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تيتر مصور| تقديم با موشك
آنتونيو  رودريگز

انشاي بهاري فلسفه در خيابان كرگدن نامهنگاه آخر

در  ل�وور  اول:  پ�رده 
ايران

س��فر وزير خارجه فرانس��ه 
بع��د از س��ال ها ب��ه اي��ران 
احتماال فقط علل سياس��ي 
داش��ت و همزمان��ي آن ب��ا 
افتتاح نمايش��گاه لوور در موزه ملي، نيز به احتمال 
زياد اتفاقي است. اما حضور او در اين افتتاحيه قطعا 
اتفاقي نيس��ت. بنابر پروتكل هاي سياس��ي وقتي 
وزير خارجه كشوري در مراس��مي حضور مي يابد 
كه همتايش نيز در اين مراس��م حاضر باشد. البته 
همه كس��اني كه در مراس��م بودند انتظار داشتند 
وزير خارجه ايران نيز در اين مراس��م حاضر ش��ود 
ولي ايش��ان حضور پيدا نكرد. وزي��ر خارجه براي 
اجتناب از حضور در افتتاحيه حتما عللي داشته و 
به معناي سياس��ي حضور يا عدم حضورش در اين 
مراسم انديشيده است. اما اجتناب وزير خارجه ايران 
براي حضور در اين مراسم، وزير خارجه فرانسه را از 
شركت منصرف نكرد. چنانكه با وجود محدوديت 
وقت و تعجيل ب��راي رفتن به ف��رودگاه، هرچند با 
تاخير در نهايت خود را به مراسم رساند و توضيحات 
مربوط به نمايشگاه را با دقت و حوصله تعقيب كرد. 

پرده دوم: ايران در لوور
با فاصله كوتاه��ي پس از افتتاح نمايش��گاه لوور در 
موزه مل��ي، نمايش��گاهي از فرهنگ و هن��ر دوران 
قاجار در لوور النس برگزار ش��د؛ نمايشگاهي با نام 
ش��اعرانه »امپراتوري گل ه��اي س��رخ«. نامي كه 
وراي دغدغه ه��اي سياس��ي، اي��ران را به حيثيت 
لطيفش معرفي مي كند. نمايشگاهي كه مقدماتش 
با زحمت بس��يار فراهم آمد و در آن بيش از بيش از 
شصت موزه و مجموعه دار خصوصي سيزده كشور 
جهان، بيش از چهارصد و پنجاه اثر از آثار ش��اخص 
و كمترديده شده  شان را يكجا به نمايش گذاشتند. 
احتماال بنا به توصي��ه وزارت خارجه اي��ران بود كه 
رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري در افتتاحيه اين مراسم حضور نيافت 
چراكه همت��اي فرانس��وي او يعني وزي��ر فرهنگ 
فرانس��ه در روز افتتاحيه به مجلس احضار شده بود 
و اين احتمال مي رفت كه نتواند در مراس��م حاضر 
شود. ازقضا روز موعود فرارس��يد و بر خالف انتظار، 
وزير فرهنگ فرانس��ه كار مجلس را ختم و خود را با 
عجله به النس در فاصله دو ساعتي پاريس رساند تا 
مراسم افتتاحيه را از دست ندهد. هرچند كه حضور 
در مجلس مي توانس��ت بهانه خوبي براي اجتناب 
از حضور در مراس��م افتتاحيه باش��د، اما سخنراني  
حكيمانه ايشان درباره فرهنگ ايراني نشان داد كه 

حضور در اين مراسم برايش در اولويت بوده است. 
اگر اين رويداد، هر رويداد ديگري به جز نمايش��گاه 
مربوط به هن��ر و تمدن بود مس��لما اين پروتكل ها 
مراعات مي شد و نه وزير خارجه فرانسه در موزه ملي 
حاضر مي شد و نه وزير فرهنگ فرانسه در نمايشگاه 
قاجار. اما اين دو مراسم نشان داد كه رجال فرانسوي 
در امور فرهنگي تابع بالشرط پروتكل هاي سياسي 
نيستند و وقتي مي خواهند از آستانه فرهنگ عبور 

