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 | 44گزارش تحلیلی

تخریب تمدن ایران
دولت نهم و دهم ،همواره ادعای ایرانیگری و حفظ میراث فرهنگی ایران را داشت.
احمدینژاد و یارانش و مهمتر از بقیه اسفندیار رحیممشایی و حمید بقایی در سازمان
میراث فرهنگی ،بیش از همه سنگ این میراث را به سینه میکوبیدند .کامیار عابدی،
باستانشناس ،در گزارشی تحلیلی ثابت کرده که این ادعاها نهتنها فقط نمایشی بوده،
بلکه اینها چه بالیی در طول هشتسال بر سر مظاهر تمدن ایران آوردهاند .در این
گزارش دو فهرست مجزا از کارشکنیها و تخریبها به دست داده شده است.

 | 54گزارش توصیفی

 | 50گزارشتحلیلیدوم

آبگیریرویتاریخ
این گزارش را باید مکمل گزارش پیشین (تخریب تمدن
ایران) در نظر آورد و خواند .در واقع علیرضا افشاری در
بررسی
این گزارش ،سراغ سد سیوند ،یکی از موارد مورد
ِ
گزارش پیشین رفته و هر آنچه را در این پرونده ملی که
ِ
سببساز بروز فجایع زیستمحیطی و تاریخی شده به
بررسی نشسته است.

آنجا هنوز دهه  60است؛ اما رنگی و دیجیتال
جوانهای چینی در شوونات جزئی زندگیشان چه تفاوتی با ما دارند؟ در شبکههای اجتماعی چهطور فعالیتهایی دارند؟ نسبت
به اینکه یکی از قدرتهای اقتصادی جهانند ،چه حسی دارند؟ حزب حاکم را هنوز دوست دارند؟ پاسخ همه این پرسشها را
میتوانید در سفرنامهای که حسام محمدی از شهر «هفی» چین برایمان آورده ،پیدا کنید .او به عنوان شاهد و ناظری تحلیلگر،
چند جوان چینی را بر سر موضوعاتی که مطرح کرده به چالش کشیده و حرفهای جالبی با آنها ردوبدل کرده است.

بخـــشهایثابـت
 | 9حرف ها

منصور ضابطیان ،از طرز
تهیه یک سس خوشمزه
به اسم «روشن» نوشته
است

Dispatches

 | 11سیاســــت

 | 13رگ حــرف

 |14جهــــــان

فضای گافبازی
صادق پیوسته ،سیاست صداوسیما را
برای درز حرفهای عراقچی در جمع
مدیران این سازمان نقد و بررسی کرده
است

چه بیشعور!
یاسر میردامادی حماقت را از
کمهوشی و کمدانی جدا کرده و
برایمان گفته که «احمق» واقعی
کیست.

گول ظواهـر را نخورید :افشای نقشههای
اصلی کنگره علیه توافق
اتفاقات محتمل در صورت مخالفت کنگره
با توافق هستهای چیست؟ نورم اورنستین از
شرایط آمریکا پس از این اتفاق مینویسد.

 | 15پشت به صـحنه

 |16کسبوکـار

وقت استعفاست...
ماندن در هرکاری ممکن است روزی
دیگر سود نداشته باشد .صادق نوابی از
بهترین زمان ممکن در تصمیمگیری
برای ترک کار نوشته.

 | 18طــرح

یک «مطرب» روی
رزمناو ،یک رزمنده زیر زمین
واکنش مثبت وحید یامینپور به کلیپ اخیر امیر
تتلو سروصدای زیادی به پا کرد .روزبه کریمی،
چرایی دفاع یامینپور از امیر تتلو را بررسی کرده.

 | 20ورزش

 | 21ورق زدن زندگی

 | 22سـالمت

ما ،چگونه ما شدیم
شبکههای اجتماعی امروز به محلی برای
جنگوصلح تبدیل شدهاند .حسین وحدانی
نوشته که ولع حضور و اظهارنظر در شبکههای
اجتماعی از کجا میآید.

خداحافظـی با پـول مفـت
هومن جعفری در روزهای آغازین لیگ
آن را تحلیل کرده و برایما نوشته که چرا
میتوانیم نسبت به لیگهای گذشته به آن
امیدوارتر باشیم.

مشخصشد:چرابرخیزنانپسرزاهستند
و برخی نه
شیوا دلداری از مطالعاتی نوشته که نشان
میدهند ،تغییرات محیطی چه تاثیری بر
جنین دارد.

پراندن بیمار از مرز درمان
امروز «بیمارپرانی» به اتفاقی شایع بدل شده
است .امیر علیشاهی این پدیده را که همان
گرفتن برگه رضایت برای ترخیص ،پیش از
درمان کامل است ،نقد کرده.

 | 23مالقات تاریـخ

 | 24محیط زیــست

َ | 24شهــرت

عیالم ،ایالم و ایران
ن
خداداد رضاخانی از «عیالم» و اولین تمد 
بهوجودآمده در ایران برایمان نوشته و نشان
ن در حقیقت از کجای ایران
داده که این تمد 
شکل گرفته.

 | 26فنـــاوری

صورتکها از کجا آمدهاند و چگونه اینترنت
را فتح کردند؟
اینروزهاایموجیها یاهمان شکلکهاعضو
جدانشدنیپیامهایارتباطیهستند.شهریارنوبهار
ایموجیها و دنیایشان را بررسی کرده است.

سیل،برایمازندگیاست؛جوگیرنشوید!
با جاریشدن سیل در برخی شهرهای ایران
موج انتقادات از سیل و عامالن آن به راه افتاد.
اما حسین آخانی بررسی کرده که چرا باید این
سیل را دوست داشت.

پول بده تا بهت «هیچی» بدم!
سمیرا هاشمی درباره عوارضی نوشته
که توسط شهرداری از اتباع خارجی
که در تهران و سایر شهرها زندگی
میکنند ،گرفته میشود.

 | 27مغالـــطه

آبهاهميشهبهآسيابدشمنريختهنميشوند
اکبر موسوی از عقایدی نوشته که اتفاقا با
عقاید دشمن همسو هستند .او تحلیل کرده که
این عقاید میتوانند اشتباه نباشند.

 | 10پارک اخبار

مجموعه تصويري اخبار
براي آنها که حوصله
نداشتهاند متن بلند اخبار
را دنبال کنند.

روشهای مخزنی در
روزگار آقای هدایت

در پی سیل اخیر جاده چالوس،
سعید برآبادی ،سراغ از مکان
رویدادهای داستانی گرفته که در
نزدیکی مسیر سیل اتفاق افتاده.

 | 65راههایی برای
زندگی آسانتر

از اتاقی کوچک
تا یک مزون بزرگ

به پرسشهای شما درباره
انتخاب هندوانه خوب ،وام مناسب
و عمر مفید لپتاپ ،موبایل و تبلت
پاسخ دادهایم.

مریمطهماسبی،بامونامهپیما،
صاحب یکی از برندهای پرفروش
لباس گفتوگو کرده است.

Cultural File
راهنمای فصلهای مجله

ما ،خالف بسیاری رسانههای ایرانی ،از تبویب مجله به سرویسهایی چون سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی پرهیختیم .چون فکر
میکنیم روزنامهنگاری ایران ،امرو ز نیاز دارد که بهجای آنکه در سیاست یا اقتصاد متخصص داشته باشد ،گزارشگر و خبرنگار
ش از آنکه با حوزهها و سرویسها شناخته شویم ،بهتر است که با قالبهای ژورنالیستی ورق بخوریم :صفحات
بپرورد .ما بیشوپی 
یادداشتهای تحلیلی که در بخش کنکاش میخوانید و به مرور و تحلیل وقایع روز سیاسی و اقتصادی اختصاص دارد یا در «اتاق
روشن» که با سبد مصرف هنری و ادبی ،گردشگری و دیگر وجوه فرهنگ در پیوند است .صفحات گزارشهای توصیفی یا تحلیلی
که «اصل ماجرا»یشان خواندیم .همچنین دوسه بخش ثابت داریم« :حرفها»« ،رود راوی» « ،راههایی برای زندگی آسانتر»،
«استار تاپها» و شاید بخشهای دیگری در آینده .شما در «روشن» یادداشتهای تحلیلی خواهید خواند یا گزارشهای مفصل و
نیز درددل خودتان .همین.

 | 29 - 32موسیــقی

 | 33عـــکس

عاشقانه ناآرام  /نمايش آواز
چهطور نسبت به متن ترانههای آلبوم « »94بنیامین نگاهی دیگر
بیندازیم؟یادداشت میالد نقیپور را بخوانید .عالوه بر این ،تکآهنگ تازه
علی قمصری منتشر شده و محسن ظهوری از تازگیهای آن نوشته.

بهسوی جشنواره عکاسی
از این به بعد در این صفحه ،هر بار ،دو عکس از منتخبان
مسابقه عکس «عکسینه» را معرفی و اثرشان را بررسی
خواهیم کرد.

 | 34فیــــلم

 | 36سریـــال

«شبهای روشن»
برای یک «خداحافظی طوالنی»
نگار حسینخانی نوشته که تماشای فیلم «خداحافظی طوالنی»
شما را با کدام نوع از سینمای عاشقانه ایران پیوند خواهد داد.

بازگشت ماتريكس
تبعيديها چهطور در تبعيدگاههايشان روزگار
ميگذرانند؟ مجتبا هوشيارمحبوب با نگاهي به دو کتاب
داستان و يک فيلم ،به اين پرسش ،پاسخ گفته است.

 | 38همـهچیزخـوان

 | 40بـــــازی

میگریی و میخندی ،عجب مرد هنرمندی!
چهطور میشود کسی را با عمق فاجع ه روبهرو کرد و در همان
لحظه او را خنداند؛ الیاس کیانزاده با بررسی یک رمان ،یک
یادداشت و یک فیلم ،پاسخ داده.

 | 42خــوراک

رفع تاول مرداد و طیب روح؛ آبدوغ
بله ...باالخره به آبدوغ رسیدیم .تابستان
است و نگار حسینخانی از شور و شعف حاصل
از مواجهه با این آبکی پرطرفدار نوشته.

در ستایـش گلکوچیـک
در اين صفحه تازه ،هر بار از سازوکارهاي بيشتر لذتبردن
از دوسه بازي هيجانانگيز خواهيم نوشت .اينبار محمد
يوسفيزاده از سه بازي براي عشق ماشينها رونمايي کرده.

 | 43کتــــاب

تاریخ «شکم» و «شکم»های تاریخساز
ِ
اگر این جمله را زیاد شنیدهاید که «همه جنگهای تاریخ بر سر
فالن بوده است» ،یادداشت مجتبا هوشیارمحبوب را بخوانید .او
پیدا کرده که باالخره این «فالن» چه بوده است!

بخـــشهایثابـت

رود راوی
ِ | 62

 | 66استار تاپها

حـرفها
روشن از
زبان ناظران

روشن
اجتماعی

مهمی از همان هنر است در «روشن» بهخوبی دیده
میشود .روتیترها ،تیترها ،زیرتیترها و سوتیترها
همگی خواننده را مشتاق خواندن مطلب میکنند.
اگرچه جای این انتقاد باقی است که متاسفانه گاهی
آنچه در این ظرف زیبا و درست و حرفهای میآید
یا آنقدر عمیق و تازه نیســت یا گاهی اساسا برای
فهمیدهنشدن نوشته شده است .در بعضی مقاالت
ـکه خوشبختانه در شمارههای اخیر آنها را کمتر
دیدهامـ زبان به کار گرفتهشده چنان پیچیده است
که در همــان پاراگراف نخســت آدم را از خواندن
پشــیمان میکند .این آســیب بزرگ بسیاری از
روزنامهنگاران ما است که تصور میکنند بهکارگیری
چنین زبانی نشانه دانش آنان است .در حالیکه اوج
موفقیت در روزنامهنگاری ،زمانی اســت که بتوان
ضمن داشــتن این زبان و در کنار داشتن یک دایره
واژگانی وسیع ،از ســادهترین واژگان و صریحترین
زبان برای انتقال مطلب سود جست .امیدوارم چراغ
«روشن» همچنان روشــن بماند .گرچه رویکردش
به بعضی مســائل را قبول نــدارم اما این
ارتباطی به رابطه صنفی و حرفهای یک
روزنامهنگاربایکنشریهموفقندارد.
بیتعارف و به زبان کوچه و بازار بگویم
که از ورقزدن «روشن» حظ
میکنم و خوشحالم در
دورانی که رغبتی برای
ورقزدن بســیاری
از نشــریات نیست،
«روشــن» بــه ما
یادآوری میکند که
هنوزامیدیهست.

ع چند
از این شــماره به بعد ،در این ستون موضو 
ث را که در هفتههای گذشته ،توسط مخاطبان
بح 
مجله در «تلگرام» روشــن صورت گرفته است
منتشر میکنیم .خوانندگان عالقهمند به شرکت
در مباحث بعدی ما میتوانند با معرفی کوتاه خود،
شمارهشان را به سامانه پیامکی «روشن» ارسال
کنندتابهگروهمااضافهشوند.

ی و چه استادان دیگر ،از
از این شــماره ،هر بار ،یکی از ناظران ،چه همکار مطبوعات 
همراهیشان با «روشن» خواهند نوشــت .بار اول ،منصور ضابطیان ،روزنامهنگار
پرسابقهومجریبرنامههایمحبوبتلویزیونیچون«رادیوهفت»درباره«روشن»نوشتهاست.

طرز تهیه یک سس خوشمزه
یادداشتی درباره فوت کوزهگری «روشن»

منصور ضابطیان در برنامهســازی برای تلویزیون
همیشــه از تعبیری اســتفاده میکنم که عامل
تفاوت برنامهها از یکدیگر اســت .از نظر من هنر
«سس درســتکردن» است.
برنامهســازی ،هنر ُ
درست مثل یک سرآشپز ماهر که تمام مهارتش ،نه
در استفاده از گوشت و روغن و برنج و ...که در ساختن
سس مخصوصی است که دســتور ساختش را فقط
خودش میداند .برنامهسازهای تلویزیون عمدتا از
مواد مشخص و مشــترکی برای ساخت برنامههای
خود استفاده میکنند اما آنچه آنها را از یکدیگر
متمایز میکند فوت کوزهگری اســت .برنامهساز یا
دستورالعمل ویژه را بلد است یا نیست .اگر بلد باشد
با درســتکردن آن میتواند برنامه متفاوت خود را
تولید کند وگرنه برنامهاش میشود مثل صدها برنامه
مشابهی که تاکنون ساخته شده است .این مهارت را
میتوان به همین شکل به مطبوعات نیز تعمیم داد.
صرفنظر از زاویه دید هر نشــریه ،آنچه به لحاظ
فرمال نشریات را از یکدیگر متمایز میکند ،سسی
است که بعضیها دستورالعمل آن را دارند و بعضیها
ندارند.خوشبختانه«روشن»هنرسسدرستکردن
را بهخوبی میداند ،کارکرد ادویهها را بلد است و به
این شناخت رسیده که در دوران حاضر که مطبوعات
رفتهرفته حضوری کمرنگ پیــدا میکنند ،از چه
راههایی برای بهدامانداختن مخاطبی استفاده کند
که در معرض هجوم اطالعات کپسولی در شبکههای
اجتماعی است .رعایت درســت جزییات که بخش

حس نوستالژیک

مدتی اســت که در «رو ِد راوی» تغییرات گرافیکی و ظاهری کمی ایجاد کردهایم .دیدگاه یکی از خوانندگان
دربارهاینتغییراتچنینبود:
چهقدر خوب شــد که تم این صفحه را تغییر دادید.
البته این حرف را باید کمی زودتر میگفتم .انتقادم به
آن شمارههایی بود که قسمتی از متن توی کادرهای
تیره چاپ میشد و نوشــتهها یا بور میشد یا کال
قابل خواندن نبود .اما این فرم از «رود راوی» خیلی
دلنشین است .یک حس نوســتالژیک همراهش

است.البتهفقطازنظرصفحهبندیونهمحتوا.

زهرامنصف

از توافق تا
عروسکهای محبوب

 آیا جای خالی تشــکلهای دانشــجویی ومردمی در جامعه ما احســاس میشــود؟ در
شرایط کنونی اساســا چه نیازی به حضور این
تشکلهااست؟
 بیمحلی «آنگال مرکل» ،صدر اعظم آلمان بهدختر فلسطینی نشان از قانونمندی او میداد
یا پوپولیســم؟ تحلیل رفتارهای پوپولیستی
چیست و ایران در مقایسه با کشورهای دیگر
چه انــدازه از پدیدهای مثل «پوپولیســم»
استقبالمیکند؟
 تحلیل مواضع کنگره آمریکا و مجلس ایراننســبت به توافق اتمی و تحلیل اعتبار قانونی
توافق در صورت رد آن توسط کنگره و مجلس
ایران.
عروسکهاییکههمازکمدینهامعروفترندو هم احتماال محبوبتر ،چــرا و چگونه به این
مرحلهرسیدهاند؟رازجذابیتآنهاچیست؟
 آیا از سردادن آواز «بغبغو» توسط طرفدارانامیر تتلو در اینترنــت ،بیفرهنگی جامعه را
میتوان اســتنباط کرد؟ معیار بیفرهنگی
چیســت؟ و آیا میتوان چنیــن رفتاری را به
کل جامعه تعمیم داد؟ تحلیل به شیوه یوسف
اباذری چــه کمکی به تقلیــل بیفرهنگیها
میکند؟
 حزب «ندا» چــه میخواهد؟ از بررســیاســاسنامه این حزب و حرفهای تازه صادق
خرازی درباره «اصل اربعــه» چه چیزهایی از
اهداف و راهوروش این حزب دستگیر میشود؟
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پارک اخبار

برایآنها که حوصله خواندن اخبار را ندارند
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در کودتای مدرس یا میرزای
شیرازی سال 32
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 1آری بهاتفــاق جهــان میتــوان گرفــت شــورای امنیــت ســازمان ملــل ،بــا صــدور قطعنامــهای توافــق صورتگرفتــه بیــن ایــران و  5+1را تصویــب کــرد 2 .فشــار
فرهنگــی فیلــم «رســتاخیز» ســاخته احمدرضــا درویــش بــا وجــود مجــوز وزارت ارشــاد و تبلیغاتــی کــه بــرای آن شــده بــود ،بــه ســبب نمایــش چهــره حضــرت ابوالفضــل(ع)
بــا اعتراضاتــی مواجــه و اکــران آن متوقــف شــد 3 .بــه بنیامیــن بگیــد ،لــوس نشــه جــان کــری ،در کمیتههــای مختلــف مجلــس ســنا و مجلــس نماینــدگان کنگــره
آمریــکا از توافــق اتمــی بــا ایــران دفــاع کــرد و گفــت« :اگــر توافــق رد شــود ،اســراییل منزویتــر خواهــد شــد 4 ».ســفرها و حذرهــا پــس از توافــق هســتهای ،فدریــکا
موگرینــی ،مســوول سیاســت خارجــی اروپــا ،و لــوران فابیــوس ،وزیــر خارجــه فرانســه ،بــه ایــران ســفر کردنــد و بــا رییسجمهــور و وزرای سیاســی و اقتصــادی دیــدار
کردنــد .ســفر فابیــوس بــا اعتــراض دلواپســانی روبــهرو شــد کــه بــه پرونــده خونهــای آلــوده کــه در دهــه  60و در دوران نخســتوزیری فابیــوس بــه ایــران صــادر شــده،
اســتناد مــی کردنــد 5 .واردات ســنگ پــا ممنــوع محمــود احمدینــژاد از اســحاق جهانگیــری ،معــاون اول حســن روحانــی ،بــه اتهــام افتــرا و نشــر اکاذیــب شــکایت کــرد.
 6مســالتُن علــی الریجانــی ،رییــس مجلــس ،در واکنــش بــه بعضــی از نماینــدگان گفــت« :گفتهانــد ســگ آقــای احمدینــژاد و مشــايی شــرف دارد بــه اينهــا ...چهطــور
ممکــن اســت ســگ يــک نفــر بــر مســلمانی شــرف داشــته باشــد 7 .».تحریــم نداریــم ،ســوال نفرماییــد! حســن روحانــی در گفتوگویــی تلویزیونــی ضمــن دفــاع از توافــق
هســتهای گفــت ،کاســبان تحریــم در دوبــی ،اروپــا ،چیــن و تهــران از تحریــم ســود بردنــد و از توافــق عصبانــی هســتند امــا مــردم مــا کــه هزینــه تحریــم را میدادنــد ،از توافــق
راضیانــد 7 .کــی بــود کــی بــود ،مــن نبــودم :عبــاس عراقچــی ،عضــو ارشــد تیــم مذاکرهکننــده ،گفــت ،مجلــس ایــران طبــق مصوبــه خــودش بایــد توافــق اتمــی را
بررســی کنــد نــه تصویــب .البتــه عراقچــی بــه انتشــار علنــی ایــن حرفهــا کــه در جمــع مدیــران خبــر ســیما بیــان داشــته بــود ،اعتــراض کــرد .صداوســیما هــم خبــر را از
روی ســایت خبــریاش برداشــت ولــی عذرخواهــی نکــرد 8 .دعــوا ســر مــرگ مــا :مــرگ مالعمــر ،رهبــر گــروه ســلفی طالبــان افغانســتان توســط ایــن گــروه تاییــد شــد.
البتــه دولــت افغانســتان زمــان مــرگ وی را دو ســال پیــش در پاکســتان اعــام کــرده .ولــی طالبــان میگوینــد ،او بهتازگــی و در افغانســتان مــرد ه اســت 9 .میآیــم تــا بــا
بیــل جلــوی آب را بگیــرم کــه کار بــه فیــل نکشــد :هاشــمی رفســنجانی در گفتوگــو بــا ســایت «انتخــاب» گفــت ،قصــد دارد در انتخابــات مجلــس خبــرگان شــرکت کنــد.

دوهفتهنامه فرهنـگی
اجتماعـی و اقتصادی

سازمــان آگهیهای دوهفتهنـامه
روشـــنآگهـــی میپذیــــرد
برای کسب اطالعات بیـشتر با شمـــاره تلفن
 026 32262913تماس بگیریــد یا به آدرس
 ads@roshanmag.comایمیل بزنیـــد.
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فضایگافبازی

یکبررسیخوشبینانهدربارهچراییدرزکردناخبارجلسهمحرمانهعراقچیو
مسؤوالنمعاونتخبرصداوسیما
صادق پیوسته میخواهیم ببینیم چه شد که جلسه
محرمانه عراقچی با مسؤوالن معاونت خبر صداوسیما
افشا شــد؟ وقتی چنین وضعی در خبررسانی پیش
میآید ،میشود با خوشبینی کامل با آن روبهرو شد و
جای مقصردانستن افراد و یافتن مقصر ،فضای قصور را
یافت و اصالح کرد .اکنون ما به عنوان خوشبینهای
کامل ،به جای افشاشدن ،افشاگری و چنین واژههایی،
از گاف خبری میتوانیم اســتفاده کنیم .اما هر گافی،
در فضایی پدید میآید .راســتی چه شد که این طور

شــد؟ از آنجا که ما با عینک خوشبینی کامل وارد
این سیار ه خبری شدهایم ،اصال نمیبینیم که محتوای
جلســه محرمانه عباس عراقچی ،معاون بینالملل
وزارت خارجه و عضو ارشــد تیــم مذاکرهکننده،
توسط سازمانی به نام صداوسیما منتشر شده است.
ســازمانی که معاون خبر آن ،آقای «جبلی» اســت؛
همان کسی که معاون اطالعرسانی «سعید جلیلی»،
دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و رقیب حسن
روحانی در انتخابات سال  92بود .نمیبینیم که آقای

عراقچــی در گفتوگوی مفصل اخیــرش در بخش
گفتوگوی خبر 22:30شــبکه دو ،گفته بود که این
ایرادها که به مذاکرات ،توافق و قطعنامه سازمان ملل
مطرح میشود ،جوسازی اســت اما وقتی میگوییم
برد/برد ،یعنی آنها هم بردهایــی دارند و جزییات
ناراحتکنندهای در برجام و قطعنامه و مذاکرات وجود
داشته است که من بهتر از هر کسی به آن آگاه هستم
اما ما هنوز در حال طی مراحل امضای توافق هستیم و
نمیتوانیماینمسائلرابازکنیم.

صادق پيوسته ،جامعهشناس و پژوهشگر
اجتماعي و سياسي و در عين حال ،داراي سوابق
مهندسي و مشاوره در امور صنعتي است

به محدودیتها هم باید توجه کــرد .بنابراین ،پیش از
این ،عراقچی به شکلی دیپلماتیک هشدار داده بود که
مسائلی محرمانه درباره توافق هست که نمیتوان آنها
را عمومی کرد؛ این مســائل به اصل برجام ،قطعنامه و
مذاکرات که در دســترس همگان قــرار گرفته ،ربط
ندارد بلکــه به تفســیرهای ویژه تیــم مذاکرهکننده،
دیدگاههای سیاسی رهبران و راهبردها و فنون ویژهای
برمیگردد که گامبــهگام به کار گرفته میشــود .این
وضع مانند مسابقه فوتبال تیم ملی است .گرچه درباره
این تیم خبررسانی میشــود اما جزییات فنی از سویی
به درد تماشــاگر نمیخورد و از ســوی دیگر ،موجب
خواندهشــدن دســت تیم ما توســط تیمهای حریف
میشود .میشود پرسید :رســانهای که در سطح ملی
و با پول خزانه عمومی فعالیت میکنــد ،این چیزها را
بهخوبی میداند پس چگونه در چنین شرایطی ،گل به
خودی میزند؟ اما ما این نوع پرســشها و مانند اینها
را نمیخواهیم مطرح کنیم .این بند از نوشــته نیز تنها
ذکر نمونههایی اندک از دالیل کسانی است که با عینک

مقصریاب وارد میشوند .ما این عینک را میشناسیم و
کنار میگذاریم.
عینک ما ،عینک خوشبینی کامل اســت و پرســش
ما این اســت که چه فضایی به چنیــن گافی انجامیده
است؟ نخســت ببینیم صداوســیما ،خود چه پاسخی
میدهد .توضیحــات واحد مرکزی خبــر چنین بوده
اســت« :انتشــار مطلب یادشــده ،ناشــی از خطای
ناخواسته مسؤول مربوطه در ارســال خبر اولیه بوده و
به محض اطالع از وقوع این خطا ،خبــر مذکور و کلیه
لینکهــای مربوط بــه آن از روی خروجی و ســایت
خبرگزاری صداوســیما و موتورهای جستوجو حذف
شد و طی تماس فوری با همکاران رسانهای و سردبیران
سایتهای خبری ،ضمن ارسال اصالحیه ،درخواست
شــد این خبر حذف شــود که خوشبختانــه این کار
هم بهسرعت انجام شــد ...وقوع خطاهای اینچنینی
در رســانهها به ویژه خبرگزاریها که بــه طور دائم در
حال ارسال اخبار هســتند محتمل و مسبوق به سابقه
است ...این خطا برای رســانه ملی بزرگتر و مسؤولیت

پساینطور

جایی برای تجزیه و تحلیل آنچه در رسانهها مطرح می شود

مکدونالد
شعبه توپخانه

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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رســانه برای جلوگیری از تکرار آن بیشتر اســت ...در
پایان ضمن ابراز تأســف از بروز این خطا ،مجددا ً یادآور
میشــود که محتوای آن خبر مورد تأیید رســانه ملی
نیست».
بنابرایــن در توضیح واحــد مرکزی خبر ،ســه گزاره
اساسی به ترتیب گفته شده اســت :خطای فردی رخ
داده است؛ جبران خطا انجام شــده و سازوکار کنترل
دقیقتر بر اخبار پیگیری میشــود؛ خبــر مورد تأیید
نیست و درج این خبر باعث تأســف صداوسیما است.
اما چه چیزهایی ناگفته مانده است؟ شاید بتوان گفت
که چنین توضیحی ،در واقع ،پوشــاندن علل واقعی و
بستر رویدادن این گاف خبری هستند .هر خطایی ،در
فضایی رخ میدهد که آن را ممکن میســازد .اگر شما
نردبانی را که فرزندتان با آن به پشــت بام خانه میرود،
بهدرستی قرار نداده باشید و سطح زیر آن لغزان باشد،
هر چه هم که کنترل دقیقی بر رفتار فرزند خود داشته
باشــید ،تأثیر زیادی ندارد و احتمال افتادن وی بسیار
خواهد بود .اما چرا چنین مثالــی را برای توضیحدادن
فضای گاف خبری صداوسیما ،آوردهایم؟
صداوســیما ،در طول مذاکرات ،همواره با دو ذرهبین و
تلســکوپ بدبینانه در حال تولید خبر بوده است .کمتر
برنامهای (اگر نگوییم هیچ برنامهای) از صداوســیما را
مییابید که به دورنمای مثبت رفــع تحریمها و فواید
مذاکره و توافق پرداخته باشــد .اگر هم فایدهای ذکر
شــده ،این بوده اســت که با این مذاکــرات ما بیشتر
به فایده مذاکرهنکــردن با آمریکا پی میبریم .رشــد
سیاســت خارجی کشــور و این که با شــش کشور ،از
جمله آمریــکا ،مدبرانه میتوانیم پــای میز گفتوگو
بنشــینیم و ضمن حفظ خطوط قرمز ،بــه پیگیری
منافع خود بپردازیم ،هیچگاه مورد تمجید قرار نگرفته

بابک سياسي یک روزنامهنگار ایرانی در
تحلیلی جالب ،موضع رســانههایی را که به
نیروهای مسلح منســوبند ،در قبال توافق
وین ،بررســی کرد .او نشان داد که برخالف
تصور اولیه ،این رســانهها مواضع متفاوتی
دارند؛ گروهی از آنها اگرچه میکوشــند
مانع آن شــوند که میانهروها میوه توافق را
بچینند اما در عمل ،به دوره جدید پساتوافق
وارد شدهایم و گروهی دیگر هنوز بر یکپا
ایستادهاند و میکوشــند از مضرات توافق
«احتمالی» بگویند و نظام را از آن بازدارند.
ولی به جز رســانههای منسوب به نیروهای
مسلح کشور ،دیگر نشریات منتقد دولت،
پس از 23تیــر ،چه موضعــی دارند؟ مثال
کیهان.
روزنامه کاهی قدیمی راســتهای دلواپس
ترفندش این اســت که دعواهای حلشده
یا بهشــدت مبتذل توافق ادامه پیدا کند
تا میانهروها فرصت نداشــته باشند سراغ
ســنگر سیاســت داخلی بروند .یکی از

روزهایی که این روش در قامت کیهان خوب
نشسســت و خصلت این رســانه را دقیقا
نمایش داد ،چهارشــنبه 31تیر بود .کیهان
تیتر زد« :ورقزدن تاریخ با ســیبزمینی
ســرخکرده؟»؛ این ســوال ،طعنهای بود
به مدافعــان توافق از جملــه روزنامههای
اصالحطلب و جواد ظریف که گفتند در روز
توافق تاریخ ورق خورد.
کیهان مثل همیشــه هشــدار داد و البته
مثل همیشــه درباره یک جریان مشکوک
اصالحطلب خودباخته که اینبار میخواهد
سطح انتظارات از توافق را تا امکان افتتاح
فســتفود مکدونالد در ایران به ابتذال
بکشاند ،نوشت« :درحالیکه قرار بود توافق
هســتهای زمینه آزادســازی 150میلیارد
دالر از داراییهای ایران را فراهم کند ،یک
جریان خاص سعی دارد ســقف انتظارات
از توافق را به چشــیدن طعم سیبزمینی
ســرخکرده و همبرگــر مکدونالد تقلیل
دهد».

رگِ حرف
اســت .رییسجمهور روحانی ،در مصاحبه تلویزیونی
 11مرداد پس از خبــر ســاعت  ،21گالیهگزارانه ،به
نکتهای اشاره کرد :صداوســیما که تماموقت به برجام
و گفتوگوی ایــران و غرب میپــردازد ،آیا اصال گفته
که حتی یکی از کشــورهای ذیل بند هفتم ســازمان
ملل به عنــوان خطر برای صلــح جهانــی ،تاکنون با
مذاکره نتوانسته از شمول این بند خارج شود؟ واقعیت
این اســت که صداوســیما ،با ذرهبین یافتن جزییات
مشکلساز در مذاکرات ،برجام ،قطعنامه سازمان ملل،
توافق با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و ســایر موارد،
به دنبال یافتن نقاط بحرانی اســت .از ســوی دیگر ،با
تلســکوپ بدبینی ،همــواره دورنماهــای خطرناک
توافق را رصد میکند تا ببیند در چــه صورتی قمر در
برج عقرب قرار میگیــرد .همواره با مشــاهده اخبار
صداوســیما در دو ســال کار دولت فعلــی ،بیننده در
حالت اضطراب قرار میگیرد چرا که خبرها به گونهای
برجستهسازی میشــوند که گویی فاجعهای در شرف
وقوع است.
حال در چنین شــرایطی که صدای دلواپســی ،همان
صدایی که از حدود  80نماینده مجلس و زیان دیدگان
از توافق در ایران ،چین ،آمریــکا ،دوبی و جاهای دیگر
برمیآید ،در صداوســیما با قدرتی بیــش از صداهای
دیگر طنین مییابــد ،چگونه میتوان انتظار داشــت
که از نیروهای صداوســیما چنین گافهایی سر نزند؟
نردبان را از سطح لغزنده برداریم و سروتهش را محکم
کنیم ،به جای اینکه فرزندمان را بیشتر کنترل کنیم.
افتادن فرزند ما در این شــرایط ،گاف او نیست ،بلکه به
سبب فضای گافبازی اســت که ما ایجاد کردهایم .در
انتخابات ریاســتجمهوری اخیر ،مــردم در مورد این
نردبان هشدار دادند ،تا کی میتوان نشنیده گرفت؟

چگونهدیگرانرااحمقنخوانیم
ياسر ميردامادي این روزها ،بهویژه با گسترش
فضای مجازی ،آدمهــا راحتتر میتوانند اظهار
نظر کنند یا مثال طرفداران خود را طی فراخوانی
به «بغبغو» دعــوت کنند .از ســوی دیگر ،بازار
داوری در باب اظهار نظرها و شیوه رفتار دیگران
نیز داغ اســت .در این داوریها گرایش پررنگی
به احمقخواندن دیگــران وجود دارد .من اینبار
میخواهم در رگ ایــن داوریهای رایج مبنی بر
احمقخواندن دیگران خیمه بزنم و استدالل کنم
که تمایل شدید به احمقخواندن دیگران (به ویژه
احمقانهخواندن اظهار نظرهای بســیار متفاوت
دیگران)گرایشیقابلدفاعنیست.
«احمق» خیلی اوقات احمق نیست
چه کسی احمق است؟ برخی از افراد معیار بسیار
ســهلگیرانهای برای احمقخوانــدن دیگران
دارند؛ همین که فردی با آنهــا در رفتار و گفتار
بسیار متفاوت باشد ،در نظرشان احمق میرسد
یا حتی دیوانه .اما به این سادگی نمیتوان فردی
را به مقام حماقت رساند .بســیاری از اوقات ما
متمایلیم عدم آگاهی را با بیشــعوری و حماقت
یکی بگیریم ،اما هر ناآگاهی احمق نیست گرچه
هر احمقی ناآگاه اســت؛ حتی هر کسی که عمدا
خود را در ناآگاهی نگه مــیدارد نیز لزوما احمق
نیســت .مثال فردی را در نظر بگیرید که احتمال
بسیار میدهد که همسرش به کار خطایی مشغول
است اما نمیخواهد پیگیر آن باشد و حتی از آن
مطلع شود ،بدان امید که خود همسرش روزی به
خطای احتمالی خــود بهتنهایی پی ببرد .چنین
کسی ممکن است راه اشتباهی در مقابل خطای
احتمالی همســرش در پیش گرفته باشد ،اما او
احمق نیست .از این گذشته ،احمق لزوما کسی
هم نیســت که فاقد هوش کافی اســت .زیرا از
قضا افراد باهوش چه بسا بیشتر در معرض بروز
رفتارهای حماقتآمیز باشند و افراد کمهوش چه
بسا بسیاری از استعدادهای الزم برای حماقت را
نداشتهباشند.
احمق کیست؟
اگر حماقت همان ناآگاهی و کمهوشــی نیست،
پس حماقت چیســت و احمق کیســت؟ کارلو
چیپوال ( )Carlo Cipollaمــورخ اقتصاد اهل
ایتالیا ( )۱۹۲۲-۲۰۰۰و استاد دانشگاه کالیفرنیا
کتاب مختصر و مشــهوری با عنــوان «قوانین
بنیادی حماقت بشــر» (The Basic
)Laws of Human Stupidity
دارد .او آدمهــا را از نظر تیپ
رفتاری به پنج دسته تقسیم
میکند:
 1آدمهای عاقل :کســانی
که هم به خودشــان ســود

میرسانندوهمبهدیگران؛
 2آدمهای از خودگذشــته/خام :کسانی که به
دیگران سود میرســانند اما خودشان سودی
نمیبرند ،اگر این کار را آگاهانه انجام دهند این
کار به خاطر از خودگذشتگی است و اگر از روی
اشتباه محاســباتی انجام دهند ،به سبب خامی
است؛
 3آدمهای غارتگر :کســانی که تنها به دنبال
منفعت شــخصی خودشــان حتی به قیمت
آسیبرساندنبهدیگراناند؛
 4آدمهــای عاطل و باطل :کســانی که نه به
خودشانسودیمیرسانندونهبهدیگران؛
 5آدمهای احمق :کسانی که به دیگران آسیب
میزنند بیآنکه هدفشان سود شخصی باشد و
از این کار سودی ببرند و حتی ممکن است با این
کار به خودشان هم آسیب وارد کنند.
نکته مثبت این تالش بــرای تعریف حماقت آن
است که کوشیده معیاری عینی را مبنای تعریف
خود قــرار دهد و نه معیاری ذهنــی .قراردادن
سود و زیانرســاندن به خود و دیگری به عنوان
معیار حماقت ،ایــن حســن را دارد که دیگر
نمیتوان کسی را که متفاوت با ما رفتار میکند یا
میاندیشید ،به خودی خود احمق خواند؛ گرچه
همچنان ممکن است بتوان تحت شرایطی چنین
کسی را بر خطا دانست .با این حال ،همچنان این
پرسش مطرح است که معیار سود و زیان چیست؟
کامال ممکن است که حکومتی استبدادی هر نوع
تفکر و سبک زیستی را که خوش نمیدارد «سمی
برای جامعه» و شدیدا زیانآور به حساب آورد .بر
این اساس ،در تعریف سود و زیان نیز باید آن را تا
جایی که ممکن است حداقلی تعریف کرد و به طور
ویژه باید به سود و زیان جسمی و نیز سود و زیان
جمعی صرف نظر از ایدئولوژی و مکتبهای فکری
مختلف نظر داشــت .نتیجه آنکه اگر احمق را
کسی بدانیم که به دیگری آسیب میزند بیآنکه
به دنبال سود شخصی باشــد ،آنگاه بسیاری
از کارهایی که ما احمقانــه میخوانیم ،احمقانه
نیست .کسی که طرفدارانش را به بغبغوکردن
مجازی دعوت میکند ،به احتمال زیاد کار سبکی
انجام داده اســت ،اما این کار احمقانه نیســت.
برای روایتی از حماقت آدمیان و معنا و ابعاد آن،
میتوانید مســتند «حماقت» ( ،)stupidityبه
کارگردانی فیلمســاز کانادایی آلبرت ن ِرنبرگ
( )Albert Nerenbergســاخته ســال ۲۰۰۳
میالدی را ببینید .این مستند در یوتیوب
هم قابل دسترســی است .این
ظاهرا نخستین و تنها مستندی
اســت که تاکنون اختصاصی
به موضــوع حماقت پرداخته
اســت ،گرچــه در مجموع
مستندمتوسطیاست.

آب

آشامیدنینیست

حماقت
آلبرت ن ِرنبرگ

یاسر میردامادی،نویسنده ستون
«رگ حرف» روشن  ،پژوهشگر
فلسفه ،دین و زبان است

آیا کیهان ما را مســخره میکند کــه از آن همه
غوغا بــرای توافــق ،دنبال امیال شــکمیمان
هســتیم؟ کیهان ما را منع میکنــد؟ آیا کیهان
با کنارزدن ابتــذال و خودباختگــی ،دنبال نقد
مشکالت اصلی توافق اســت که پنهان شده؟ اما
مگر تنها ششروز پس از توافق و در شور مردمی
اصالحطلبان و میانهروها از یک پیروزی سیاسی،
کســی به مکدونالــد فکر کرده بــود؟ کیهان
استناد کرد به مطلبی در یک سایت حامی دولت
(گویا خبرآنالین) که در آن فقط اشــاره شده بود
راههای قانونی ورود غذای خارجی حالل به ایران
چیســت و ربطی هم به توافق نداشت؛ برای این
کشــف ابتذال خزنده ،چنین استناد بیاهمیتی،
لو میدهد کــه کیهان اتفاقا دنبال آن اســت که
مکدونالد را برجسته کند و به عنوان نتیجه عمده
توافق جا بزند تا بتواند دعوا را در همین زمین نگه
دارد و بتواند ذهنها را به همین نکته درگیر کند؛
مبادا رســانههای جناح مقابل ،به امور سیاسی
و اجتماعــی پس از توافق بپردازنــد و دعواهای
جدیتر را پیش بکشیم.

چهبیشعور!

