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سبك تبليغ

نكته قابل تأمل اين است كه اين آگهي ها و 
داستانك هاي تصويري و تبليغات محيطي 
در يك جامعه اس�امي ب�ا باورهايي كه 
مدعي آن هستيم ارائه مي شود و مسلمًا 
در بطن گفتمان هاي فرهنگي كش�ور ما 
اخال و تعارض ايجاد مي كند كه موضوعي 
بسيار جدي اس�ت. ما از خود مي پرسيم 
باالخره كاال چقدر مهم است؟ كاال تا كجا 
اعتبار و ارزش دارد؟ انسان در دايره اين 
ارزش كجاست؟ انسان ارزشمندتر است 
يا فان برند تلفن همراه يا خودرو؟ ما در 
واقع نمي توانيم همزمان دو پيام متعارض 
بدهي�م و در عي�ن حال تص�ور كنيم كه 
هيچ گره ذهني و معرفتي ايجاد نش�ود

اينكه ه�ر نهادي به ص�ورت جزيره اي 
و تك�رو كار خ�ود را بكن�د ب�ه جايي 
نخواهي�م رس�يد، چ�ون در فض�اي 
زيس�تي ما نهادهاي بس�ياري حضور 
دارند و عملكرد آنها بر زندگي ما سايه 
مي ان�دازد و هر اندازه ك�ه آنها بتوانند 
با دورانديش�ي از ايجاد دوگانگي هاي 
فرهنگي پرهي�ز كنند براي س�امتي 
رواني و ذهني جامعه مفيدتر خواهد بود

   حسن فرامرزي
چند س�ال پيش كتابي درب�اره »نشانه شناس�ي 
آگهي هاي بازرگاني« مي خواندم كه برايم جالب بود. 
در آن كتاب آگهي هاي بازرگاني نه از زاويه ترغيب 
مش�تري به مصرف بلكه از زاويه گفتمان س�ازي 
فرهنگي مورد بررسي و نقد قرار گرفته بود. واقعيت 
آن اس�ت كه يك�ي از مهم تري�ن توليدكنندگان 
گفتمان ه�اي فرهنگ�ي در روزگار م�ا آگهي هاي 
بازرگاني و تبليغات هستند. به خاطر همين است 
كه ش�ركت ها بهترين ايده پردازان، طراحان و گاه 
حتي بهترين فيلمس�ازها را ب�ه خدمت مي گيرند 
تا بتوانن�د آگهي با كيفيت ت�ر و جذاب تري توليد 
كنند، چ�ون آنها مي دانند كه اين ن�وع تبليغات و 
آگهي ه�ا در روزگار ما تا چه ان�دازه كارايي دارند. 
اما نكته مهم اينجاست كه اين تبليغات و آگهي ها 
به ظريف ترين شكل ممكن، گفتماني را در جامعه 
ايجاد مي كنند. يكي از اين گفتمان ها كه امروز در 
آگهي هاي تجاري ما هم ديده مي شود قرار گرفتن 
اشيا در حالتي از »بت وارگي و حتي انسان وارگي« 
است، يعني يك شئ به چنان تشخصي مي رسد كه 
مثل يك ش�خصيت از او تجليل مي شود و تحويل 
گرفته مي شود و گاه چنان چشم ها را خيره مي كند 

كه انگار بتي در برابر ما قرار گرفته است. 
      

  وقتي به يك خودرو مي گوييم شما
چندي پيش در يك��ي از بزرگراه هاي ته��ران به تابلويي 
برخوردم كه روي آن يك دستگاه بي  ام دبليو تبليغ شده 
بود. وقتي شما خودرويي را مي خواهيد تبليغ كنيد اگر به 
چشم يك ماشين و شئ به آن نگاه كنيد نتيجه اين نگاه 
اين مي شود كه شما درباره شتاب صفر تا 100 اين خودرو 
اطالعات بدهيد يا اطالعات بگيريد. درباره سيستم ترمز 
و تعليق اين خودرو، آپش��ن هاي موجود در داخل كابين 
و نظاير آن صحبت كنيد و درباره اينكه اين خودرو چند 
كيلومتر يا چند سال گارانتي دارد، اما وقتي جمله و شعار 
آن تبليغ اين مي شود كه:»شهر مبهوت شكوه شماست« 

