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نشانه خوانىهنرخوانى

خیرخواهانه مسائل را پیگیری می کنیم
محمدمهدی عسگرپور در مصاحبه  با ایسنا درباره پیگیری های خانه 
ســینما برای رفع مشکالتی که برای برخی هنرمندان و سینماگران کشور 
در اعتراضات اخیر به وجود آمــده توضیحاتی را ارائه کرد. او گفت: «به 
دنبال پیگیری آرام و منطقی ماجرای ســینماگران هستیم» و اشاره کرد:  
«من شهادت می دهم که هنرمندان کشور با عشق و عالقه به میهن خود، 
همواره به دنبال گفت وگو بوده اند؛ حتی در بدترین شــرایط هم که کسی 
حاضر به گفت وگو نبود، ما حاضر به گفت وگو بودیم». عسگرپور در ادامه 
اظهار کرد: «خانه سینما در این دو ماه اخیر سعی کرد سیر پیگیری آرام و 
منطقی خود را داشــته باشد، با نهادهای ذی ربط گفت وگو کند تا بخشی 
از این مشــکالت حل شود ولی به نظر می رســد در جاهایی ترجیح داده 
می شود که این گفت وگو با آن شــکلی که در حال پیش رفتن بود، ادامه 
نداشــته باشــد. انگار برخی به دنبال این هستند که به نوعی لشکرکشی 
اتفاق بیفتد. ما در این مدت براساس تعداد بازداشتی ها و ممنوعیت هایی 
که اعالم شــده بود و هرکدام شــرایط متفاوتی هم دارند، جلســه های 
مختلفی با نهادهای امنیتی و دادســتانی داشــتیم. بعضی از همکاران 
احضار شده اند، بعضی بازداشت و بعضی هم پاسپورت شان گرفته شده 
است. درباره افرادی که پاسپورت آنها گرفته شده مواردی هست که هیچ 
حکمی برایشان وجود ندارد. برخی کسانی هم در زندان هستند که علت 
آن قابل بررسی است. من پیش تر هم گفته بودم که اگر در هرجای دنیا از 
ما بپرسند مثال آقای جعفر پناهی برای چه در زندان است، آیا باید بگوییم 
به خاطر ساخت فیلم؟! آن هم فیلمی که هنوز بیرون نیامده و هنوز تمام 
نشده اســت! اینها همه بخشی از آن مسائل انباشته شده است که ما هر 
دوره پیگیری کردیم». او درباره وضعیتی که برای برخی هنرمندان پیش 
آمده و پیگیری هایی که صورت داده است و نیز درباره شرایط این روزهای 
کشور نیز گفت:  «وقتی می خواهیم درباره مقطع فعلی یعنی همین امروز 

