران انگار تعدادي مدال را وس��ط ميدان ريختهاند و
گفتهاندهركسميتواند،خودشبرودوهرسهميكه
زورش ميرسد از مدالها بردارد .بالطبع وزنهبردارها و
كشتيگيران و بوكسورها نصيب بيشتري از مدالها
ميبرندچونزوربازوشانبيشتراستوشطرنجبازانو
تنيسورهاوشناگرهاكنارميمانندوسهميندارند.در
اكرانسينمايماشطرنجبازهابايدبابوكسورهارقابت
كنندكهخب،نتيجهمعلوماست.طبيعتااگربوكسورها
بابوكسورهاوشطرنجبازهاباهمرقابتكنند،مدالها
بهعدالتتقسيمميشوند.متاسفانهفعالاينحكايت
وضعيتشلمشورباياكراندرسينمايماست.

مجلهروز

سينما و ادبيات

از بس كه به دوش بار خدمت دارد

مهدياستاداحمد

Info@etemadnewspaper.ir

از بس كه به او تهمت ويال خورده
از بس كه گرفتيم شگفتا! خرده
شرمنده اين وزير بايد باشيم

در همين حوالي
عبدالجباركاكايي

info@etemadnewspaper.ir
www.etemadnewspaper.ir
آيين نامه اخالقحرفهاي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

هفتادمين شماره ماهنامه «سينما و ادبيات» ويژه آبان و آذر  97به تازگي منتشر شده و
رويپيشخوانمطبوعاتآمدهاست.سينمايجهان،سينمايايران،شعروداستان،نقدو
بررسيونقدكتابفصلهايتشكيلدهندهاينمجلههستندكهبهبخشهايكوچكتر
تقسيم ميش��وند .يكي از پروندههاي اصلي اين شماره ،روبر برسون و سينماي او است.
مسالهچالشي«مديريتسينمايي»همموضوعياستكهدربخش«سينمايايران»اين
شماره از مجله ،مورد بررسي قرار گرفته است .در بخش ادبي اين شماره از مجله «سينما و
ادبيات» موضوع «نانوشتن و نانوشتهها» مورد بررسي قرار گرفته است« .سينما و ادبيات»
با  240صفحه و قيمت  12هزارتومان روي كيوسك است.
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گيالني ،شاعر خوشاقبال

عبداهلل خان اشتباه بزرگي كرد

عبداهلل خان نسبت به هم سن و سالهاي
خودش چند برتري داشت :تهراني اصل
بود ،دو سه كالس سواد داشت و رانندگي
بلد بود.
با همين  3مزيت ب��ود كه راننده وزارت
كشاورزي اول دهه  1340شد كه داشت
قانون اصالحات ارضي را پيش ميبرد.
ميگف��ت رانن��ده مقامهاي باالس��ت و به دليل آش��نايي با
مقامهاي باال حرفش در محل خوانده ميش��د .عبداهلل خان
اما يك عادت داش��ت كه برخي اوق��ات او را از عرش به فرش
ميكشاند.
او «كفترب��از» ب��ود و كفترهايش را از پس��رهايش بيش��تر
دوس��ت داش��ت .بعض��ي آدمه��اي مح��ل دي��ده بودن��د
ك��ه ب��راي پ��س گرفت��ن كفتر جل��دش ب��ه جوان��ان هم
التماس ميكند.
عبداهلل خان حاال اما در نيمه دوم دهه  50ميانس��الي را پشت
س��ر گذاش��ته بود و همان نوجواناني كه از او هراس داشتند،
جوان شده و رويشان به عبداهلل خان باز شده بود.
اين مرد آنقدر به هم سن و س��االنش تكبر ميفروخت كه از
كنار او دور شده بودند.
مرد مقتدر محله يك عيب بزرگ داش��ت و آن نديدن بزرگ
شدن نوجوانان محل بود كه حاال برخي از آنها سوادشان بيشتر
از عبداهلل خان شده و در ادارههاي دولتي كار پيدا كرده بودند.
عبداهلل خان اي��ن را نميديد يا ميدي��د و قبول نميكرد كه
دوران قدرت نمايياش سر آمده است.
او يك روز كه داشت كفتري مينشاند با سوت يكي از جوانان
روب��هرو ش��د و كفتر پريد و رف��ت .عبداهلل خان از پش��ت بام
پايين آمد و داد زد«چه كس��ي بود سوت زد؟» يكي از جوانان
گفت«من بودم».
عبداهلل خان رنگ به چهره نداشت و نميدانست چه كند .اما
از تك و تا نيفتاد و فرياد زد «اگر مردي يك دفعه ديگر سوت
بزن» و آن جوان گستاخ چند بار و چند دقيقه سوت زد.
هر سوتي كه اين جوان ميزد ،ابهت بيشتري از عبداهلل خان
را كم ميكرد.
يكي از جوانان گفت :عبداهلل خان يادت هست ،گفتم به شما
كه اولين اش��تباه بزرگت ،آخرين اش��تباهت هس��ت و نابود
ميشوي.