داستان كاماًل متفاوت مي شود. 
اجازه بدهيد در همين جمله كمي درنگ كنيم: »ش��هر 
مبهوت شكوه شماست.« اين يعني چه؟ وقتي به كسي 
مي گوييم: »شما« اوالً او را در حد انس��ان باال برده ايم و 
درثاني او را يك انس��ان متشخص مي دانيم. وقتي از واژه 
شما براي مخاطب قرار دادن استفاده مي كنيد ذهن را به 
سمت دوم شخص جمع مي بريد اما اين دوم شخص جمع 
در زبان فارسي صرفاً در زمان مخاطب قرار دادن كساني 
كه در برابر شما هس��تند به كار نمي رود، بلكه گاه براي 
مخاطب قرار دادن يك نفر هم كاربرد دارد، اما اين زماني 
است كه شما بخواهي با تكريم و احترام از كسي ياد كني 
وگرنه در بس��ياري از جهات از تو استفاده مي كنيم مثاًل 
وقتي غريبه اي در برابر ماست اما نمي خواهيم با احترام از 

او ياد كنيم از لفظ تو استفاده مي كنيم. 
تا اينجاي كار روشن است كه ما وقتي براي يك خودروي 
خارجي از لفظ شما اس��تفاده مي كنيم، اوالً او را در حد 
يك انس��ان باال برده ايم و براي او روح و جان و روان قائل 
شده ايم و درثاني او يك انسان معمولي نيست چون اگر 
بود ما به جاي آنكه بگوييم شهر مبهوت شكوه شماست 
مي گفتيم شهر مبهوت ش��كوه توست، معلوم است كه با 
اين شما چقدر شأن و شوكت و احترام براي طرف قائليم و 
مي خواهيم به واسطه اين واژه آن شوكت را نشان دهيم. 

  تكنيك تعميم، حرف زدن از جانب يك شهر
نكته ديگري ه��م در اين جمل��ه تبليغاتي وج��ود دارد 
و آن اس��تفاده از اصلي به نام تعميم اس��ت. ما گاه براي 
اينكه مش��روعيت عبارت و جمله مان را باال ببريم و اين 
تصور را ايجاد كنيم كه آنچه مي گوييم نه يك قضاوت و 
برداشت شخصي بلكه يك خواست همگاني است، شعاع 
قضاوتمان را با استفاده از عناصري زياد مي كنيم. از اين 
تكنيك رسانه ها و روزنامه ها هم گاهي استفاده مي كنند، 
مثاًل يك روزنامه براي اينكه بگويد تيتر او درباره تورم يا 
ركود يا يك خواست سياسي يا فرهنگي عموميت دارد در 
تيتر خود كلمه »مردم مي گويند« را وارد مي كند يعني 
قبل از آن كه سخن خود درباره تورم يا ركود يا آن خواست 
سياسي و فرهنگي را بياورد پيش تر »مردم مي گويند«را 
مي آورد تا اين تلق��ي را ايجاد كند كه آنچه اين رس��انه 

