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سهيل محمدي 

يك. راستش را بخواهيد دلم براي سعد حريري سوخت. 
طرف براي خودش كسي بود، كاره اي بود، اصل و نسبي 
داش��ت. پدرش، يك زماني هر جاي دنيا راديو را روشن 
مي كردي اسم او را مي شنيدي. يك لبنان بود و يك رفيق 
حريري. اما من نمي دانم اين پسر، پيش سعودي ها چه 
گندي زده، چه گافي داده، چه افتضاحي به بار آورده كه 
بنده خدا مجبور شده تن به امر و نهي آنها بدهد و طبق 
كارگرداني آنها بازي كند. خدا نصيب نكند. گفت »شكوه 
تاج سلطاني كه بيم جان در او درج است/ كالمي دلكش 
است اما به ترك س��ر نمي ارزد«؛ كاش ترك سر بود، به 
بي آبرويي نمي ارزد. به نظرم همين سعد حريري كافي 
اس��ت تا ملت عبرت بگيرند و من بعد در سر سوداهاي 
خام رياست و زعامت نپرورانند. به جاي آن ضرب المثل 
»هذا عاقبتي، عاقبه السنمار« مي شود گفت هذا عاقبتي، 
عاقبت الحريري... اما پيداست كه قصه پيچيده تر از اين 
حرف هاست كه به چشم مي آيد. يكي گفت احتماال بحث 
پول است. يكي ديگر گفت هيچ بعيد نيست قصه ناموسي 
باش��د. نمي دانم. هر چه هس��ت آنقدر هست كه سعد 
بيچاره حاضر ش��ده – بلكه حاضرش كرده اند – پشت 
تريبون برود و متني را كه هيچ از محتوايش خبر ندارد 
بخواند و درجا اس��تعفا كند. چه آمدن��ي و چه رفتني؟ 
س��عودي ها اگر ذهن منس��جم تري داش��تند و قدري 
زيرك تر مي بودند، مي توانس��تند پروژه استعفاي سعد 
حريري را طوري مهندسي كنند كه همه كاسه كوزه ها 
سر ايران بشكند و ش��ايعات عجيب و غريب از مالقات 
دكتر واليتي و حريري بيرون بيايد و تا يك س��ال براي 
رسانه ها خوراك »افش��اگري« بپزند. اما هم در ساخت 
استوديو، هم در ضبط برنامه، هم در متن استعفا و هم در 
ظاهرسازي ماجرا و هم در ترتيب برنامه چنان ناشيانه 
عمل كردند و گند زدند كه نقشه ش��ان نقش بر  آب شد 
و اگر فيلم را نشان مرغ پخته بدهي خنده اش مي گيرد. 
بچه چهار ساله هم اين استعفا و داليلش را باور نمي كند 
چه برسد به ناظران سياس��ي. مگر اينكه سعودي ها در 
بي مباالت نش��ان دادن خودشان عمدي داشته باشند. 
با آمدن ترامپ »ديوانگي« ه��م ارج و قرب پيدا كرده و 
خصوصا در منطقه پرآشوب ما متاعي پرمشتري شده. 
اين را به طعنه نمي گويم. عرضم جدي اس��ت. به نظرم 
دور دور ديوانه هاست و هر كس بيشتر خود را به ديوانگي 
بزن��د كارش را بهتر و راحت تر پيش مي برد. ببينيد كي 
است كه دارم مي گويم؛ ديوانگي ترامپ فريب تان ندهد. 
او ديوانه نيس��ت، بلكه خودش را به جنون زده تا كارش 
راه بيفتد. آن هم چه كاري؟ جنگ. به نظرم سعودي ها 
دارند از روي دس��ت ترامپ مشق جنون مي كنند. خدا 