پيادهرو

متن در حاشيه

تحليلگر روحيات آدمي

بعضيهابرابرترند

اين ترتيب از آنها يك اثر هنري قابل اعتنا پديد ميآورد.
اي��ن ويژگي را خاص��ه در اثر تراز اول��ي چون «زندگي
بتهوون»بهخوبيميتوانمشاهدهكرد.اماتاايننوشتار
به آخر خطش نرسيده برويم سراغ دو رمان بسيار مهم و
دلنشين رومن روالن كه جايزه نوبل ادبيات را هم نصيب
او كردند؛ «ژان كريس��تف» كه داستان يك آهنگساز
خيالي اس��ت از تولد تا مرگ .ژان برآمده از خانوادهاي
خشن و سطح پايين اس��ت اما نبوغي حيرتانگيز در
نوازندگي و آهنگسازي دارد و به اين ترتيب هنرش پاي
او را به محافل اعياني و دربار باز ميكند .نگهباني از غرور
و استعداد و ارزش هنري ،در كنار بدسگالي دشمنان و
نامردمي دوستان و البته تحول در عرصههاي سياسي و
اجتماعيشخصيتژانرادرتوفانهايعظيمزندگيباال
و پايين ميكند« .جان شيفته» هم كمابيش در همين
حال و هوا رخ ميدهد .داس��تاني در باب روح بيقرار و
خلق و خوي سانتيمانتال زني به نام «آنت» كه هميشه
بامعيارعواطفشدنياراميسنجدوتكيهاشدرهربرهه
از زندگي به كسي است و در پايان آن برهه تكيهگاهش
را از كف ميدهد .روالن به شكلي روانكاوانه آنت را در
ادوار مختلف زندگياش مورد مطالعه قرار ميدهد و به
دستاورديهنرمندانهاز تحليل روحيات آدمي ميرسد.
يوزندگينامهاست.
روالناستادساختوپرداختزندگ 
نويس��ندهاي ريزبين و متمايل به بازتاب مستند وقايع
حيات انسانها .همين اس��ت كه هنوز هم اگر از حجم
آثارش نترسيم ميتوانيم ش��روع كنيم به خواندنش و
مدتي مديد غرق در لذت شويم.

