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مرور / برنامه »ماه عسل« هنوز خبرساز است

      ماه رمضان سال 92: معصومه ابتكار در فهرست نخستين منتقدان برنامه »ماه عسل« قرار مي گيرد. او با انتشار نامه اي با امضاي 
عضو سابق شوراي شهر تهران، به بي اخالقي كه در اين برنامه نسبت به كودكان يتيم رفتار مي شود، اعتراض مي كند. 

      ماه رمضان سال 93: برنامه »ماه عسل« همچنان معترضان و منتقدان خود را دارد، اما مديران رسانه ملي اين برنامه را روي 
آنتن مي برند. 

      ماه رمضان سال 94: در نخستين روزهاي پخش اين برنامه، تعداد زيادي از مخاطبين در فضاي مجازي به طرز اجرا و انتخاب 
سوژه هاي اين برنامه اعتراض مي كنند. همزمان روانشناسان و جامعه شناسان در نشريات درباره اثرات مخرب اجتماعي اين برنامه 
يادداشت مي نويسند و سرمايه گذار خصوصي اين برنامه، سوال مهم رييس كميسيون اقتصادي مجلس مي شود. در نهايت احسان 

عليخاني به اين انتقادها پاسخ داد و گفت: » مگر مي شود خطايي نداشته باشيم؟! 
و امروز 

رييس كميته امداد امام خميني در نامه اي به رييس سازمان صدا و سيما از اهتمام اين سازمان به ويژه در برنامه »ماه عسل« از 
ساماندهي مددجويان قدرداني كرد.

پيوسته در تاريخ ساعتي فرا مي رسد كه در آن، آن كه جرات كند و بگويد دودوتا چهارتا مي شود مجازاتش 
مرگ است. و مساله اين نيست كه چه پاداش يا مجازاتي در انتظار اين استدالل است. مساله اين است كه بدانيم 
دو دوتا چهارتا مي شود، آري يا نه؟ انسان وقتي بخواهد به راستي در دري كه نمي تواند ببيند شركت كند، غرق 

چه ناتواني عميقي است. 
» كتاب طاعون« آلبر كامو

بزنگاه

محسن ظريفيانتيتر مصور/ ترافيك 

ديده ش��دن نياز اصلي جوانان ما اس��ت. بعد از 
تولد ش��بكه هاي اجتماعي و گسترش ويروس گونه 
آن در جامع��ه، نوجوان��ان و جوان ه��اي ما فرصت 
مناس��بي براي عرضه خود به دست آوردند. كساني 
كه تا ديروز به حرف آنها گوش داده نمي شد و كمتر 
جايي ديده مي ش��دند، ابزاري به دس��ت آوردند كه 
توليدات فكري خ��ود را در عرض��ه ارزيابي ديگران 
قرار دهند؛ از ش��عر گرفت��ه تا داس��تانك  و عكس هاي مختلف ب��ا مفهومي 
طنزآلود»همين االن يهوي��ي«، انواع عكس ها و مطالب را در اين ش��بكه ها 
به نمايش گذاش��ته اند. ش��بكه هاي اجتماعي در ع��وارض و ناهنجاري هاي 
مختلف محاس��ن و امتيازي نيز دارند كه ايجاد امكان ب��راي جوالن فكري 
و فرهنگي جوانان، برق��راري ارتباط راي��گان بين آنها، تش��كيل گروه هاي 
مختلف با جنسيت و سليقه هاي متفاوت، از منافع و امتيازات اين شبكه هاي 
هستند كه بزرگ ترين نياز جوانان ما مخصوصا نسل دهه 70 است. فرزندان 
ما از اينكه در سرتاسر كش��ور و جهان دوس��ت دارند و مطالب و تصويرهاي 
آنه��ا ديده مي ش��ود و اليك مي گيرن��د، خوش��حال و مغرور هس��تند. آنها 
هراليك را به منزل��ه نمره قبولي مي بينن��د و به اينجا رس��يده اند كه تعداد 
اليك هاي دريافتي خود را ج��زو برتري خود مي دانند و ب��ا آنها به اصطالح 

