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آيین نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانید

به تماشاي خويش شلیك از فاصله نزديك نگاه آخر
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تخته سیاه  شوكران نوش

كرگدن نامه

هشتگ روز

پوش��يده نمان��د نويس��نده 
اي��ن يادداش��ت در تم��ام 
عمر تهيه كنن��ده فيلم هاي 
س��ينمايي و مس��تند بوده 
و هس��ت و امس��ال ه��م به 
مناس��بت روز 17 دي م��اه 
پنجاهمين سالروز درگذشت 
جهان پهل��وان غالمرضا تختي فيلمي مس��تند از 
منش پهلواني جه��ان پهلواني به ياد و ب��ه احترام او 
ساخته و ان ش��اءاهلل به نمايش گذاشته خواهد شد. 
كارگردان جوان آقاي علي ش��اه محمدي و هنرمند 
گرامي پرويز پرستويي و بس��ياري ديگر از دوستان 
همكاري كرده اند تا فيلمي درخور مقام جهان پهلوان 
تختي و در س��تايش جوانمردي و پهل��وان صفتي 
)و نه قهرمان پروري( ساخته ش��ده تا مورد قضاوت 
دوس��تداران قرار گيرد. نام اين فيلم را »شهس��وار« 
انتخاب كرده ايم كه يادآور بسيار حوادثي است كه در 
فيلم ديده خواهد ش��د.  اما دليل نوشتن اين مطلب 
يادي از درگذش��ت مرحوم حس��ين شاه حسيني 
اس��ت كه در اين روزها با س��ربلندي ج��ان به جان 
آفرين تس��ليم كرد. حضور موثر و تاريخ ساز زنده ياد 
حسين شاه حسيني در فيلم »شهسوار« جلوه هايي 
از زندگي اين پيشكس��وت آبرومند ورزشي و فعال 
سياسي در گوش��ه هايي از دوستي و رابطه نزديك با 
غالمرضا تختي را نشان مي دهد. شاه حسيني انسان 
پاك دامني است كه نام او مخصوصا در سال هاي ملي 
شدن صنعت نفت و تاريخ مبارزات رهايي بخش ملت 
ايران همواره به نيكي ياد خواهد شد و شاه حسيني 
در اين فيل��م مطالبي درباره تخت��ي گفته كه مويد 
شخصيت خود شاه حسيني است. نقل قول هايي از 
مرحوم شاه حسيني در فيلم شهسوار بدون هيچ كم 
و كاستي خواهم آورد، البته در هر مورد با توضيحي 
مختصر...! درب��اره ورزش كش��تي و نقش غالمرضا 
تختي مي گويد »اگر كشتي ما در جهان آبرويي دارد 
جامعه روي انديشه هاي تختي فكر مي كند نه روي 
تشك نشس��تن و يا پهلو گرفتن«  در سال هايي كه 
كشتي محبوب ترين و به روايتي ورزش ملي ايرانيان 
بود، موضوع بيم��ه كش��تي گيران از راه هاي قانوني 
مطرح شد و وقتي كش��تي گيران ايراني به پيشنهاد 
تختي درخواست هاي خود را با فدراسيون در ميان 
مي گذارند و با مخالفت مواجه مي شوند شاه حسيني 
مي گوي��د »تختي اضاف��ه حرفي نمي زن��د، او حق 
ورزش��كاران را مي خواست، دوس��تي ورزشكاران را 
داش��ت.  او مي گفت بس��يار خوب فقط ورزش اين 
نيست كه حاال ما رفتيم و ورزشكار شديم و رسيديم 
به س��ن 70-60 س��الگي ح��اال ت��و خانه هاي مان 
بنشينيم كشتي را تماشا كنيم، اين خيلي خوبه ولي 
بايد كشتي گيران قبلي- فعلي و بعدي به همه احترام 
بگذاريم و زندگي آنها را تامين كنيم تا رفاه و آسايش 