مطرح مي كند صرفاً يك خواس��ت و برداش��ت و ديدگاه 
شخصي نيس��ت. در همين جمله تبليغاتي هم از همين 
تكنيك تعميم استفاده شده است تا نشان دهد كه همه 
مجذوب زيبايي اين فوق ماش��ين – انسان واره - آلماني 
هستند. ش��هر مبهوت شكوه شماس��ت، در اينجا از يك 
شهر مايه گذاشته شده تا اين تعميم به مخاطب القا شود. 
معلوم است كه شهر خود واجد جان نيست، آن چيزي كه 
به يك شهر ، ساختمان  ، سازه ها ، راه ها و بزرگراه هايش 
جان و زندگي مي دهد، حضور آدم ها يا شهرنشينان است 
و در واقع ش��هر در اينجا كنايه از ش��هروندان است و اگر 
بخواهيم خوان��ش پنهان تر اين عب��ارت را مطرح كنيم 
مي شود اينكه »ش��هروندان اين ش��هر مبهوت شكوه و 
زيبايي شما هستند«. آيا صاحبان اين آگهي رفته اند و از 
تك تك شهروندان پرسيده اند و نظرخواهي كرده اند تا به 
اين نتيجه برسند كه همه شهروندان مبهوت زيبايي اين 
وسيله اند؟ واقعيت آن است كه اين كار ممكن و محتمل 
نيست و در واقع در اينجا شهرنش��ينان و نظرات آنها به 
گروگان گرفته ش��ده تا اين طور القا شود كه هيچ كس 

ترديدي در شكوه و زيبايي اين ماشين ندارد. 
اما چندي پيش يكي از صاحبنظران در يكي از شبكه هاي 
اجتماعي به اين تبليغ پرداخته و نوشته بود: »تبليغ بي  ام 
و را در كشورهاي ديگر كه نگاه كني، همه جا صحبت از 
كاركردها و قابليت هاست: اينكه در چند ثانيه به سرعت 
فالن مي رس��د، يا اينكه مثاًل دنياي ديجيتال را تسخير 
ك��رده، اينكه با مدل هاي شاس��ي بلندش به س��فرهاي 
ماجراجويانه اي مي شود رفت، يا نهايتاً درباره زيبايي اش 
در طراحي! در تبليغاتش در آلم��ان، زير همه آنهايي كه 
من ديدم، »ميزان مصرف سوخت« و»درجه آاليندگي« 
را نوشته، چيزي كه دانستنش در انتخاب آلماني ها مؤثر 
اس��ت. اما فكر كرده اند ايراني ها را- حداقل آن بخش از 
جامعه ايران كه در توانشان هس��ت به خريد بي ام و فكر 

كنند- طور ديگري بايد ترغيب كرد.«
  ما به كجا مي رويم؟

ما به كجا مي رويم؟ اين سؤالي است كه به نظرم هر ايراني 
هر روز در هر جايگاهي كه قرار دارد بايد از خود بپرس��د. 
ماي ايراني با هوي��ت و خاس��تگاه و آموزه هايي كه ادعا 
مي كنيم چه نسبتي با مظاهر زندگي مدرن امروز برقرار 
مي كنيم و چط��ور مي توان هم آن هويت و خاس��تگاه و 
آموزه ها را داشت و هم مظاهر جديد را و در اين ميان آب از 
آب هم تكان نخورد؟ ما در گردونه و گردنه زندگي مصرفي 
قرار داريم و يكي از تكنيك ها در اين باره اين است كه اشيا 
صرفاً براي يك كاربرد مشخص طرح نشوند بلكه نياز به 
آنها هر روز بعد و وجه جديدتري پيدا كند. مثاًل مي توان 
يك گوشي تلفن همراه را به شكل يك قوطي كنسرو ساده 
هم طراحي كرد اما زيباترين و ش��كيل ترين طراحي ها 
براي گوش��ي هاي تلفن همراه صورت مي گيرد تا حس 
نياز مشتري به آن وسيله روز به روز بيشتر شود. در اينجا 
هم خودرو صرفاً يك وسيله نيست كه با آن از نقطه »آ« 
به نقطه »ب« برويم. درست است كه ظاهراً خودرو براي 
چنين منظوري طراحي و اساساً خودرو با چنين ديدگاهي 
ساخته شده و خودروهاي آغازين هم در راستاي همين 
ديد و درك بودند اما امروز ديگ��ر خودرو چنين اصلي را 
يدك نمي كشد و در واقع رس��يدن از نقطه » آ « به نقطه 