هشتگ روز

سال نو ميالدي با طعم سبزيپلو با ماهي

اگر نگاهي به فعاليت كاربران جهاني در توييتر بيندازيد،
متوجه ميش��ويد ك��ه آنها چن��د هفتهاي اس��ت كه
هش��تگهاي مربوط به سال نو ميالدي را داغ كردهاند و
برايجشنكريسمسوسالنوييكهدرراهبوده،حسابي
برنامهريزي كردهاند .اما كاربران توييتر فارسي تازه به اين
جمع پيوستهاند و به شكل ويژه يك روز قبل از پايان سال
ميالدي و شروع سال نو ميالدي تازه ،هشتگهاي مربوط
به اين اتفاق را داغ كردند .صبح روز دوشنبه هشتگهاي
«سال « ،»2019سال نو» و «سال نو ميالدي» در توييتر
فارسي داغ شد .آنچه ميخوانيد منتخبي از نوشتههاي
كاربران ايراني توييتر ب��راي اين تغيير و تحول خارجي
است« :كريس��مس و س��ال نو ميالدي و بابانوئل براي
نسل ما اس��كروچ بود و كارمند نگونبختش باب! كادو و
هپي كريسمس و كاج تزيين شده ديگه چيه؟! بدروداي
خسيسسسس��س!»« ،جهان وارد سال  ۲۰۱۹ميالدي
شد سال  ۲۰۱۹ميالدي شرقيترين نقطه كره زمين در
منطقه «تونگا» واقع در اقيانوس آرام جنوبي آغاز ش��د.
س��ال نوي ميالدي بر همه زمينيان مبارك»« ،به خدا
ي گفتن
جشن كريسمس گرفتن و تبريك سال نو ميالد 
س نداره .با اينكارا اروپايي نميشي .جاي اين اداهاتون
كال 
بيايد يه ذره فرهنگمون رو درست كنيم« ،».چيزي كه

اذان ظهر12/08:

غروب آفتاب17/01 :

اذان مغرب17/22 :

نيل گنگ
محمدصادق جنان صفت

گلچين گيالني ب��ا وجود
آنكه س��ه مجموعه ش��عر
داش��ت اما بيش از همه با
«باران» ش��ناخته ش��ده
اس��ت« .باز باران با ترانه»
يكي از ش��اهكارهاي شعر
نيمايي اس��ت ،در نقط ه تاريخي اين شعر گفته
ش��د كه قالب نيمايي در ح��ال تحميل خود به
جامعه م��درن ايران بود؛ به اي��ن معنا كه در آن
برهه شعر نيمايي حرفهايي را بيان ميكرد كه
در قالب سنتي به س��ختي ميشد گنجاند .اين
ش��عر از جمله آثاري قلمداد ميشود كه فضاي
ش��عر نيمايي را در ايران توسعه داد .بهويژه آنكه
در مج�لات ادبي آن زمان منتش��ر و در ادامه به
كتابهاي درسي راه پيدا كرد.
«باز باران با ترانه» كاري حسي و ماندگار از لحاظ
موس��يقي اس��ت ،فكر نميكنم كارهاي ديگر
گلچينگيالنيكهدرمجموعهشعرهايشمنتشر
شده ،به اين اندازه توانسته باشند اقبال عمومي را
با خود داشته باشند يا اگر اين اتفاق افتاده به گوش
من نرسيده اس��ت .چند كار اين شاعر را جسته
گريخته خواندهام كه هيچكدام در حد نوآوري به
كار رفته در اين ش��عر نيست و عموما دنباله رو و
تقليدي از آثار كالسيك نيما محسوب ميشوند.
گلچين گيالني در هم��ان جواني براي تحصيل
در رشته طب به انگلستان رفت و تا پايان عمر در
لندن ماندگار شد .او موقعيت تثبيت شدهاي در
شعر معاصر ايران تنها با يك شعر پيدا كرد .نهايت
خوشاقبالي براي يك شاعر است كه بتواند با يك
تك شعر سروده به چنين جايگاهي برسد .شعر
«آرش» س��ياوش كسرايي يا «زمستان» اخوان
آثاري هستند كه مشابه «باز باران» بسيار مورد
اقبال قرار و سبك شاگردان نيما لقب گرفتند .آنها
فضاي اين شعر را توسعه دادند ،گلچين گيالني
شاعري جريانس��از بود هر چند كه نزد عموم با
يك شعر ش��ناخته شده و بقيه كارهايش در اين
حد نبودند.