و روز گذشته و چند روز پیش از آن صحبت کنیم، باید موضوع را گسترده تر 
از یکی، دو اتفاق خاص اخیر مثل بازداشت دو بازیگر ببینیم؛ یعنی مسئله 
را نه صرفا در سطح هنرمندان، بلکه در سطح جامعه ببینیم. آنچه اتفاق 
افتاده مســائل انباشته شده حداقل دو، ســه دهه  است و به نظرم اشتباه 
است اگر بخشی از حاکمیت یا هر جای دیگر فکر کند این اتفاق ها مربوط 
به حجاب اســت؛ اتفاقا برعکس، مربوط به یک ماجرای گســترده  است 
که همه ابعاد آن باید بررســی شود. اما نکته اینجاست که متأسفانه در 
طول سال های اخیر زمینه گفت وگوی درست و شنیدن صداهای مختلف 
و عمل کردن به آنچه باید اتفاق بیفتد، شــکل نگرفته است. وقتی برخی 
مطالبی را که مطرح می شــود، ریشــه یابی کنید می بینیــد که بعضی از 
موضوع ها در ســال های گذشته ســاده تر بودند ولی به آنها توجه نشد، 
همین طور روی هم انباشته شدند و حاال به یک خشونت منتهی شده اند. 
اگــر هیچ کــدام از طرفین نخواهند باب گفت وگو را باز کنند با خشــونت 
روزافزون مواجه خواهیم شد، کمااینکه امروز با این پدیده مواجه هستیم 
و اتفاقا مســئله اصلی جامعه ما در شرایط فعلی، همین است. طبیعتا 
هنرمندان هم در همین بخش می گنجند». عسگرپور با اشاره به جایگاه 
هنر و به طور مشــخص سینما ادامه داد: سینما همواره نقش اجتماعی 
جدی - حداقل در کشــور ما- داشــته و در دنیا هم کم وبیش همین طور 
اســت. حاکمیت خیلی وقت ها این نقش اجتماعی را دوســت داشته و 
خودش هنرمندان را به آن تشــویق می کرد. هنرمندان به شکل طبیعی 
با جامعه ارتباط دارند و دارای نقش اجتماعی خاص هســتند. این توقع 
اتفاقا از هنرمندان به عنوان افراد معروف جامعه و کســانی که به نوعی 
مرجعیت دارنــد وجود دارد نه از افراد معمولی جامعه، به همین دلیل 
هنرمندان بنا بر همین نقش درگیر ماجراها می شوند. این موضوعی است 
که باید درک شود ولی به نظرم در برخی مقاطع به ویژه در بحران فعلی، 
انــگار این نقش نادیده گرفته می شــود؛ یعنی فراموش شــده که نقش 
هنرمندان در مســائل اجتماعی جدی بوده است. او در بخش دیگری از 
سخنانش اشاره کرد: «جامعه امروز ما دچار مسائلی است اما متأسفانه 
طرح کــردن آنها به برخی آقایان برمی خورد و هر دوره فکر می کردند اگر 
برخی موضوع ها عنوان شود، مشــکل به وجود می آید و بعدا نمی توان 
آنها را جمع کرد؛ بنابراین آنها باید امروز پاســخ گو باشند و به جای اینکه 
بگویند هنرمندان به خاطر ُپست گذاشــتن در اینستاگرام به جامعه لطمه 
می زنند، باید این مســائل را و آنچه در گذشــته کرده اند پاسخ دهند. این 
حرف ها کامال نادرست است که بگوییم اگر هنرمندان یا خود مردم، پستی 
اعتراضی نمی گذاشتند به این معنا بود که وضعیت اجتماعی و اقتصادی 

و محیط زیستی و... خوبی داشتند و هیچ مشکلی وجود نداشت».

تیم ملی فوتبال؛ خشونت و حیات عریان

شــاید برای اولین بار در تاریخ کشــور اســت کــه برخی از 
شــهروندان یک کشــور خواســتار باخت تیم ملی فوتبال شان 
هســتند. تعداد این افراد آن چنان کم نیســت کــه بتوان آنها را 
نادیده گرفت و این خواســته را نوعی گمراهی یا انحراف تلقی 
کرد. بررسی آنکه چرا این شهروندان به این درخواست رسیدند، 

امری در حیطه تخصصی جامعه شناسی است.
اما ســویه دیگر ماجرا این اســت که چرا تیــم ملی به این 
نقطه رســیده اســت که شــهروندان کشــورش آرزوی باخت 
برایش می کنند؟ مگر این همان تیمی نبوده که ســال ها وقت و 
میلیاردها تومان از جیب همین مردم مصروف آماده ســازی آن 
شــده و تک تک همین شهروندان با پیروزی هایش شادمان شده 

و همواره خواهان موفقیت و پیشرفت آن بوده اند؟
اکنون پرسش اصلی این است که تیم ملی در چه موقعیتی 
واقع شــده اســت؟ به نظر می رســد مختصات ایــن نقطه به 
گونه ای اســت که هــم بردن و هم باختن تیــم ملی نمی تواند 
حس واحدی را در شــهروندان ایجاد کنــد. برخی از بردن تیم 
ناراحت هســتند و برخی خوشــحال و متعاقبا باختن تیم برای 
عده ای خوشــایند و برای تعدادی دیگر ناراحت کننده است. به 
عبارت دیگــر، تیم ملی هم در صورت بــردن و هم در صورت 

باختن عمال قربانی عده ای از شهروندان خواهد بود.
شاید مفهوم «حیات عریان» و انسان هوموساکر در اندیشه جورجو 