كنند كفش سياست را از پاي درمي آورند. 
بد نيست ما نيز كمي انعطاف و تدبير را به قاموس 
سياس��ي مان اضافه كنيم. مالحظات س��وداگرانه 
ديپلماسي مساله حوزه سياست است، اما فرهنگ 
صحنه س��وداگري نيس��ت. اي بس��ا فرهنگ اگر 
در قدوقامت شايس��ته حاضر ش��ود باطل السحر 
سوداگري در عرصه هاي ديگر شود. فرهنگ است 
كه مي تواند پروتكل هاي سياسي را كه دغدغه شان 
»افتخار دادن« يا »افتخار ندادن« به مراس��م هاي 
مختلف اس��ت به »افتخ��ار ك��ردن« از حضور در 
مراس��م تبديل كن��د چنانچه در دو مراس��م فوق 
چنين كرد. خصوصا درب��اره فرهنگ خودمان كه 
در پيش��گاه ش��كوهش، جدي ترين خط قرمزها 
خرد و ناچيز جل��وه مي كنند. فرهنگ��ي كه به ما 
بصيرت بخشيده؛ سرحدي از بصيرت كه بتوانيم از 
»نه«اي كه مي شنويم عبور كنيم و همچون »ني« 

طعم لذت بخش شيرين نهفته در آن را بچشيم. 

يكي از باوره��اي  قالبي رايج 
در مي��ان م��ا كه بس��يار هم 
تكرار مي ش��ود، اين است كه 
ش��خصيت آدم ها در سنين 
كودكي ش��كل مي گي��رد و 
هر چه آدم��ي از اين س��ن و 
سال ها دورتر مي شود، خميرمايه وجودش  متصلب تر 
مي ش��ود، به گون��ه اي كه در دهه س��وم به س��ختي 
بتوان ف��ردي را دگرگون كرد و در ميانس��الي و پيري 
چنين تحولي محال اس��ت. اين تحويل يا فروكاستن 
تربيت پذيري انس��ان به س��ال هاي كودكي و نهايتا 
نوجواني او اين پرسش را پديد مي آورد كه پس نقش 
اراده و اختيار انسان چه مي ش��ود؟ اگر اصل و اساس و 
بنياد آدمي در سنيني كه او كمترين نقشي در ساختن 
ش��خصيت خودش را دارد، پايه ريزي مي ش��ود، پس 
چرا فرد بايد كماكان بخواند و ببيند و تجربه كند و ياد 
بگيرد؟ به خصوص كه انسان دس��ت كم تا سال هاي 
آغازين كهنسالي كه جسمش به دليل كهولت، فرتوت 
و ناتوان مي شود، معموال در اوج توان تصميم گيري و 
انتخاب گري به سر مي برد. فيلس��وفان اما در برابر اين 
جبرگرايي مستتر و پنهان، قيام مي كنند و بر نقش عقل 
و اراده در برابر جبر زمينه و زمانه اصرار دارند. آنها عميقا 
بر امكان  تغيير و تحول تاكيد دارند و بزرگ ترين شاهد 
مثال شان نيز خودشان هستند. بس��ياري از فالسفه 
ب��زرگ در طول حي��ات فكري ش��ان دگرگوني هاي 
اساس��ي را تجرب��ه كرده ان��د و در بنيادي تري��ن 
انديشه هاي شان بازنگري كرده اند. براي مثال ايمانوئل 
كانت فيلسوف شهير آلماني، در دهه چهارم زندگي اش 
به طور جدي درگير پرسش هاي ديويد هيوم، فيلسوف 
انگليسي شد. به گونه اي كه به تعبير خودش از خواب 
جزمي بيدار ش��د و در طول قريب به 10 س��ال بنياد 
فلسفه اي را بنا گذاشت كه تاريخ انديشه بشري را عميقا 
دگرگون ساخت. كس��اني كه با تاريخ زندگي بزرگان 
آشنايي دارند، مي دانند كه اين دست تحوالت اساسي 
در همه ابعاد زندگي يك انس��ان امكان پذير اس��ت و 
اين همه نشانه آنكه تغيير هميشه ممكن است و چنان 
نيست كه فكر كنيم، مس��لوب االختياريم و نقشي در 

زندگي خود ايفا نمي كنيم. 

