پرونده سال

رایجتریــن کارهــای زندگــی از آبمیــوه گرفتــه تــا
شکالتها تبلیغ میشــد و این نیز خالف چیزهایی
بــود کــه در انگلیــس یعنــی حــوزه خبــری و محــل
زندگیام طی سالهای اخیر به من و نظایر من گفته
شده بود .قم را به این دلیل انتخاب کردم که همپا با
مشــهد مهمتریــن شــهر مذهبــی ایــران و محــل
تصمیمگیریهــای سیاســی و رفــت و آمد نخبگان
اســت امــا آنجا نیز با تصاویــر و رویدادهایــی روبهرو
شدم که تعبیر و تفسیرهای قبلی از این شهر را که در
رسانههای غربی آمده است ،کامالً متفاوت و خالف
واقعیت جلوه میدهد .درســت اســت که مدارس
اسالمی و محلهای تدریس فقه در قم زیاد است اما
طلبهها و نوآموزان جوان با رفتارهایی امروزی و از سر
فهم و دانش با دیگران برخورد میکردند .خیلی از
آنهــا موتورسیکلتســوار بــه ســمت مقاصــد خود
میرفتنــد و شــهر در عیــن داشــتن فضایــی کامــاً
اســامیتر در قیاس با تهران نشــانههای شهرهای
مدرن را نیز دربر داشت .برای این به قم رفته بودم
که با یکی از چهرههای ارشد مذهبی این شهر دیدار
و مصاحبهای داشته باشم اما ترافیک داخل شهر و
دیر رســیدنم سبب شد یکی از وابســتگان آن مقام
مذهبــی مصاحبــه را لغو کنــد .در نهایــت او پس از
اصرار ما گفت« :مانعی ندارد و اگر در مرتبه بعدی
سروقتبیاییاینمصاحبهصورتخواهدگرفت».
در محوطــه بیرونــی یکــی از مــدارس مذهبــی
پرچمهایامریکاواسرائیلبرکفزمیننقشبسته
بود و رهگذران از روی آن عبور میکردند .بیش از هر
کســی دونالــد ترامپ در این شــهر مورد تمســخر و
استهزا قرار دارد و این موج البته در تهران نیز برقرار
است .یک استاد دانشگاه  -محسن الویری  -مرا به
حضــور پذیرفت و گفت که چگونه در هوای گرم آن
روزهــای قــم میتــوان بهتریــن امکانــات رفاهــی و
زیستی را برای مردم و مسافران فراهم آورد .او گفت:
«غربیها همیشه مدعیاند که میتوان به بهترین
پیشرفتها و آزادیها و قواعد عادالنه دست یافت
امــا دونالــد ترامــپ ضــد تمامــی ایــن ارزشهــا و
تصویرگــر چیــزی  180درجــه مخالف آن اســت .با
رفتارهای ترامپ ماهیت واقعی او نیز رو شده است
وحاالهمهمیدانندچیزی از دموکراسیمدلغربی
باقینماندهاست».
مالقــات بــا یــک تهیهکننــده
روز چهارم؛
معــروف ســینمایی بــه نــام
روز سینما
مرتضی شایسته از برنامههای
اصفهان
و
جالب من در این روز بود .وی از
دیدن میهمانان خارجی خود
چنــان ذوقزده شــده بود کــه دقایقی ممتــد درباره
فیلمهای ســاخت خود حرف زد و آن هم در حالی
که پوستر آن فیلمها سطح دیوارهای استودیوی او را
پوشش داده بود .تحقیقات من نشانگر این است که
سینمایایرانپسازانقالببهبالندگیچشمگیری
رســیده و اینک در جهان از اعتبــار فراوانی برخوردار
است و عباس کیارستمی فقید و اصغر فرهادی دو
اسکاریبهحدودیتازهوبیسابقهدرسینمایایران
به لحاظ کســب عناوین بینالمللــی و جلب انظار
جهانیان رسیدهاند .شایسته میگفت« :مردم ایران
پیشتر فیلمهای اکشن و درامهای تاریخی را بیشتر
میپســندیدند اما چند ســالی اســت کــه کمدیها
پرفروشترینفیلمهادرایرانهستند».

با این حال وضع اقتصاد ایران به خوبی شرایط
ســینمایی و هنری این کشــور نیســت و بســیاری از
ایرانیها بر این باورند که تدابیر اقتصاددانان برای
مهار گرانیها ثمر چندانی نداشــته اســت .بازار کار
محدود اســت و صاحبان برخی حرفههای پولساز
کاالهــای خود را در بازار آزاد به فروش میرســانند
تا به سود بیشــتری برسند .در عین حال فیلمیها
معتقدنــد اقتصاد بیمــار ایران ،محصول ســالها
تحریم تحمیل شــده به این کشور از سوی غربیها
و نداشــتن فرصــت کافــی بــرای فراهــم آوردن
معاملههــای ســودمند و منصفانــه بــرای تجارت
ایرانــی و ســایر عالقهمندان اســت .با ایــن همه در
ســفری کــه در این روز بــه اصفهان داشــتم اثری از
اعتراضهــای احتمالی مردم به گرانیها یا ســایر
مســائل روز ندیــدم .اصفهــان از پر توریســتترین
شــهرهای ایران اســت و به سبب بناهای تاریخی و
مناظر زیبا و سنتی و معماری کالسیک آن شهری
دوســت داشــتنی اســت .رفــت و آمدهــا و هیجان
در شــهر همیشه محسوس اســت .در بطن همین
شــهر پر تحــرک اما کســانی یافت میشــوند که به