داشته باشند و موفقيت به دست بياورند...«
البت��ه اين درخواس��ت ب��ا وجود حمايت حس��ين 
شاه حسيني و حبيب بلور، مربي نامدار كشتي ايران 
به نتيجه نرس��يد و اعتصاب كشتي گيران با دخالت 
س��اواك به رغم مقاومت تختي به شكست انجاميد 
كه شاه حسيني درباره آن بسيار گفته است و ديگران 
نيز در نقش و تاثير شاه حسيني در موضع گير ي هاي 
تختي بس��يار ديگر گفته ان��د: با نقل خاط��ره اي از 
شادروان شاه حسيني در زندگي دوستانه او بار ديگر 
ياد و خاطره حسين شاه حسيني را گرامي مي داريم و 
براي او آرامش و خوشنامي جاودان آرزو مي كنيم. »با 
غالمرضا تختي سوار تاكسي شديم، وقت رسيدن به 
مقصد خواستيم از تاكسي پياده شويم، راننده گفت از 
شما دو نفر يعني تختي و من پول نمي گيرم. تختي 
قبول نكرد، به م��ن گفت اگر ت��و مي خواهي كرايه 
تاكسي را ندهي خود داني، اما من بايد كرايه تاكسي 
را بدهم، همراه خودش پول نداشت، به من گفت تو 
به من قرض بده تا من پول تاكسي را بدهم، من گفتم 
به خاطر توست كه پول كرايه من را هم نمي خواهد 
بگيرد، تختي گفت باشد من حتما بايد كرايه تاكسي 
را بدهم تا اينك��ه راننده بداند من ب��راي آن قهرمان 
نشده ام كه حق كسي را به او ندهم؛ كرايه تاكسي حق 

راننده است و بايد بدهيم.«

صبح يكش��نبه را با اين حكايت »گلس��تان«  آغ��از مي كنيم: 
»ملك زاده اي گنج فراوان از پدر ميراث يافت دست كرم بر گشاد 
يكي از جلساي بي تدبير نصيحتش آغاز كرد كه ملوك پيشين مرين نعمت را به 
سعي اندوخته اند و براي مصلحتي نهاده دست ازين حركت كوتاه كن كه واقعه ها 
در پيش است و دش��منان از پس، نبايد كه وقت حاجت فرو ماني. ملك روي از 
اين س��خن به هم آورد وگفت مرا خداوند تعالي مالك اين مملكت گردانيده تا 
به خورم و ببخشم نه پاسبان كه نگاه دارم: قارون هالك شد كه چهل خانه گنج 

داشت/ نوشين روان نمرد كه نام نكو گذاشت.« 

در آخرين روزهاي س��ال 2017، فضاي توييتر ُپر 
است از پيام هاي مسيحيان و غيرمسيحيان درباره 
آغاز س��ال نو ميالدي كه با هشتگ هاي مختلفي 
مانند »كريسمس«، »2018_ميالدي«، »هپي _

نيو_ ير« و... دس��ت به دس��ت مي چرخد. كاربران 
ايراني هم از فرصت اس��تفاده كردند و سراغ سوژه 
برگزاري جشن كريس��مس غيرمسيحيان ايراني 
رفته اند و با انتش��ار عكس  درخت هاي  تزيين  شده 
كريس��مس و عكاس��ي با بابانوئل  در خيابان هاي 
ارمني نشين به اين موضوع واكنش نشان داده اند و 
با اصطالح »غرب زده« از آنها ياد كرده اند؛ كاربري 
توييت كرده: »امس��ال با پديده اي روبه رو هستيم 
كه غيرمس��يحيان جشن كريس��مس رو جدي تر 
از خود مس��يحي ها برگزار مي كنن... درخت هاي 
بزرگ تزيين ش��ده و حتي كادوه��اي رنگي براي 
عم��ه، عمو و خال��ه«، كارب��ر ديگري نوش��ته: »از 
بس جو كريس��مس بين مردم تو خيابون ما زياده 
كه من ح��س كار كردن ن��دارم ديگ��ه، فكر كنم 
تعطيالت كريس��مس، روم تاثير گذاشته!«، كاربر 
ديگري توييت كرده: »اينا چنان تو نقش فرو رفتن 
كه اگه ولشون كني يه هفته هم مي رن تعطيالت 

