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مردي كه جلوي تاكسي نشسته بود، گفت: »واي چقدر هوا 
گرم شده« كسي چيزي نگفت. 

چند لحظه بعد مرد دوب��اره گفت: »چقدر گرم��ه... آتش از 
آسمان مي ياد.« 

جواني كه عقب تاكس��ي نشس��ته بود گفت: »كريس��تيانو 
رونالدو رفت يوونتوس.« 

مردي كه جلوي تاكس��ي نشس��ته بود گفت: »واي، بيچاره 
شديم، فقط همين را كم داش��تيم كه رونالدو بره يوونتوس« 

جوان گفت: »مسخره مي كنيد؟« مرد گفت: »آخه پسر خوب، 
اين همه دردس��ر و گرفتاري داريم، چه فرقي مي كنه رونالدو 

كجا باشه.«  
پس��ر جوان گفت: »براي من ف��رق مي كنه، چ��ون من رئالي 

هستم.« 
مرد گف��ت: »حاال مثال ت��و ناراحت باش��ي كه رونال��دو رفته 

يوونتوس، چيزي فرق مي كنه؟... رونالدو برمي گرده رئال؟« 
جوان گفت: »مگه ش��ما كه هي مي گي هوا گرمه، هوا گرمه، 

چيزي فرق مي كنه يا هوا خنك مي شه؟« 
راننده گفت: »اين كه هوا گرمه براي شما مهمه، اين كه رونالدو 
هم رفته براي ش��ما مهم��ه، هيچ كدام را هم هي��چ كاري اش 
نمي ش��ه كرد، دنيا پر از چيزهاي مهميه ك��ه هيچ كاري اش 

نمي شه كرد.« 
زني كه عقب تاكسي نشسته بود، گفت: »پر از چيزهاي مهمي 

كه يك كاري اش مي شه كرد، هم هست« 
راننده گفت: »بله« و بحث همين جا تمام شد.

مهم و غيرمهم

تيتر مصور|نجات پسربچه هاي تايلندي از گرفتاري در غار
گارگالو

در حوالي ادبيات شليك از فاصله نزديك كرگدن نامهدر همين حوالي

هشتگ روز

را  پژم��ان  احم��د 
آهنگساِز  بي سروصداترين 
خوش صداترين آهنگ هاي 
اركس��ترال اق��وام ايران��ي 
زادروزش  و  مي شناس��م 
را روزي مه��م در تاري��خ 

موسيقي ايران مي دانم. 
سال ها آرزوي ديدن خالق ماندگارترين موسيقي 
تم��ام دوران نوجواني و ش��ايد تم��ام زندگاني ام، 
زماني به پايان رسيد كه در مقام يك استاد كامل، 
مهم ترين درس شناخت موس��يقي اقوام و نواحي 
ايران را در چند جمله برايم خالصه كرد و آنچه كه 

از زبان او شنيدم نقشه راهم شد. اما چگونه؟
احم��د پژم��ان ن��ام آهنگس��از و موس��يقيداني 
بي سروصدا و بي حاشيه اي بود كه در دهه شصت، 
با يكي از آثارش كه به اتفاق علي رهبري س��اخته 
بود، صداه��اي رازآلودي را جادوگران��ه در ذهن و 
حافظه من و شايد بيشتر هم نس��الن و هم ساالن 
من به عنوان حافظه ش��نيداري قرار داد. امروز اگر 
بخواهم منصفانه و ب��دون مالحظه به اين موضوع 
نگاه كنم، بايد اعتراف كنم كه تمام آينده خودم را 
تحت تاثير و نفوذ مستقيم آن موسيقي و عاطفه و 

عشق دروني شده در ساختار آن صداها مي بينم. 
نوجوانكي بيش نبوديم كه سريال دليران تنگستان 
در يكي از دو شبكه تلويزيوني پس از انقالب پخش 
مي شد. به خوبي با ياد دارم كه درك و دريافتم از آن 
س��ريال در آن روزها در سه عامل خالصه مي شد: 
اول موس��يقي اي كه مي ش��نيدم، دوم تفسيري 
كه به واسطه موس��يقي از تصاوير در ذهنم شكل 
مي گرفت و س��وم روياهاي آهنگين��ي كه پس از 
تماشاي سريال دليران تنگستان، خواب شب هاي 

