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دعاي روز سيزدهم ماه مبارك رمضان 

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم/ روزي نگذشته است كه ما وام نگيريم

چون وام بگيريم نباشد غم پرداخت/ زشت است از اين موقعيت كام نگيريم

وقتي كه پدر پشت فالن ميز مدير است/ ما نيز ژن خوب چرا نام نگيريم

از اين پدر خوب چرا و به چه علت/ قول دو سه تا وام سر شام نگيريم

او يك پدر است و همه فكرش زن و فرزند/ اي دوست بيا خرده به بابام نگيريم

اي دوست بيا خرده به بابام نگيريم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اللهّم طّهرني فيِه من الدنِس واألْقذاِر وصّبرني فيِه على كاِئناِت األْقداِر و وّفْقني فيِه 
للّتقى و ُصْحبِة األْبراِر ِبعْوِنك يا ُقّرة عيِن المساكين. 

خدايا پاكيزه ام كن در اين روز از چرك و كثافت و شكيبايي ام ده در آن به آنچه مقدر 
اس�ت بردبارم كن و توفيقم ده در آن براي تقوي و همنشيني با نيكان به ياري ات اي 

روشني چشم مستمندان. 

تيتر مصور|درباره يك مالقات
پك

نگاه آخر شليك از فاصله نزديك  كرگدن نامهحرف تو حرف

هشتگ روز

مي گويند عالم��ي اهل دقت 
و وس��واس ب��ر س��ر حوض 
مسجدي نشسته بود تا وضو 
بس��ازد. ب��ا دقت تم��ام الي 
انگش��ت ها را آب مي رساند. 
پن��ج دقيقه اي گذش��ته بود 
و هنوز به شستن دست راست مشغول بود. دعاهاي 
مس��تحب را هم در البه الي وضو مي خواند. دراثناي 
وضوي عالم بزرگ، جوان��ي از راه رس��يد. همان جا 
با سرعت آس��تين را باال زد و كمتر از زماني كه عالم 
وقت براي شستشوي دست چپ گذاشته بود، وضو 
گرفت و به داخل مس��جد رفت و هنوز شيخ كامال از 
كنار حوض بلند نش��ده بود، برگش��ت و به طرف در 
مسجد رفت.  ش��يخ او را صدا زد. گفت با اين عجله و 
س��رعت چطور وضو گرفتي و نماز به ج��ا آوردي. به 
احتمال قوي نه وضويت كامل بود ونه نمازت مقبول. 
جوانك بي اعتنا به س��مت در مسجد رفت. گفت من 
وضو س��اختم و نمازي با س��رعت خوان��دم كه فقط 
به خدايم بگوي��م قبول��ت دارم و در برابر تو عصيانگر 
نيستم. و جزو بندگان تو ام. همين من را كافي است.   
جواب و عكس العمل آن عالم متقي را نمي دانم. شايد 
افسوس خورده باشد به اين همه معنويت ساده. شايد 
هم جوانك را از دايره نمازگ��زاران و دينداران بيرون 
دانسته باشد. تفسيري كه شاهديم خيلي ها از دين 
و خدا دارند.  نظر آنان مهم نيست. اين اتفاق داستان 
هم باشد عارفانه ترين گفت وگو اس��ت.  كساني مي  
توانند و خوشا به حال ش��ان كه وضو و نماز و عبادات 
را با همه مستحبات بخوانند. اما جامعه امروز ما مثل 
همان جوانك است. عاصي ش��ماردن جامعه در برابر 
خدا بزرگ ترين گناه اس��ت. اگر با ن��گاه آن جوانك 
مردم را ببينيم، جامعه ما و بس��ياري از مردم دنيا در 
برابر ذات قدرتمندي كه به او پناه مي برند، عصيانگر 
نيستند. دوستش دارند.  آنهايي كه در متر و اندازه شان 
بر اين باورند كه خدا آن قدر سختگير است كه همه 
گناهكاران را خارج از حيطه دينداران ببيند، بدترين 

عامل رواج عصيانگري عليه دين و خدا هستند. 
در متر خداي مهربان، مهم اين است كه عصيانگر عليه 

خدا نباشيم و دل هاي مان خدا را ببيند. 

