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حاال میگی چیکار کنم؟

رنج بدسلیقگی در مدیریت شهری کی تمام میشود؟

 پوریا عالمــی :از ما میپرســند وقتــی بعضی از
مجریهای تلویزیون که سالها میآیند توی تلویزیون
و برای مردم حرفهایــی میزنند و چون میروند به
خلوت در معرض باد قرار میگیرند یا تهش میروند
یک کشور دیگر پناهنده میشوند و حرفهای خندهدار
سیاسی میزنند یا چرا خود خبرگزاریها و مسئوالنی
که بــه تیپ جوانهــا گیــر میدادنــد دم انتخابات
زیرسبیلی رد میکنند و همهچیز یادشان میرود تا بعد
از انتخابــات که دوباره از اول گیــر بدهند به جوانها
یا بعضی از اســاتیدی که خودشــان را بــه اعتقادات
مردم گره میزدند ،اما بعد به اتهامات وابســتگی به
خارج در بازداشت هســتند یا وقتی مدیران ردهباالی
سیاســی ســابق به اتهام فســاد اقتصادی دســتگیر
میشــوند و وثیقــه ۲۰میلیــاردی و  ۵۰میلیاردی )از
کجاش را ما نمیدانیم( میگذارند و میآیند بیرون یا
وقتی یکدفعه خبر میآید که یک دختر خردسال گم
شده و بعد معلوم میشــود اثرش در خانه همسایه
قدیمیشــان پیدا میشــود ،آنهم به چه وضعی یا
وقتی خبر میرســد دوتا فوتبالیست را محروم کردند،
اما وزیر فالن دولت قبلی که رســما با وزیر فالن رژیم
جعلی دیدار و مذاکره داشــته االن مثل شاخ شمشاد
سر جاش نشســته یا وقتی خبر میرسد که بعضی از
اعضای شــورای شهر و بعضی از مدیران شهرداری و
بعضی از مدیران دولت یا حقوقهای عجیب گرفتهاند
یــا امالک عجیب خوردهاند یا وقتی خبر میرســد که
آمبوالنس نتوانسته به کمک جان حادثهدیدگان برود،
چون مردم جلوی آمبوالنس را گرفته بودند تا باهاش
عکس ســلفی بیندازنــد یا وقتی خبر میرســد فالن
مجری تلویزیــون باافتخار میگوید اجــازه نمیدهد
زن ورزشکارش برود در مسابقات جهانی شرکت کند
و باید بماند خانه آشــپزی کند یا ...یــا ...خالصه از ما
میپرســند وقتی حجم چنین خبرهایی زیاد میشود
چهکار کنیم؟
 -۱از شدت ناراحتی خودمان را بکشیم؟
 -۲در اینترنت صفحه راه بیندازیم و الیک جمع کنیم؟
 -۳بگوییم فقط تقصیر مسئوالن است و حق را بدهیم
به مردم که هر کاری میخواهند بکنند؟
 -۴بگوییم فقط تقصیر مردم است و حق را بدهیم به
مسئوالن که هیچکاری نکنند؟
 -۵بغبغو؟
 -۶برویم خارج و بودجه بگیریم و شــبکه ماهوارهای
راه بیندازیم؟
 -۷عدد  ۳را به نشانه اعتراض بفرستیم به برنامه ۹۰؟
 -۸برویم برج میالد کنسرت حاجیلی و با شنیدن ربابه
ربابه ،غمهامان را فراموش کنیم؟
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ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺛﻘﻔﻰ

ﺑﻬﺮام دﺑﯿﺮى
رنجهــای جامعــه ما یکــی ،دوتا نیســتند؛ گاه فکر
میکنیم که تنها از ســختی معیشت رنج میبریم و گاه
از وضعیت بد محیط زیســت شکوه داریم ،اما رنجهای
بیپایانی هم هست که معلوم نیست چگونه بهبود پیدا
میکنند یا چه نهادی مســئول برطرفکردن آنهاســت.
یکی از آنها که شاید بدترینشان هم باشد ،رنج بدسلیقگی
اســت .بدســلیقگی همان ماجرایی اســت کــه نظام
فرهنگی غالب آن را اشاعه میدهد و جامعه ،تکثیر آن
را در خود میبیند .گاه میتوانید صداوسیما را بهعنوان
یکی از مراکز ترویج و تأثیر این بیســلیقگی ببینید و گاه
شهرها و خصوصا شهری چون تهران را.
اگر دیوارهــای دکور یک برنامــه تلویزیونی ،بدترین
ارتبــاط بصری را با مخاطب برقــرار میکنند ،دیوارهای
شــهر هم تابلویی برای دیدن نابســامانی و بدسلیقگی
مفرط در شــهرها هستند .شهری چون تهران که تاکنون