مرا مي ربود. 
»رييس��علي دلواري« و »خالو حس��ين دشتي« 
در كنار ساير اس��طوره هاي مبارزه فضاي چپ آن 
روزها، دو تن از قهرمانان مبارز تصورات سال هاي 
نوجواني من ش��ده بودند. روي صحنه هاي مبارزه 
آن دو قهرمان، صداي ش��يپور ها و س��نج دمام ها 
باالرون��ده در پ��س ضرب��ات س��ترگ طبل ها و 
مويه هاي غمبار فلوت در زمينه شيپورها كه فضاي 
بهت آوري را تجس��م مي كرد كه تمام ش��ب ها در 
روياهايم، نگاه ه��اي حي��رت زده مردمان جنوب 
كش��ورم را مي ديدم كه ناباورانه يورش اشغالگرانه 
بيگانگان را در خانه خود به نظاره نشسته بودند و 
دل در گروي مبارزه قهرمانان خود داش��تند براي 

رهايي از جور تحقير متجاوزان. 
همه آنچه به اختصار از تاثير عميق سريال دليران 
تنگستان گفتم، تماما به ياري آهنگ ها و قطعات 
غني و شگفت انگيز آن بود. آهنگ هايي كه از نبوغ 
و ش��ناخت عميق از تاريخ و فرهنگ و موس��يقي 
مردمان جنوب به خصوص بوشهر و تسلط بي كم 
وكاست از موسيقي علمي بر آمده بودند و در ذهن و 
دل من و اغلب بينندگان سريال ورود يا نفوذ پيدا 

مي كردند. 
همه س��ال هاي پس از تماشاي دليران تنگستان، 
در آرزوي كش��ف راز و جادوي موسيقي آن بودم. 
سال ها گذشت و همان موس��يقي كه مرا مسخ و 
مس��حور خود كرده بود به همراه چند اثر ديگر از 
هنرمنداني ديگر، پايم و راهم را به موسيقي اقوام 
و نواح��ي هدايت كرد و زمينه س��از آش��نايي ام با 
موس��يقي جنوب و همزمان ش��مال ايران ش��د. 
در پس ش��ناخت مقدماتي از موس��يقي هايي كه 
پيوندي مس��تقيم با فرهنگ هاي بومي و خارجي 
داشتند، جهان پر رمز و راز موسيقي قومي و نواحي 

در ذهن من شكل گرفت. 
كارم به مستندس��ازي از موس��يقي اقوام كشيد 
كه از دس��ت رفتن چند هنرمند از تبار پيشينيان 
موس��يقي قومي، ايده فس��تيوال آين��ه دار را در 
ذهن مان قوت بخشيد. فستيوال موسيقي اقوام كه 

اكنون پنجمين سال را پيش رو دارد. 
چند ماه از نخستين س��ال آينه دار گذشته بود كه 
فرصتي پيش آمد ك��ه از احمد پژم��ان بخواهم با 
شناخت وسيع و كم نظيري كه از موسيقي جنوب 
دارد، هنرمنداني را به ما معرفي كند تا به سراغ شان 
برويم و پاس��خ ايش��ان همان درس بزرگي بود كه 
ساده و بدون هيچ ادعايي، همچون تمام درس هايي 
كه در تم��ام طول زندگ��ي اش بدون هي��چ قيد و 

شرطي خالصانه در اختيار همگان قرار داده بود. 
درس آن روز استاد مسير آينده آينه دار را ترسيم 
كرد. جمالت ساده بود اما برآمده از حاصل بيش از 
شش دهه تجربه و دانش عميق موسيقيدان بزرگي 

چون احمد پژمان. 
گفت: هرگز نخواه كه كسي يا كساني افرادي را به تو  
معرفي كنند. بايد خودت راه بيفتي و شهر به شهر و 
روستا به روستا در جس��ت وجوي افرادي باشي كه 
در گوشه و كنار روستاها و شهرهاي كوچك زندگي 
مي كنند و ش��ايد تا ح��دودي موس��يقي موروثي 
گذش��تگان خود را از حفظ دارند و اجرا مي كنند و 

هنوز در موسيقي شهري غرق نشده اند. 
اين درس او راز ت��داوم و قوام ايده آينه دار ش��د و 
من به سهم خود فستيوال آينه دار را وامدار احمد 
پژم��ان و محمدرضا درويش��ي مي دانم. اس��تاد و 
شاگردي كه مسير آينه دار و خودم را مرهون خود 

كردند. 
عمرشان بلند و با عزت باد.