خودشان »كل كل« و عرض اندام مي كنند.
 نياز ديده ش��دن، در مس��ير دنياي مجازي، ب��راي آنها ب��ه راحتي رفع 
مي شود و پروبال مي گيرد و همين اس��ت كه متوجه خطرات آن نمي شوند؛ 
خطراتي مثل تصاويري يا مطالبي كه در ابتدا به سادگي و بدون هيچ هدف 
از پيش تعيين شده اي منتشر مي شود و كمي بعد با همخوان شدن و دست 
به دست ش��دن، در فاصله كوتاهي موفق شده اند آسيب هاي اجتماعي نظير 
ش��ايعه هاي غيرقابل كنترل، متالش��ي  ش��دن خانواده ها، الگوبرداري هاي 
نادرس��ت و... را رق��م بزنند. در پرونده اسيدپاش��ي ها ش��ايعه اسيدپاش��ي 
در ش��هرهاي ديگر موج وحش��ت و هراس همگاني ايجاد كرد، در ماجراي 
تصادف دخترپورشه س��وار خانواده اي داغدار با هزار و يك حرف نادرست و 
توهين آميز روبه رو ش��دند و... همه اينها اتفاق هايي اس��ت كه امنيت رواني 
جامعه را به هم مي ريزد و باعث مي ش��ود تا ناهنجاري هاي فرهنگ به جاي 
اصالح و تغيير، بيشتر و بيش��تر عمق پيدا كنند و در جامعه باقي بمانند. در 
هفته گذش��ته هم يكي از همين رفتارهاي ناهنجار مجازي باعث شد تا كار 
به وزارت بهداشت برسد و وزيربهداشت و رييس سازمان نظام پزشكي به آن 
واكنش نشان دهند و پرونده اي تازه باز شود؛ پرونده اي كه از سادگي و عدم 
شناخت جواناني مي آيد كه همين تازگي ها در مقطع پزشكي به دانشگاه راه 
پيدا كردند و س��لفي گرفتن با اجساد اتاق تش��ريح را به عنوان يك ماجراي 
هيجان انگيز و بامزه، در صفحات مجازي خود نش��ان دادند؛ اتفاقي كه باعث 
شد، احساس��ات عده اي ديگر جريحه دار ش��ود و در روزگاري كه اعتماد به 
جامعه پزش��كان چندان س��اده نيس��ت، مردم از بي اعتمادي به نسل آينده 
پزشكي بگويند كه بدون مراعات اخالق و انسانيت اعضا و جوارح يك انسان 
ديگر را در صفح��ات مجازي خود نش��ان مي دهند و ب��ا آن عكس يادگاري 

مي گيرند. 
اين اتفاق نش��ان داد كه جامعه نوجوان و جوان ما تا چ��ه اندازه نيازمند 
آشنايي و آگاهي نسبت به رفتارهاي مجازي خود هستند و نبايد از اين نياز 
به همين راحتي و سادگي گذشت. س��وال اصلي در اين اتفاق، رفتارشناسي 
و پيدا كردن »چرا«هاس��ت و نه دام��ن زدن به آن و ان��كار و تقبيح بيش از 
اندازه. بايد بفهميم كه چطور جوان امروزي به مس��يري رس��يده كه حاضر 
است در آن به خاطر چند اليك بيشتر، دس��ت به چنين رفتاري بزند و براي 
پركردن خلئي كه اين مس��ير نادرست را به جوانان نش��ان داده، آستين باال 
بزنيم. در كنار برخ��ورد با عامالن اين ماجرا و هر ماج��راي ديگر مجازي كه 
اينچنين احساس��ات جامعه را جريحه دار مي كند بايد بازگرديم و دوباره از 
آغاز به اين اتفاق ها ن��گاه كنيم، بايد بررس��ي كنيم كه نق��ش ما در عطش 
سيراب نش��ده »ديده ش��دن« در ميان نوجوانان و جوانان كجا بوده و بدانيم 
كه آن ط��ور كه اين ني��از طلب كرده، نتوانس��تيم به آن پاس��خي مناس��ب 
دهيم. بايد ببينيم كه براي س��رگرمي و تخليه ان��رژي بي نهايت نوجواني و 
جوان��ي چ��ه برنامه ريزي هايي داش��تيم كه ح��اال بزرگ تري��ن تفريح اين 
نس��ل اينترنت و تكنولوژي است كه هم دوست داش��تني، هم هيجان انگيز 
 و هم بي هزين��ه مي توان��د آنها را س��اعت ها س��رگرم كن��د و هرخطري را