به خير بگرداند.
دو. به هيچ چيز اين دنياي مجازي نمي شود اعتماد كرد. 
حتي اگر صفحه اي ديديد كه اسم و عكس خودتان باالي 
آن بود، اطمينان نكنيد و به ديده ترديد در آن بنگريد. 
مدت هاي مديد اس��ت كه كانالي به اسم كره شمالي به 
فارسي، در تلگرام راه اندازي شده. يك بار هم من، همان 
اوايل كه تازه ممبرش شده بودم و پست هايش را دنبال 
مي كردم با آب و ت��اب از آن نقل قول آوردم و در همين 
ستون چيزهايي به جد و هزل نوشتم چقدر هم بازخورد 
گرفت��م. از اين هفت ه��زار نفري ك��ه االن عضو كانال 
هستند، حداقل سه هزار نفرش، باور كنيد، از روي نوشته 
من جذب شدند. البته كم كم بفهمي، نفهمي ترديد پيدا 
كردم كه نكند اين پست هاي ضدامپرياليستي »فيك« 
باشند و همه اينها سركاري باشد؟ راستش را بخواهيد 
آنقدر تميز كار كرده بودند ك��ه به نظر نمي آمد تقلبي 
باشند؛ كه هس��تند. امروز ديدم، خيلي نرم و ماليم به 
مواضع ضد امپرياليس��تي ايران طعنه زده اند و متلك 
گفته اند. چند نفر هم از چند جا اين پست عجيب و غريب 
نورث كوريا را برايم فرس��تادند كه چرا وزارت خارجه با 
اينها مماشات مي كند و چرا شما به عنوان روزنامه نگار 
ساكتي و چيزي نمي نويسي و برخورد نمي كني؟ چون 
ديدم نزديك است قضيه جدي شود، از اين طرف و آن 
طرف پرس وجو كردم ببينم چيزي دستگيرم مي شود 
يا نه. كاش��ف به عمل آمد كه اين كانال واقعي نيست و 
چند نفر از رنود، دست به كار شده اند و به اسم كره شمالي 
پست مي گذارند. خوب شد چيزي ننوشتم و اعتراضي 
نكردم. كاش زودتر از اينها تحقيق مي كردم. از اين بابت 
عذر مي خواهم. قول مي دهم تكرار نش��ود. اما به غير از 
من خيلي هاي ديگر ه��م آن را جدي گرفته بودند. اگر 
اسم بياورم تعجب مي كنيد چه كاركشته هايي فريب اين 
متقلبين را خوردند. از حق نبايد گذشت كه متقلبين هم 
خوب كار كرده اند. يك طوري نوشته اند و عكس هايي از 
كره شمالي گذاشته اند كه بيش از آنچه فكر كنيد قريب 
به واقعيت مي نمايد. راستي، نكند آن فيلم هاي مستندي 
هم كه از كره شمالي در اين طرف و آن طرف نشان مان 
داده اند دروغ باشند؟ مگر نه اينكه سال ها بعد معلوم شد 
فيلم ها و خبرهاي مربوط به چه گوارا دروغ بود؟ تازه وقتي 
چه گوارا ُمرد معلوم شد مردم ساده دنيا چه خزعبالتي 
را باور كرده اند. اخيرا هم يادم هس��ت يك كتاب طنز به 
نقل از فيدل كاسترو درآمد كه اكثرا جدي اش گرفتند 
و گذاش��تند به حس��اب اعترافات عمو فيدل در دوران 
كهولت. رندهايي كه خودش��ان به تنهايي دنيا را دست 
مي اندازن��د فريب اين كت��اب را خوردن��د و جدي اش 
گرفتند... دوران عجيبي اس��ت و جا دارد در مواجهه با 
دنيا – علي الخصوص در مواجهه با فضاي مجازي – اصل 

را بر دروغ بگذاريم. مگر اينكه خالفش ثابت شود.

اصل بر دروغ است

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

ي��ا همچ��ون روش��ن ترين س��تاره خواهي 
درخش��يد يا به قعر تيره ترين چاه ها خواهي 

افتاد و هيچ حالت بينابيني نيست. 
اين روزها عاقبت حضور در فضاي مجازي اين  
است؛ اگر صاحب س��رمايه اي هستيد، مالك 
برندي تجاري هستيد، به عنوان بالگر فعاليت 
مي كنيد، به حوزه ديجيتال ماركتينگ عالقه 
داريد يا مواردي مشابه، بايد هرلحظه و هردم چشم باشيد و گوش كه 