عكس نوشت 

ق��ي  فر
نمي كن��د 
تابستان باشد 
يا زمستان. ماه رمضان در هر فصلي 
شب هاي شهر را زنده مي كند و براي 
يك ماه فرصت همنشيني و همراهي 
با ش��هروندان را به يكديگر مي دهد. 
اتفاقي كه در طول سال كمتر آن را 
تجربه مي كني��م و مختص همين 
مناسبت ها و اعياد خاص است. اگر 
اين روزه��ا و زمان افطار در س��طح 
شهر بچرخين، سفره هاي افطاري را 
مي بينيد كه در مغازه ها و حتي گوشه 
خيابان پهن شده و روزه داراني كه به 
سادگي افطار مي كنند. اين تصوير 
زيبا و منحصر ب��ه فرد را از دس��ت 
ندهيد و براي يك م��اه ذهن خود را 
پر از تصاويري كنيد ك��ه از زندگي 
ساده و آسان در كنار باقي شهروندان 
حكايت مي كند. عكس را خبرگزاري 

مهر منتشر كرده است. 

ديروز، روز جهاني بازي بود و اهالي توييتر فارسي برخالف رسم 
هميشگي توجه به اين روزها و حرف زدن درباره اهميت سوژه، 
توجه چندان��ي به آن نداش��تند. اگر هش��تگ »روز_جهاني_

بازي« را س��رچ مي كرديد، چند پس��ت و نوش��ته كوتاه درباره 
اين سوژه بيش��تر وجود نداشت، اما مي توانس��تيد روايت هاي 
ديگري را در پايين همان نوش��ته ها؛ روايت هاي��ي از »بازي« و 
مفهومش در ذه��ن كاربران توييت��ر را بخواني��د. روايت هايي 
كه از مفهوم »بازي« به عنوان »فوتبال« اس��تفاده ش��ده بود يا 
از »بازي« به معن��اي رفتارهاي پيچيده و نامش��خصي كه در 
اجتماع و ميان افراد وجود دارد و معموال نويس��نده نوش��ته به 
آن اعتراض دارد. در دايره لغات اهالي توييتر فارسي »بازي« و 
مفهوم اصلي اش كه يك س��رگرمي الزم و واجب براي كودكان 
اس��ت و حاال روانشناس��ان مي گويند كه انس��ان هاي بالغ نيز 
به آن نياز دارند، وجود نداش��ت. همين ش��د كه امروز به جاي 
نوش��تن از يك هش��تگ پرمخاطب، سراغ هش��تگ »بازي« 
رفتيم تا ببينيم كه در پ��س ذهن ايراني ه��اي توييتر، مفهوم 
بازي چطور تعريف مي ش��ود. آنچه مي خواني��د مجموعه اي از 
اين توييت هاست كه به توضيح اضافه نياز ندارند: »بازي دادن 
آدم ها هم جزو بازي حساب مي شه؟«، »دو روز پيش مي گفتن 
تماشاي بازي هاي جام جهاني توي كافه ها مشكلي نداره، االن 
مي گن ممنوع شده، درسته؟«، »جمعه 25 خرداد روز عروسي 