كريسمس كه حسابي دين خودش��ون رو ادا كرده 
باشن، بعد ديگه كم كم مشغول تدارك عيد نوروز 
ميشن«، كاربر ديگري نوشته: »بوشهر تو دي هنوز 
هوا بهاريه، اون وقت يك سري دوستان كنار درخت 
كريسمس بابانوئل شدن و كاله به سر گذاشتن«، 
كاربري توييت ك��رده: »عي��داي خودمون ميگن 
دس��ت از خراف��ات  برداريد، بعد جش��ن هالووين 
مي گيرن و با ماسك ترس��ناك ميرن تو خيابون، 
عيد ]...[ رو مس��خره مي كنن و مي��رن زير درخت 
كريس��مس عكس مي گيرن، اينا كي ان دقيقا؟« 
كاربر ديگري نوش��ته: »آنقدر كه كريسمس اينجا 
جديه، تو رم نيس��ت«، كاربري آلماني تبار نوشته: 
»به اميد س��الي خوب براي مردم سراس��ر دنيا«، 
كاربر ديگري از هلند توييت كرده: »با آرزوي صلح، 
دوستي و برابري براي همه مردم«، كاربري نوشته: 
»ما ايرانيا به خاطر اين به كريسمس عالقه داريم كه 
قبلش الزم نيست خونه تكوني كنيم و بابانوئل هم 
برعكس حاجي فيروز فقط پيام آور شادي نيست، 
هديه ه��م مي ده«، كارب��ر ديگري تويي��ت كرده: 
»هموطن آريايي! تكليف ما را روشن كنيد، باالخره 
عيد نوروز و يلدا رو بايد بهتون تبريك بگيم يا عيد 

پاك و كريسمس و ولنتاين رو؟! اين بحران هويتي 
واسه كس��ي كه خون پاك آريايي تو رگهاشه اصال 
خوب نيس��ت«، كاربري نوش��ته: »يه جوري همه 
حال و هواي كريسمس داريد، انگار جاي كوروش 
تو پاسارگاد، بابانوئل خوابيده!« و در نهايت كاربري 
هم در واكنش به تمام حواشي جاري توييت كرده: 
»به جاي تمام اين حرف ها اين را يادتان باش��د كه 
حق با حضرت مسيح اس��ت كه گفت: دشمنت را 
دوست داش��ته باش. اين يك راز بزرگ است. اگر با 
دشمن بجنگي، به دشمن انرژي مي دهي و در عين 
حال در سطح دش��من باقي مي ماني و نمي تواني 

كني.« پرواز 

اهل سياست بايد هر تهديدي 
را تبديل به فرصت كند. اين 
اصل و اساس سياست است. 
اما در ابتدا باي��د بداند تهديد 
چيس��ت، فرصت كدام است 
و در نهاي��ت چگونه مي تواند 
عدو را س��بب خي��ر گرداند . 
منكر شدن تهديد يا وارونه ديدن آن نه تنها فرصتي 
پديد نمي آورد بلكه ممكن است تهديد را به فاجعه اي 
بزرگ و مهار ناش��دني ب��دل كند و هم��ه آرزوهاي 
اهل سياس��ت را بر باد فنا دهد. مصداق ب��ارز و تام و 
تمام چيزي كه گفتم برخورد اغلب اهل سياست با 
اعتراضات خياباني است. دو طرف ماجرا آنقدر زيرك 
شده اند كه بفهمند به جاي برخورد قهري مي توان از 
آن استفاده الزم را برد منتها مشكل اينجاست كه فكر 
مي كنند صرف اينكه اعتراضات خياباني را به گردن 
رقيب بيندازند كار تمام است. آن طرفي ها مي گويند 
اعتراضات كار اين طرفي هاس��ت و اين طرفي ها هم 
مي گويند كار آن طرفي ها. آنچه حقيقتا مغفول است 
ريشه اعتراضات است و اينكه اعتراضات كار هركس 
كه باشد نتيجه يكساني دارد. به جاي انگشت اتهام 
دراز كردن به س��وي اين و آن بايد گوش��ي داش��ت 
براي ش��نيدن. بايد با گوش جان ش��نيد مردم چه 
مي گويند. اينكه شعارهايي را كه نمي پسنديم اصال 
نشنيده بگيريم يا حركاتي را كه نمي پسنديم ناديده 
و با اعتراضات هم گزينش��ي و ابزاري برخورد كنيم 
يعني بازهم از مواجه با حقيقت پرهيز داريم و دل مان 
مي خواهد كماكان به تزيين نق��ش ايوان دلخوش 
باشيم.  همان قدر كه مفاهيمي مثل تهديد و فرصت 
در عالم سياست اهميت دارند مفهومي مثل منافع 
ملي هم نقشي مهم در سياست دارد. قريب به چهار 
دهه است كه بازيگران اصلي هر دو جناح كمبودها 
و خرابي ها را به گردن يكديگر مي اندازند. بعد از اين 
هم براي اين كار فرصت ف��راوان دارند اما بايد گروه و 
جناحي باقي بماند تا بتوانند بر سر منافعش با يكديگر 
دعوا كنند يا نه؟ اگر س��ر رش��ته اي��ن تهديدي كه 
بعضي ها به چشم فرصت به آن نگاه مي كنند از دست 
در رفت و شد آن چه نبايد بشود ديگر نه از تاك نشان 