در روزگاري كه س��ايه س��نگين
ناتوراليس��تها كمكم داشت از
سر ادبيات فرانسه محو ميشد،
چهرهاي ظهور كرد كه از سويي
آموزهه��اي ناتوراليس��تي را در
آثارش مد نظر داش��ت و از ديگر
عليمسعودينيا
سو ضمن ارادت به آثار كالسيك
ادبيات روسيه و آراي فلسفه طبيعتگراي اسپينوزا ،به
روانكاوي شخصيتها و تفسيرهاي فرويدي نيز عالقه
داشت و اين همه را در آثارش به هنرمندانهترين شكل
ممكن بروز ميداد .اين چهره كس��ي نب��ود جز رومن
روالن؛ نويسندهاي خالق ،پركار و همهفن حريف كه در
نقد،زندگينامهنويسي،رمان ،مقال هونمايشنامهنويسي
چيرهدس��ت بود .در ايران او را معموال با دو اثر حجيم و
ش��اهكارش ،يعني «ژان كريستف» و «جان شيفته»،
به خاطر ميآوريم .ش��يوه روالن در رماننويس��ي اين
بود كه بازه زماني وس��يعي از زندگي يك كاراكتر را به
تصوير ميكش��يد و او را در تمامي فراز و نش��يبهاي
زندگياش دنبال ميكرد .يعني به نوعي همان فرمول
زندگينامهنويسي را در رمانهايشنيزبه كار ميگرفت؛
با اين تفاوت كه اينجا شخصيتهايش خيالي هستند.
جالب اينك��ه روالن در نوش��تن زندگينام��ه فرمول
معكوسي داش��ت ،يعني ويژگيهاي زيباييشناختي
رم��ان ،از قبيل نثر فاخ��ر و هنرمندان��ه ،خردهروايت،
ش��خصيتپردازي با جزيي��ات ف��راوان و اندكي هم
پسزمينه خيالي را به زندگينامهها منتقل ميكرد و به
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#سال_نو_ميالدي

واسه شما آرزوس��ت ،واسه ما خاطره است ...توييت يك
استراليايي به يك امريكايي /كانادايي»« ،يه ايراني اصيل
حتيشبسالنوميالديهمبهجايبوقلمونسبزيپلو
ماهي درست ميكنه»« ،خوبه سال نو ميالدي رو جشن
نميگيريماگهنهغصههديههاشروهمبايدميخورديم»،
«س��ال نو ميالدي رو به همه تبريك ميگم مخصوصا به
اونايي كه سال ميالدي براشون ش��روع دوبارهس و اين
شروع رو جشن ميگيرن»« ،با فرا رسيدن روزهاي والدت
حضرت عيس��ي بن مريم(ع) و س��ال نو ميالدي ،محله
ارامنه و جلفاي اصفهان و كليس��اي وانك حال و هواي
ويژهاي به خود ميگيرد»« ،چرا س��ال نو ميالدي داريم
ولي س��ال نو مينايي نداريم!؟»« ،دقت كنيد كل دنيا از
رسيدن سال نو ميالدي خوش��حالن حتي اين موضوع
ترند شده بود بعد عيد خودمون كه ميشه بعضيا تو قيافن
كه چرا خوشحالي؟»« ،كاش هر كدام از ما بعد از تبريك
سال نو ميالدي و انتش��ار ويديوهاي تكراري آتشبازي،
چشمهايمان را ببنديم و يك آرزوي خود را براي جهان
امروز اينجا بنويس��يم« ،»..نميخوايد به ما غربزدههاي
روشنفكرنماي غربتي بدبخت بيچاره عقدهاي كه سال
نو ميالدي رو جش��ن ميگيريم فحش بدي��د؟ داره دير
ميشهها».