چيزي كه هميشه ذهن مرا مشغول مي كند 
اين اس��ت كه عايدي ميليون ها س��فري كه 
در نوروز اتف��اق مي افتد، در اتص��ال مردم به 
ريش��ه هاي فرهنگي خودش��ان چيست. به 
اعتقاد من صرف تقويت توريسم و اينكه افراد 
فقط براي خوش گذراني و تفريح سراغ موزه ها 
و ديگر آستان باستاني بروند، خاصيت موثري ندارد. در حقيقت نحوه 
معرفي آثار و مطالع��ه اي كه در مورد آنها ص��ورت مي گيرد و از همه 
مهم تر نوع مالقاتي كه بين مردم و آثار اتفاق مي افتد، بايد به صورتي 
باشد كه آنها را با بنيادهاي فرهنگي آشنا كند. اما در حال حاضر اين 
اتفاق رخ نمي دهد. هر ساله مسافران خرج زيادي مي كنند، راهي سفر 
مي شوند، جاده ها بسته مي شود، انسان ها كشته مي شوند و تمام اين 
اتفاقات رخ مي دهد اما براي من روش��ن نيست كه با وجود همه اين 
اتفاقاتي كه هر سال در ايام نوروز تكرار مي شود، چقدر با ارزش هاي 
بنيادين فرهنگ مان آشنا مي شويم. چه بس��ا اگر اين طور بود، امروز 
ميان آمار و اخبار مختلف نمي ش��نيديم كه ما دو برابر مردم جهان 
روغن مصرف مي كنيم و اين در حالي اس��ت كه ميزان روغن زيتون 
مصرفي براي هر نفر در ايران تنها 200 گرم در سال است و براي مردم 
دنيا اين حجم به چند كيلو مي رس��د. يعني در حال��ي كه آمار كلي 
مصرف روغن در كشور ما دو برابر ديگر كشورهاست اما روغن زيتون 
كه مفيد است را اينقدر كم استفاده مي كنيم. نمونه هاي اينچنيني 
زياد است؛ ما بيشترين واردات لوازم آرايش را داريم، بيشترين سزارين 
در كشور ما انجام مي شود، بيشترين عمل جراحي را داريم، بيشترين 
نمك دنيا را مي خوريم، بيشترين انرژي را مصرف مي كنيم و در نهايت 
هم كمترين كتاب دنيا را مي خوانيم. اين يعني اگر همه چيز سر جاي 
خودش بود و در تمام اين سال ها فرهنگ سازي درست در زمينه هاي 
گوناگون انجام ش��ده بود، ح��اال نيازي نبود مص��رف كاالي داخلي 
توصيه ش��ود و احتياجي نبود كه مردم را دعوت كنيم خودش��ان و 
توليدات شان را جدي بگيرند. اين نشان مي دهد در تمام اين سال ها ما 
سيستم خيلي موفقي نداشتيم كه از طريق صرف اين همه انرژي كه 
در اوقات فراغت نوروز و تابستان اتفاق مي افتد، مردم را با ريشه هاي 
فرهنگي خودشان و با كيفيت زندگي انسان ايراني در اين سرزمين 
آشنا كنيم كه اگر اين طور بود، ما امروز تا اين اندازه مشكل آب، واردات 
و استفاده از توليدات خارجي را نداش��تيم. اگر همه اينها را كنار هم 
بگذاريم به يك نتيجه مشخص مي رسيم؛ اينكه ما نحوه زندگي در 
اين سرزمين را از دست داده ايم و بلند نيستيم مانند اجدادمان زندگي 
كنيم چرا كه در گذش��ته نه تنها اين همه وابستگي به خارج نشيني 

وجود نداشته، بلكه ديگران از منافع كشور ما منتفع مي شدند. 