خواهد ماند و نه از تاكنشان. 

ميان ماي��وس ب��ودن و از دس��ت دادن 
اميد م��رز بارزي وج��ود دارد. ب��راي هر 
ك��دام ما پي��ش آم��ده ك��ه در بعضي از 
فضاهاي زندگي وقت��ي ضعف امكانات و 
مقدورات خود را در مواجهه با ش��رايط و 
بايدهاي آن موقعيت درمي يابيم نوميد و 
غمگين شويم اما گاهي هم هست كه به 
تحقق امري يا رسيدن به چيزي اميد بس��ته ايم و بعد ناگهان 
اتفاق يا رويدادي خارج از اراده ما آن موضوع خواس��تني را از 
دسترس مان دور مي كند. در آن حالت اول از ابتدا هم اميدوار 
نبوديم و در اين قصه دوم اميد سرش��اري را از دس��ت داده ايم 
پس جايي خالي در روان مان پديد مي آيد، خلئي كه با خش��م 

پر مي شود. 
آدمي را تصور كنيد كه مدير باالدس��تش وعده هاي بسياري 
براي بهبود ش��رايط دس��تمزد به او داده اس��ت اما مدتي بعد 
مش��خص مي ش��ود اراده يا امكاني براي عمل ب��ه آن وعده ها 
وجود ندارد. اين ماجرا در س��اليان متمادي تكرار شده و هربار 
آن فرد به جان كندن خود را قانع مي كند كه تسليم نوميدي 
نش��ده و تالش كند تا اليق لطف مديران ارشد شود اما باز هم 
وفايي در كار نيست. اين آدم مصداق آدم مستاصل است، آدم 
اميد از كف داده، آدم خش��مگين. اگ��ر در لغت نامه به معناي 
كلمه استيصال نگاه كنيد، مي بينيد معنايش از بيخ بركندن و 
ريشه كن كردن است. كسي كه اميد در او ريشه كن شده باشد 
در خشم مي سوزد و اين شعله سوزان هر بار به بهانه اي متوجه 
كسي يا چيزي ش��ده بحران به بار مي آورد تا آنجا كه سرانجام 
تمامي سرزمين جان انسان را به سرزمين هرز تبديل مي كند. 

از آدم نوميد و خشمگين نمي ش��ود توقع منطق داشت، نبايد 
روي رفتاره��اي عاقالنه اش حس��اب ك��رد، ناديده گرفتنش 
هم كمكي به بهب��ود موقعيت نمي كند. با چني��ن فردي بايد 
تا هنوز اقتداري باقي است از س��ر صداقت وارد گفت وگو شد، 
عذر تقصير خواست، راه حل هاي بهبود تدريجي را مرور كرد، 
آن اعتماد از دس��ت رفته را دوباره به دست آورد تا اندك اندك 
ش��عله اميد در دلش از نو زنده ش��ود و خش��م را كنار بگذارد. 
روزگاري اگر در زندگي تان با چنين ش��رايطي روبه رو شديد، 
يادتان باشد اين فرد فرياد كش كه مقابل تان ايستاده، نه شرور 
كه زخمي است پس برابرش با شفقت رفتار كنيد، فريادش را 
بش��نويد و بگذاريد بداند كه چيزي تغيير كرده است؛ آشتي و 

آرامش مديون چنين رويكردي است. 