عكس نوشت 

عكاس خبرگزاري ميزان در سطح شهر تهران چرخيده و از مردمي كه براي گذران زندگي خود 
بايد به خيابان بيايند و بي خيال دماي هوايي كه روزبه روز باالتر مي رود و گرمايي كه خود را به 
زندگي ما تحميل كرده، عكاسي كرده است. مجموعه  عكسي كه ديدني است و از زندگي روزمره 

در دامن تابستان و گرما مي گويد. عكسي كه مي بينيد از اين مجموعه انتخاب شده است.

تسليتي براي مردم »س��نندج«، همه آن چيزي بود 
كه روز چهارش��نبه در هش��تگ »س��نندج« رخ داد. 
اهالي توييتر فارس��ي صب��ح خود را با خب��ر تصادف 
يك اتوبوس مس��افربري با تانكر حامل س��وخت آغاز 
كردند و كش��ته  ش��دن هموطنان در اين حادثه. بعد 
از آن هرچه در توييتر فارسي رخ داد، تحت تاثير اين 
حادثه سهمگين و وحش��تناك بود و ابراز همدردي با 
مردم كردس��تان. آنچه كه مي خوانيد مجموعه اي از 

توييت هاي هشتگ »سنندج«   است: 
»بايد بري س��نندج تا بفهمي چه مردمان خوبي داره 
كه هميش��ه مورد بي مهري بودن. غم اي��ن روزهاي 
سنندج جانس��وزه«، »7 مهر 1395، نماينده مريوان 
خواس��تار ش��د: جلوگيري از ت��ردد تانكرهاي حامل 
س��وخت در جاده هاي س��نندج... «، »سال هاس��ت 
كه مردم ش��كايت مي كنند از نفتكش ه��ا توي جاده 
كردس��تان. مي ش��د تدبيري انديش��يد و نكرديم«، 
»زنده زنده توي آتيش سوختن، دردناك ترين مرگ 
روي زمين«، »سنندج تس��ليت، كردستان تسليت، 
ايران تس��ليت«، »هركدوم از ما مي تونس��تيم تو اون 
اتوبوس باش��يم و اين اتف��اق برامون بيفت��ه. هرچي 

مي خوام بهش فكر نكنم نمي شه«، »مگه شب ها تردد 
كاميون سوخت ممنوع نيست؟!«، »اينجا دير بخوابي 
يا زود بيدار ش��ي باختي، اومدم بخواب��م حادثه تانكر 
س��وخت رخ داد«، »درد و رنجي كه كشيدن غيرقابل 
تصوره«،   »نفت براي ما... تو اين اتوبوس س��ه تا برادر 
بودن دنب��ال كار«، »از خانواده هاي داغديده خجالت 
بكش��يد و يه بار يه ماجرا رو سياس��ي نكنين«،  »آيا 
هنوز لحظه ب��ه لحظه با اخبار مي مي��ري؟«،  »آنقدر 
ترسناكه كه نمي شه حرف زيادي زد: قيرداغ و شعله 
و انسان«، »امشب تمام ش��هر من سوخت«، »مامان 
براي هراتفاق ناگواري يه س��بك خودش مرثيه داره. 
تا ديروز با هر دوش��ي كه مي گرفتي��م مي گفت االن 
خرمش��هري ها تو بي آبي چه مي كن��ن. امروز از صبح 
با هر عرقي كه ريختيم مي گه بمي��رم براي مادرهاي 
مس��افر س��نندج، س��وختگي خيلي عذابه«، »اينكه 
بهت پيام ب��دن از مس��ير ترمين��ال نيا، هن��وز بوي 
گوشت سوخته مياد خيلي خيلي تلخه« و »سرزمين 
مادري ام تو هميشه از رنگ و موسيقي و شعر و رقص 
و مهرباني براي ما گفتي... رخت عزا سزاوارت نيست؛ 

غم از تو دور«. 

