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دعاي روز بيست و نهم ماه رمضان 

مردي كه جلوي تاكسي نشسته بود، گفت: »خدا كنه جمعه مراكش را بزنيم، اگه مراكش رو بزنيم، يه مساوي هم 
از پرتغال بگيريم، رفتيم دور بعد.« خانم مسني كه عقب نشس��ته بود، گفت: »ايشاال همه بازي ها را مي بريم.« پسر 
جواني كه كنار خانم مسن نشسته بود، گفت: »يعني هم مراكش رو ببريم، هم اسپانيا رو، هم پرتغال رو؟« زن گفت: 
»بله، اگه بچه ها بخوان ميشه.« پسر خنديد و گفت: »فوتبال كه اينجوري نيست، اسپانيا قهرمان جهانه.« زن گفت: 
»باشه، بخوان ميشه.« راننده تاكسي گفت: »خدا رو ش��كر كه دوباره جام جهاني شروع ش��د... مرديم از بس خبر 
حمله انتحاري و جنگ و كشت و كشتار شنيديم... مرديم از بس همه اش حرف قيمت دالر و يورو بود... خدا رو شكر 

كه يك ماه، فقط صحبت فوتباله.« زن مسن گفت: »يعني تو اين يه ماه ديگه جنگ و خونريزي تعطيل ميشه؟«

بسم اهلل الرحمن الرحيمدوباره جام جهاني...

اللهّم غّشني بالّرْحمِة واْرُزْقني فيِه الّتوفيِق والِعْصمِة وطّهْر قْلبي من 
غياِهِب التُّْهمِة يا رحيمًا ِبعباِدِه الموِمنين. 

خدايا بپوش�ان در آن با مهر و رحمت و روزي ك�ن مرا در آن توفيق 
و خودداري و پاك كن دل�م را از تيرگي ها و گرفتگي هاي تهمت اي 

مهربان به بندگان با ايمان خود.

مجله روز

شماره ۶۷ مجله »سينما و ادبيات« با نگاهي به سينماي 
روماني و كريستين مونجيو، كارگردان موج نو اين كشور 
منتشر ش��ده اس��ت. در بخش س��ينماي ايران موضوع 
»هميشه بحث برانگيز فيلمنامه« مطرح شده است. بهروز 
افخمي، بهرام توكلي، فريد مصطفوي و جواد طوسي در 
ميزگرد همين بخش بر ضعف هاي حوزه فيلمنامه متمركز 
مي شوند. آيا مشكل سينماي ايران تنها فيلمنامه است؟  
آثار كالسيك عنوان كلي پرونده ادبي اين شماره »سينما 
و ادبيات« است. »آثار كالسيك بخش مهمي از فرهنگ 
جوامع هستند؛ عالقه مندان به ادبيات مدرن تا كالسيك ها 
را نخوانند نمي توانند به درك درس��تي از آث��ار مدرن راه 
ببرند. مباحث نق��د، در رمان نيز مبتني بر كالس��يك ها 
هستند.« مباحث مربوط به كالسيك هاي باستاني تا آثار 
كالسيك مدرن در ميزگرد كاوه ميرعباسي، آبتين گلكار، 
ابراهيم دمشناس و محمدرضا گودرزي و در نشست رضا 
رضايي و كيهان خانجاني پيرامون رمان ۱۸۰۰ تا ۱۹۳۰ 
اروپا و امري��كا و مطالب احمد اخ��وت، علي اصغر حداد، 
محمود حدادي، محمود حس��يني زاد، خجسته كيهان، 
شاپور بهيان و... آمده است. اين شماره »سينما و ادبيات« با 

قيمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده و روي دكه است. 