مبادا مرتكب خطايي خواسته يا ناخواسته شويد. 
چون خيلي زود در فضاي مجازي به اش��د مجازات خواهيد رسيد و 
تشت رسوايي تان از آسمان هفتم به زمين خواهد افتاد. ناگفته نماند 
كه اگرچه ما، جامعه ايراني حاضر در فضاي مجازي، معموال خيلي تند 
و صريح و سريع نسبت به مسائل واكنش نشان مي دهيم همان قدرهم 
با سرعت و شدت، آنچه تا روز گذشته برايش جامه پاره مي كرديم را 

به دست فراموشي مي سپاريم. 
در يكي دو هفته گذش��ته، صفحه اي از يك كت��اب مرتبط با كودك 
و نوجوان از نش��ر افق دس��ت به دست مي ش��د و كاربران البد پشت 
مونيتورها و اس��مارت فون ها با گردن هايي كج به عالمت وااسفا سر 
تكان مي دادند كه يعني چه در كتاب خردساالن از واژه »دار« و تصوير 
اعدام استفاده شده است و طبيعتا به همين خاطر است كه جامعه اي 
پرخاشگر داريم )البته اگر گروهي همين نكته را مردود اعالم كنند( 
و به هر جهت عوامل دست  اندركار را احتماال بي دقت و كاشفان اين 

راز سر به مهر را نكته سنج خوانديم. 
اما حقيقتا چه اتفاقي مي افتد؟ بعد از آنكه امروز انگش��ت اتهام را به 
سمت يك ناشر و ناشرها نشانه رفتيم، فردا به سوژه اي ديگر مي رسيم 
و حتي پيگير عاقبت س��وژه قبلي هم نخواهيم ش��د. در همين مورد 
به خصوص، منتقدان صفح��ه اي از يك قصه كودكانه را كه همچون 
عموم قصه هاي بچگانه، پاياني خوش و دلچسب دارد دست به دست 
كردند تا بگويند نه ناش��ر به كار خود واقف است و احتماال نه وزارت 
فرهنگ و هنر ارش��اد اس��المي به عنوان ناظر كم��ي و كيفي توليد 

محتواي كتاب ها. 
آنچه بايد اتفاق بيفتد پيشگيري از موارد مشابه است. بايد چارچوبي 
تعريف ش��ده ب��راي بايدها و نبايده��اي كتب ك��ودكان و نوجوانان 

مكتوب شود. 
نهادهاي صنفي براي كمك به اين دس��ت از اتفاقات نقشه راه براي 
ناشران، مولفان و... داشته باش��ند و چنان مو را از ماست بكشند كه 
گويي خود عاري از خطا هستند و نمي شود نقطه اي تاريك در كارنامه 
ساليان شان پيدا كرد. چه بهتر كه بعد از حادث شدن فراموشي هاي 
مقطعي در فضاي مجازي، در دني��اي حقيقي به دنبال راهكارهايي 
باش��يم كه هيچ فعالي از عملكرد خود دلسرد نشود و راه طي شده را 

راهي عبث نخواند. 

چوب الف رسانه باز

خاورميان��ه ب��ه آزمايش��گاه 
سياست هاي بيگانگان تبديل 
شده اس��ت. گفته مي شود هر 
ابرقدرت��ي بتوان��د اين منطقه 
را كنترل كن��د حتما مي تواند 
جايگاه��ش را به عنوان قدرت 
برتر جهان تثبيت كند. وقتي 
جمهوريخواهان امريكا براي جهان برنامه نظم نوين را 
مي نوشتند، تاكيد داشتند كه اول بايد تكليف خاورميانه 
روشن شود زيرا تا زماني كه امريكا بر اين كشورها و منابع 
انرژي آن مسلط نشود، نمي تواند نظام تك قطبي مورد 
نظر خودش را بر ديگر كش��ورهاي جهان تحميل كند. 
خاورميانه هم جمعيت زيادي دارد و هم مساله اسراييل 
و فلسطين را شامل مي ش��ود و هم موقعيت حساس و 
تعيين كننده در جغرافياي جهان��ي و در ارتباط قاره ها 
دارد و هم دنيا به منابع انرژي آن وابس��ته اس��ت و اين 
همه موجب جلب توجه قدرت هاي خارجي شده است. 
تحوالت اخير نشان مي دهد دولت هايي مانند امريكا با 
استفاده از اوضاع داخلي كشورهاي منطقه، براي آينده 
اين كش��ورها برنامه دارند و به اشكال مختلف در حال 
اجراي برنامه هاي خود هس��تند. ه��دف نهايي برنامه 
امريكا را بعدها بايد بهتر شناخت ولي اجماال موارد زير 

را مي توان دريافت: 
- امنيت اسراييل بايد تامين شود و هيچ كشوري نبايد 
در حد قدرت آن كشور باشد و امنيت آن را تهديد كند. 