»ب« آخرين كاري است كه يك خودرو انجام مي دهد و 
اولين كار همان مجلل و زيبا و خيره بودن و به رخ كشاندن 
يا به تعبير آن آگهي كه »شهر مبهوت شكوه شماست«، 
بهت آور بودن كاالست. به خاطر همين است كه ما گاه در 
اطراف خود آدم هايي را مي بينيم كه در س��اختمان هاي 
كاماًل معمولي زندگي مي كنند اما خودروهايشان بسيار 
شيك و مجلل است چون امروز در زندگي شهري به رخ 
كشيدن و مبهوت كردن به سمت كاالهايي از اين دست 
چرخيده و خودرو مي تواند به عنوان يك كاال چنين هدفي 

را تأمين كند. 
  مثالي از يك داستانك تصويري كه از تلويزيون 

پخش شد
اما يكي از اتفاقات عجيبي كه در زندگي ما روي مي دهد 
و ما به س��ادگي از كنار آن عبور مي كنيم اين اس��ت كه 
مي خواهيم همزمان همه مظاهر حتي مظاهري كه با هم 
ناسازگار هس��تند را  كنار هم قرار بدهيم، در صورتي كه 
اين كار انسان ها را دچار تعارض مي كند. به عبارت ديگر 
نمي شود هم از يك سو بگوييم كه انسان اشرف مخلوقات 
است و از آن سو بگوييم كه يك كاال تشخصي در حد يك 
انس��ان يا فراتر يافته است. س��ال ها پيش در ارائه آگهي 
خدمات پس از فروش يك سازنده تلفن همراه داستانك 
تصويري از تلويزيون پخش مي ش��د. در آن داس��تانك 
تصويري مي ديديم كه يك فرد با تلفن همراه خود صحبت 
مي كند. او زماني كه با تلفن همراه خود صحبت مي كرد 
حواسش به پيرامون خود نبود و با خودرويي تصادف كرد. 
در تصوير مي ديديم كه او بعد از تصادف به زمين مي خورد 
و تلفن همراهش هم روي كف خيابان مي افتد و نمايشگر 
تلفن همراهش مي شكند. در اين لحظه دو آمبوالنس را 
مي ديديم كه به محل تصادف اعزام مي شوند. با خودمان 
مي گفتيم كه چرا دو آمبوالنس؟ ام��ا وقتي تصوير ادامه 
مي يافت و ما مي توانس��تيم پشت آمبوالنس ها را ببينيم 
مي ديديم روي يكي نوش��ته: » فوريت هاي پزشكي « و 
روي ديگري: »خدمات پس از ف��روش « و وقتي اين دو 
آمبوالنس به محل تصادف مي رس��ند مي ديديم كه دو 
برانكارد از آمبوالنس ها بيرون آورده مي شود، يك برانكارد 
بزرگ كه انس��ان را به محل بيمارستان برساند و ديگري 
يك برانكارد در حد و اندازه هاي يك تلفن همراه و همانقدر 
كه براي برداشتن آن انسان احتياط به خرج داده مي شد 
تا او دچار مشكل نشود براي برداشتن آن تلفن همراه هم 

محتاطانه رفتار و روي برانكاردي كوچك گذاشته مي شد 
تا سريعاً به بيمارستان مخصوص تلفن هاي همراه اعزام 
شود و نكته اينجا بود كه آمبوالنس تلفن همراه همزمان با 
آمبوالنس انسان به محل حادثه مي رسيد تا نشان دهد كه 
تلفن همراه همان قدر مهم است كه يك انسان و همانقدر 

جانش ارزش دارد كه جان يك انسان. 
  گره هاي ذهني ماحصل پيام هاي دوگانه

نكته قابل تأمل اين است كه اين آگهي ها و داستانك هاي 
تصوي��ري و تبليغات محيطي در يك جامعه اس��المي با 
باورهايي كه مدعي آن هس��تيم ارائه مي ش��ود و مسلماً 
در بطن گفتمان هاي فرهنگي كشور ما اخالل و تعارض 
ايجاد مي كند كه موضوعي بسيار جدي است. ما از خود 
مي پرسيم باالخره كاال چقدر مهم است؟ كاال تا كجا اعتبار 
و ارزش دارد؟ انسان در دايره اين ارزش كجاست؟ انسان 
ارزشمندتر اس��ت يا فالن برند تلفن همراه يا خودرو؟ ما 
در واقع نمي توانيم همزمان دو پي��ام متعارض بدهيم و 
در عين حال تصور كنيم كه هي��چ گره ذهني و معرفتي 