 به دامن شان بيندازد. 
بايد بداني��م كه چطور فرزندان خ��ود را تربيت كرديم ك��ه حتي وقتي با 
نمرات باال وارد دانشگاه مي شوند، صرف يك س��رگرمي ساده امنيت رواني 
يك جامعه را به خطر مي اندازند و در ناآگاهي يا بي توجهي به مسائل انساني 
و اخالقي، خألهاي عاطفي و رواني خود را پر مي كنند و بدون در نظر گرفتن 
خطرات قدم برمي دارند. در كنار تمام اين بايدها، س��ال هاي س��ال اس��ت 
كه بهترين پيش��نهاد جامعه شناس��ان و روانشناس��ان براي داوطلبان ورود 
به دانش��گاه ناديده گرفته مي شود؛ پيش��نهادي كه مي گويد از ورودي هاي 
رشته هاي دانش��گاه ها مصاحبه و گزينش هايي درباره دريافت هاي جوانان 
عالقه مند به يك رش��ته انجام ش��ود تا مخصوصا در رش��ته هاي پزش��كي 
و انس��اني، ورودي ها تبدي��ل به پزش��كان، روانپزش��كان، روانشناس��ان و 
جامعه شناساني نشوند كه به صرف نمره باال يا ارزش اجتماعي يك رشته به 
آن ورود كرده اند و هيچ ذهنيت ديگري ندارند. اگر نس��ل پزشكي كه امروز 
تعيين مي شود بداند كه در چه مسير حياتي قدم برمي دارد و فارغ از نمره و 
ارزش اجتماعي و تضمين آينده، به ش��غل خود نگاه كند، در آينده نزديك 
پزشكاني مردم دار و دلسوز خواهيم داش��ت. تمام اين موارد، نكاتي است كه 
ما بايد دوباره به آنها نگاه كنيم و از خودمان بپرس��يم؛ چطور اين نسل امروز 

را تربيت كرده ايم؟! 

درباره اتفاق و وقايعي كه فضاي مجازي را ناامن مي كند 

اليك هايي براي ديده شدن 

مجيد ابهري سرگيجه 

 فالش بك

هلنا: از اينكه داري پير مي شي ناراحت نيستي؟
ايزاك: معلومه كه نه، همه چيز داره بدتر مي شه. آدماي بدتر، هواي بدتر، جنگ هاي بدتر و... خوشحالم كه 

»فاني و الكساندر«   اينگمار برگمندارم مي ميرم.