جهـــان

گولظواهـررا نخوریـد :افشـای
نقشـههایاصلـیکنگرهعلیـهتوافـق
این نوشته را بخوانید تا بدانید در سر سیاستمداران آمریکایی که دوست اسراییل و دشمن ایران
هستند چه میگذرد وقتی با توافقنامهای روبهرو شدهاند که قطعنامه سازمان ملل و قدرتهای
جهانی را دارد؛ آیا این سیاستمداران ناچارند فقط در کنگره رای منفی بدهند و منتظر وتوی
اوبامابنشینند؟

نورم اورنستین،ترجمه :ســیامک کریمی کنگره و
ارکان سیاســی [آمریکا] به نحو مناسبی به توافق هستهای
با ایران پرداختهاند .آیا این یک توافق خوب اســت یا بد؟ آیا
این توافق ،همانطور که نامزدهای جمهوریخواه گفتهاند
بهسرعت به یک ایران مسلح از نظر هستهای منجر میشود
یا آنگونه که دولت اوبامــا میگوید چنین موضوعی را برای
 10تا 20ســال به تعویق میاندازد؟ آیا این توافق از ســوی
کنگره مــورد پذیرش قــرار میگیرد؟ اینهــا ،نمونهای از
پرسشهای حاکم بر مباحث رسانهای و اینترنتی است .من
همه این موضوعات را با دقت میبینم و میخوانم و به نقاط
ضعف و قوت آنها توجه میکنم .البته پرســش دیگری نیز
وجود دارد که کمتر مطرح شــده است .دوست من« ،رابرت
ســاتلوف» ،که متخصص متبحر خاورمیانه است ،مقالهای
جالب نوشــته درباره تبعات تصویبنشــدن توافق ایران در
کنگره .ساتلوف بهشــدت و با روشــی تقریبا قاطعانه ،این
ادعای رییسجمهور را رد کرده اســت که مخالفت کنگره با
برجام به نحو غیرقابل اجتنابی به جنگ منجر میشــود .او
گفته اســت ،یک راه این اســت که رییسجمهور مجددا به
میز مذاکــره بازگردد و توافق بهتری ترتیــب دهد .من فکر
میکنم ،احتمال انجام چنین راهحلی صفر اســت .نخست،
اکثر اعضای کنگره ،کــه احتماال به توافق هســتهای ایران
رأی منفی میدهند ،هر توافق دیگری هم که توسط باراک
اوباما به دست آید ،رد میکنند .اگر به نحوی ـهرچند بسیار

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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نامحتمل باشدـ این سناریو اجرا شــود و اوباما اعضای 5+1
و ایران را راضی کنــد تا دوباره دور میز مذاکره بنشــینند و
این بار توافقی به دســت آیــد که امتیازهــای بیشتری از
ایران گرفته شــود ،نماینــدگان جمهوریخــواه حاضر در
کنگره خواهند گفت «خیلی خوب ،دوبــاره به میز مذاکره
برگرد .وقتی توانســتهای امتیازهــای بیشتر بگیری ،پس
باز هم میتوانی چنین کنی ».همچنیــن اگر کنگره بتواند
بر وتــوی رییسجمهور فایــق آید ،مجــددا توافقی وجود
نخواهد داشت اما بســیاری تبعات دیگر پیش خواهد آمد.
ساتلوف ،بهدرســتی یادآوری کرده است که تصویبنشدن
توافق هســتهای توســط کنگره به این معنا نیست که کل
این توافق از بین خواهد رفت .ایــن توافق میان ایران و 5+1
است .همانطور که ســاتلوف گفته است ،اگر اعضای کنگره
بتوانند بر وتوی رییسجمهور فایــق آیند ،احتمال دارد که
رییسجمهور با استفاده از اختیارات اجرایی خود به وزارت
خرانهداری و وزارت کشور دســتور دهد تا از اختیاراتشان
اســتفاده کنند و این موضوع به شــکایت اعضای کنگره یا
مجموعهای از نبردهای حقوقی در دادگاههای فدرال منجر
شود.
اگر چنین چیزی رخ دهد ،برای مــن تعجببرانگیز نخواهد
بود که اعضای جمهوریخواه کنگــره ،زنجیرهای از دعاوی
حقوقــی را بــه راه اندازند تــا همانند واکنش به دســتور
رییسجمهور درباره مهاجرت ،به یــک قاضی محافظهکار

بربخورنــد ،که فورا دســتور توقف اقــدام رییسجمهور را
صادر کند .اما در هر حالتــی ،باید مدت زمانی پیش از آنکه
تحریمها برداشته شوند ،سپری شــود .در این اثنا ،حتی اگر
نهایتا آمریکا تحریمها را رفع نکنــد ،دیگر دولتهای عضو
 5+1و همچنیــن ایــران ،تقریبا مطمئنا توافق هســتهای
را تصویب خواهنــد کرد .مبالــغ مالی که ایران به دســت
میآورد از جمله تقویــت بازرگانی با روســیه ،چین ،اروپا
و دیگر دولتهایی که به تقاضا یا دســتور ما تحریمهایی را
علیه ایران وضع کردند و حاال آنهــا را با عجله کنار خواهند
گذاشت ،باعث میشود تا این توافق همچنان ارزش خود را
داشته باشد .دو مســاله دیگر به ویژه باعث ارزشمندی این
توافق برای ایران خواهد بود .نخست ،همانطور که ساتلوف
تذکر داده است ،رد توافق هســتهای از سوی کنگره ،شکاف
عمیقی میان ایاالت متحد آمریــکا و همپیمانانش ،از جمله
متحدان اروپایی ما پدید میآورد .هر زمان دیگری که آنها
با دولت ما بر ســر توافق دیگری همکاری کنند ،بدون شک
خواهند پرســید :اگر کاخ ســفید و قوه مجریه کنونی دیگر
بر دیپلماسی آمریکا کنترل نداشــته باشد آیا آمریکا به قول
خود وفادار خواهد بود؟ و البته ،روســیه و چین با شادمانی
بســیار ،این موضوع را دال بر نبود اطمینان به ایاالت متحد
و کارامدنبودن سیاســی نظام ما معرفی خواهند کرد .دوم،
غلبه کنگره بر حق وتوی رییسجمهور [با اکثریت دوســوم
آرا] ،متحــدان ما و بســیاری از دولتهای دیگــر را از البی

پشت به صحنه

نورماورنستین
ستوننویسماهنامه«آتالنتیک»است

ما70میلیوننفرراکجامیبری؟
حسين وحداني شــما هم آیا از عزاداران
کامنتدانیهای فیسبــوک و گروهچتهای
وایبر و تلگرام ایرانیان هســتید؟ جزو کدام
دســتهاید؛ آنها کــه هولیگانطور صفحه
مسی و داور استرالیایی را کافباران کردند و
احوال اعضای مونث خانوادهشــان را بهگرمی
پرســیدند ،یا آنهایی که مشایخیوار تالش
کردند آب و آبروی رفته را به جوی برگردانند؟
آنها که سر مهران مدیری و اعوان و انصارش را
در حاشیه شبکههای اجتماعی گذاشتند و بیخ
تا بیخ بریدند ،یا آنها که قتل پزشک متخصص
اردبیلی را هم انتقام بر حــق جامعه بیمار از
جماعت پزشک قلمداد کردند؟ یا که نه ،شاید
جزو ســاکتین این فتنه تکنولوژیک هستید
که گوشهای مینشینید و کامنت میدهید که
چهقدر برای مرگ اخالق در جامعه امروز ایران
متاسفید؟ یا شــاید هم هیزمکش تنور هر دو
طرفید ـفرقی نمیکند کــدامـ و در آتش هر
پست و گروه الیک و کامنت میاندازید تا این
آتش ســرگرمکننده و داغ همچنان روشن
بماند و در سایههای تاریکی که میسازد چراغ
آشناییها و معاشــرتهای تازه را برافروزد؟
فارغ از پاسخ این سوالها ،شما از آنها هستید
که با لحنی سراسیمهوار از این و آن میپرسید
این چه بالیی بود که تکنولوژی سر ما آورد؟
تکنولوژی ســر راهش گیر کرد به بساط ما و
لحاف ما را با خودش پس کشــید .ما ماندیم و
عریانیمان و ناگهان خودمــان را دیدیم که
چه هســتیم و جا خوردیم :نه یکسر زشت
و بدریخت و کریهالمنظــر ،نه .بلکه ملغمهای
ناجور از زیبایی و زشــتی ،ظرافت و زمختی،
صداقت و ناراســتی .یک موجود
عجیبالخلقه شترگاوپلنگ
که گاهی پلنگوار شکار
بیشــهاش را مــیدرد و
گاهی دیگر شــترطور
خار مغیالن میچرد .ما
نه یکســر زشت بودیم
آنچنان که بسیاریمان
میپنداشتیم و نه آنچنان
زیبا بودیم که خودمان
را به خیالش فریب
میدادیم .ما «ما»
بودیم؛ همان
مــا .

تنها اتفاقــی که افتاده بود ایــن بود که حاال
داشــتیم «ما» را میدیدیــم .میدیدیم که
هویت جمعیمان ،تصویــر خودمان ضربدر
هفتادوخــردهای میلیــون نیســت؛ بلکه
هفتادوخــردهای میلیون تکــه جورواجور
رنگارنگ است که نه همگن است و نه هماهنگ،
و نه شــمایلی یکدســت و یکپارچه را از
«جامعه ایران» باز مینمایاند .ناگهان فهمیدیم
و پذیرفتیــم ـمجبور شــدیم بپذیریمـ که
«ما» ،ما نیستیم .این عبارت طنزآمیز و البته
اندکی وهمآلود و البتهتر بســیار تلخ را حتما
خوانده و شنیدهاید« :ببین ما با کیها شدهایم
70میلیون!» این جمله بــا آن عالمت تعجب
معنادار آخرش ،شــاید چکیده واکنش ما به
آن عریانی ناگهانی باشد که محصول شیطنت
بیمالحظه تکنولوژی اســت .و البته آخرین
تالش مذبوحانه ماست برای انکار این واقعیت
که ما «ایرانیها» همینیم ـخوب یا بدـ و همه
اینیمکههستیم.
َمثَل تکنولوژیَ ،مثَل قدیمی و تکراری چاقوی
دولبهای است که هم ســر میتواند ببرد ،هم
جراحی کند .هر چند زادگاه این شــبکههای
جنونآســای ارتباطات انسانی ،جهانی است
که مدتهاست دوران گذار خود را از سنت به
مدرنیته طی کرده و حاال تکنولوژی را به منظور
تحکیم مدرنیســم و تفریح انسان مدرن به
استخدام درآورده است ،اما اینسوی جهان به
کار تسهیل این «گذار» میآید .برای ما؛ ما که
ِ
واقعیت شکلنیافته بودن هویت جمعیمان را
در هزارتوهای سنت قایم کردهایم؛ نیاز داریم
که کسی از سوراخسنبههای این قایمباشک
دستهجمعی بیرونمان بکشــد و از قول ما
به یکدیگر ـو خودمانـ راســتش را
بگوید .این ولع شگفتانگیز برای
حرفزدن ،نظردادن ،دیدهشدن
و فریادکشــیدن در شبکههای
اجتماعی ،شاید از اینجا میآید
که ما بدمان نمیآید راســتش را
بگوییم؛ اما هنوز بلدش نیستیم .و
این قصه ادامه دارد.

حسینوحدانی،نویسنده
«پشت به صحنه» میکوشد تمایالت و
مدهای عمومی را نقد کند

اســراییل به هراس خواهند انداخــت و دولتهای اروپایی
دلیلی در دســت نخواهند داشــت که در مقابــل اقدامات
خصمانه در کشــورهای خود [علیــه منافع اســراییل] و
منزویشدن اسراییل در ســازمان ملل متحد به عنوان یک
کشور منفور ایســتادگی کنند و حتی دلیل بیشتری برای
همراهشدن با این اقدامات پیدا میکنند .این اقدامات شدید
و شاید خطرناک باشــند اما این احساس وسیع که اسراییل
نگذاشــته ایاالت متحد در توافق با ایران ثابتقدم باشــد،
دالیل بیشتری برای توجیه این اقدامات ضداســراییلی در
اختیار آنها قرار میدهد.
البتــه ،این یک واقعیت اســت کــه طیف گســتردهای از
سیاســتمداران و فعاالن سیاسی با گرایشهای مختلف در
اسراییل ،به این توافق با نگرانی مینگرند؛ من نمونه دیگری
ندیدهام که در اسراییل چنین اتفاق نظری درباره آن وجود
داشته باشد .موضوعی که باعث میشود تا بنیامین نتانیاهو،
آســانتر به این توافق حمله کند .دیدگاههای اســراییل و
یارانش کامال در کنگره شــناخته شده اســت .حدس من
این اســت که ،با وجود تالشهای البی اســراییلی ،قدرت
متقاعدکننده «جو بایدن» و «ارنیســت مونیز» به اندازهای
کافی هســت که 150نماینده دموکــرات مجلس را با خود
همراه کنند تا مخالفان نتوانند بر وتوی رییسجمهور غلبه
کنند .البته نمیتوان کامال مطمئــن این روند را پیشبینی
کرد .مرا جزو آن دســته از افرادی بدانید کــه به عنوان یک
آمریکایی اصولگرا ،درباره تبعــات این توافق ،خیال آرامی
ندارد و همچنان از این موضوع به ویــژه توانایی ایران برای
استفاده از منابعش در جهت تقویت حماس ،حزباهلل و بشار
اسد میهراسد .سیاســتمداران ،در چنین فضایی باید به
پِلَن  Bیا پلن جایگزین بیندیشند .این پلن باید ،تعلیق وتوی
رییسجمهور را مشروط کند به تعهد دولت برای رسیدگی
به نگرانیهــای واقعی ـو نــه تصنعی و خیالــیـ از توافق
هستهای .این تعهد شــامل چه مواردی میشود؟ در اینجا
فهرست بلندباالیی وجود دارد :این تعهد باید اطمینان دهد
که منابع فزاینده آمریکا ـشــامل پول ،سالحها و تجهیزات
فوق مدرنـ برای حمایت از اسراییل و همپیمانان ُس ّنیمان
به کار خواهد رفــت؛ باید اطمینان دهد کــه نتایج «توافق
هســتهای با ایران» بهتر باشــد از نتایج «تأخیــر در برنامه
هســتهای ایران»؛ باید تضمین کند ،مجازاتهای سختی
علیه ایران وضع خواهد شــد اگر رفتار نامناســبی خارج از
توافق هستهای از ایران ســر زند؛ رفتارهایی همچون تجهیز
بیش از اندازه حزباهلل و دیگر بازیگــران طرفدار ایران در
منطقه؛ یک طرح کلی از تحریمهــا و مجازاتها را تضمین
کند که ایاالت متحد به همراه  5+1بر سر آن به توافق رسیده
باشند که اگر ایران به تعهداتش عمل نکرد آنها را اجرا کنند
و نیز تعهدی باشد به استفاده از همه گزینهها ،حتی توسل به
قوای نظامی ،در صورتی که ایران اساس توافق را نقض کرده
و به سوی سالح هستهای گام بردارد.
اگر کنگره ،مانع دولت شــده و باعث توقــف نقاط کلیدی
این توافق شــود ،تبعات زیانآوری به وجود خواهد آمد .اما
راههایی هست برای جلوگیری از این تبعات و تضمین آنکه
نتایج مثبت ،بر عواقب منفی این توافــق غلبه خواهند کرد
بدون آنکه به اوضاع تیره بازگردیم.

ما،چگونه ما شدیم ،یا

کسبوکار

وقـت
استعفاست...

چه زماني ترک يک شغـل
به مانـدن در آن ارجح اسـت؟
صادق نوابی در اين يادداشــت از نشــانههايي
مينويسم كه اگر در شغلتان با آنها مواجه هستيد
بايد به طــور جدي دربــاره ماندن در آن شــغل يا
ترككردن آن فكر كنيد .ترككردن يك شغل لزوما
به معناي ترككردن ســازمان نيست؛ ممكن است
شما گردش شغلي داشته باشيد (به واحد ديگري در
سازمان منتقل شويد) ،يا ممكن است ارتقا بگيريد.
اما اين نشانهها به شما اخطار ميدهند كه يك جاي
كار ميلنگد و بهتر اســت به فکر اســتعفا ،گردش
شغلي يا چانهزني براي ارتقا باشيد.
درود بر مكبث كه پادشاه خواهد شد
ممكن است اين شــرايط برايتان پيش آمده باشد
كه يك پست سازماني باالتر خالي شده و شما انتظار
داريد كه شــما را منصوب كنند ،اما افراد ديگري از
داخل يا بيرون از سازمان آن شــغل را ميگيرند .يا
ممكن است كه سازمان شما آنقدر كوچك باشد كه
موقعيتهاي شغلي در آن بســيار محدودند و شما
مطمئن هســتيد كه تا ســالها فرصتي براي ارتقا
در آن ســازمان نخواهيد داشت .شــما ميبينيد كه
همكالســيهاي قديميتان پلهپله ارتقا مييابند و
سرپرســت و ریيس و مدير و معاون ميشوند و شما
نهتنها در چند سال گذشته هيچ ارتقايي نصيبتان
نشده ،بلكه حتي اميد بهدســتآوردن آن را هم در
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آينده نزديك نداريد .اگر شــما به اين نتيجه برسيد
كه در شــغل كنونيتان فرصتي بــراي ارتقا وجود
ندارد يا ارتقاي شغلي شــما ناكافي و زمانبر خواهد
بود ،اين نتيجهگيري ميتواند نشــانهاي باشد براي
اينكه بايد شــغلتان را عوض كنيد .اينكه چهقدر
بايد اين نشــانه را جدي بگيريد ،بســتگي به ميزان
جاهطلبي شــما دارد .بعضي افراد بيشتر به دنبال
ارتقای شغلي هستند ،در مقابل بعضي ديگر چندان
حوصله و انگيــزه جنگيدن براي مناصــب باالتر را
ندارند و ترجيح ميدهند يك گوشه بنشينند و نان و
ماستشان را بخورند .نميخواهم مثل آن سه پيرزن
در نمايشنامه مكبث وسوسه قدرتطلبي را در دل
شــما بيدار كنم ،اما خوب است كه شــما هم به فكر
ارتقای شغلي باشيد.
كار در ديزنيلند
تصوير ذهنــي مطلوب آدمها از يــك محيط كاري
متفاوت است .شما هم سليقه خاص خودتان را داريد
اما اگر محيط كارتان را نميپســنديد و اگر ارتباط
مناســبي با همكارانتان نداريد ممكن اســت اين
مسأله منجر به استعفاي شما شود .ممكن است شما
به دنبال يك محيط كاري پرانرژي و پرجنبوجوش
باشيد اما از بد روزگار ســر از ادارهاي درآوردهايد كه
همه در آن چرت ميزنند .ممكن اســت شما فردي

ســنتي باشــيد و همكارانتان متجدد باشــند يا
برعكس .ممكن اســت همكارانتان سالها سابقه
دوستي با هم داشته باشــند و شما را ميان خودشان
نپذيرند .ممكن است محيط كار شما پرتنش باشد،
ممكن اســت برخي خصوصيات فرهنگي در محيط
كار باشد كه شما نميپسنديد (رياكاري ،چاپلوسي،
زيرآبزنــي و  .)...در نهايت شــما زمــان زيادي از
زندگيتان را در كار سپري ميكنيد و اگر اين محيط
براي شما دلچسب نيســت ميتواند يكي از داليل
ترككردن كار باشد .قرار نيست محيط كار براي من
و شما مثل ديزنيلند باشد ،اما چه بهتر اگر باشد!
3

ریيس بد
مشــهور اســت كه ميگويند «افراد شغلشــان را
ترك نميكنند بلكه ریيسشان را ترك ميكنند».
به عبارت ديگر داشــتن ارتباط خوب با ریيس يكي
از عوامل مهم ماندن يا نماندن در يك شــغل است.
ممكن است شــما مهندس خوبي باشــيد ،اما اگر
ریيستان از شــما خوشــش نيايد ،ميتواند طوري
با شــما رفتار كند كه انگار شــما يك آدم بيمصرف
هســتيد ،كارمندي كه هر كاري انجام ميدهد پر از
ايراد اســت« ،اصال صبر كنيد ببينم ،چه كسي اين
انگل را استخدام كرده است؟» .تحمل چنين ریيسي
در كار دشوار است .گاهي نيز شما احساس ميكنيد
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كه ریيستان لياقت رياست بر شما را ندارد .اگر شما
حس كنيد ریيستــان آدم بيســواد و بيكفايتي
اســت كه فقط به اتكاي شانس يا نفوذ پسرخالهاش
توانسته موقعيتي باالتر از شــما بيابد ،اين ديدگاه
منفي شما ،چه درست باشــد و چه نباشد ،بهتدريج
تحمل او را سخت خواهد كرد.
ميخواهــي خلبــان شــوي يــا
الستيكفروش؟
آدمها عاليــق متفاوتي دارند .برخي مشــاغل فني
را دوســت دارند ،بعضي كارهاي خالقانه را بيشتر
دوست دارند ،بعضي افراد دوست دارند در مشاغلي
باشــند كه همراه با تعامل با آدمهاي ديگر است .اگر
عاليقتان را درست تشــخيص ندادهايد يا به اجبار
شــغلي را بر عهده گرفتهايد كه باب طبعتان نيست
خوب اســت كه درباره تغيير شــغلتان فكر كنيد.
همه آدمها از تغيير شــرايط واهمه دارند اما خيلي
وقتها اين ترس بياساس اســت .اين نكته طاليي
را به خاطر داشــته باشــيد :احتمال اينكه شما در
شغل مورد عالقهتان موفق باشيد بيشتر از احتمال
موفقيت در شــغلي اســت كــه آن را از روي اجبار
و ترس از بيكاري و بيپولي انجــام ميدهيد ،پس
براي ترككردن شــغلي كه به آن عالقه نداريد دل و
جرأت بيشتري به خرج دهيد.
امروز چه چيزي ياد گرفتي؟
جايي خواندم كه اگر به جايي رسيديد كه ميتوانيد
تنظيمات شــغلتان را روي اتوپايلــوت بگذاريد و
نيمهخوابنيمهبيدار كارتان را انجــام بدهيد بهتر
است به تغيير شــغلتان فكر كنيد .وقتي شما شغل
جديدي را آغاز ميكنيد ،نكات آموزنده زيادي براي
شــما دارد ،اما پس از مدتي ديگر شما چيز جديدي
ياد نميگيريد .با تكــرار فعاليتهــا ،ظرايف كار را
حفظ شدهايد و آن شغل بيشتر از آن فرصتي براي
اعتالي حرفهاي شما نخواهد بود.

برای بیشتر ما پیش آمده که در کارمان
به مرحلهایبرسیم که نه سود خوبی از
آندستگیرمانشودنهحالخوبی.اما
کمترکسیازمابهفکراستعفامیافتد.
ولیشایددراینشرایطاستعفانهتنها
ناخوشایندنباشد،بلکهبهادامهمناسب
راهماننیز کمککند

تهــــران

حياط خانهتان
برای شهرداری!

هم ميتواند يكي از نشانههايي باشد كه شما به تغيير
شغل نياز داريد .شما به يك چالش جديد نياز داريد
تا دوباره بتوانيد توانمنديهاي خاكگرفتهتان را از
پستو بيرون بياوريد.
لعنت به صبح شنبه
آيا وقتــي صبح از خــواب بيدار ميشــويد زير لب
ميگوييد «اه ،دوباره بايد برم ســر كار»؟ آيا بهدليل
فشار كار و تنش با همكاران دچار سردرد و اسپاسم
عضالني ميشويد؟ مصرف ســيگارتان زياد شده؟
آيا مدام درباره شــغلتان غر ميزنيد؟ آيا از اينكه
مريض بشــويد و تــوي خانــه بمانيد خوشــحال
ميشــويد؟ همه اينها عالئمي هســتند از اينكه
جسم و روح شما در اين شــغل آزار ميبيند .ممكن
است بتوانيد با تغيير برخي شــرايط دوباره به وضع
مناســب برگرديد .مثال براي كاهش فشــار كاري
چارهاي بيابيد ،يا همكارتان را كه شما آزار ميدهد،
سر جايش بنشانيد و ...اما اگر اين شيوهها موثر نبود
و همچنان جسم و روح شما عالئم تكرارشوندهاي را
براي شما فرستادند ،بهتر اســت اين عالئم را جدي
بگيريد .ســامت شما مهمتر از كار شــما است .كار
بايد به زيباترشدن زندگي شما كمك كند .نه دوران
ما دوران مصر باستان اســت و نه شما بردگان مأمور
ساخت اهرام ثالثهايد .شــما لياقت يك شغل خوب
را داريد .شغلي كه در آن صبح شنبه و شروع دوباره
هفته برايتان كابوس نباشد.
صبر ،صبر ،صبر
در نهايت بايد بگويم اگر تصميم به اســتعفا گرفتيد،
بهتر اســت ســنجيده عمل کنيد .ببينيــد که آيا
موقعيت مناســب جايگزينــي در اختيــار داريد؟
چهقدر به حقوقتان وابســتهايد؟ چهقدر پسانداز
داريد؟ چهقدر طول ميکشد شغل جديدي بيابيد؟
شايد بهتر باشد اســتعفادادن را تا پيداکردن شغل
جايگزين عقب بيندازيد .شــايد بهتر باشد در همان
سازماني که اشــتغال داريد واحد کاريتان را عوض
کنيد .فرمان زندگيتان را به دســت خشم نسپاريد.
شجاع باشيد و در عين حال صبور.

صادق نوابی ،مشاور و تحلیلگرمسائل
کسبوکاراست

آنهاييکهازخياباناستادمعينبهسمت«21
متريجي»رفتوآمدميکنند،احتماالبهتابلو
«بنبستشقايق»برخوردهاند؛بهظاهرکوچه
بنبستيکهالبتهکوچهنيستوحياطچندخانه
تودرماني
است!حياطيکهقفلوبنددرس 
ندارد.دوسویکوچه،آپارتمانهاومجتمعهایی
هستند که پشتشان رابه کوچه کردهوبهبنبست
شقايقلمدادهاند.اهاليميگوينداينکوچه
اشتباهنامگذاريشدهوحياطخانهشاناست.
مثالمحمدي،ميگويد«:کوچه؟اينجاکوچه
نيست.دراصلحياطخانهماست.اينکوچه
جزو ملک ماست و ربطي به شهرداري ندارد».
ايناعتقادديگرسکنهنيزهست.اعالييازديگر
اهاليکوچهميگويد«:خودتانکهميبينيد،اين
کوچه روشنايي خود را از چراغهاي روشن خانهها
ميگيرد .ممکن است باز بودن د ِر آن باعث ناامني
برايسکنهشود.چوناينکوچهمالساکنان
اينجا و سر ملک آنهاست و شهرداري و ...
وظيفهايبرايتامينامنيتآنندارند.بههمين
خاطردرياختصاصيمخصوصساکنانخوددارد
که رفتوآمد در آن کنترل شده باشد و هر کسي به
خوداجازهندهدمزاحمتايجادکند».
ادارهدرآمدشهرداريمنطقههمميگويدبنبست
شقايق در نداشت و از آنجايي که شهرداري گمان
ميکردهاينکوچهنيزجزومتعلقاتشهرداري
منطقهاست،ناميبرايآنانتخابکرده،امانقشه
طرحتفصيلينشانميدهدکهاينکوچهدراصل
جزوامالکساکنانبنبستاستوآنهاميتوانند
آن را به سر ملک خود اضافه کنند .بنابر اين طرح،
مجتمعهايمسکونيکهاکنونديگرقديمينيز
شدهاند،ميتوانندباتجميع،ملکجديديتعريف
کرده و در آن را رو به خيابان 21متري جي بگذارند.
اهاليبنبستشقايقاينروزهادرپاسخبهکساني
که ميپرسند چرا اين کوچه در دارد ،به يک جمله
اکتفاميکنند؛اینجاکوچهنیست،حیاطخانه
ماست.

نگارحسينخاني

توضيح ســردبير :براي مــا ،در  400کلمــه ،از انــواع پديدههاي
عجيبوغريــب محل زندگــي يا کارتان بنويســيد و بفرســتيد.

به چالش جديد سالم كن
گاهــي وقتها شــما خودتــان متوجه كمشــدن
كاراييتان ميشويد ،گاهي وقتها نيز همكارانتان
يا ریيستان ايــن مســأله را ميفهمند و به شــما
اطالع ميدهند .خبر بدي اســت كه شما ديگر مثل
گذشته نميدرخشيد .ديگر آن روزها كه با خالقيت،
نــوآوري و تيزبيني كارهايــي را انجــام ميداديد
كه همه متعجب ميشــدند ،گذشته اســت .نمره
شــما در ارزيابي عملكردهايي كه انجام ميشــود
پايين ميآيد ،ديگر در جلســات مختلف صحبت از
شايستگيهاي شما نيســت و ديگر همكارانتان به
شما حسودي نميكنند .در سراشــيبي افتادهايد و
كاراييتان در حال كمشدن اســت .كاهش كارايي

عجیب و غریب در...

طــرح

یک«مطـرب» روی رزمناو
یـکرزمنـدهزیـرزمیـن
دفاع سفتوسخت وحیـد یامینپور از آخریـن کار امیـر تتلو ،تجدیدنظـری
درنگـرشفرهنگـیوهنریدلواپسـانراستگراسـت؟

وحیدیامینپور،
با دفاع اخیرش از
امیرتتلو ومسعود
دهنمکیبااغلب
مواضعشنشان
دادهاند که در نظر
آنهاهنرمنحط
یامتعهد،زمانی
مقبول است که از
ارزشهایراستگرا
دفاعکند

روزبه کریمی درست وقتی
همه منتظر بودیم در ســاعات
پایانی ماراتن وین ،خبری برســد
و ما را رســتگار کند ،یکی مترصد آن
بود که دکمــه  Enterرا بزند و آخرین
کلیپ امیر تتلو ،خواننــده رپ ایرانی ،را
منتشر کند .تتلو ،فرصت را غنیمت شمرده
بود تــا برخی چشــمها را بــه مانیتورها
خیره کند .چشــمهای ما؟ نه خیالتان
راحت! شأن من و شما که اجل است
از «تتلیتی»شــدن؛ بلکه چشمان
کســانی که بایــد رضایت دهند
تتلــوی تتــودار از زیرزمین به
سالنهای علنی راه پیدا کند
و مجــاز و مشــروع خطها را
قاتیوپاتی کند و رپ تحویل
دهــد .تتلو مدتهاســت در
منزل مســووالن را میساید
تا مگر کســی درآیــد؛ ولی
گویــا از ســلفیهای زیارتی
و پُستهای علیهالســامی که منتشــر کرده بود ،آبی
گرم نشــده و این بار ،حسابشــدهتر پای کار آمده؛ او
کلی سرباز و سردار ارتشــی را دیده و راضی کرده و رفته
روی عرشــه یک رزمناو ارتش و در دفاع از حق مســلم
شدن جمهوری اسالمی رپ خوانده است.
مسلح ِ
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 .1همزمان با بزمآرایی تتلو بر عرشــه رزمناو ،منتقدانش
یخه َرپِر را گرفتند .شمار میلیونی از منتقدان مطبوعاتی
و هنری و نیز کاربران شــبکههای مجــازی که به طیف
هوادار توافق هســتهای تعلق داشتند و میپندارند ،تتلو
ش رقصیــده ،باَ ِّی طریق
در این اثر برای دلواپســان خو 
کان ،به حرب و هجــو کار تتلو پرداختنــد .اما چند ده

هزارنفر هــم برخالف جــو غالب ،غیرت تتلیتیشــان
برنمیداشت که از َرپِر مطبوعشــان حمایت نکنند .در
شــمار مدافعان تتلو ،گروهی هم تتلیتی نبودند ولی باز
از سر غیرتشان از او دفاع کردند :فعاالن جبهه فرهنگی
انقالب اســامی .میپرســید جبهــه فرهنگی انقالب
اســامی دیگر چه صیغهای اســت؟ صیغه مبالغه .یک
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رونما

گزیده یک کتاب هنوز منتشر نشده

اصالحطلبمسیحی

نیاز مبرم به وحدت ایمان مسیحی در برابر جهانی متزلزل سرانجام به سود آن پیشوای میانهرو
اصالح دین تمام شد که تن به سکوت نداد و از انکار باورهای خود در برابر نیروهای سختکیش
متخاصم سرباز زد .برنامه اصالحی که او به روزگار خود شاهد فروپاشی آن بود امروز مورد توجه
کسانیاستکهمیخواهنددالیلآنفاجعهبیهمتادرتاریخمسیحیتغربرادیگرباربررسی
کنند .در چشم دیگران ،از مسیحی و غیرمســیحی ،جهانوطنی و آشتیجویی اراسموس،
بیزاریاش از جنگ و خشونت و پیشگامی در راه نظمی بینالمللی او را به همان نسبت ،سیمایی
درخورروزگارمامیکند.همچنینبرایآنانکهدرآموزشمدارسودانشگاههادستیدارندودر
حسرتاومانیسمیکارایندکهجوانانرابهانضباطاخالقیوفکریدرخدمتمصلحتهمگانی
متعهدکند،اوباآنکهبسیدورازماست،همچنانچهرهایچالشگراست.

قسمتيازکتابدر
دستانتشار
«اراسموس»نوشته
«جیمزمککونیکا»
بهترجمه«عبداهلل
کوثری»کهبهزودي
نشر «ماهی» آن را
منتشرميکند

روزبه کریمی
سردبیر «روشن» است

 .2هنوز بازا ِر «فشــار» گرم اســت .هنوز انصار حزباهلل
تهران (یک گروه سیاســی و فرهنگی که راســتگرایی
غلیظی دارد) یا آنچه بروبچههای ارزشــی (یا در لفظ
منتقدانشان« ،گروه فشــار») خوانده میشوند ،هرگاه
احســاس کنند مجریــان و ضابطان قانــون ،در حفظ
ارزشها و معیارهای انقالبی و اسالمی کوتاهی میکنند،
گالری و اجرا برهم میزنند؛ فیلم از اکران پایین میآورند
و ...خودشــان؛ خالصه «خودســرانه» قانــون را اجرا
میکنند .نگرش فرهنگی انصار حزباهلل ،شــکل حاد و
غنیسازی شدهای اســت از واکنش دستراستیها در
فرهنگ و امور اجتماعی.
پس از انقالب ،محافظهکاران راستگرا ،بر آن شدند که
دیدگاههای فرهنگیشــان را که در دوره پهلوی دوم ،و

 .3حاال وحید یامینپور در اینســتاگرامش ،در واکنش
به کلیپ تتلو ،متنی نوشــت که نشان میدهد در شاخه
فرهنگی راســت ایــران ،اتفاقــات جدیــدی در حال
وقوع اســت .گویا از میــان فعاالن سیاســی و فرهنگی
راســتگرایی که از اواخر دهه  80و اوایل دهه  90پا به
دنیای رســانه گذاشــتند ،موج جدیدی خیز برداشته
است .یامینپور بهصراحت نوشــت باید از کار تتلو دفاع
کرد؛ چون مورد تهاجم ضدانقالب قــرار گرفته؛ و چون
او ارزشهای نظام را بــه زبانی درآورده کــه امروزیها
میفهمندش و چارهای نیســت :باید ایــن زبان را برای
گســترش ارزشها بــهکار بگیریم .خیلــی زود ارگان
مطبوعاتی انصار حزباهلل ،هفتهنامه «یالثارات» ،ضمن
هشــدار جدی به ســردار «ســیاری» ،فرمانده نیروی
دریایی ارتش ،کــه «امکانات جنگــی را در اختیار یک
مطرب منحرف گذاشــته» ،برای فعــاالن حزباللهی
اینترنت ،چون وحید یامینپور ،ابراز تاســف کرد و آنها
را به سرپیچی از «وصیت روحاهلل (امام خمینی(ره)» متهم
کرد .پیش از دفاع یامینپور از تتلو ،یک خواننده ارزشی،
رپر شده بود و علیه اســتکبار جهانی و فتنههای داخلی
رپخواند .اما تتلو ،خواننده ارزشــی نیســت ،او همین
حاال هم کلی کار غیرارزشی میکند و سبک زندگیاش
پر است از شیوههای ســلبریتیهای غربی؛ تتو کرده ،با
جنس مخالــف روابط نامتعارف دارد ،آثــاری دارد که با
ارزشهای ایرانیاسالمی ســنخیتی ندارند و . ...مسعود
دهنمکی ،میکوشد در فرم ،ســبک و محتوا ،هنر متعهد
بسازد اما یامینپور میگوید هنر آلوده را هم میتوان به
ســود ارزشهای انقالب به کار گرفــت .ولی هنوز یک
نقطه مشترک باقی است :برای دهنمکی(انصار حزباهلل)
و یامینپور ،هردو ،هنر(منحط یــا متعهد) زمانی خوب
است که از ارزشهای راســتگرا دفاع کند .درست مثل
کاری که شــریفینیا برای دهنمکی میکنــد؛ آن همه
ی شخصی شــریفینیا به
انتقاد ارزشی از ســبک زندگ 
گوش میخورد ولی او ناگهان به چهرهای احســن بدل
میشــود چون در فیلم دهنمکی بازی میکند در حالی
که او برای بازی در فیلم «آدمبرفــی» ،نزد تریبونهای
راستگرا به نمادی از بیبندوباری بدل شده بود.

توضيــح :در صفحه طرح شــماره پیش ،بهجــای نام امیــد بالغتی ،بهعنوان نویســنده
یادداشت نام دیگری به اشــتباه درج شده بود .بدینوسیله از ایشــان عذرخواهی میکنیم.

جریان سازماندهیشده ،متشــکل از چهرهها و نهادها
که شــاخه فرهنگی راســتگرایان مبالغهشده هستند؛
تقریبا همان کمیته فرهنگی ســتاد ســعید جلیلی در
انتخابات ســال  92ـاتفاقا یکی از راهبران این جریان،
وحید ،برادر ســعید است .این جریان ،نشــریه «راه» را
منتشر میکند؛ جشنواره فیلمهای مقاومت(ضد غربی)
را برگزار میکند؛ در شــبکه «افق» سیما فعالیت جدی
دارد ،در ســازمان هنری «موج»(ســازمانی با حمایت
بسیج شهرداری تهران) نقش دارندـ همان نهادی که در
ضد مذاکرات هستهای با
این دوسال ،تبلیغات محیطی ّ
غرب را تدارک دید؛ بر روزنامه «وطن امروز» ،مهرشــان
را کوبیدهاند .بســیاری از برنامههای سیاسی صداوسیما
در ســالهای اخیر از ســوی فعاالن این جریان طراحی
یا اجرا شــده؛ مثال میزگردی سیاســی در شبکه سه که
از ســال  88با نام «دیروز ،امروز ،فردا» میشناسیمش.
این برنامه را نخست« ،وحید یامینپور» ،کلید زد و اجرا
میکرد؛ جوانی فارغالتحصیل دانشــگاه امام صادق(ع)؛
دانشــگاهی نزدیک به راســتگرایان .اما در این برنامه،
آنقدر در طرفداری از دست راستیها راه مبالغه پیمود
که برنامه را از او گرفتند و به مجری فعلی ســپردند .قلم
یامینپور ،حاال در روزنامــه «وطن امروز» ،فیسبوکش
و نیز اینستاگرامش روان اســت .وحید یامینپور یکی از
فعاالن «حزباهلل»ی بود که به اســتقبال از کلیپ تتلو
رفت .پس تتلو کمکم یکی از راههای رســیدن به مجوز
را هموار کرده؟ این مساله در قیاس با این واقعیت که در
دل افراطیون راستگرای فرهنگی اتفاق جدیدی افتاده،
اهمیتی ندارد.

چه بســا پهلوی اول ،نادیده گرفته شده بود ،در مجاری
اجرایی جاری کنند .مثال از آنچه اشاعه فحشا در سینما
و کتاب و رسانه میخواندند جلوگیری کنند .اگر پیرترها
به توصیههای منبری و اداری اکتفا داشــتند ،جوانترها
جوشی بودند و در گوشیها را با دست اجرا میکردند.
همگــی همیشــه مشــغول نهــی بودنــد .در برنامه
فرهنگیشــان برای دعوت به معــروف ظرفیتی لحاظ
نشده بود .اگر کار فرهنگی ایجابی هم میکردند ،کهنه از
کار درمیآمد .آنها به سریال مذهبی موفق امام علی(ع)
گیر دادند چون به زبان عامهّ ،
«قطــام»ش زیاد بود ولی
عاشق سریالهای مذهبی تیپیکال ســیما بودند که در
طول دهه  60و  ،70هیچگاه حتی بــه درصدی از اقبال
سریال امام علی(ع) هم نزدیک نشــدند .آنها هرگز بر
آن نشدند که از «حرمت موسیقی غنایی» و احتیاط در
گوشدادن به انواع دیگر موسیقی تفسیر گشودهای ارائه
کنند و در برابر همه امواج موســیقیهای جوانپسند و
امروزی ،یک نسخه بیشتر نپیچیدهاند :تهاجم فرهنگی.
البته نســخه بهروزترش ،کاربرد مظاهر شیطانپرستی
برای موســیقی رپ یا راک یا ...است .دولتهای دو دهه
اخیر نیز همــواره راه احتیاط واجب پیمودنــد و از بیم
آنکه این جریانها بتوانند دولت را ســیبل کنند ،هرگز
در زمین بازی مجــاز ،به موزیســینهای رپ و راک و...
چندان روی خوشی نشــان ندادند تا همه یا به زیرزمین
بروند یا به آنور آبها.
اما جوانهای موسیقیپســند راه خودشــان را رفتند؛
جناحهای حاکمیت که نســبت به این سرکشی جوانان
یا منتقدان بودند یا ســاکتین ،هرگز نتوانســتند از این
خودســری طبیعی جلوگیــری کنند؛ حتــی به مدد
خودســرها .چندی بعد ،از درون روش پرفشــار انصار
حزباهلل ،مسعود دهنمکی بیرون زد :او که از اواخر جنگ
تحمیلی تا آغاز دهه  ،80از الگوهای فعاالن حزباللهی
مشــهور در فرهنگ و سیاســت بود ،ناگهان از دهه 80
به بعد ،بهجــای حمله به مظاهر فرهنگ غــرب (با انواع
محصوالت چوبــی ،مثل کاغذ روزنامه و شــبنامه و)...
دوربین به دســت گرفت تا کار فرهنگی(ایجابی) بکند.
او که ،دو دهــه ،تنها گفتــه بود« :نــه» و عواموخواص
را از هنر منحط بازداشــته بود حاال بهجای بازداشــتن
میخواســت خوبی را معرفی کند .اما همه فیلمهای او
تالشی تصویری برای تایید گذشته خودش بود .دهنمکی
در «اخراجیها» ،و آثار دیگرش ،کوشید نشان دهد :چو
نیک بنگریم ،سبک زندگی محافظهکاران ،روش و منش

جذابی است که میتواند جوانان متمایل به الابالیگری
فرهنگی را به ســبک زندگی انقالب اسالمی جذب کند.
پس او چندان تغییری در نگرش فرهنگی راســتروانه
پدید نیاورد ،تنها آن را زینت بخشید.

ورزش

خداحافظـیباپـولمفـت
بهنظـرمیرسدلیگپانزدهـم،امیدوارکنندهخواهدبـود؛اماچـرا؟

هومن جعفری لیگ برتر آغاز شده و ما چشمانتظار گرمشدن مسابقاتیم؛ مسابقاتی که خیلی طول میکشد تا موتورش گرم شود و خیلی باید چرتمان بگیرد تا هیجانی شود.
بدبینی به این لیگ ،ریشه در تاریخ کمهیجان و پرحاشیهای دارد که از این مسابقات سراغ داریم .از همان دور اول که در انزلی نتیجه بازی تهران را به «منصور پورحیدری» دروغ
گفتند تا پرسپولیس قهرمان شود تا همین دور آخر که اتفاقات بازی تراکتورسازی و نفت تهران شر به پا کرد که خیلیها میگویند تا هفته آخر لیگ امسال و تا قهرمانشدن
تراکتورسازیادامهخواهدیافت.با اینهمهامادالیلیفراهماستتابتوانبهپانزدهمیندورهاینلیگخوشبینبودو آن رادوستداشتنیتر ازدورههایپیشیندانست.