ايجاد نشود. 
چند سال پيش در يكي از بزرگراه هاي تهران به دو آگهي 
محيطي برخوردم كه نمونه اي از ايجاد اين تعارض هاي 
فرهنگي و پيام هاي دوگانه بود. در يكي از اين بيلبوردها 
از قول حضرت رس��ول)ص( آمده بود كه »قناعت كن تا 
توانگر شوي« و درست 100 متر پايين تر از اين بيلبورد، 
بيلبورد ديگري را مي ديديم كه روي آن تبليغات يكي از 
اپراتورهاي تلفن همراه آمده بود كه اگر هر تماس ش��ما 
بيش��تر از 5 دقيقه باشد در قرعه كش��ي فالن خودروي 
ميلياردي ش��ركت مي كنيد. وقتي من اين دو پيام را در 
كنار هم قرار مي دادم دچار تعارض و دوگانگي مي شدم 
كه باالخره كدام پي��ام را بايد بپذيري��م؟ آن پيام اول را 
از بنيانگذار دين و مس��لك و س��بك زندگي م��ان كه ما 
را به قناعت در مص��رف دعوت مي كن��د و مي گويد اگر 
مي خواهي��د راه توانگ��ري را در پيش بگيريد ب��ه اندازه 
مصرف كنيد يا آن پيام دوم را كه متأثر از زندگي مصرفي، 
افراد را به مصرف بيش��تر و بيش��تر دع��وت مي كند و با 
جايزه هاي اغواكننده مي كوش��د آنها را وادار كند كه به 

قافله مصرف زدگي بپيوندند. 
  پيام ه�اي متع�ارض، قايقران هايي ب�ا پاروزني 

نامنظم
در اينجا هم تعارض مشابهي در قالب يك آگهي ديگر از 
يك خودرو ايجاد مي شود.»شهر مبهوت شكوه شماست.« 
ما در همين يك جمله در واقع انسان را تحقير مي كنيم 
و به آدم ها مي گوييم قيمت اين خودرو چند برابر قيمت 
جان و خون شماس��ت و آن ش��گفتي كه در اين خودرو 
وجود دارد در شما نيس��ت. كاش واقعاً مديران فرهنگي 
و تجاري و سياسي كشور مي توانستند به توافقي در اين 
باره برسند و تا آنجا كه امكان دارد از ايجاد تعارض آن هم 
به اين آش��كاري اجتناب كنند. آنچه امروز روانشناسان 
درباره كشنده بودن تعارض هشدار مي دهند بسيار قابل 
تأمل است، تعارض حتي براي حيوانات هم مرگبار است، 
اين از دو سو كشيده ش��دن مي تواند مخاطرات رواني و 
ذهني زيادي براي انس��ان به وجود بي��اورد، بنابراين ما 
نياز داريم كه در مديريت كش��ور و مديريت ش��هرها به 
ويژه آنجا كه پاي مباح��ث فرهنگي و پيام هاي فرهنگي 
به ميان مي آيد تا آنجا كه امكان دارد س��عي كنيم توليد 
تعارض نكنيم. نمي شود از يك سو يك نهادي و اداره اي 
بيايد بگويد قناعت خوب است و از آن سو اداره و نهادي 
ديگر بيايد و بگويد مصرف خوب است. نمي شود بگوييم 
كه هر كس در هر جايي كه نشسته كار خود را بكند. اين 
جزيره اي عمل كردن مثل اين مي مان��د  كه بگوييم هر 
كسي كه در قايق  نشسته با هر زاويه اي كه دوست دارد 
پارو بزند و كاري به بقيه نداشته باشد. نتيجه اين پاروزني 
از قبل مشخص است كه چه آش��فتگي اي ايجاد خواهد 
كرد. جامعه هم همينطور اس��ت. ما گاهي نياز داريم كه 
هماهنگي و هم آوايي بين نهادها ش��كل بگيرد تا ايجاد 
تعارض و آشفتگي كمتر شود وگرنه اينكه هر نهادي به 
صورت جزيره اي و تكرو كار خود را بكند به جايي نخواهيم 
رسيد، چون در فضاي زيستي ما نهادهاي بسياري حضور 
دارند و عملك��رد آنها بر زندگي ما س��ايه مي اندازد و هر 
اندازه كه آنها بتوانند با دورانديشي از ايجاد دوگانگي هاي 
فرهنگي پرهيز كنند براي سالمتي رواني و ذهني جامعه 