كرگدن نامه

البه الي ده ها خبر ريز و درش��ت، چش��مم به يك خبر فوق العاده 
مختصر و عادي- خيلي عادي- افتاد: »مال عم��ر، رهبر طالبان مرد«. 
آنقدر خبر كوتاه و معمولي است كه هيچ واكنشي را در شنونده باعث 
نمي شود. حتي نوشته اند كه دو سال پيش مرده و دمش را درنياورده اند 
و حاال پاكس��تاني ها به دفتر اش��رف غني راپورت داده ان��د و... ذهنم 
رفت به سيزده، چهارده س��ال پيش كه مرد اعور چه پدري از صاحب 
بچه ملت درآورد و مردم جهان را به چه زحمت و دردس��ري انداخت. 
در مورد حاكم ظالم نيمروز س��عدي از قول پارسا گفته »خوابش برده 
به«. اين مالي بدهيبت بي اعصاب هم چيزي در هم��ان مايه ها بوده 
كه »آنچنان بد زندگاني مرده به«. يادتان هس��ت چه دماري از روزگار 
افغان هاي بيچاره درآورد. طفلك ها آنقدر از اين غاش��يه زخم خوردند 
كه به افعي امريكا پناه بردند، هرچند چنين غاش��يه اي را همين افعي 
فالن فالن شده در آس��تين پرورش داد. صحبت هاي خانم كلينتون 
را كه ش��نيده ايد؟ درباره علم كردن همين ج��ك و جانورهاي غريب 
طالبان و القاعده و داعش؟ چند روز پيش هم عكس و فيلمي منتش��ر 
ش��د كه ريگان س��ركرده هاي طالبان را به حضور پذيرفته بود و آنها 
را با جفرس��ون و آدام و واش��نگتن مقايس��ه كرده بود... آدم هاي توي 
اتاق كارش��ان حرف بي صاحب مي زنند، پاي كاغذهايي پليد را امضا 
مي كنند، 10 هزار كيلومتر آن طرف تر تي��ر و تركش آن حرف ها و آن 
پيمان ها به مردم بيچاره مي خورد. اين افغان ها و پاكستاني ها هستند 
كه به دردس��ر مي افتند و بنده هاي خدا زندگي ش��ان تباه مي ش��ود؛ 

بچه هايشان يتيم مي شوند، زن هايشان بيوه مي شوند و چند سال بعد 
هم مسببين چنين اوضاعي در بيچارگي و نكبت مي ميرند و خروارها 
لعن و نفرين را در جوف كفن به آخرت مي برند. هيچ معلمي به هيبت 
و عظمت مرگ نمي تواند بي اعتباري دنيا را يادآور شود و هيچ كس به 
اندازه او نمي تواند روند فساد و تباهي را تمام كند. اما مگر تمام مي شوند 
الكردارها؟ هر وقت درد يتيمي و بي خانماني و شوهرمردگي و آوارگي 
و فقر تمام ش��دند مالعمر هم مي ميرد و تمام مي ش��ود. يك آدم يك 
چشم 70 كيلويي با يك كوره سواد و با پول بن الدن و اعتبار امريكايي 
كي فكر مي كرد اين همه فتنه به پا كند؟ روزي كه پدرش، جنين او را 
روي خشت انداخت، هيچ فكر مي كرد كه معدن شر و فساد يك دهه 
شود؟ كمترين گناه او اتفاقا كشت و كشتارهايي بود كه به راه انداخت 
وگرنه كاري كه او با »اسالم« و »مس��لمان«ها كرد صد پله و هزار پله 
از آن كشت و كشتار پليدتر بود. حاال مرده ريگ آن قسي القلب رسيده 
به ابوبكر بغدادي و رفق��اي نفرت انگيزش. الكي الكي مي بينيد چطور 
جهاني را به دردسر انداخته اند؟ لعنت اهلل عليهم اجمعين. كي باشد خبر 
مرگ اينها البه الي اخبار صلح و دوستي و آشتي گم شود؟ مرگ حق 
است و همه مي ميرند. ش��ادي از مرگ ديگران هم بد و زننده است. اما 
اينها آنقدر بد و زشت زندگي كردند و ش��يطنت كردند و مردم و دين 
م��ردم را آزار دادند كه آدم نمي تواند از دنياي بدون مالعمر خوش��ش 
نيايد. دنيا بدون داعش هم البته جاي قش��نگ تر و بهتري خواهد بود. 

همين طور دنياي بدون ظلم، بدون ظالم، بدون خونريز، بدون جابر.