آگامبن، متفکر معاصر ایتالیایی، بتواند این موقعیت را توصیف کند.
هوموساکرها در روم باســتان برای اشاره به کسانی استفاده 
می شــد که محکوم به مرگ هســتند اما کشــتن آنها اساسا در 
قالــب امری مقــدس مصداق قربانی شــدن (تجلیــل قربانی) 
نبوده و از ســوی دیگر در صورت کشته شــدن به دست دیگران 
نیز مشمول مجازات حقوقی و قانونی قاتل نمی شده اند. به این 
صورت زندگی هوموساکر به شکلی نامحدود در قلمروی قدرت 
نامشــروط مرگ قرار داشــت. این افراد هم درون قانون بودند و 

هم بیرون قانون؛ هم قانون شامل آنها می شد و هم نمی شد.
آگامبن زندگی را در دو وضعیت بررســی می کند؛ یکی وضعیت 
حیــات معمولی (zoe) که مبین واقعیت ســاده حضــور حیات در 
موجودات است و دیگری حیات بایسته که شیوه حیات مناسب برای 

یک فرد یا گروه بود و آن را bios نامید.
وضعیــت «حیات عریــان» نیز به نوعی همــان حیات معمولی 
اســت؛ ولی از نگاه آگامبن، سیاســت عمال حیات برهنه را از طریق 
حذف کردنــش در خود ادغام می کند. او از طریق مفاهیمی همچون 
وضعیت استثنائی (یعنی موقعیتی معماگونه که رابطه امر سیاسی 
و امر حقوقی در نقطه عدم تعادل قرار دارد) و مکانیسم های «حذف 

ادغامی» و «ادغام حذفی»، نظریه خویش را مطرح می کند.
به تعبیر برخی از شارحان آثار آگامبن، نکته تعیین کننده این است 
که حیات عریان که اساسا در حاشیه سامان و نظم قانونی ساکن است 
و همپای فرایند بدل شدن عام استثنا به قاعده، هر چه بیشتر بر گستره 
یا فضای سیاسی منطبق می شــود و به همین خاطر نیز دوگانه های 
حذف و ادغام، بیرون و درون، zoe و bios و در نهایت قانون و امر واقع 

(صرف)، وارد نوعی منطقه تمییزناپذیری غیرقابل تقلیل می شوند.
هشدار آگامبن این اســت که هرکسی می تواند در موقعیت 
«حیات عریان» قرار گیرد. او از طریق طرح مفهوم «هوموساکر» 
در مقام تجلی ماهیت قانون و سیاست غربی، رمز این سیاست 
و پیوند مرموز قانون و خشــونت را عیان می  کنــد. اتفاقا این از 
همان جنس خشــونتی اســت کــه در برابر تیم ملــی فوتبال 
کشورمان قد علم کرده است. متأسفانه این تیم (و بازیکنانش) 
در حال حاضر هوموســاکرهایی هستند که در معرض خشونت 

بخشی از شهروندان قرار گرفته اند.
همچنــان که گویا تیم ملی فوتبال مــا در وضعیت حیات عریان 
ایســتاده اســت، هیچ «سیاســتی» نمی تواند شــامل حال آن باشد. 
سیاست در اینجا هم به معنای متعارف آن و هم به معنای قدیم آن، 

یعنی تنبیه کردن و تنبیه شدن مدنظر است.
اکنون باید این را جدی گرفت که همگان می توانند در مختصات 
«بالتکلیفی و فراموش شــدگی حقوق» واقع شوند ؛ حالتی که فرد یا 

گروه، وجود فیزیکی دارند اما «وجود سیاسی» ندارند.
این اتفاق تأســف انگیزی اســت کــه تیم ملی فوتبــال به عنوان 
هوموساکر در یک وضعیت خألگونه رها شده و این چنین در معرض 

خشونت برهنه قرار گرفته است.