سينما و ادبيات 

تيتر مصور|فوتبال وارد مي شود
دابروفسكي

در همين حوالي دروازه سرخ در حوالي ادبياتشليك از فاصله نزديك

هشت س��ال جنگ را بدون 
همراهي مردم پشت جبهه 
نمي ش��د ت��اب آورد. آنه��ا 
كه در مي��دان نب��رد بودند 
دل ش��ان قرص بود كه مردم 
پشت سرشان با آنان يك دل 
و يك صدايند. آنهايي هم كه همراهي نمي كردند- 
مثل محتكران زالو صفتي كه فق��ط و فقط به فكر 
زراندوزي بودند- مطرود و منفور مردم بودند. چيزي 
كه مردم را وا مي داش��ت تا با رزمندگان ميدان نبرد 
همدل و همصدا باشند وحدت نظر و عمل مدعيان 
انقالب بود. آنه��ا مي ديدند كه اغل��ب كارگردانان 
انقالب چي��زي از جنس همين مردمن��د و فاصله 
چنداني بين شعار و عمل آنها ديده نمي شود. حاال 
اما روز و روزگار ديگري است. بام تا شام شعار اقتصاد 
مقاومتي مي دهيم اما هيچ كس باورش نمي ش��ود. 
چرا؟ دس��ت به نقد به رفتار بس��ياري از ارگان ها در 
مس��ابقات جام جهاني نگاه كنيد. كش��وري كه از 
همه س��و مورد تحريم قرار گرفته چه نيازي به اين 
همه لشگركشي در جام جهاني دارد؟ تيم ملي نياز 
به تش��ويق دارد؟ خب،  هر كس دستش به دهانش 
مي رسد و مي تواند با هزينه شخصي اش راهي روسيه 
ش��ود، تش��ريف ببرد آنجا و تيم ملي اش را تشويق 
كند. چ��را بايد نهاده��اي دولتي خودش��ان را وارد 
اين ماجراها كنند؟ بردن كلي آدم به اس��م اركستر 
موس��يقي چه دردي از فوتبال م��ا را دوا مي كند؟ 
مردم اين هم��ه ريخت و پاش آش��كارا را مي بينند 
و آن وق��ت توقع داريد از من و ش��ما قبول كنند كه 
كشور مش��كل اقتصادي دارد؟ حق ندارند بگويند: 
پول براي خودشون هست به ما كه مي رسن مي گن 
نداريم! مي دانيد چه قدر از ضروريات مملكت به بهانه 
نداش��تن بودجه تعطيل ش��ده؟ مي دانيد خيلي از 
نهادها و ادارات از دادن حقوق پرسنل خود عاجزند؟ 
آن وقت يك لشگر راه انداخته ايم كه بروند روسيه و 
تيمي را كه خيلي ها معتقدند بيش از سه بازي انجام 

نخواهد داد تشويق كنند. حقيقتا كه: 
كار كرد جهان دون عجب است

همه سوگ است و نام او طرب است

عكس نوشت 

دي��دار ب��ا مددجوي��ان 
كميت��ه  و  بهزيس��تي 
امداد يكي از برنامه هاي 
هميش��گي رياس��ت جمهوري در ماه رمضان 
است. برنامه اي كه معموال اكثر رييس جمهورها 
در هر دوره اي آن را برگزار مي كنند و حس��ن 
روحاني ه��م در س��ال هاي گذش��ته آن را از 
دس��ت نداده و همراه آنه��ا بوده. امس��ال هم 
رييس جمه��ور در روزهاي آخر م��اه رمضان 
ميزبان اين مددجويان ش��د و خبرگزاري ايرنا 
هم عكس هاي اين مراسم را صبح چهارشنبه 
منتشر كرده. در ميان اين عكس ها كه مراسم 
را مثل هرسال نش��ان مي داد، يك تفاوت مهم 
وج��ود داش��ت و آن هم همين عكس اس��ت. 
عكس��ي كه مي بينيد احتم��اال در يك لحظه 
ناگهاني و بدون رعايت تش��ريفات در مراس��م 
گرفته ش��ده و لبخندي ك��ه روي لب��ان اين 
بچه هاست و دستي كه در دست اين كودكان 
اس��ت، فضاي عكس را بدون ش��عار و كليشه، 
دلنش��ين كرده اس��ت. با اين عك��س پرونده 

عكس هاي ماه رمضان خرداد ۹۷ را مي بنديم. 