سيد علي ميرفتاح

روايت جنون
در حوالي ادبيات

»ام��ا در همين لحظ��ه، ح��س يلگي و 
ش��ناوري وجودش را پس��اويد و آشنباخ با 
وحشتي نامعقول چشم باز كرد و دريافت كه 
بدنه سنگين و تيره كشتي از ديواره اسكله و 
كشتي به تالطم درمي آمدند. كشتي پس از 
تقاليي ناشيانه، دماغه را رو به پهنه دريا داد. 
آشنباخ به كنار اتاقك سكانداري رفت. مرد 
قوزي در اينجا صندلي اي راحتي برايش ب��از كرد و ميهمانداري كهنه 
و آلوده  لباس جوياي اوامرش شد. آس��مان گرفته بود و باد، نمور. بندر 
و جزيره در پشت س��ر به جا ماندند. طولي نكشيد كه در اين چشم انداز 
مه آلود هرآنچه خشكي بود محو ش��د. خاكستر زغال سنگ، سيراب از 
نم، به روي عرشه نمناك فرومي نشست كه صفحه تازه شسته اش سِر 
خشك شدن نداش��ت. پس از ساعتي، س��قفي از كتان زدند، زيرا باران 
گرفته بود.« م��رگ در ونيز از آثار مطرح و مهم توماس مان، نويس��نده 
بزرگ آلماني اس��ت كه محمود حدادي ترجمه كرده و نشر افق آن را 
به بازار كتاب عرضه كرده اس��ت. مرگ در ونيز رمان كوتاهي است كه 
براساس آن فيلمي هم به كارگرداني لوكينو ويسكونتي ايتاليايي ساخته 
شده كه از فيلم هاي مطرح تاريخ سينماس��ت. مرگ در ونيز داستاني 
زنده، تمثيلي و تكان دهنده اس��ت. اين اثر گرچه در نگاه اول، فقط يك 
سرنوش��ت را روايت مي كند، گوش��ه اي از كژتابي هاي جامعه اروپايي 
را در سرآغاز قرن بيستم، قرن جنگ و انحطاط نيز به تصوير مي كشد. 
همچنين شهر ونيز را در چهارسويي ميان آسيا، اروپا، گذشته و اكنون، 
به آينه تمام نماي يك دوران بدل مي كند. حسن ترجمه هايي كه فقط 
ترجمه نيست و دانش مترجم كه استاد ادبيات آلماني است به كمك 

خواننده مي آيد ارايه جامع تر اثر اس��ت. در نس��خه حاض��ر دونقد نيز 
درباره اين رمان آمده اس��ت؛ يكي به قلم هاينريش م��ان برادر توماس 
مان است با عنوان آش��نباخ در ونيز و مقاله ديگري به قلم ارهارد بار، با 
عنوان نقد شرق گرايي اس��تعماري در مرگ در ونيز. شخصيت اصلي 
رمان نويسنده اي به نام گوستاو آشنباخ است. توماس مان، برنده جايزه 
نوبل سال 1929، در سال 1875 در آلمان به دنيا آمد و در سال 1955 
درگذشت. ذكر يك نكته هم ضرورت دارد؛ نشر افق با عقد قرارداد با ناشر 
اصلي كتاب، امتياز انتشار ترجمه فارسي كتاب را خريداري كرده است، 
كاري كه در سطح جهان به نشر ايران اعتبار مي بخشد. محمود حدادي 
كه آثار زيادي را از زبان آلماني ترجمه كرده م��ا را با ادبيات اين خطه از 
اروپا آش��نا كرده كه در ميان ايرانيان از جايگاه ويژه اي برخوردار است. 
هزارتوي خاطره نگاري ها در نقد زندگي و زمانه به قلم فردريش دورنمات 
اثر ديگري اس��ت كه محمود حدادي ترجمه كرده و انتشارات نيلوفر 
ناشر آن است. رنج هاي ورتر جوان نوش��ته يوهان ولفگانگ فون گوته، 
ميشاييل كلهاس اثر هاينريش فون كاليست، سر وانتس نوشته برونو 
فرانك، زيردس��ت اثر هاينريش مان و در ستايش بي سوادي مجموعه 
چهار مقاله نوشته هانس ماگنوس انسنس برگر از نويسندگان و شاعران 
مطرح از ديگر آثاري است كه محمود حدادي ترجمه كرده و نشر ماهي 
ناشر آنهاست. مجموعه داس��تان از نگاه جنون ش��امل داستان هايي 
از نويسندگان آلماني اس��ت كه در دوره اي از عمر خود به جنون مبتال 
ش��ده اند و آثاري كه از آنها انتخاب بازتاب رنج هاي روحي ايشان است. 
فرانتس ورفل، ولفگانگ هيلدس هايمر، ولف ديتريش اشتوره، هاينريش 
مان، آلفرد دبلين، روبرت وال��زر، لودويگ تيك، فرانتس كافكا، مارتين 
والزر، پتربيكسل و ديگران است. اين مجموعه را نشر نيلوفر منتشر كرده. 