بخشی از آسمان باالی سر مردمش را هم فروخته است،
جــز دیوارها برای برقراری ارتباط با مردم چه دارد؟ و در
این دیوارها چــه میبینیم؟ تصویری بدرنگ و بیهویت
که به قصــد بزک آمدهانــد ،اما درواقع بدســلیقگی را
گسترش میدهند.
بنابراین آنچه در فروکاســتن از سلیقههای عمومی
اثرگذار است؛ نهادهایی چون شــهرداری و صداوسیما
هستند که در یک سیستم کالن ارتباطی با مردم ،به ذهن
و روح و روان آنهــا ورود پیدا میکنند و بدســلیقگی را
گسترش میدهند .بااینحســاب ،هرکس که در پی حل
مشــکالت تهران اســت و میخواهد برای آن ،سامانی
ایجاد کند ،در کنار بســیاری از شــعارها کــه دهانپرکن
اســت و آماری و عددی ،باید به حال جزئیات تأثیرگذار
شــهر ،خصوصــا در جلوههای بصــری و تصویریاش،
فکری اساسی کند .بخش بزرگی از رفتارهای جامعهای
که در شــهری اینچنین زندگی میکنند ،ماحصل همان
چیزهایی اســت که از در و دیوار همین شــهر میگیرند.
اگر خشــونت و نزاع در پایتخت زیاد است ،اثری از آنچه
در دیوارها به تصویر درآمــده یا درنیامده ،در این آمارها
دیده میشــود .اگر جامعه ،روحیــه قانونگریزی دارد،
به خاطر این اســت که مردمــش نمیتوانند به محیط

اطراف خود در شــهرها نگاه کننــد و بگویند من در کجا
زندگــی میکنم .کشــوری کــه تعــداد قابلتوجهی از
هنرمندان در عرصههای مختلف دارد ،چرا روبهروی این
سرمایه اجتماعی چشم بســته و دارایی نامحدودش را
از ذوق و ســلیقه و هنر نادیده میگیرد؟ چرا از اینهمه
مجسمهساز ،طراح ،طراح لباس ،نقاش ،دکوراتور و ...در
شهر استفادهای درست و بهنگام نمیشود و ردپای آنها
را در تهران معاصر نمیبینیم.
اینها ســؤاالتی است که مدیریت شــهری باید به آن
پاســخ دهد یا برایش برنامهای داشته باشد .باید روشن
شود که سفارشدهنده و تصمیمگیرنده رفتارهای بصری
که امروز بر در و دیوار شهری چون تهران میبینیم از کجا
میآید و قرار اســت به کجا رود .برای کشوری که شش
هزار سال تاریخ مجسمهسازی دارد ،آوردن مجسمههای
چینــی اردک و لکلــک و نصــب آن در پایتخــت اگر
بیاعتنایــی به فرهنگ ملی نیســت ،پــس چه چیزی
اســت؟ در دوره جدید مدیریت شــهری ،تهران نباید بر
مدار بیسلیقگی و کجسلیقگی بچرخد؛ بناهای تاریخی
و کهنش را بــا بولدوزر تخریب کننــد ،درختهایش را
ببرنــد و مردم در نمایش این بیســلیقگیها شــرکت
داده شوند.