در آس��تانه عيدفط��ر و كم��ي قب��ل از آنك��ه ماه 
مبارك رمضان تمام ش��ود، اهالي توييتر فارس��ي 
هش��تگ »عيدفط��ر« را راه انداختند و جش��ن را 
آغاز كردند. آنچ��ه مي خوانيد مجموع��ه اي از اين 
نوشته ها اس��ت كه اهالي  توييتر در آس��تانه عيد 
 فطر و ي��ك روز زودت��ر از ديدن ماه ن��و، در توييتر 

نوشتند:
»ج��ان عزيزت��ون ه��ر تبريك��ي دوس��ت دارين 
بفرس��تين اما تكراري نفرس��تين«،»چي شد كه 
تو عيد دونس��تن عيدفطر از بقيه عق��ب افتاديم؟ 
چرا مثل ن��وروز جش��ن نمي گيري��م؟«، »خوبي 
مهموني خ��دا اينه ك��ه وقتي تموم مي ش��ه، الزم 
نيست كس��ي ظرف ها رو بش��وره«، »ما يه رسمي 
داريم براي عيدفط��ر، پختن يه مدل ن��ون. منتها 
مامان م��ن به ان��دازه هم��ه جمعي��ت خاورميانه 
نون مي پ��زه، نمي دونم اين هم رس��مه ي��ا نه؟ اما 
به هر حال قش��نگه«، »حال و ه��واي عيدفطر در 
منطق��ه بلوچس��تان: خانم هاي بل��وچ لباس هاي 
س��وزن دوزي ش��ده رو آم��اده مي كن��ن و آقايون 
هم م��ي رن لب��اس از خياط��ي مي گي��رن. مردم 

ميان بازار خريد آجي��ل و ميوه و ش��يريني، براي 
طل��ب حاللي��ت و پذيراي��ي از مهمون هاي��ي كه 
عيد ميان خونه ش��ون«، »س��خت ترين قس��مت 
م��اه رمض��ان، روزه��اي آخ��ره. وقت��ي مي بيني 
فقط گرس��نگي و تش��نگي كش��يدي، روال عادي 
 زندگ��ي ات ب��ه ه��م ريخت��ه و دس��تت همچنان 
خالي��ه. بعد به عي��د فطر فكر مي كن��ي و مي بيني 
خ��داي عيدفطر همان خ��داي رمضان��ه؛ رحمان 
و رحيم«، »عيدفطر جش��ن گش��ايش س��ينه ها و 
شرح صدر اس��ت«، »طالبان به مناسبت عيدفطر 
س��ه روز آتش بس اعالم كرده و قول داده كسي رو 
نمي كش��ه؛ آدم اشك تو چش��مش جمع مي شه«، 
»االن تو س��ريال هاي ماه رمض��ان آدم بده، متنبه 
شده و مشكالت هم كم كم حل مي شن و عيدفطر 
هم ايش��اال عروس��يه«، »اين روزهاي ماه مبارك 
اگه حس مي كنين ضرر كردي��ن و ماه مبارك داره 
تموم مي ش��ه و دلت��ون گرفته، خوبه. ام��ا يادتون 
 باش��ه خودت��ون رو براي ش��ادي عيدفط��ر آماده 
كنين و اين روزها رو حس��ابي خ��وش بگذرونين و 

جشن بگيرين« 

تمام مي��دان س��رخ صداي 
»اي��ران، اي��ران« ب��ه گوش 
مي رس��د. ايراني ها در ميانه 
خيابان دور هم جمع شده اند 
و يك ص��دا ايران را تش��ويق 
مي كنن��د. س��مت راس��ت 
طرفداران پرو ايس��تاده اند و س��مت چپ مصري ها. 
همه كنار هم مي خندند و تيم كشورشان را تشويق 
مي كنند. فضاي عجيبي است. همه لبخند مي زنند و 
با مليت هاي ديگر عكس مي گيرند. جمعيت زيادي از 
مراكش آمده اند و اتفاقا سر و صداي بلندي هم دارند. 
مراكشي ها مهربان و محترم هستند. وقتي مي فهمند 
كه ايراني هس��تي براي تيم اي��ران آرزوي موفقيت 
مي كنند و مي گويند روز جمعه س��نت پترزبورگ 

مي بينيم تان. 
بعضي روس ها وقتي صداي ايراني ها و تشويق شان را 
مي شنوند چند دقيقه اي كنار گروه ايراني مي ايستند 

و عكس مي گيرند. 
گروه ديگرش��ان مي گويند »ما با همديگر دوس��ت 
هستيم، فارغ از تمام مسائل سياسي ما ايران را دوست 
داريم.« وقتي از ايراني ها درباره روس ها مي پرس��م، 
ايراني ها مشخص است كه كامال سورپرايز شده اند: 
»چقدر روس ها مهربان هس��تند، آنها فقط دوست 
دارند كه كمك كنند و با لبخند خودش��ان از ش��ما 