طي روزهاي گذش��ته شهروندان 
تهران��ي ب��ا طيف��ي از خبره��ا و 
رخداده��اي دغدغه آفرين درگير 
بودن��د. از دو زلزله حوم��ه تهران 
گرفته تا اغتش��اش هاي اخير و از 
خبرهاي مربوط به شيوه تقسيم 
ام��وال عموم��ي ملت ت��ا بحران 
زيس��ت محيطي و آلودگي هوا. ش��كل واكنش عمومي 
مردم به اين خبرها، تا حدودي حال و هواي مردم را نشان 
مي دهد و محكي اس��ت كه مي توان به كمكش دريافت 
تصور مرسوم و رايج از يأس و بدبيني و نااميدي ايرانيان 

درست است يا خير. 
اين نكته البته به جاي خود باقي است كه ما داده هاي تيز 
و دقيقي درباره افكار عمومي نداريم. يعني هرآنچه درباره 
واكنش مردم درباره فالن اتفاق مي ش��ود گفت، آماري 
است سردستي كه در دامنه اي محدود و ميداني كوچك 
مي گيريم. با اين همه با ارزيابي همين مشاهده موضعي 
بر كانال ه��اي تلگرامي و ش��بكه هايي مثل فيس بوك، 
مي ت��وان تصوي��ري از يك نمون��ه چند ه��زار نفري از 
شهروندان تهراني به دس��ت آورد، كه صدور حكم هايي 

كلي را – البته با اما و اگرهايي-    ممكن مي سازد. 
 تا جايي كه نگارن��ده طي دو هفته گذش��ته از واكنش 
جمعي مردمان دريافته، س��ه نكته  را درباره اين موضوع 
مي توان گفت: نخست آنكه واكنش آغازين مردم چنان 
كه از همه مردم در همه جاي دنيا انتظار مي رود، هيجاني 

و همراه با س��ردرگمي بوده اس��ت. در هم��ه جاي دنيا 
اغتشاش در ورزش��گاه ها به مرگ و مير مردم زير دست 
و پا مي انجامد و زلزله و فجايع طبيعي ترس و وحش��ت 
عمومي و رفتارهاي جمعي زيانب��ار و اغلب خطرناك را 
در پي مي آورد. در ايران ه��م اوضاع به همين منوال بود. 
به ويژه زلزله ها به ترسي جمعي و رفتارهايي بي سامان 
منتهي ش��د كه راه بندان و قفل ش��دن ترافيك ش��هر 
نمون��ه اي از آن بود. با اين همه برخ��الف آنچه گهگاه از 
گوش��ه و كنار مي ش��نويم، رفتار جمعي م��ردم تهران 
در برابر زلزله چندان ه��م دور از انتظار يا نامعقول نبود. 
بخشي از اختالل به جمعيت عظيم مردم ساكن در اين 
شهر مربوط مي شد و زيرس��اخت هاي شهري نابسامان 
اين كالنش��هر و برخالف تبليغاتي كه گهگاه مي شود، 
واكنش عمومي تهراني ها به زلزله روي هم رفته سنجيده 
و متين و معقول بود، هرچن��د همين رفتارهاي معقول 
)مثل ش��ب ماندن در خودرو يا رفتن به ديدار نزديكان( 
وقت��ي در ده، دوازده ميلي��ون نف��ر ضرب بش��ود قفل 