قاسم سليماني مورد احترام 
خيلي هاس��ت. داليل��ش را 
قب��ال نوش��ته ام. مختصر و 
مفيدش اين كه: 1- سردار از 
تماميت اين آب و خاك دفاع 
مي كند. 2- سردار مرد ميدان 
عمل است و با الف و گزاف نس��بتي ندارد. 3- سردار 
بابت حماسه هايي كه آفريده از مردم طلبكار نيست 
و فكر نمي كند چون جانش را در دف��اع از اين آب و 
خاك كف دستش گذاشته پس كسي حق ندارد به 
كنسرت برود. 4- س��ردار در زمره پاكدستان است و 
كسي تا به حال نشنيده كه فالن برج متعلق به او يا 
فرزندانش است. 5- س��ردار از قدرت و نفوذش براي 
رس��يدن به قدرت اس��تفاده نمي كند و نردباني هم 
نمي شود براي به قدرت رس��يدن ديگران. 6- سردار 
ش��كل عقيده اش زندگي مي كند و م��ردم تعارضي 
بين گفته ها و عملكرد او نمي بينند. قطعا به اين موارد 
مي توان نكات ديگري را هم افزود اما در ذهن اين بنده 
كم ترين اين موارد پررنگ تر از ديگر موارد بود. چيزي 
كه باعث شد يك بار ديگر به ياد قاسم سليماني و آن 
يادداشت قديمي بيفتم بد و بيراه هايي است كه اين 
روزها دوستان به اصطالح انقالبي نثار سردار سليماني 
مي كنند. آن هم به اين دليل كه س��ردار در بيانيه اي 
به حماي��ت از آقاي روحاني پرداخت��ه. معناي ديگر 
مخالفت اين دوستان اين است كه سردار سليماني 
تا وقتي محبوب ما است كه پاي حرف هاي مارا مهر 
تاييد بزند وگرن��ه او به خودي خ��ود هيچ احترامي 
ندارد. من نمي گويم بايد سردار سليماني را به حكم 
هر آنچه خسرو كند ش��يرين بود، چشم بسته تاييد 
كرد و قربان صدقه اش رفت اما يادمان نرود س��ردار 
سليماني صرفا يك كنشگر سياسي نيس��ت. او در 
مقام و جايگاهي ق��رار دارد كه نمي توانيم از او انتظار 
داشته باشيم به شكل دوس��تان حزبي و جناحي ما 
حرف بزند. ما نيز گاهي تعريف و تمجيدهاي سردار از 
برخي سياستمداران را نمي پسنديم اما نه به او دشنام 
مي دهيم و نه از او انتظارات بيجا داريم. دشمني هم 

حتي آدابي دارد كه ما آن را از ياد مي بريم. 

»يازده سال قبل از تولدم جنگ جهاني دوم 
به پايان رس��يده بود و من هنوز هم مي توانم 
مكالمه ه��اي م��ردم را درباره آن بش��نوم؛ 
گويي جنگ هنوز به پايان نرس��يده. مردان 
سپيدموي، مانند روح هاي بي كفايتي كه توان 
معلق ماندن در هوا را ندارند، لنگان لنگان در 
خيابان پرسه مي زنند...« يوسيپ نواكوويچ، رمان نويس و نويسنده 
داستان هاي كوتاه، كانادايي كروات است. اين نوسينده را بار اول در 
مجله گلستانه معرفي كردم و به همراه آن مصاحبه اي اختصاصي 
با ايشان داشتم. كتاب »قطار سريع السير يوگسالوي« با مضمون 
جنگ و تبعيد، همراه با طنز و خيال بافي، ب��ه اتفاقات و رخدادهاي 
يوگسالوي و جنگ هاي داخلي بالكان پس از فروپاشي يوگسالوي 
پرداخته اس��ت. الهه ش��مس نژاد اين مجموعه را ترجم��ه كرده و 
انتشارات مرواريد ناش��ر آن اس��ت. در اين مجموعه دوازده داستان 
به نام هاي »سبيل سفيد«، »عسل در الش��ه«، » درختان بلوط«، 
»نيرنگ داچ«، »صبور باش«، »هنگامي كه مقدس��ين مي آيند«، 
»ارثيه دود«، »دروازه بان ايده آل«، »بلگراد جديد«، »خوددرماني«، 
»نوع ديگري از عشق« و »دو دوست، همس��فر در يك قايق« آمده 
است. داستان سبيل سفيد به ذكر خاطرات آدم هايي مي پردازد كه 
عزيزترين كسان خود را در جنگ از دست داده اند و موي و ريش شان 
از اين غم يك شبه سفيد شده است. اين آدم ها مرگ از عزيزان خود را 
باور ندارند و آنها را به مثابه ارواحي كه هميشه كنارشان حضور دارند، 
 مي بينند. »گفتم: ماركسيست ها ماده گرا هستند، اونا به روح اعتقاد 
ندارن.  برانكو گفت: تو مي خواي مثه اونا باش��ي؟ بذار بهت بگم، اونا 
مردم رو مثل روح كردن تا بهشون بگن كه هيچ روحي وجود نداره 
و همين وجود نداش��تن ارواح خودش يه فاجعه اس.« در داس��تان 
عسل در الشه. نويسنده ماجراي مردي را روايت مي كند كه با وجود 
بمباران هاي هر روزه و ش��دت گرفتن جنگ، باز هم س��عي دارد به 
كارهاي روزمره و شغل خود كه عسل گرفتن از كندوي زنبور است ، 
ادامه دهد. داستان دروازه بان ايده آل داس��تاني است درباره يأس و 
دلمردگي ناشي از جنگ و تبعيض نژادي كه جنگ نصيب مهاجران و 
پناهجويان مي كند. »داِور به زبان آلماني پرسيد: چرا فقط از ما دو نفر 
يوگسالو كه توي ترن هستيم سوال و جواب مي شه؟... داِور قهرمان 
اين داستان سال ها در گروه تشويق تيم محلي خود هايدوك بوده و 
از كرده خود به شدت پشيمان است. وي احساس مي كند تمام اين 
سال ها آدم ها و بازيكناني را تشويق مي كرده كه اكنون براي دلخوشي 