اسداهلل امرايي

عكس نوشت

خارجي  سياستمداران 
راه و رس�م ت�ازه اي ي�اد 
گرفته اند؛ صميمت با مردم 
ع�ادي كوچ�ه و خياب�ان 
و نماي�ش اي�ن صميميت 
مختل�ف  ديداره�اي  در 
ب�ا س�لفي  گرفت�ن. ح�اال 
نخست وزير انگليس هم با 
آن فرهنگ به شدت جدي 
و رس�مي انگليس�ي ها به 
سياس�تمداران  اين  جمع 
در  و  پيوس�ته  صميم�ي 
س�فرش به اندونزي و بعد 
از دي�دار از ي�ك مس�جد 
در جاكارت�ا با ش�هروندان 
اندون�زي س�لفي  گرفت�ه 

است. 

آيا مشروطه هنوز مساله ماست؟
شرح: منصوره اتحاديه و حسين آباديان روز شنبه به كافه گالري آرت مان مي روند تا در آستانه صد و نهمين 
سالگرد مشروطه درباره اين سوال مهم: » آيا مشروطه هنوز مساله ما است؟« صحبت كنند؛ برنامه اي كه در 
سلسله نشست هاي موسسه فرهنگي آرت مان است و قرار اس��ت از اين به بعد دنبال شود تا براي سوال هاي 
مهم، جواب هاي درست و سرراس��ت پيدا كند. اگر اهل كافه نش��يني و همين طور حضور در بحث هاي مهم 
و ش��نيدن نظرات متخصصاني مثل اتحاديه و آباديان هس��تيد، روز شنبه س��اعت 19 به خيابان كريمخان، 

خيابان ايرانشهر، خيابان كالنتري، پالك 48 برويد. 

گالري روز

نشست روز 

شرح: فردا بعدازظهر و در گالري شكوه نمايشگاهي از آثار محمدعلي ترقي جاه افتتاح مي شود؛ نمايشگاهي كه از 
پنجمين سال درگذش��ت اين هنرمند نقاش مي گويد و آثار متفاوت و خاصش. بهنوش فروتن، مديرگالري شكوه 
درباره اين نمايشگاه توضيح داده: » اين نمايشگاه حدود ٦٠ نقاشي استاد را در برمي گيرد كه گزيده اي از چند دهه 
تالش هنرمندانه ايشان است؛ آثاري كه بخشي از بينش هنري و نيز نگاه زيبايي شناسي او را بازتاب مي دهد. زنده ياد 
ترقي جاه هنرمندي برآمده از متن مردم بود كه با پيوند دادن عناصري بومي و تكنيك هاي مدرن، فضاي خاص خود 

پديد آورد«. گالري شكوه در فرمانيه، بلوار اندرزگو، خيابان سليمي شمالي، كوچه امير نوري پالك 19است.