از دانشجویانم پرسیدم، «وقتی همه این شلوغی ها به پایان 
رسید، دوست دارید کشورمان چه تغییری کرده باشد؟!» پاسخ 
ُپرتکرار آنها این بود: «دوســت دارم در فضایی متفاوت زندگی 
کنم که صدایم شــنیده شــود». این شــبیه فریاد ریلکه، شاعر 
اتریشی  اســت که می گفت: «اگر من غریو سر دهم، آیا کسی از 
میان طبقات آســمان، صدای مرا خواهد شنید؟» بله، نوباوگان 
سرزمین مان از اینکه نادیده گرفته می شوند و صدایشان پژواکی 
ندارد، دلگیر و خموده هستند. در این زمانه ُپرآشوب که جامعه 
به شــدت قطبی شــده، اصالح امور نه با یکدســت کردن، نه با 
تک صدایــی، نه با تک نــوازی محزون و ُپراشــتباه فقط عده ای 
خــاص، بلکه با هم آوازی باشــکوه همه نواهــا و همه صداها 
ممکن می شــود و این طور یک سرزمین به بیشترین قدرت خود 

دست می یابد.
به دانشــجویان توصیه کــردم آخرین کتاب الیف شــافاک، 
نویســنده سرشــناس ُترک را بخوانند. ما این نویسنده را با کتاب 
«ملت عشــق» می شناسیم. کتاب جدید او با عنوان «چگونه در 
پریشان احوالی، سالم بمانیم؟!» در ایران با عنوان «فرزانگی در 
عصر تفرقه» ترجمه و منتشــر شده اســت. خالصه صوتی این 
کتاب هم در پادکســت شــماره ۹ ویدئوراه، در دسترس است. 
خانم شــافاک، در این کتاب می گوید، وقتی صدای کسی گرفته 
شــود، انگار از زندگی محروم می شــود. دلیل اهمیت شــنیدن 
صداها این اســت که ما آدم ها از داستان ساخته شدیم. فهم ما 
از اتفاقاتی که در گذشــته برایمان رخ داده، اتفاقاتی که اکنون 
رخ می دهد و اتفاقات آینده – رؤیاها و آرزوهایمان- با داســتان 

است که در ذهن مان شکل می گیرد و مفصل بندی می شود.
ما از داســتان ساخته شــدیم. مایا آنجلو، شــاعر آمریکایی، 
به طرز درخشــانی می نویســد: «هیچ عذابی برای انسان، باالتر 
از آن نیســت که مجبور شود، داســتانی ناگفته را در سینه اش 
نگه دارد». انســانی که داستانش ناشــنیده می ماند، از خود و 
باطنی  ترین تجربیاتش جدا می افتد. اگر کســی نتواند داستانش 
را تعریــف کند، به این معنی اســت که انــگار بخش مهمی از 
انسان بودنش، از او گرفته شده اســت. داستان ها با انکارشدن، 

نادیده گرفته شــدن و بیان نشــدن از بین نمی رونــد، بلکه تغییر 
ماهیــت می دهنــد و بــه خشــم، ســرخوردگی، اضطــراب و 
بی تفاوتی تبدیل می شــوند. البد دلیل عصیان کنونی جوانان و 

جگرگوشه گان ما، همین احساس دردآور شنیده نشدن است.
وقتــی صداهــای بی صــدا را نشــنویم، آدم هــا احســاس 
ناچیزبــودن و مهم نبودن می کنند و بــه تدریج دچار مرگ های 
ناامیدی می شــوند. وقتی صدای مردم را نشــنویم، پوچ گرایی، 
بی تفاوتی و خشــونت، ســاحت جامعــه را ُپر می کنــد؛ انگار 
مردمــان جامعه مان را در میانه و درمانــده رها کرده ایم، بدون 
اینکــه بتواننــد کاری کنند. الزمــه این شــنیدن، فهمیدن و به 
رسمیت شــناختن مفهومی به نام «تکثر» است. تکثر یک اسم 
نیست، یک فعل و یک اقدام است. اینکه بفهمیم واقعیت های 
اجتماعــی در فرهنگ هــر جامعــه ای، نه بــا تک صدایی، نه 
با بخش نامه و نــه در اتاق های تنگ مدیــران دولتی، بلکه در 
عرصه عمومی، خود را نشــان می دهد. جایــی که همه مردم 
مثل نورون های مغز، در گوشه گوشــه جامعه نبض می زنند و 
سهم خودشان را در بالندگی فرهنگ ایفا می کنند، فرهنگ قوی 
می شود، پیش می رود، پوســت می اندازد و منسجم می شود و 
خود را با تغییرات هم نوا می کند. فرهنگ، قدرتمندترین ســالح 
یک سرزمین است. وقتی ما جلوی داستان ها را بگیریم، در برابر 