بهرام كه گ��ور مي گرفتي همه عم��ر/ ديدي كه 
چگون��ه گور به��رام گرفت؟ ش��ايد اگ��ر قاضي 
مرتض��وي جلوتر از اينها بيش��تر ب��ه ناپايداري 
دنيا مي انديش��يد عاقبتش اين نمي شد كه شد. 
متواضعانه به همه ارب��اب قدرت توصيه مي كنم 
كه با خط خوش بنويسند و باالس��ر خود بزنند 
كه »دايما يكس��ان نباش��د حال دوران« و »اين 
ميز/ نيز بگذرد«. بي قدرت ها هم خوب است كه 
نهاد ناآرام جهان را به خود يادآور ش��وند. يكي از 
كتاب هاي خوب و عبرت آموزي كه خواندنش را 
به فقير و غني و ضعيف و قوي پيشنهاد مي كنم 
»فرج بعد از شدت« اس��ت. اين كتاب را دست بر 
قضا يكي از قاضيان نامدار دوره عباس��ي نوشته. 
قضات بر مس��ندي تكي��ه مي زنند ك��ه بيش از 
ديگران بي ثباتي دهر را مي بينند. پزش��كان هم 
همين طور. نه اينكه باقي صنوف چشم ش��ان بر 
اين حقيقت مهيب بسته باشد، نه. عوام الناس هم 
اگر با چش��م باز به دور و بر خود نگاه كنند خيلي 
زود درمي يابند كه هيچ استقرار و استمراري در 
منصب و منزلت و ثروت و س��المت وجود ندارد. 
در زندگي هاي معمولي من و ش��ما هم مشهود 
و ملموس اس��ت كه »گهي زين به پشت و گهي 
پش��ت به زين«. مع ذلك قضات هر روز با وضوح 
بيشتري با باال و پايين دنيا مواجهند. محكمه ها 
بهترين آينه تغييرات پي درپي دنيا هستند و اگر 
قاضي و وكيل و دادستان و محتسب اندكي اهل 
عبرت باشند بهتر و آشكارتر از هر كس ديگري، 
زير و زبر ش��دن مداوم دنيا را درمي يابند، بلكه با 
گوشت و پوست خود تجربه اش مي كنند. مرگ 
منحصرا براي همسايه نيس��ت، زير و زبر شدن 
دنيا هم. اگر جلوي چش��م ش��ما ارب��اب قدرت 
از اس��ب مي افتن��د و از اوج حاكمي به حضيض 
محكومي درمي غلتند، پس براي شما هم افتادن 
و در غلتيدن محتمل است؛ لذا قاضي با فراست و 
زيركي چون ابوعلي محسن تنوخي مجموعه اي 
فراهم آورده تا بگويد هيچ شدتي نيست كه فرج 
درپي نداشته باش��د ايضا هيچ فرجي نيست كه 
خداوند به تداومش تضمين داده باش��د. خداي 
متعال چه از طريق وح��ي و چه از طريق آنچه بر 
زبان اوليايش جاري مي ش��ود پرده از مهم ترين 
سنت خلقت برداش��ته و ما را با اين حكم ازلي و 
ابدي آشنا كرده كه »فان مع العسر يسرا، ان مع 
العس��ر يس��را«. با اين حال آدمي زاد اهل غفلت 
است و عمدي و س��هوي از هوشياري مي گريزد. 
كار اصلي انبيا تذكر است و همه آنها كه در مكتب 
انبيا تربيت ش��ده اند اين ماموريت مه��م را پي 
گرفته اند. نويسندگان و شاعران و حكيمان آنچه 
نوشته اند و گفته اند جز يادآوري نهاد ناآرام جهان 
نبوده است. حافظ بيت زيبا كم ندارد اما اين بيت 
معروف »دال معاش چنان كن كه  گر بلغزد پاي/ 
فرشته ات به دو دس��ت دعا نگه دارد«، به جهات 
بس��ياري زيباتر از بقيه اس��ت. چيزي كه حافظ 
هوش��يار متفطن آن بوده همين لغزي��دن پا در 
امر معاش است كه معموال »ما« در كار و بار دنيا 
فراموشش مي كنيم. ش��ما هركه باشي و هرچه 
باش��ي از همه طرف در معرض لغزش��ي. حتي 
برصيصاي عابد هم بعد از آن همه تقشف بي حد 
و اندازه، پايش مي لغزد و با سر به زمين مي خورد. 
نكته اصلي اينجاست كه هيچ تضميني براي هيچ 
كس��ي وجود ندارد. انبيا و اوليا هم به اين جهت 
معصومند كه پيشاپيش خود را به تاييدات الهي 
موي��د كرده اند. يعني با ي��ادآوري مداوم گردش 
عالم و ت��وكل به ح��ق و اتصال به ج��ان جهان، 