ﯾﺎد آر

ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ

فرزند راستین معیر

ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﻄﻮره ﺷﻮد

امیربانو کریمی :اغلب آن پسرک رنگپریده غمرسیده
را که همچون گنجشــکی شکســتهپر زیــر بال مادر
افســردهدل خــود خزیده بــود ،در خانــه پدربزرگم
میدیــدم .هر دو چهار ،پنجســاله بودیــم و با هم از
سوی مادر خویشــی داشتیم .جمعهها که بچههای
فامیل فضای آن خانه بزرگ را لبریز از نشاط و غوغای
بازیهــای کودکانــه میکردند ،او در کنــاری مات و
بیصدا میایســتاد و با ما همراه نمیشد .بزرگترها
پچپچ میکردند و من میشنیدم که میگفتند طفلک
حــق دارد .پدرش بایــد همه عمر در زنــدان بماند.
بزرگتر که شدم ،دانســتم که پدر او امیرجنگ فرزند
ســردار اسعد بختیاری ،مبارز مشــروطهخواه بود که
از ســوی رضاشــاه به حبس ابد محکوم شــده بود.
ســالهای بعد که به دانشگاه آمدم ،خانم بلندباالی
محترمــی کــه از اصفهان برای تحصیــل ادبیات به
تهران آمــده بود و نــام خانوادگــیاش ایلخان و از
خانزادههای بختیاری بود ،با من دوســت شد .لطف
بســیاری ابراز میکرد و اغلب به نوشیدن چای و رفع
خستگی ،به آپارتمانی که روبهروی دانشکده در اجاره
داشــت ،دعوت میشدم .پس از ختم تحصیل و ترک
دانشکده به اصفهان برگشت و مرا بیخبر از خود به
جا گذاشت .خلجان خبرگیری از دو بختیاری که یکی
در کودکــی و دیگری را در نوجوانــی گم کرده بودم،
گاهــی ذهن من را قلقلک میداد تــا اینکه روزی در
دفتر گروه ادبیات فارسی ،جوانی خوشسیما و آراسته

و بســیار مؤدب را که آثار نجابت از ناصیهاش هویدا
بود ،به من معرفــی کردند .وی اســتادیار تازه گروه،
دکتر مظفر بختیار بود .همان ایام من کتاب ایران ،پل
فیروزه را که بختیار سهم مؤثری در پدیدآمدن این اثر
دیدنی و بینظیر داشت ،دیده و مفتون آن شده بودم.
کنجکاوی احوال آن دو بختیاری و کتاب چنان شوقی
در مــن برانگیخت که بیاختیار از جا برخاســتم و از
آشنایی با او و همکاریاش با گروه اظهار خوشحالی
کردم و بیدرنــگ از فرزند امیرجنــگ و توران خانم
ایلخانــی که به اصفهان رفت و حالی از من نگرفت،
پرسیدم و گفتوشــنود ما درگرفت .چندی نگذشت
که معاون دکتر فرهوشــی ،استاد زبانهای باستانی و
رئیس مؤسسه انتشــارات دانشگاه تهران شد و کمتر
به گروه آمد .وقتی انقالب آمد و دانشــگاه بسته شد
و هر اســتادی در اتاقی سرگرم نوشتن و چایخوردن
و گپزدن شــد ،دکتر بختیار مانند سایر همکاران در
هالهای از ســکوت و غیبت گم شد و دیگر او را ندیدم
تا از چیــن خبر آمد که او مشــغول کار و تدریس در
دانشگاه پکن اســت .گرم میتازد و خوش مینویسد
و رونق و رواج تازهای به زبان و ادب فارســی در چین
داده اســت .وصف خدمات او و مقام و درجهای که
در آنجا بــرای خود و ایران به دســت آورد ،معروف
اســت و محتاج بــه ذکر مجدد نیســت .دکتر مظفر
بختیــار اســتادی بختیار و موفق بــود .کالسهای
حافظ او و سایر متونی که تدریس میکرد ،گرم و گیرا،
پرمشــتری و موفق بود .هنرشناسی و ذوق سرشاری
که در تشخیص خوب از بد داشت ،اطالعات وسیعش
از هنرهــای ظریف و هر هنر مرســوم و رایج در ادوار
تاریخی این مرزوبوم ،چهره او را در بین اقران و امثال
متمایز و برجسته کرده بود .غالب صحبتهای من و
او به همین مباحث ،از جمله عتیقههایی که در فامیل
او کم نبود ،خطنوشتههای روی نگینهای انگشتری و
تابلوهای نقاشی و مرقعات خط و  ...مربوط میشد.
بختیار ســوای خانزادگی و اشــرافیت ایلی خود ،از
سوی مادر از شاهزادگان قاجاری و نوه معیرالممالک
دوســتعلیخان ،هنرمند و هنردوســت و هنرشناس
معروف زمان بود .او را باید از این حیث فرزند راستین
معیر به شمار آورد .خاک بر آن بزرگ خوش باد.