مفيدتر خواهد بود. 

   آيدين تبريزي
ي�ك: وس��ط ترافيك بزرگراه همت ناگهان 
احساس غربت مي كنم. ماشين زهواردررفته 
من بين غول هاي شاس��ي بلند چنان گرفتار 
شده اس��ت كه انگار گنجش��ككي در ميان 
عقاب هاس��ت. آش��كارا ماش��ين من طفلي 
احساس حقارت مي كند. حاال كه ماشين من 
زبان دفاع از خود ندارد و سخنگو و وكيل هم 
نمي تواند بگيرد بهتر است كه همه عقده هاي 
دروني ام را بارش كنم. اي��ن طفلي اگر زبان 
داشت مي گفت كجا من احس��اس حقارت 
مي كنم. كجاي اگزوز و موتور و شاس��ي من 
مركز پ��ردازش احساس��ات دارد كه ناگهان 
حس حق��ارت كند؟ ك��دام بدنه ماش��يني 
خودش را با بدنه ماش��ين ديگري مقايس��ه 

مي كند و حسرت مي برد. 
دو: ماشينم وسط ترافيك احساس حقارت 
مي كند. همس��ايه هايش بدج��ور حالش را 
گرفته اند. ماشين هاي شاسي بلند دارند براي 
ماش��ين من زبان درمي آورن��د و مي گويند 
دهاتي! دهاتي! ماش��ين من بغض مي كند و 
وس��ط ترافيك جوش مي آورد. همين را كم 
داش��تيم. دهه 60 هم نيست كه ماشين آدم 
وقتي جوش مي آورد از زمين و زمان آدم بريزد 
دور و برت و ماشين جوش آورده را هل بدهند، 
حاال ديگ��ر زمين هم باز ش��ود و آدم بلعيده 
بش��ود طوري بهت نگاه مي كنن��د كه انگار 
طبيعي ترين اتفاق عال��م دارد روي مي دهد. 
نهاي��ت كاري كه مي كنند اين اس��ت كه در 
يك فاصله ايمن با گوشي هايش��ان از بلعيده 
شدن تو عكس و فيلم هاي باكيفيت تري تهيه 
كنند و در اينستاگرام يا تلگرام شان بگذارند. 
از ماشين پياده مي شوم و سعي مي كنم هم 
با وزن ماش��ين بجنگم هم با شيب اتوبان. به 
ماش��ينم تذكر مي دهم كه دفع��ه بعد وقتي 
خواست بغض كند حداقل در جايي باشد كه 
شيب ماليمي داشته باش��د. ماشينم را كنار 
مي كشم و سعي مي كنم از دلش دربياورم كه 
دنيا همين است و اين نابرابري ها و شكاف هاي 
طبقاتي هميشه بوده و خواهد بود اما گوشش 

بدهكار نيست. 
سه: باالي سر من و ماشينم در بزرگراه يك 
بيلبورد چش��مك مي زند. رويش نوشته اند: 