مخاطرات سقوط را از سر خود دور كرده اند... 
ب��ه جه��ت عبرت ه��اي تاريخ��ي م��ا ج��زو 
خوش اقبال ه��ا بوده ايم. جايي ايس��تاده ايم كه 
نه تنها سقوط شاهنشاه آريامهر را ديده ايم بلكه 
فروپاشي كش��ورها و قدرت هاي بي همتا را هم 
به تماشا نشس��ته ايم. اين تعبير معروف سعدي 
را ما به عينه نظاره كرده ايم كه »ثروت به ش��بي 
و زيبايي به تبي« برود و رفته است؛ جلوي چشم 
ما هم رفته است؛ فلذا عقل حكم مي كند كه چراغ 
از بهر تاريكي نگه داريم و همه پل ها را پشت سر 
خراب نكنيم. كس��ي را قضاوت نمي كنم و حاال 
كه باب طعن به آقاي مرتضوي باز شده، در صف 
طاعنان نمي ايستم اما جسارتا عرض مي كنم كه 
اگر قاضي محكوم، جلوتر از اينها فرج بعد از شدت 
را خوانده بود و اگر به چشم اعتبار پرونده هاي زير 
دستش را ديده بود امروز كه از اسب افتاده همه 
كنجكاو پيدا كردنش و مشتاق مجازاتش نبودند و 
دستگاه قضا را براي يافتنش تحريض نمي كردند. 
من البته اخالقا خودم و رفقايم را سفارش مي كنم 
كه به قول خواجه غم افت��ادگان خوريم، اما از آن 
طرف به خ��ودم و ديگران تذكر ش��ديد و غليظ 
مي دهم كه زير و زبر ش��دن منحصر به شخص 
شخيص نام برده نيست، آسيا به نوبت است و ما 
نيز در معرض خطريم. راحت تر از آنچه فكر كنيم 
محتمل اس��ت كه در چرخ و فلك دنيا به اسفل 
برويم، يا خدا لطف كند به اعالي مان ببرد. اين زير 
و زبر شدن ها طبيعي است و از آنها گريز و گزيري 
نيست مگر به همان فرشته ات به دو دست دعا... 
غيرطبيعي غره شدن به دنيا و بد معامله كردن با 

خلق است. 

چراغ از بهر تاريكيروزگار از ياد رفته اجداد ما  تغيير هميشه ممكن استور تو بگوييم كه ني، ني شكنم شكر برم
سيد علي ميرفتاحسيد محمدمهدي حجت محسن آزمودهمحمد بهشتي

عكس نوشت هشتگ روز

روي يكي از كانكس ها 
نوشته ش��ده: »زندگي 
و  اس��ت«  ج��اري 
مي خواني��م:  ديگ��ري  كانك��س  روي 
»آرايش��گاه پريس��يما؛ مركز تخصصي 
گري��م ع��روس و... «. كانكس هاي ديگر 
ه��م هرك��دام مخص��وص يك ش��غل 
 هستند؛ خياط، آش��پز، نانوا و حتي مربي

 مهدكودك. 
هرك��دام از اي��ن آدم ها ي��ك كانكس 
دارن��د و جاي��ي ب��راي انج��ام كارهاي 
روزان��ه. زندگي در س��رپل ذهاب با اين 
كانكس ه��ا تعريفي دوباره پي��دا كرده. 
خانه ها خراب ش��ده اند و س��اختمان ها 
هم وي��ران. ام��ا چهارماه بع��د از زلزله، 
ش��هر دوب��اره ب��ه تكاپ��و درآم��ده و 
زندگي ها در كانك��س ادامه دارد؛ آنقدر 
ك��ه فالفل ف��روش قديمي ه��م دوباره 
مغازه اش را راه انداخت��ه و »فالفل هاي 
زلزله« را به دست مردم مي دهد. عكس 

از خبرگزاري تسنيم است. 