مي پرسند كه آيا نياز به كمك داريد؟«
فضاي پرشور و بي نظيري است. اما در كنار تمام اين 
زيبايي ها، امكانات ايراني ها از بقيه كش��ورها كمتر 
است. اينجا نه پرچم ايران به اندازه كافي هست و نه 
هيچ چيز ديگر. ايراني ها هم��ه دنبال لباس و پرچم 
ايران هستند و كسي نيس��ت تا اين گروه را حمايت 
كند. مردم خودشان گاهي اوقات براي بچه هايي كه 
خسته ش��ده اند آب مي خرند تا كمي حال شان جا 
بيايد. مس��كو هرروز شلوغ تر مي ش��ود و امروز بازي 

افتتاحيه جام جهاني باالخره آغاز مي شود. 
همه دنيا كنار هم جمع شده اند. همه فعال خوشحال 
هستند، هيچ تيمي نباخته و حذف نشده است، بايد 

منتظر تلخي ها  هم نشست. 

اين كه پخش مسابقات جام جهاني فوتبال 
در سالن هاي سينما از چه ضرورتي ناشي 
مي ش��ود، براي م��ن كه خيل��ي فوتبالي 
نيستم روش��ن نيس��ت. اگر صرف ديدن 
مس��ابقات باش��د كه االن ماش��ااهلل اغلب 
خانواده ها سينماي خانگي و تلويزيون هاي 
چند ده اينچي به اندازه پرده نمايش س��الن ش��ماره سه سينما 
عصر جديد در خانه دارند. راستي سينما عصر جديد هنوز زنده 
است؟ اگر قرار بر همدلي و همنفسي به هنگام تماشاي مسابقات 
باشد كه ظاهرا در برخي كشورهاي ديگر از جمله تركيه هم رايج 
است، پارك ها، قهوه خانه ها، كافي شاپ ها و ديگر اماكن عمومي 
غيرسينمايي، مكان هاي بهتري هستند. بنابراين به نظر مي رسد 
ماجرا سويه هاي ديگري هم دارد. مثال سودجويي پرديس هاي 
سينمايي كه اغلب هم سر و ته شان وصل است. واقعا اين استفاده 
از عالقه مردم نيس��ت كه آنها را براي ديدن مس��ابقه فوتبال به 
سينما بكشانيم و ازش��ان پول بليت بگيريم؟ چه منطقي پشت 
اي��ن معادله غيرعادالنه اس��ت؟ مگ��ر مديران س��ينماها بابت 
برگزاري مسابقات هزينه كرده اند؟ در عين حال تعطيل كردن 
نمايش فيلم و پخش فوتبال هيچ توجي��ه فرهنگي ندارد و مگر 
آقايان مسوول دايم از دغدغه هاي فرهنگي سخن نمي گويند؟ 
پس چرا در اين ايام فرهنگ را تعطي��ل مي كنند تا به هيجانات 
كنترل شده دامن بزنند؟ والبته در كنار اين نكاتي كه بر شمردم، 
مقوله امنيتي هم حتم��ا در اين تصميم دخيل ب��وده و خواهد 
بود. خوب اس��ت ديگر. يك ماه اس��ت كه مملكت در حال نيمه 
تعطيل به سر مي برد و حاال هم بالفاصله همگان اسير هيجانات 
جام جهاني مي شوند. باالخره ما نفهميديم در اين بازي كه جز 
شانس و خش��ونت و البته ممارس��ت چيز ديگري نقش ندارد، 
چه رازي است كه اين همه مش��تاق دارد؟ بارها اين پرسش را با 
دوست و همكار سابقم حميد رضا صدرمطرح كرده ام و هميشه 
هم پاسخ روش��ني نگرفته ام جز اينكه »فوتبال معركه است« يا 
»فوتبال زندگي است«. براي برخي البته همين طور است اما من 
گاهي كه نگاهي به تيتر روزنامه هاي ورزشي مي اندازم، به خاطر 
نوع ادبياتي كه به ويژه از سوي فوتبالي ها به كار مي رود، حالم بد 
مي ش��ود. اما در پايان مي خواهم بگويم دوستان فوتبال دوست 
حرف هاي م��ن و امثال م��ن را زياد جدي نگيري��د كه مي دانم 
نمي گيريد هم. جهان دارد به س��وي انديشه هاي اپيكوريستي 

پيش مي رود. شما با جهان همراه شويد. 