حرکت فرهنگ ایستاده ایم و مانع پویایی فرهنگ شده ایم.
جامعــه ســرخورده، جامعه ای اســت که داســتان هایش 
نمی تواند شــنیده شــود. وقتی بســیاری از صداها شنیده نشد، 
آن جامعه ناخواســته گرفتار ســیکل مخرب دوسویه می شود؛ 
«خشونت» و «بی تفاوتی». بی تفاوتی، به ظاهر احساس آرامی 
است، اما در واقع مخرب ترین احساس انسانی است. همان طور 
که رنگ ســفید، ترکیبی از همه رنگ هاســت، بی تفاوتی هم به 
طرز پنهانی ترکیبی از همه احســاس های فلج کننده است. من 
سراســر وجودم درد اســت که رویش را پوستی پوشانده است؛ 
بی تفاوتی، شــبیه پوستی اســت که روی مجموعه ای از دردها 
کشیده شده، اما آن زیر همه اینها جریان دارد. بی تفاوتی، باعث 
شکل گیری اضطراب، ناامیدی، افسردگی، سردرگمی و خشونت 
می شود و وقتی در جامعه فراگیر شد، آن جامعه انسانی به یک 
فلج و بی حســی عمیق می رســد و آن سرزمین در ضعیف ترین 
حالت خــود، در موقعیت در میانه و درمانده گرفتار می شــود. 
خطرناک ترین احســاس، نداشتن احساس است. ما وقتی خیلی 
از صداهــای جامعه را نادیده می گیریم، این احســاس فرصت 
بروز می یابد و جامعه چرخه ای از خشونت و یأس را دائم تکرار 

می کند. راه برون رفت از این سیکل مخرب، به رسمیت شناختن 
تکثر است.

دانشجویانم سؤال می کنند پس جامعه در شرایط بحران چه 
باید بکند؟ گرامشی، جامعه شناس ایتالیایی، راه حل را در کتاب 
«دفترهای زندان» در «بدبینی عقل و خوش بینی اراده» می داند 
کــه آن را از رومــن روالن اقتباس کرده اســت. او در این کتاب، 
با ارزیابی خونســردانه از وضعیتش در زنــدان، همه امیدهای 
باطل به رهایی ســریعش را رد کرده، اما به ضرب قدرت اراده، 
خود را متقاعد ســاخته که به وجودی بیهــوده تقلیل نخواهد 
یافت. گرامشی می نویسد: «من واقع بینانه و با آرامش، همه چیز 
را نظاره می کنم و اگرچــه نمی توانم به هیچ توهم کودکانه ای 
بیندیشم، قاطعانه اعتقاد دارم که نباید در زندان بپوسم. اغلب 
اوقات، خوش بینی چیزی بیش از دفاع از کاهلی، بی مسئولیتی 
و عدم  اراده در انجام هر کاری نیست. همچنین شکلی است از 
سرنوشــت باوری و مکانیکی انگاری. بر عواملی بیرون از اراده  و 
فعالیت فرد تکیه می کنیم و به نظر می رسد که با شور  و  شوقی 
ملتهب می شــویم. واکنشی الزم اســت که برای عزیمت خود 
متکی به عقل باشــد. یگانه شور  و  شــوق موجه، شور  و  شوقی 
است که مالزم اراده هوشمندانه، فعالیت هوشمندانه و به نحو 
بدیعی سرشار از ابتکارهای مشخصی باشد که واقعیت موجود 

را دستخوش تغییر کند».
بــرای درک بهتر این راه حل باید گفت، ما ســه ســطح داده 
داریم. یک سطح «اطالعات» است، مثل خبرها و رویدادها. یک 
سطح «دانش» که کمی عمیق تر است و سطح سوم «خرد» که 
عمیق ترین اســت. در پریشان احوالی، اخبار، کل ساحت اندیشه 
انسان را تسخیر می کند. در اخبار، آگاهی وجود دارد و در روزگار 
بحران، باید از رویدادها آگاه شد، اما اخبار به بدبینی عقل منجر 
می شــود و این نیمی از راه حل اســت؛ پس نباید در این مرحله 
باقــی ماند. ما در عیــن بدبینی عقل، بــه خوش بینی اراده هم 
نیاز داریــم و اینجا دانش، مخصوصا جامعه شناســی، تاریخ و 
ادبیات به کارمان می آید. اینها به اندیشه انسان عمق می دهند 
و وادارمــان می کنند که اراده مان را زنده نگــه داریم تا بتوانیم 
دست به عمل برای بهبود شرایط بزنیم. خرد، ترکیب و سنتزی 
از آن اطالعات و دانش اســت که با ترکیــب «بدبینی عقل» و 
«خوش بینی اراده»، در روزگار بحران کمک می کند تا انســان ها 
بهتر عمل کنند. خرد، دانشی است که با واقعیت محک خورده 
و اندیشــه ای اســت که به قصه زندگی ما راه پیدا می کند. ما از 