و اميدبخشي به او كوچك ترين فايده اي ندارند. 

يك��ي از كاريكاتوريس��ت هاي خوش فكري كه 
هرچه زور مي زنم اسم ش��ريفش يادم نمي آيد، 
اول انق��الب طرح��ي كش��يده بود كه بس��يار 
هوش��مندانه و بخردانه بود. در ق��درت و قوت 
طرح همين بس كه بعد از چهل س��ال از ذهنم 
دور نشده و وضوحش را از دست نداده: شخصي 
كه افالس و ادبار از س��ر و كول��ش مي باريد در 
محاصره خطرهايي جدي و س��همگين گرفتار 
آمده بود. از يك س��و كروكوديل��ي عظيم الجثه 
مي خواست به او حمله كند، از طرف ديگر افعي 
تيزدنداني مترصد اينكه به دست و پايش نيش 
بزند؛ لب يك پرت��گاه هم قرار داش��ت، عده اي 
هم با اس��لحه و چماق در تعقيب��ش؛ زير پايش 
هم چاهي تيره و تاريك... مع ذلك اين ش��خص 
محترم پيف پاف برداش��ته بود تا چند پش��ه و 
مگس مزاحم را از بين بب��رد... اين كاريكاتور با 
جزييات��ش در ذهنم ثب��ت و ضبط ش��ده و در 
طول س��اليان به كرات برايم تداعي مي ش��ود. 
به خصوص در مناس��بت هاي اخير زياد يادش 
مي افتم. ايضا ياد يكي از مثال هاي حكيمانه اي 
كه برزوي��ه طبي��ب در مقدمه كليل��ه و دمنه 
مي زن��د. احتمال مي دهم طراح م��ورد نظر من 
ايده اصلي را از باب برزويه گرفته باشد. او هم از 
فردي مي گويد در موقعيتي خطير گرفتار آمده، 
لب پرتگاهي به گياهاني سس��ت آويزان شده. 
موشي س��ياه و موشي س��فيد در حال جويدن 
اين گياهان سس��تند، مع ذلك طرف در چنين 
موقعيت خطرناكي چش��مش به كندوي عسل 
مي افتد و ش��روع به خوردن عس��ل مي كند... 
حقيقتا بعضي اخبار شيرينند و ديدن و پيگيري 
بعضي صفحات اينستاگرامي كم از عسل خوري 
ندارد... اين روزها وقت��ي روزنامه ها را مي خوانم 
و اخبار مملك��ت را در ش��بكه هاي مجازي پي  
مي گي��رم و از اين و آن مي ش��نوم كه في المثل 
تلويزيون به سراغ شاخ هاي اينستاگرامي رفته 
و سعي مي كند تا با اعتراف گيري يا تحليل هاي 
روانش��ناختي/ سياس��ي راه را از بي راهه تمييز 
ده��د و پ��رده از روي توطئه ه��اي خطرن��اك 
ب��ردارد، ط��رح فوق الذك��ر و داس��تان كليله و 
دمنه در ضميرم ري لود مي ش��ود، همزمان اين 
ضرب المثل حكيمان��ه هم در گوش��م به صدا 
در مي آي��د خواج��ه در بند نقش ايوان اس��ت. 
وضعيت امروزي ما بي ش��باهت با آنچه ش��رح 
دادم، نيس��ت. ما هم خطرهاي جدي و اصلي را 
علي العجاله اس��تمهال كرده ايم و همه كارهاي 
جدي و زمين مانده مان را امروز و فردا مي كنيم 
اما لحظه اي از كش��تن و مهار حش��رات موذي 