»زندگي خودت را با زندگي ديگران مقايسه 
نكن.« هم من و هم ماشينم كلي خوشحال 
مي شويم كه نه! هنوز هم موجودات دلسوزي 
در كنار ما هس��تند. مي گوييم چش��م! خدا 
ش��هرداري و ارگان ه��ا را حف��ظ كنند كه 
ش��بانه روز به فكر آدم هس��تند، معلوم نبود 
اگر اين جمله هاي آرامبخش نبود سر از كدام 

ديوانه خانه اي درمي آورديم. 
به اين فكر مي كنم كه اگر همين طور شكاف 
طبقاتي زياد بشود چه خاكي بايد سر خودمان 
بريزيم؟ به نظ��ر من كه بايد بياييم ش��كاف 
طبقاتي را به عنوان يك واقعيت قبول كنيم 
و حتي ب��ه عنوان يك جاذبه گردش��گري از 
شكاف طبقاتي مان كه هر روز بيشتر و بيشتر 
هم مي شود پول دربياوريم. آخر مگر ديگران 
چه مي كنند؟ فيل هوا مي كنند؟ نه! مي روند 
يك حفره اي س��وراخي چيزي وس��ط يك 
جنگل يا بيابان پيدا مي كنند و به عنوان يك 
جاذبه طبيعي كلي فيلم و عكس از آن حفره 
يا سوراخ تهيه مي كنند و ميليون ها گردشگر 
را مي كش��ند وس��ط بيابان يا جنگل تا ملت 
آن جاذبه را ببينن��د. ما هم مي توانيم همين 
كار را انجام بدهيم. به جاي اينكه با ش��كاف 

طبقاتي مان دربيفتيم و بخواهيم كلي هزينه 
كنيم و برنامه بريزيم و هماي��ش بگذاريم و 
سخنراني بكنيم تا اين شكاف طبقاتي را پر 
كنيم يا اينكه برخي از مديران ما بيايند كلي 
توجيه كنند و احتماالً آمارها هم اين وس��ط 
دستكاري بشود كه ثابت كنيم شهر در امن 
و امان است بياييم با يك خالقيت ذهني اين 
شكاف طبقاتي را مثل يك اثر طبيعي و ملي 
به رسميت بشناس��يم. خوبي اش هم به اين 
است كه اين ش��كاف، يك شكاف منحصر به 
فرد و مخصوص خودمان اس��ت ك��ه با همه 
شكاف هاي ديگر در دنيا فرق مي كند. كافي 
اس��ت كمي عرق و تعصب ملي هم داش��ته 
باشيم و نهادهاي دولتي و غيردولتي دست 
به دس��ت هم دهند تا گردش��گران از همه 
ج��اي دنيا براي دي��دن ش��كاف طبقاتي ما 
صف بكشند، آن وقت هم كار هتلداران رونق 
مي گيرد، هم كار ش��ركت هاي هواپيمايي، 
هم كار فرودگاه ها و هم كار تاكس��ي دارها و 
رس��توران ها و همينطور زنجيروار مي بينيد 
كه الكي الكي اقتصاد كشور با همين شكاف 
طبقاتي از ركود خارج ش��د و به اين ترتيب 
توانس��تيم از يك تهديد، براي كشور فرصت 

بسازيم!
چهار: ماش��ين بيچاره كوتاه آمده و دوباره 
برگش��ته ام به جايي كه بودم، بين اقيانوسي 
از ماشين هاي شاس��ي بلند و همچنان دارم 
به مضمون آن تابلو فكر مي كنم كه »زندگي 
خودت را ب��ا ديگران مقايس��ه نكن«. خيلي 
مضمون خوب و اخالقي معركه اي است. سعي 
مي كنم چشم هايم را ببندم و به ماشين هاي 
شاسي بلند نگاه نكنم. اما چپ، راست، جلو، 
عق��ب در ميان خودروها ج��والن مي دهند. 
نمي ش��ود كه نديد. نمي تواني هم بگويي كه 
اينها ماشين شاس��ي بلند نيست، مثاًل ژيان 
آهاري اس��ت، يا پيكان اس��ت يا هوندا 125 
اس��ت، آدم در اين حالت دچار اسكيزوفرني 
مي شود و آرام آرام رابطه اش با واقعيت هاي 
دنيا كنده مي شود، يعني چيزهايي مي بيند 
در حالي كه آنها وج��ود ندارند و صداهايي را 