انگیزههایگوناگونی
میتواندلیگ
پانزدهمراجذابتر
کند؛انگیزهمربیانی
مثلفرازکمالوند،
فرهادکاظمی،
قلعهنویی،مظلومی
والبتهتونیالیویرا
کهامسالنوبت
قهرمانیتراکتور
اوست .از طرفی
برخیمربیانهم
کار رابهتئوریسنها
سپردهاند.
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اول :کاهش پول مفت
امســال به دلیل وخامت وضع اقتصادی و به دلیل
بدهــکاری مطلق تمــام باشــگاهها ـبلــه ،حتی
ســپاهان!ـ دیگر خبری از قراردادهای چشمگیر و
چندمیلیاردی نبوده است« .سیدمهدی رحمتی»،
پس از سقوط پیکان ،ناچار شــد با قراردادی بسیار
پایینتر از همیشه با اســتقالل ببندد« .سیدجالل
حســینی» وقتی بــه ابژیران برگشــت و دید هیچ
تیمی نمیخواهدش ناچار شــد با مبلغی پایینتر
با نفــت قــرارداد امضا کنــد« .آنــدو» وقتی دید
خالف ســالهای قبل ناز میلیاردیاش خریداری
ندارد ،بــرای اولینبار به تهدیدش عمــل کرد و به
قطر رفــت .دیگران هم همچنیــن .میلیاردیهای
ســال قبل بهراحتی پس زده شــدند .بیرونرفتن
بزرگترهــا و ورود اســمهایی مثــل ســیدجالل
حسینی« ،امیرحســین صادقی»« ،قاسم دهنوی»
و «هاشــم بیگزاده» به جمــع بازیکنــان بدون
تیم باعث شــد تا قیمتها بهراحتی بشکند .وقتی
صادقی تیم ندارد و حاضر اســت با مبلغی پایینتر
از همیشــه قرارداد ببندد ،دیگر کســی به مدافعان
معمولیتر پــول بیشتری پرداخــت نمیکند .در
تمام پستها شاهد حذف بازیکنان
پابهسنگذاشته ،حاشیهساز
و گرانقیمت بودهایم .بازار
با ایــن خانهتکانی بهموقع

ارزانتر شد .تیمهای ارزانتر هم در ایران چابکتر
از تیمهای گرانقیمت خواهند بود.
دوم :لیگ انگیزهها
لیگ با دعواهایش معنا دارد .بــا دربیها و کریها
و بزنبزنها و گردنکشــیهایش .بــا یاغیهایش
گرم میشــود و با ســرکشهایش تیراژ میگیرد.
لیگ بــا رفتنهــای به نیت برگشــتنش اســت
که دیــده میشــود و لیگ امســال بســتهای از
باانگیزهترینهاست.
«امیر قلعهنویی» در ملوان ســودای چه دارد غیر از
بازگشت به هر شــکل ممکن؟ «علی دایی» در صبا

چهطور؟ «پرویز مظلومی» در اســتقالل؟ دیگران
هم صدالبته« .فرهاد کاظمــی» و «فراز کمالوند»
برای دلیلی میجنگنــد و «تونــی اولیویرا» برای
دلیلی! در بین بازیکنان هم کم نیســتند آدمهایی
کــه میخواهنــد چیــزی را ثابت کننــد« .لک»
میخواهد ثابت کند گلریاش تمام نشده .صادقی
و بیگزاده میخواهند نشان دهند استقالل اشتباه
کرده از دستشــان داده .ســید جــال نیز چنین
فکری در ســر دارد .به اســتانهای دوردستتر و
تیمهای کمزورتر نمیرویم هر چنــد آنها از نظر
انگیــزه از دیگر تیمهــا عقبتر نیســتند .لیگ به
حالتی از هیجان و انتقام رســیده کــه آماده انفجار
است .انتقام ســوختی اســت که در فوتبال خیلی
خوب جواب میدهد؛ خیلی خوب.
سوم :لیگ تئوریسینها
امســال امیر قلعهنویــی بزرگتریــن خانهتکانی
را انجام داد و جــای آن همه دســتیار بیخاصیت
و بلهقربانگــو تنهــا اکتفا کــرد به اینکــه «اکبر
محمدی» و «سرژیک مارکاریان» را با خود به ملوان
ببرد .علی دایی هــم از «مهدی تارتــار» به عنوان
همهکاره تیم خود اســتفاده کــرد و پرویز
مظلومی بالفاصله بعــد از انتخاب با
«مجید صالح» تماس گرفت.
لیــگ امســال لیگی اســت با

ورقزدن زندگی
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]مطالعه مطالعات[

دست کم چهار دلیل عمده را میتوان
برایپیشرفتلیگامسالعنوانکرد:
یک)مبلغقراردادهامنطقیوبهینه
است ،دو) چندین بازیکن و مربی با
انگیزههاییمختلفمیتوانندتنور
لیگراداغکنند،سه)اغلبمربیان،
کاراصلیرابهتئوریسینهاسپردهاند
وچهار)تراکتورسازیامسال،کامال
چهرهقهرمانرابهخودگرفتهاست

تاکتیکهای بیشتــر و انرژی فراوانتــر .لیگی با
میانگین ســنی پایینتر و در نتیجه حرفشــنوی
بیشتر بازیکنان؛ لیگی کــه بازیکنان کمحوصله و
سرکشش دیگر پایگاه سابق را ندارند .لیگی احتماال
مدرنتر ،بهروزتر و دیدنیتر .لیگی که علی داییها
و پرویز مظلومیهایش بیشتر کار را دســت این و
آن میســپارند .و البته مهمتر اینکه این دو و امیر
قلعهنویی در لیگ هســتند و نه در پرســپولیس و
استقالل و ســپاهان .لیگ برانکوها و میاچها ...لیگ
امیدواری؛ لیگی که اســکوچیچها و فرکیهایش را
حفظ کرده .لیگ متنوعتر.

هومن جعفری ،سردبیر سابق روزنامه
«استقالل جوان» و از نویسندگان روزنامه
«ایران ورزشی» است

بررسیراههایباورنکردنیتاثیرمحیطزندگیمادربرجنینش
شيوا دلداري «شــناخت ریشههای جنینی»،
که بهعنوان یک زمینه تحقیقاتــی روزبهروز بر
نفوذ و اعتبارش افزوده میشود ،معطوف است به
بررسی این نکته که چگونه شرایط زیستی جنین،
بر سالمتی انســان در بلندمدت تاثیر میگذارد.
اگرچه در تحلیل نهایی ،آزمایش روی زنان باردار
ممنوع بوده است ولی دانشــمندان در سالهای
اخیر با اســتفاده از طراحی هوشمند دیتاها در
آزمایشهای مصنوعی یا طبیعی ،دســتاوردهای
شگفتانگیزی داشــتهاند .وقتی جامعه آماری
تحقیق مــا ،روزهدارن ،عزاداراســت یا در هوای
آلوده نفس میکشد ،به تغییر و تحوالتی که در حال
جنین روی میدهد ،دقیق شویم ،درباره تاثیرات
زندگی کوتاه پیش از تولدمان بر زندگی بلند پس از
آن،اطالعاتمهمیبهدستمیآوریم.
تامدتی،دانشمندانفقطمیدانستندغذانخوردن
مادر که برای جنیــن تبعات ناگــواری دارد ،به
بیماریهــای عروقی منجر میشــود اما بعدها
دریافتند که بر نسبت جنســیتی یا همان تعداد
پســران در ازای دختران هم موثر است (به طور
طبیعی ،در برابر هر  105پســر 100 ،دختر به دنیا
میآید اما در دوره کمبود غذایی و سایر مواقعی که
جامعه آماری تحقیق دچار استرس حاد میشود،
شمار دختران در قیاس با پسران بیشتر میشود
شاید به این خاطر که جنینهای مذکر از جنینهای
مونث ،شــکننده و ضعیفترند و بیشتر مستعد
آنندکهآسیبببینندیاسقطشوند).
مطالعات جدید شــواهد جدیدی هــم برای این
تاثیرات کشف کردهاند .در قحطی چین در فاصله
سالهای  ،1958-61تولد پسرها بهشدت کاهش
یافت .1روزهگرفتن هم چنین تبعاتی دارد :وقتی
در همان ماههای اولیه بارداری ،رمضان فرامیرسد،
مادران عرب در ویرجینــای آمریکای 10درصد
عالقهشان به داشــتن فرزند پسر کمتر میشود.
احتمال آنکه مســلمانان در عــراق و اوگاندا در
ســنین بلوغ ،کمتوانتر باشند20 ،درصد بیشتر
است اگر که مادران این مسلمانان ،در ماههای اولیه
بارداری ،روزهبودهباشند.2

مطالعات جدیــد دیگری ،آثار عــزای عمومی یا
تروماهای ملی را بررسی کردهاند .در سراسر ایاالت
متحد آمریکا ،احتمال سقط یک جنین مذکر ،در
ماه سپتامبر  2001بیش از ماههای پیش و پس از آن
لـلبنان در سال 2006
بوده است .3جنگ اسرایی 
یک پرونده جدید را باز کرده است؛ نه فقط به این
خاطر که مادران ،در ایــن جنگ ،در معرض تروما
بودند ،بلکه بدین دلیل که این دوره تروما بســیار
کوتاه بود .بدینمعنا که محققان میتوانستند در
یک ظرف ســهماهه آثار یک دوره جنگی کوتاه را
با دوره صلح کوتاه مقایسه کنند؛ نیز میتوانستند
حاملگی یک زن را در دوره جنگی با حاملگیاش
در دور ه صلح مقایسه کنند .این احتمال که فرزند
زنی که در دوره جنگی بهسر برده ،نارس یا کموزن
باشد نسبت به برادران یا خواهرانش بیشتر است.
همچنین ،اگرچه این تحقیق ،به وضع زنان لبنانی
نپرداخته ولی نشــان داده که در اسراییل ،زنان
عرب نسبت به زنان یهودی ،نتایج بدتری در تولد
فرزندانشانگرفتهاند.4
البته نه آنقدر که تکاندهنده و هولآور باشــد،
ولی تماس مادران با ذرات هستهای سبب میشود
که مقدار بســیار کمی از آن مواد در رحم وی نیز
پیدا شــود .از میان بچههای سوئدیای که دوران
جنینیشان در روزگار بحران هستهای چرنوویل
سپری شده بود وقتی به دبیرستان رفتند ،آنهایی
که مادرانشــان در معرض تشعشعات بیشتری
ن جامع
بودند ،نسبت به بقیه دانشآموزان ،در آزمو 
عملکردضعیفتریداشتند.5
تماس با آالیندههای هوا هم نتایج مشابهی دارد.
مطابق نتایــج یکی از تحقیقات جالــب ،درباره
سیســتمپیشپرداخت تلفنی عوارض جادهها
(به جای توقف در ترافیــک پرداخت عوارض)،
گویا این سیســتم پرداخت تلفنی ،که از ترافیک
بزرگراههای نیوجرسی و پنســیلوانیا کاسته،
و بدینوســیله ،کیفیت هوا را بهبود بخشیده ،بر
ســامتی جنینها هم موثر بوده است .در میان
زنان بارداری که در فاصلــه کموبیش یک مایلی
از محلهای تحت پوشــش این سیستم زندگی
میکنند ،تولد بچههــای زودرس،
بــه انــدازه 8/6درصد ،و
تولد بچههــایکموزن،
9/2درصد کمتر شــده
است.6
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شيوا دلداري ،مترجم
و محقق حوزه علوم
انساني است

چهارم :ســکوهای تراکتور و اشــتیاق
کارلوس کیروش
امسال نوبت تراکتورسازی اســت که تا دندان برای
قهرمانی لیگ مسلحتر شود که شــده .تقریبا تمام
بازیکنان سرباز درجه یک به این تیم منتقل شدهاند.
تراکتورســازی با حفظ تونی و حذف تمام بازیکنان
نامداری که تونی نمیخواست ،یکدستترین تیم
سالهای اخیر خود را دارد.
تراکتورســازی به دلیل برخورداری از هواداران پر
شــور و پر تعداد اتفاقا گزینه خوبــی برای بازیکنان
جوان هم هست چرا که سکوهای داغ یادگار بیشتر
و زودتر میتوانند یک بازیکن جــوان را به پختگی
الزم برسانند .شاید مسلحشدن تراکتورسازی توجه
کارلوس کیروش را هم به خود جلــب کند ،چه او
دنبال جوانهایی است که بازی تحت فشار را زودتر
از دیگران یــاد بگیرند .ســکوهای تراکتور کورهای
اســت که بازیکن خام را پخته میکنــد و این کوره
نظارهگر دقیقی دارد به نام کارلوس کیروش.
***
میشــود برای جذابیت لیگ هــزار دلیل بیشتر
تراشــید .با این همه همین چهار دلیل ساده نشان
میدهند که به این لیگ بیشتر میتوان دل بست.
لیگ چابکتر و پویاتر و ارزانتری داریم که در کنار
هزار عیب بزرگــش این چهار حســن را هم تقدیم
میکند.

مشخص شد :چرا برخی زنان پسرزا هستند و برخی نه

سالمــت

پراندنبیمـارازمرزدرمـان

پشت برگه رضایـت ،پیش از درمان چه انگیـزهای نهفته است؟
امیــر علیشــاهی اگــر گذرتــان بــه یکــی از
بیمارستانهای آموزشــی افتاده باشــد ،احتماال با این
صحنه مواجه شــدهاید که بیماری با امضای برگه رضایت
شــخصی ،قبل از اتمام درمانش بیمارستان را ترک کند.
به فرایندی که بیمــار را مجاب میکننــد علیرغم میل
باطنی ،مرکز درمانی را با امضای برگه رضایت شــخصی
ترک کند ،پرانــدن بیمار یا ســیرکولکردن بیمار گفته
میشود .این نوشته سعی دارد به تعدادی از دالیل ،عواقب
و راهحلهای مواجهه با این پدیده بپردازد.
چرا این اتفاق میافتد؟
نبود انگیزه برای ارائه خدمت به بیمار .در سیستم آموزش
پزشــکی ایران ،بیما ِر بیشتر ،نه بار آموزشــی بیشتری
برای دستیاران و اینترنها دارد و نه مشوق مالی .زمانیکه
میزان درآمد پرســنل یک مرکز با میزان مراجعان به آن
مرکز ارتباطی نداشــته باشد ،طبیعی اســت که پرسنل
تمایل پیدا خواهند کرد تا با بیماران کمتری مواجه شوند.
زمانی که شــخص حقوق ثابتی دریافت میکند ،طبیعی
است که تمایل داشته باشــد میزان کار کمتری در قبال
آن حقوق ثابت انجام دهد .از ســوی دیگر ،یک دســتیار
یا اینترن وقتی میداند ،به ازای هر بیماری که بســتری
میشــود ،شــانس اینکه در گزارش صبحگاهی روز بعد
ـتوسط اساتیدی که میزان سوادشــان ارتباطی با میزان
ادب و طرز برخوردشــان نداردـ مورد تحقیر و توبیخ قرار
گیرد باال مــیرود ،تمایلی برای بســتریکردن بیماران
بیشتری نــدارد .مهمتر از همه وقتی اینترن یا دســتیار
میداند ،بــه ازای تعداد بیمار بیشتــری که در طول روز
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ویزیت و بستری کند میزان آموزشی که میگیرد نه تنها
بیشتر نمیشود بلکه اغلب کمتر هم میشود (به ازای هر
بیماری که بستری شــود حجم کارش چند برابر خواهد
شد و همان اندک زمان مطالعه هم از دست خواهد رفت)،
تمایلی برای پذیرش بیمار جدید نخواهد داشت.
ترس از عواقب قانونی پذیرش بیمار
قانونا ،دســتیاری که بیمار را ویزیت و بســتری میکند،
تا آخر درمان بیمار موظف اســت که کارهــای او را انجام
دهد و در قبال تمامی اتفاقاتی که برای بیمار رخ میدهد
مســوول اســت(حتی اگر او را ترخیص کند) .در نتیجه
چون شانس شکایات و دردسرهای بعدی هم در بیماران
پیچیده بیشتر است ،اغلب تیم درمان تمایلی به پذیرش
آنها یا کســانی که حجم زیادی از مسوولیت را خواهند
داشت ،ندارد.
عدم تناسب میزان مراجعهکنندگان و نیروی
کار مراکز درمانی
بیمارســتانهای دولتی به دلیل ارزانبودن خدمات در
آنها ،حجم زیادی مراجعهکننده دارند .در کشــورهای
توسعهیافته ،دستیاران در هر کشیک حداکثر ۱۰مریض
را میتواننــد تحت نظــر بگیرند و تعداد کشــیکها هم
نمیتواند از حــد معینی فراتــر برود .از طرفی نســبت
نیروی پرســتاری به جمعیت هم تفاوت آشکاری با ایران
دارد .در ایــران چون تیم درمان موظف اســت به تمامی
مراجعهکنندگان ســرویس دهد ،تیم درمان در بسیاری
از موارد مجبور میشود تعدادی از بیماران را به بهانههای

مختلف از ســرویس خود خارج کرده ،تا بتوانند به سایر
بیماران خدمات ارائه دهــد .بیماری که با این وضع از یک
مرکز دولتی خارج می شــود ،اگر دوباره به همان مرکز یا
مرکز دولتی دیگری مراجعه کند ،یا از ســر ناچاری است
یا نادانی .در مواردی ،تیم درمان بیمار را برای انجام کاری
که در مرکز دولتی قابل انجام اســت ،به مرکز خصوصی
که خودشــان از درآمد آن ســهمی دارند ،میفرستند.
ارجــاع بیماران با ســنگ کلیه برای انجام سنگشــکن
به مراکــز خصوصی یــا تعطیلی ناگهانی سیتیاســکن
یک مرکز بزرگ دولتی و ارجاع تمامــی بیماران به مرکز
تصویربرداری خصوصی یکی از اساتید همان بیمارستان
از نمونههای این کار است.
عواقبی در حد مرگ!
ازبینرفتــن اطمینان بیمــاران به نظام درمــان یکی از
عواقب این کار است؛ بیمارســتان قرار بود جایی باشد که
بیماران درمان شوند ،نه اینکه از ترس جانشان از آنجا
بگریزند .موج نفرت عجیبی که امروزه از جامعه پزشــکی
دیده میشود یکی از دالیلش همین ازدسترفتن اعتماد
بین بیمار و تیم درمان است .دیگر ،کاهش کیفیت درمان
است .بیمارانی که بیماری پیشرفتهتر و در نتیجه درمان
سختتری نیاز دارند ،از سیستم درمان خارج شده و این
امر نه تنها با عدالت ســامت در تضاد است بلکه موجب
باالرفتن میزان مرگومیر و ناتوانی هم میشود .از سوی
دیگر بیمار هر بار که به یک مرکز جدید مراجعه میکند،
تمام روند درمان ،اعم از آزمایشات دوباره انجام میشود،
و این غیر از باالبــردن هزینههای درمــان موجب اتالف

مالقاتتاریخ
وقت هم میشود.

امیر علیشاهی ،در حوزه سالمت تحلیل
مینویسد .او دانشجوی دوره دکترا در
دانشگاه کارولینای شمالی است

آغاز تاریخ ایران در کجا اتفاق افتاده است؟
خداداد رضاخانــی خطکشــی و فاصلهگذاری
بیــن «تاریخ» و «باستانشناســی» چنــدان کار
سادهای نیســت .در فارســی ،بهخصوص ،کلمه
«باستانشناســی» (هرچند که ترجمه مســتقیم
آرکئوـلوگیای یونانی است) ،اما مفهوم «باستان» را
هم به ذهن متبادر میکند و باعث میشود که خیلیها
فرق بین «تاریخدان باستانی» و«باستانشناس»را
ندانند ،یا هر دورهای را که در آن «باستانشناس»ها
فعــال هســتند ،دوره «باســتان» بدانــد .اما
باستانشناسها ممکن است روی دوره هزار سال یا
5۰۰سال قبل کار کنند که خیلی هم باستانی نیست،
گذشــته از آنکه حتی «باستانشناسی» گذشته
نزدیک را هم داریم که همین چند ســال و چنددهه
گذشتهرامیکاود.
اما از ایــن بحثها که بگذریم ،فرق کالســیک بین
یک باستانشــناس و یک تاریخدان این است که
باستانشناس با «آثار مادی» کار دارد و تاریخدان با
«متن» .به همین طریق هم دورهای که در آن «متنی»
وجود ندارد را دوره «پیــش از تاریخ» میدانیم که
بیشتر زمینه کار «باستانشناسان پیش از تاریخ»
است .اما این به این معنی نیســت که دوره «پیش از
تاریخ» به معنی نبودن «تمدن» (به هر دو معنی اخص
و عمومی آن) بوده .این که حدود  ۵۵۰۰سال پیش یا
در همین حدود برای اولینبار «نوشــتن» آغاز شده
(هرچند که قرنها طول کشــید که فن «نوشتن» به
هنر «نگارش متون» تبدیل شود) به این معنی نیست
که  ۵۶۰۰سال قبل ،وضع زندگی مردم خیلی با ۵۴۰۰
سال قبل متفاوت بوده .این آغاز نوشتن فقط برای این
مهم است که برای اولینبار ،روایتی که مردم از زندگی
خودشان ارائه میدادند ،یعنی «نقل شخصی» آنها از
دنیای اطرافشان ،را به ما عرضه میکند .همانطور
که گفتیم ،این «روایت » است که برای یک تاریخدان
جالب و قابل مطالعه است ،و انتخاب امروزه ما از این
روایتها برای ساختن «سرگذشت خودمان» است
که «تاریخ ما» را میسازد.
این تاریخ ما ،همانطور که قبال بارها اشــاره کردیم،
در ایران به طور معمول از دوره هخامنشــی ،با ذکر
محدودی از دوره «مادی» شروع میشود .دوره قبل
از ماد و هخامنشــی به طور مختصر با ارائه تصویری
اجمالی در چنــد صفحه از تاریــخ «بینالنهرین»
باستان به عنوان بستر تولد فرهنگ «ایرانی» ،خالصه
میشــود و برای دانشآموزان و بیشتر عامه ایران،
فقط خاطره محوی از «عیالم» و «بابل» و «آشــور»
به جای میگذارد .اما باز هــم به یاد بیاوریم در زمانی
که کــورش امپراتوریاش را پایهگــذاری میکرد،
حدود سههزار سال از عمر شــهر «شوش» ،یکی از
پایتختهای آینده هخامنشیان ،میگذشت! یعنی
فاصله زمانی ما از کورش کمتر است از فاصله زمانی
کورشازپایهگذاریشهرشوش!
تمدنی که شــهر شــوش دوره کورش به آن تعلق
داشت ،معموال «عیالم» (یا «ایالم») خوانده میشود.
اما برخالف تصور معمول ،اولین ریشــههای تمدن
عیالم در منطقه شوش نبود .دشتی که شوش در آن

واقع شده ،منطقه شمال خوزستان و میان رودهای
کرخه و دز ،از قدیمترین دوران بــه عنوان منطقه
شرق «بینالنهرین» شــناخته میشده است .اولین
ارجاعات به این منطقه در متون سومری است که در
منطقه غرب این دشت نوشته شدهاند و به نظر میآید
که سلطه بر این دشت ،از جمله خواستههای حاکمان
سومر بوده .در حدود ۲۷۰۰سال قبل از میالد مسیح،
حاکمان شهر ســومری «کیش» به شوش دسترسی
پیدا میکنند و دوره «عیالم کهن» را آغاز میکنند.
اما این تسخیر شوش ،باعث برخورد آنها با حاکمان
محلی مناطق کوهستانی شرق و جنوب دشت شوش،
یعنی کوهستانهای جنوب زاگرس و منطقه بختیاری
و غرب اســتان فارس امروز میشود .حاکمان شهر
«اوان» به نظر اولین «عیالمی»هایی هســتند که با
سومریها سر سلطه منطقه شــوش درگیر و حتی
در چند مرحله ،موفق به فتح شهرهای سومر در آن
سوی رود دجله هم میشوند .حاصلخیزبودن سومر
و دشت شوش و بهخصوص دسترسی به معادن فلزات
و جنگلهای کوهستانی شــرق دشت شوش ،دلیل
اصلیاینرقابتهابودهاست.
«سارگون بزرگ» ،شاه ســامیزبان شهر «اکد» در
شمال سومر در حدود  ۲۳۰۰ســال قبل موفق شد
منطقه شــوش را هم تسخیر کرده و شــاید اولین
«امپراتوری» تاریخ را پایهگــذاری کند .هرچند که
امپراتوری اکد بعد از مرگ ســارگون خیلی سریع
از بین رفت ،اما یکی از اثرات اصلی آن ،که گسترش
خط میخی در منطقهای گســتردهتر از سومر بود ،به
یکی از پایدارترین تغییرات تاریخی منجر شد .خط
ميخی که برای نخستینبار در حدود هزار سال قبل
از سارگون به وجود آمده بود ،هنوز هم شاید رکورد
طوالنیترین دوران اســتفاده در بین همه خطوط را
در تاریخ بشــریت دارد ،چون تا اواخر قرن اول قبل
از میالد هنوز هم در منطقه بینالنهرین اســتفاده
میشد :زمانی بیش از ۳۳۰۰ســال .این را مقایسه
کنید با  ۱۵۰۰،۱۶۰۰سال خط عربی ،حدود ۲۴۰۰سال
خط التین ،یا ۲۷۰۰ســال خط آرامی یا همین حدود
خط چینی .سارگون این خط را به همراه زبان اکدی
به زبان اداری منطقه شــوش تبدیل کرد .هرچند که
زبان اکدی به هر حال جایش را به زبان عیالمی داد ،اما
خط میخی در طوالنیمدت تبدیل به خط اصلی زبان
عیالمی هم شد و برای هزاران سال ،خط و زبان اصلی
فرهنگ در منطقه جنوب و جنوب غرب ایران« .تاریخ
ایران» را شاید بشود از اینجا آغاز کرد.

خداداد رضاخانی ،محقق و مدرس
در دانشگاه برلین است

اما برای جلوگیری از این پدیده چه باید کرد؟
باید نســبت به وضع و ظرفیتهای کشــور واقعبین بود.
شــاخصهای بهداشــتی و درمانی ایران ،همیشه جزو
بهترین شاخصهای کشور بودهاند( .رتبه فرهنگی ایران
در جهان ،۱۱۹رتبه فســاد  ،۱۳۶سالمت  ۷۳و رتبه کلی
 ۱۱۵است) نمیتوان انتظار داشــت در کشوری که سایر
شــاخصها و اســتانداردهایش در بهترین حالت ممکن
در ســطح خاورمیانه است ،سیستم ســامتیای معادل
کشــورهای توســعهیافته داشته باشــد .در کشوری که
یکی از معضالت اصلی اورژانسهایش بیماران ســرپایی
و هیستریک اســت ،آموزش عمومی نقش کلیدی دارد.
رســانهها باید به جای دمیــدن در آتــش اختالف بین
سیســتم ســامت و مردم ،کمی هم به آمــوزش اصول
اولیه ســامت بپردازند .شــیوه فعلی تبلیغات رسانهها،
باعث میشــود مراجعهکننــدگان در حالی کــه از نظر
توازن اطالعــات و قــدرت در موضعی پایینتر نســبت
به تیم درمان قرار دارند ،با پیشزمینــهای طلبکارانه به
مراکز درمانی مراجعه کنند ،که این شــیوه برخورد فقط
به بدترشدن روند کار میانجامد .با آموزش صحیح ،نهتنها
نیاز مردم به درمان کمتر میشود بلکه میزان  ،نوع و زمان
ت و انرژی و ســرمایه
مراجعات نیز اصالح میشــود و وق 
بیشتری برای بیمــاران واقعا نیازمند صرف میشــود.
عالوه بر اینها سیستم درمان ایران بهکل فراموش کرده
که برای چه به وجود آمده اســت .در جامعه نیازی وجود
داشته (درمان بیماران) و برای پاسخ به این تقاضا سیستم
عرضه (نظام درمانی) ایجاد شده است .تربیت تیم درمان
باید در راستای پاســخگویی به این نیاز باشد ،نیازی که
بســیار گســتردهتر و پیچیدهتر از آن چیزی است که در
دانشــکدههای پزشــکی ایران تدریس میشود .اصالح
مکانیسم پرداخت نیز اهمیت دارد .اگر ارائهکننده خدمت
بدانــد (در اینجا مثال اینترن و دســتیار) ،غیر از بیگاری
اجباری تحت لوای آموزش ،اندکی از حقوق انســانی هم
در محیط کار بهرهمند اســت و به ازای کاری که میکند،
دریافتی(علمیـمالی)دارد ،طبیعتا انگیزهاش برای ارائه
خدمات بیشتر میشود .مدیریت مناسب نیروی کار در
مراکز درمانی را نیز نباید فراموش کرد ،نگاهی به نقشــه
توزیع مراکز درمانی نشــان میدهد کــه موقعیت مراکز
درمانی با چگالی جمعیت در آن مناطق همخوانی ندارد.
برای مثال در حالی که در محدوده شــهرک غرب تهران
پنج بیمارستان خصوصی پنج ســتاره با فاصله سه دقیقه
از هم تاسیس شده است ،شــرق و جنوب تهران از کمبود
بیمارستان دولتی جنرال رنج میبرد .این توزیع نامناسب
موجب میشــود ،تیم درمان حتی وقتی که با تمام توان
خود کار کند ،باز هم نتواند پاسخگوی نیازهای مراجعان
باشــد .در نهایت وضع فعلی سیســتم درمان و رابطهاش
با جامعه به ضــرر هر دو طــرف تمام خواهد شــد و این
وظیفه دولت ،رسانهها و جامعه اســت که با پیشگرفتن
راهکارهای صحیح از بروز فاجعه جلوگیری کنند.

عیالم ،ایالم و ایران

محیط زیست
توضيحضروری:

نخستینبارسایت
«آنا نیوز» بود که
یادداشتیکوتاه
منتشرکردبهقلم
«حسینآخانی»،
تحلیلگرمسائل
محیطزیستبا
عنوان «من سیل را
خیلیدوستدارم»؛
در بین آن همه آه
و ناله و فریادو وا
اسفا که از در و دیوار
وتلویزیونآوار
شده بود و آن همه
تصویرفروریزی
خانههاوساختمانها
،متنآخانی،متن
جسورانهایبودچون
در دفاع از آثار مثبت
چنینسیالبهای
مهیبینوشتهواز
آناستقبالکردهما
نیز از او خواستیم از
حدآننوشتهکوتاه
فراتر برود و دالیلش
رامفصلتربرایمان
بازگوید.
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سیل،برایمازندگیاست؛
جوگیرنشوید!

چگونه در این دوران خشکسالی ،قـدرهمه آبهایـی را که جـاری میشونـد بدانیـم؟

حســین آخانی متاســفانه احداث سد بر سر
راه بیشتــر رودخانههــای ما مانعی شــده برای
جاریشــدن ســیل و به همین دلیــل در فصل
پرباران ،تاالبهــا و پهنههای کویــریِ محروم از
این آب به جــای اینکه آب کافــی دریافت کنند،
روزبهروز خشکتر میشوند .البته مشکلی که این
سدها درســت میکنند فراتر از اینها است .سدها
مانع رسیدن آب به ســفرههای آب زیرزمینی هم
میشــوند .از ســوی دیگر با خشکشدن دشتها
راه برای توفان گردوغبار باز میشــود و مشکالتی
را به وجود میآورد که همه ما با آنها آشنا هستیم.
وقتی ســدی را میســازیم و عمال جلوی جریان
آب یک رودخانه یا ســیالب را میگیریم ،مثل این
اســت که با یک وســیله مهارکننده جلوی عبور
خون را از یــک رگ بگیریم؛ در آن صــورت نباید

انتظار داشته باشــیم کل بدن بهدرستی کار کند.
پس اگر نمیخواهیم این ســیالبها را به محیط
طبیعیشان بازگردانیم باید آمادگی این را داشته
باشیم که اوال ســیالبهای ویرانگری را ببینیم و
در ثانی پذیرای هرچه بیشتر ریزگردها باشیم .اما
چارهای جز این نیست که سدها را محدود کنیم به
آنهایی که واقعا احتیاجند و با اینکار حقآبهای
طبیعی را به رودخانههــا بازگردانیم و این امکان را
بدهیم تا بهخصوص در فصول پرباران ســیالبها
جریان پیدا کنند و به این مناطق بروند.
اما همهاش سد نیست...
در این ســالها به شــکل بیرحمانهای به منابع
طبیعیمــان تاختوتــاز کردیم و فکــر نکردیم
گیاهانی که از بین میرونــد چه اندازه میتوانند به

مهار ســیل و نفوذ آن به خــاک و منابع زیرزمینی
یاری کنند .چرای بیرویه و با شــدت بســیار باال،
تخریــب جنگلها برای مقاصــد مختلف ،تخریب
طبیعت کشــور به منظــور معــدنکاوی و بدون
رعایت مالحظــات زیســتمحیطی ،همه و همه
نتیجهاش شد عریانی خاک در عرصههای مرتعی
و جنگلی .وقتی هم که خاک عریان شــود ،چنین
بارانی امــکان نفوذ در خاک را از دســت میدهد و
در نتیجــه منابــع زیرزمینی تامین نمیشــوند و
بهجای آن ســیل ویرانگر راه میافتد .این ســیل
مقدار زیادی از خاک را با خــود حمل میکند که
این خاکها عمدتا در بستر سدها رسوب میکنند
و کارایی ســدها را هم کاهش میدهند.با این حال
یکســری فرآیندهای طبیعــی در صورتی که به
آنها فرصت داده شــود ،میتوانند خــود را احیا

شَ هـرت
کنند .مثال اگر مراتع را چندســالی آیش بدهیم و
از چرا در آنهــا جلوگیری کنیــم ،میتوانند احیا
شــوند و وضع مناســبتری پیدا کنند .منابع آبی
هم به همین ترتیب؛ اگر مصــرف را کاهش دهیم،
ســدها را محدود کنیم و اجــازه دهیم آنچه حق
طبیعت اســت مجددا بــه آن بازگــردد ،بهمرور
خیلی از منابع ما میتوانند ترمیم شــوند البته جز
آنجا که با فرونشســت زمین مواجه شدهایم .چرا
که فرونشســت زمین به این معنی است که منابع
آبی در آن ناحیه کامال از بیــن رفتهاند .اتفاقی که
متاســفانه در خیلی از دشــتهای ایــران افتاده.
طبیعــت مثل یک چرخــه عمل میکنــد .یعنی
سیلی که میتوانســت خیلی مفید باشد به خاطر
دستکاری بیش از حد در طبیعت ،حاال راه افتاده
و خاکی را که هزاران ســال درستشدنش به طول
انجامیده ،میشــوید و با خود میبرد .بازگشت این
خاک هم بســیار ســخت و حتی در مواردی غیر
ممکن اســت .با این حال باید برای آنها که هنوز
چاره دارند مثل منابع آبی و مراتع کاری کرد تا این
وضع ادامه پیدا نکند.

حسین آخانی ،استاد زیستشناسی
دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل محیط
زیست است

مجوزپرهزينهاقامتبراياتباعخارجيدرکالنشهرها
سميرا هاشمي شوراي شهر تهران در بهمنماه
سال گذشته قانوني را تصويب کرد که بر اساس
آن اتباع خارجي بايد بــراي زندگي در تهران
عوارضي را به شــهرداري پرداخت کنند .اين
عوارض به هنگام دريافت يا تمديد کارت اقامت
از مهاجران دريافت ميشود .پس از تصويب این
قانون بسياري نسبت به آن عکسالعمل نشان
دادند .این قانون در چندین شهر دیگر نیز اجرا
شد.
در اين ميان عده قابل توجهي به صورت عيان يا
به شيوهاي نهفته در پس کالمشان به خوشحالي
و پايکوبي پرداختند و خــدا را صد هزار مرتبه
شکر کردند که ديگر کسي در شهرهاي ما زندگي
نخواهد کرد که بتواند در ساختاري غيرمنصفانه
بدون پرداخت عوارض از آنچه هزينه آن را ساير
ساکنان شهر پرداختهاند ،استفاده کند .از طرفي،
گروه ديگري نيز با نگرشي متفاوت از تصويب اين
قانون شادمان شدند .استدالل اين گروه دوم براي
تعريف و تمجيد چنين بود کــه پس از تصويب
اين قانون خواهيم توانست ســاالنه 10ميليارد
تومان درآمد پايدار براي شــهرداري تهران به
دست آوريم .به قانونگذاران صد آفرين گفتند
که شيوهاي نو درانداختند و راهي پيش پايمان
نهادند تا از اين پس به جاي شــيوههاي مذموم و
مورد نکوهشي چون فروش تراکم از روشهاي
پايداري مثل دريافت عــوارض از اتباع خارجي
شهرهايمانرابگردانيم.
اينکه هزينه هــر کاال و خدماتي بايد توســط
مصرفکنندگان آن پرداخته شود بدون شک با
منطق اقتصاد بخش خصوصي همسو بوده و در
اين چارچوب کامال مورد پذيرش اســت؛ اما آيا
ميتوانچنينمنطقيراچشمبستهوتماموکمال
به بخش عمومي نيز گســترش داد؟ استفاده از
خدمات بخش عمومي (مثل خدماتي که توسط
مديريت شهري ارائه ميشوند) بايد عليالقاعده
استثناءناپذيروانحصارناپذيرباشد،بهگونهايکه
همه ساکنان شهر بتوانند از اين خدمات استفاده
کنند .ديگر پرسش مهم در خصوص طرح دريافت
عوارض از اتباع خارجي اين اســت که آيا اتباع
خارجي در قبال پرداخت ايــن عوارض امکان
استفاده از خدمات شــهري را دارند؟ چنانچه
اتباع خارجي مانند ديگر ساکنان ايراني شهرها
ملزم به پرداخت بهاي خدمات شــهري باشند،
انتظار ميرود که از فرصتهاي برابر براي استفاده
از اين خدمات بهرهمند باشند و بدون هيچگونه
تبعيض يا تفاوت بتوانند از تمامی حقوق عمومي
ساکنان شهر بهرهمند شوند .اما آيا وضع فعلي
شهرمايماچنيناست؟
امروز در بسياري شهرهاي ما بهرهمندي از حقوق
شهروندي و اســتفاده از برخی خدمات شهري

وابسته به داشتن کد ملي اســت و در صورتي
که از موهبت داشــتن کد ملي ايراني بهرهمند
نباشــيد ،محکوم به بيرون راندهشدن نسبي
از اين صحنهايد .اين اتفــاق به خودي خود چيز
تازهاي نيســت اما زماني که براي اين به حاشيه
راندهشــدن ملزم به پرداخت عوارض هم باشيد
ديگر نورعلينور ميشود .اتفاقا اين عوارض را هم
زمان تمديد يا دريافت کارت اقامتتان دريافت
ميکنند که از زير سنگ هم که شده مجبور باشيد
اين مبلغ را جور کنيد و به فکر هيچگونه اعتراض
اعم از مدني يا غيرمدني نيفتيد .مثال هماکنون
بسياري از خدمات شــهري در مشهد در حوزه
حملونقل عمومي با داشــتن کارت هوشمند
شهروندي به نام «منکارت» قابل استفاده است.
اگرچه که مــنکارت درحالحاضر به طور عمده
براي حملونقــل عمومي مورد اســتفاده قرار
ميگيرد اما آنچه شهرداري مشهد در چشمانداز
خود ميبيند ،اين است که تمامی خدمات شهري
مثل اســتفاده از مراکز فرهنگيهنري ،مراکز
ورزشي ،پارکينگها و ...از طريق اين کارت قابل
دريافت باشد .براي ثبت نام و دريافت منکارت در
سايت شهرداري مشهد بايد ابتدا اقدام به ايجاد
شناسنامه شهروندي کنید و از اطالعات مورد نياز
براي ايجاد شناسنامه شهروندي ،واردکردن کد
ملي در آن سامانه است.
البته که درآوردن پول براي اداره شــهرها مهم
است؛ اما آيا هدف وســيله را توجيه ميکند؟ آيا
ميتوان به بهانه دريافت بهاي خدمات و کســب
درآمد پايدار براي شــهرها هزينههاي گزافي را
به مهاجراني که عمدتا بــه دهکهاي کمدرآمد
جامعه ايران تعلق دارند ،تحميل کرد؟ الاقل اگر
براي اداره شهرهايمان به دنبال دريافت عوارض
از اتباع خارجي هســتيم ،همزمان امکاني را هم
فراهم کنيم تا در قبال پرداخــت اين هزينهها
بتواننــد از فرصتهاي برابر براي اســتفاده از
خدماتشهريبهرهمندشوند.

سمیرا هاشمی ،دانشجوي مدیریت شهری
دانشگاه تهران و عضو تحريريه نشريه
«شَ هرت» است

با طبیعت مهربان باشــیم ،زندگی را چه
کنیم؟
باید واقعبین باشیم .کشــور ما در منطقه خشکی
از زمین قرار گرفته که میــزان بارندگیاش چیزی
حدود یکســوم متوسط جهان اســت و عالوه بر
این میزان تبخیر بســیار باالیی هم دارد .پس ما در
این شــرایط توان بهرهوری زیادی را از منابعمان
نداریم .ما بایــد بدانیم کجا دامــداری کنیم ،کجا
برای کشاورزی بهتر است ،کجا معدنکاوی کنیم
و از پتانسیل کجا برای تولید انرژی استفاده کنیم.
اینها را باید در کشــور بزرگ و خشکی مثل ایران
مدیریت کنیم نه اینکه هر اســتانی بخواهد همه
این موارد را داشته باشد و با اســتانهای دیگر در
این بهرهوری ناپایــدار از منابع طبیعی رقابت کند.
این روند باید آرامآرام متوقف شــود و برای تامین
نیازهای اقتصادی از راهکارهای دیگری اســتفاده
شود .کشور ما پتانســیل گردشگری باالیی دارد،
پس چرا با احترامگذاشــتن به فرهنگهای دیگر
و برنامهریــزی برای گردشگری از این پتانســیل
اســتفاده نکنیم؟ برای نمونه شهر السوگاس که
مســاحتش صدها برابر از ایران کمتر اســت ،فارغ
از نــوع گردشگریای که در آنجــا جریان دارد،
درآمد ســاالنهای در حدود 45میلیون دالر تنها از
گردشگری دارد؛ یعنی برابر با درآمد ایران از نفت
در شــرایط فعلی .ما هم اگر بتوانیم استعدادهای
گردشگــری را در ایران پیــدا کنیــم و آنها را
گسترش دهیم ،بدون شــک میتوانیم از بسیاری
از این رفتارهای تخریبگرایانه رهایی پیدا کنیم.

پول بده تا بهت «هیچی» بدم!

در ستون َ
«شهرت»،
نویسندگانمجلهای
دانشجویی،درباره
مسائلشهری
خواهندگفت؛چه
مسائلشهرسازیو
چهشهروندی

فنـــاوری

صورتکها از کجا آمدهاندو
چگونهاینترنترافتحکردند؟
هیچ میدانید در دنیای اموجی یا صورتکها
هم انقالب یا اصالحات وجود دارد؟

شــهريار نوبهار مثل اغلب تغييرات مهــم دنياي
فنــاوري ،اين يکــي را هم مديــون ژاپنيها هســتيم.
ژاپنيهايــي که براي نشــاندادن احساســات خود در
پس متنها و تصاوير ،بــه دنبال راهحلــي کوتاه و موثر
بودند .راهکاري که در نهايت توســط يک کارمند جوان
و اقتصادخوانده کشــف شد« .شــيگهتاکا کوريتا» را به
عنوان پدر اموجيها ( )Emojiميشناســند .کســي که
با طراحيهاي ســادهاش براي اين صورتکها ،توانست
توجهات را به ســمت آنها جلب کــرده و با مرور
زمــان طرحهايــش را کاملتر کند .ســال
 1995نقطه شروع فراگيري اين نشانههاي
تصويري بــود؛ و حــاال بعد از گذشــت دو
دهه ،آنها را ميتوانيم در همــه جا ببينيم .از
کيبوردهاي تلفنهــاي هوشمندمان گرفتــه تا تمام
برنامههاي ارتباطي که اســتفاده ميکنيم .اموجيهايي
که به ما اجازه ميدهند بدون نوشتن چندين کلمه ،فقط
با يک نشانه بتوانيم احســاس و برداشتهاي خودمان را
به طرف مقابل نشــان دهيم .بيدليل نيست که
آنها را زبان گوياي نســل جديــد ميخوانند.
نســلي که در ارتباطات انســاني هم راه و روش
خودش را برگزيده اســت .مســيري که فقط با

تایمالین
صورتکها

گذشت زمان ميتوان درســتي يا نادرستي آن را متوجه
شد.
کاهنهاي معبد اينترنت
ســه هزار ســال از رواج و تســلط خط هيروگليف
ميگــذرد .روشــي براي نوشــتن که توســط
مصريان باســتان ابداع و به کار گرفته شــد؛ و
حاال چندين قرن بعد ،کاهنان آن تمدن کهن
شــايد جزو معدود افرادي باشند که ميتوانند
در دنياي مدرن هم شــغلي براي خود دســتوپا کنند.
خواندن و نوشــتن دوباره بــه همان زبانــي که آنها
ميدانســتند در حال رواج پيداکردن است .اتفاقي که
نشــان ميدهد گاهي اوقات کار فناوري چيزي جز
زدن رنگ و لعابي جديــد به اختراعات قديمي
نيســت .فرقي ندارد که در کــدام نقطه از
ايــن دنيا زندگــي ميکنيــد .از توکيو تا
نيويورک ،زبــان رايج و مشــترک عصر
جديد را هميــن اموجيها و نشــانههاي
تصويري تشــکيل ميدهند .زباني
که يادگيري آن آســان و کاربردهايش
نامحدود است .با هر سنوسالي ميتوانيد لحن
و احساســات آنها را درک و به تناسب شرايط،

هيروگليف
مصرباستان
بيراهنيستاگرخط
هيروگليفمصريان
باستانرااجداداموجيها
واستيکرهايکنوني
بدانيم.حتياگرکهآنهابه
پيچيدگيوفراگيريفرزندان
عصرمدرنخودنبودهباشند.

3000سال ق.م
دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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اموتيکونها
در19سپتامپر1982اموتيکونها
اختراعشدند.صورتکهايجالبي
کهآنهارابيشتردرياهومسنجرو
محصوالتچندشرکتتکنولوژيک
ديگرديدهايم.تاقبلازتسلط
اموجيها،آنهاپراستفادهترين
صورتکهايدنيايمدرنبودند.