غافل نيستيم. دنياي مجازي شباهت عجيبي به 
كندوي عسل دارد. هم ش��يرين است هم مملو 
از زنبورهاي نيش��دار و موذي. از موضع طلبكار 
و مالمتگر هم حرف نمي زنم. نمي خواهم بگويم 
ما مردم ع��ادي خيلي خوبي��م و حواس مان به 
همه جا هس��ت در عوض اين مس��ووالنند كه 
پيف پاف به دس��ت مش��غول حش��ره زدايي از 
فضاهاي واقعي و مجازي اند و از خطرات اصلي 
غافلند. البته كه مسووليت مسووالن سنگين تر 
اس��ت اما من و ش��ما هم چن��دان در وضعيت 
بهتري نايس��تاده ايم. ما هم، يعني من و ش��ما 
هم، خطرات جدي را پش��ت گوش انداخته ايم 
و بي خيال شان شده ايم در عوض بيهوده گويي و 
بيهوده بيني و بيهوده شنوي شده ايم. مي خواهم 
بگويم تداوم اي��ن بي خيالي و اس��تمهال كار را 
خراب تر مي كند و موقعيت را سخت تر مي كند. 
همچنان كه تماشاي اينستاگرام شيرين است، 
مالمت ديگران هم لذتبخش است. ما از موضع 
تنزه طلبانه ب��ه زمين و زمان ب��د مي گوييم و با 
اين كار نفس اماره مان را پروار مي كنيم. طوري 
وانم��ود مي كنيم ك��ه ان��گار كاري جز مالمت 
مسووالن، حتي مالمت تاريخ و جغرافياي اين 
س��رزمين نداريم. رفع تكليف و رفع مسووليت 
البته ش��يرين اس��ت و تلخكامي م��ان را موقتا 
برطرف مي كند اما آي��ا واقعا من و ش��ما در به 
وجود آم��دن وضعيت فعل��ي نق��ش نداريم؟ 
سال هاست كه عادت كرده ايم به محض ابتال به 
بالهاي كوچك و بزرگ از خود رفع مس��ووليت 
مي كني��م و همه گن��اه را ب��ه گردن ب��زرگان 
مي اندازيم و آنها را با طعنه و تسخر نام مي بريم. 
نمي گويم آنها مقصر نيستند، هستند اما ما هم 
مقصريم و ما هم در وضعيت پيش آمده س��هم 
داريم. مالمت كردن تلويزيون ساده ترين كاري 
اس��ت كه مي ش��ود در اين جور مواق��ع كرد. از 
موضع باال س��ر تكان مي دهيم و بر چنين اقدام 
نسنجيده اي ابراز تاسف مي كنيم اما كافي است 
در خلوت كاله خود را قاضي كنيم تا با فهرست 
بلند و بااليي از عيب و ايرادات خطرناك مواجه 
شويم. گفت هركس يك تومان داده بيايد امروز 
دو تومان تحويل بگيرد. آنهايي كه دست ش��ان 
تا آرنج در ابتذال و پليدي و پش��ت هم اندازي و 
لودگي سياه و تنبلي و چش��م چراني و وقاحت 
آلوده است، نمي توانند امروز قيافه معلم اخالق 
به خود بگيرند و با چوب شماتت به جان هرآنكه 
جز خود بيفتند. در اينكه مسووالن بايد جواب 
بدهند شكي نيس��ت، اما نكته در اينجاست كه 

وقت جواب دادن من و شما هم دارد مي رسد. 