داستان ساخته شدیم.

بدبینی عقل، خوش بینی اراده

فردا مجمع عمومی انجمن صنفی 
روزنامه نگاران برگزار می شود

مجمع عمومی نوبــت اول فوق العاده و عادی روزنامه نگاران اســتان 
تهران فردا پنجشنبه سوم آذر در محل دفتر انجمن برگزار خواهد شد.

هیئت مدیــره انجمن صنفی روزنامه نــگاران با توجه بــه اهمیت این 
دوره از انتخابات در شــرایط جاری کشور، برای حفظ و تداوم فعالیت نهاد 
صنفی روزنامه نگاران، از همه اعضای واجد شــرایط دعوت کرده است در 
این جلســه حتما به صورت حضوری شــرکت کنند. طبق هماهنگی های 
صورت گرفته میان انجمن تهران و وزارت کار، تا شنبه ۱۴ آبان، ۱۳ نفر برای 
هیئت مدیره و پنج نفر برای بازرســی این دوره نامزد شــده اند. کاندیداهای 
هیئت مدیــره را مینا شــهنی، فیاض زاهــد، اکبر منتجبــی، مجید صیادی، 
پدرام الوندی، قادر باســتانی، مرتضی کاردر، شــاهد حالج نیشابوری، امین 
شول ســیرجانی، محمد (آرمیــن) منتظری، نغمه دانش آشــتیانی، حمید 

اسالمی راد و عصمت پناهی تشکیل می دهند.
همچنین برای بازرســی نیز حســین نوری نیا، احســان قلمچی، فرزام 

شیرزادی، حامد شفیعی و حجت اله بیرامی کاندیدا شده اند.
مجمــع عمومی انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران که دوم 
شــهریور امســال برگزار شده بود، با شــکایت دو عضو انجمن باطل شد و 

تکرار مجمع و انتخابات جدید به همین دلیل صورت می گیرد.
مجمع عمومی نوبــت اول که فردا برگزار می شــود، با حضور حداقل 
۲۱۰ نفر اکثریت نســبی اعضا به رســمیت می رســد . قرار است در جلسه 
پس از اســتماع گزارش هیئت مدیره ، خزانه دار و بازرســان، اعضای اصلی 
و علی البدل هیئت مدیره و بازرســان انتخاب شوند. همچنین قرار است در 
مجمــع این دوره تبصره های ماده ۱۰ و ماده ۳۱ اساســنامه اصالح شــود. 
تبصــره ۵ مــاده ۱۰ می گوید: وکیل و موکل باید یــک هفته قبل از برگزاری 
مجمع توأمــان با حضور در محــل اقامتگاه قانونی انجمــن صنفی، فرم 

مخصوص وکالت نامه را تکمیل و تحویل مقامات دعوت کننده بدهند.