يادبود محمدعلي ترقي جاه 

بازخواني خبر تازه رسيده

  نازني�ن متين ني�ا  / آماره��اي ت��ازه مي گويند؛ 23 
درصد ايراني ها دچار اختالالت رواني  هس��تند. آمارهاي 
قديمي تر هم نش��ان داده ك��ه 12 ميليون بيم��ار رواني 
حاد داريم كه نياز به بستري ش��دن دارند. اوضاع و احوال 
روحي و رواني بخش��ي از جامعه با اين آمارهاي رس��مي 
فعال همين اس��ت؛ همين كه آن 23 درصد و 12 ميليون 
نفر توس��ط منابع رس��مي در وزارت بهداش��ت و درمان 
شناخته شدند و به جامعه آماري رس��يده اند. اما واقعيت 
اين اس��ت كه بخش مهمي از اين آمارها زير خاكستر قبح 
بيماري هاي روان��ي در فرهنگ ما گم ش��ده اند و هرچند 
آمار رس��مي موثق و كارشناسي ش��ده باش��د، نمي توانيم 
مطمئ��ن باش��يم ك��ه درصده��ا باالت��ر نيس��ت و تعداد 
آدم ها بيش��تر. بيماري ه��اي رواني، هنوز برچس��ب هاي 
ناخوشايندي دارد و هنوز در جامعه در حال گذار از سنت 
و مدرنيته، آدم هايي را پيدا مي كنيم كه معتقدند؛ بيش��تر 
از هر روانشناس��ي از خودش��ان خبر دارند و احتياجي به 
پ��ول دادن و مراجعه به پزش��كي كه به آنه��ا »اختالل« 
رواني مي زند ندارند. حتي آدم هايي هستند كه از شنيدن 
جمله هاي��ي مثل »بهتر اس��ت به پيش مش��اور بروي« و 
جمله هايي از اين دست، عصباني مي شوند و پرخاشگري، 
انكار و تمام مكانيس��م هاي دفاعي نادرس��ت را اس��تفاده 
مي كنند تا ثاب��ت كنند كه حال ش��ان خيل��ي هم خوب 

است و نيازي به مراجعه به 
متخصص اعص��اب و روان 
ندارن��د. از اينه��ا بدتر يك 
دس��ته ديگر اس��ت؛ دسته 
آدم هاي��ي كه مي نش��ينند 
پاي برنامه هاي روانشناسي 
ش��بكه هاي ماه��واره اي و 
خانم دكترهايي كه معموال 
ب��ا لحن��ي آرام و »عزي��زم 
عزي��زم« گفتن مي خواهند 

از آن ور مرزه��ا و خط��وط ماه��واره اي بيماري هايي مثل 
افس��ردگي حاد را درمان كنند يا ميان زوجي كه اختالف 
افتاده صل��ح برپا كنن��د. در چنين آش��فته ب��ازاري، اين 
آمارهاي بي پناه منتش��ر مي ش��وند و فق��ط و فقط هم به 
دس��ت متخصصان و روزنامه نگارهاي اجتماعي مي رسند 
كه خود ش��رح مفصل داس��تان را مي دانن��د و به توضيح 
اضافه نياز ندارند. اما هيچ وقت ن��ه مخاطب عامي در متن 
خبرها ب��ه اين آمارها دقت مي كند و نه كس��ي س��رخط را 
مي گيرد تا برس��د به آنجايي كه فرهن��گ ايراني، بيماري 
رواني را ش��بيه ويروس��ي س��خت و دردناك و حتي آبروبر 
مي داند و مدام در حال انكار آن اس��ت؛ ان��كاري كه باعث 
ش��ده تا در س��ال هاي اخير، مردم عادي كوچ��ه و خيابان 
در درگيري ب��ا بحران هاي اجتماعي و اقتصادي، يادش��ان 
نباشد كه مهم ترين فشار همه اين جريان ها به روح و روان 
آدميزاد برمي گردد و ب��ه همان اندازه كه س��رماخوردگي 
ويروس فصلي و هميش��گي ايراني هاس��ت، افس��ردگي  و 
اضطراب هم اضافه ش��ده و مي ش��ود به اي��ن بيماري ها به 
س��ادگي همان س��رماخوردگي نگاه كرد و براي درمانش 
آس��تين باال زد. ح��اال اين همه روانش��ناس و روانپزش��ك 
يادداشت بنويس��ند و گفت وگو كنند و خبر دهند؛ تا زماني 
كه براي شكستن قبح اين بيماري ها و معرفي ساده آنها به 
جامعه و پذيرش آنها اقدامي نش��ود، نه از دس��ت آمارهاي 
رس��مي و نه از دس��ت هيچ 
دلواپس��ي كاري برنمي آيد. 
اي��ن  هم��ه  مي��ان  كاش 
روزهاي��ي ك��ه در تقوي��م 
نامگ��ذاري مي ش��ود، يك  
روزي هم به نام »س��المت 
روان« رقم بخ��ورد تا مردم 
به دنبال اي��ن نام بروند و آن 
را بشناس��ند و ديگر از هيچ 