1982

آنها را براي دوستانتان ارسال کنيد .چنين فراگيري،
سهولت و کاربردپذيري بااليي را در هيچ زبان مشترکي
نميتوان پيدا کرد .از مفهومهايي مانند ســلفي تا لغات
کوتاهشــدهاي مثل  ،BRBفرزندان عصر تکنولوژي
در حــال تاثيرگذاري بــر جريان زبــان و ادبيات
جهاني هســتند .ســرعت باالي اتفاقات و زندگي
در اين دوره ،چنيــن تغييراتــي را اجتنابناپذير
کرده اســت .ما عاشــق بازيهاي زباني و ابداع لغات و
عبارات جديد هستيم؛ و هر ابزاري که بتواند به ما امکان
ابراز احساســات را در کوتاهترين حالــت ممکن بدهد،
ســتايش ميکنيم؛ و اين همان چيزي اســت که سبب
محبوبيت فراوان اموجيها در چند سال اخير شده .هر
چند که مثل هر رويــداد ديگري ،در کنار گروه
طرفداران ،مخالفان و دشــمنان متعددي
هم وجود دارند.
اموجي در برابر محافظهکاري
انفجــار اطالعات و تکنولوژي در ســالهاي
اخير ،باعث شــده تا جريان عظيمي از تغييرات
را شاهد باشيم .چيزي که چندان به مذاق محافظهکاران
فرهنگــي خــوش نيامــده .آنهــا بابــت کمدقتي،

اموجيها
شيگهتاکاکوريتابا
ايدههايساده،اموجيها
را ابداع کرد 176.کاراکتر
با اندازههاي 12در12
پيکسلي،محبوبيتي
بينظيردربينژاپنيها
پيداکردند.

1995

گوگل ،اپل و
فتحجهان

ايندورهطاليياموجيهابود.
آنهابهاستاندارديونيکد
جهانيترجمهشدند.توسط
گوگلبهجيميلوساير
محصوالتش،ودرآپديت
 ios5بهکيبوردهايآيفون
اضافهشدند.

2009-2011

مغالطه

تبينالمللي
خالقي 

2011-2015
شهریار نوبهار
روزنامهنگار در حوزه فناوری است

اکبر موســوی «سال # ،۸۸رســايي :چهطور
ميشود هم #اسرایيل خوشحال باشد و هم سران
فتنه؟!
سال  ،۹۴من :چهطور ميشود هم اسرایيل ناراحت
باشدوهم رسايي؟!»
اين متني بود که اين روزها در شبکههاي اجتماعي
دست به دســت ميچرخيد .دو خط و دستکم دو
استدالل در اين متن ميبينيم .از خط دوم ميتوان
اســتداللهاي مخفي ديگري درآورد .اما همان
دو اســتدالل در هر دو خط روشــن است .هر دو
ميگويند که همسويي و همدلي با دشمن ،به معناي
باطلبودن عقيده اســت .يک قياس اســتثنايي
در هر دو گزاره مشاهده ميشــود :اگر ميان الف و
دشمن همدلي باشــد ،آنگاه موضع الف ،موضع
باطلي است؛ الف با دشمن همدل است ،پس نتيجه
ميگيريم که موضع الف باطل است .اين استدالل،
در گفتوگوهاي سياسي بســیار ديده ميشود.
شعار «کيهان ،اســرایيل پيوندتان مبارک!» يا «با
اين گفتههــا خوراک راديوهــاي بيگانه را فراهم
کرديد»« ،اين رفتارها آبريختن به آسياب دشمن
است» و . ...اين استدالل ،يک استدالل تمام نيست
و نميتوان از همســويي يا واکنش يکسان فرد و
دشمن پي به بطالن يا درستي عقيده و گزاره برد.
دليل ســاده و روشن و نادرســتي اين استدالل،
موارد فراواني است که در طي تاريخ ميان یکفرد
و دشــمن همســويي و همدلي بوده ،اما عقيده و
رفتارشدرستبوده است.
ناپلئون در  ۱۸۱۲با ســپاهي 600هزار نفره به سوي
روســيه آهنگ جنگ کرد .ســرعت پيشروي
ناپلئــون باال بــود و نيروهاي روس بــا مقاومت
اندکي مدام در حال عقبنشيني بودند .تاکتيک
عقبنشــيني روسها با اعتراض اشراف و برخي
بزرگان دربار الکساندر اول مواجه بود .آنها اين
عقبنشــيني را به معناي پيروزي دشمن و نفي
عزت روسيه و ازدستدادن خاک ميدانستند؛
اما سران سپاه روســيه که از قدرت برتر سپاه
ناپلئون آگاه بودند ،آگاهانه به عقبنشيني ادامه
ميدادنــد .روسها پيش از عقبنشــيني در هر
منطقهاي ،مزارع و آذوقههاي آنجا را ميسوزاندند
و ســپاه ناپلئون به آذوقه جديد دست نمييافت.
آذوقه به پايان رسيد .بدون شــليک گلولهاي از
ســوي روسها60 ،هزار نفر از سپاه ناپلئون مرده
بودند .اسبها چيزي براي چرا نداشتند و بر زمين
ميافتادند .مشاوران ناپلئون خواستار بازگشت
شدند و هشــدار دادند بهزودي سوارهنظام
نابود خواهد شــد .اگرچه ناپلئون ابتدا
سخن مشاوران را پذيرفت؛
امــا بــا

متهمکردن آنان به همســويي با روسيه به حرکت
خود ادامه داد .در ســپتامبر به رودخانه مســکو
رســيدند با ســپاهي ۱۳۰هزار نفره .در نبردي
يکروزه روسها با آنکه شکست نخورده بودند،
عقبنشيني کردند و ســپاه ناپلئون باز هم پيش
رفت .پس از هفت روز به مسکو رسيدند و وارد شهر
شدند .اگرچه انتظار داشتند روسها از مسکو دفاع
کنند ،اما آنها بهسادگي وارد کرملين شد .فرداي
ورود به مسکو ،شــهر در آتش سوخت .يک ماه در
مســکو ماندند و بدون اينکه از الکساندر پيامي
دريافت کنند ،تصميم به بازگشت گرفتند؛ زمستان
فرارســيده بود .زمستان هميشــه سلحشوري
شکســتناپذير براي روســيه بوده است .گفته
ميشود از سپاه۶۰۰هزار نفري ناپلئون ،تنها30هزار
نفر به خانه بازگشــتند .روسها بدون مقاومت و
بدون درگيري مهمي ،پيروز شــده بودند .اگرچه
عقبنشيني ،به گمان برخي درباريان همسويي با
دشمن بود؛ اما تاکتيکي براي پيروزي روسها بود
و آغاز سقوط ناپلئون .شــايد بعدها ناپلئون پيش
خودش ميگفــت اي کاش به مشــاورانش گوش
ميداد و در ميانه راه بازميگشــت؛ حتي اگر آن
عقبنشيني موجب شادي روسها ميشد .خيلي
ســاده ميتوان گفت؛ نه هر شادي دشمن مساوي
راه اشتباه ماســت و نه هر غم دشمن برابر درستي
شيوه ماست .اين يک مغالطه اســت که بگوييم
چون ديدگاه تو همسو با ديدگاه دشمن است ،پس
ديدگاه تو نادرست است .يا چون دشمن از اين شاد
شد ،پس اشتباه است .البته اين بدين معنا نيست
که واکنش دشمن به تمامی نادیده گرفته شود .بايد
به واکنش دشمن توجه داشــت؛ اما از آن واکنش
نميتوان به يک نتيجه قطعي رسيد.
اگر اينگونه باشد ،تبادل اسراي
ايــران و عراق پــس از جنگ،
رفتاري نادرســت بود؛ چون
صدام که دشــمن ما بود ،از آن
راضي و خشنود بود .ميتوان
اسم اين مغالطه
را «واکنــش
د شــمن »
يــا حتي
« مغا لطه
آبريختن
به آسياب
د شمن »
نا ميــد .
راســتي!
چــرا هنوز
آسيابهاي
دشمن آبي
است؟

اکبر موسوی ،در ستون ثابت
«مغالطه» از واکنشهایی میگوید که
مغالطهآمیزند

فيسبوکاموجيهارابهسيستمخودش
اضافهکرد.اينکلمهبهلغتنامهآکسفورد
اضافهشد.رويجلدمجلهنيويورکر
توسط«فرندبنسون»تمامابااموجيها
طراحي شد و حتي کاخ سفيد هم در
بيانيههايمطبوعاتياشدرشبکههاي
اجتماعيازآنهااستفادهميکند.

آياهرعقيدهدشمنشادکنيغلطاست؟

توضيح :در ستون مغالطه شماره پیش ،طی اشتباهی بهجای عکس عبدالرضا داوری
از عکس رضا داوری اردکانی اســتفاده کرده بودیم که بدین وسیله اصالح میشود

بيحوصلگــي و مطالعه کم نســلهاي جوانتر گلهمند
هســتند .مطالعه از نوع کتابهاي الکترونيک و خواندن
مقاالت و فيدخوانــي را اصال قبول ندارنــد؛ و ابزارهايي
مثل اموجيها هم برايشــان يک نوع راه فــرار از ابراز
احساسات به شــيوه درســت و قديمي آن است .چيزي
که اتفاقا افراد جوانتر آن را يکي از نقاط قوت اســتفاده
از اموجيها در کنار متنها و ســاير شــيوههاي سنتي
ميدانند .آنها گاهي اوقات حتي نيازي به نوشــتن هم
ندارند و فقط با کنار هم قراردادن چند اموجي ميتوانند
يک ماجرا را روايت کنند .خالقيتي که در ســطح جهاني
هم ديده شــده و حتي برندهاي بزرگ هم به
استفاده از آن رو آوردهاند .شرکت شورلت
بــراي تبليــغ  Cruze 2016خــود يک
بيانيــه تبليغاتي کامال متفاوت را منتشــر
کرد .بيانــهاي که در آن فقــط از اموجيها و
نشانههاي تصويري استفاده شــده بود .شايد همان
محافظــهکاران فرهنگي و گروههاي مســنتر در درک
معناي آن بيانيه مشــکل داشــتند .اما براي نسل جوان
و اسپورتپسندي که شــورلت به دنبالشان است ،اين
بهترين نوع از تبليغ بــود .اموجيها البتــه با يک خطر
متفاوت هم روبهرو شــدند .برچسب نژادپرستي خوردن
به آنهــا نزديک بود کار دستشــان بدهــد .منتقدها
ميگفتند که چرا هيچ رنگينپوســتي در اين نشــانهها
نيســت و فقط چهرههاي يکســان و سفيدپوســت را
شــاهد هســتيم؟ اعتراضي که در نهايت باعث شد همه
شرکتها دست به کار شــده و از هر اموجي گزينههاي
مختلفي با رنگ پوســتهاي متفاوت را ارائه کنند .اين
اعتراضي درســت و غيرقابل انکار بود و هيچ شــرکتي
هــم نميخواهد منافع مالي و پرســتيژ خــود را قرباني
نژادپرستي و قومگراييهاي تاريخمصرف گذشته کند .و
حاال بعد از گذشت دو دهه اين صورتکهاي احساساتي
همچنان به رشــد خود ادامه ميدهنــد .تبديل به زبان
و لحن مشــترک ميليونها نفــر ديگر
ميشــوند و دنياي قديــم ارتباطات
را پشــت ســر خود جا ميگذارند.
رويدادي که شيگهتاکا کوريتا آغاز
کرد و روندي کــه جامعه جهاني آن را
ادامه خواهد داد.

آبهاهميشهبهآسيابدشمنريختهنميشوند

Cultural File

عاشقانهناآرام

روزهای پس از توافق تاریخی وین ،بهترین زمان برای انتشار عاشقانههای « »94بنیامین بوده است؛

اتفاقی که او معتقد است برای آلبوم « »88و در آن سال پرهیاهو نیفتاد

میالد نقیپور «رفیقا میگن فراموشت کنم /بگذرم
از تو خاموشت کنم» ،اما «نمیتونم ...آخه پیچیده توو
جونم عشق تو»؛ هیچکس فکر نمیکرد آلبومی که
اغلب ترانههایش ،مثل این سطرها ،نشان از عاشقان ه
محض داشت ،در روزهایی که تهران را بلوا فراگرفته
بود ،چنان فروش برود و ورد زبانها شود .آلبوم «»88
سال پرحادثه به
بنیامین بهادری در اردیبهشت آن ِ

موسیــقی

بازار آمده بود و خوانندهاش میگفت که
دچار اشتباهی استراتژیک در زمانبندی
انتشار آلبومش شده است ،چرا که هیچگاه
فکر نمیکرد در آن بحبوحه ،آن ترانهها و آهنگها،
مطالبه بازار موسیقی پاپ باشد .اما نگرانی او ظاهرا
بیدلیل بود چرا که ،آن آلبوم در آن ســال با فروش
دومیلیوننســخهای در جهــان ،همچنان یکی از

مهمترین رکوردهای فروش موسیقی
پاپ ایرانی به حســاب میآید[ .البته
آن واژه «رفیق» ،در ســطری که اشاره شد،
چ گفتمان چپی بر این شعر حاکم
گولتان نزند؛ هی 
نبود و اگــر بنیامین بهادری را بشناســید ،متوجه
میشوید که چنین تحلیلی ،تا چه حد پرت و بیراه
است!]

94
بنیامین بهادری
پخش دنیای هنر

بعــد از آن ،بنیامین ،که احتمــاال تصور میکرد
با توجــه به ناســازگاری شــرایط و دغدغههای
روز ،بدموقع آلبومش را منتشــر کرده ،و اگر در
زمان بهتری منتشر شده بود ،میتوانست اتفاق
بهتری برایــش بیفتد ،تصمیم گرفت همیشــه
بهترین زمانهــا را به لحاظ شــرایط اجتماعی
برای انتشار آلبومهایش برگزیند .دو سال پیش
هم وقتی اتفاق ناگوار مرگ همســر این خواننده
موفق پاپ رخ داد ،بر اســاس همــان تصمیم ،او
شرایط را مهیا میدید که با آلبومی پرسوزوگداز
و البته با عکســی از دختر خردسالش روی جلد
آلبوم ،بیش از گذشته دیده خواهد شد.
حاال هم آلبوم « »94درست منطبق با روزهایی
منتشر شد که باز خیابانها شلوغ بود؛ کارناوال به
راه افتاده بود و شکل همان بود اما اینبار نه از بلوا
خبری بود و نه از اعتراض؛ ظریف و دوســتانش،
پیام توافق تاریخی را به تهران مخابره کرده بودند
تا مردم به خیابانها بیایند و بروز عصر جدید را به
شادمانی برگزار کنند .ظاهرا همهچیز مهیاست
تا دوباره از آن فروشهای میلیونی نصیب آلبوم
خوانندهای شود که معتقد است هر بار «نظریهای
در عشــق» صادر میکند .حــاال جوانها ظاهرا
دوباره مهیای شــنیدن عاشــقانههای بنیامین
به نظر میرســند .اما «نظریه عشــق» دیگر چه
صیغهای است؟! نظریه؟! درباره بنیامین بهادریِ
پاپخوان حرف میزنیم دیگر ،نــه درباره والتر
بنیامین فیلسوف!
ِ
عاشقانه نوجوانانه
عاشــقانه آلبــوم « ،»94عاشــقانه تینیجری
و نوجوانانه اســت .البتــه نه اینکــه بهناگهان
اینجوری از آب درآمده باشــد نه ،هدفگذاری
اولیه همین بــوده از همان آلبــوم اول تا حاال و
آلبوم چهارم .از همــان آلبوم اول ،امثال بنیامین
توانســتند عاشــقانه لسآنجلســی را کمرنگ
کنند و سالهای بعد هم روبهروی عاشقانههای
زیرزمینی ایستادند؛ عاشــقانههایی که رفتارها
و مدهای روابط نســل جدید را بــه عریانترین
شکل و با جزییات کامل تصویر میکرد .عاشقانه
آلبوم « »94نوجوانانه است تا آنجا که حتی در
چهار تیزر این آلبوم از دختری مدرســهای بازی
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گرفته شــده؛ موبایلی که در دســت اوست در
موقعیتهای مختلف ،زنگ میخورد و بنیامین
میخواند تا او را باری از دســت حمله سگ و بار
دیگر از مخمصهای دیگر نجات دهد .عاشــقانه
نوجوانانه اســت تا آنجا که یکــی از قطعههای
این آلبوم را که پیــش از این نیز با تنظیمی دیگر
منتشر شــده بود ،برای فیلم «چند متر مکعب
عشق» برگزیده بودند که عشــق دو نوجوان به
یکدیگر را روایت میکــرد؛ ترانهای که خالف
دیگر آثار بنیامین از ســطرهایی فاخر هم بهره
برده اســت« :مثل خطهای ریــل راهآهن /مثل
اجبار تن به پیراهن». ...
عاشــقانه تینیجری ،ویژگیهــای بهخصوص
خود را دارد و اتفاقا اگر با دغدغههای هر نســل،
بهروز شود ،جواب هم میگیرد .در « ،»94مثل
آلبومهای قبلــی ،ترانهها را «فریــد احمدی»
سروده؛ کسی که بنیامین وقتی 17ساله بوده به
کارگاه ترانهسرایی او میرفته و از همانجا کشف
شده .ترانهســرایی که متنش همواره بهخوبی با
صدا و ملودی بنیامین هماهنگ و سازگار است تا
آنجا که برخی معتقدند اگر کس دیگری اینها
را بخواند حاصل کار بسیار چیز لوس و بیمزهای
میشود .در عاشقانههایی که بنیامین میخواند،
نه خبری از عشق کالســیک ،با ستایش تمامقد
معشــوق ،از نوع ترانههای دهه  40و  50فارسی
هســت ،نه خبری از عشــق کمرمــق معمول
برخی ترانهها که در متن منجر به نکوهش
معشوق و حتی دشــنام به او هم میشود.
عشق ،همان تعریفی را دارد که در نوجوانی
ممکن است حاصل شــود و بسیار خام و
البته توأمان شیرین و تلخ مینماید.
قوانیــن فیزیــک و
تسلیحات نظامی یا ترانه؟
«ارتعاشات بنیانی»« ،شریانی»،
«نوســانی»« ،پارتیزانــی» و
«بحــران جهانــی»؛ نه اشــتباه
نکنیــد ،اینهــا کلیدواژههــای
مقالهای علمی درباره مباحث فیزیک
یا تسلیحات نظامی نیســت .چند واژه از
یکی از قطعههــای آلبــوم « »88بنیامن

اســت؛ خوانندهای کــه در همان آلبــوم اول ،با
قطعه «برگرد» ،تنها با زیر هــم چیدن چندین
کلمه و خواندنشان پشت ســر هم سروصدای
بســیاری را درآورده بود که این هم شــد ترانه؟!
عالوه بر این ،برخی دیگــر از ترانههایی که او در
آن آلبوم خوانده بود ،فضــای مألوف ترانه در آن
ســالها را عجیب بر هم زده بود .اما مخالفانش
هم میدانســتند که ایــن گریز از ســاختارها،
مخاطب را خوش آمده اســت .او در آلبوم «»88
نیز ،و البته اینبار ،از نوعی دیگر ســراغ از کلمات
پیچیده و ســخت گرفته بــود؛ کلماتی که روی
کاغذ نهتنهــا به درد قطعهای پــاپ نمیخورند،
بلکــه آن را از فضــای غالب و حســی و مألوف
ترانههای عاشــقانه پاپ بهکلی دور میکنند .اما
بنیامین ،چه میکند که حتی با اســتفاده از این
کلمات کامال غیرشعری ،موســیقیاش شنیده
میشــود .ریتم و ملودی اینگونه از ترانههای او
سوار است بر این کلمات سخت در ترانه .طوری
اینها را میجود و پشت هم میآورد که آنگونه
کــه روی کاغذ غیرمعمول و چهبســا مســخره
بهنظر میرسند ،در نظر نمیآید.
اما جســارتکردن در برهمزدن فضاهای مألوف
همانقدر که میتواند ســبکی را پایهسازی کند
و عادت تازهای بسازد ،به همان مقدار خطرناک
اســت در ازدســتدادن مخاطب .اگــر «فروغ
فــرخزاد» در دهــه  40مدعی بود کــه نباید به
سابقه شــعری لغات در بدنه شــعر فارسی
اکتفــا کــرد و عمــری از گل و درخت و
آسمان و خورشید شــعر نوشت و وقتی
دور و بــر آدمــی همینطــور چیزها
منفجــر میشــوند چــرا نباید از
«انفجار» در شعر استفاده کرد،
توانســت آن لغــات را به بدنه
شــعر فارســی اضافــه کند
تا امروز کســی از شــنیدن
«دســتهای ســیمانی» یا
همــان «انفجــار» ،حکم به
بیر و نا ز حیطهشــعر بو د ِن
آثارش ندهد .اما آیــا ترانهای
که بنیامین و امثالــش در آن ،از
هرآنچه عادت شنیداری مخاطب
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را به آن راهی نیســت ،حــرف میزنند ،چنین
تواناییهایی دارد.
بنیامیــن در آلبــوم « »94بــر ســبیل آلبوم
پیشــینش کوبیــده و اینبــار افراطیتــر و با
تاکیدات بیشتر .اگر در آلبوم پیشــین وســط
ترانــهای عاشــقانه دربــاره عشــق میگفــت
«ارتعاشاتش بنیانیه» ،اینبار پا را فراتر گذاشته
و در بیــان قصهای عاشــقانه از اینها اســتفاده
کرده« :اشتباهات محاســبه»« ،ت ِز مبهم»« ،از
این بابــت»« ،برنامههای جدیــد»« ،واقفم به
امتیازاتت» و البته ایدهآلبودن «مشخصاتت»!
او از جوابــی که تــا کنون از مخاطبــش گرفته،
سرخوش است ،اما شــرط بهرهبردن از این لغات
و فضای نامتجانس با تعریفی که پاپدوستان از
ترانه دارند ،همان اســت که او تا کنون توانسته
تا حدودی از عهــدهاش برآید؛ ســاختن فضا و
موســیقیای متناســب با این واژهها .میدانیم
کــه بــاور عمــوم ترانهســراها و ترانهخوانها،
بســیار بیشتر از شــاعران و شعردوســتان ،بر
این اســت کــه ترانه جــای قلمبهســلمبگی و
واژگان عجیبوغریب نیســت ،چون قرار است،
احساســات را برانگیــزد .حتــی اگــر بنیامین
میخواهد این باور را به بــازی بگیرد ،باید بتواند
با هوشمندی مخاطب خــود را با آن همراه کند.
او در آثارش تقریبا ،چیزی بــه عنوان آواز ندارد.
بنابرایــن ،متــن ترانههایش بیشتر به چشــم
میآید .پس ممکن است ،از همانجایی که برای
ابراز تمایز روی آن حساب کرده ،زمین بخورد.
جالب اینکه از 13قطعهای که بنیامین برای اخذ
مجوز آلبوم « »94به شــورای موسیقی وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی فرســتاده ،ابتدا تنها
یکقطعه مجوز گرفته و اعضای شــورا زیر برگه
او نوشــتهاند« :اینآلبوم ذهن مخاطب را گمراه
میکند و فاقد ارزشهای هنری است! متاسفیم
که گــوش جامعــه ایرانــی به شــنیدن چنین
محصوالتی عادت کرده است ».مطمئنا اعضای
این شــورا که البته بعدها مجوز انتشــار آلبوم را
صادر کردهاند ،کمــی در «فاقد ارزش»بودن تند
رفتهاند ،اما باالخره این خود میتواند هشــداری
باشد برای خوانندهای که سالهاست جزو دوسه
پاپخوان محبوب بوده است.

بازیهای زبانی ترانهسرا
اولینبار با افزودن تنها یک واو شــروع شد؛ واوی
که آمده بود تا تنها با ضمهای روی سرش ،ته هر
ســطر را مختوم به « ُو» کند که چی؟ «چشمامو
روهم میذارم ُو /تو رو به یادم میآرم ُو  »...و الخ.
اما همین بازیها بود که بنیامین را بر سر زبانها
انداخــت .ترانه ،تا
آن موقع ،چندان
جــای بازیهای
زبانی نبــود .تا آن
موقــع ،مهمترین
ویژگی ترانههایی
کــه محبــوب
میشدند ،سادگی
بــود؛ اینکــه
ترانــهای هر چه را
میخواست بگوید
با قابــل فهمترین
واژههــا و بــا
سادهترین اجراها
و در عیــن حال با
شستهورفتهترین
خو ا نند گــی
میگفت .اما ترانــهای که بنیامیــن میخواند،
پیچیدگیهایی داشت .مثال او فرم لکنت زبانی را
که تران ه به آن پایبند بــود ،به صورت خوانندهای
که لکنت دارد اجرا میکــرد یا در قطعهای دیگر،
به مخاطــب در ســفیدخوانی اختیــار میداد:
«امروز درســت /یکســاله ُو /دهماه ه ُو /دو روزه
که [ندیدمت]» .این ماجرا تــا آلبوم « »94هم
کشــیده شــده و مهمترین نقطه قــوت آلبوم،
هنوز هم اجرای مناســب این بازیهاست .متن
ترانههــای او ،راحتالحلقوم نیســت ،چنانکه
مقتضای موسیقی پاپ است که باشد .مثال این را
روی کاغذ ببینید« :اون که هی میره داره بمیره
ن که هــی داره میره بمیــره منم» یا از
منم /او 
آلبومهای قبلی« :تو رو من ،من تو رو /تو رو خدا/
خود خدا میدونه که من تــو رو /تو رو من /من تو
رو /تو رو من /من تو رو /دوست دارمت»؛ هر دوی
اینها روی کاغذ ،خیلی پیش پا افتاده و شاید در
نظر کســی که اینها را در کتاب ترانهای بخواند،

کممایه و سخیف به نظر برسند .اما ریتم مناسب
و ملودیهای ســاده و مهمتر از اینها لحنی که
بنیامین در خواندنش بــرای پرکردن این فاصله
روی کاغذ تا حنجره طی میکند ،از دالیلی است
که همین ترانههای پیش پا افتاده بارها شــنیده
شوند و لذتبخش باشــند .او این واژههای درهم
و گاه نامتجانــس
و گاه از شــدت
ســادگی ،سخیف
را ،بــا قابلیتها و
زیرکیهایــی که
در لحنگردانــی
و تعویضهــای
گاهبــهگاه ریتــم
دارد ،نــه تنهــا
میپوشــاند ،بلکه
ایــن بازیهــای
زبانــی را ،در ذائقه
شنیداری مخاطب
موســیقی پــاپ،
تثبیت میکند.
***
اگر دلتــان برای
«تنوین» تنگ شده ،بله «تنوین» ،آلبوم «»94
را بشــنوید! این هم از آن اصرارهــای بنیامین
بر اســتفاده از واژههای پیچیده [دســت کم در
ساحت ترانه؛ پیچیده] اســت .همان قطعه اول
آلبوم که «اشکال» نام دارد ،کلی کلمه تنویندار
را توی ترانــه ول کردهاند« :حتماً»« ،رســماً»،
«قطعاً»« ،عمداً» و «شــخصاً» .شــاید گاهی،
این اســتفادهها افراطی به نظر برســد ،اما اغلب
اجراهای درســتودرمانی دارد و تجربهای تازه
است.
راســتی ،اگر از آنها هســتید که تا کنون صدا و
موســیقی بنیامین را به خاطر نزدیکی آشــکار
آن به ریتمهای نوحهخوانیها نمیپســندیدید
[البتــه آن نوحهخوانیهــا کــه مــورد انتقاد
مداحان پیشکســوت بسیاری اســت] ،بگویم
که او توانســته بیشترین فاصله را با آن ریتمها
و افکتهای صوتی ایجاد کند؛ ریتمهایی ســاده
اما پرهیجان و پرکشش.
ميالد نقيپور
نوازنده گيتار الکتريک است

نمـايشآواز

قطعه موسيقايي «زيباي وحشي» علي قمصري ،اثري تازه و بديع در موسيقي ايراني است

تکآهنگ

زیبای وحشی
علی قمصری

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

32

محســن ظهوری وقتي 10ســال پيش آلبوم شعري اســت از «فريدون مشــيري» با نام «زيباي
«نقش خيال» با صداي «همايون شجريان» منتشر وحشــي» كه از رفتن مرد ماهيگيري به دل درياي
شد ،توجه بسياري از دوستداران موسيقي رسمي توفاني حكايت ميكند .بهتر اســت قبل از هر چيز،
يا همان ســنتي ايــران را به يك چيــز جلب كرد؛ همچون وقتي كه با يك اپرا ســروكار داريم ،يكبار
آهنگساز آن «علي قمصري» ،جواني 22ساله كه متن شعر مشــيري را كه در اين قطعه استفاده شده
براي نخستين كارش اشــعار موالنا را انتخاب كرده با هم بخوانيم:
بود و سازهاي ايراني را در كنار سازهاي ملل مختلف «زن :سحر چون میروی در کام امواج /کند تاب مرا
گذاشــت تا از تركيب تار و بمتار و تنبك و سهتار با هجر تو تاراج
گيتار و ويولن و طبال و ديجيريــدو ،آواز و تصنيفي مرد :منم یک مرد ماهیگیر ســاده /خدا نان مرا در
بســازد با رنگمايهاي كامال ايراني .نه اينكه كارش آب داده
در اين عرصه تازه بوده باشــد ،كه بارها و بارها پيش زن :تو را دریا همــي کوبیده صدبــار /ازین زیبای
از او شــده بود ،اما آهنگســازي و تنظيم قمصري وحشی دست بردار
در اين آلبــوم ،تازه بــود و شــنيدني و نويد ظهور مرد :چو میخوانندم این امواج از دور /همه عشــقم،
آهنگسازي زبردســت را به جامعه موسيقي ايران همه شوقم ،همه شور
ميداد .چهار سال پس از آن ،انتشار آلبوم تكنيكي زن :فریبش را مخور ای مرد ،زین بیش /به گردابش،
«آب ،نان ،آواز» با صــداي همايون ،نه تنها اين نويد به توفانش بیندیش
را به شدن رساند ،كه قمصري بهعنوان آهنگسازي مرد :نمیترسم نمیپرهیزم از کار /به امید تو میآیم
صاحبسبك شــناخته شــد .از آن زمان تاكنون ،دگربار
علي قمصري پژوهشهاي موســيقايي خود را رها زن :اگر از جان نمیترسی در این راه /بیاور گوهری
نكــرده و هربار چيــز جديد در كارهــاي تازه خود رخشنده چون ماه /بشوی از خانهات فقر و سیاهی/
ارائه ميدهد .مثل تازهتريــن اثرش ،قطعهاي بهنام که مروارید نیکوتر ز ماهی
مــرد :ز عشــقم گوهــری
«زيباي وحشي» كه توسط
تابندهتر نیســت /سزاوار تو
خــود او براي دانلــود روي
«زيبايوحشي»علی
زین خوشتر گهر نیســت/
اينترنت قرار گرفته است.
قمصری بيشتراز آنكه
ولیکن تا نباشم شرمسارت/
«زيباي وحشي» بيشتر از
قطعهايموسيقاييباشد،
فروزان گوهری آرم نثارت
آنكه قطعهاي موســيقايي
نمايشياستموسيقايي
راوي :زنــی خامــوش در
باشــد ،نمايشــي اســت
ساحل نشسته است /به آن
موســيقايي .اثري داستاني
زیبای وحشــی چشم بسته
كه روايــت غمانگيزش را از
اســت /بر او هــر روز چون
ماجراي يك مرد ماهيگير
سالی گذشــته است /هنوز
در حدود ششدقيقه بازگو
آن مرد عاشــق برنگشــته
ميكنــد .قمصــري در اين
اســت /نه تنها گوهری در
قطعه ،موســيقي ايراني را
دام ننشســت /که عشــقی
بهســوي روايتگري سوق
پاکگوهر رفت از دست».
داده و از انتزاع خارج كرده.
«هالــه ســیفیزاده» زن،
او قطعهاي عاشقانه ساخته
«پوریــا اخــواص» مرد و
كه مخاطب بايد داستان آن
خود علــي قمصــري هم
را از ابتدا تــا انتها پي بگيرد؛
نقــش راوی را در اين قطعه
داســتاني كه در دســتگاه
اجرا ميكنند يا بهتر اســت
موســيقي ايراني و بــا آواز
بگوييــم بخشهاي مربوط
ايراني ارائه ميشــود .متن
بــه خــود را ميخواننــد.
ايــن نمايش موســيقايي،

قمصري براي ارائه اين كار نياز به اجرايي نمايشــي
داشته؛ خوانندهها در اين ارائه آواز ،بازيگرند و متن
هم گفتوگويي اســت دونفره ،پس نقشآفرينان
يا همــان خوانندههــا بايد در لحــن و صداي خود
حس اين گفتوگو را بــه خواننــده منتقل كنند.
جداي از نحــوه بيــان و آواز خوانندههــا ،تنظيم
ملودي خلقشده با صداي ســازهاي سهتار ،دیوان،
کاخن ،تنبــک و دف و همچنيــن همآوايي «بهرخ
شورورزی» نيز به كمك آمدهاند تا قطعه بهتمامي
نمايشــي شــود .اين نمايش به زيبايي تمــام ارائه
شــده؛ وقتي خواننده بخش زن قصه ،اولين بخش
شــعر را زمزمهوار ميمويد تا مرد را از رفتن به دريا
منع كند ،مرد نيز در زير صــداي او ناله ميكند ،اما
براي شروع بخش خودش ،كه از شغل ماهيگيري
و رفتنش بــه دريا حكايــت دارد ،صدايي محكم به
خود ميگيــرد تا اين بــار ناله زن را زيــر صداي او
بشــنويم .ناله مرد ،زير ديالوگ منعشدنش توسط
زن ،و نالــه زن در بخشهايــي كه مــرد از رفتن به
دريا ميگويد ،نشانههاي عشــق اين دو را از همان
ابتداي قطعــه پيشروي مخاطب ميگــذارد تا در
بخش «همه عشــقم ،همه شــوقم ،همه شور» دو
صدا به هم بپيوندند و روايت عاشــقانه به اوج خود
برســد .از اينجا به بعد كمكم وارد بخش دوم شعر
ميشويم تا به تراژدي نهايياش برسيم .زن ،دوباره
سعي ميكند مرد را از توفان بترساند و خوانندهاش
لحني مجابكننده به خود ميگيــرد .اما وقتي كه
با لحن عاشــقانه ولي محكم مرد روبهرو ميشــود،
خواستهاش را كه آوردن گوهر به جاي ماهي است،
بيان ميكند .از همان ابتــداي خواندن اين بخش از
شــعر ،نالههاي مرد زير صداي زن شدت ميگيرد و
مخاطب را آماده فاجعه ميكند .ريتم موســيقي در
گفتن «ز عشقم گوهری تابندهتر نیست »... /توسط
مرد ،شــدت ميگيرد و ناگهان با قبول خواسته زن
كه «ولیکن تا نباشم شرمســارت /فروزان گوهری
آرم نثــارت» از حركت ميايســتد .از اينجا به بعد
هقهق زن را به صورت آوايي مداوم ميشــنويم و
صداي راوي را كه از برنگشــتن مرد ميگويد .ريتم
همچنان آرام و غمانگيز است تا در انتها كه «رفت از
دست» را ميخوانند ،دوباره اوج بگيرد .اوجگرفتني
كه اينبار شيون اســت و زاري .نمايش موسيقايي
علي قمصــري با صــداي راوي كه ايــن جمله را با
حسرت تكرار ميكند ،تمام ميشود.

محسن ظهوری ،دبیر تحریریه ماهنامه
«سرزمین من» است .او برای «روشن» از
موسیقی و سریال مینویسد

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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عکــس

بهسویجشنوارهعکاسی

ما میخواهیم با کمک یک صفحه پرطرفدار عکس و عکاسی در
اینستاگرام ،در روزهایی که همه شوق عکاسی دارند ،عکسهای روزمره یا
هنریمان بهتر شود و عکاسهای زبده جدید شناخته و تشویق شوند

دورهاول

شبکههای اجتماعی ،مدتی است فضا را برای برگزاری مســابقات هنری و ادبی مختلف باز و فراهم کردهاند .در این میان« ،عکسینه» در قالب مسابقهای مربوط به عکس ،در
اینستاگرام ،به عنوان شبکهای عکسمحور ،از چندماه پیش با هدف ایجاد فضای رقابتی بین عالقهمندان به هنر عکاسی فعالیت خود را آغاز کرد ه است .این صفحه ،مخاطبان
فراوانی دارد و میخواهد با دقتی که در انتخاب موضوعات رقابتی ،به خرج میدهد ،عکسهایی در خور توجه مخاطبان منتشر کند .دومین هدف این مسابقه ،دعوت از داوران
بهنام رشته عکاسی است؛ عکاســان بزرگی چون حسن غفاری ،عباس عربزاده و مجید ناگهی .اما هدف سوم ،تشــکیل گروهی از عکاسان توانمند برای بررسی و انتخاب
عکسهای ارسالی برای شرکت در بخش مسابقه بوده است .این مسابقه ،خالف اغلب مســابقاتی از این دست ،سعی دارد دالیل عدم انتخاب یک عکس را در راهیابی به بخش
مسابقه با جوابیهای هر چند مختصر ،به اطالع صاحب عکس برساند .این مسابقه در نظر دارد با همکاری مجله «روشــن» از عکسهای برگزیده نمایشگاهی ترتیب داده و به
برندگان جوایزی نفیس هم اهدا کند .در این صفحه تازه «روشن» ،هر بار ،به معرفی و بررسی دو برنده یک دوره از مسابقه خواهیم پرداخت.

منتـخب
پسندعموم

میالد معصومنیا
متولد  /74دانشجوی
دانشگاه افسری ارتش
پشت هر عکس باید حرفی نهفته باشد .هر عکس
باید در ذهن مخاطب جاری شــود .جــدای از بُعد
زیباییشناسی ،انتخاب صحیح زاویه و کادربندی
درســت ،باعث میشــود مخاطب درک بهتری از
موضوع داشته باشد .خورشیدی که در این عکس،
در حــال غروب اســت و تابش نــوری بیرمق به
دریایی که آرام به نظر میرسد و قرارگرفتن کشتی
متروکهای که در فضایی ضد نور قرار گرفته ،همه و
همهفضاییبهغایتزیباراساختهاست.