تجهیزات پزشکی

با توجه بــه کمبودهای اخیر در عرضــه بعضی اقالم 
دارویی، کم کم این نگرانی ایجاد شــده است که شاید این 
کمبودها به ســمت تجهیزات پزشکی و مشخصا امکانات 
اتاق های عمل هم گسترده شــود. پیش بینی این موضوع 
چندان کار سختی نیست؛ چرا که کم کم آثاری از آن به ویژه 
در شهرســتان های کمتر برخوردار در حال ظهور اســت. 
از منظر مدیریت کالن، مســئوالن به احتمــال زیاد باز هم 
غافلگیر می شــوند. درحالی کــه آنفلوانــزا از بدو خلقت 
همواره به عنوان بیماری فصل ســرما شــناخته می شــده 
و حتی ســنین زیر پنج سال و باالی ۹۵ ســال هم در آغاز 
فصل ســرما نگرانی خــود را از احتمال ابتــال به آنفلوانزا 
بیــان می کننــد، در نقل قولی عجیب به تازگی اعالم شــد 
زمان شــروع شــیوع آنفلوانزا سیســتم درمان را غافلگیر 
کرده است! وقتی با وقوع آنفلوانزا در فصل سرما غافلگیر 
می شــویم، دیگر ته کشــیدن بطئی تجهیــزات اتاق عمل 
قطعا یک شبه غافلگیرمان می کند. ساکنان شهرهای بزرگ 
قدرت تأمیــن تجهیزات خود را دارند؛ چــون واردکننده و 
توزیع کننده و صاحب اتاق عمل و مســئول و سیاست گذار 
و جراح همه یک نفر هستند!! این مسئولیت رؤسای مراکز 
در شهرهای کوچک است که اگر گلی می زنند، به سر خود 
بزنند ؛ ولــی در عین ناباوری دیده می شــود مدیران میانی 

برای داشــتن یک گزارش مثبت و نشــان دادن گل و بلبل 
به رؤســای خود، به راحتی از بازتاب کمبودها به مقامات 
باالیی خودداری می کنند و باز هم دودش به چشــم مردم 
می رود. بعضی رؤســای شهرستانی حاضرند در شهرشان 
عمل جراحی انجام نشــود و مردم در به  دِر جاده ها شوند 
برای یک خدمت معمولــی درمانی؛ ولی در گزارش خود 
به مقام باالیی نگویند این کمبود یا آن مشکل وجود دارد! 
بنابراین در بعضی رشــته هایی که وابســتگی به تجهیزات 
باالســت و بدون ابزار اصــال امکان ارائــه خدمت وجود 
نــدارد، مثل چشم پزشــکی، ناگهان یــک روز صبح جراح 
می بیند خودش هســت و یک اتاق خالی! حاال درخواست 
وســیله جدید باید از طریق مســئول اتاق عمل به جریان 
بیفتــد که یحتمــل چند هفته ای مرخصی اســت. از آنجا 
نامه در کارتابل رئیس بیمارســتان گیــر می کند. از کارتابل 
رئیس بیمارستان به ناکجاآباد دانشگاه می رود. تا اینجای 
کار حداقل طرف حســاب پزشک اســت. وای به روزی که 
نامه به سرحد امور مالی و تأمین تجهیزات برسد که دیگر 
با هیچ زبانــی نمی توانید اضطرار وضعیت را به آســتانه 
بلند آگاهی شان برســانید. خالصه وقتی موی جراح مثل 
دندانش سفید شد، تازه از انباری وسیله مزبور پیدا می شود 
یا خریداری می شــود و در آخرین مرحله نوبت به کشیدن 
نــاز توزیع کننده و پیک و راننده می رســد. وســیله که باید 
تحت نظارت درســت هرگز به مرحله کمبود نمی رسید، با 
تمام شــدنش چند ماه یک اتاق عمــل می خوابد. با توجه 
به شــرایط فوق توصیه می شود مراکز به ویژه در شهرهای 
کوچــک کمی بیشــتر به فکر اقــدام عاجل باشــند تا یک 
بار هم که شــده، به جــای رئیس باالدســتی، برای مردم 

زیر دست شان «آدم خوبه» باشند.

نقد هفتهصنف

باشگاه مبارزه - دیوید فینچر- ۱۹۹۹
تایلر دردن (براد پیت) : ما بچه وسط تاریخیم… نه هدفی، نه جایی...

ما هیچ جنگ بزرگی نداشتیم، ما هیچ رکود اقتصادی نداشتیم. جنگ بزرگ ما جنگ بر سر روحه. رکود بزرگ ما زندگی ماست.
از بچگی تلویزیون به خورد ما داد که روزی میلیونر و خدای سینما و ستاره راک می شیم

ولی هیچ  وقت نمی شیم. ما تازه داریم این حقیقت رو می فهمیم. و خیلی خیلی عصبانی هستیم.

دیـالـوگ روز

پژوهشگر 
دکترای علوم ارتباطات اجتماعیقادر باستانی

پویا نعمت اللهی

چشم پزشک
امیر عربی