سبب بیکاری طوالنی مدتشان به نوعی ناامیدی
دچار شــدهاند .یکــی از آنها که علی نــام دارد و 26
ســاله اســت ،میگوید« :برای من برخی مســائل و
دســتاوردهای روز مطرح نیســت و بیش از هرچیز
بهدنبــال یافتن شــغلی هســتم تــا از رکود و فشــار
اقتصــادی رهایی یابــم و حتی از مشــاغل خارج از
کشور نیز استقبال میکنم».
چند نفری هم برای من از کم شــدن آب زاینده
رود گفتنــد و اینکــه برخی ســوءمدیریتها موجب
این وضعیت شــد ه اســت .با این حال مسئوالن امر
میگویند برای این موضوع فکر شده است و بزودی
آب زاینده رود دوباره پذیرای توریستهایی خواهد
شد که میخواهند در این شهر تاریخی بخرامند و از
دیدن امثال عالی قاپو لذت ببرند.

ایـــران مـــا

بهتهرانبرگشتمتاپسازدیدن
روز پنجم؛
نقــاط باقیمانده و انجام ســایر
بینیهای
کارهایــم مهیــای بازگشــت بــه
ترمیم شده!
انگلیــس شــوم .طــی ســفر بــه
اصفهــان از برخی ســایتهای
اتمی ایران شامل نطنز دیدن کرده بودم و بهتر بگویم
از کنار آن اماکن عبور کرده بودم و رجعت به پایتخت
فرصتیمناسببودتایافتههایاندکمدراینزمینهرا
بــا تهــران نشــینان در میــان بگــذارم .البتــه
مطبوعاتچیهــای ایــران تمایلــی بــه صحبــت در
اینباره نداشتند و سرشان شلوغتر از آن بود که به این
امر بپردازند .اما در دیدار با برخی میانساالن حاضر در
یــک پارک تفریحی در تهران شــنونده اظهارنظرها و
دیدگاههای آنان در خصوص این مســائل بودم .آنها
حتــی از چــاپ عکسهایشــان در روزنامههای غربی
ابایی نداشــتند و اینکه ما میخواستیم از طریق آنها
نســل جدید ایرانیها را مقابل چشــم جهانیــان قرار
دهیم ،برای آنان مسألهای معمولی و حل شده بود.
در همان پارک برخی افراد ناآرام اســباب نگرانی
حاضران شــده بودنــد اما اکثریت با کســانی بود که با
آرامش میآمدند و با فراغ بال به خانه بر میگشتند.
از نظر آنها تک جوانان دردسرساز حاضر در پارک دیر
یا زود توســط مأموران مربوطه شناســایی میشــوند.
مســائل اجتماعــی و گرایشهای فــردی در تهران به
ســبب کثــرت جمعیت بــه هیچوجه رویــداد غریبی
نیســت .امــا در ایــن بیــن یکــی از رویکردهــای رایــج
بخصوص از ســوی جوانان و میانساالن ایرانی ،عمل
جراحــی بینی به قصد زیباســازی چهرهشــان اســت
و پزشــکان متخصــص در جراحــی پالســتیک دوران
پر رونقــی را در ایران میگذرانند .یکی از این جراحان
پالستیک میگوید :حساسیتها در این زمینه هرچند
بــه ســود همتاهای وی تمام شــده ،اما امــری بیهوده
اســت زیرا حتی در سنگنوشتهها و نقاشیهای کهن
در اماکن تاریخی ایران چهره مردم این کشــور اغلب
با بینیهای برجســته همراه اســت و نیازی حیاتی به
تغییردادن آن نیز نیست .بهگفته سایر پزشکان ،آنها
دانشخود در جراحی پالســتیک چهــره را در همین
کشــور -ایران -کســب کردهاند زیرا در ســایر کشــورها
این همه جراحی پالستیک به قصد زیباسازی چهره
انجــام نمیشــود و تخصــص آن نیز طبعاً بیشــتر به
ایران ختم میشود .برخی البته این بهانه را دارند که
جراحی بینیشان نه با مقاصد زیباسازی بلکه عملی
پزشــکی و برای ترمیم ضایعات تنفسیشــان اســت
اما تنها شــاهدها بر صحت ادعایشــان اقوام نزدیک
آنها هستند .چیزی که نشــان میدهد برخی جوانان
ایرانــی با دماغهــای ارثبرده از طرف اقوام خویشــی
مشکل دارند و چون موج انجام عمل جراحی در این
زمینه جریان دارد ،هیچکس پنهان کاری نمیکند و به
صراحت از جراحی مربوطه میگوید .نســبت مردان
و زنــان در ایــن ارتبــاط بــه « »30-70رســیده اســت؛
معادلــهای کــه به گفتــه پزشــکان طی دهــه پیش رو
بــه « »40-60و در نهایــت بــه حــدود  50-50خواهد
رسید .چیزی که اگر جیب پزشکان را پرپولتر میکند،
تأثیری بر سیاســتهای فرهنگــی و اجتماعی دولت
نمیگذاردوآنهابهمسائلیبسیارمهمترچشمدارند
تا انقالب در شــروع چهل سال دوم خود پربارتر شود
و آثــاری نیکوتر را برای نســل جوانتر بر جای بگذارد.
اینجا تحقیقات همان مکان و چیزی نیست که دونالد
ترامپ و امثال وی میگویند.
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