مي شنود كه در واقعيت نيستند. 
پنج: س��عي مي كنم با »زندگي خودت را با 
ديگران مقايس��ه نكن« خ��ودم را آرام كنم، 

اما ج��وش آورده ام. س��عي مي كنم ب��ا ايده 
توريس��تي كردن ش��كاف طبقاتي ذهنم را 
درگير كنم. اي��ده خيلي خوبي اس��ت و  اي 
كاش س��ازمان هاي دولتي گوش ش��نوايي 
داشتند، در آن صورت مي شد اين ايده را به 
يكي از اين سازمان ها فروخت و با پولش يك 
شاس��ي بلند خريد، اما اين سازمان ها مال از 
ما بهتران اس��ت. از ما بهتراني كه مي توانند 
ايده هاي مشابه توريستي كردن شكاف هاي 
طبقاتي را به اين س��ازمان ها بفروش��ند و با 
پولش پاركينگ خانه هايشان را پر از شاسي 
بلند كنند. اين وسط روانشناس ها و كساني 
هم كه مب��دع نظريه »زندگي خ��ودت را با 
ديگران مقايسه نكن« هستند به نفع شكاف 
طبقاتي كار مي كنند. هي ش��كاف طبقاتي 
زياد مي شود و هي اين آقايان دارند مي گويند 
زندگي خودت را با زندگي ديگران مقايس��ه 
نكن، باطن زندگي خودت را با ظاهر زندگي 
ديگران نسنج. هي ش��كاف بيشتر مي شود 
و هي روانش��ناس ها به ما مي گويند مقايسه 
نكن. چشم هايت را ببند و رانندگي كن. آخر 
آدم چطور مي شود چشم بسته رانندگي كند. 
چشم بس��ته فيلم ها را ببيند. چشم بسته از 
جلوي پاساژها رد ش��ود. چشم بسته از كنار 
برج ها عبور كند. چش��م بسته از كنار خبرها 
رد شود. قديم ترها چشم بستن فقط يك جا 
كاربرد داش��ت و آن هم زماني بود كه آدم ها 
مي خواستند به بستر بروند و بخوابند، اما حاال 
روز به روز بر كاربردهاي چشم بستن افزوده 
مي شود، به طوري كه مي خواهي وارد اقتصاد 
شوي بايد چشم هايت را ببندي، وارد سياست 
شوي بايد چشم هايت را ببندي، وارد فرهنگ 
شوي بايد چشم هايت را ببندي، به نظر من 
يك روز كسي از ميان ما جلوي آن بيلبورد، 
همه تعارف ها را كنار مي گذارد و داد مي زند 
من دلم مي خواهد زندگ��ي خود را با زندگي 
ديگران مقايسه نكنم اما اساساً چيزي ندارم 
كه آن را با داشته هاي ديگران مقايسه كنم! 

توريستي كردن شكاف طبقاتي با هدف جذب گردشگر!
شاسيبلندهاافسردهامكردهاند

نگاه

جناب خودرو! ارزش شما چند برابر جان من است
بت وارگي و انسان وارگي كاالي خارجي در بزرگراه هاي تهران

ماشينم وسط ترافيك احساس حقارت 
مي كند. همسايه هايش بدجور حالش 
را گرفته اند. ماش�ين هاي شاسي بلند 
دارند براي ماشين من زبان درمي آورند 
و مي گويند دهاتي! دهاتي! ماشين من 
بغض مي كن�د و وس�ط ترافيك جوش 
مي آورد. همين را كم داشتيم. دهه 60 
هم نيست كه ماشين آدم وقتي جوش 
مي آورد از زمين و زمان آدم بريزد دور و 
برت و ماشين جوش آورده را هل بدهند