شدگي هايي در مكان را به دنبال مي آورد. 
 دومين نكته آنكه مردم ته��ران برخالف انتظار زياد هم 
نترسيدند. يعني ترس ش��ان دوام و قوامي نداشت. تنها 
ساعتي پس از وقوع زلزله و زماني كه معلوم شد تلفاتي 
در كار نبوده و فعال خطر از س��ر مردم گذشته، خروج از 
خانه به سرعت به نوعي پيك نيك و همنشيني جمعي 
تبديل ش��د. انگار كه بيم مش��ترك از زمين ل��رزه براي 
لحظاتي مفهوم قديمي، مهم و ارزشمند »محله« را احيا 

كرده باشد. اين امر البته در جاهايي بيش��تر رخ داد كه 
محله هايي شهري از قديم وجود داشته، اما در برخي از 
مجتمع هاي مسكوني و فضاهاي مدرن هم همنشيني 

مشابهي را در بوستان ها ديديم كه جالب توجه بود. 
 نكته س��وم آن بود كه مردم تهران رفتار جمعي خود را 
خيلي زود مورد ارزياب��ي و داوري قرار دادند. تصويرهاي 
مربوط به راهبندان ها، همنش��يني مردم در خيابان ها 
و همچنين داده هايي به نس��بت دقيق و درست درباره 
گس��ل هاي تهران و ابعاد مخاطره و روش هاي رويارويي 
ب��ا آن بالفاصل��ه از ف��رداي روز زلزل��ه در ش��بكه هاي 
مجازي در ابعادي وس��يع پخش ش��د، بي آنكه مركزي 
سازمان دهنده در كار باش��د. يعني مردم خودشان هم 
به صورت خودجوش و كارآمد گزارشي از رفتار جمعي 
خود به دست دادند، هم چاله هاي دانشي و فني خود در 

اين زمينه را پر كردند و هم- مهم تر از همه اينكه- رفتار 
جمعي خود را نقد كردند و ايرادهايش را برشمردند. 

 روي هم رفته در نگاهي كلي دش��وار است بتوان رفتار 
جمعي تهراني ه��ا را به دس��تپاچگي و ندان��م كاري يا 
يأس و نااميدي نس��بت داد. غافلگيري و هراس ناشي از 
خطر مهيب زلزل��ه، كه به خاطر نزديك��ي  زماني اش به 
زلزله كرمانشاه تشديد هم ش��ده بود، دستپاچگي ها و 
نابساماني هايي را در پي داش��ت، اما اين موج زودگذر به 
س��رعت با همنش��يني  و »زلزله پارتي«، گزارشگري و 
اطالع رساني، ش��وخي و مطايبه و نقد و ارزيابي و داوري 
دنبال شد. رفتاري جمعي كه از نظر پختگي و سنجيدگي 
جالب توجه بود و بهتر است به جاي ابراز ناخرسندي هاي 
باب روز و شيك و مجلسي مرسوم، به سويه هاي عيني و 

واقعي ارزشمندش بيشتر بنگريم.

انسان پاكدامني چون تختي

نام نكو نمي ميرد
امروز و در موسسه انسان شناسي و فرهنگ نشستي درباره »تاريخ 
موسيقي ايران« برگزار مي ش��ود. قرار است در اين نشست محسن 
شهنازدار و بابك خضرايي سخنراني كنند و مس��تند »هزاردستان اميرجاويد« 
هم اكران شود. اگر عالقه مند به اين مباحث هستيد و دنبال برنامه اي فرهنگي و 
متفاوت اين نشست را در ساعت 4بعدازظهر از دست ندهيد. در بعدازظهر تهران و 
همزمان با آغاز اين نشست هوا آفتابي است و با دماي 15 درجه سانتيگراد و خبري 
هم از هواي زمستاني نيست. قيمت سكه و طال و ارز هم تفاوت چنداني با روز شنبه 

نداشته است و روز آرامي براي بازار اقتصادي ايران پيش بيني مي شود. 

روز آرام در بازار اقتصادي  غزلي بي بدل

باالخره نوروز را تبريك بگوييم يا كريسمس؟! 