رخت عزا سزاوار ت  نيست 

همه مسئوليمتيم فوتبال كرواسي در نيمه نهايي دشمني هم آدابي داردشهر به شهر در جست و جو
سيد علي ميرفتاحاسداهلل امراييسيد عبدالجواد موسويعلي  مغازه اي

# سنندج 

رومن ش��يوياكين، دورگه 
روس��ي و  بلژيكي است. او 
بعد از 12 س��ال به روسيه 
آمده ت��ا ببيند س��رزمين 
مادري اش چگونه اس��ت. 
روز  اولي كه م��ن با رومن 
آشنا شدم، ش��يفت كاري 
هر دوي ما براي ب��ازي بلژيك و  تونس بود. هر دو  
كنار همديگر كار مي كرديم، رومن فرانس��وي و 

روسي بلد بود و من انگليسي و روسي. 
در مي��ان كارم��ان ب��ا همديگر گ��پ مي زديم. 
تصميم گرفتم كه اين بار در قالب رس��مي تري با 

او گفت وگو كنم. 
چند بار به روسيه سفر كرده اي؟ » اين بار دومي 
است كه به روسيه مي آيم. بايد بگم كه حدودا 8 
سالم بود كه آمدم و آن زمان شرايط روسيه اصال 
جالب نبود. اما حاال تغييرات زيادي شده. مسكو 

را خيلي دوست دارم.«
چرا در  زمان جام جهاني آمدي؟ »من براي فيفا 
اقدام كردم كه بتوانم به صورت داوطلبانه كاري 

كنم. دو سه ماه پيش بود كه انتخاب شدم.«
ترجيح مي دهي روس��يه زندگي كني يا بلژيك؟ 
»من تمام زندگيم در بلژيك بوده و آنجا راحت ترم 
اما روسيه هم خيلي پيشرفت كرده. مردم روسيه 
بيشتر اهل دوست شدن و كمك كردن هستند 
و به همين خاطر خيلي ناراحتم كه بايد برگردم. 

خودم باورم نمي شد كه اينقدر فضاي دوستانه اي 
بين مردم وجود دارد«. 

كار براي فيفا و جام جهاني چگونه ديدي تا اينجا؟ 
»تجربه فوق العاده اي بود. هنوز باورم نمي ش��ود 
كه اينجا حضور داش��تم و چندين ب��ازي مهم را 
از نزديك ديدم. همه چي عالي ب��وده، جز اينكه 
بلژيك و روسيه حذف شدند. كار براي فيفا تجربه 
خاصي بود. حس خوب كمك كردن به طرفداران 
فوتبال و ش��اد ك��ردن آنها هيچ وق��ت فراموش 
نمي شود.  اينكه همه ما اينجا دوستان جديدي 

پيدا كرديم و اين از همه چيز مهم تر است.«
برنامه اي داري كه دوباره به مسكو برگردي؟

»اينق��در اينجا ج��ذاب بوده ك��ه س��عي دارم از 
دانشگاهم درخواست كنم تا براي يك ترم به مسكو 
بياي��م و در  روس��يه درس بخوانم. خاط��رات جام 
جهاني را هيچ وقت نمي توان فراموش كرد. دوست 

دارم تا زبان مادري خودم را هم تقويت كنم«
رومن فردا ش��ب به بروكس��ل بر مي گردد و از اينكه 
جام جهاني دارد تمام مي شود خيلي ناراحت است. 
همه اين حس مشترك را دارند كه دوباره همه چيز 
بعد از جام جهاني همه چيز به حالت اول بر مي گردد. 

خبري از هيجان نيست، خبري از فوتبال نيست. 
رومن در آخر گفت: »اين جام جهاني هيچ چيز براي 
من نداشت اين را داشت كه با كسي از ايران آشنا شدم 
و از فرهنگ و كشور ايران اطالعات زيادي پيدا كردم، 

اميدوارم  روزي ايران را از نزديك ببينم«. 