منتـخب
داوران
عباس اشکواری
متولد 1365تنکابن
از جزیره کیش
در عکاســی طبیعت نکتهای که بیش از هر چیز دیگر
حائز اهمیت است« ،رنگ» است .آنچه این عکس را
در ذهن مخاطب چشمنواز مینماید استفاده درست
و بینقص عکاس از همین عنصر اساسی عکس رنگی
اســت .همچنین فضاســازی خالقانه که باعث شده
طبیعتی بکر و دســتنخورده در ذهن مخاطب نقش
ببندد.
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«روش
ن» است

این زن می
بیتفاو شــود .این
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ـ
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ج
د
ی
ن
این ط
شان از آ
بقه جامعه
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و بین گاه در کارنامه هنری ا صربهفردی
و ساب
نده را چ
قه نداشته
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ـ
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ـ
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ـ
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و
ش
ع
ی
ت به دوره
ش
ه
زی
و
ت
د
س
ب
ه
د.
ی
ه
ن
دا
ن
ح
ای
ت
ی
ش
ش
ت
ا
ســ
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ـ
ا
ر
کا
ی
ر
ق
ش
خ
ت
یا
ه اس
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نید ،شــما به چند د ها دیدهاید.
ل

ی
ط
دل
و
ی
ن
ـ
الن
ـ
ش
ی
ی
ن
ل
نم 
شــ
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ت
ر
گ
ه
ش
پا
م
ش
د
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ـ
ق
ک
ر
ر فیل
ی
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کالس
ه با فیلم م
ی
ی
ش
ک
خ
ر
با
ص
ش
ط
ـ
ـ
م
و
ـ
ی
د ل
ـلف
پ
د ،اما
فیلــم حــس اعتم شــود .این
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طوالنــی»
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ـ
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راح
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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سریــال

بازگشتماتريكس

سازندگانسريفيلمهـايپرطرفدارماتريكـس،سريالـيعلميتخيليساختهانـد

محســن ظهوري فيلمهــاي «ماتريكس» را
ديدهايد؟ دوستشــان داشــتيد؟ پــس حتما به
تماشــاي ســريال «حس هشــتم» ()Sense8
بنشــينيد و از تخيــل «واچوفســكي»ها لــذت
ببريد .البتــه كه از نظــر معنايي ،اين ســريال به
پــاي ماتريكسها نميرســد ،اما قرار هــم نبوده
همچــون ماتريكــس اينبــار مفهومي فلســفي
دســتمايه فيلمــي هيجانانگيــز و عامپســند
شــود .در حس هشــتم ،همراه با واچوفسكيها،
دوباره پــا به دنيــاي علميتخيلــي ميگذاريم و
اينبار قرار اســت فقــط لذت ببريــم .لذت ديدن
صحنههاي اكشن ،عاشقانه ،غمانگيز و بهخصوص
درگيريهاي حســي پنهان در شــخصيتها .اگر
در ســري فيلمهاي ماتريكس با يــك ابرقهرمان
طرف بوديم ،اينجا قهرمانها زيادند؛ كســاني كه
بايد با همكاري هم ابرقهرمان را بســازند تا از پس
ابرضدقهرمان قصه برآيند .ســريال حس هشتم را
شــبكه نت فليكس ( )Netflixتوليد و يكماهي

حس هشتم
میشل
استراکزینسکی و
اندی واچوفسکی
نتفلکس

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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اســت كه به صورت يكجا روي اينترنت قرار داده.
همان شبكهاي كه با توليد سريال «خانه پوشالي»
همراه با ســتارههايي چون «كوين اسپيســي»،
«ديويد فينچر» و «جوئل شــوماخر» پا به عرضه
توليد سريال گذاشت و نشان داد كه راه متفاوتي را
در سريالسازي در پيش گرفته است.
دستگاه تفريح و رويا
«قهرمان  +ضدقهرمان  +اختالف = تنش»« .تنش

 +تخيل  +هاليوود = فيلم هاليوودي» .سالهاست
كه دانســته يا نادانســته ،تعريف مــا از فيلمهاي
هاليوودي بر مدار ايــن معادله چرخيده .فيلمهای

هاليوودي در تعريف عام ،عموما فيلمهاي جذابي
هستند كه فاقد محتوايند و براي سرگرمي ساخته
ميشــوند .گرچه فيلمنامهنويســان هاليوود ،در
فيلمها ديالوگها و نكتههاي زيبا هم ميگنجانند،
اما اصل و اساس يك فيلم هاليوودي بر پايه تفريح
است و لذت مخاطب .فيلمسازان بسياري تاكنون
به ديوار سرســخت اين معادله ،پتــك كوبيدهاند.
چه كساني كه از سينماي مســتقل راهي هاليوود
شدند تا فيلمهاي مفرح بسازند و چه كساني كه در
درون ساختار هاليوود ،دست به ساخت فيلمهاي
مفرح روشــنفكري زدند .برخــي از اين فيلمهاي
هنري و روشــنفكري ،گرچــه در ســامانه خود
هاليوود توليد شدهاند ،اما ديگر بهعنوان يك فيلم
هاليوودي شناخته نميشــوند .نمونهاش «ادوارد
دســتقيچي» ســاخته «تيم برتون» كه گرچه
فيلمي بسيار مخاطبپسند بود اما در قصهپردازي،
طراحي صحنه و شخصيتپردازي ،قواعد هاليوود
را درهم شكســت و ســاختار نويني ارائه داد .اما
واچوفســكيها كار ديگري كردند؛ آنها دلبسته

قصهپردازي هاليوودي هســتند و فيلــم را براي
تفريح مخاطب ميسازند .آنها در كنار اين عالقه،
دلمشــغوليهاي ذهني خاصي هم دارند؛ عاشق
عرفان شرقاند و فلســفه غرب را خواندهاند .آنها
ميخواهند در فيلمشان از دغدغههاي ذهنيشان
در ســاختاري كامال هاليوودي بگويند؛ موفق هم
ميشوند .ماتريكس ،در صدر پرفروشهاي جهان
مينشيند و نام واچوفسكيها ناگهان بهعنوان يكي
از مهمترين كارگردانهاي جهان ثبت ميشود.
شــيوه فيلمســازي هاليوودي (آن چيزي كه در
تعريف عام مينامند) بسيار پرطرفدار است .سري
فيلمهاي مشــابه ،با موضوعات و شــخصيتهاي
تكراري ،هرســاله در سراســر جهان بــه الگوي
فيلمهاي هاليوودي ســاخته ميشــوند؛ از «چن
كايگه» در چين تا «لوك بســون» در فرانســه .و

البته درون اين ســاختار هم ساختارشــكنيهاي
زيادي صــورت گرفتــه؛ فيلــم «بدو لــوال بدو»
ســاخته «تام تيكور» نمونه بســيار خوبي از اين
فيلمهاست؛ فيلمي با ريتم بسيار سريع و موضوعي
جذاب ،كه نه تنها مخاطبان عــام ،بلكه مخاطبان
خاص سينماي روشــنفكرانه را هم جذب انديشه
محتوايي خود كرد.
خواندن ايــن مقدمه كوتاه ،براي معرفي ســريال
«حس هشــتم» الزم اســت .واچوفســكيها با
«ماتريكس»شــان در آمريكا و تيكور با «بدو لوال
بدو» در آلمان ،نمونههاي موفــق فيلمي جذاب و
مفرح و در عينحال پرمغز ساختند .پس بعيد هم
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به نظر نميرســيد كه اين كارگردانها در كنار هم
فيلم بسازند؛ اتفاقي كه در «اطلس ابر» افتاد و حاال
تا حدودي در «حس هشتم».
ســريال «حــس هشــتم» حاصــل كار
واچوفسكيهاســت و كارگردانــي بخشهايي از
آن را هم به تام تيكور ســپردهاند؛ كارگرداني كه با
فيلمهاي «عطر» و «بهشت» به يكي از فيلمسازان
نــامدار ســينماي جهــان تبديل شــد .نزديكي
فكر و تخيل آنهــا در ارائه صحنههــاي جذاب و
گفتوگوهاي پيچيده ،باعث شــده كه در «حس
هشتم» با يك سريال جذاب و ديدني طرف باشيم.
ســريالي كه در عين پيچيدگي موضوع ،بهراحتي
مخاطب را تا آخرين قســمتها پيــش ميبرد .به
خصوص كه «جیمز مکتیگو» سازنده فيلم «وي
مثل وندتا» هم در اين كار با آنها شــريك باشد؛
كسي كه ماسك وندتاي سراسر حادثهاياش در آن

فيلم ،به نمادي براي آزاديخواني در غرب تبديل
شد.
شبكه انساني
هفتنفــر در هفتگوشــه جهان به هــم متصل
ميشــوند .اين موضوع بارها در سينما و تلويزيون
دســتمايه ســاخت آثار جذاب قرار گرفته است.
ارتباط فرامادي فيلم «زندگــي دوگانه ورونيكا»
ساخته «كريستف كيشلوفسكي» از مشهورترين
اينهاست .اما در سريال «حس هشتم» قرار است
اين موضوع در خدمت لذت و تفريــح قرار بگيرد،
براي همين هم ســريال پر شــده از ايدههاي نو و
صحنههاي منحصربهفرد.
هفت نفر يا به قول خود ســريال هفت آدم «آگاه»،
كه جهش ژنتيكيشــان نويد نســل آينده بشر را
ميدهد ،ميتوانند در كنار هم باشــند .پسري در
«نايروبــي» گير اراذل و اوباش افتــاده و همزمان،
دختري در كره جنوبي در رينــگ مبارزه ،مردي

را زير ضربات مشــت و لگد گرفتــه .آنطرفتر در
شيكاگو ،پليسي در اتاق تيراندازي به هدف نشانه
رفته كه پسر در نايروبي با مشــكل بزرگي مواجه

ميشود .اوباش به ســمتش ميآيند در حالي كه او
نميتواند از اسلحه خود استفاده كند ،پس ناگهان
پليس شــيكاگو ،خود را در نايروبي ميبيند ،جاي
پسر ،و به آنها شليك ميكند .گرچه با اين شليك
مشكلي حل نميشــود و اوباش پسر را به باد كتك
ميگيرند .اينجاســت كه ناگهــان ،دختر درون
گ مبارزه ،ناگهان خود را در نايروبي و رودرروي
رين 
اوباش ميبيند و مشــغول مبارزه با آنها ميشود.
دختر هنوز در سئول است و پليس هم در شيكاگو.
آنها فقط ميتوانند در فكر پســر بروند و توانايي
خود را به او قرض دهند.
بله ،همانطور كــه در اين بخش كوتاه از ســريال
معلوم اســت ،با ســريالي علميتخيلي از هاليوود
طرفيم ،اما بــاور كنيد كه قرار نيســت به پاي يك
سريال سطح پايين بنشــينيد« .حس هشتم» پر
است از ايدههاي تازهاي كه رخدادن هر كدامشان
احسنتي براي فيلمنامهنويسان به همراه ميآورد.
دختري در هند كمد لباسهايــش را باز ميكند و
پر از لباسهاي مردانه اســت .به دور و بر خود نگاه

ميكند و خود را در خانه پسري در آلمان ميبيند
كه روي تخت دراز كشــيده .پســر هم با بازكردن
چشم ،خود را در اتاق دختر هندی ميبيند .هر دو
كنار همانــد و دور از هم .هــر دو همزمان هم هند
را تجربه ميكننــد و هم آلمــان را .درآوردن اين
صحنه شايد در نوشتن كار آنچنان سختي نباشد،

اما بهتصويركشــيدن آن بسيار ســخت است .دو
شخصيت با هم صحبت ميكنند و دوربين يكبار
آنها را روي صخرهاي در هند نشــان ميدهد و بار
دوم در صندلي كافهاي در آلمان .آبوهواي آلمان
باراني است و هند آفتابي .هر پالني از اين گفتوگو
كه به پالن ديگر كات ميخــورد ،كل صحنه تغيير
ميكند و يكبار در هند قــرار ميگيريم و بار ديگر
در آلمان .مهمترين نكتهاي كه ذهن يك فيلمبين
را به خود مشــغول ميكنــد ،درســت درآمدن
راكوردهاســت .كل اين گفتوگو يكبــار با دكور
هند و يكبار هم با دكور آلمان فيلمبرداري شده و
در تدوين ،پالنها اينگونه كنار هم قرار گرفتهاند.
اما نكته اين اســت كه نه تنها بازيگران بايد حركت
بدن ،تغيير چهره و احساس دروني خود را در هر دو

فيلمبرداري رعايت كننــد ،بلكه بايد كوچكترين
نكات هم با هم همخواني داشــته باشد تا مخاطب
در ميان اين فضاهاي غريب سردرگم نشود .انصافا
واچوفسكيها از پس اين كار برآمدهاند و انگار نه با
يك منشــي صحنه ،كه با تيمي از منشي صحنهها
فيلم را اداره كردهاند .پسر دقيقا زماني كه در آلمان
رويش را به سمت كافه ميگرداند ،لب پايين خود
را به دنــدان خود گرفته و وقتــي صحنه به حضور
آنها در هند كات ميخورد كه پســر رو برگردانده
تا غروب خورشيد را ببيند ،هنوز لب پايينياش به
دندان اســت و دختر هم همچنان در همان حالت
قبلي ،يعني سر را پايين انداخته .اين اندازه از دقت
در كارگرداني جزیيات ،باعث شده تا هضم موضوع
سردرگم اين فيلم براي مخاطب راحتتر باشد.
گرچه حتي تا پايان فصــل اول هم بهصورت كامال
دقيق متوجه وصلشــدن ايــن آدمها بــه هم و
خواســته اصلي ضدقهرمان داســتان (دكتري كه
دنبالشان ميگردد) نميشــويم ،اما هر قسمت از
اين ســريال ،آنقدر صحنههاي تازه و بكر دارد كه
خود به خود آدم را جذب ميكند.

همهچیزخوان
کتــاب

میگریـیومیخنـدی
عجبمردهنرمندی!

دربـارهمواجهـهطنـزآلودبافاجعـهدریکرمـان
یک فیلم و در یادداشتـی از سهراب سپهـری

سالخخانه شماره پنج
کورت وونه گات
ع .ا .بهرامی
روشنگران و
مطالعات زنان

هنوز در سفرم
سهراب سپهری
فرزان

فیــلم

زیرزمین
امیر کاستاریکا
نیویورک ویدیو
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الیاس کیانزاده میتوانم همین ابتدای کار خیالتان را
راحت کنم که اگر دلداده آثار ادبی و هنری از آنها که برای
جنگ ،قحطی و مصائب مرگبار ناله و وااســفا سرمیدهند
هستید ،آبمان در این دو صفحه با هم در یک جوی نخواهد
رفت .میدانم که بســیاری از آثار هنری بــزرگ جهان ،اعم
از فیلم و داستان ،از همین دســت بودهاند؛ مثال شما کامال
حق دارید از ارزشهای «بیمار انگلیسی» که فیلمی درباره
فجایع جنگ جهانی اســت یــا «مادام بــوآری» که رمانی
درباره مصائب رقتبار عاطفی اســت ،دفاع کنید و بنشینیم
ســاعتها دربارهشــان با هم حرف بزنیم ،امــا لطفا عجول
نباشید .قبول! جنگ و فاجعه ،موضوعاتی گلدرشتاند که

اتفاقا بسیار به درد ساختن شــاهکارهای هنری میخورند،
اما صبر کنیــد ...اینجا درباره آثاری ســخن خواهیم گفت
که در همینبارهاند؛ هم در دل فجایــع جنگهای جهانی
رفتهاند و هــم از مصائب زندگــی گفتهاند ،اما دســتکم
حالتان را خراب نمیکنند .خراب که نمیکنند هیچ ،ســر
کیفتان هم میآورند و چهبسا اگر بهشان دل بدهید ،راهی
نداشته باشــید جز اینکه درست وســط میدان فاجعه از
خنده رودهبر شوید.
***
حقیقت این اســت که مدتهاســت کســی وقعی به
نالههای مکشمرگما نمیگذارد .دوره و زمانه «وای

برادر! بیا و ببین که چه بالیی سرمان آوردند ...چه ظلمها که
بر ما روا داشتند و اینها» سر آمده است .رفتن به دل فاجعه
و اغوای مخاطب ،بهمانند گذشــتهها کار سادهای نیست؛ به
صرفِ گفتن و نشاندادن فاجعه ،کسی خم به ابرو نمیآورد.
شاید پیش از این ،همین که اثری خوشساخت در اینباره
ارائه میشــد و چند گره عاطفی هم آن وسطها کار گذاشته
میشد ،کافی بود تا احساسات مخاطب برانگیخته شود .اما
کالن مرگ،
مدتهاســت،
گفتــن از روایتهــای ِ
فاجعــه ،عشــق و امثالهــم و
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کورتوونهگاتآمریکاییوامیرکاستاریکایصربخوببلدند
شماراوسطمیدانفاجعهبخندانند؛سهرابسپهریهممدعی
بودحضورفاجعه،آنیدنیاراتلطیفمیکند

بهدســتگرفتن نبض مخاطب از این طریق ،ســخت شده
اســت .بدیهی است که شــما مثل شــاعران و فیلمسازان
50،60سال پیش ،نمیتوانید تنها به بیان بیواسطه و عریان
فجایع بسنده کنید و منتظر چاپهای متعدد کتابهایتان
و فروش مضاعف بلیتهای سینماهایی باشید که
فیلمتان را به نمایش گذاشــتهاند .پس چه باید
کرد؟ اینجــا میخواهیم از چنــد نمونه موفق
حرف بزنیم که توانســتهاند بیان بــروز فاجعه را
باورپذیر کنند و مهمتر از آن ،کاری کنند که طنز
و فاجعه ،طوری کنار هم بنشینند که هیچیک
توی ذوقتان نزند.

وقتی حضور فاجعه ،دنیا را تلطیف میکند
سهراب سپهری ،شــاعر و نقاش معاصر ،را به طعن و کنایه
میراندند که چه نشستهای پای ســپیدار و جوی آب روان
وقتی که از ویتنام ،بوی اســتخوان ســوخته بلند اســت.
سرخوشــی شــعرهای او بند
مهمتریــن آدمهایی که به
ِ
میکردند یکی احمد شــاملوی شــاعر بود و دیگری رضا
براهنی منتقد ادبی .بــه او میگفتند «بچهبودای
ِ
اشرافی»؛ میگفتند ســپهری چگونه میتواند به
امن عیش برسد و بگوید پاسبانها همه شاعرند
[اشاره به قسمتی از شــعری از او« :پدرم وقتی
مرد /پاســبانها همه شــاعر بودند»] .او هــم که هیچگاه
آدمی نبود که پاســخ منتقدانش را بدهــد .تا مدتها همه
فکر میکردند تنها یادداشــتی که از او موجود اســت ،آن
یادداشــتی اســت که برای یکی از مجلههای ورزشی دهه
 50ارســال کرده ،اما بین یادداشــتهای پراکندهاش ،که
بعدها منتشر شد ،متن کوتاهی هســت که انگار دقیقا در
پاسخ به اینگونه انتقادها نوشــته شده است« :یادم هست
در بنارس میان مردهها و بیمارها و گداها از تماشــای یك
بنای قدیمی ،دچار ستایش ارگانیك شــده بودم .پایم در
فاجعه بود و سرم در اســتتیك .وقتی كه پدرم ُمرد،
نوشتم :پاسبانها همه شــاعر بودند .حضور فاجعه،
آنی دنیا را تلطیف كرده بود .فاجعه آن طرف ســكه
بود وگرنه من میدانســتم و میدانم كه پاسبانها
شاعر نیستند» (هنوز در ســفرم ،سهراب سپهری،
از یادداشــتها ،یادداشــت  7فروردین در آبادان).
دقت کنید ...میگوید بین آن همه آد م فقیر و گرسنه
و بیمار ،به جای اینکه فاجعه را به تماشــا بنشیند ،مبهوت
زیبایی یک بنای قدیمی شــده .درســت اســت! این نگاه
زیادی عرفانی است ،اما نزدیکیهایی به ایده «زیرزمین»،
فیلمی که دربارهاش ســخن گفتیــم ،دارد .هر دو در
متن درد و رنــج ،دریافتهاند کــه نگاهی دیگرگون
ِ

به فاجعه ،میتواند ترسیم ســیمای آن را باورپذیرتر کند.
ســپهری پی برده که آن بنای برآمــده از زمین در بنارس،
کــه احتماال به لحــاظ معمــاری زیباییهایی هــم دارد،
میتواند تورم دردناک زمین آنجا باشــد که از ریشه درد
و رنج مردمانش باال رفته؛ همانطوری که کاســتاریکا نیز،
نامالیمات جنگ جهانی را در قالب موقعیتی غیرمعمول
روایت کرده اســت .شــاید بتوانیم به این
بگوییم درک و دریافتی سرخوشانه برای
گرفتــن حقیقتهــای دردناک یا
بههیچ
ِ
انداختــن پذیرفتن
دســتکم بهتعویق
ِ
بیچونوچرای آنها.
بله ،رسم روزگار چنین است
اما میدانید مادر این نوع نگاه به فاجعه چه کســی اســت؟
اصال مرگ خودش هم در راســتای تکمیل و تثبیت همین
نوع نگاه بود! وقتی 40ســال ســیگار «پالمال» کشــید
و چیــزیاش نشــد و بــه آن کارخانه دخانیات شــکایت
برد که این چه ســیگاری اســت که تولید میکنید که خم
هم به ابروی ریــه نیاورده ،یک روز از چندپلــه افتاد و مرد!
«کورت وونــهگات» ،یکــی از عجیبتریــن و مهمترین
داستاننویسهای آمریکا بود .اگر رمان معروف «سالخخانه
شــماره پنج»اش را که سال  1969منتشــر شده ،خوانده
باشــید ،حتما تا اینجای این یادداشت تعجب کردهاید که
عجب! مگر میشــود فیلمی تا اینقــدر قرابت با یک
رمان داشــته باشــد در حالی که حتی اقتباس آزاد از
آن نیست .بله ،وقتی شــیوه پرداخت یک قصه ،بتواند
جهانی تــازه در نگاه بــه امری کالن چــون جنگ
بیافریند ،همینطور میتوانــد بر آثار پس از خود تاثیر
بگذارد و راهگشا باشد .اما اگر این رمان را نخواندهاید ،بگویم
که در این رمان هم که به بمباران شــهر «درسدن» آلمان
توسط متفقین مربوط است ،عدهای در سالخخانهای گرفتار
آمدهاند و در ایــن زیرزمین نیز همان اتفاقــات طنزآلودی
میافتد که در زیرزمین شــهر بلگراد فیلم «زیرزمین» برای
بلکی و دوستانش میافتاد .هربار که فاجعهای رخ میدهد،
وونهگات مینویسد« :بله رســم روزگار چنین است»؛ وقتی
ســربازی را تنها به خاطر دزدیدن قوری اعــدام میکنند
همین را مینویســد و آنقدر این را تکــرار میکند تا حتی
وقتی که به رادیو دعوت شــده تا درباره مرگ رمان
سخنرانی کند ،باز هم بنویســد« :بله ،رسم روزگار
چنین است» و شــما از خنده به خودتان بپیچید...
وقتی که رنج ،لبخند میسازد« .بیلی پیل گریم» در
«سالخخانه شــماره پنج»« ،بلکی» در «زیرزمین»
درون سهراب ســپهری وقتی در بنارس پی
و آن باو ِر ِ
برده بود که میشود طور دیگری به فاجعه پرداخت ،هر
ســه در فواصل مختلف ،موفقیت پرداختن به ایده مواجهه
طنازانه با فاجعه را به ما نشــان دادهاند .حاال ،کارتان سخت
شده؛ اگر هنوز بر سلیقهای جز این نگاه ،پافشاری میکنید
که هیچ ...وگرنــه این ســه را دریابید تــا فاجعه ،آنی
دنیایتان را تلطیف کند.

الیاس کیانزاده ،شاعر و
داستاننویس است

زیرزمین باروت؛ بگو ،بخند ،بمیر
در
ِ
واقعا حیرتآور اســت ،اما خــب اتفاق افتاده؛
به بلگرا ِد ســال  1941اگــر برویــم ،آلمانها
همینطور بمب اســت که روی ســر مــردم صرب
خالی میکنند .فیلم «زیرزمین» امیر کاســتاریکا با همین
بمباران شروع میشــود؛ همه بمباران اما با صحنههایی از
خوشگذرانــی و فانتزیهای ســبک و نرم همراه اســت.
گروهی از مبــارزان صرب با دســتهای از موزیک به شــهر
میرسند از جمله «بلکی» و «مارکو» .سه سال بعد ،متفقین
شهر را تســخیر میکنند .مارکو ،دوستش بلکی را به همراه
عدهای دیگر به زیرزمینی میبرد و مخفیشــان میکند تا
از آنجا اســلحه بســازند و به مقاومت یاری برســانند .اما
دورکردن بلکی از
انگیزه اصلی مارکو از این صحنهآرایــی،
ِ
زنی اســت که بین او و دو دوســت ،مثلثی
عشقی برقرار است .مارکو با همین انگیزه،
دوســتانش را 20ســال در آن زیرزمین نگه
میدارد و با اینکه سالهاســت جنــگ به پایان
رســیده و بلگراد در صلح به ســر میبرد،
آنها تصور میکنند بیــرون از زیرزمین،
نازیهــا هنــوز راستراســت میچرخند.
صورت قضیه ،فاجعهای انسانی اســت؛ عدهای بیکه بدانند
جنگ به پایان رسیده و باروتها و اسلحههایی که میسازند
صرفا برای فروش و ســودجویی مارکو که حــاال در دولت
تیتو ،برای خودش کارهای شــده ،اســتفاده میشــود ،در
زیرزمین ،زندانیاند .میشد از این ماجرا یک درام تمامعیار
با حرفهای قلمبه و جانسوز در ترسیم فاجعهای انسانی در
دل جنگ بینالملل دوم ســاخت ،اما کارگردان ،هوشیارتر
از اینهاســت .او خواســته در عین حال که ترسیم زوایای
مختلف این فاجعه را قوت میبخشــد ،تصاویری بسازد که
در عمق رقتباربودن وضع زندگی آدمهــا ،آنها را طوری
نشــان دهد که در همــان زیرزمین خــوش میگذرانند،
ازدواج میکنند و صبح را با موســیقی و نوشخواری به شب
میرسانند .اما در  1961طی اتفاقی بهغایت مسخره و پیش
پاافتاده ،باالخره پس از 20سال از زیرزمین بیرون میروند.
بلکی فکر میکند ســرانجام به آرزوی دیرینهاش که همانا
رودررویی با نازیهاســت رســیده .بیرون قاعدتا 20سالی
اســت صحنهای که او آرزویش را دارد ،به چشــم ندیده ،اما

در موقعیتــی کامال کمیــک ،گروه فیلمبــرداری ،در حال
تولید صحنههایی از یک فیلماند که ماجرای مقاومت بلکی
و مارکو در بلگراد دودهه پیش را بازســازی میکند .بلکی
به پشت صحنه میرســد و بازیگر نقش خودش و مارکو و
ســربازهای نازی را میبیند و اینگونه است
که ماجرای صحنهآرایی مارکو در زیرزمین،
در واقعیت هم برای بلکی دنبال میشــود و
ادامه پیدا میکند .واقعا سخت است .ظاهرا
همهچیز در لفاف طنز و لودگی رفته ،اما حقیقت
این 20سال و حقیقت این یکروز که ناخواسته
به آن ســالها اضافه شــده ،حقیقتی بســیار
دردناک اســت .از اینجا به بعــد فیلم هم ،هم
تراژدی تمامعیار دارد ،هم طن ِز درستودرمان.
«زیرزمیــن» ،یکی از مهمترین دســتاوردها در
پرداختن اینگونه به فجایع اســت؛ فیلمی که سند
ِ
پرداختن بیمداخله طنز و مطایبه به درد و
شدن
ِ
کمرونق ِ
رنج را امضا کرده است.
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درستایـشگلکوچیـک

درباره  FIFA16که از شما یک مربی تمام عیار فوتبال میسازد
محمد یوسفیزاده هنوز خورشید خودش را به نیمهراه ظهر هم نرســانده بود که بچهها یکییکی میرسیدند .یک کوچه هشتمتری و 10،12پسر
نوجوان که همه یک وجه مشترک داشتند :عشق به فوتبال .یک نفر مسوول توپ و عملیات الیهکردنش بود ،یک نفر یک جفت دروازه داشت که بر
خالف دروازههای آهنی که توی همه کوچهه ا پیدا میشدند ،پالستیکی بود و با شن سنگین میشد و همین دروازههای خاص آبی و قرمزشده بودند
یـرونالدو» اختراع نشده بود و هر کسی برای خودش لقبی داشت .یکی «باجو»
وجه تمایز فوتبالیستهای کوچه ما .آن زمانه ا هنوز دوقطبی «مس 
اسطورهاش بود و یکی «فیگو»؛ یک نفر «دل پیرو» ،یک نفر «زیدان» و آن وســطه ا یکی هم بود که عشق اول و آخرش «علی کریمی» بود و هنوز هم
هست .ما یک دروازهبان هم برای مواقعی که دروازهه ا را با سنگ بزرگ میکاشتیم ،داشتیم که از شیرجهرفتن روی کوچههای خاکی آن زمان نمیترسید و
برای اینکه ضد ضربه هم بشود ،شلوار ابریهای مخصوص دروازهبانی میپوشید .توپ چهلتکه هم که حرفش را نزنید ،چون از مظاهر بورژوازی به حساب میآمد و هیچ وقت
نتوانست با توپهای راهراه صورتی و سفیدی رقابت کند که یکی باید برای آن یکی فدا میشد تا مثال زانوهایمان آب نیاورند و تابستان را خانهنشین نشویم .زندگی ما همان
کوچه خاکی بود با همسایههای همیشه شاکی و بچههایی که لباس برزیل و ایتالیا را با کتوشلوارهای مارکدار عوض نمیکردند .اما این روزها دیگر خبری از دروازههای آهنی و
توپهای پالستیکی نیست .مسی و رونالدو جای ستارههای رنگارنگ فوتبال را گرفتهاند و فوتبال در بسیاری از موارد تنها به بارسلونا و رئالمادرید خالصه میشود .این روزها،
فوتبال رابایدبهجای کوچههایخاکیدرتلویزیونهایفول اچدیدنبال کرد.
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باز هم دوقطبی
به نظرم باید چند نفر روانشــناس و جامعهشناس
دور هم جمع کرد و از آنها پرســید دلیل این همه
دوقطبیگرایــی در فوتبــال چیســت؟ عالوه بر
مسیـرونالدو و بارســلوناـرئالمادرید ،در
دنیای مجازی هم این اتفاق تکرار شــده
است .اگر روی رایانه یا کنسول فوتبال
بازی میکنیــد یا طرفدار ســری
 FIFAهستید یا  .PESمثل همه
جاهای دیگر ،اینجــا هم کلکل و
گاهی اوقات درگیری لفظی همیشــه
به راه اســت .رقابــت  EA Sportsو Konami
در تولید بازیهــای فوتبالی به دهه  90میالدی
برمیگــردد .اولینبار در ســال  93بود که
 EA Sportsیــک بــازی فوتبالــی
تحت لیسانس فدراسیون جهانی
منتشــر کرد و از
ایــن بابــت پدر
بازیهــای نوین
فوتبالی به حســاب
میآید .ســه ســال بعد و در سال
 ،1996کونامــی هم بــا معرفــی Winning
11( Elevenبرنــده) بــرای کنســول
پلیاستیشــن رقابت با  EAرا آغاز کرد .نکته
عجیب آنکــه کونامی تا ســال  ،2007از دو
اســم برای بازی فوتبال خود استفاده میکرد؛
 Winning Elevenبرای کاربران آمریکای
شــمالی و  Pro Evolution Soccerبرای
کاربران اروپایی .اما در نســخه 2008

هر دو نسخه تحت عنوان واحد Pro Evolution
 2008 Soccerبه بازار عرضه شدند و از آن به بعد
بود که این ســری با نام  PESشــناخته میشود.
 EAاما تقریبا همیشــه از روند یکســانی استفاده
کرده و بازیهای این کمپانی با پســوند سال روانه
بازار میشوند و تا به حال 23عنوان از سری FIFA
در اختیار عالقهمنــدان آن قرار گرفته اســت .اما
این عدد و رقمهــا فقط به درد کســانی میخورد
که میخواهند بــاز هم برتری برنــدی را که از آن
طرفداری میکننــد به رخ بکشــند ،وگرنه برای
خیلی از ما فوتبــال از بازی ایران و اســترالیا و آن
وقتهای تلفشده تمامنشدنی شروع شد.
بههرحال ،هر چند  PESهواداران بســیار زیادی
در سراسر دنیا دارد ،ســری فیفا پر طرفدارترین
بازی ورزشی سالهای اخیر بوده .اگر فکر میکنید
فوتبال بازیکردن در رایانه یا کنســولها بازی کار
بیهودهای است ،باید بگویم ســخت در اشتباهاید.
دیگــر آن دوره که توپ را بدهید به باتیســتوتا و از
هر جای زمیــن دلتان خواســت گل بزنید ،تمام
شده .متاسفانه از روبرتو کارلوس هم خبری نیست
که تمام ضربههــای ایســتگاهی را از 30متری و
40متری به کنج دروازه حریف بفرســتد .در عوض
تا دلتــان بخواهد جزییات فنی بــه بازیها اضافه
شده است .یکی از پر طرفدارترین بخشهای فیفا
که اخیرا و در سالهای گذشــته وارد بازی شده و
پیشــنهاد میکنم حتما آن را امتحان کنیدBe a ،
 Proاست .در این ســناریو نمیتوانید رئال مادرید
را انتخاب کنید و حریفانتان را با رونالدو گلباران
کنید .در عوض باید یک بازیکن جوان بســازید که
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اســتعدادش هنوز شکوفا نشــده و گاهی اوقات از
زدن یک شوت ساده هم عاجز است .بعد آنقدر در
بازیهای مختلف شــرکت کنید و از روی نیمکت
بازی را شــروع کنید تا جوانتــان کمکم حرفهای
شود و برســد به ترکیب اصلی و به تیم ملی دعوت
شود و باشگاههای بزرگ برای خریدنش سرودست
بشکنند .مطمئنم اگر واقعا عاشــق فوتبال باشید
از این تجربه لذت خواهید برد .یا اگر اســتعدادش
را دارید و برای هر بار بازیکردن با دوســتان کلی
وقت را صرف «ترکیبچیــدن» میکنید به بخش
 Career Modeســر بزنید و مربیگری یک تیم
باشــگاهی را در اختیار بگیرید .آنقــدر جزییات
در قســمت مربیگری وجــود دارد کــه در پایان
یک فصل میفهمیــد چرا گواردیــوال همان چند
تار مویش را هم بعــد از مربیگری در بارســلونا از
دســت داد .بازیکنهایی که چون تمرین نکردهاند
با هر تکلی مصدوم میشوند و نیمکتنشینهایی
که یکبازیدرمیــان در روزنامهها صدای
اعتراضشــان بلنــد اســت و در کمال
شــگفتی ،خود بــازی هیچیــک از این
مشــکالت را رفع نمیکنــد و خودتان در
نقش بزرگتر تیم هستید که باید برای هر موردی
پاسخگو باشــید .در «فیفا »16باید برای هر بازی
تاکتیک جداگانه داشــت و نیمنگاهی هم به کلیت
فصل کرد .اگــر از یک ترکیب ثابــت برای چندین
بازی پشت ســر هم اســتفاده کنید ،بازیکنهایی
که توانایی بدنــی پایینتری دارند خیلی ســریع
مصدوم خواهند شــد و آن وقت اســت کــه باید

از بازیکنــان آکادمــی
فوتبالتــان اســتفاده کنید
که قــدرت کمتــری هــم دارند و
کارکردن بــا آنها خیلی
ســختتر از بازیکنهای
حرفــهای اســت .به همه
این موارد شبیهســازی
حــرکات بازیکنــان،
هوش مصنوعــی حریف
و روشهــای مختلــف
دفاعکــردن و دریبــلزدن
را هــم اضافــه کنید تا
متوجــه شــوید با
چه شــاهکاری
روبهرو

امســال پســر و دختر یا مجــرد و متاهــل فرقی
ندارد .هر کســی که با دیدن هنرنماییهای
رونالدینیــو ،تعصب مالدینــی ،خندههای
احمدرضا عابــدزاده و عبــادت زیدان در
زمین فوتبال به وجد میآید ،باید سری به
فیفا بزند و خاطرات همه آن ســالهای
درخشــان را اینبــار روی صفحــه
شیشهای تلویزیون زنده کند.

هســتید .فیفــا ،16یک
برگ برنده دیگــر هم رو کرده .اگر
فکر میکنید بــازی فوتبــال آن هم در
رایانه و کنسول یک بازی پسرانه است ،این
بار دیگر حق با شما نیست .در نسخه جدید
و بعد از بازیهای پــر هیجان جام جهانی
زنان در کانادا ،تیمهــای ملی زنان هم به
لیســت تیمهای قابل انتخــاب در بازی
اضافه شــدهاند و از حــق نگذریم طراحی
چهره و فیزیک بازیکنان بعضی از تیمهای ملی
مطرح واقعا بینظیر است.

بـازیسوم

بـازیدوم

قیافه میخواهید...
بفرمایید!

مورینیوی
خودتباش
FIFA Manager

اگر فکر میکنید درصد مورینیوی خونتان باالست و سرتان برای تحلیلهای
سرگیجهآور در زمین فوتبال درد میکند حتما  FIFA Managerرا امتحان
کنید .همانطور که از اسمش مشخص است FIFA Manager ،یک بازی فقط
برای کسانی است که دوست دارند مربیگری را تجربه کنند .در این بازی شما
فقط نقش مربی را دارید و باید در طول یک بازی (که میتوانید سرعتش را
بسته به وقتی که دارید ،تنظیم کنید) تیمتان را مدیریت کنید .مطمئنا FIFA
 Managerجذابیت نسخههای اصلی فوتبالی را ندارد ولی امتحانش هم
بیضرر خواهد بود .البته ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه کمپانی EA
اعالم کرده  FIFA Manager 14آخرین نسخه از این سری خواهد بود و در
نتیجه خبری از ورژنهای جدید برای سالهای  2015و  2016نیست .در نتیجه
اگر خیلی به دقیقبودن ترکیب تیمها حساساید ،زحمت این کار با شماست.

Pro EvolutionSoccer

بازیفوتبالیکمپانیکونامیباآناسمعجیبوغریبش(فوتبالتکاملیپیشرفته)
هیچوقتنتوانستبهمحبوبیتفیفابرسد.
هر چند خیلیها اعتقاد دارند طراحی چهرهها در  PESبسیار بهتر از  FIFAاست،
ولی خود این افراد قبول دارند که  PESدر گیمپلی سالها از رقیبش عقبتر قرار
میگیرد.
با این حال اگر نمیخواهید درگیر شبیهسازی کم نقص فیفا از محیط بازی شوید و
سرعت بازیکنها و قیافه آنها را ترجیح میدهید PES،گزینه مناسب شما خواهد
بود.
این نکته را هم فراموش نکنید که ژاپنیها چند ســالی هست که کاربرانشان را
سورپرایز کردهاند و با خرید الیسنس جام باشگاههای اروپا ،از آرمها و المانهای
رسمیاینمسابقاتدربازیاستفادهمیکنند.

محمد یوسفیزاده،
روزنامهنگار حوزه فناوری است

خـوراک

رفع تاول مرداد و طیب روح؛ آبدوغ
درنگ نکنید و برای خوردنش بیتاب باشید ،که اگر غذا را اینگونه نبلعید و دانههای
درشت آن را زیر دندانهای آسیا له نکنید به روح گرمازدهتان ظلم کردهاید
نگار حسینخانی شــاید بهتر باشــد این متن با این
ســوال شــروعشــود؛ تا به حال پاتیل شــدهاید؟ این
همان ســوال معهودی اســت که هر بار کاسه روحی و
لعابــی آبدوغ از من میپرســد و دوســت دارم
گاهی
ِ
پاتیلشــدنهای گذشــته را فراموش کنم و به دعوت
دوبارهاش لبیک بگویم؛ حاضر!
بعد کاســه پُرمالت ،پر میشــود از خنکــی ،و نانهای
ک کنار گذاشــته از هفته گذشته را دعوت میکنی
خش 
به یک راهپیمایی دســتهجمعی علیه گرما ،گرسنگی،
بیخوابی و غم تابستان .تعارف که نداریم .تابستان است
چسب همهپســند؛ آبدوغ .اما بگویم که اگر
و غذای دل
ِ
وقت قیلوله ندارید ،شــاید بهتر اســت قیدش را بزنید،
چون ایــن معجــون مردافکن گرما ُکــش ،همه توش و
توانتان را برای ادامه کار روزانه خواهد گرفت و تا چرتی
پاره نکنید و چایی ننوشید ،منگیتان به در نخواهد شد.
این است که از قدیم گفتهاند :آبدوغ هر آیینه ،در کاسه
آبی و آدینه .غم ازدستدادن خنکا اما آنقدر هست که
بخواهید با چرتی نیمروزی فراموشــش کنید .حال که
مقدمات را فهمیدید ،وارد کاســه میشویم که پر است

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی
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از سبزی و نان.
پر ریحان بزنید و خالف هر بار که بیخیال پیازچه ،ترب
قرمز و نعنا شــدهاید ،اینبار وقت غنیمت است که همه
را یکپارچه کرده و مالتی معطر کنید و اگر همیشــه از
سیر و فلفل ســیاه فرار کرده و خاطر پراکندهاید ،اینبار
بیخیالش نشوید و به کاســه بیندازیدش ،تا فرصت از
دست ندادهاید و خود در کوزه نیفتادهاید.
معمول مالوف ،و آن
اما آبدوغ ما ،توفیر دارد با دوغهای
ِ
تفاوت در این است که آماده نیست و باید با ماست ترش
از ابتدا مهیا شــود .خیار و سبزی خرد و ســیر هم باید
پیش از این در کاسه اخت شــوند که دعوایشان جمع
سازهای مالت را ناهمساز نکند .پس از آن اما دوغ خنک
را با قالبهای درشت یخ به کاسه بریزید و بگذارید کمی
ترش بماند که با تحلیل یخ ،دوغ آبکی نشود.
آبکیبــودن و پاتیلشــدن اما هیــچ صرفــهای از این
متن نخواهند برد .زیرا آنچه در کاســه اســت ،آبدوغ
است ،هیچ فســق و فجوری ندارد .گردو بهترین گزینه
این لیست تهیه است که واجب نیســت ،اما الزم است.
دانههای ریزشده مثل حرفهایی نشــخوار میشوند و

گرمایش حرص تابستان را زیر دندانهایتان له میکند
و وظیفه شــما در این وضع این است که دانههای گرمازا
را به دندانهای آســیا هدایت کنید کــه خوب له کند و
انتقام بگیرد« :بمیرید ،بمیریــد ،در این طعم بمیرید».
در این مرحله شما یک روحپذیر شــدهاید که میتوانید
کشــمکش چاشــنی کیفورتان کنید و اگر مزاجتان از
آن فراری اســت ،انگور یاقوتی بپاشــید به مالت سبز و
ســفی ِد ســبزی و نان که صدای ترکیدنش آبدوغ را با
هرآنچه تا به حال به این نــام خوردهاید فاصلهگذاری
کند و چندان شیرینی ماندگاری نداشته باشد که طعم
دوغ را زایل کند.
اگر این اســبهایی که تا حال در این متــن دواندهایم
هنوز چندان نشــئهتان نکردهاند ،یک مشت مغز تخمه
آفتابگردان در کاســه بپاشــید .ممکن اســت اینجا
اختالفاتی پیش بیاید که جناح ســرد و گــرم را در هم
تنیدهاید و تخمه را چه بــه آبدوغخیار و تخمه فرصت
کند مخالفت کند کــه در این جمع نگنجــم و . ...وقعی
ننهید و ســلطنت کنید که این قماش اگر فرصت پیش
بیاید فــردا در جمــع فوتبالیها هم ظاهر نمیشــوند

کتاب

نگار حسینخانی ،عضو تحریریه
گزارش «روشن» است

هیچ میدانستید هر کاری که هر کسی در یک جای تاریخ انجام داده از روی شکم بوده؟
مجتبا هوشــیار محبوب بخوریم یا نخوریم؟
اصال مهم نیســت ...فقط دو چیز را بدانیم :اول
اینکه کســانی که خوب میخورند ،تاریخ ما را
شکم
مینویسند و دوم اینکه سرنوشت بشر را
ِ
آدمها رقم میزند ...دروغ چرا ،اولی را بر مبنای
تصورات نامعقول خودم نوشــتم اما دومی را از
کتاب «خوراک و تاریخ» کش رفتم...
از قضای روزگار و اتفاقا ،غرض این نوشــتار هم
معرفی همین کتاب اســت ...اثری مستطاب از
تام ســتندیج ( )Tom Standageکه «محسن
مینوخرد» آن را به فارســی برگردانده و نشر
چشمههممنتشرشکردهاست...
اول قضیه چند تا ســوال ـکه پیش از
بگذارید ِ
این جوابش را نمیدانســتید اما االن به واسطه
نحوه پرسشهایم پاسخهایش هم دستگیرتان
میشــودـ مطرح کنم ...آیا میتــوان مبنای
نگارش «تاریخ» را بر «خوراک» مردم گذاشت؟
به نظر شــما «خوراک» را میتوان به مثابه یک
کاتالیزور دگرگونی اجتماعی بررســی کرد؟
آیا «خوراک» در درگیریهای نظامی ،توســعه
اقتصادی ،پیشرفت صنعتی و رقابت ژئوپلتیکی
موثر بــوده؟ البــد االن میگویید«:بله ...همه
پاسخها بله است ...مگر میشود اهمیت «غذا»
را دست کم گرفت »...ولی من میگویم«:عمرا...
عمرا نمیدانســتید »...انصافا باورش سخت
اســت که آدم به خودش بگوید علتالعلل همه
اینها غذای آدمهاســت ...قدیمترها چنین
گزارههایی را از پدرمادرها و خصوصا بابابزرگها
میشنیدیم که میگفتند« :پسر جان همه این
جنگها به خاطر شکم است »...شاید شما هم
تجربه شنیدن این دســت جملهها را داشته
باشید اما خب احتماال این را هم تجربه کردهاید
که هیچیک از پدرمادرهای ما به صورت علمی
این گزارهها را برای ما تببین نکردهاند ...نخی را
دادند دستمان که فکر میکردیم اهللبختکی
افتاده دستشان و آنها هم همین طور کشکی
ِ
دســت ما ...نظیر خیلــی از وصایا و
دادهاند
توصیههای دیگرشان ...شاید هم پر بیراه فکر
نمیکردیم ...اما باز هــم از قضای روزگار بعضی
از حرفهایشان درست از آب درآمد ...در این
مورد خاص شــما را میتوانم به همین کتابی که
گفتم ـ«خوراک و تاریخ»ـ حواله کنم ...تا دلتان
بخواهد درباره این موضوع حــرف زده ...خود
ستندیج ـنویسنده کتابـ در همان مقدمه آب

پاکی را این طور میریزد روی دســت مخاطب:
«هر کاری که هر کســی در سراسر تاریخ انجام
داده انگیزهاش خوراک بوده است».
این کتاب یک تاثیر مســتقیم میگذارد روی
چشمهای ما ...یعنی به عبارت دیگر یک تاثیر
مســتقیم دارد روی نگاه ما بــه خوراکیهای
پیرامونمان ...مثال بعد از خواندن حتی بخشی
از این کتاب در حالــی که میخواهید روی ِ
برنج
ناهارتان خورش بریزید میگوییــد« :دم بر و
بچههای شرق آســیا گرم که چنین چیزی بار
آوردند( »...در این کتــاب توضیح میدهد که
زمین کشتشــده کامال تکنولوژیک و ابداعی
است ...یعنی اینطور نبوده که کامال خدادادی
باشــد ُو این دخالت بشــر بوده که خوراکیها
یا غالتی نظیــر ذرت را پدید آورده اســت) یا
مثال موقع خوردن بالل بــه خودتان میگویید:
«همین چند تکه ذرت چه جنگهایی را که به
وجود نیاورده »...خود مــن دیگر خیلی وقت
است که وقتی سیبزمینی میخورم یاد قحطی
سیبزمینی ایرلند به سال  1845میافتم و به
خودم میگویم« :مراقب باش! داری حاصل رنج
سالها آزمون و خطای یک ملتی را میخوری!»
تام ســتندیج در مقدمه این کتاب مینویسد:
«خوراک در فرجام دو جنگی که به شکلگیری
ایاالت متحد انجامید ،ســهم بزرگی داشت:
جنگ انقالبی دهههــای  1770تا  1780و جنگ
داخلی دهه  .1860در همان زمان ظهور ناپلئون
در اروپا به دلیل توان باالی او در خوراکرساندن
به ارتش بزرگش بود ».و «در جنگ ســرد میان
سرمایهداری و کمونیسم ،خوراک نقش تازهای
یافت و جنگافزاری ایدئولوژیک شد و سرانجام
هم فرجام این جنگ را رقم زد».
خوانــدن این کتــاب به دلیل وجــود همین
گزارههای عجیــب و غریب بــرای مخاطب
سرگرمکننده و مهیج است ،این البته در حالی
است که نویسنده این کتاب بر پایه رشتههای
علمیای ماننــد ژنتیک ،باستانشناســی،
انسانشناسی ،گیاهشناســی قومی و اقتصاد
سعی در واکاوی این مبحث دارد و مخاطب را با
منابع مختلفی که به لحاظ علمی قابل اعتبارند،
آشنا میکند .در پیشانوشت این کتاب از قول
شخصیتی با نام «بری یات ســاراوین»چنین
میخوانید« :گزینش خوراک است که سرنوشت
ملتهارارقممیزند».