- اتحاد كشورهاي اسالمي و عربي براي مقابله با اسراييل 
بايد شكسته شود و انگيزه مبارزه با اسراييل بايد از بين 
برود. تعارض عمده منطقه بايد ميان جبهه متحد اعراب 
و اسراييل از يك سو و جبهه حاميان انقالب اسالمي در 

منطقه شكل بگيرد. 
- مقاومت فلسطينيان در نفي موجوديت اسراييل بايد 
شكسته شود و جريان هاي فلسطيني بايد تن به سازش 

بدهند و موجوديت اسراييل را به رسميت بشناسند. 
- تشكيل كشور مستقل فلسطيني آن هم در سرزميني 
بس��يار محدود و تحت سيطره كامل اسراييل هنگامي 
بايد در دستور كار قرار بگيرد كه مساله فلسطين ديگر 
مورد توجه مردم منطقه نباشد و همه كشورها با دولت 

اسراييل همكاري جدي را آغاز كرده باشند. 
- عربستان و اس��راييل دو متحد امريكا به محور قدرت 

منطقه تبديل شوند. 
- كانون هاي بحران بايد در منطقه به صورت هميشگي 
وجود داشته باشند تا هيچ اميدي به رسيدن به آرامش و 

امنيت در كشورهاي اسالمي وجود نداشته باشد.

هدف نهايي چيست؟
در حاشيه، در متن

علي شكوهي
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عاقبت حضور در فضاي مجازي
بخشش الزم نيست  1- كافي اس��ت عبارت »فيلم 

دختره��اي اصفهان��ي« را در 
گوگل جست وجو كنيد؛ خود 
ويديو كه به عن��وان فيلم قبل 
از خودكشي دو دختر نوجوان 
منتش��ر شده اس��ت، به همراه 
تفسيرها و بازنمايي هاي متنوع، 
چند روز است كه تمام رسانه هاي رسمي و غيررسمي را 

تحت تاثير قرار داده اند. 
2- تجارب رسانه اي در مسير كنش و واكنش با اجتماع 
و مخاطبان، نقاط عطف مهمي دارند؛ براي مثال، تغيير 
سطح انتشار محتوا و پيام در رسانه هاي عمومي، مي تواند 
مرزهاي كاركرد رسانه را براي اجتماع جابه جا كند. انتشار 
فيلم دو دختر نوجوان، پيش از اقدام به خودكش��ي، كه 
نه تاييد شد و نه رد، يكي از همين نقاط عطف رسانه اي 

در جامعه ايران بود. 
3- داش��تن رسانه هاي ش��خصي، نتيجه نفوذ اينترنت 
هستند؛ اگر تا پيش از اين هر مخاطب براي ديده شدن 
بايد به نشريات يا راديو و تلويزيون متوسل مي شد  اكنون 
هر كاربر با داشتن يك صفحه اينستاگرام مي تواند تريبون 
شخصي خودش را داشته باشد؛ اينترنت مهم ترين جايزه 

را كه همين رسانه  شخصي است، به آدم ها داده است. 
4- انتشار فيلم صحبت هاي پيش از خودكشي دخترها،  
تجرب��ه مخاطبان ايران��ي از رس��انه را وارد دنيايي تازه  
كرد؛ تفس��يرها و بحث هاي بي ش��ماري كه درباره اين 
فيلم همچنان منتشر مي شود، نشان مي دهد كه ديگر 
محدوديت و خط قرمز چنداني براي انتش��ار نيس��ت؛ 
مخاطبان با كنجكاوي چنين محتوايي را مي بينند و براي 
اطرافيان خود بازنش��ر مي كنند؛ از همين رو، مخاطبان 
حتي براي جا نماندن از رقابت، ممكن است به فكر توليد 