دانش آم��وز  »كاووس، 
بود كه عاش��ق ثريا ش��د 
و براي��ش نامه عاش��قانه 
فرستاد و تقاضاي عكس 

كرد. 
اول  كالس  ثري��ا 
دبيرس��تان بود، كاووس نامه را گذاش��ته بود 
الي كتاب ادبيات و به ثريا داده بود، توي يكي 
از كوچه هاي تنگ و باريك گ��وران اين كار را 
كرده بود، با اين همه قضيه لو رفت و دوس��تان 

ثريا تا مي توانستند مسخره اش كردند. 
گ��وران كوچ��ك ب��ود، هم��ه همديگ��ر را 
مي شناختند مخصوصا پس��رهاي دبيرستاني 
دخترهاي دبيرس��تاني را از خودش��ان بيشتر 

مي شناختند. 
دخترها ه��م پس��رهاي دبيرس��تاني را خوب 
مي ش��ناختند. دختره��ا كابوس كاج��و را از 
ديگران بيش��تر مي ش��ناختند چون كاج بود. 
مگر گوران چند پس��ر كاج دبيرستاني داشت. 
پس��ر بي ريخت و لوچي كه عينك نمي زد ولي 

درسخوان بود. 
روح انگيز همكالس ثريا بود. دوس��ت بودند و 
ق��وم و خويش. نمي دانس��ت ب��رادرش ثريا را 
مي خواهد وقتي فهميد كه كار از كار گذش��ته 
بود و ثريا نشسته بود گوش��ه حياط مدرسه و 

گريه مي كرد. «
رمان تازه بلقيس سليماني با عنوان آن مادران 
اين دختران در انتشارات ققنوس منتشر شده 

است. 
موضوع اي��ن رم��ان رابط��ه م��ادر و دختر را 
توصيف مي كند و درواقع ش��كاف بين نسل ها 
را نش��ان مي دهد. داس��تان با ي��ك زلزله آغاز 
مي شود. زلزله اي كه جلوتر مشخص مي شود، 
بدلي از يك زمين ل��رزه و فروريختن زمين در 

خود است. 
»اين روز روز پاره ش��دن بند ناف بين خودش 
و آنا هم ب��ود، از آن س��الي ك��ه اولين ب��ار آنا 
چند قدم��ي تا مهدك��ودك راه رفته ب��ود و او 
احس��اس خوب ف��ارغ البالي را تجرب��ه كرده 
بود س��ال ها مي گذش��ت، حاال دخترك آماده 
 بود پ��ر بگيرد. آي��ا او هم آم��اده بود آن��ا را پر 

بدهد؟ 
چهل س��الش بود، نصف موهايش سفيد شده 
بود و چند خواس��تگار درب و داغان را رد كرده 

بود. 
آپارتماني داش��ت و حقوق، آيا براي ش��روعي 
دوب��اره اينه��ا كافي بودن��د؟ اگر آنا مس��تقل 
مي شد شايد مي توانست از نو شروع كند، مگر 
نه اينكه خيلي از دختر هاي هم نس��لش هنوز 
ازدواج نكرده بودند، مگر نه اينكه چهل سالگي 

سن پختگي است و شكفتن.«
اغلب كاراكترهاي س��ليماني، زنان هس��تند؛ 
عالوه ب��ر كاراكترهاي اصلي، ش��خصيت هاي 
فرعي حاضر در طول داس��تان هم زن هستند. 
سليماني، ش��هري خيالي دارد به اسم گوران. 
در اين رمان زيس��ت دوگانه يك مادر از نسلي 
آرمانخواه و دختري از نسل آرمان گريز روايت 

مي شود. 
دوران كودك��ي و جوان��ي م��ادر داس��تان در 
گ��وران گذش��ته و حاال ب��ه ته��ران مهاجرت 
كرده. س��ليماني در اين اثر روزمرگي هاي يك 
معل��م را با دخترش ب��ه تصوير مي كش��د و به 
 نوعي يك شكاف بين نس��لي در كتاب روايت 

مي شود. 
بازي آخ��ِر بانو، بازي ع��روس و دام��اد، خاله 
بازي، من از گوراني ها مي ترس��م، سگ سالي، 
به هادس خوش آمديد و ساِل خرگوش از آثار 
خانم سليماني است كه اغلب با استقبال خوب 

خوانندگان و رسانه ها روبه رو شده. 