آشتي با اميدتزيين نقش ايوان

رفتار جمعي نيازمند پختگي و سنجيدگي

آيين گفت وگو

سیدعبدالجواد    موسوي هارون يشايائي

شروين   وكیلي 

امیرحسین كامیار

گر من از عشق غزالي غزلي ساخته ام
شيوه تازه اي از مبتذلي ساخته ام

گر چو چشمش به سپيدي زده ام نقش سياه
چون نگاهش غزل بي بدلي ساخته ام

شكوه در مذهب درويش حرامست ولي
با چه ياران دغا و دغلي ساخته ام

ادب از بي ادب آموز كه لقمان گويد
از عمل سوخته عكس العملي ساخته ام
شهريار

سیدعلي میرفتاح

وقتي فيلم و خبر كشته شدن علي عبداهلل صالح 
در رسانه ها منتشر شد و متعاقبش عكس هايي از 
وضعيت رقت بار رييس جمهور سابق يمن دست 
به دست ش��د، يكي از مجري هاي نامدار صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي، روي آنتن تلويزيون، 
خطاب به مردم حرفي زد كه باعث ش��گفتي ام 
ش��د... »ش��گفتي« حق مطلب را ادا نمي كند؛ 
اولش كه از دوستانم ش��نيدم مجري تلويزيون 
چه حرف��ي زده، باور نكردم. گفت��م البد مبالغه 
مي كنند و از كاه، كوه مي س��ازند. به شبكه هاي 
مجازي ه��م اعتماد ن��دارم. بارزتري��ن ويژگي 
شبكه هاي مجازي اين اس��ت كه »چيزكي« را 
»چيز« كنن��د و پيازداغش را زي��اد كنند. قديم 
كه شايعات دهن به دهن منتش��ر مي شد، يك 
كالغ را ضربدر چهل مي كردن��د و مي پراكندند 
اما حاال به يمن گوش��ي هاي موباي��ل هر كالغ 
ضربدر چهارص��د، گاهي چهارهزار مي ش��ود و 
گوش عالم را كر مي كند. فلذا عقل حكم مي كند 
كه به ش��ايعات مجازي چندان اعتماد نكنيم و 
جانب احتياط را از دست ندهيم. اما آيا به چشم 
و گوش مان هم نبايد اعتماد كنيم؟ آيا ديده ها و 
شنيده ها را هم بايد بگوييم »ان شاءاهلل كه گربه 
اس��ت«؟ هر چه بود اصل خبر مربوط به مجري 
تلويزي��ون را پيدا كردم و ديدم. باورش س��خت 
اس��ت اما متاس��فانه حقيقت دارد. اين حقيقت 
مرا ش��گفت زده نكرد بلكه دود از سرم بلند كرد. 
وقتي دي��دم كه مجري اصولگراي محاس��ن دار 
انقالب��ي تلويزيون رو ب��ه دوربي��ن و خطاب به 
بينندگان عزيز و گرامي اش چه مي گويد، مخم 
سوت كشيد و ترس��يدم. عين عبارت مجري را 
بازنويس��ي مي كنم: »به حال مردم يمن غبطه 
مي خوريم كه توانستند سياستمداران خيانتكار 
خود را بشناسند و مجازات كنند؛ اميدوارم اين 
فرصت براي مردم ما هم به طريق قانوني فراهم 

شود.« 
حقيقتش را بخواهيد اين جمله ترسناك است. 
ترس��ناك تر اينكه بعضي دوس��تان و همفكران 
اين برادر بزرگوار هم از انتقام بدش��ان نمي آيد، 
حتي ذوق ه��م مي كنند. اگرچه هن��وز در بيان 
مصاديق خيانت دست، دست مي كنند و صريح 
حرف نمي زنند. البته اگر اين روزها به توييت ها 
و كانال هاي شان سر بزنيد مي بينيد كه اشارات 
مس��تقيمي هم مي كنند. يكي، دو نفر كه رسما 
بعضي شعارهاي بودار خياباني را ُبلد كرده بودند 
و نوشته بودند. حتي ذوق شان را نتوانسته بودند، 
بلكه به احتمال زياد نخواسته بودند پنهان كنند. 
رسما آتش بيار معركه ش��ده اند و در اتفاق پيش 
آمده با »ديگران« همسو شده اند. غافل از اينكه، 
خداي نكرده، زبان��م الل، چون پرده برافتد نه تو 