و انتشار محتواي مشابه هم بيفتند. 
5- يازده س��ال پيش، كه خانواده اي ايراني حاضر شدند 
فيلم خصوصي منتس��ب به يك بازيگر ايراني را ببينند،  
جامعه ايران باز هم دچار يك دگرديسي اخالقي و تجربه 
رسانه اي عجيب ش��د؛ مسير پيچيده رسانه ها و جامعه، 
تاثيرگذاري متقابلي بر يكديگر دارند. رسانه يك موجود 
زنده است و مي تواند غريزه  ذاتي رقابت و نياز ديده شدن 
را در هر سطحي پاسخ بدهد. جامعه با تحوالت رسانه اي 
پوست مي اندازد و در اين گراف پيچيده از روابط قدرت 
ميان عناصر اجتماعي، رس��انه هميشه و بيش از پيش، 
قدرتمند شده است. شما كجاي اين زورآزمايي هميشگي 

قرار داريد؟

قدرت پنهان رسانه هاي شخصي 

ديبا داودي

جالل سميعي

در همين حوالي

بحران روهينگيا به روايت پناهنده اي كه غرفه كودكان گمشده را راه اندازي كرده است

بگو كدام يك پدر و مادرت هستند 
روزهاي زيادي اس��ت كه مسلمانان ميانمار 
با دس��ت و پ��اي خاكي، بدن هاي خس��ته، 
روان هاي پريشان و شانه هايي كه حجم سنگيني از آوارگي 
را به دوش مي كش��ند، خ��ود را ب��ه اردوگاه پناهندگان در 
بنگالدش مي رس��انند. اما اين رس��يدن نقطه پايان رنج ها 
نيست و دردسرها تازه ش��روع مي شود. در اين فرارها تعداد 
زيادي از كودكان خانواده ش��ان را گم مي كنند و آوار گي  را با 
شكل و شمايل ترسناك تري تجربه مي كنند. آوار گي اي كه 
بهانه شده تا كمال حوسين، پناهنده بنگالدشي كه در دهه 
نود ميالدي از ميانمار به بنگالدش آم��ده، »غرفه كودكان 
گمشده« را در ساحل راخين راه اندازي كند؛ غرفه اي كه به 
كودكان پناه مي دهد و پدرومادرها را به پيدا كردن گمشدگان 
خود اميدوار مي كند. حاال اين غرفه سوژه  اي شده تا خبرنگار 
»الجزيره« روايت تلخ زندگي اهالي رانده شده از ميانمار را از 
زبان كمال حوسين بشنود؛ قصه اشك ها و دستاني كه از هم 
جدا شده اند، داستان بيم ها و اميدها براي وصل دوباره و تمام 
زير و بم هايي كه از چشم پناهنده اي كه صاحب غرفه كودكان 
گمشده روهينگيايي است، پنهان نمي ماند. كمال حوسين 
مي گويد: »سخت ترين كار در مورد كودكان گمشده اين است 
كه مطمئن شوم آنها پدر يا مادر او هستند. كودكان را تشويق 
مي كنم تا مادر يا پدرش��ان را ميان جمعيت نشان دهند. در 
اينجا شما هر روز تعداد زيادي مرد و زن را مي بينيد كه هرگز 
نمي فهميد كدام خوب هس��تند، كدام بد. قاچاق كودكان 
روهينگيايي حاال خطر جديدي اس��ت كه زندگي كودكان 
گمشده را تهديد مي كند. قبل از راه اندازي اين غرفه، كودكان 
بسياري كه در طول مسير گم شده بودند، از سوي غريبه ها 
مورد سوءاستفاده قرار مي گرفتند يا فروخته مي شدند. من 
نمي خواهم بگذارم آن خشونت ها تكرار شود«. به پسربچه اي 
كه مدام اشك مي ريزد، اشاره مي كند و مي گويد: »يك هفته 
است كه اين بچه را نگه مي دارم. تا به حال چندين نفر سراغش 
آمدند اما او هيچ واكنش حسي به آنها نشان نداده، براي همين 