دوست بلژيكي من

سهيل  سراييان 

دروازه سرخ 

12-13 سال پيش، زماني كه آقاي ناصر 
تقوايي بعد از س��ال ها پرهي��ز از تدريس، 
پذيرفته ب��ود كه در موسس��ه فرهنگي- 
هنري كارنام��ه درس بدهد، در نقش��ي 
كه هن��وز و حين نوش��تن اين س��طرها، 
يادآوري اش برايم وجدآور است، در محضر 
او بودم. سير رو به زوال بيگانگي با كلمه كه 
امروز موجب شده تمام مطالعات نسل هاي نوتر به دلنوشته هاي 
احساس��اتي نيم پاراگرافي محيط مجازي محدود شود، از همان 
سال ها ش��روع ش��ده بود. برخي حضار كالس او كه طبعا و مانند 
حضار كالس هر بزرگ و داناي ديگر، بر همه آنها نمي توان و نبايد 
نام »شاگرد« نهاد، در يكي دو جلسه نخست گفته بودند ادبيات او 
براي شان مقاديري ثقيل است و بنا شده بود من در نقش »ملول«، 
وردست ناخدا باشم و حضور و غيابي بكنم و بي هيچ دخالتي، فقط 
رئوس مباحثي را كه در هر جلسه يا هر بخش از كالس )پيش و پس 
از زمان استراحت بين كالس( مطرح مي كند، در حد چند تيتر، 
فهرست كنم. همين و بس. انتهاي هر جلسه كه با روش صميمانه 
هميشگي خود، با كف دست به پهلويم مي زد و بابت فهرستي كه از 
دل مباحث او گرد آورده و در نيم يا يك دقيقه ته جلسه گفته بودم، 
تشكر مي كرد، از مواقع ركورد احساس شرمس��اري در زندگي ام 
بود. با خجالت و صداقت تام به او مي گفتم حجم انبوهي كه دارم 
در كالس مي آموزم، بسي - و به شكل نجومي- فراتر از آن است كه 
مي شود تصور كرد. بنابراين، آداب وردستي در كالس او را هر چه 
خوب و بي سر و صدا و بي مداخله به جا آورده باشم، همچنان اين 

من هستم كه بايد سپاسگزاري كنم؛ نه برعكس. 

حاال كه س��ال ها گذش��ته، از كالس هاي خودم تا سخنراني ها و 
جلسات پرسش و پاس��خ، از حرف در اين و آن برنامه تلويزيوني 
يا اينترنتي تا حتي گپ و گفت هاي ش��خصي و خ��ارج از دامنه 
هنر، احتمال مي دهم از ركوردداران نقل قول از آموزه هاي آقاي 
تقوايي باشم. اين، نش��انه توان و بيان من نيست. نتيجه گستره 
اليتناهي ايده ها و انديشه هاي اوس��ت كه از فوتبال كشورهاي 
عربي تا تاثير نيما يوش��يج بر هنر و زندگي بعد از دوران س��نت 
زدگي در ايران، هر پهنه اي را در مي ن��وردد و هيچ جا به گزاره و 
نگرشي كه پيش تر همتايش را جايي ش��نيده يا خوانده باشيد، 
منتهي نمي ش��ود. اين روزها كه هفتاد و هفتمي��ن زادروز او با 
آخرين بازي هاي جام جهاني 2018 روس��يه همزمان شده و در 
اين زمينه هم غافلگيركننده ترين تحليل ها را از او مي شود شنيد، 
به ياد مي آورم كه در حضوري به عنوان مهمان پخش بازي يك 
چهارم نهايي تركيه - كرواس��ي، در جواب عادل فردوس��ي پور 
كه ش��يوه دفاعي و متكي به ضدحمله تيم فاتح تريم را با لحني 
طعنه آميز توصيف مي كرد، ديالوگي از »ناخدا خورشيد« آقاي 
تقوايي را نقل كردم كه طي آن، شخصيت عجيبي به نام سنگسر 

مي گفت: »وقتي طاقت ِ خوردن دارم، واسه چي بزنم؟« 
اين منبع اليزال الهام ها و يادگيري ها، گنج ناتمامي است. بله. 
اما بدين معنا نيس��ت كه بگذاريم كارنامه پربارش نيز ناتمام 
بماند. هر مديري ك��ه ادعا مي كند واژه »فرهنگي« پس��وند 
عنوان اوس��ت، بايد هر كوشش��ي به خرج دهد ت��ا با تكثير 
ملول ها، ناخدا بتواند فيلم مطلوب خود را بسازد و اين بار ديگر 
برخالف دو نمونه ناهمراهي هاي قبلي يعني »زنگي و رومي« 

و »چاي تلخ«، ناتمام نماند. 

تولدناصرتقواييوآنچهازاوميآموزيم

ما ملول ها تكثير شويم

امير   پوريا

ميكروسكوپ خصوصي من

سروش صحت