خوراک و تاریخ
تام سنندیج
محسن مینوخرد
چشمه

مجتبا هوشیارمحبوب ،داستاننویس
و دبیر سرویس ادبیات خبرگزاری
«هنرآنالین» است

و کالس میگذارند و علیه شــما در تضییع حقوقشان
شــعار میدهند .هر جامعهای نیاز به اعضــای موافق و
مخالف دارد ،همه را یک کاســه کنید تا خودشان از پس
خودشان بربیایند و لذتش را ببرید و نفخ دفع کنید.
نکته کلیدی ماجرا اما در این است که ترید نان در کاسه
ن چیزی اســت که شــما میبینید و در اصل
تنها همه آ 
آن نیســت که میبینید .در خوردن دقت کنید و بخشی
از نانهای خشــک را با هاون بکوبید و خاک کنید و در
کاسه بریزید .نان خشــکهایتان را اضافه کنید و بعد
چند تکه بیاتشــده بربری و ســنگک تری ِد دوغ کنید.
صبر کنید که نــان دوغ را به خود بکشــد و در ریختن
همه نانهای خشک و بیات و خاکوخمیرشده تعجیل
نکنید کــه دوغ کم بیاوریــد .کمکم بریزید کــه اندازه
ِ
فرصت
به دســت آید و مالت به نان بچســباند .در این
درنگ ،اما از مانده آن ســبزی تازهای کــه خریدهاید در
ســبد بریزید تا کنار غذای خنکتان خنکی را چند برابر
کنید .مالت را خیلی به هم نزنید .تا این حد کافی اســت
که با قاشــقی آنها را به کاســه فرو برید که بخیســند.
بیش از این ،خمیر میشــوند و چنــدان لذیذ نخواهند
بود .در خوردن این غذا بهتر اســت شــریک بگیرید که
آبدوغ دســتجمعیاش مزه میدهد ،اگر نه آن لحظه
کاسهکشــیدن از دســت هم را از دســت خواهید داد.
معموال دســتجمعی خوردن این غذای لذیذ به اینجا
منتهی خواهد شــد و ربطی به طبقه اجتماعی و ادب و
نزاکت شما ندارد .در این غذا هر که آخر کاسه را بخورد،
در رسیدن به آن حظِ اعلی برنده است ،چون تا آن زمان
دیگر ولع خوردن افتاده اســت و تازه خواهید فهمید چه
میخورید ،هر چند زیاد درســت کرده باشــید و شکم
درانده باشــید ،باز هم آخر کاســه چیز دیگری اســت.
گلمحمدی اگر باب طبعتان بــود ،اضافه کنید و اگر نه
هیچ خللی در طبع و طعم ایجاد نخواهد کرد .فقط رنگ
مالت را دلپذیرتر میکند و مزاج را متعادلتر.
آن واحد و نه با برنامه قبلی
این خوراک تابستانی باید در ِ
زمان آن وقتی است که خیس و
درست شــود و بهترین ِ
ُگرگرفته از گرما به خانه رســیدهاید و شهید آن هستید
که غم خود را بــه گونهای مرتفع کنید .آن وقت اســت
که باید دست بجنبانید و دستجمعی ،هر یک مشغول
تهیه بخشی از آبدوغ شوید که در ربعی از ساعت مالت
جانداری به دست آید که تاب مقاومت مقابلش نداشته
باشید .کاسه روحی اما خنکای یخ را حفظ کرده و دیرتر
یخ را آب میکند .اگر کاسهتان روحی است الزم نیست
چندان عجله کنیــد .اما لهکردن دانههــا در این غذای
خنک ،حــرف اول و آخر را میزند .پس از آن اســت که
از هرآنچه از دوغ و نان به خود بستهاید ،پاتیل خواهید
شد .نگران شکمدواندن خود نباشــید که پس از چرت
کوتاه همهچیز هضم میشود و با یک چای گرم سقتان
از زبانتان جدا شده و غذا دفع خواهد شد .برای تابستان
شما؛ یک کاســه پر مالت کافیست /تا رفع تب و عطش
چه باشد؟
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تخريب
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کرد و ســپس بــه راهکارهایی بــرای زدودن این
زنگار آلودگــی و راهی برای بازگردانــدن آب رفته
به جوی اندیشید .دو دیگر ،هدف این نوشته تأکید
بر آسیبهای وارده از سوی شــخص حمید بقایی
است که از  1384تا  1388در مقام قائممقام رئیس
سازمان ميراثفرهنگي و از  1388تا  1390در مقام
رئیس ســازمان و از  1390تا پایــان دولت دهم در
نقشي شــبيه به «پدرخوانده» با گرداندن سازمان
از پشــت پرده و نصب اعوان و انصــار غيرمتخصص
خود به پســتهای کلیدی ســازمان ،این نهاد را به
ویرانهای بدل کرد که بــه قول یکی از مدیران دولت
یازدهم که آن را از دولــت دهم تحویل گرفتند ،نیاز
به 30سال کار دارد که به حالت اولش بازگردد.

احمدینژادبه
همراهاسفندیار
رحیممشایی،
حمیدبقاییو
محمدرضارحیمی

کامیار عبدی كارشناسان میگویند كه در دولت
نهم و دهم ،بــا اعمال سیاســتهای غلط ،اقدامات
اشتباه ،اختالسها ،حیفومیلها و بریزوبپاشهای
عامدانه يا عاقالنــه600 ،میلیون دالر بــه اقتصاد
ایران آسیب رسيده اســت .خداوند متعال را هزاران
بار شــکر که ایران کشــوری اســت غنی با ثروت
بادآوردهای به نام نفت که اگر دولت یازدهم با دقت
آن را اداره و هزینه کند شــاید بتواند بخشی از این
خســارت نجومی را جبران کند؛ آن هم به آن شرط
که کمر همت بســته و حتی اجــازه ندهد ذرهای از
ریختوپاشهاي دو دولت گذشــته کماکان ادامه
یابد .از آنســو ،اينكه چقــدر از آن پولهای رفته
را میتوان از حلقوم كســاني بیرون کشید که طی
دولت نهم و دهم این مملکــت را با ارث پدری خود
اشتباه گرفته بودند ،به همت و رشادت قوۀ قضاییه
بستگی دارد که برایش آرزوی موفقیت داریم.
امــا اینجــا ســخن مــا دربــارۀ اختالسهــا و
ریختوپاشهــا و آســیبهای مالــی مدیــران و
مسئوالن دولت نهم و دهم نیســت ،بلکه خسارات
جبرانناپذیری است که این افراد به ارکان فرسودۀ
ایران وارد کردند .متأســفانه در ذهنیــت ما ّدی و
پولپرستانة برخيها ،هرگاه اينگونه حرفها پیش
میآید ،بحث به خسارتها و حیفومیلهای مالی
کشیده میشود ،غافل از این که در حوزههای دیگر
ـنظیر محیطزیست ،کشاورزی ،صنعت ،آموزش و
پرورش ،آموزش عالی و فرهنگ و میراثفرهنگيـ
در این هشــت ســال فجایعی رخ داده کــه با هیچ
معیاری نمیتوان قیمتی بر آنها گذاشت.
اغــراق نخواهد بــود اگــر بگوییم که «ســازمان
میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی»
از جمله نهادهایــی بود که طی دولــت نهم و دهم
متحمل بیشترین آسیبها شد .در این هشت سال
( 1384تا  )1392گروهک موســوم بــه «جریان
انحرافی» ،به رهبری «اســفندیار رحیم مشــايی»
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به همــراه همراهانش (بهخصوص حمیــد بقایی،
عبدالشریف ملکزاده ،آزاده اردکانی و )...با سازمان
میراثفرهنگی آن کردند که 800سال پيش مغول
با ایران کرده بود .از مشــايي و بقایی گرفته تا اذناب
این دو ،طــی برنامهای حسابشــده چنان ضربات
مهلکی به این ســازمان ،بهویژه بال پژوهشــی آن
ـپژوهشــگاه میراث فرهنگيـ وارد آوردند که این
نهاد از ســازمان توانمند و پویای ســال  ،1384به
نعشی در سال  1392تبدیل شــد که عفونت تمام
کالبد آن را فراگرفته بود؛ نه قدرت اجرایی داشــت،
نه مشــروعیت در صیانت از میراثفرهنگی کشور
و نه توان پژوهشــی .ســازمان ميراثفرهنگي در
اين دوره ،به توهم و خودبزرگبینی كه مشــخصۀ
دولت نهــم و دهم بود دچار شــد و به جــای انجام
وظایفش ،به هایوهــوی توخالــی و فعالیتهای
مبتذل و بیمایه برای بزرگنمایی مشــغول گشت.
گروهي که این بالیا را بر سر سازمان میراثفرهنگی
آورد ،برای دســتیابی بــه امیال مالی ،سیاســی يا
هرچيز ديگر ،نه تنها ســازمان میراثفرهنگی بلکه
میراثفرهنگی ایــران را به باد دادنــد و با اقدامات
سطحی و حرکات ســخیف ،اين سازمان را به ملعبۀ
این و آن بدل کردند؛ آبروی ایران را در سطح جهان
بردند و سازمانی خوشنام و فعال را به عجوزهای بدل
کردند که همــگان ،از کارکنان آن تا کســانی که از
بیرون بدان مینگرند آرزو داشتند زودتر نفسهای
آخرش را بکشــد تا هرچه زودتر دفنــش کنند و از
شرش خالص شوند.
صاحــب ایــن قلــم از نزديــك شــاهد مصائب و
گرفتاريهايي بود كــه ســازمان ميراثفرهنگي
در دولتهاي نهــم و دهم به آن دچار شــد .هدف
نگارنده بهعنوان يك باستانشــناس در این نوشته،
تأکید موکد بر این مهم اســت که تمام آسیبها را
با معیار مادی و پولی نمیتوان ســنجید .باید ابتدا
آنچه را بر ســازمان میراثفرهنگی گذشته بررسی

يورش به آثار باستاني كشور
از زمانــی کــه در تابســتان  ،1384اســفندیار
رحیممشــايي (که در آن زمان فردی ناشــناخته
بود ،اما بعدها عنوان ســرکردۀ «جریان انحرافی»
را به خود گرفت) با دســتهای از ملتزمین رکابش،
از جمله حمیــد بقایی به عنــوان قائممقام ـرئیس
ســازمانـ قــدم بــه ســازمان میراثفرهنگی و
گردشــگری کشــور نهاد ،بالفاصله با تصمیمات،
تغییرات و اقدامات نابخردانــه و مغرضانه ،نظم این
ســازمان را به هم ریخت و همان زمــان بر گروهی
از دلسوزان میراث فرهنگی این آبوخاک مسجل
شــد که در پس پردۀ این گروه ،اندیشهای هولناک
در جهت تحقیر و تخریب میراثفرهنگی کشــور و
تضعیف و در نهایت انهدام سازمان میراثفرهنگی
وجــود دارد؛ بهویژه تشــکیالت باستانشناســی
آن ،که ســالها خاری بود در چشــم این حضرات
و در عیــن حــال ســکویی بــرای دســتیابی به
اهداف خطرناكتــر آنان .از آن هنگام ،دلســوزان
میراثفرهنگی بارها و بارها ،شفاهاً و کتباً ،اعتراض
خود را نســبت به سیاستهای مشــايي و بقایی و
اقدامات آنان و عواملشان در حوزۀ میراثفرهنگی
ابراز کردند ،اما دریغ از کسی که به اعتراضات آنان
وقعی نهد.
مشايي در سال  1388رفت تا بر کرسی بانفوذتری
بنشــیند و حمیــد بقایی را بر ریاســت ســازمان
میراثفرهنگی گماشــت تا اقداماتی را که او آغاز
کرده بــود ،ادامه دهــد .بقایی نیز تیغ برکشــید و
به قلع و قمع آنچه مشغول شــد که از پیکر نحیف
میراثفرهنگی و باستانشناسی کشور باقی مانده
بود .تخريبهاي گســترده بناهاي تاريخي كشور
و كنار گذاشــتن متخصصان اين حوزه ،سازمان را
رو به اضمحالل برد .فهرســت اقدامات مخربی که
حمید بقایی و همراهانش در دو سال مدیریت وی
در حوزۀ میراث فرهنگی مرتکب شــدهاند و جفایی
که در حق باستانشناســان و باستانشناسی ایران
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گذشت را در ادامه اين نوشته خواهيد خواهند .اما
در اين ميان ،نیاز به تأکید اســت که اگر دشمنان
قســمخوردۀ این آب و خاک ،از خــارج مأموری را
بنیــان فرهنگی ایران به ســازمان
بــرای تخریب
ِ
میراثفرهنگــی نفــوذ میدادنــد ،حتی شــاید
موفق نمیشــدند یکصدم آن را بکنند که بقایی
و همراهانــش کردند .همان بس کــه تخریب آثار
باستانی ،چه بااطالع و چه بیاطالع سازمان ،چنان
شــدت گرفت که فریاد تمامی دوستداران فرهنگ
و میراث فرهنگی کشــور را برانگیخــت .از طرفی،
اختالسهــا و حیفومیلهای لجامگســیخته در
سازمان میراثفرهنگی چنان از کنترل خارج شد
که بقایی ناچار شد برای آنها کالهی شرعی بدوزد و
با تولید انبوه سازمانها و موسسات واهی و توخالی
راهی برای قانونی جلوهدادن اعمالش بتراشــد .در
عینحال ،ســازمان میراثفرهنگی و گردشگری
کشــور به غالم حلقهبهگوش وزارت نیرو بدل شد
و به جای فعالیتهای پژوهشــی به منظور افزودن
به دانش ما دربارۀ میراثفرهنگی و باستانشناسی
کشــور ،و فعالیتهای آموزشــی جهت انتقال این
دانش به عامۀ مردم که شــیفتۀ دانستن در زمینۀ
این مطالبند ،مشــغول دوختن کاله شرعی برای
سدهای متعددی شد که ناسنجیده در گوشهوکنار
کشور احداث میشــدند و بیمحابا آثار باستانی و
محیطزیســت جایگزینناپذیــر ایــن آبوخاک
را نابود میکردنــد .اينكه دقيقاً چه تعــداد از آثار
باستانی کشــور در زمان مدیریت مشايي
و بقایی منهدم شــده است،
هنوز هم معلوم نيست.
امــا بارها دلســوزان
میراثفرهنگــی فریاد
اعتراضشــان بلنــد
شــد ،گرچه که کســی به
سخنانشان اعتنایی نكرد.
پــس از ايــن همــه تخريب،
حميــد بقایــی براي حســن
ختام ،در تصمیمی خودســرانه و
بیتوجه به مخالفت تمامی
دستاندرکاران و بیاعتنا
بــه هزینههــای بیهــوده
و مشــکالت و مصائــب
تصمیمــش بــرای کارکنان
ســازمان میراثفرهنگــی ،در
تابســتان  1389با پارهپاره کردن
سازمان و فرســتادن هرپارۀ آن به
گوشهای از کشــور ،تیر خالص
را به ســازمان میراثفرهنگی و
تشکیالت باستانشناسی کشور زد
و بار دیگر فریاد معترضین به هیچجا

نرســید .اينكه دقيقاً در جريان اين جابهجاييهاي
غيرمســئوالنه ،چه تعداد اســناد و كتاب نابود شد
و چه ميزان خســارت به ســازمان وارد آمد ،هنوز
بهطور كامل مشخص نشده است.
در کنار اینها ،انواع و اقســام برنامههای پرهزینه اما
بیهدف و بیبنیه راه دیگری گشــود برای اتالف و
حیفومیل دوچندان بیتالمــال و بوق و کرنایی تا
چنین القا شود که مث ً
ال سازمان میراثفرهنگی به
جدیت مشغول مجاهدت در راه حفاظت و صیانت
از میراثفرهنگی کشور اســت؛ ادعایی بیمعنی و
توخالی که حتی بســیاری از مدعیان آن نیز باوری
بدان نداشتند و صرفاً جهت خوشخدمتی بر سرنا
و دهل آن میکوبیدند.
پــس از اين همــه ضرر و زيــان ،ســپس نوبت به
موزههای کشــور رســید؛ کار به آنجا کشــید که
حميد بقایی ،معلــم زبان خود و مشــايي« ،آزاده
اردکانی»نامــی را کــه از دانشــگاه آزاد نمیدانم
کجا در رشــتۀ میکروبیولوژی لیسانســی گرفته
و با خوشخدمتــی پلههای ترقــی را  10در میان
پیمــوده بود ،امــا از باستانشناســی و موزهداری
من باستانشــناس
به همان حد میدانســت که ِ
دربــارۀ میکروبیولــوژی ،برای تحقیر و تمســخر
باستانشناســان بر یکــی از باالتریــن مقامهای
باستانشناســی کشــور ،یعنــی ریاســت موزۀ
ایران باســتان منصوب کــرد؛ جايي كه ســالها
بزرگان باستانشناســی ایران چــون «محمدتقی
مصطفــوی»« ،عــزتاهلل نگهبــان» و «فیروز
باقرزاده» بــر آن تکیه زده بودنــد .اردکانی نیز
مست از بادۀ غرور و بیاعتنا به شأن و منزلت و
اقتدار کرسیای که بر آن تکیه زده ،عاملی شد
برای اجرای فرامین حمیــد بقایی در موزۀ
ایرانباســتان .در این زمان بــود که بدون
نظارت موزهداران و باستانشناســان و
به بهانههای واهی ،نقل و انتقال اشیاء
موزهای بــه اینور و آنور آغاز شــد.
دیری نپایید که جرائــم و تخلفات
چنان بــاال گرفــت کــه بقایی و
مشايي معلم زبان خود را قربانی
کردند تا خود بر کرسی ریاست
باقــی بماننــد .آزاده اردکانی
که غرق در خودشــیفتگی و
خودبزرگبینی ،تا چند روز
قبل مشغول رجزخوانی و
الفزدن بود ،کتبسته
راهی زندان شد و دیری
نپایید که به ســرقت
و خــروج اشــیای
باســتانی از موزهها
اعتراف کرد.

فهرست
خرابكاريهايمستقيم

در مورد اقدامات خرابکارانه حمید بقایی در سازمان
میراثفرهنگی میتوان کتابها نوشــت .اما صرف
روشــنگری الزم میبینــم به اهم آنهــا به صورت
فهرستواراشارهکنم.البتهاسنادومدارکبیشتراین
اقدامات و واکنش اعتراضآمیز اهل میراثفرهنگی
در دست اســت و اگر کار به مراجع قضایی کشید ،که
امیدواریم بکشد ،همگی قابل ارائه و پیگیری قانونی و
قضاییاست:
تخریب هویت فرهنگی،پژوهشــی ،آموزشــی و
برپایي ماهیتی سیاسی برای سازمان میراثفرهنگی
که بهجز آسیب و خســارت برای این سازمان عایدی
نداشت.
تفکیک پژوهشــگاه میراثفرهنگی از سازمان به
صرف لجبازی با ریاست وقت پژوهشگاه و قطع بودجۀ
مالی آن که عمأل پژوهشگاه و پژوهشکدههای وابسته
بهآنراازنظرمالیخلعسالحوفلجکرد.
انتقال نسنجیده ،شــتابزده و خودسرانۀ سازمان
میراثفرهنگی از تهران به چند شهرســتان که به
خســارات مختلف ،بهویژه انهــدام بخش مهمی از
کتابخانهها ،بایگانیها و مراکز اســناد سازمان منجر
شد .این خود شــاید بهتنهایی جبرانناپذیرترین
ضربۀ بقایی و عوامل زیردســت او به پژوهشــکدۀ
باستانشناسی ،بایگانیها و کتابخانۀ منحصربهفرد
آنبود.
اخراج یا اجبــار به بازنشســتگی متخصصان و
کارشناسانحوزۀمیراثفرهنگی.
 واردکردن دهها فرد ناشایســت و غيرمتخصص بهســازمان میراثفرهنگی و نصب آنان به پستها و
مقامهاییکهنهصالحیتآنراداشتندنهلیاقتاشرا.
انتصابافرادناشایستوغيرمتخصصبهپستهای
کلیدی ،نظیر مدیریت کل میراث اســتانها و دیگر
بخشهای تخصصی سازمان .تصمیمات و اقدامات این
افراد نسبت به میراثفرهنگی و باستانشناسی ایران
تبعات گستردهاي بر ســازمان و مكانهاي تاريخي
ايرانداشتهاست.
انتصاب افراد ناشناخته و بیصالحیت نظیر روحاهلل
احمدزادۀکرمانی،سیدحسنموسوی،ومحمدشریف
ملکزاده به جانشــینی خود و ریاســت ســازمان
میراثفرهنگی.
انتصاب گروهی از افراد پرســشبرانگیز شــامل
محمدرضا خیراندیش (لیســانس ســینما) ،آزادۀ
اردکانی (لیسانس میکروبیولوژی) ،داریوش اکبرزاده
(دکترای زبانهای باستانی) و اسداهلل محمدپور (فوق
لیسانسالهیات)بهریاستموزۀملیایران.
اقدامات متعدد او کــه به رغم اعتراضات و مخالفت
عدهای از باستانشناسان دربارۀ وضعیت تعداد زیادی
از محوطههای باستانی به دستور مستقیم بقایی و به
شکلی به صورت لجاجت با باستانشناسان معترض

آزادهاردکانی،میکروبیولوژیستیبودکه
شایدفقطبهخاطراینکهمعلمزبانبقاییومشایی
محسوب می شد به ریاست موزه ایران باستان رسید؛ همو
که بعدها بازداشت شد و به سرقت و خروج اشیای باستانی
از موزه ها اعتراف کرد

در گزارش بعدی،
صفحات 52تا،55
یکباستانشناس
مفصالپروندهسد
سیوندرابررسی
کردهاست
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ایران وضعیت محوطهها و آثار باستانی را به مخاطرۀ
جدی انداخت یــا آنها را به کلی نابــود کرد .در این
میان ،شوش ،مهمترین محوطۀ باستانی ایران ،شاید
نمونهای بارز باشد .موافقت مستقیم بقایی با احداث
هتل «امیرزرگر» در وســط عرصۀ محوطه ،اقدام به
احداث یکی از هتلهای خیالی هفت ســتاره که به
مزاح «هتل مشائی» خوانده میشد ،در شرق بزرگراه
اندیمشــک  -اهواز و برنامهریزی برای تبدیل قلعۀ
فرانسوی شوش به مهمانسرا از جمله اقدامات بقایی
اســت که با توجه به اهمیت شوش و ثبت جهاني آن
الزم است در مراجع قضایی پیگیري شود .در همین
زمینه بود که بقایی ،صادق محمــدی ،رئیس وقت
میراث خوزستان را به دلیل خوشخدمتی و اطاعت
بيچون و چراياش از بقایی به مقــام «مدیر نمونۀ
کشور» انتخاب کرد و ده سکۀ بهار آزادی به او جایزه
داد؛ نمونهای از دهن کجی به جامعۀ باستانشناسی و
دلسوزانمیراثفرهنگیايران.
ماجرای سی و سه پل اصفهان و تونل مترويي كه از
زير اين محوطه تاريخي ميگذشت و خسارت به بار
آورد.
ماجرای عبور مترو از میدان نقشجهان اصفهان و
حفر تونل آن زیر خيابان چهارباغ عباسی و بهخطر
افتادنبخشتاريخياصفهان.
تخریب آثار مربوط به شهر تاریخی هرمزداردشیر
دراهوازبهخاطرعبورمترو.
اجاره دادن غیرقانونــی بناهای نفیس ملی نظیر
عمارت مسعودیه.وقت پيدا نشد و سازمان هم براي
آنهيچمحافظينگذاشتهبود.
فروریختن بخشی از سازههای آبی شوشتر كه در
فهرستميراثجهانيجايدارد.
تخریب بخشــی از ســقف آرامگاه کوروش در
پاسارگادبهبهانۀمرمتآن.
عبور راهآهن از مقابل محوط تاريخي و ثبت جهاني
شدةنقشرستمباوجوداعتراضاتفراوان.
تخریب بنای هشتصدساله امامزاده یحیی(ع) در
زواره.
آبگیری سد ســیوند با وجود اعتراضات فراوان در
زمان قائممقامی وی .موافقت با احداث نســنجیدۀ
دهها ســد دیگر ،اقدامات سرســری به اصطالح
نجاتبخشــی که بیش از نجات آثار باســتانی به
وسیلهای برای اختالس و حیف و میل پول فراوان و از
بینرفتنبیسابقۀآثارباستانیشد.

باند بقايي
در نهایت طاقت گروهی از دلسوزان میراثفرهنگی
و باستانشناســی طــاق شــد و در اعتــراض به
این اقدامات نابخردانه برخاســتند و بــا وجود تار
عنکبوتــی امنیتی کــه ســازمان میراثفرهنگی
به دســتور بقایی به دور خود تنیده بــود و به رغم
انواع و اقســام ممنوعیتها ،تهدیدها ،فحاشیها و
هتاکیها از سوی وقیحترین دستگاه روابطعمومی
در تاریخ رســانههاي ایران و توسل مجدانۀ سازمان
بــه زر و زور و تزویر بــرای خاموش نگاهداشــتن
منتقدان ،به انتشــار مقاالت روشنگرانه در نشریات
یــا نامهنگاریها به مقامات کشــور دســت زدند
كه متاســفانه بيجواب مانــد .بقایــی و ملتزمان
درگاهــش ،شــناور در دریــای متوهم شــاخص
دولت نهم و دهــم ،کماکان بــه تخريبهاي خود
ادامه دادند و با میراثفرهنگی و باستانشناســی
آن کردند که مرگ ســیاه با اروپای قرون وســطی
کرده بود .دیــری نپایید که بر عموم دوســتداران
میراثفرهنگــی این آب و خاک آشــکار شــد که
ســازمان به اصطــاح میراثفرهنگــی ،خود به
ِ
خطرناکترین و بزرگترین دشمن و عامل تخریب
میراثفرهنگی کشور بدل شده است.
به هرحال اين هشت سال با تمامی آمال و مصائبش
گذشــت و برای ما چیزی نماند جز دلی سوخته و
ویرانهای به نام سازمان میراثفرهنگی و تلی از آثار
ویرانشــدۀ فرهنگی که با هیچ معیاری نمیشود
بر آن قیمتــی نهاد .اکنــون که پردههــا ورافتاده
و روزی نیســت کــه خبــری دربارۀ عمق فســاد
اقتصادی و اداری جریان انحرافی انتشــار نمییابد
و هر روز یکــی از اعضاي آن به دلیلی بازداشــت و
خبر خیانتهای آنان تا حدودي در جراید به اطالع
عموم میرســد و باقی آنان یا در حال روزشــماری
برای لحظهای هســتند که مأموران قضایی آنان را

نیز بازداشــت كنند و الباقی به دنبال سوراخ موشی
هســتند و آفتابی نمیشــوند تا مگر دست قانون
آنان را نیز خفتگیر نکند ،باید پرســید که اوالً چرا
در این ســالها کــه دوســتداران میراثفرهنگی
ایران در مذمت خطاهای این گروه فریاد ســر داده
بودند ،کسی به اعتراضاتشان اعتنایی نکرد و دوم
آن که اکنون که صحت و سقم گفتههای دلسوزان
میراثفرهنگی بر همگان آشــکار شــده آیا دولت
یازدهم نباید تالش کند تا قــدری از آب رفته را به
جــوی بازگرداند و بلکه بخشــی از خرابکاریهایی
را که مشــايي ،بقایی ،اردکانی و همراهان دست به
سینهشان در این چندساله در حوزۀ میراثفرهنگی
و باستانشناســی کشور مرتکب شــدهاند ،جبران
کند؟ آیا خواسته بهحق ما دلسوزان میراثفرهنگی
اینبــار پاســخی خواهد داشــت یــا آن نیز چون
اســتغاثههای پیشــین ما در محاق بیاعتنایی به
فراموشی ســپرده خواهد شــد؟ اکنون که به حمد
و قوۀ الهی افــرادی که ســازمان میراثفرهنگی را
دچار این بــای خانمانبرانداز کردند تشتشــان
از باالی بام افتاده و مردم متوجه میشــوند که اين
به اصطالح «پاكدســت»ها چه جفایی در حق این
کشور و میراثفرهنگی آن کردهاند ،نباید گذاشت
آنان به همین ســادگی از چنگ قانون فرار کنند و
برونــد در جایی بنشــینند و به ریش مــردم ایران
بخندند ،یا بدتر ،ظاهر و لبــاس خود را عوض کرده
و از جایی دیگر در دولت رخنه کرده و دوباره به اين
كارها ادامه دهند .وقت پسدادن حســاب رسیده؛
باید مو را از ماســت کشید و بررســی کرد که طی
هشت سال گذشته ســازمان میراثفرهنگی ـکه
به حیاط خلوت ایــن گروهک تبدیل شــده بود و
گروهی از اذناب آنان کماکان در این سازمان جوالن
میدهندـ چه کارنامهای از خود برجای گذاشــته
است.
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اما یکی از موضوعاتی که بیش از همه دوســتداران
و دلســوزان میراث فرهنگی را آزار میدهد ،سابقۀ
حمید بقایی است که طی دولت نهم و دهم عالوه بر
فساد اداری و مالی به نماد عداوت با میراثفرهنگی
بدل شــده بود و هرکس کــه در مقــام کارمند یا
ارباب رجوع گــذرش به ســازمان میراثفرهنگی
افتاده بــود از اخالق و رفتار وقیحانه و بیالن ســیاه
کار او محال است بیخبر باشــد .بقایی ،کارمندی
دونپایه بود که راه پیشــرفت را در آویزان شدن به
آدمهاي مثل خودش يعني اسفندیار رحیممشايي
دانســت .او در ســال  1384به عنــوان قائممقام
اســفنديار رحيممشــایی ،رئیــس جدیدالنصب
ســازمان میراثفرهنگی ،وارد آن تشکیالت شد و
از همان ابتدا با تصمیمــات و اقدامات خود عداوت
عمیق خود را بــا میراثفرهنگی ایران نشــان داد.
انتصاب مديران كارنابلد و ناآشــنا به اين حوزه تمام
دوستداران ميراثفرهنگي را وحشتزده كرد .اين
عداوت ،از ســال  1388با انتصاب وی به ریاســت
ســازمان عیانتر و شــدیدتر شــد و تخريبهاي
گســترده بناهاي تاريخي و مفقود شــدن اشياي
تاريخــي در موزههــا ،دلســوزان را خانهنشــين
كرد .بنابراین ،جای تعجب نــدارد که وقتی در 18
خردادماه امســال خبر دســتگیری بقایی منتشر
شد ،دســتاندرکاران میراثفرهنگی ،بهخصوص
باستانشناســان که دل پري از بقایی داشتند خبر
را از طریق تلفن و پیامک و ایمیل به یکدیگر ارسال
و شــادباش گفتند .پنج روز بعــد ،در  23خردادماه
شــرح مبســوطی از ســوی قوۀ قضاییه در زمینۀ
خالفهای مالی بقایی منتشــر شد که متأسفانه در
آن حتی به طــور گذرا به خالفهــای وی در زمان
ادارۀ ســازمان میراثفرهنگی اشــاره نشــده بود؛
اقدامی که بالفاصله واکنش انجمن باستانشناسی
ایران را برانگیخت که خواهــان توجه دوچندان به
اقدامات مخرب بقایی در ســازمان میراثفرهنگی
شــده بود .نگارنــده ،بهعنوان يكــي از اعضاي اين
جامعه كــه شــاهد تخريبهــا و حيفوميلهاي
بســياري توســط بقايي و همراهانش در سازمان
ميراثفرهنگي بودهام ،به شــخصه اميدوارم كه قوة
قضاييه با دســتان باكفايت خــود ،تخريبهاي
گسترده بقايي در سازمان ميراثفرهنگي را
هم مدنظر قرار ميدهد و دلسوزان را به كار
فرهنگي خود اميدوارتر ميكند.

فهرست اقداماتغيرمسووالنه

بقايي در طول دوره رياســتش بر ســازمان ميراثفرهنگي ،دهها اظهارنظر غيرمنطقــي ايراد كرده که
نشان از بياطالعي و ذهنیت امنیتی و سیاســی او دارد؛ از جمله این که «تمام خارجیان جاسوس و تمام
باستانشناسان دزدند» و شاید شــاهکار این مقوله ادعای ناآگاهانة او دربارة «جاسوس بودن مارکوپولو»
باشد .بهمرور این ذهنیت از سوی بقایی به بقیۀ سازمان نیز بسط یافت و سازمانی که وظیفهاش پژوهش در
زمینۀ باستانشناسی ،تاریخ و میراثفرهنگی ایران است به نهادی امنیتی با جوی استالینیستی بدل شد
که به جای تعامل با ارباب جراید و مردم که تشنۀ آموختن دربارۀ گذشتۀ سرزمینشان هستند ،در عمل در
تضاد و عداوت با ارباب جراید بود و برای مردم پشیزی ارزش قائل نبود .جداي اینها ،دهها اتفاق دیگر نیز به
دورۀ ریاست بقایی بر سازمان میراثفرهنگی بازمیگردد و وی در این مقام مستقیم یا غیرمستقیم مسئول
آنهاستوبایدپاسخگوباشد:
تخریبسنگفرشهایمسجدوکیلشیرازبهبهانةمرمتآن.
تخریب آبانبار سپهداری اراک.
سرقتکتیبۀتاریخیعهدقاجاردرحمامپاگردچهارمحالوبختیاری.
تخریبکاخشهرستانک.
تخریبمدرسۀتاریخیگلشننیشابور.
تخریبتپههایباستانیمراونهاهواز.
تخریب مدرسه مروی و واگذاری آن.
ناتمامگذاشتنبرنامۀمرمتمدرسۀدارالفنون.
تخریب مقبرۀ 580سالهشهشهان.
تخریبکتیبۀتاریخیچشمهعلی.
تخریبخانۀآیتاهللبهبهانی ازرهبرانمشروطه.
تخریب کامل خانۀ شهید مدرس.
آسفالتکانالآبیتختجمشیدوشهراستخر.
تخریب پل خواجوی اصفهان در حین مرمت آن.
تخریبمنزلکمالالملک،فروریختنساباطحاجیونددرحینمرمتآن.
تخریب شهر تاریخی ازم اهواز.
خشکاندن سروهای 400سالۀ فین کاشان.
تخریبمحوطۀباستانی اشکانیدر اهواز.
تخریب بقایای کاخ داریوش در برازجان.
تخریبسنگجانپناهپلکانشمالیکاخشورایتختجمشید.
بنابراین ،برای هر شخص فهمیده و دلســوزی تردیدی باقی نمی ماند که جنایات و خیانات حمید بقایی در
حوزۀ فرهنگی و میراثفرهنگی به مراتب بیشتر و وحشتناکتر از اختالسها و حیف و میلهای مالی اوست،
آن هم در زمینههایی که هیچ مقدار پول توان بازگرداندن آنها را ندارد .از مقامات قضایی انتظار میرود که
در محاکمۀ این شیاد به این مسائل توجه خاص کنند و صرف ًا بر جرائم مالی او تکیه نکنند .مردم چشمانتظار و
خواستارمجازاتیدرخوربرایاوهستند.

کامیار عبدی ،باستانشناس،
استاد دانشگاه و عضو هياتعلمي پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است

آبگيـريرويتاريـخ

ملیگرایی دروغین و پروند ه ملی سد سیوند
در دولت احمدينژاد

علیرضا افشــاری پروند ه ملی آبگيري سد سیوند كه
منجر به تخريب گسترده آثار باستاني و محيطزيست منطقه
شد ،احتماال معروفترین بخش از کارنام ه دولت احمدینژاد
در حوز ه میراثفرهنگی اســت؛ پروندهای که کسی از پایان
آن ،پس از صدور دستور آبگيري توسط رییسجمهور وقت،
آگاهی ندارد .این پرونده از چند دیــد در زمان خود و حتي
همين حاال مهم است:
 .1این پرونــده با پاســارگاد ـمهمترین یا یکــی از چند اثر
برجســت ه میراثفرهنگی ایــرانـ در پیوند بــود؛ اثری که
بهگفته نمایند ه وقت ایران در اجالس کمیت ه میراثجهانی،
ثبــت جهانیاش کمســابقه و غرورانگیز بود چــرا که همه
مادههای ثبت کنوانســیون میراث جهانی را دارا بود و همه
کارشناسان به آن رای مثبت داده بودند.
 .2احمدینژاد کــه سیاســتی در ظاهــر ایرانگرایانه در
پیش گرفته بود ،تئوریســین و نظریهپرداز این سیاستش و
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بنیادگذار نظری ه مکتب ایرانی ،یعنی اسفندیار رحیممشایی
را به ریاســت «ســازمان میراثفرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری» گمارده بود.
 .3با توجه به جایگاه مهم پاسارگاد در مقام آرامگاه كوروش
بزرگ نزد ایراندوستان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران،
در آن زمان برای نخســتینبار جنبشــی برای نگاه ِ
داشت
میراثفرهنگی به راه افتاد که زن و مرد ،پیر و جوان ،مسلمان
و غیرمســلمان و حتي ایرانی و غیرایرانی نمیشــناخت و
همه را به گرد هم جمع کرد و هر کس به هر وســیلهای که
میتوانست نسبت به ساخت و آبگيري سد سیوند اعتراض
کرد .برای نمونه ،خبرگزاري دانشجويان ايران ( )ISNAو
خبرگزاري ميراث فرهنگــي ( ،)CHNبالغ بر  1200خبر
فقط دربار ه «تنگ بالغي» يعني محوطه باستاني مهمي كه
با آبگيري سد زير آبرفت ،مخابره كردند .در اين میان ،خبر
مربوط به كشف كوشك داريوش هخامنشي در تنگ بالغي
خبري پرمخاطب بود ،به گونهاي كــه 24هزار نفر در داخل

كشــور و حدود 23هزار نفر در خارج از كشور از اين خبر در
سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي ( )CHNبازديد به عمل
آوردند .این در حالی است که تا پیش از آن بهندرت خبرهایی
از کاوشهای باستانشناســی بر خروجــی خبرگزاریها
قرار میگرفت .بــه این دالیل اســت که پروند ه یادشــده
میتواند نمادی از نوع نگاه دولــت وقت به میراثفرهنگی و
ایرانگرایی به شمار آید.
نگرانيها و نابوديها
در روزهای پایانــی تابســتان  1384بود کــه پيامكها و
رايانامههايي (ایمیلهایی) با درونمایــ ه «به زير آبرفتن
آرامگاه كوروش» در پى آبگيرى ســد ســيوند میان مردم
پخش شــد .این خبر دو کارکرد متضاد داشــت :نخســت
آنکه شوکی را به دوستداران تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران
وارد کرد که ســبب پخش ســریع آن و ایجاد واکنش میان
ایرانگرایان شد .دیگر آنکه تا پایان مراحل این پرونده ـکه
بیش از دو سال بهطول کشید و فرازونشیب بسیاری را طی
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سدسیونددر
حالیکهقرار
بود دو ساله پر از
آب شود ،هنوز
کم آب است و
کمکیبهآبیاری
زمینهای
اطرافنکرده.
فعاالنمحیط
زیستبارها
درتجمعات
مختلفجلوی
سازمانمیراث
فرهنگیو
مقبرهکوروش،
نسبتبه
ساختسد
سیوندو
همچنینشیوه
کاوشهای
باستانشناسی
اینسازمان
اعتراضکردند

کردـ بهانهای را به دست ســازندگان و مدافعان ساخت سد
داد تا برای پاســخدادن به نگرانیها ،هربار فقط روی اینکه
«سد سیوند با پاسارگاد بســیار فاصله دارد و این شایعهای
است که دشــمنان نظام در خارج از ایران ســاختهاند و آب
مخزن سد بســیار دورتر و پایینتر از اثر یادشده قرار دارد»
تأکید کنند .تا آنجا که این پرســش برای بســیاری ایجاد
شــد که نکند عامل پخششــدن خبر «به زیــر آبرفتن
آرامگاه كوروش» خود دســتاندرکاران ساخت سد باشند.
با این حال در نامهنگاریها و بیانیههای رســمی که توسط
شماری از انجمنها ـبه محوریت «پایگاه اطالعرسانی برای
نجات یادمانهای باستانی»ـ منتشر شد ،هیچگاه به این داده
نگرانی دوستداران ميراثفرهنگي بر
غلط اشارهای نشد .اما
ِ
محورهای زیر استوار بود:
 .1باالرفتن رطوبت در منطقه ،که با وجود باد شــدیدی که
تقریبا در تمام طول ســال در تنگبالغی ـاز ســمت سد به
سوی دشت پاســارگادـ میوزید ،بهســرعت به بناهای آن

دشت میرســید که با توجه به جنس یادمانها (سنگهای
آهکی که جذبكنند ه رطوبت هستند) بسیار به آنها آسیب
وارد میکرد .اینکه میگفتند روزگاری آن دشت دارای باغ
و جنگل و در نتیجه مرطوب بوده است به گفت ه کارشناسان
مرمت ،توجیه مناسبی نبود ،چراکه آن بومسازگان در طی
صدها سال نابود شد و بناها خود را با شرایط جدید هماهنگ
کرده و وفق داده بودند ،اما باالرفتنناگهانی رطوبت در طی
دو ســال (زمانی که برای کاملشــدن آبگيري سد عنوان
میکردند) بسیار ویرانگر بود.
 .2باالآمــدن ميزان آب ســطحى ،بــا توجه بــه آبرفتى و
سســتبودن خاك منطقه ،زمينه را براى آسيبرسانى به
پى سازههاى دشت پاسارگاد (كاخ بارعام ،كاخ دروازه ،كاخ
ِ
اختصاصى ،گور كمبوجيــه ،تل تخــت ...،و بهويژه آرامگاه
كوروش) آمــاده میکرد .در ايــن ميان آرامــگاه كوروش
نزديكترين بنا به ســد اســت كه هر چنــد از آخرين حد
آبگيرى كمتر از چهار كيلومتر فاصله داشت ولى اين فاصله

به خط مستقيم كمتر از دو كيلومتر میشد.
این دو مورد از نظر دوستداران ميراث فرهنگي و كارشناسان
اين حوزه ،به طور مســتقیم به نابودی آثار بسیار ارزشمن ِد
دشــت پاســارگاد میانجامید چرا که بــا افزايش رطوبت
روزمینی و زیرزمینی بر ميزان رشد گلسنگها ،كه يكى از
عوامل فرسايشى سازههاى سنگى است ،افزوده میشد .اما
میراثی ســومی هم بود که اهمیتش در پی این رویداد
مورد
ِ
نمایان شد.
آسیب ســوم ،خود تنگهءبالغى یا چشــمه بود .تنگ هاي
.3
ِ
كه سد در آن زده شــده يكي از كممانندترين محوطههاي
باســتاني ايران و نيازمند پژوهشهاي بيشتر اســت .تنگ هء
بالغي بــه دليل عبور عشــاير و مســير كاروانرو تاريخي و
جاده شــاهي ـ معروفترين و كهنترين جــاده بينالمللي
جهانـ و داشتن آثار بسيار ارزشمندي (چون سكونتگاههاي
انسانهاي دوره پارينهســنگي ،بقاياي دهكدهها ،كورههاي
ذوب فلز و كورههاي 7500ســال ه ســفالگري ،كارگاههاي

«تنگ بالغی» محوطه ای باستانی بود که با
آبگیری سد سیوند ،زیر آب می رفت؛ در حالیکه
کاوشهایباستانشناسیدرآنبارهامنجر
به کشف آثار مهمی شده است
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فرآوري غذا ،ســازههاي آبي و دفاعي ،گورهاي باستاني ،و)...
با پيشــينهاي به گستر ه 10هزار ســال ،از اهميت بهسزايي
در بررســي و شــناخت تاريخ و فرهنگ ما برخوردار اســت
كه آبگيري آن ســد ميتوانســت هم ه اين آثار را به زير غبار
فراموشــي و شــايد نابودي ببرد (در واقع ،برخالف مناطقى
همچون ميانرودان كه ســاليان درازى اســت خاكبردارى
از مناطق مسكونى عهد باســتان در آنها انجام شده و از آن
طريق ،اطالعات وســيعى درباره آن دورهها به دست آمده،
مرودشت و دشت پاسارگاد (مرغاب) ،اين گنجينههاى مهم
اطالعاتی را تا زمان ما در سينه خود حفظ كردهاند و در نتیجه
ِ
شناخت بهتر دورههای
باستانشناسی آنجا یاری بســیار به
یادشده میرساند) .از سوی دیگر ،امروزه هم چهار ايل بزرگ
منطقه در دورههايى از ســال در اين حوزه به سر مىبرند که
به معنای زندهبودن این روند تاریخی اســت .به این ترتیب،
میراثی
افزون بر نابــودی گذرگاهی تاریخی بــا یادمانهای
ِ
بسیار ،بستهشدن مسير كوچ عشــاير و به زير آبرفتن يكي
از مهمترين استقرارگاههاي كوچنشــينان نیز از ديگر نتايج
آبگيري سد سیوند بود .با آبگيري ســد سیوند مراتع عشاير
كه يكي از جاذبههاي گردشــگري ايران به شــمار ميرفت
نيز نابود ميشد .اما جدا از آســیبهای یادشده ،آسیبها به
محیطزیست را هم ،که در آغاز کنشگران میراثی از آن ناآگاه
طی اعتراضها با آن آشــنا شدند ،باید به فهرست
بودند و در ِ
سازگان
یادشده افزود .جدا از آسیبرسانی ســدها برای بوم
ِ
خشک ایران که نابودی آب را شدت میبخشد.