من س��اكن كيش نيستم .شبك ه
استانيكيشراهمتماشانميكنم.
از شما چه پنهان هشت ،نه سالي
اس��ت اصال تلويزي��ون نميبينم؛
گاهي آدم ترجيح ميدهد عطاي
يك چيزهاي��ي را به لقايش��ان
كاوهفوالدينسب
ببخش��د .اما اخبار ب ه هر حال ،به
گوش آدم ميرس��ند؛ هر چه باش��د زمانه ،زمان ه گردش
اطالعاتوعصر،عصرتبادلارتباطاتاست.خبرشرادارم
كه فيلم نامناسبي ،بر اثر اهمال سهوي عدهاي از كاركنان،
رفته روي آنتن و باعث اعتراضهايي شده و مسووالن امر
همبالفاصلهخاطيانرا-گرچهسهواباعثرخداداينواقعه
شده بودهاند -توبيخ و مجازات كردهاند؛ سرعت عملي در
حدژاپنكهدراينجوركارهاپيشروستوالگويجهانيان.
واكنش سريع مسووالن در اين زمينه واقعا واقعا واقعا جاي
تقدي��ر دارد .هر جامعهاي براي خ��ودش حريمها و خط
قرمزهايي دارد كه البته درباره چند و چونشان ميشود
بحث و گفتوگو كرد ،اما هر چه باشند ،محترمند و «بايد»
هم محترم شمرده شوند؛ آن هم از طرف رسانهاي فراگير
مثل تلويزيون .هيچ جاي دنيا را نميتوانيد ،پيدا كنيد كه
«هر» ش��بكه و كانالي «هر» چيزي را در «هر» ساعتي از
شبانهروز پخش كند .هم ه جا قاعده و قانوني وجود دارد و
ن و سالي كه باشد ،در
نميشود هر شهروندي را در هر س 
معرض مواجهه با هر پدي��دهاي قرار داد .از همين رهگذر
اس��ت كه نمايش بعضي فيلمها يا فروش بعضي چيزها
(مثل سيگار و نوشيدني الكلي) ب ه تناسب در كشورهاي

مختلف ،براي زير سيزدهسالهها ،زير پانزده سالهها يا زير
هجده سالهها ممنوع است .شبكههاي تلويزيوني هم در
نمايش بعضي فيلمها و حتي اخبار محدوديتهايي دارند
كه ممكن است به اروتيك بودن موضوعاتشان يا خشن
بودن محتوايشان يا هر چيز ديگرشان ربط داشته باشد.
اين،امرياستطبيعيودرجهتمراقبتازاخالقعمومي
جامعه .جهت و سطح س��ختگيري در جوامع مختلف
متفاوت است كه همانطور كه باالتر هم عرض كردم ،اين
يكي امري قابلگفتوگو و كنكاش است ،اما اصل مساله را
كه تعريف حريمها و خطقرمزها و برخورد با بيقانونيها و
بيدقتيهاست،لغونميكند.فقطميمانداينكهدربيشتر
جوامع ،معموال در همه حوزهها و زمينهها با بيقانونيها و
بيدقتي(حتياگرسهويباشند)برخوردمشابهميشودو
خبريازاستانداردهايدوگانهنيست؛يعنيمثالهمانطور
كه بيدقتي مسوولي كه براي چند ثانيه امنيت اخالقي
جامعه را به خطر مياندازد ،درجا توبيخ ميشود (و بايد هم
بشود) ،بيدقتي آن يكي مسوولي كه جان شهروندان را به
خطر مياندازد و س��هوا باعث مرگ -مثال -عدهاي جوان
دانشجوميشودهمبيتوبيخنميماند،يابيدقتيآنيكي
مسوولي كه با يك جمله نسنجيدهاش قيمت يورو و دالر
چند صد تومان گرانتر و سرنوشت شهروندان مثل يويو
باال و پايين ميشود هم بيتوبيخ نميماند .اگر يك روزي
ما بتوانيم در همه زمينهها و شوون رفتار يكدستي داشته
باش��يم ،حتما اتحاد ملي و اعتماد عمومي در كشورمان
حالو روز بهتري خواهد داشت .يكي از عوامل بياعتمادي
عمومي ،همين استانداردهاي دوگانه است.