هشتگ روز

براي جشن و سرور آماده مي شويم

يك گوراني در تهراندر لحظه زندگي كن  دوستي ميان ملت هااقتصاد مقاومتي و جام جهاني
اسداهلل امرايياحمد   طالبي نژادسهيل سراييانسيدعبدالجواد  موسوي

# عيدفطر

داس��تاني قديم��ي اس��ت ك��ه 
بزرگ ترها به نوجوان��ان و جوانان 
يا بزرگ نماها به آناني كه ش��ور و 
هيج��ان را هنوز از ي��اد نبرده اند، 
نگاهي عاقل اندر سفيه مي اندازند 
و ش��وق دنبال كردن مس��ابقاتي 
چون ج��ام جهان��ي را ك��ه دوره 
تازه اش امروز شروع مي شود، نتيجه سادگي و ساده لوحي 
مي دانند. مي گويند پول و س��ودش براي آنهاست؛ شما 
چرا حنجره هاي تان را پاره مي كنيد و خودتان را خسته؟ 
اين نوع برخورد به ويژه اگر با ذكر مثال هايي از سودهاي 
كالن، زد و بندهاي پش��ت پرده، ش��رط بندي ها و دست 
داش��تن كارتل هاي بزرگ اقتصادي در رق��م زدن نتايج 
بازي ها همراه ش��ود، نچ نچ برانگيزتر به چش��م مي آيد و 
چه بسا برخي از همس��ران مردان فوتبال دوست را با راي 
آن بزرگ ترهاي عبوس، دمس��از كند و در ممانعت آنان 
از ابراز هيجانات فوتبالي ش��وهران گرامي، دستاويزهاي 

بزرگ تري در اختيارشان بگذارد. 
اما دل سپردن به فوتبال و وجد و ش��ور فشرده اين دوره 
تقريبا يك ماهه، بس��ان هراسان ش��دن از فيلمي خوب 
س��اخته ش��ده و باطراوت در دل ژانر وحش��ت اس��ت. 
ساده انگارانه خواهد بود اگر به سياق احمد ميراحسان در 
يكي از قس��مت هاي برنامه تلويزيوني »سينما ماورا« در 
دهه گذشته، نترسيدن در فرآيند تماشاي فيلمي متعلق 
به سينماي وحشت را نتيجه »بلد بودن فرمول هاي اين 

ژانر« بدانيم. در حالي كه از پايه و اس��اس، ماجرا درست 
وارونه است: مردم از همان دوره سينماي صامت و بعد در 
اوايل دوران ناطق شدن، از پديده ژانر استقبال مي كردند 
چون خوب و پيشاپيش مي دانس��تند قرار است در يك 
وسترن چه ببينند. توقعات از پيش مشخص، هم به ذهن 
و احساس شان مسير مي بخشيد و هم به هيچ روي مانعي 
براي تازگي و غافلگيري نبود. چ��ون »چگونگي« پيش 
رفتن هر فيلم، مهم تر از »چيستي« آن و كليات ژانري اش 
بود. تمامي حيات س��ينما كه همچنان در جريان اصلي 
بزرگ ترين صاحب صنعت��ش يعني هالي��وود بر همان 
مدار ژانر مي گردد، وابسته به همين نيم سطر ساده است: 
مي داني چ��ه در فيلم ژانر خواهد گذش��ت؛ اما نمي داني 

چگونه. 
همين جمله را در وصف فوتبال، بازنويس��ي كنيد. ناچار 
خواهيد شد در اينكه پيش��اپيش »مي داني« چه خواهد 
گذش��ت، ترديد كنيد. همين، براي جذابيت گسترده تر 
فوتب��ال در قياس با س��ينماي ژانر كفاي��ت مي كند. در 
نتيجه، روزهاي پراش��تياقي در راهند؛ حتي اگر با فقدان 

ايتاليا، جماعتي سوگوار باشيم. 