ماني و نه من. 
در اين روزها مواضع دكتر احمدي نژاد هم قابل 
تامل اس��ت. به راحتي س��فر مي روند، ميتينگ 
مي گذارند و علنا مواضع تن��د و تيز خود را تكرار 

مي كنند. 
معم��وال در اين ج��ور مواق��ع كس��ي ح��رف 
روزنامه نگاران را جدي نمي گيرد. اصال كس��ي 
نمي ش��نود كه ح��اال بخواهد ج��دي بگيرد يا 
ش��وخي. با اين همه الاقل براي ثب��ت در تاريخ 
حرف مان را مي زني��م و در روزنامه هاي جامانده 
از تلگ��رام ثب��ت مي كني��م. م��ردم، ولي نعمت 
حكمرانان هس��تند و وظيف��ه دين��ي و ملي و 
عقلي مس��ووالن اس��ت كه ص��داي م��ردم را 
بش��نوند و جدي بگيرند. اين صداها حتي اگر با 
دسيسه هاي خطرناك توام باشند، قابل تاملند. 
حتما انگيزه مهم اس��ت و بايد جدي اش گرفت 
اما اينجا دقيقا همان جايي است كه نبايد خلط 
انگيزه و انگيخته كرد. كسي نمي تواند منكر اين 
حقيقت ش��ود كه مردم حرف دارند و نسبت به 
خيلي چيزها معترضند. اي��ن اعتراضات البته تا 
آنجا كه مي بينيم و مي شنويم ماهيت اقتصادي 
دارند اما منحصر ب��ه اقتصاد نيس��تند و خبر از 
اوضاع فرهنگي و سياسي و اجتماعي مي دهند. 
ش��ايد بهترين راه حل ب��راي مديري��ت بحران 
پيش آمده، ش��نيدن حرف مردم باش��د. خدا را 
ش��كر براي شنيدن حرف مردم س��از و كارهاي 
دموكراتيك كماكان در دسترس��ند و مي شود 
با كمتري��ن هزينه آنه��ا را به گوش مس��ووالن 
رس��اند. از آن طرف هم البته بايد باب گفت وگو 
باز باش��د تا ديالوگ واقعي صورت پذيرد. اجازه 
بدهيد اين حرف بديهي را تكرار كنم و بگويم كه 
حكمراني بر مردمي كه صاحب موبايل هستند 
متفاوت از حكمراني به شيوه هاي سنتي است. 
پنجاه ميليون موبايل و اتصال همگاني به شبكه 
جهاني ارتباطات چيزي نيس��ت كه آن را ساده 
و دم دس��تي بگيريم و معن��اي اجتماعي آن را 
نبينيم. به صراحت عرض كنم كه حكمراني در 
دهه شصت، هزاران برابر ساده تر بود از حكمراني 
در دهه ن��ود. وقت��ي كار در اي��ن روزگار بر من 
روزنامه نگار سخت ش��ده، هزار برابر بر متوليان 
امر سخت ش��ده. اظهر من الش��مس است كه 
بزرگان نياز به تيزهوشي بيشتر و فطانت عالمانه 
و حوصله مدرن دارند ت��ا بتوانند با مردم خوب و 
صبور و قدرش��ناس ايران وارد گفت وگو شوند. 

چاره اي هم جز گفت وگو نيست. 

#كريسمس عكس نوشت

در انتهاي سال 2017، »رويترز« مجموعه هاي مختلفي از عكس هاي منتخب سال را منتشر 
كرده است. عكس هاي »اينس��تاگرام« هم مجموعه تازه اي است كه به اين مجموعه ها اضافه 
شده تا نقش شبكه هاي مجازي در اطالع رساني و گردش اخبار، پررنگ تر از هميشه مشخص 
شود. عكسي كه مي بينيد يكي از لحظه هاي خوب سال 2017 در اردوگاه پناهندگان سوري در قبرس است؛ لحظه اي 

كه پدر سوري خانواده خود را در ميان مهاجران تازه رسيده پيدا مي كند و از پشت ميله ها آنها را مي بوسد. 