عكسنوشت

اتفاق زيبايي در تهران رخداده؛ خانواده شهدا و جانبازان اديان توحيدي ديگر ،براي سال نو
ميالدي به منطقه گردشگري عباسآباد دعوت شدهاند تا به آنها يادآوري شود كه در اين
سرزمينهمهيكيوهمدلهستيموبهاندازهفداكاريآنهابراياينسرزمين،قدرشناسيم.
روزدوشنبهخبرگزاريايرناگزارشتصويريازايناتفاقمنتشركردهوتوضيحداده«:همزمانباسالنوميالدي
خانوادههاي معظم شهدا و جانبازان ارامنه و اديان توحيدي از منطقه فرهنگي و گردشگري عباسآباد بازديد
كردند» .عكسي كه ميبينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.
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كرگدننامه
سيدعليميرفتاح

دنياي شگفتانگيز نو

پنجاه ،شصت س��ال پيشتر مارش��ال مك لوهان
گفت «رس��انه همان پيام اس��ت» و ما حرف به اين
مهمي او را نگرفتيم .نه آن موقع كه در تلويزيونهاي
وس��تينگهاوس س��ياه و س��فيد مرادبرقي و خانه
قمرخانمميديديمفهميديممكلوهانچهميگويدو
نهحاالكههركستويجيبشيكگيرندهوفرستنده
هزاركارهداردوبيواسطهباجهانحرفميزندوحرف
جهانيان را ميش��نود .قبل از اينكه درباره اقتضائات
رسانه چند كلمهاي سرتان را درد بياورم اجازه بدهيد
ايننكتهبديهيراخدمتتانيادآورشومكهماايرانيها
بيش از ديگران شيفته تكنولوژي هستيم .در قرآن
مجيد تعبير عجيبي درباره شيفتگي بنياسراييل به
گوسالهسامريبهكاررفته.واشربوافيقلوبهمالعجل.
يعني دلشان از عشق گوساله سيراب شد .من از اين
تعبير اقتباس لفظي ميكنم و ميگويم كه نسبت ما
هم-اكثرا-با تكنولوژياز اين سنخ است .يعنيعشق
به گوشي موبايل و چشم الكترونيك و نرمافزارهاي
كامپيوتري و تلويزيونهاي فوق پيشرفته را با تمام
وجود نوشيدهايم و بدون آنها زندگي برايمان سخت
شده اس��ت .كافي است از همه آنها كه به اروپا رفت و
يبدان
آمدميكنندبپرسيدتادستتانبيايدكهاروپاي 
گردن فرازي حاالحاالها از حيث لپتاپ و گوشي و
كولر و بخاري و در اتوماتيك و دزدگير چندكاره از ما
عقب است .در اين زمينه نخبهها و مسووالن از مردم
جلوترند و چشمش��ان برق ميزن��د وقتي با مظاهر
پيشرفته تكنولوژي مواجه ميشوند .باور كنيد نصف
بيشتردرهاييكهدرايرانبهچشمالكترونيكيمجهز
شدهاند،ميتوانستندكماكانبرهمانلوالهايقديمي
بچرخندبهجاييهمبرنخورد،اماامانازذوقزدگيدر
برابرتكنولوژي.منظورمايننيستكهبايدتكنولوژي
را پس بزنيم .ن��ه .اما ميگويم اين همه ش��يفتگي
و دلدادگي هم خوب نيس��ت .آيا واقع��ا برنامههاي
تلويزيون اي��ران را ،حتي برنامهه��اي ماهوارههاي
فارسي را حتما بايد در تلويزيونهاي تخت با صداي
پارالوژيك ببينيم؟ آيا واقعا حضور اين همه آيپد و
آيپاد و آيه��وم و آيدرد واي كوفت،در اين اوضاع
تحريم ،در بازار ايران ،آن هم با اين قيمت سرسامآور
ضروري است؟ در بين مسووالن اگر دقت كنيد يك
مسابقه «آپتوديت» بودن افراطي هم ميبينيد كه
سريعالسيرگجتهاواپليكيشنهاونرمافزارهاراداغ