جام جهاني و تئوري ژانر

امير  پوريا

ميكروسكوپ خصوصي من

بيست و چهار ساعت است زن و مرد معترض شده اند 
و در ش��بكه هاي مجازي دنب��ال »چرايي« طرحي 
هس��تند كه در ضلع غربي ميدان وليعصر به تصوير 
كشيده شده؛ طرحي از طرفداران تيم ملي ايران كه 
همه مرد هستند و هيچ نش��اني از يك زن طرفدار 
در آن نيست. معترضان سوال هاي مختلفي دارند و 
البته نتيجه گيري هاي متفاوت. آنهايي كه ميانه رو 
هس��تند، اينكه حداقل در اين ط��رح اقوام مختلف 
ايراني لحاظ ش��ده نش��انه مثبتي قلمداد مي كنند 
و بعد مي پرس��ند: »آيا ط��راح براي كش��يدن زنان 
طرفدار تيم ملي مشكل داش��ت؟« يا »آيا طرفداري 
زنان از تيم ملي فوتبال ايران در جام جهاني هم مانند 
استاديوم رفتن ممنوع اس��ت؟«. اما از آن طرف و در 
جبهه معترضان، اين نگاه معت��دل و ميانه رو وجود 
ندارد و اظهارنظرها آنقدر تند و تيز است. يك طرح 
ساده در گوشه اي از ش��هر تهران، بخشي از مردم را 
ناراحت كرده و مس��وولي هم نيس��ت كه پاسخگو 
باش��د. نكته جالب تر اينكه پيش از اين و در همين 
نقطه از ميدان وليعصر طرح هاي ديگري از ايراني ها 
بود ك��ه زن و م��رد را كن��ار يكديگر و فعال نش��ان 
مي داد. اما حاال جاي زنان خالي اس��ت و خالي تر از 
آن جاي نمادها و المان هاي ش��هري كه مردم را به 
همدلي و اتحاد دعوت مي كن��د. نيمي از جامعه، در 

اين طرح ناديده گرفته شده اند و از آن مهم تر آرامش 
رواني شان به بازي گرفته ش��ده. حاال براي قضاوت 
زود است، اما مي ش��ود پرسيد كه نيت كساني است 
كه برنامه ريزي، اجرا و س��رمايه گذاري اين طرح را 
در ش��هر تهران به عهده گرفته اند، چه بوده؟ بايد از 
اين دوستان پرسيد كه براساس كدام ايده خالقانه يا 
ديده ها و شنيده هاي آنها فقط مردان جامعه ايراني 
طرفدار فوتبال هس��تند و زنان حوصل��ه فوتبال و 
تماشاي آن و توجه به تيم ملي ايران در جام جهاني 
را ندارند ؟ بايد پرسيد خبرها را نمي خوانند و از حال 
و هواي مردم در اين روزها خب��ر ندارند و نمي دانند 
همين سرگرمي يك ماهه چطور مي تواند بخشي از 
توجه ها را از خبرهاي بد به س��مت يك اتفاق سالم 
و ملي جلب كند؟ وقتي همه مردم جهان قرار است 

يك ماه فقط از آن تيم ملي فوتبال كشورشان باشند 
و حمايت و همدلي را ش��عار اصلي خود كنند، چرا 
بايد چنين ضرب��ه اي به همراهان تيم مل��ي زد و در 
دقيقه نود همه چي��ز را بهم ريخت؟ اين دوس��تان 
در كدام طرف ايس��تاده اند و چق��در دغدغه اتحاد و 
همدلي ملي دارند؟ چرا درب��اره يك موضوع به اين 
سادگي بي خود و بي جهت هياهو ايجاد مي كنيم؟و ... 
كاش در انتهاي اي��ن ماجرا اين طرح يك اش��تباه 
گرافيكي و ناخواسته، توسط مديران و مسووالنش 
معرف��ي نش��ود و يك ب��ار ب��راي هميش��ه بدون 
سياست زدگي و حاشيه هايي از اين دست به اهميت 
شهر و تبليغات محيطي فكر كنيم و بخشي از مردم 
را بيش��تر از اين دل زده و دور از همدلي و همراهي با 

يكديگر نكنيم. 

خشم نكاريم تا قهر درو نكنيم
زير ذره بين 

سروش صحت

نازنين   متين نيا