طنزپردازان هميش��ه حاض��ر در صحن��ه توييتر، 72 
ساعت است كه مشغول شوخي با خبر گم شدن سعيد 
مرتضوي هس��تند. آنها خب��ر مربوط به ص��دور حكم 
جلب مرتضوي و »گيرنياوردنش« را س��وژه كرده اند تا 
هش��تگ »مرتضوي« داغ و چشمه خالقيت هاي طنز و 

شوخي شان هم جوشان شود. 
اهال��ي توييتر فارس��ي كمي بع��د از داغ ش��دن اين 
هش��تگ كم نگذاش��تند و طرح��ي راه انداختند به 
ن��ام »جس��ت وجوي من��ازل« ك��ه در توييت ه��اي 
خود با طنز اع��الم مي كردند كه گم ش��ده و در خانه 
 آنها نيس��ت و آنقدر خانه به خانه بگردي��م تا باالخره

 پيدايش كنيم. 
آنچه مي خوانيد مجموعه اي از اين توييت هاي طنز و 
شوخي است كه در هشتگ »مرتضوي« جمع شده و 
نيازي به توضيح اضافه ديگري هم ندارد: »دكل نفتي 
گم ش��د و پيدا نش��د، از پيدا ش��دن او با من نگين«، 
»به دنب��ال توام من��زل به من��زل، پريش��ان مي روم 
ساحل به ساحل«، »فردي به نام سعيد ديريست گم 
شده...«، »س��عيد مرتضوي اگه اينجا رو مي خوني يه 
تماس با بگير، دنبالتن«، »ت��ازه فهميدم اون جريمه 

200 هزارتومني، عوارض خروج از كش��ورش بوده«، 
»بعد از گم ش��دن دكل نفتي، گم شدن مرتضوي رو 
هم گذاش��تيم تو رزومه«، »اگه از مامان من بپرسين 
كجاس��ت؟ مي گه تو هم��ون كابينت دوم��ي، جلوي 
چشمت. از قضا همون جا هم هس��ت و پيدا مي شه«، 
»هركي ب��رش داش��ته خ��ودش بذاره س��رجاش«، 
»خانم ها و آقايان هركي ديد يه دود س��فيد بفرس��ته 
باال، كمك كنيم مسووالن پيداش كنن، ثواب داره«، 
»هم س��رده، هم بارون مياد. من هم اگه جاي او بودم 
از جام تكون نمي خوردم تا هوا مساعد شه«، »قاضي 
مرتضوي اگه اس��مت رو س��رچ مي كن��ي، قوه قضايه 
دنبالته، برو يه جا قايم شو«، »سعيدم كجايي؟ دقيقا 
كجايي؟«، »حتي مامان ها هم نمي دونن كجاست«، 
»به نظرم رفته تو اتاقش ب��ه كارهاي بدش فكر كنه«، 
»خونه ما كه نبود، بده بغلي؛ طرح جس��ت وجو منزل 
به منزل«، »زير درخت آلبالو گم ش��ده... خبر داري؟ 
نه نه، بي خبري؟ نه نه«، »چه كس��ي سعيد مرتضوي 
مرا جابه جا كرد« و »چ��ن روزه وقتي مي رم بيرون تو 
خيابون چش��م مي چرخون��م، او رو نمي بينم. ممكنه 

سهو خارج پيدا كرده باشه، اومده كانادا«. 

كجايي، دقيقا كجايي؟

#  مرتضوي 

ش��ايد آن رواي��ت خاط��ره وار 
كوت��اه را كه از دكتر ش��ريعتي 
نقل مي كنند، ش��نيده باش��يد 
كه مي گويد وقتي دكتر كالس 
پنجم بوده، همكالسي گنده اي 
داشته كه ته كالس مي نشسته 
و براي او مظهر تمام پديده هاي 
چندش آور بوده )كچل بوده، سيگار مي كشيده و در 
آن سن وسال زن داشته( . سال ها بعد يك روز، وقتي 
شريعتي مشغول قدم زدن با همس��رش در خياباني 
بوده، به آن همكالس��ي برمي خورد؛ حاال خود دكتر 
هم زن داشته، سيگار مي كش��يده و كچل شده بوده. 
حاال حكايت ما اس��ت؛ ما كه نه، م��ن... در كودكي و 
نوجواني كه پرسپوليس��ي دوآتشه بودم، وقتي كسي 
)معم��وال مس��ن ترهاي فاميل( مي گفتن��د »من نه 
پرسپوليسي ام، نه اس��تقاللي، طرفدار تيم ملي ام«، 
اول بهت��م مي برد و بعد توي دلم ش��روع مي كردم به 
س��نجش ميزان بالهت آدمي كه هوادار يك باشگاه 