 .5بر اینها میتوان فهرســتی از اعتراضهای مهندسی این
ســد را هم افزود که در جای درســتی جانمایی نشده است،
بهطوری که فرار آب دارد .در میزگردی که با حضور موافقان
و مخالفان ساخت سد سیوند در دانشگاه تهران برپا کردیم،
هنگامی که رييس ســازمان آبمنطقهاي اســتان فارس با
افتخار ،ســخن از 80متر تزریق بتن برای بستن این درزها
و شــیارها ،با دســتگاههایی ویژه که برای این کار تهیه شده
بود ،میکرد؛ شــادروان دکتر ورجاوند یادآوری کرد که چرا
باید چنین هزینهای انجام شود وقتی میتوان جای دیگری
را مناســبتر یافت؟ گفتنی اســت ،در گزارش «ســدهای
ملی بهرهبرداریشــده در طول دولت دهم» ،ســد سیبویه
(سیوند) به جای زمان 6/5ســاله و هزین ه 15میلیارد تومانی
پیمانبســته ،در زمان 15سال (یعنی به نســبت 2/3برابر
بیشتر) و با هزینــه 76/6میلیارد تومان (یعنی به نســبت
5/1برابر بیشتر) به اتمام رسید که در هر دو نسبت ،در میان
طرحها رتبه نخست را داشت!

 .4بر پای ه نظر کارشناســان ســازمان جنگلهــا و مراتع ،با
آبگيري سد سيوند حداقل هشتهزار اصله درخت 500ساله
و هزاران هكتار مرتع و زمين مرغوب كشاورزي نابود ميشد.
در همان هنــگام هم دســتکم  500اصله قطع شــد .این
يـتوراني از
درختان به دليل واقعشدن در ناحيه رويش ايران 
نظر تنوع و ذخيرهگاه ژنتيكي ،منحصربهفرد و داراي اهميت
ويژهاي هستند و تخريب این جنگلها به معناي فنا و نابودي
كامل طبیعت منطقه است و حتي با صرف ميلياردها دالر هم
امكان احياي این جنگلها وجود ندارد ،چرا كه خاك منطقه

بيتوجهي به افكار عمومي
در کنا ِر آسیبهای یادشده ،آســیبی دیگر هم وجود داشت
که بهویژه به این جستار مربوط است .آن آسيب ،بیتوجهی
و در نهایت بیاحترامی به حساســيت بــاالي افكار عمومي
بود .گردآوري نزديك به 100هزار امضــای الکترونیکی در
بيرون و درون ميهن ـكه تنها ميتوان آن را با واكنشــي كه
در برابر تغيير نام خليجفارس انجام شد مقايسه كردـ و انتشار
بيانيههايي چند از سوي ســازمانهاي مردمنهاد و دولتي،
نوشتن انبوهی مقالههاي انتقادي ،تجمع در برابر وزارتخانه

آنقدر فقير و خشك است كه رويشگاه توان بازسازي خود را
ندارد .همچنین باید به آبی که در پشــت سد جمع میشد،
اشاره کرد که بر خالفِ نظر سازندگان سد ،که سیالبها آبی
اضافی هستند که در نظا ِم حقآبه ســنتی کشاورزی محل
منظور نشــدهاند ،آنها حقآب ه دریاچههای کوچک محلی
بودند که با قطع آنها این دریاچهها ،بهویژه دریاچ ه بســیار
ارزشمند بختگان ،خشک شدند.

نیرو و ســازمان میراثفرهنگــی و حتی مجلس شــورای
اسالمی ،و سرانجام طرح شکایتی با 4350شاكي ،همه نشان
از میزان باالی حساسیت افکار عمومی به این موضوع داشت.
جدا از آنکــه تبلیغات بســیاری دربــار ه بیتوجهی نظام
جمهوری اســامی به میراث باســتانی ایران در رسانههای
جهان و بهویژه شــبکههای ماهوارهای مخالف پخش میشد
که با یک برخورد درســت میشــد آنها را خلع سالح کرد،
بهرهبرداری از این فرصت تاریخی برای خود ســازمان ناتوان
میراثفرهنگی هم نکتهای بود که مــورد غفلت قرار گرفت.
چرا کــه در طرحهای عمرانی هیچگاه بــه میراثفرهنگی و
حتی محیطزیست توجهی نمیشــود و تا آنزمان سازمان
میراثفرهنگی حتی یکبار هم نتوانســته بود مانع اجرای
طرحهای توسعهای عموما ناپایداری شود که اثری باستانی
را به کام نابودی میکشــاند ،تا آنجا که شهرداریها هم به
اعتراضهای آن ســازمان وقعــی نمیگذاردنــد .اما برای
نخســتینبار در پی اعتراضهای گســترد ه مردمی در این
پرونده ،وزارت نیرو طی توافقی ،نه تنها پذیرفت که سازمان
میراثفرهنگی پیــش از انجام طرحهــای عمرانی مناطق
را مورد ارزیابی میراثی قــرار دهد ،بلکه تعهــدی مالی هم
در حد 300میلیون تومان برای کمک بــه هزین ه گروههای
نجاتبخشــی پذیرفت و حتــی مدتی بعد موافقــت کرد تا
50درصد از هزينههای تکميل موزه پاســارگاد را پرداخت
کند ،تا اشياي بهدستآمده از در ه بالغي و منطق ه سد سيوند
در آن نگهداري شــوند؛ قولهایی که با بیلیاقتی مسؤوالن
وقت سازمان میراثفرهنگی در حد حرف ماند .اما چگونه؟!
نخستین اعتراض رسمی در این پرونده به نامهای برمیگردد
که با امضای شــماری از ســازمانهای مردمنهاد به ریاست
ســازمان میراثفرهنگی فرستاده شــد .درخواست خیلی
کوچک بود؛ اعالم ِ
توقف چهارســال ه ســاخت سد (كمترين
زمان عنوانشــده براي مستندســازي آثار تنگــ ه بالغي از
ســوي كارشناســان و باستانشناســان) تا فشــار از روی
باستانشناســان برای محدودیت زمانی کار نجاتبخشــی
برداشــته شــود و در عین حال اگر برابر ســخن مسؤوالن
ســازمان ـکه اگر اثری گرانقدر در کاوشها بهدســت آید
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ســاخت ســد را متوقف خواهند کردـ یادمانی یافت شــد
هزینههای کمتری در ساخت سد صرف شده باشد .همینجا
باید اشاره شــود که ســد هرچند در دور ه ریاستجمهوری
رفســنجانی آغاز شــده بود امــا در آن ســالها و در دوره
ریاستجمهوری خاتمی اقدامی برای ساختش انجام نشده
یا در ابتدای راه بود .ســرعتگرفتن کار ســاخت سد از سال
 1384بود .از ریاست وقت سازمان میراثفرهنگی ،که آوازه
ملیگراییاش گزک به دســت حریف داده بود تا بیپرواتر از
پیش به نمادهای ایرانی بتازنــد ،حداقل توقعی که میرفت
این بود که از این فرصت تاریخی برای نشــاندادن عالقهاش
به ایران بهره ببرد ،اما نه تنها او پاســخی به نام ه یادشده نداد
بلکه به نامهای که پس از آن به دفتــر ارتباطات مردمی نهاد
ریاستجمهوری ارسال شــد و آن نهاد هم دوباره آن را برای
ریاست سازمان فرســتاد بیتوجهی کرد ،همچنان که خود
رییسجمهور در برابر نامهای که در گام ســوم شــخصا به
دســت خودش رســاندیم ،كاري انجام نداد .اعتراض برخی
نهادهــای دولتی همچون فرهنگســتان هنــر و پیگیری
جمعی از نمایندگان کمیســیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی ،حتی با اغراضی دیگر ،و بهویژه واکنش بسیار خوب
مطبوعات غیردولتــی و در مواردی حتی دولتــی ،به هر رو
فضا را برای چانهزنیها در ســطح باال مهیا کرد .وزارت نیرو
برای کســب وجهه چندبار اعالم کرد که آبگيري سد را به
عقب انداخته در حالی که اصــا آن زمانها هنگام آبگيري
نبود .از این رو ،چنین برخورد سیاستمدارانه با عدم واکنش
ســازمان میراثفرهنگی و بهویژه همراهی کامل ریاســت
جدید پژوهشکد ه باستانشناسی که به جای ریاست کوشای
پیشــین نشســته بود فضا را برای در خدمــت وزارتخانه
نیروبودن آمــاده کرد .هنگامی که لوح و جايزه «جشــنواره
بينالمللــي رســانهاي ميراثفرهنگي» به خاطــر مقالهام
دربار ه ســیوند را در تاالر ســازمان میراثفرهنگی دریافت
میکردم ،رو به ریاست ســازمان میراثفرهنگی گفتم...« :
همگی میدانیــم میراثفرهنگی در کشــوری مثل ایران از
اهمیت ویژهای برخوردار است .نقش بهســزا و لزوم ارتقاي
جایگاه آن در سیاســت و اقتصاد بر هیچکس پوشیده نیست
و بر ماست که قدر آن را بدانیم و از آن پاسداری کنیم .حال با
توجه به نیروی کم و توان پایین مالی سازمان میراثفرهنگی
بــرای حفاظت و صیانــت از میــراث ایران [كــه گاهبهگاه
دســتاوي ِز برخي توجيهات مقامهاي سازمان هم ميشود] و
همچنین در زمانی که حتی شهرداریها هم حرف سازمان
را نمیخوانند ديگر چه رسد به وزارتخانههایی مثل نیرو و
راه و ،...موضوعی مثل سد سیوند که توجه بیسابق ه ایرانیان
را در پی داشــت فرصتی طالیی پیش روی سازمان قرار داد
و انتظار میرفت ســازمان از این فرصت و پشتوان ه مردمی به
بهترین شــیوه بهره بگيرد ،حتی با این فرض که کاوشهای
باستانشناســی منطقه به پایان رســیده و رطوبت ناشــی
از آبگيري ســد بر آرامگاه کوروش تأثیری ندارد ــکه البته
هیچیک با توجه به استنادات علمی برای ما پذیرفته نیستــ
اما ســازمان میراثفرهنگی این فرصت بــزرگ تاریخی را
[برای دراختیارگرفتن فشــار افکار عمومی برای پیشبردن
کارها] نباید از دست میداد» ،که واقعا هم چنین است.
انجمنهــاي دوســتدار ميراثفرهنگــي در تجمع جلوی

مجلس شورای اسالمی در بیانیهاي پیشنهاد دادند که «هر
چند اكثر سرماي ه ملي هزينهشــده براي ساخت اين سد در
يكســال اخير و همزمان با اعتراضها به ساخت آن هزينه
شــده ،ولي به هر رو با راهكارهايي برگشــتپذير است .اما
پيش از اينكه با بازكردن حسابي ،خواهان ياري همميهنان
شويم درخواســت ميكنيم :با تشــكيل كميتهاي مستقل،
مركب از كارشناسان پیشــنهادی انجمنهای مردمی ،هم
بحث درخطربودن ميراث فرهنگي و ســرمایههای طبیعی
(زیستمحیطی) و هم بحث غير كارشناسيبودن اين سد (از
مكانيابي و ســاخت تا داليل طوالنيشدن و هزينهبربودن)
مورد بررسي دقيق قرار گيرد ،تا آنگاه با آگاهي كامل نسبت
به حل اين معضل اقدام شــود .برپایی مناظره کارشناســی
وعده دادهشده از سوی سازمان میراثفرهنگی و وزارت نیرو
در این راستا ارزیابی میشود ».چگونه میشود دولتی ادعای
ملیگرایی بکند اما تا این اندازه نســبت به مهمترین یادمان
ِ
خواست گروههای
ملیاش بیتوجه باشد یا اصال نســبت به
بسیاری از خود ملت؟!
سد سيوند و تخريبهاي آن
میان فعاالن
به هر رو ،هرچند با ارتباطهای گســتردهای که ِ
حوز ه میراثفرهنگی شکل گرفت ،جنبشی در برابر تخریب
کلیت یادمانها آغاز شد که بهگونهای ،ترس از انتقاد علنی
از ســازمانهای دولتی را در میان فعاالن حقیقی و حقوقی
دوســتدار میراث فرهنگــي ـحتي در میان کســانی که با
ســازمان میراثفرهنگی همکاری داشــتندـ از میان برد و
بهویژه نقدی کــه در حوز ه مخالفت با سدســازی بیرویه و
گسترده پا گرفت و دنباله دارد و مهمتر از آن باالرفتن آشکار
آگاهی ملی در ایــن زمینه ،و جای ثابتی کــه خبرهای این
حوزه در رسانهها یافتند ،جنبش به نتیجههای خوبی دست
یافت .اما خود سد سیوند به کجا انجامید؟
ســدی غيرضروري و زيانبار کــه در جانماییای اشــتباه
و غیرکارشناســانه ،با هزينــهاي چندين برابــر واقعي ،در
منطقهاي بســيار تاريخي و بااهميت جهانی ،چندین برابر
ساخت سدی مشابه زمان برد که :نهتنها بر پهنای زمینهای
کشــاورزی نیفزود بلکه قطعاتی از زمینهــای مرغوب را از
بازدهی انداخت؛ بخشــی از آثار تاريخي چند هزارساله ـو
بهدرستی کاوشنشــدهـ را به زير آب برد که اگر آبگيرياش
کامل شود ،بر میزان این بخش افزوده خواهد شد؛ آب اندك
رودخانه را به هدر داده و خو ِد آن را خشــكاند؛ درختهای
500ســاله بنه یا پســت ه وحشــی را به کام نابودی برد؛ و با
برهمزدن زیستبوم سراســر درازاي رودخانه و درياچهها،
زيســتگاه پرندگان و جانداران آن محــدوده را نابود كرد؛
دریاچههایی بیهماننــد را خشــکاند؛ در میان نمکهای
ســپردن فالمینگوهایی شــد
بازماند ه دریاچه ،باعث جان
ِ
که در کوچ هر سالهشــان آنجا اســتراحت داشــتند؛ و با
گســترش نمکها وضع کشــاورزی در منطقه را دشوارتر
کرد .همچنین ،راهی تاریخی بر عبور همیشــگی عشــایر
بسته شــد و میرود که ـبا افزودهشــدن بر میزان رطوبت و
باالآمدن آبهای ســطحیـ شــرایط جوی مناسب برای
بناهای تاریخی دشت پاسارگاد از دست برود ،هر چند همین
اکنون هم میتوان افزایش رشد گلسنگها را روی آرامگاه

كوروش كبير ديد.
ســدی که به دلیل مکان نادرســتی که روی آن ســاخته
شده ،راههایی هســتند که آب را از زیرش عبور میدهند و
گســلهایی که آب را میخورند و در نتیجه ،پس از گذشت
هشت بهار ،دریاچه سد ـکه عمال دوســاله باید پر میشدـ
پرآب نشــده اســت و عمال آبی به زمینهای کشــاورزان
نرسیده و پیشبینی فواید ســد برای منطقه ـهمانطور که
کارشناســان مخالف آبگيري گفته بودندـ نادرســت از آب
درآمده است.
میگویند تاكنون از حجم 250ميليون متر مكعب درياچه
تنها يكبار آنهم حدود 15ميليون متر مكعب آب در پشت
سد جمع شد .اين مقدار تقريبا معادل حجم مرد ه سد است
و كاربردي ندارد .اگر از سخنانی که دربار ه عدم موفقیت در
کورکردن راههای فرار آب زده میشود بگذریم ،اين وضع از
يك طرف به سبب خشكســالي است كه براي نخستينبار
يا آخرين بــار نخواهد بــود ،و از طرفي به خاطر برداشــت
روزافزون و حسابنشــد ه آب در باالدست از سرشاخههاي
رودخان ه سيوند اســت .اتفاقي كه تقريبا براي هم ه سدهاي
ايران در حال وقوع است .اگر ترسالي شروع شود و ادامه يابد
و بارندگي برف و باران به حدي باشــد كــه رودخانه بيش از
مصرف باالدست جريان يابد ،و آور ِد رودخانه به حدي باشد
كه درياچه بيش از حجم مرده از آب پر شود و بتوان حقآبه
ســنتي پاييندســت را تأمين كرد و از آن باز هم آبي اضافه
بيايد طوري كه بتوان مقــداري از آن را از طريق خط انتقال
به محل جديد مصرف ،كه همان توابع ارســنجان و شوراب
باشــد ،انتقال داد و در این مســير چند ده كيلومتري دیگر
كشاورزان از آن برداشــت نكنند ،آنگاه ـاگر از حقآبههای
درياچههاي تشك و بختگان كه با احداث سدهاي درودزن،
مالصدرا و ســيوند بر ســر راهشان از دســت میروند و این
زیستبومهای بســیار ارزشمند را به خشــکی کشاندند
بگذریم ،و موضوع بســیار مهم میراثفرهنگی را هم نادیده
بگیریمـ كاري كردهايم كامال غيراقتصادي و مغاير با منافع
ملي! زيرا اين آب بدون احداث سد ســيوند و بدون احداث
بند انحرافي هشتيجان و بدون ســاختن كيلومترها كانال
بتني و كيلومترها لولهگذاري و بدون نياز به شبك ه آبياري و
زهكشي ،با پاي خود و از طريق رودخان ه سيوند و رودخان ه كر
به ِ
دشت حاصلخيز كربال و زمينهاي شيرين و بيآبِ آن
ميرسید! اما اکنون این دشــت خشک شده است .بهتازگی
مقامات استان تصميم گرفتهاند بابت اين پروژه ديگر خرجي
نكنند و شبكه آبياري و زهكشياش اجرا نشود .آیا آنانی که
طبل ساخت و راهاندازی این ســد میزدند تا چه اندازه بر
بر ِ
زحمتکش محلی حساب کردهاند؟
فراموشکاری ما و مردم
ِ
دادن این کار پافشــاری داشتند (از
هممیهنانی که بر انجام ِ
برخی کشاورزان تا بهویژه کارشناســان و سازندگان سد و
نمایندگان مجلس و سیاســتمداران) باید به این پرســش
پاســخ دهند که به چه میــزان از اهداف خود دســت پیدا
کردهاند؟! بهگمان من ،دولت کنونی وظیفــه دارد با اعالم
کنونی سد ســیوند و تبدیل ســاز ه آن به موزهای که
وضع
ِ
وعدهاش داده شده بود ،افزون بر آنکه راه را بر بروز احتمالی
نگرانیهای پیشــین در آینده ببندد ،بکوشــد تا بخشی از
اعتماد ارزشمند ملی در این حوزه را به دولتها برگرداند.

علیرضاافشاری،روزنامهنگاروکنشگرمیراثفرهنگیاستودرباره
اعتراضهايگستردهبهآبگيريسدسیوند(شهریور1384ـ اسفند
)1386كتابيبانام«دفاعازتاریخ»نوشتهومنتشركردهاست

آنجا هنوز دهه 60است؛ اما رنگی و دیجیتال

پنجروز در «هفی» چین ،همــراه با جوانهایی که فیسبــوک ندارند هنوز به مائو
افتخار میکنند و البته رویای تحصیل در آمریکا رهایشان نمیکند

حساممحمدی
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اما چرا چین؟ و چرا «هفی»؟ شــهری در جنوب شــرقی چین و در 500کیلومتری شــانگهای و هزار کیلومتری پکن .با نزدیک به
هشتمیلیون نفر جمعیت که مثل بیشتر شــهرهای بزرگ چین ،به رطوبت و آلودگی هوایش معروف است .هفی امسال میزبان
مسابقات ربوکاپ قهرمانی جهان بود .تیم «هرمس» ایران در رشته شبیهسازی دوبعدی ،که عماد ،برادرم ،عضوی از آن بود ،بعد از
موفقیتهایی که در مسابقات داخلی کسب کرد به مسابقات جهانی دعوت شــده بود و من هم با او همراه شدم .میدانستم که این
سفر فرصت مناسبی خواهد بود [فرصتی که سالها منتظرش بودم] تا بتوانم کمی با فرهنگ و شیوه برخورد مردم چین آشنا شوم
ولی قبل از ورود به مرز چین و در هواپیما متوجه شدم که این آشنایی به آن آسانی که فکر میکردم ،میسر نیست .مسافران چینی
که بیشترشان توریستهایی بودند که در مسیر بازگشت از اروپا به ایران آمده و جز فرودگاه امام خمینی هیچ جای دیگری از ایران
را ندیده بودند ،بهندرت میتوانستند انگلیسی صحبت کنند .با خودم میگفتم اگر وضع زبان انگلیسی توریستهای این مملکت
اینطور است ،پس وای به حال مردم کوچهوبازارش! اما در همان ابتدا به نظرم رسید که مردم مهربان و صادقی هستند.

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

55

«ووتینگ»و
«یانگوییلی»
دودانشجوی
 21سالهرشته
زبانانگلیسی
اززندگی
دانشجویی
وکمک
داوطلبانهبه
توریستها
میگویند

روز اول؛ پکنـهفی

فیلترینگ
مسالمتآمیز
فیسبوک

پس از هفت ســاعت پرواز ،هواپیمــا در پکن به زمین
نشســت .آنجا بلیت هواپیما به قیمــت  1760یوآن
(هر یــوآن تقریبا معــادل  540تومــان) را به مقصد
هفی تهیه کردیم و منتظر ماندیــم .پروازمان به هفی
چند ساعت تاخیر داشــت .بعدا شنیدم که تاخیر پرواز
هواپیما در چین اتفاق متداولی است .در سالن ترانزیت
فرودگاه پکــن که منتظر پرواز هفــی بودیم ،به خودم
جرأت دادم و بار دیگر سعی کردم سر صحبت را با یک
پســر جوان چینی باز کنم .به طرز غافلگیرکنندهای
این کار من با اســتقبال پســر چینی مواجه شده بود.
انگلیســیاش چندان خــوب نبود و هــر دیالوگمان
تا به سرمنزل مفهوم برســد ،چندین بار بین ما تکرار
میشد« .شان لی»22 ،ســاله بود و در پکن ،در رشته
مدیریت ســفر ( )Travelتحصیل میکرد .خودش با
خانواده در هفی زندگــی میکردند و او برای تعطیالت
به شهرش برمیگشت .خیلی زود شماره تلفن و آدرس
ایمیلم را خواست ،چند ســلفی از هردویمان گرفت و
ســواالتی از محل اقامتمان در هفی پرسید .صادقانه
بگویم ،برآیند مــن از رفتارش چنــدان خوشبینانه
نبود؛ چهطور او که بهنــدرت و بهزحمت صحبتهای
مرا میفهمید اینچنین ساده ،اظهار رفاقت و احساس
صمیمیت میکرد؟ کمی طول کشــید تــا روحیه این
مردم شــگفتانگیز را درک کنم .از شــان لی آدرس
فیسبوکــش را پرســیدم که گفت بــا فیسبوک کار
نمیکند و تاکید کــرد که فیسبــوک در چین فیلتر
است.
ب جوانان چینی از شــبکههای ارتباطی
او هم مثل اغل 
کشورش اســتفاده میکند؛ بعد از شان لی از هر جوان
دیگری هم درباره فیسبوک پرســیدم ،جایگزینهای
دیگری داشتند؛ شــبکههایی اجتماعی
کــه بــرای خودشــان بــود .هرچند که
«ویچت» هم بین آنها محبوب است اما اینجا
برای اولینبار بــا نرمافزار « »QQمواجه شــدم؛
چیزی کــه از آن بــه عنوان اصلیترین شــبکه
اجتماعی چین نام میبردند.
یازدهونیم شب به وقت پکن ،هواپیما در

فرودگاه هفی به زمین نشســت .فــرودگاه بیش از حد
تاریک بــود ،در حالی کــه به نظر میرســید فرودگاه
مجهزی باشــد .بعــدا فهمیــدم که چینیهــا برای
صرفهجویی در مصرف برق ،از ساعت  11به بعد ،چراغ
بیشتر سالنها را خاموش میکنند .در فرودگاه هفی
باز شــان لی را دیدم .در گرفتن وسایل به ما کمک کرد
و وقتی که بیرون از فرودگاه دید کــه به خاطر زبان در
گرفتن تاکسی مشــکل داریم ،راننده تاکسی را درباره
مقصد ما توجیه کرد.
خیابانهای خالی شــهر را که میبینم تعجب میکنم؛
خیابانهای تهران را بــا عرض دو برابــر تصور کنید،
میشــود یک خیابان معمولی در هفی .برای جادادن
چنان جمعیتی ،این چنین خیابانی الزم است .همهجا
مهآلود اســت .در روزهای بعد هم این مــه بهندرت از
آسمان شهر ناپدید میشود.
در این شهر همه مهربانند .این اولین تصویری است که
بعد از اولین روز اقامت در چین به ذهن هر توریســتی
میرســد .با اینکه اغلب ،زبانم را نمیفهمند ،ســعی
میکنند تا جایی که ممکن اســت و متوجه خواستهام
شدهاند ،کمک کنند و با وجود اینکه تماشای وجنات
توریستها برایشان جالب به نظر میرسد [و البته من
رفتهرفته این را میفهمم] نگاهها و رفتارشــان هرگز
باعث زحمت نمیشــود؛ چه اهمیت دارد اگر کمی پر
سروصدا هستند ،گاهی بد رانندگی میکنند و هر چند
وقت یکبار در خیابان تف میاندازند.
روز اول هفی ،تقریبا به طور کامــل در محل برگزاری
مسابقات ربوکاپ صرف شد .حضور در این گردهمایی
بزرگ برایم جالب اســت .تیمهای مختلــف از اقصی
نقاط دنیا در رشــتههای مختلف با هم رقابت میکنند.
حضور تیمهای ایرانی در بیشتر رشــتهها
و بهگوشرســیدن زبان فارســی در آن بین
باعث دلگرمی است .شمار زیادی چینی
سبزپوش که مسوولیت کارها را بر عهده
دارند ،نظرم را جلب میکنند؛ اینها
دانشجویانی هســتند که داوطلبانه
ـبله؛ مجانیـ اینجا کار میکنند .به آنها بازمیگردم.

روز دوم؛
در میوهفروشی

همتجهادی
چینی

بیشتــر روز دوم و دو روز پــس از آن را هم در محل مســابقات
گذراندم .شــب دوم که اولینبار برای پرســهزدن از هتل بیرون
میرفتم ،فروشــگاه بزرگی را پیدا کردم که گویــا از مراکز خرید
کاالهای روزمره مردم هفی بود .چیزی بود شــبیه فروشگاههای
زنجیرهای تهران .همه نوع جنس ،از میوه و سبزی گرفته تا لوازم
منزل و انواع گوشت و خوراکی را میشد اینجا پیدا کرد .به نوعی
میوه خاص خاردار برخــوردم که هرگز مثلــش را ندیده بودم و
اسمش را هم نمیدانستم؛ شــبیه آناناس .خواستم یکی از آنها
را بردارم که تیغهای درشتش دســتم را زخمی کرد .حس کردم
خیلی چیزهاست که در مورد این میوه نمیدانم .جلوی یک مرد
جوان چینــی را که همراه زن و بچهاش خریــد میکرد ،گرفتم و
پرســیدم که کدامیک از میوههای تلنبارشــده بهتر است .وقتی
منظورم را نفهمید ،دو تا از میوهها را برداشــتم و ســعی کردم با
ایما و اشــاره به او بفهمانم کــه میخواهم بدانم کــدام از این دو
بهتر است .دیدم همچنان با گیجی به میوهها نگاه میکند .ناامید
شدم ،یکی از میوهها را برداشتم ،در سبدم گذاشتم و با لبخند و به
انگلیسی به او گفتم که همین خوب است.
ـ «خوب نیست!» ،رفته بود و گروهی را دورم جمع کرده بود تا به
من بفهمانند انتخابم درســت نیست .پس از تالش چنددقیقهای
گروه و انتخاب یکی از میوهها ســعی کردم به زبان انگلیسی از آن

گروه تشــکر کنم و میوه برگزیده را در ســبدم گذاشتم .من را به
گوشهای از فروشــگاه بردند تا میوه را وزن کنم .نزدیک سهکیلو
وزنش بود .یکیشــان در گوشــیاش جملهای چینی نوشــت و
ترجمهاش را نشــانم داد« :خیلی از مردم از این میوه خوششان
نمیآید .پیشــنهاد میکنم که بازشــدهاش را بگیری ».به نظرم
حرف درستی آمد .ســراغ میوههایی رفتم که پوستکنده بودند
و در ظرفهایی قرارشــان داده بودند؛ هر ظرف شامل چند تکه
میوه شبیه شلغم پخته با وزن  400 ،300گرم بود .دوباره هیأتی
چندنفره از مردم تشکیل شــد تا از بین این ظرفها بهترینشان
انتخاب شــود و پس از چنددقیقه کار کارشناسی ،در نهایت مرد
چینی یکــی از ظرفها را تحویلــم داد .از او و تمام مردمی که در
20دقیقه اخیر کمکم کرده بودند ،تشــکر کردم و این بار پس از
حسابکردن پول میوه از فروشــگاه خارج شدم .این یاری با جان
و دل ،یکی از مهمترین فرازهــای فرهنگی چینی بود که در چند
روز ســفرم از مردم آنجا دیدم .این مردم نهایت همتشــان را
برای کمک به دیگران بــه کار میگیرند .در مورد میوه هم ،حق با
چینیها بود .حتی نصف محتویات ظرف را هم نتوانستم بخورم.
نه مزهاش قابل تحمل بود و نه بویش .با جســتوجو در اینترنت
اســم میوه را پیدا کردم .توصیه میکنم اگر به کشــورهای شرق
آسیا سفر کردید هرگز «دوریان» نخورید.

یانگوییلیبه
همراهجمعی
ازدیگرجوانان
هفیدرمحل
برگزاری
مسابقات
جهانیربوکاپ

روز سوم؛
در رستوران سنتی
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در محل برگزاری مســابقات ،از یک پســر جوان چینی درباره
وضع تیمش میپرسم .همچون شــان لی بهگرمی از پرسشم
استقبال میکند .تیمش وضع مســاعدی ندارد و مدام میبازد
ولی برعکس تیمهای ایرانی عصبانی نمیشــوند و خودشان را
نمیبازند ،شاید چون برای رسیدن به محل مسابقات و رسیدن
به این سطح به اندازه ایرانیها رنج نکشیدهاند .نامش «الئو» و
21ساله است.
قدش کوتــاه اســت اما این ســبب نشــده با
اعتمادبهنفــس (قــدری التمســلک) راه نرود.
انگلیسیاش چندان بد نیســت و میشود بهراحتی با
او صحبت کرد .میگوید زبانش ضعیف اســت
اما میشــود پی برد که این کمادعایی ،ناشی
از تعارفیبودن این مردم اســت .الئو تا متوجه
میشود ناهار نخوردهام ،به رســتورانی سنتی
دعوتم میکند نزدیک محل مسابقات .چند نوع

غذا ســفارش میدهد و پول غذا را هم حســاب میکند؛ مرغ
آبپز ،خورش سبزیجات ،خورش مرغ تند و خورشی از گوشت
نرم گوسفندی به همراه یک کاســه برنج که غذای اصلی مردم
چین اســت .بعد از ناهار هر چه اصرار میکنم حتی دنگ را هم
نمیپذیرد و در نهایت شرط میکنم فردا من باید پول ناهارش
را حساب کنم .با هم به سمت محل برگزاری مسابقات حرکت
میکنیم .در خوابگاه زندگــی میکند .در روزهای
مســابقه از صبح تا عصر در محل مســابقات است و
به همراه همتیمیها و اســتادش کد میزند .او هم با
فیسبوک کاری ندارد چون فیلتر است .و جالب اینکه
میگوید «حزب مــا [و نمیگویند حکومت] اســتفاده از
فیسبوک را ممنوع اعالم کرده ».اما اینطور هم نیست که
اینها دسترسی به فیلترشکن نداشته باشند« :امروز
در دنیا ،بسیاری از ویچت اســتفاده میکنند .ما به
فیسبوک نیازی نداریم».
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روز چهارم؛
زیر آسمان صاف هفی

در رویای
ینگهدنیا

برای اولینبار خورشــید را در آسمان شهر
میبینم .هوا بهمراتب از دیروز گرمتر اســت.
چون هوای شــهر مرطوب اســت ،گرمای هوا در
روزهای آفتابی تحملناپذیر اســت .از «لین شــائو» ،همتیمی
الئو هم دعوت کردهام که با ما ناهار بخورد .لین شــائو ،دختری
همسن الئو و همکالسی او است .تســلطش به زبان انگلیسی به
اندازه الئو نیست .بینهایت خجالتی اســت اما همه اینها مانع
از این نیست که وقت ناهار شیشه نوشــابهاش را کمی باال نبرد،
آن را به شیشــه من نزند و ســپس بهآرامی نگوید« :بهسالمتی
( »!)Cheersوقتی بعــد از ناهار نظرش را دربــاره زندگی در
آمریکا میپرســم میگوید« :این رویای من اســت ».استرالیا و
کانادا هم اولویتهای دیگر او برای مهاجرت از چین محســوب
میشوند .در راه رســیدن به رســتوران ،از روی پلی هوایی که
میگذشــتیم ،متوجه شــدم که کاروبار کفبینان در این شهر
ســکه اســت .تعداد زیادی مرد و زن اطراف چند کفبین را که
روی پل کار میکردند ،گرفته بودند و آنها با هیجان چیزهایی
را برای مردم تعریــف میکردند که نمیفهمیــدم .الئو ما را به
رستورانی برد که چند کیلومتر با محل مسابقات فاصله داشت.
نحوه صحبتکردن او با صاحب رســتوران که خانم پیری بود،
صمیمانهتر از صحبتهای روزمره چینی به نظر میرسید .بعدا
الئو گفت که خانم رســتوراندار ،هموالیتی او بوده است و او در
مدت دانشجویی در این شــهر به صورت اتفاقی این رستوران را
پیدا کرده .چون با غذاهای چینی آشــنا نبــودم ،باز هم الئو غذا
را انتخاب کرد ولــی وقتی که بــرای پرداخت پــول میرفت،
مانع شــدم و او هم با رضایت قبول کرد که این بــار مطابق قرار
دیروز ،پول غذا را بدهم .تعارفیبودنشــان حد و مرز مشخص
دارد .رســتوران امروزی ،کوچکتــر ولی معلوم اســت روابط
صمیمانهای بین مشتریان با هم و با رســتوراندار حاکم است.
الئو مثل خیلی دیگر از جوانان چینی دوست دارد برای تحصیل
به کشــورهای خارجی مهاجرت کند اما میگویــد از آنجا که
نمراتش پایین اســت ،فرصت مناســبی برای ادامه تحصیل در
خارج از چین نداشته .شاید یکی از مهمترین اتفاقات بینالمللی
که میتوانســت در خاطره جمعی جوانهای چینی ثبت شود،
بازیهای المپیک  2008پکن میبود ،اما به نظر میرسد آنها
به طور مبهم رویدادهای ورزشــی را به یــاد دارند و این موضوع
برایشــان چندان جالب نبوده اســت .گویا اگر جوان چینی به
موضوعی عالقه نداشته باشد یا درباره آن چیزی نداند ،از صحبت
درباره آن خودداری میکند .در تمام مدت صــرف ناهار ،الئو و
لین شائو مجذوب تالش طاقتفرســای من برای غذاخوردن با
چوب بودند و حتی چند عکس هم گرفتند .الئو از من قول گرفت
که فردا برایش پول ایرانی بیاورم؛ با خودم فکر کردم که فردا ریال
بیاورم و چند شاخه نبات [تنها چیزی که به منزله سوغات ایران
به همراه داشتم].
ضد آمریکا یا آبوهوای امروز؟!
اینجا معنای چند مفهوم ممکن اســت برای یک توریســت
بازتعریف شود .مثال من معنای واقعی کار داوطلبانه را در چین
فهمیدم .قبال در اخبار شــنیده بودم که گروههای دانشجویی
داوطلب در زمان برگزاری مســابقات المپیــک  2008پکن،
مســوولیت راهنمایی و کمک به میهمانــان را پذیرفتهاند اما
آنوقت هیچ تصوری از شــکل کار آنها نداشــتم تا اینکه در

زمــان برگــزاری مســابقات ربوکاپ
امســال به صورت زنــده فعالیتهای
آنها را دیــدم .جوانان دانشــجو بدون
هیچ چشمداشتی در محل مســابقات حاضر
بودند و بیشتر آنها به زبان انگلیســی تســلط کافی داشتند.
دو روز مانده بــه زمان بازگشــت ،از دو نفر از ایــن داوطلبان
درخواســت کردم که ما را به گردش در شهر ببرند .بدون آنها
برقراری ارتباط با فروشــندگان و همچنین پیداکردن مقصد
در هفی ممکن نبود چــون در کوچهوبازار هیچکس حتی یک
کلمه انگلیســی هم نمیدانســت« .ووتینگ» و «یانگوییلی»
با طیب خاطر از پیشــنهاد ما اســتقبال کردند و با کمک آنها
توانستیم پس از اتمام مســابقات ،از بعضی مکانهای دیدنی
شــهر و بازارهای آن دیــدن کنیم .دخترها هر دو 21ســاله و
دانشجوی رشــته زبان انگلیســی بودند؛ یانگوییلی متاهل و
ساکن شــهر بود .تعریف میکرد که هر روز صبح برای مطالعه
زبان به کتابخانه دانشــگاه هفی میرود .ووتینگ اما مجرد و
ساکن یکی از خوابگاههای دانشــجویی بود .تعریف میکرد
که با چه زحمتی موفق شده است در دانشــگاه قبول شود و از
دوستان دیگرش گفت که آنها هم به عنوان داوطلب در محل
مسابقات حضور داشتند.
میگوید برای ورود به دانشــگاه در چین ،آزمونی سراسری و
سهروزه به اســم «گائوـکائو» برگزار میشود .گائوـکائو ظاهرا
بههماناندازه برای دانشآموز چینی مشــکل و چالشبرانگیز
اســت که کنکور برای دانشآموز ایرانی .تفاوتهایی هم البته
بیــن گائوـکائو و کنکور هســت .مثال اینکــه آزمون ورودی
دانشگاه در چین ،سواالت تشریحی هم دارد و اینکه هر استان
آزمون خاصی برگــزار میکند .بیشتر دانشــجویان چینی از
همین راه به دانشگاه وارد میشوند .راههای دیگری هم هست.
بعضی مدرســههای برتر چین آزمونهایی برگزار میکنند که
قبولشــدهها در آنها بدون شــرکت در گائوـکائو به دانشگاه
میروند .همینطور اســتثناهایی درباره برندگان مســابقات
علمی و ورزشی مثل بازیهای المپیک وجود دارد .با این حال
راه اصلی ،همان آزمون سراسری است.
به پیشــنهاد آنها با تاکســی به بازار بزرگ شهر که 30دقیقه
با محل مســابقات فاصله داشــت ،رفتیم .خیابانهای شــهر
شلوغ و پر سروصداســت ،از آن شهرهایی اســت که در آنها
بوقزدن را مثل دندهعوضکــردن از اصول رانندگی میدانند.
ووتینگ میگوید از فیسبوک اســتفاده نمیکند چون برای
آمریکاییهاســت و «ما در عوض راههای دیگری برای ارتباط
داریم ».شاید جوابش شــعاری به نظر برسد ،اما طوری جواب
داده بود که انگار در مــورد آبوهــوای آن روز صبح صحبت
میکرد.
معنیاش این نبود که فیسبوک را دوســت ندارند ،و در واقع
ســعی میکرد به من بفهمانــد که چنین منظوری برداشــت
نکنم .حتی ایــن توضیح که «اینکه به فیسبوک دسترســی
نداریم دلیل بر این نیست که آن را دوست نداریم» هم راهگشا
نبود؛ هنوز زود بود تا بفهمم منظورش از این حرفها چیست.
از یانگوییلی هم میپرســم که آیا فکــر نمیکند محدودیت
شبکههای اجتماعی در چین برای کنترل هر چه بیشتر مردم
وضع شــده .کمی فکر میکند و با احتیاطــی البته آمیخته به
شیطنت میگوید که شاید واقعا همینطور باشد.