انگ رواني نترسند. 

آن روي سكه آمارهاي رسمي از اختالالت رواني جامعه 

ترس از بي آبرويي هنوز هم هست 

حواس مان باشد
تاكسي نوشت 

مردي ك��ه عقب تاكس��ي كنار 
من نشس��ته ب��ود و داش��ت توي 
سررس��يدش چي��زي يادداش��ت 
مي كرد، سررس��يدش را بس��ت و 
گف��ت: »هرچي مي دوويي��م، بازم 
عقبيم.« كس��ي جوابي ن��داد. مرد 

دوباره خودش گف��ت: »همش داري��م مي دووييم، بازم 
هيچي.« زني كه جلوي تاكس��ي نشس��ته ب��ود، گفت: 
»خوش به حالتون.« مرد پرس��يد: »چ��را؟« زن گفت: 
»پسر من شش سالش��ه ولي نمي تونه بدووه... هر كاري 
مي كنيم نمي تونه.« ديگر هيچ كدام حرف نزديم. به زن 

نگاه كردم، جوان بود... 

سروش صحت

خنده هاي ديروز و امروز
خارج از قاعده

س��ال جنگ صبح عل��ي الطلوع 
به مرز رس��يديم، با حدود 30 نفر، 
نمي دانس��تيم جنگ واقعي چگونه 
اس��ت! از تلويزيون ديده بوديم اما 
از نزديك نه. فرمان��ده آمد وپياپي 
قربان صدقه مان رفت كه س��ربازان 
اسالم ش��ده بوديم، بعد هم تقسيم 
بر س��ه ش��ديم، ما 10 نفر به قرارگاهي در حاش��يه شهر 
مهران رفتي��م. منزل وي��ران آواره اي كه نمي دانس��تيم، 
كجا گم وگور ش��ده بود. يكي گفت: »برو از س��تاد يخ بيار 
كه بخوريم«. پياده رفتم و در برگش��ت دور ميدان اصلي 
ش��هر بودم كه صداي خفه اي ش��نيدم، به خ��ودم گفتم 

البد دور اس��ت. هنوز فكر از سرم نگذش��ته بود كه صداي 
س��وت ممتدي آمد، گفتم الب��د نزديك اس��ت و ناگهان 
گرومپ ديگري ش��نيدم. گلوله توپ درست خورد طرف 
چپ ميداني كه من طرف راس��تش بودم، نفهميدم، دراز 
كشيدم، يا زمين خوردم... اما خاك و شاخه، شكسته روي 
سرم تلنبار شد و گوش��م زنگ مي زد و دس��تم مي لرزيد. 
دوان دوان در رفتم. سمت قرارگاه بچه ها آمدند استقبالم. 
صامت ش��ده بودند. ان��گار الل خواني مي كردن��د، فقط از 
خنده ها فهميدم خوش��حالند كه هنوز هستم... همان ها 
ك��ه االن ناراحتم كه نيس��تند. ديروز كه خياب��ان بودم و 
لبخندهاي اميدوار م��ردم را مي ديدم، ياد لبخندهاي آنها 

افتادم؛ همين جوري ناگهاني، يك هويي. 

عبدالجبار كاكايي 

    عكس: عصر ايران