درست وحسابي نيست. 
حاال چند سالي است خودم هم همين طوري شده ام 
و گرچه هنوز هم وقتي پرسپوليس براي يازدهمين 
بار در تاريخ ليگ هاي ايران، آن هم براي دومين سال 
متوالي، قهرمان مي شود، دلم تندتر مي زند )در حالي 
كه اگر اين اتفاق براي اس��تقالل يا ه��ر تيم ديگري 
بيفتد، نه لبخندي به صورتم مي نش��يند، نه اخمي(، 
خوب مي دانم كه نمي ش��ود اس��مم را ي��ك هوادار 

واقعي گذاشت. حاال، حق مي دهم هواداران دوآتشه 
كه با ديدن من و ش��نيدن حرف هايم درباره فوتبال، 
مشغول سنجش ميزان بالهت آدمي شوند كه هوادار 
هيچ باشگاهي نيس��ت؛ نه داخلي، نه خارجي. با اين 
همه اما، ماهيت و فلسفه فوتبال هميشه برايم جالب 
بوده و حاال كه چند سالي اس��ت دقيق تر و عميق تر 
درب��اره اش مطالع��ه مي كن��م، جذاب تر هم ش��ده. 
جمله اي كليشه شده وجود دارد كه مي گويد »فوتبال 
عين زندگي است«؛ پر از فراز و فرود، پر از اميد و بيم، 

پر از شادي و اندوه...
 حاال در زمانه ما كه رس��انه و تبليغات مرزها و ذهن ها 
را درنورديده ان��د و بس��ياري از نس��ل هاي جدي��د 
بيش از آنكه با مفهوم زندگي آش��نا ش��وند، فوتبال و 
ستاره هايش را مي شناسند، بايد كم كمك بازنگري اي 
در اين جمله كرد و براي شان گفت كه »زندگي عين 
فوتبال اس��ت«؛ پر از فراز و فرود، پر از اميد و بيم، پر از 
شادي و اندوه. نبايد نااميد شد، بايد تالش كرد -يا حتا 
مبارزه- و بايد ايمان داشت. بعضي از ديدارهاي فوتبال 
از اين حيث، كيفيتي نمادين پيدا مي كنند؛ مثل بازي 
هفته قبل رم و بارس��لونا. معادالت منطقي مي گويد 
تيمي كه در ب��ازي رفت در نيوكمپ چه��ار بر يك از 
بارسلونا باخته باشد، بهتر است منتظر بازي برگشت 
نشود و با خيال راحت برود براي سال بعد برنامه ريزي 
كند. اما رم نشان داد كه اميد را به اين راحتي ها نبايد 
از دست داد. بله، ورق را برگرداند، در المپيكو سه هيچ 

برنده شد و در آسمان ها پرواز كرد. 

زندگي عين فوتبال است

كاوه فوالدي نسب

متن در حاشيه 

 يك- در ايام عيد، اق��وام نوجواِن 
يك��ي از دوس��تاِن افغان مان دچار 
سل ش��ديد شده بود. س��ل را يك 
روز بعد از بداحوالي اوليه او متوجه 
ش��ديم. بيس��ت وچهار س��اعتي 
كه نوج��وان بيچاره با ح��ال نزار و 
كمترين توان از اين بيمارستان به 
آن بيمارستان به قول ما پاس داده و در اصطالح پزشكي-

بيمارستاني »فاليت« مي شد. بعد از استيصال در گرفتن 
كمك، به ما متوسل شده بود كه مگر با پادرمياني ما به اين 
مريض در حال احتضار رسيدگي كنند. به نتيجه نرسيدن 
راهنمايي هاي تلفني و پس زدن در همه بيمارستان ها ما را 
به همراه بيمار به بيمارستاني كشاند كه در آن آشناهايي 
داشتيم. مسووالني كه ابتدا با آنها مواجه شديم از پذيرش 
بيمار ب��ا علم به اينكه او ش��رايط بس��يار خطرناكي دارد، 
به شدت سر باز مي زدند، با اين ادعا كه اين بيمار ناقل است 
و ممكن است ديگران را هم مريض كند. )اين را هم توجه 
داشته باشيد كه پزش��كان همه متفق القول مي گويند تا 
درد به استخوان نرس��د، افغانس��تاني ها به بيمارستان يا 
به قول خودشان به ش��فاخانه رجوع نمي كنند.(  اي كاش 
آن پزش��ك جوان يادگرفته بود و مي دانست كه همانقدر 
مسوول جان پنجاه نفر ديگر اس��ت كه مسوول جان اين 
يكي. اينها را گفتم تا به يك جمله كليدي در سخنان آن 
پزشك جوان اشاره كنم، هنگامي كه او مي خواست بيمار 
را »فاليت« دهد، گفت: »البته جان ايشان }هم{ محترم 
اس��ت و...« اگرچه اين ماج��را با مداخل��ه رييس محترم 