اینجاخوابگاه
ودانشگاه
الئواست؛میز
کامپیوترش
راببینید:
همهچیزنشان
ازفانتزیهای
ذهنیاوست

چانهزنی درباره مائو
اسکناسهای شــشگانه چینی ،همگی دربردارنده عکس
«مائوتســه دونگ» ،رهبر فقید چین نوین اســت .در بازار
متوجه شدم که عکس او روی اشــیای زینتی هم به چشم
میخورد .صحنه جالبی بود وقتی که دیدم فروشــندهها و
مشتریها دقیقا مثل دیگر وســایل روی قیمت عکس مائو
هم چانه میزنند .با اینکه جوابم را میدانســتم ،از ووتینگ
دربــاره هویت صاحــب عکس پرســیدم« :این شــخص
بنیانگذار چین نویــن ،و مورد احترام همه مردم اســت».
میخواستم حس او را نســبت به این تصویر فهمیده باشم.
در کنــار شــیء تزیینی که عکــس مائو را دربر داشــت،
وســیله دیگری با تصویر بودا بود .از بودا میپرسم
تا نظرش را دربــاره مائو بگویــد اما میگوید:
«برخی از مردم چین به بــودا اعتقاد دارند و
او را میپرســتند ».نگاهی میکند و قدری
به فکر فرو مــیرود .منظــورم را فهمیده.
«مردم ما میخواهند پرزیدنت [برای اشــاره
به رییسجمهور به کار میرود] را هم بپرســتند
چون به خاطر خدمات او بــه چین ،او را از صمیم
قلب دوســت دارند ».میدانســتم که این پایان
صحبت ما درباره مائــو نخواهد بود .این مردم از سیاســت
خیلی بیشتر از آنچه به نظر میرسید ،میدانستند.
چین جدیدجوانان ،روبهروی فلسفه شرق
ِ
هر چه میگردم اثری از سوسک ســوخاری و قورباغه پخته
نیســت .خوراکیهای اصلی چینیها بیشتر از آنچه فکر
میکردم به غذاهای ما شبیه اســت اما نحوه پختوپزشان
با مــا فرق دارد .بــه غذاهــا ادویههای خاص خودشــان را
میزنند (آن هــم زیاد) و شــاید به همین دلیل اســت که

نمونهایاز
چتخصوصی
درشبکه
اجتماعیQQ
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بوی غذاهایشــان که معموال کل یک محله را پر میکند،
با بوی غذاهــای ایرانی فرق دارد .ووتینــگ عالوه بر اینکه
دانشجو اســت ،تدریس هم میکند .اعتقاد دارد مهم است
که شخص بتواند در هزینهها خانوادهاش را یاری
کند .قبال در رستورانی هم پیشخدمت بوده .در
نظر او علمآموزی در دانشــگاه بسیار مهم است.
در کل میشــود فهمید که تحصیــات آکادمیک
برای چینیها خیلی مهمتر و قابــل احترامتر از آن
چیزی اســت که ما ســراغ میکنیم .از یک بازار به
بازار دیگر میرویم .از رشــته دانشگاهیام میپرسد و
وقتی میگویم در رشته فلسفه تحصیل میکنم ،به وجد
میآید .از عالقهاش به فلســفه و اینکه شاید او هم در
آینده تحصیل در رشــته فلســفه را انتخاب کند
میگوید اما در نهایت همان سوالی را میپرسد که
مردم در ایران میپرســند« :میخواهی با مدرک
فلســفه چه کار کنی؟» انگار باید از همان فنی که
در ایران با آن از زیر بار این سوال فرار میکنم ،استفاده
کنم .ســوال را دور میزنم ،او هم از ایــن موضوع میگذرد.
میگویم که به فلســفه چینی عالقهمندم .انگار سر شوقش
آوردهام که شــروع میکند به حرفزدن از فلســفه چینی.
این مردم بینهایت احساســاتی هستند .باید ازش
بپرســم که چهطور فلســفه چینی بهخصوص
در مکتب تائــو (دائو) که متکی بــر بیعملی و
رهاکردن کارها به شــکل طبیعــی و معمول آن
است به چین جدید و دایر بر اهمیت کار که امروز
میبینیم ،رسیده است .هیچگاه تعصب و عصبیت
به خرج نمیدهد در پاسخ به سوالها« :عوامل متعددی
زندگی امروز ما را متاثر میکند و ممکن نیست که بشود در
دوره و زمانه کنونی ،با رهاکردن کارها به حال خود به جایی
رسید» .ووتینگ معتقد اســت آرمانهای این طرز فکر به
دور از واقعیت است .درباره یکیشدن با طبیعت هم که یکی
دیگر از اصول اساسی در فلسفه شرق محسوب میشود ،باور
مشابهی دارد ولی معتقد اســت که شاید این یگانگی بتواند
در قالب یک حالت ذهنی خاص تحقق یابد هرچند که این
حالت بهســادگی حاصل نشود .برای بســتنی باید به کافه
کوچکی برویم؛ هوا گرمتر از آن است که بشود چند ساعت
متوالی راه رفت.
بدون بنگبنگ
QQ
ِ
وقتی گفتم مســلمانم ،یانگوییلی بــا صداقت و صمیمیت
خاصی درآمد که «ما ایــن موضوع را نمیدانســتیم و اگر

کاری کردهایــم که موجب ناراحتی شــما شــده معذرت
میخواهیم» ،در حالی که چنین کاری هرگز انجام نشــده
بود .از دین یانگوییلی که پرسیدم ،قدری سرخوسفید شد و
در نهایت گفت که مثل بســیاری از مردم چین ،او هم دینی
ندارد .با این حال به نظرم رســید که احساس کرده بهزودی
مورد ســرزنش قرار میگیرد .شــاید به خاطر همین گفت:
«اعتقاد به دین مفید اســت؛ چون دین شــامل دستوراتی
است که باعث میشــوند مردم بهتر رفتار کنند و تنبیهاتی
وجود دارد که تعالی اخالقی هــر کس را تضمین میکند».
خواســتم بفهمد که با اینکه به دینی بــاور ندارد ،رفتارش
خوب و شایسته اســت ،که گفت« :برای خودم تنبیهاتی در
نظر گرفتهام ».یانگوییلی اما درباره تحصیل در خارج چندان
ذوقزده نیست .به این موضوع فکر میکند ولی میداند که
این کار به صرف وقــت ،انرژی و هزینه زیــاد احتیاج دارد و
فعال در نظر او نیست QQ .را هم اولینبار او نشانم میدهد؛
این شبکه ،ظاهرا قابلیتهای فیسبوک ،تلگرام و واتسآپ
را یکجا دارد .میشــود در آن برای دوستان پست و عکس
گذاشت ،میتوان با استفاده از آن برای یک شخص خاص یا
برای گروهی پیغام فرستاد ،با آن میشود به صورت تصویری
چت کــرد و عالوه بر این ،سیســتم ایمیل مورد اســتفاده
بیشتر مردم چین است .درست اســت که با توجه به عدم
امکان دسترسی مردم به گوگل ،اســتفاده از جیمیل برای
آنها بسیار دشوار و عمال غیرممکن اســت اما سایتهای
پشــتیبان دیگر همچون یاهو در دســترس همگان است.
انتخاب  QQبه عنوان سیســتم ایمیل ،انتخاب خود مردم
اســت و این نشــان میدهد که این نرمافزار واقعا جایگزین
مناســبی برای دیگر راههای ارتباطی در چین است .البته
آنها از این شبکه ،صرفا برای دورهمیهای مجازی دوستانه
و مراودات معمول استفاده میکنند .این را وقتی میفهمم
که صفحه تلگرام گروه مخاطبان مجله «روشن» را نشانش
میدهم و میگویم اینجا درباره مســائل مختلف سیاسی،
اجتماعی و فرهنگــی بحث و جدل میشــود ،اما او تعجب
میکند انــگار که بخواهد بگوید مگر شــبکههای
اجتماعی جــای اینطــور کارهاســت؟! برای
اولینبار اینکه «ما بــه فیسبوک نیاز نداریم»
برایم قدری معنــی مییابــد .در اینجا ،برای
هر چیزی که در دســترس نیســت ،جایگزینی
مناسب هست .مثال جســتوجوگر «بینگ» هم
در چین خیلی توسعه پیدا کرده و جایگزین گوگل شده.
هوا کمکم تاریک میشود .ســوار تاکسی به مقصد هتل که
هستیم از پنجره دریاچه بزرگی را میبینم .قبل از مسافرت،
آن را و بعضــی دریاچههای دیگر را روی نقشــه دیده بودم.
این شهر و بیشتر شهرها و روســتاهای چین پر از دریاچه و
رودخانه است؛ تقریبا شبیه شمال خودمان .دلم میخواست
فردا به همان جا برگردم .در راه ،دختــران راهنما روبهروی
محوطه محل مسابقات از تاکســی پیاده میشوند .احتماال
محل زندگیشان همان حوالی اســت .البد این موقع شب
خیابان تقریبا تاریک برایشــان امن اســت؛ وقتی از آنها
میپرســم تعجب میکنند ،انگار که درباره حمله احتمالی
موجودات فضایی به آنها هشــدار داده باشم .برای فردا در
محل مســابقات قرار میگذاریم و خداحافظی میکنیم .از
آن شهرهای همیشهبیدار نیست .از 11شب به بعد همه جا
خلوت است و همه مغازهها بستهاند.

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

الئوهممثلبسیاریازجوانانچینی
خودراعالقهمندبهعکسگرفتنبا
مانشانمیداد:اتفاقیکهبرایاغلب
توریستهامیافتاد

روز پنجم؛
در موزه

بچههای
ِ
خلفقدرت
اقتصادیجهان

بهموقع ســر قرار حاضرند .ما را به یکی از بازارهای سنتی
شــهر میبرند کــه در چندکیلومتری محــل برگزاری
مســابقات اســت .یانگوییلی با ووتینگ مشورت میکند
و میگوید حقوق یک کارگر در هفــی ،بیشتر از دوهزار
یوآن (تقریبا معادل قیمت یک بلیــت هواپیما از پکن تا
هفی) و کمتر از  2500یوآن اســت .این در حالی اســت
که آنطور کــه ووتینگ میگوید هزینــه اجاره یک اتاق
با آشــپزخانه و دستشــویی در هفی تقریبا معادل هزار
یوآن است .در هفی میشــود انواع مختلف اتومبیلهای
لوکس آمریکایــی ،اروپایــی و ژاپنی را دید ،بــا اینکه
این شــهر ،علیرغم جمعیت هشــتمیلیوننفریاش،
از شــهرهای کوچک چین به حســاب میآیــد .به نظر
میرســد وضع مالی عموم مردم بد نباشــد .ووتینگ هم
میگوید که بعضی از مردم شــهر وضع مالی خوبی دارند
ولی بالفاصله اضافــه میکند که به هر حــال مردم این
ناحیه از وضــع معاش خود راضیاند ،حتــی آنهایی که
خودروهای گرانقیمت ندارند« ،چــون به جای آن ،مرغ
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و گاو خودشان را در مزرعه دارند ،خوشحالند».
ووتینگ عاشق اســاطیر اســت .هر جا که مجسمهای از
ققنوس یا اژدهایی میبینیم ،شــروع بــه توضیح درباره
آن میکند .درباره گیاهی میگوید کــه روی میز اتاقش
دارد و نماد «شــجاعت در عین فروتنی» است .اطالعات
عمومی باالیی دارد .حتی ایران را هم به عنوان کشــوری
تاریخی میشناسد .در موزهای که سر راهمان است ،درباره
ســنتهای چینی و ارزشهای خانواده صحبت میکند و
به نظرش اینجورچیزها متعلق به دورهای خاص نیست.
ســعی میکنم بحث را طوری هدایت کنم کــه به پایان
دوره امپراتوری و انقالب کمونیســتی راه ببرد و وقتی که
فرصت را مناسب میبینم سوال دیروزی را تکرار میکنم
و دوباره به مائو میرسیم؛ به اینکه آیا مردم چین واقعا او
را دوست دارند یا نه؟ «ما خیلی چیزها را درباره پرزیدنت
نمیدانیم ،ولی متوجه هســتیم که در طول ســالهای
اخیر ،کشور ما از نظر اقتصادی پیشــرفت کرده و حاال به
قدرتی بزرگ در جهان تبدیل شــده .به همین دلیل واقعا
به او احترام میگذاریم و دوســتش داریم ».حرفهایش
به نظر عاقالنه میآید .حــالوروز مردم چین در کل ،مثل
بیماری اســت که خوردن داروی تلخی را پذیرفته ،نه به
خاطر اینکه از خوردن آن لذت میبرد ،بلکه برای اینکه
درمان خــود را در گروی آن میبیند .مــردم چین به این
نتیجه رســیدهاند که با وجود تمام ســختیها ،در مسیر
درستی قرار دارند.
تصمیم گرفتیم بــا اتوبوس به یکی دیگــر از مراکز خرید
شهر که بزرگترین بازار هفی اســت ،برویم .در ایستگاه
اتوبــوس ،از یانگوییلی درباره تفریحاتش میپرســم؛ به
کوهنوردی و عکاســی عالقهمند اســت .میگوید گاهی
به پیکنیک میرود یا در خانه تلویزیون تماشــا میکند.
تفریحاتش ساده است اما با شــناخت چندروزهای که از
او پیدا کــردهام ،میفهمم کــه از این تفریحــات نهایت
لذت را میبرد .میگویــد اینجا برخی زیر 20ســالگی
ازدواج میکنند اما برخی تا 30ســالگی یا حتی بیشتر
هم مجرد میمانند .البته مشــخص است که سن متعارف
برای ازدواج در چین پایینتر از کشورهای غربی باشد .به
بازار بزرگ شهر که میرسیم و از اتوبوس پیاده میشویم
منظره پیش رو مبهوتم میکند .دقیقا شــبیه آن چیزی

چین سرشار از آثار تاریخی ،غذاهای دلچسب و متنوع و انواع مختلف محصوالت
برای خرید است .اما برای من جالبتر از همه اینها مردمش بودند؛ مردمی که بهغایت
هیجانی و احساساتی ،سختکوش ،مهربان و عاقل به نظر میرسند و در
عین خوشقلبی ،جدیت شگفتآوری در انجام کارها دارند .یکی از
تیمهای ایرانی مسابقات شبیهسازی دوبعدی که پارسال به مقام
پنجمی مسابقات جهانی رسیده بود ،تیم «سایرس» از دانشگاه
صنعتی شیراز بود که کد ارســالیاش در دور دوم مسابقات با
اشکال کوچکی مواجه شد که عواقب بدی برای کل برنامه آنها
داشت .این اشکال سادهتر از آن بود که رفع آن ،تخلف از قوانین
باشد و اگر مثال مســابقات آزاد ایران بود ،هر تیمی اجازه اصالح
برنامه در این حد را داشت .با این حال ،به محض اینکه تیمهای چینی
از اینکه سایرس میخواهد کدش را تغییر دهد باخبر شدند ،دستهجمعی
اعتراض کردند و به نحوی با اســتفاده از امتیاز میزبانی مانع از اعمال تغییر شدند.
نتیجه آنکه سایرس در آن مرحله حذف و یک تیم به تیمهای چینی مرحله نهایی

اســت که در کارتونها دیدهایم؛ شــلوغ ،پرســروصدا و
با مردمی کــه تندتند اینطــرف و آنطــرف میروند.
ساختمانهای این شــهر با ظرافت هنری خاصی ساخته
شــدهاند .اگر در اینترنت نام شــهر هفی را جســتوجو
کنید ،میبینید یکــی از مهمترین موضوعــات ،مربوط
به آن معماری خاص شهر اســت .به باالی ساختمانها،
حتی ساختمانهای بلند شهر ،سقف و طاق سنتی چینی
اضافه شــده .گویا به این ترتیب به برجهــای غربیمآب،
مجوز حضور در چیــن دادهانــد .هوا که کمــی تاریک
میشــود بعضی از این ســاختمانها نورافشــانی را آغاز
میکنند .عصر روز آخر اســت؛ درددل یانگوییلی درباره
نحوه برخورد توریســتها با چینیها در گرفته .میگوید
بعضی توریســتها به دیده تحقیر به آنها نگاه میکنند
و همه آنها به انــدازه من و بیشتر مســلمانها مهربان
نیستند؛ «از چشمهایشــان و طرز نگاهشان میفهمم».
هولناک اســت ،ملتی مهربان در قرن بیستویکم هنوز با
چنین شکلی از نژادپرستی مواجه اســت؛ به او میگویم
که این نوعی بیماری ناشــی از غرور است و بیشتر مردم
دنیا اینطور نیســتند [چهقدر در این لحظه با مائو همدل
شدهام که از «درهمشکستن فخر آمریکایی» میگفت].
در طول امروز و امشــب ،دخترها نگذاشتند کوچکترین
هزینــهای را پرداخت کنیــم .هر وقت خواســتیم کرایه
تاکســی را بدهیم یا تنقــات بخریم ،با اصــرار پا پیش
گذاشتند و مانع شدند.
ووتینگ که به توریســتها داوطلبانه کمــک میکند،
میگوید ارتبــاط با مردم جهــان و فرهنگهای مختلف
برای او جالب است و البته اینکه دوست دارد در کارهای
مختلف تبحر پیدا کند و نمیخواهد در یک حرفه محدود
باشد .از او میپرســم آیا در این کار هدفی کالن و متعالی
مثل خدمت به وطن را در نظــر میگیرد؟ «هیچکس در
کارهای روزمره به چیــزی به این کالنــی فکر نمیکند
اما ممکن اســت به صورت ناخــودآگاه چنین هدفی هم
مورد نظرمان باشــد ».ســاعتی بعد بــا راهنماهایمان
خداحافظی کردیم و به هتل برگشــتیم .تــازه یادم آمد
که از دریاچه بزرگ شــهر دیدن نکردهایم ،ولی دیگر دیر
شــده بود و فردا باید به پکن میرفتیم و از آنجا به تهران
برمیگشتیم.

اضافه شد .اما چهطور میشود که چینیهای مهربان در عرصه مسابقه ناگهان تغییر
چهره میدهند ،بیرحم میشوند و جز پیروزی چیز دیگری نمیخواهند؟ بیشتر
تاجرانی که با چینیها مراودات تجاری دارند از این جماعت مینالند .به نظرم
کلید فهم این تناقض را باید در مســأله رقابت جستوجو کرد .چینی
کوچهوبازار ،چینی داوطلب کمک به توریستها ،به دور از رقابت ،به
دور از جستوجوی سود و بدون توجه به برد و باخت زندگی میکند
ولی همین چینی مهربان وقتی وارد رقابتی میشود ممکن است طور
دیگری رفتار کند .شاید این ،از نتایج ناگزیر رقابت باشد ،با این حال
مرز و محدوده مشخصی بین رقابت و زندگی سالم شخصی برای یک
چینی وجود دارد که در کمتر کسی هست ،شاید این نکته برای بسیاری
از ما که آنقدر باختهایم که نگرانیم در کارهــای روزمره زندگیمان هم
ببازیم و از کوچکترین خدمتی که در حق کسی میکنیم انتظار سود و منفعت
داریم ،معنایی ندارد .چون گویی ما ناخواسته در رقابتی وارد شدهایم که سود زیادی
از آن نصیبمان نشده و نخواهد شد.

حسام محمدی ،دانشجوی کارشناسیارشد
فلسفه است که گاهی برای «روشن» از موسیقی
و کتاب مینویسد

دوهفتهنامه فرهنـگی
اجتماعـی و اقتصادی

تعرفهاشتـراکمجلهداخلكشور

اشتراک  3ماهه 6 ،نسخه ،پست عادی( 24هزار تومان) ،پست سفارشی( 42هزار تومان)

اشتراک  6ماهه 12 ،نسخه ،پست عادی( 45هزار تومان) ،پست سفارشی( 102هزار تومان)

اشتراک  12ماهه 24 ،نسخه ،پست عادی( 70هزار تومان) ،پست سفارشی( 190هزار تومان)

نحوه اشتــراک

 .1نوع تعرفه (تعداد شماره) مورد نظرتان را از جدول انتخاب کنید و مبلغ حق اشــتراک را ،مطابق جدول ،به حساب 0101186068006
بانک ملی (شماره کارت  )6037991829530645به نام آقای مجید منتظرمهدی واریز کنید.

 .2رسید پرداخت را به یکی از سه راه ذیل ،همراه با مشخصات مشــترک (نام و نامخانوادگی) ،شــماره تلفن همراه [الزامی] و تلفن ثابت و

نشانی دقیق پستی به دست ما برسانید:

الف) موارد باال را به پست الکترونیکی مجله

بر ثبت اشتراکتان برقرار میشود ،در غیر اینصورت با دفتر مجله تماس بگیرید.

بفرستید .تا حداکثر دو روز با شما تماسی تلفنی مبنی

ب) رسید پرداخت و مشخصات را به آدرس مجله پست کنید .بعد از یک هفته با مجله تماس بگیرید تا از برقراری اشتراکتان مطمئن شوید.
ج) همه مدارک باال را به شماره  02632262911فکس کنید و با دفتر مجله برای اطالع از برقراری اشتراکتان تماس بگیرید.

نحوهخریدنسخهالکترونیکی()PDF
برای تهیه نسخه الکترونیکی ( )PDFبه سایت  www.taaghcheh.irیا به سایت مجله مراجعه کنید.

برگه رسید اشتراک دوهفتهنامه روشن:
اینجانــب  ...............................به شــماره ملــی  ...........................با پرداخــت مبلــغ  .....................ریال با کــد رهگیری پرداخت
 ....................................................................به صورت

ســهماهه،

ششماهه،

دوازدهماهه ،از شــماره  ..........تا شماره ...........

مشترک مجله روشن خواهم شد.
امضای متقاضی

w w w.R o sh a n M a g.co m

تلفیقیازفناوریروزودانشسنتی

با خواندن اولین جمله یک کتاب ،جستوجویی در ما آغاز میشود که شاید
هیچوقت به پایان نرسد؛ جستوجوی یافتن تعبیرهای تازه ،جستوجوی
یافتن معانی بکر و تالش برای یافتن تحملی تازه تا در برابر حقیقتی که این
قصه در گوشمان گفته ،خود را آماده کنیم« .رود راوی» تالش برای کشف
همین تحمل اســت از دریچه یافتن مکان رویدادهای قصه .جستوجوی
زمان ازدسترفتهای است که برای همیشه ،قصهها به ما تحمیل میکنند.

روشهایمخزنیدرروزگارآقایهدایت
به دنبال سیل سنگین در جاده چالوس ،رد رود چالوس و مکان رویدادهای
داستان «دنژوان کرج» را گرفتهایم
سعيد برآبادي این سادهترین ،دم دستترین
وهمگانیترینبرداشت از«دنژوان کرج»،یکی
ازمهمترینداستانهایکوتاه«صادقهدایت»
است:روایتیخطیازدیداریمثلثگونهکهمنجر
به حذف یک ضلع یا ادغام دو ضلع دیگرمیشود.
راوی در یکی از کافههای تهران همکالسی دوران
مدرسهاش رامیبیند و از اومیشنود که با خانم
بازیگری رفیق شده و اگر اوضاع مساعد باشد ،قرار
است با هم زندگی کنند .راویمیگوید که فردا برای
فرار از تعطیالت نوروزی به کرج خواهد رفت و او هم
خودش و دختری را که تازه با او آشنا شده در این سفر
میهمانمیکندغافلازاینکهدرمیهمانخانهایدر
کرج ،اینها قرار است با یک دنژوان مالقات کنند
و حاصل مالقات با هر دنژوانی در هر جای این کره
خاکی ،فقط یک چیز است؛ ازدستدادن زنی که
همراهخودمیبرید.

سگولگرد
صداقهدایت
امیرکبیر

[«دن ژوان کرج»
یکی از داستانهای
مجموعه داستان
«سگ ولگرد » است]
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از چه حرفمیزنیم؟
داستان «دنژوان کرج» در کافهای به نام «ژاله» در
تهران شروعمیشود و در قهوهخانهای در کرج تمام
میشود .راوی در این داستان به دنبال پاسخ این
سوالاستکهآیاروابطازپیشتعیینشدهوجبری
هستندیااینکهمیشودباتعهدوایمانبهعدالت
آدمها در احساسهایشان دست به آغاز یا پایان
یک رابطه زد« .حسن» و معشوقی که سودای گرفتن
او را در سرمیپروراند ،درست تنها به فاصله یک
روز ،به دشمنان هم بدلمیشوند؛ زن ،مرد را به یاد
حقارتهایگذشتهاشمیاندازدومرد،بارفتارش
به زن یادآوریمیکند که اردهای الکیاش در

زندگی واقعی هیچ جایی ندارد .در نهایت ،دنژوان
است که بر طبق غریزهاش زن را به دستمیآورد
منتهاخوانندهآنهارابااینذهنیتدرنمایپایانی
داستان راهیمیکند که در نهایت چه زن ،چه
دنژوان و چه حسن ،درست مثل راوی ،تنها خواهند
ماند.جبررابطهبرایهدایتگوییهمیناست؛
تنهاییمحضوشهادتفردبرهمینتنهایی.
معشوق هدایتبودن
راوی داستان «دن ژوان »...هدایت که بیشباهت
به خود صادق هدایت نیست در مرز بین انزجار و
دلسوزیبهآدمهایقصهاشبرخوردمیکند.
هیچوقتبهدرستینمیشودفهمیدکههدایتدر
هایکمیاجتماعیترخودازسرترحمبه
داستان ِ
آدمهاوطبقههایاجتماعینوظهورآنزماننگاه
میکندیاازسرلجاجتوخشم.معشوقهحسن،
دراولینتوصیفراوی،شخصیتیآالگارسونو
مکش مرگ ماست« :فردا صبح سر ساعت ۹حسن
بامعشوقهاشآمدند.خانم،مثلنازنینصنمتوی
کتاببود :الغر ،کوتاه ،مژههای سیاهکرده ،لب و
ناخنهای سرخ داشت .لباسش از روی آخرین
مدپاریسبودویکانگشتربرلیانبهدستش
میدرخشیدومثلاینکهخودشرابرایمیهمانی
شبنشینیآراستهبود».تااینجا،قضاوتراوی،
شاهدیبر مدعایحضورزندرطبقهنوظهورابتدای
دوره پهلوی است اما داستان هر چه جلوترمیرود،
چهره زن از پشت نقاب طبقه و اداهایش ،بیشتر
آشکارمیشود .حسن هم همین وضع را دارد ،او
گذشتهاشراـبچههایمدرسهبهاومیگفتهاند

«حمال»ـ پنهان کرده و با سر و وضعی بیرونآمده از
رشداقتصادیبعدازجنگمخیکدخترهنرپیشه
را زده غافل از اینکه یک جایی دستش رومیشود و
همین زن است که دست او را رومیکند« :خانم رفت
و یک سیلی آبدار به حسن زد و گفت :بروگمشو!
اینچهریختیه؟عقمنشست.بروگمشو،عینهویه
حمال!»معشوقهایکهدراینداستاندستبهدست
میشود ،سیری را پشت سر گذاشته که یادآور
سرنوشتبسیاریاززنانداستانهایهدایتاست؛
روی لکاتهای هم دارد؟
مگر نه اینکه زن آرمانیِ ،
دنژوان و خاصیتهای پنهانش
چهره هوسباز و ناتوی دنژوان از اوایل قرن هفدهم
که در دنیای ادبیات و موسیقی متولد شد تا امروز،
چهرهایآشناوقابلتشخیصاست.هنرمخزنی
اگرچه در روزگار هدایت ،با رفتن به باغات آب کرج
و دلسپردن به تجربههای دروغین دنژوانها و
گوشدادن به صدای گرامافونشان و رقصهای
قفقازیمندرآوردیحاصلمیشد،امروز
رنگوروییدیگرگرفته،رنگوروییکهگرچهباز
همدرپوششیروشنفکرانهاستاماتغییرجایگاه
داده« :دنژوان نسبت به قضایایی که مربوط به
اومیشد،ککشنمیگزیدوکامالبرایشطبیعی
بود.منفهمیدمکهحرفهایبیسروته،اداهای
تازهبهدورانرسیده ،اطوارش ،دروغهای لوس و
تملقهایبیجاییکهمیگفت،قرتانداختنو
خودآراییاش کامال بیاراده و از روی قوه کوری بود
که با محیط و طرز محیط او وفقمیداد .او حقیقتا یک
دنژوان محیط خودش بود بیآنکه خودش بداند».
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آغاز و پایان یک رابطه

[دروازه قزوین]

دوبارشخصیتهای داستانرادردروازهقزوینمیبینیم؛اولینبار،زمانیاستکهآمدهاندبهکرجتاآبوهواییعوضکنند .راوی،حسنویارشدرماشینکرایهاینشستهاند
و اینجا پیاده شدهاند و بار دوم حسن دیگر وجود ندارد و معشوق او به همراه دنژوان از خطیهای همین دروازه ،رو سوی قزوین گرفته و راوی ،شاهد این صحنه تاسفانگیز
است .چه کسی را باید مقصر دانست؟ دنژوانی که جز هوسبازی ،چارهای ندارد؟ حسنی را که خرد شده و از روی ناچاری ،زن را رها کرده و برگشته است به تهران یا زن را که جز
خواستهشدنپررنگولعاب،آرزویدیگریندارد؟سکوتراویوبیقضاوتیاش،حکایتقرنها،پایداریانساندرکشفمیلهایدرونیاشاست.همهمحقاندوهیچکس
رانمیشودمتهم کرد .درست مثلفقدان دروازهقزوینو ازمیانرفتن آن ایستگاهماشینهای کرایهای کهچهره اصلیترینورودی کرج امروز رامخدوش کرده اماکسی ککش
هم نمیگزد از این همه اتفاق و فراموشی و شهر به زندگی خود ادامهمیدهد.

یادگار فرزندان «خانم»

[میهمانخانه «عصر جدید» میدان کرج]

«میهمانخانهظاهراعبارتبودازیکباغچهگرگرفته بادرختهایتبریزیدرازسفید
و یک ایوان دراز که یک رج اتاق سفیدکرده متحدالشکل داشت ،مثل اینکه از توی
کارخانه َفرد در آمده باشد .هر اتاقی سه تخت فنری با شمد و لحاف مشکوک داشت و
یکآینهسرتاقچهگذاشتهبودند.چشماندازجلویایوان،یکرشتهکوهکبودبود»...
هیچمیهمانخانهایبهنام«عصرجدید»درکرجیافتنمیشود،اهالیمحلیوقدیمیها
حتیبهیادندارندکهدرنزدیکیدروازهقزوینمیهمانخانهایوجودداشتهباشد.بااین
همهباراهنماییاهلمحل،قهوهخانهایرابهنام«خانم»پیدامیکنیمکهقبلازانقالب
بدلبهیکپاساژشدهاست.یکیازنوادگانآقاخاننریمانیبرایمانتعریفمیکند
اینقهوهخانهبهنامبانوییکه250سالپیشمیزیستهراهاندازیشدهوبعیدنیستکه
با توجه به توصیفات راوی ،هدایت از این قهوهخانه دیدن کرده باشد .یادمان نرود که در
ابتدای داستان هم ،دیدار راوی و حسن در قهوهخانهای به نام «ژاله» رخمیدهد و شاید
ناممستعار«ژاله»،اینفرضراتقویتکندکه«عصرجدید»همبهعنوانناممستعار
قهوهخانه«خانم»انتخابشدهتاهدایتبهمفروضداستانخودکههمانتاثیرعصر
جدیدبرزندگیطبقهمتوسطایراناست،نزدیکترشود.

این مثلث عشقی
نماد چیست؟

آب گلآلودی
که دنژوان
میخواهد
[کنار رودخانه کرج]

اگرچه اولیندیدارحسنو
معشوقهاش با دنژوان در
قهوهخانهعصرجدیدرخمیدهد
اماوقتیکهگروهبرایگشتوگذار
بهکناررودخانهمیرود،نطفه
مخزنیدنژوانبستهمیشود«:از
جادهچالوسگردشکنانروانه
شدیم .در راه دنژوان مثل اینکه
سالهاستخانمرامیشناسد،با
او گرم صحبت شد! از همه چیز و از
همهجااطالعداشتوحکایتهای
جعلیهمبرایخانمنقل
میکرد.»...آبگلآلودرودخانه،
توصیفیاستکهدراینبخش
راویرارهانمیکند؛لوکیشن
داستانبهگونهایطراحیشده
کهیادآورخیزآبهاوسیلهای
بهاری است؛ حاال هم زمانی پا به
اینجاگذاشتهایمکهیکهفته
بیشترازطغیاناینرودخانهو
سیلسنگینآننمیگذرد.گویی
دنژوان قرار است از همین آب
گلآلودماهیبگیرد«:دنژوان،
رودخانهگلآلودکنارجادهرانشان
میداد ومیگفت  :چهقدر خوبه
آدمبیاداینجورجاهازندگیبکنه!
این هوا ،این رودخونه ،این درختا،
که برای یه ماه دیگه جوونهمیزنه.
شبمهتابآدمبیادکناررودخونه
یهگرامافونهمداشتهباشه...
حیفشدکهدوربینعکاسیمرو
جا گذاشتم» و عجیب اینکه او هم
صاحب گرامافون است و هم در
کنار همین رودخانه ،هر روز در پی
زنی،زندگیمیگذراند!

سعیدبرآبادیگزارشگر«روشن» واز
اعضایصفحهآخرروزنامهشرقاست
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دکتر مجید پویان در داستان
«دنژوان کرج» ،هدایت از طریق
پردازششخصیتزنیفرنگیمآببه
روایت تقابل سنت و تجدد در حوزه
رفتارهایفردیواجتماعیزنان
جامعه روزگار خود میپردازد .در این
داستان«،حسن»،مردیسنتگرا
رفتاریمتناسببا
ومعتقدبهمرام
ِ
ساختهایسنتیجامعهخوداست.
مهرورزیمردیسنتیبهزنیمتجدد
وفرنگیمآبتعبیریازگرایشکلی
جامعهمعاصرنویسندهبهمظاهرفریبای
زندگیغربیاست.
حسن (نمادسنت)تامدتهاجرأت
زنآرتیست
ابرازعالقه(تجددطلبی)به ِ
را ندارد تا اینکه سرانجام به طور
اتفاقی(برخوردناگزیرسنتوتجدد)
بههممیرسند.حسنباهم هنداری
ولخرجیهایزنرابرمیتابد،اما
مخالفرفتارتجددمآبانهزندرروابط
آزادانه خود با دیگران است .این امر
موجبچالشبسیارمیاناوومعشوقه
میشود.امارقیبعشقیحسننیز
فردیاستازطبقهنورسیدهکارمند
کهخاستگاهطبقاتیاشمدرنیزاسیون
دورهرضاشاهاست.هدایتباترسیم
شخصیتظاهرامتجدداوکه«دنژوان»
نامیدهمیشود،بهروایتتفکرو
عملکرددوفردباخاستگاهطبقات
سنتیوجدیدمیپردازد.دراینمثلث
زنآرتیستودنژوان
عاشقانهِ ،
اشکالیمضحکازتجددصوریو
نابههنجارندکههردوتبانیمیکنندتا
حسن را از پای درآورند .خانم حتی به
حسن سیلی میزند و در این اقدام نقش
سنتیمردو زن عوضمیشود.سرانجام
دنژوانومعشوقهحسنباهمتبانی
میکنندومیروندوحسنآشفتهوتنها
وسرگردانمیماند.هدایتباترسیم
دو شخصیت زن آرتیست و دنژوان به
انتقالناموزونوناکاراومقلدانه
نقد
ِ
فرهنگوتکنولوژی(آرتیستبودن
زن) غرب به جوامع جهان
سومیبهویژهجامعه
ایرانیمیپردازد.

مجید پویان ،داستاننویس و
نویسنده مقالهای مفصل درباره
زنان داستانهای هدایت است

«راههایی برای زندگی آسانتر » ،صفحهای است که قرار است در آن متخصصان
فنیبهماوشمابگویندچگونهمیتوانزندگیراحتتریداشتیاخرابیهاو
مشکالتروزمرهرارفعکرد،حتیاگرفنینباشیم

هندوانه خوب را چهطور میتوان تشخیص داد؟

ن راه برای خرید هندوانه؛ «به شرط چاقو» اســت .همان زمان میوهفروش با یک چاقو
ن و مطمئنتری 
راحتتری 
قسمتیازهندوانهرابرشبزندتادیگرمطمئنباشیدیکهندوانهسرخوشیرینرابهخانهمیبرید.
اما اگر جزو کسانی هستید که دوست ندارید چاقوی میوهفروش به هندوانه بخورد؛ به پوست آن دقت کنید تا پوستی نازك،
صاف و براق داشته باشد.
هندوانه را در دســت بگیرید و مقداری آن را فشار بدهید .اگر صدای «قرچ » شــنیدید مثل اینکه ترک میخورد ،آن هندوانه رسیده اســت .البته این حالت میتواند
نشاندهندهپوکیهمباشد،پسفقطبهاینروشاکتفانکنید.
مثل خیلی از کسانی که هندوانه میخرند شما هم با زدن چند ضربه به آن با كف دست یا پشت ناخن میتوانید تشــخیص دهید هندوانه رسیده است یا خیر .اگر صدای
طبلمانند به گوشتان خورد ،میوه رسیده است .یعنی صدایی عمیق و رسا شنیدید که در داخل هندوانه پیچید و انعکاس پیدا کرد خیالتان راحت باشد ،هندوانهاش حرف
ندارد.
اگر با این روشه ا هنوز هم مطمئن نیستید هندوانه رسیده؛ میتوانید به قسمتی كه هندوانه از بوته جدا میشود ،نگاه كنید .اگر هنوز کمی از ساقه به آن چسبیده ،احتماال
هندوانه هنوز کامل رسیده نشده و آن را از بوته جدا کردهاند؛ اما اگر ساقه كامال از هندوانه جدا شده و تورفتگی هم ایجاد كرده یعنی میوه کامال رسیده است .هر قدر تركهای
ریزدراینقسمتبیشترباشد،هندوانهشیرینتریانتخابكردهاید.
با دستتان هندوانه را سبک و سنگین کنید .هر قدر هندوانه نسبت به جثهاش سبکتر باشد ،تردتر و رسیدهتر اســت؛ اما این سبکبودن میتواند دلیل بر پوکشدن
هندوانههمباشد.

پول

دیجیتال

تفاوت وامهای مسکن در بانکها 
چیست و کدام بهتر است؟

عمرمفیدلپتاپ،موبایلهای
هوشمند و تبلت چهقدر است؟

دو روش اخذ وام از بانک مسکن:
وام  60،40و 80میلیون تومانی بانک مسکن :برای این وام الزم است یک
سال سپرده بگذارید .مبلغ سپرده نیز نصف مبلغ وام است .وام 80میلیونی
برای ساکنان تهران60 ،میلیونی شهرهای باالی 200هزارنفر و 40میلیونی
برای شــهرهای زیر 200هزار نفر اســت .اگر نیمی از ایــن مبلغ را برای
سپردهگذاری ندارید ،میتوانید برای گرفتن وام 80میلیون تومانی در زمان
افتتاح حساب بعد از واریز شــشمیلیون و 700هزار تومان سپردهگذاری،
در شــش دوره شــشماهه موجودی خود را حداقل بــه یکمیلیون و
500هزارتومانبرسانیدتابتوانیدبعداز36ماهوامرادریافتکنید.
وام 45میلیون تومانی بانک مسکن :وام 35میلیون تومانی بانک مسکن
اســت به عالوه وام 10میلیون تومانی جعاله .برای وام 45میلیون تومانی از
ششمیلیونتاششمیلیونو600هزارتومانبایداوراقبخرید.
وام مسکن بانکهای دیگر:
وامهای 60میلیونی برای تهرانیها50 ،میلیون تومانی برای شــهرهای
باالی 200هزارنفر و 40میلیون تومانی برای شهرهای زیر 200هزارنفر؛ اما با
این تفاوت نسبت به بانک مســکن که تا  28درصد سود میگیرند .با توجه
به این درصد باالی سود ،کمتر کسی حاضر میشــود سراغ وام مسکن از
سایر بانکه ا برود .این بانکه ا نیز دو نوع پرداخت اقساط دارند .پرداخت
دفعی و قســطی .پرداخت دفعی یعنی دو ســال بعد به شکل یکجا و به
عالوه ســود 28درصد آن را پس بدهید .روش قسطی
نیز بازپرداختهای باالی یک میلیون تومان
دارد و باید آن 28درصد سود را هم لحاظ
کنید.

عمر موبایلهای هوشمند ،دو تا نهایت ســه ســال اســت .این عمر را
تولیدکننده طراحی میکند تــا کاربر بعد از این مدت به ســراغ محصول
جدیدش برود .چرا دو ســال؟ چون در دو سال معموال تکنولوژهای جدیدی
واردمیشود.
فرق تبلت با موبایل در تنوع اندازه آن است و از آنجا که از موبایل گرانتر
است ،تولیدکنندهه ا عمر این کاال را بین سه تا سهسالونیم میدانند .در این
مدت کاربر با خیال راحتتری حاضر میشود برای ارتقای تبلت هزینه کند .از
نظرسختافزارتبلتبعدازدوسالدچارمشکلمیشود.
پ
پ تا پنج سال هم میتواند کار کند .امالپتا 
برای یک کاربر معمولی،لپتا 
برای کاربر حرفهای دو تا نهایت سه سال جواب میدهد .چون تولیدکننده هر
سه سال کل تکنولوژیهای ساخت پردازندهاش را نیز عوض میکند .کسی
ی یا کارهای گرافیکی سنگین دارد ،مجبور است کللپتاپش را
که قصد باز 
عوضکند.
حتی درصورت پشتیبانی ،نرمافزارهای جدید سنگینتر هستند به همین
پ مدل پایینتر ،سختتراســت .اگر بعد از
دلیل کار با موبایل ،تبلت ولپتا 
نصب ویندوز رویلپتاپ ،همچنان کند باشد ،یعنی عمرلپتاپتان به پایان
رسیدهاست.
اگر وسیله شما در آب نیفتاده باشد ،ضربه سنگین نخورده و دچار نوسان
برق نشده باشــد و از نظر سختافزاری دچار مشــکل باشد ،دیگر عمر
مفیدش به پایان رسیده .حتی اگر در برابر این مشکالت مقاومت کنید،
تولیدکنندهه ا پشتیبانی خدمات سختافزاری و
نرمافزاریشان را هم بعد از دو تا سه
سالقطعمیکنند.
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میوه

دوهفتهنامهفرهنگی
اقتصادیواجتماعـی

از اين پس در اين صفحه شما با چهره و کارنامه و روش کار آدمهايي آشنا ميشويد که خصوصا با بهره از ويژگيها و امکانات دنياي ديجيتال کسبوکاري به هم
زدهاند و بساط کوچکشان تا يک کاسبي پر رونق و حسابي و يک بيزینس سازماني رشد کرده است .بخوانيم شايد حرفهايشان به درد ما هم خورد .شما هم
اگر کسي راميشناسيديا خودتانموفقيت از اين جنس در کسبوکار داريد،باما درميانبگذاريد.

از اتاقی کوچک تا یک مزون بزرگ
استـارتاپها

دربارهمانتوهایرنگارنگیکهسلبریتیشبکههایاجتماعیشدهاند
مریم طهماسبی میگوید« ،مونا» به معنای
«منتهای آرزو» است و میخندد .خندهای
عمیق و به وسعت آرزوهایش که حاال شاید
قدری به ثمر نشسته باشند« .مونا مهپیما»
متولد سال  1369است .زمانیکه تازه رخت
مدرســه بر تن کرده بود ،به کشور «آلمان»
ی و گره
مهاجرت کردنــد .از دوران کودک 
آن به آیندهاش ایــن را میگوید ،روزهایی
که میدانســت وقت مادرش قرار است در
پاســاژهای رنگارنگ « ُکلن» بگذرد ،خود
را به مریضی میزد تا به مدرســه نرود و در
عوض مــادرش را همراهی کند .میگوید ،از
همان زمانها فهمیده بود که عاشــق لباس
است و هیچ چیز دیگری مثل انواع مختلف
لباس نمیتوانست ســر ذوق بیاوردش .این
عشق به لباس هیچگاه از ســرش نیفتاد،
حتی زمانی که بــه ایران بازگشــت و در
هنرستان «گرافیک» خواند و بعد از آن هم
به دانشگاه ســوره برای تحصیل در همان

گرافیک قدم گذاشت .کاری که اما در آن تا
حدودی خبره بود و همهجا خود را با عنوان
آن معرفی میکرد ،عکاســی بود؛ بیشتر
عکاسی مدلینگ و کمتر عکاسی صنعتی.
البته در کنار عکاسی به واسطه رشته
تحصیلیاش بــا طراحی هم
غریبه نبود و گاهی دست
به قلــم بــرای طراحی
پوســتر نیز میبرد .اما
ســال  93و همزمان با
فا ر غا لتحصیلــیا ش
از دانشــگاه به صرافت
دستوپا کردن کاری فراتر
از عکاسی افتاد؛ برندی به نام
«هانه» که از اول بدون آنکه مکانی
برای آن در نظر گرفته شــود از شبکههای
اجتماعی پــا گرفت ،اما بــا اینکه طراحی
لبــاس را آکادمیک نمیدانســت ،خیلی
زود اســتقبال از مانتوها و لباسهایش در

فیسبوک و اینســتاگرام باالگرفت و دست
آخر به تاســیس یک مــزون در زعفرانیه
تهران منجر شد؛ میگوید ،عکاسی خیلی به
کمکش آمده؛ «تفاوتی که نگاه یک عکاس
به محیط اطرافــش از دریچه دوربین دارد،
میتواند در چیزهای دیگر هم وجود
داشته باشــد ،از جمله پارچه و
لباس».
با اینکه وجود مزون و محلی
ثابت برای کسبوکار به رونق
کارش کمک کــرده اما هنوز
هم بیشتر ســفارشهایش را
اینترنتیگیرد و لباسها را برای
مشتریها پست میکند.
«هانه» با اینکه جایــش را در میان نامهای
مختلف پیدا کرده ،اما هنوز هم روی دست
طراح و تنها خیاطش میچرخد .هرچند که
طراح آن امیدوار است هرچه زودتر تیمش
را گسترش دهد.

وضعماليپيش
از اين کسبوکار موفق

چهقدرسرمايه
الزم است؟

ايده از
کجاآمد؟

هر آنچــه درآمدم بود از عکاســی و گاهی
طراحی به دســت میآمد .دخلی معمولی که
بهسختیبهپایخرجمیرسید.

سرمایهام در حد خرید پارچه و دوخت چند
مانتوی محدود اولیه بود برای معرفی .بعد از
آن پول مانتوهای سفارشگرفتهشده بود که
به کمک ادامه کارمیآمد.

بیشتر مانتوهایی که میپوشیدم ،حاصل
طرحهای خــودم بــود .از همینجا کمکم
نقش فکری در ذهنم بسته شد و آن چیزی
ِ
نبود جز دستوپاکردن یک «برند» که طرح
لباسهایمرابهدیگراننیزمعرفیکنم.

اسپانسر
وحمايتمالي؟

مدتزمانرسيدن
بهنتيجهمطلوب

هنوز هم هانه حامی مالی بهخصوصی ندارد.
ولی چون سفارشها زیاد شده است و کار تا
حدودی شناختهشده مشکلی از نظر مالی
ندارد.

کمتر از یک سال طول کشید تا افراد زیادی
من را بشناسند و مشــتری کارهایم شوند.
اما فکر میکنم یک سال برای جاافتادن در
چنین کاری الزم است.

مریمطهماسبی
عضو ثابت تحریریه «روشن» است

همیشهپولنقدنزدیکشماست

بانکصادراتایران