نگذاشتم به زور با آنها برود«. 
كمال تصميم مي گيرد با پرداخت 3 هزار تاكاي بنگالدشي، 
معادل 36 دالر، بلندگويي را براي هشت روز متوالي اجاره كند 
كه بتواند نام ها را س��ريع تر به گوش مردم برساند. مي گويد: 
»اينجا منبع اميد براي افرادي اس��ت ك��ه به دنبال اعضاي 
ازدست رفته شان هستند. بايد راهي براي نفوذ به جمعيت پيدا 
مي كردم. بلندگو بهترين راه بود. مردم صداي مرا مي شنيدند 
و آن را از فردي به فرد ديگر منتقل مي كردند«. كميسارياي 

پناهن��دگان  عال��ي 
س��ازمان ملل متحد از 
اين ابتكار عمل حمايت 
مي كند و بلندگويي در 
اختيار كمال مي گذارد. 
كارش را حوالي ساعت 
8:30 صبح آغاز مي كند 
و اواخ��ر ش��ب بلندگو 
را خام��وش مي كن��د. 
مي گويد: »من پنج چيز 
را اع��الم مي كن��م: نام 

روستا در ميانمار، نام فرزند، نام مادر، نام پدر و سن فرزند. در 
مورد لباس تن كودك هم توضيح كوتاهي مي دهم، مخصوصا 
اگر ش��كل يا تصوير خاصي داشته باش��د خيلي روند كار را 
س��رعت مي دهد. همه اين اطالع��ات را در مورد هر كودك 
گمشده اي در قالب يك اعالميه ثبت مي كنم. روزانه چيزي 
حدود 40 تا 50 اعالميه از كودكان گمشده آماده مي شود«. 
بزرگ ترين افتخارش در اين مدت را نجات سه دختر 16، 12 
و 7 س��اله روهينگيايي بيان مي كند. دو دختر جوان تر كنار 
جاده پيدا شده اند و دختر بزرگ تر را از يك فروشگاه به غرفه 
آورده اند. مي گويد: » آنها را در اردوگاه پناه دادم. اينجا براي 
دخترها اصال امن نيس��ت. «. او حاال هر روز نام آن  سه دختر 
را هم مي��ان اعالميه هاي روزانه اش اع��الم مي كند. تعريف 
مي كند: »بحران پناهن��دگان روهينگيايي همچنان ادامه 
دارد. ثروتمندان مي توانند با پ��ول كمك زيادي كنند. من 
فقير هستم. اين شانس را ندارم كه بتوانم كمك زيادي كنم. 
تنها كاري كه از دستم بر مي آيد، همين است«. با اين  حال، 
كمال بزرگ ترين كاري را كه مي توانسته در حق خانواده هاي 
روهينگيايي انجام داده است. او تغييري در زندگي بسياري از 
مردم روهينگيا با وصل مجددشان به هم انجام داده كه هرگز 
فراموش نمي شود. آن طور كه خبرنگار الجزيره مي نويسد، تا 
به حال روايت هاي زيادي از بحران مردم مسلمان ميانمار در 
رس��انه هاي جهان منتشر شده بود اما شنيدن قصه آوارگان 
روهينگيايي از چشم كسي كه به عنوان يك پناهنده سال ها 
در بنگالدش زندگي مي كرده و سرنوش��ت گمش��دگان را 
به عهده داش��ته، حكايت ديگري بود. قص��ه كمال كه تمام 
مي شود، الجزيره دوربيني در اختيارش مي گذارد تا از آوارگان 
و گمشدگان روهينگيايي عكاسي كند و حاال داستان هايي 

تازه با عكس هاي كمال آغاز مي شود. 

كرگدن نامه

Info@etemadnewspaper.ir
تخته سياه 

حاال ديگر فقط يك معجزه مي تواند به ما كمك 
كن��د. معجزه اي كه همين صبح ش��نبه از راه 
برسد و ما را از شر اين دود و هواي گرم نجات دهد. معجزه اي 
كه مدت هاست منتظرش هستيم و حاال ديگر آنقدر ما را چشم 
انتظار گذاشته كه وضعيت ترسناك به نظر مي رسد و »پاييز« 
دورترين فصل سال. پيش بيني هواشناسي مي گويد كه امروز 
صبح، خورشيد در آسمان اس��ت و هيچ ابري هم مزاحمش 
نيست و در بهترين حالت و پاييزي ترين شكل، دماي هوا 10 
درجه سانتي گراد است و در گرم ترين و تابستاني ترين اوضاع 