اورژانس ختم به خير ش��د، اما كابوس اي��ن }هم{ها به 
زودي حل نخواهد شد.

 دو- چندي پيش تر از اين رويداد، مس��تندي در رابطه 
با زندگي بسكتباليس��تي امريكايي در يكي از شهرهاي 
ايران ديدم. پس��ري سياه پوست، كامال تيپيك امريكايي 
و با موهايي بافته ش��ده. فيلم برش  هاي بس��يار جالبي از 
زندگي روزمره او بود. بسكتباليستي كه سطح بسكتبال 
س��وپرليگ ايران را از س��طح بازي هاي خياباني امريكا 
بس��يار پايين تر مي دانس��ت. ش��ايد براي همين تمايز و 
ديگر تمايزها ب��ود كه وقت��ي در خياب��ان راه مي رفت با 
صورت مهربان و خندان مردم مواجه مي ش��د، دوستان 
بسياري يافته بود كه مدام او را به رستوران هاي سنتي و 
الكچري شهر مي بردند يا شايد براي همين تمايز بود كه 
تيم فيزيوتراپي همگي كار خود را ره��ا كرده بودند و با او 
وارد گفت وگو شده بودند و البته سعي داشتند هرچه در 
توان دارند براي بهبود او انجام دهند. خانه بسكتباليست 
امريكايي محل رفت وآمد دوستان نويافته ايراني بسياري 
بود كه با }افتخار{ با او دوستي مي كردند. تنها گاليه او از 

ايران ماءالشعيرهاي ساده و دوري از همسرش بود. 
س�ه- تحليل و قياس اين دو رويداد نه در اندازه اين ستون 
اس��ت و نه در وس��ع دانش من. تنها به ياد يكي از نام آوران 
فرهنگ مان يعني »ابوالحسن خرقاني« افتادم كه مي فرمود: 
»هركه در اين سرا درآيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد، 
چه آن كس كه به درگاه باري تعالي به جان ارزد البته بر خوان 
بوالحسن به نان ارزد.« اما گويي سراي ما طي گذشت قرن ها 

دگر سرايي شده و با سراي ابوالحسن بسيار متفاوت است. 

سراي ابوالحسن، سراي ما

علي وراميني

زمانه برخورد

تخته   سياه حركات موزون

ته��ران مي��ان ه��واي زمس��تاني و به��اري گي��ر افت��اده. در س��اعت هايي از روز 
آفت��اب به آس��مان پايتخ��ت مي آي��د و كم��ي بعدتر ب��اد و باران ش��روع مي ش��ود. 
 هواشناس��ي مي گويد دم��اي ه��وا پايين آم��ده و اي��ن وضعيت ت��ا آخ��ر هفته هم 
ادامه دارد. روز دوش��نبه بيش��ترين درجه ه��وا 12 درج��ه و كمترين ه��م 7 درجه 
س��انتيگراد اس��ت. باران در آس��مان پايتخت ادامه دارد و ترافيك هم��راه با آن هم از 
 راه رس��يده. در بازار ارز فعال خبري نيس��ت و مي ش��ود به همين ثبات چند روز اخير

 اميدوار بود. 

تهران در آغوش هواي بهاري و زمستاني 
مژده  اي مردم كه بعد از هفت سال/  بايد اموالش شناسايي شود

حال ما خوب است اما خاوري / بايد احوالش شناسايي شود

اين خبر ساده است بايد علت/  جار و جنجالش شناسايي شود

محرمانه بود، بايد علت/  سند تو آل اش شناسايي شود

الغرض در فصل زيباي بهار / كيف كن از سرعت باالي كار

نيد فور اسپيد

مهدي استاد احمد 
شعر طنز