ســاالنه پنــج درصــد
مراســم بزرگداشــت
کــودکان کــه از هــوش
مریــم میرزاخانــی روز
باالیی برخوردار هســتند
جمعــه بــا حضــور
متولــد میشــوند ،امــا
جمــع زیــادی از مــردم
سرگذشــتهای متفاوتی
و برخــی چهرههــای
را پیدا میکنند«.
سیاســی و فرهنگــی؛
او ایــن پرســش را
نظیــر معصومــه ابتکار
مطــرح کرد» :اگــر مریم
و ...برگــزار شــد .جعفر
در جایی بــا امکانات کم
نیوشــا ،معلم هندسه و
متولد میشــد چه سرنوشتی داشــت؟ در خانواده
خیریهبیگم حائریزاده ،مدیر دبیرســتان فرزانگان،
فقط آرامش ایجاد کنید و مالکهای پول کنار برود،
از خاطــرات مشترکشــان بــا مریــم میرزاخانــی
خود بچه میفهمد و مسیر را پیدا میکند«.
سخن گفتند.
میرزاخانی با خواندن آیاتی از قرآن و یادآوری از
دکتر روزبه تویســرکانی ،یکــی از همدورهایها
آیتاﷲ طالقانی گفت» :از نظر ایشان آیه بأی ذنب
و همســفرهای اردوی اهــواز ،از حادثــه تصادف
قتلت اشاره به هر استعداد زندهبهگورشدهای است
اتوبوس دانشــجویان خاطراتی را بیان کرد .اســتاد
که در آن زمان سر بلند میکند و میپرسد به کدامین
مهدی جعفــری از انجمن نهجالبالغه ســخنران
گناه در خاک خفته است .من به ضرس قاطع اعالم
بعدی بود که با اشــاره به مقام رفیع علم و دانش
میکنم از مریم هزاران نفر بهتر و برتر وجود داشته
در جوامــع بشــری ،افــزود :دانشــمندان و علما
و دارد ،بوده و هست و خواهد بود .باید آنها را پیدا
هرگز نمیمیرند و نام و آثار آنها همیشــه جاودان
کنیم .در زمینه استعدادیابی فقط آنها را پیدا کنیم.
خواهد ماند.
باید به دنبال آنها بگردند و پیدا کنند .مؤسسه رعد
پروفســور ســیدعباداﷲ محمودیــان ،اســتاد
یک کارهایی انجام میدهد .من خطاب به ایشــان
ریاضیات دانشــگاه صنعتی شــریف ،با اشــاره به
میگویم استیون هاوکینگ  ۹۴درصد معلول است،
دوران دانشــجویی مریم میرزاخانی پیشــنهاد کرد
فقط با چشــم میبیند ،صندلیاي ســاختهاند که
بــورس تحصیلی ،اختصاص مرکز پژوهشــی و نیز
احساساتش را بیان میکند .استیون هاوکینگهای
کشف اســتعدادهای تحصیلی به نام وی تأسیس
زیــادی هســتند ،فقــط بایــد شــرایط مناســب
شــود که دیروز این اتفاق افتــاد و دکتر نصرتاﷲ
برایشــان ایجاد شــود .این نکتههــا را به خود هم
ضرغام ،رئیس صندوق حمایت از پژوهشــگران و
یادآوری میکنم«.
فناوران ،در نشســتي خبری اعالم کرد که از ســوی
میرزاخانــی در بخش بعدی ســخنانش گفت:
صندوق حمایت از پژوهشــگران و فناوران ،کرسی
»حداقل ســه میلیون نفر معلــول در ایران وجود
پژوهشــی »مریــم میرزاخانــی« اعطا میشــود.
دارد .غیر از مجموعهای که تحت حمایت بهزیستی
این کرســی پژوهشــی به محققانی کــه در زمینه
هستند ،مؤسســه رعد با وجود  ۳۵ ،۳۴سال تالش
ریاضیات ،علــوم پایه و فیزیــک فعالیت میکنند،
تنهــا توانســته  ۱۵تا  ۲۰هزار نفــر را آموزش دهد،
داده میشود.
ببینید چقــدر فاصله داریم ،همه ما کلی کار داریم
صاحبــان این کرســی میتوانند دو پژوهشــگر
که بتوانیم انجام دهیــم .مریم در این یک ماه آخر
پســادکترا پذیرش کنند و مبلــغ  ۵۰میلیون تومان
خیلــی درگیر بیمــاری بود.
در اختیار آنان قرار میگیرد.
مریــم ایــن کارهــا را خیلی
اعطای این کرســی به مدت
مخالفت خانواده با نامگذاري
دوست داشــت و در فکرش
 ۱۰سال خواهد بود.
معبري به نام میرزاخاني
بود که در این راه تالش کند،
و
هــا
امــا نکته
رئیس کمیسیون نامگذاري شوراي
اما خب بیماری خیلی سریع
احمد
کــه
خواهشهایــی
شــهر تهران به خبرگــزاري مهر گفت:
او را از پا انداخت«.
میرزاخانــی ،پــدر مریــم،
خانــواده مرحوم مریــم میرزاخاني با
میرزاخـــانی بهعنــــوان
داشــت ،قابلتوجه اســت
نامگــذاري معبري به نام وي مخالفت
نکتــه آخــر اشــاره کـــرد:
و شــاید بهتریــن نکتههایی
کردنــد و معتقــد بودنــد بــه جــاي
»اسـطــورهســـازی سبـــب
کــه میتوانــد برای مســیر
اسطورهسازي باید الگوسازي شود.
میشــــود کـــــه افــــراد
علمــی و اخالقــی در ایران
دور از دســــترس باشـــند.
قابل اســتفاده باشد .احمد
دخترهایی که هستند بدانند میتوانند مریم شوند.
میرزاخانــی خواهــش کــرد» :مریم بــزرگ بود و
او تــالش کرد ،کوشــش کرد .همه بداننــد این راه
دربارهاش صحبت شــد ،اما نباید اسطوره شود ،او
قابل دسترسی و حصول اســت .اینطور نباشد که
الگو باشــد ،غلو خوب نیســت ،غلو بهنوعی نوعی
غیرقابلدسترسی باشد«.
تریاک اســت ،مســیر خودش را فراموش میکند.
برخــی از چهرههــای ملــی  -مذهبــی و
زمانی که جایزه فیلدز را گرفت ما خبردار نشــدیم،
برخــی از اعضــای هیئــت وزیران جــزء حاضران
از رادیــو شــنیدیم .برایش فقط یک جایــزه بود .او
در ایــن بزرگداشــت بودنــد که در مؤسســه رعد
میتواند یک الگو برای جوانان باشــد .او میتواند
برگزار شد.
یــک نمونه از هزاران مریمی باشــد کــه ما داریم.