هم 20 درجه سانتي گراد. با توجه به حضور قدرتمند خورشيد 
در آسمان و اين پيش بيني دما، همچنان لباس هاي تابستاني 
بايد دم دس��ت باشد و يك ژاكت براي لحظه هاي كوتاه وزش 
باد. به جز اين هواي غبارآلود و در بازار دالر و س��كه و طال كه 
زندگي ما اگر مستقيم به آن وصل نباشد، غيرمستقيم بندش 
است تا صبح روز شنبه قيمت هر يك دالر چهارهزار و هفتاد 
تومان، قيمت هريك يورو چهار هزار و هفتصد و هشتاد و پنج 
تومان و هرسكه بهارآزادي هم يك ميليون و سيصد و پنجاه و 

هشت هزار تومان است. 

پاييز، دورترين فصل است 
حركات موزون 

رفته باال حجم افشا واقعا حجم افشا رفته باال واقعا 
چون نبات و نقل افشا مي شود پشت هم موضوع پيدا مي شود 

مي كند هر بچه اي افشاگري  بسكه افشا مي كند اغواگري 
زنگ انشا زنگ افشا مي شود چون كه برپا زنگ انشا مي شود 
تازگي ها قبح افشا ريخته آنقدر موضوع انشا ريخته 
دست كم يك بار افشا مي شوي تازگي ها صبح تا پامي شوي 
آب هم از آب فارغ از تكان برخالف نقش افشا در جهان 

زنگ افشا

سيدعلي ميرفتاح

صدف فاطمي

هشتگ روز 

همين شما خبرنگارا شلوغش مي كنين 
كارل يونگ، روان شناس سوئدي معتقد 
اس��ت در كنار تمام داليل��ي كه مي تواند 
منجر به بروز عصبانيت در افراد ش��ود، يكي از چيزهايي 
كه به س��رعت مي تواند فركانس خشم فرد را تحت تاثير 
ق��رار داده و او را به نقطه جوش برس��اند، كلمات اس��ت. 
به اعتق��اد او  هر فردي روي تعدادي از كلمات حس��اس 
اس��ت كه بيان آنها  او را تا سر حد مرگ عصباني مي كند. 
چي��زي كه س��ال ها پي��ش كارل يونگ به عن��وان يك 
 اصل روان شناس��ي مطرح كرد، هش��تگي اس��ت به نام 

»MakeMeAngryIn5Words« ك��ه در 24 
ساعت گذشته در توييتر ترند شده است. با ساخته شدن 
اين هش��تگ، كابران توييتري در تمام دنيا 5 كلمه اي را 
كه باعث عصبانيت شان مي شود، كنار هم رديف كردند؛ 
كاربري تويي��ت ك��رده: »ترامپ هن��وز رييس جمهور 
امريكاس��ت«، الكس آرشر نوش��ته: »هيالري كلينتون 
بس��يار قابل اعتماد اس��ت«، كاربر ديگري توييت كرده: 
»ميگرن يك سردرد ساده است« و سازمان يونيسف هم 
توييت كرده: »گرسنگي كودكان. علت؟ جنگ!« كاربران 

ايراني هم درباره 5كلم��ه اي كه آنها را عصباني مي كند، 
اين طور نوش��تند؛ كارب��ري توييت ك��رده: »اميركبير 
واقعا دانش��گاه خوبيه!«، كاربر عكاسي هم توييت كرده: 
»كپي رايت؟ عكس تو اينترنت بوده ديگه« ميرزابنويس 
نوشته: »سربازي آدم رو مرد مي كنه«، خبرنگاري توييت 
كرده: »همين شما خبرنگارا شلوغش مي كنين!« و كاربر 
ديگري  نوشته: »زيرس��اخت ورود زن ها فراهم نيست« و 
در نهايت كاربري هم تمام اين اصل روان شناسي را از بيخ و 
بُن رد كرده و نوشته: »هيچي نمي تونه منو عصباني كنه!«. 

مهدي استاد احمد 

شعر طنز