داغرويسيستمهايخودميريزندوتنبهبازيهاي
پيچيده دنياي جديد ميدهند .در ايران توييتر فيلتر
است .به تعبير بهتر ممنوع و غيرقانوني است اما همه
مسووالنازدم،اعمازاينطرفيوآنطرفي،درتوييتر
حس��اب كاربري دارند و راه به راه توييت ميكنند و
تمناي تجلي دارند .آيا در فرانس��ه و آلمان و لهستان
كه توييتر از هفت دولت آزاد است ،وزرا و وكاليشان
از دم در توييتر حساب كاربري دارند و اينقدر حرف
و پيام مخابره ميكنند؟ در ايران اكثر آقايان مسوول
روي تمام شبكههاي مجازي خيمه زدهاند و نه تنها
توييتر دارند بلكه كانال تلگرامي و پيج اينستاگرامي
و صفحه واتسآپي هم دارند .اگر ميبينيد مسووالن
در فيسبوك حضورش��ان كمرنگتر شده دليلش
اين است كه دوس��تان از بس به روزند ،فيسبوك در
نظرشان دمده شده و از چشمشان افتاده .همين فردا
اگرپيامرسانديگريبيايد،سريعاينكهنههايدالزار
را دور ميريزند به دنياي حيرتانگيز نو ،پا ميگذارند.
اما آيا آقايان بر ظرفيته��ا و اقتضائات و مقدورات و
مقدرات اين دنياي حيرتانگيز نو واقفند؟ يكي مثل
ترامپ را ميش��ود فهميد كه چرا در توييتر بس��ت
نشستهوباچهارتاكلمهبهمسخرهكردندنيامشغول
شده .ترامپ از رسانهها ميترسد و از اهل رسانه بدش
ميآيد .او از زمان انتخابات خبرنگار كه ميديد كهير
ميزد و حضور آنها را مزاحم برنامههاي بلندمدت و
كوتاه مدتش ميدانس��ت .براي همين حضور توام با
بيمباالتي او در توييتر معني دارد و تا حدودي موجه
است .اما آيا حضور پررنگ مس��ووالن ايراني هم در
توييترواينستاگراممعنيداروموجهاست؟مسووالن
بلندپايه هرج��ا بروند و هرچه بگويند رس��انههاي
ريز و درشت دنبالش��ان ميروند و فرمايششان را
مينويسند و با ش��رح و تفصيالت منتشر ميكنند.
منتهابهنظرميرسدكهمسووالنچيزيبيشازاين
همراهي رسانهاي ميخواهند .براي همين است كه
هركدام از آنها يك رسانه مستقل ،اما اينترنتي براي
خودراهانداختهاندوبيحضورخبرنگارانهرچهرادل
تنگشانبخواهدميگويند.همشيرشترميخواهند
هم ديدار عرب .روزنامه دوست ندارند ،تحمل ديدن
خبرنگارانراهمندارند،معذلكمتوقعندكهرسانهها
سرريزفرمايشمجازيآنهارارويكاغذواقعيمنتشر
كنند .اتفاقي كه جريان دارد همين است و رفتهرفته
رسانههاريزهخواردنيايمجازيشدهاند.امامسووالن
از يك حقيقت عموما غافلند و آن اينكه اين رس��انه
الكردارخودشپياماستوبيآنكهكسيحواسشان
باشد ،كار خودش را ميكند و پيامش را نشر ميدهد.
از سر تصادف و به دليل غفلت عمرو و زيد نيست كه
مابااينهمهدردسرتوييتريوتلگراميمواجهيم.
روزنامههاطيساليانموفقبهاختراعادبياتيشدهاند
كه ميتواند بسياري از نقايص و ضعفها را الپوشاني
كند .روزنامهها خيلي نرم اش��تباهات و بدبختيها
را پشت و پس��ل ميبرند و در مجموع دكور خوب و
معقولي از اشخاص و جريانها ميسازند .اما توييتر
عكساينكارراميكندوبيشتربرايآبروبريساخته
شده تا اطالعرساني.