ﭘﯿﺸﺨﻮان
ماهنامه شــبکه آفتاب اینبار با عکسی از مجموعههای »سایههای آب« از »عباس
کوثری« درباره ســکوت مطالب متنوعی دارد و این مقوله را در هنرهای تئاتر ،سینما و
هنرهای تجسمی بررسی کرده است .استراتژی سکوت در »خاموشی دریا« ،نوشته آدام
اســکاول ،حربه سکوت در آثار ملویلی که به بررســی آثار این کارگردان پرداخت و در
بخش هنرهای تجســمی هم به بررسی عکسهای فرد هرتزوگ از این منظر پرداخته
شده و هم درباره آثار سه هنرمند زن مطالبی منتشر شده است .اگر میخواهید درباره
صدســالگی ملویل بخوانید ،مقالهای از آنتونی لین ترجمه شــده ،گفتوگو با رضا عبده ،نیلز فرام ،مقالهای
از کالوس اندرســون درباره شــعر و مطلبی از خولیو کورتاسار جزء دیگر خواندنیهای این شماره هستند .اگر
هــم بخواهید تصویر متفاوتی از پاریس و برلین پس از حضور مهاجران در این شــهرهای اروپایی ببینید ،اگر
بخواهیــد گزارش متفاوتی از جشــنواره کن بخوانید و اگر بخواهید در تجربه حضور در ارکســتر فیالرمونیک
برلین شرکت کنید ،میتوانید مطالب ایمان پاکنهاد و نرگس جودکی را بخوانید.