يكي از فاميل هاي نزديك مونه، اي��ران هم با مراكش بازي داره. 
شل مغزي چيزي هس��تين، اون روز رو گذاش��تين؟!«، »بازي 
حق كودكان اس��ت و نابودي سهم كودكان نيس��ت«، »بازي 
زمونه هم بازي حساب مي ش��ه ديگه؟!«، »يه سري از فالوورها 
هم هس��تن نقش دكور رو بازي مي كنن«، »هنوز فكر مي كنم 
تابس��تون ها مي تونم برم تو كوچه و با بچه ها ب��ازي كنم«، »يه 
خدا قوت ه��م بگيم به اون عزيزي كه اون نقش��ي كه دوس��ت 
داشت تو زندگي داش��ته باشه، واس��ه ما بازي كرد«، »به جاي 
ش��عار دادن، قاعده بازي را پيدا كنيد«، »در ب��ازي زندگي ياد 
مي گي��ري اعتماد به حرف هاي قش��نگ بدون پش��توانه مثل 
آويختن به طنابي پوسيده  مي مونه«، »چه بازي اي خورديم...«، 
»از حس  مي گويند آنهايي كه احس��اس را نمي فهمند، تو را به 
بازي مي گيرند، آنهايي كه خود بازيچه هستند«،  »در نظربازي 
ما بي خبران حيرانند، من چنينم كه نمودم دگر ايشان دانند«، 
»فك��ر مي كرديم بدون عش��ق هنوز كتاب، موس��يقي، بازي و 
س��ينما براي لذت بردن باقي مي مونه... اما هيچ كدوم بي عشق 
لذت نداشتن«، »هيچ وقت از مرحله بعدي بازي زندگي نترس، 
عين مرحله قبل مي مونه؛ با آپگريد و اس��لحه هاي جديدتر«، 
»حتي اگه كل اين دنيا و آدم هاي داخلش فقط يه بازي بزرگ 
باشن، مهم اينه كه من قواعد بازي رو بلدم« و »اين بازي تلگرام 

تموم نمي شه؟! باشه شما بردين، قبول... .«. 

ناص��ر  بيام��رزاد  خ��دا 
ملك مطيع��ي را ك��ه نه تنها 
بر پرده س��ينما لوطي گري 
و جوانم��ردي را نقش مي زد 
كه در عال��م واقع ني��ز از اين 
صفات بهره ه��ا داش��ت. اما 
هرچقدر او نجيب و شريف و آزاده بود اين موجوداتي 
كه س��عي دارند از جنازه او چماقي بسازند عليه يك 
جريان سياسي بويي از مهر و معرفت و مروت نبرده اند. 
اينكه عده اي جوان تن��درو در اوايل انقالب به حذف 
آقاي ملك مطيع��ي و امثال او كمر بس��تند نكته اي 
نيست كه كس��ي از آن مطلع نباش��د. از سرنوشت 
اغلب آن جوانان پرشور نيز همگان مطلعند. بخشي 
از آن وقايع ناخوش��ايند به خامي و اقتضاي سن آن 
جوانان برمي گشت و بخشي نيز به شور و اقتضاي همه 
انقالب ها. با اين حال كمتر آدم منصفي يافت مي شود 
كه از آن برخوردها دفاع كند. اما مضحك اينجاست 
كه يك جريان متحجر وعقب افتاده كه حتي ربناي 
ش��جريان را از مردم دريغ مي كند اين روزها زير علم 
ملك مطيعي سينه مي زند و مدافع آزادي و گشايش 
در ساحت فرهنگ و هنر مي شود. قبول. حاال كه اين 
طور است لطف كنيد و از فعاليت باقي هنرمندان دفاع 
كنيد. دست كم فضايي فراهم آوريد تا پوري بنايي به 
فعاليتش در س��ينما ادامه دهد يا بهمن مفيد را يك 
بار ديگر به صحنه بياوريد. ممكن است بگوييد امروزه 
قدرت در دست ما نيست اگر به ما راي بدهيد چنان 
خواهيم كرد كه انتظ��ارش را داريد. بعد هم ماجراي 
تتلو را مثال بزنيد و بگوييد ما همان آزادانديش��اني 
هس��تيم كه حتي مي خواس��تيم تتلو را وارد ميدان 
كنيم و ش��ماها نگذاش��تيد. ايرادي ندارد. ما از شما 
عذر مي خواهيم. اين بهانه را نيز از ش��ما مي پذيريم 
و اميدواريم با اي��ن تالش ش��بانه روزي و همتي كه 
داريد به خ��رج مي دهيد به زودي ق��وه مجريه را هم 
در اختيار بگيريد تا بتوانيد باعث گش��ايش در عالم 
فرهنگ و هنر شويد اما تا آن زمان دست كم در حرف 
و ادعا كه مي توانيد از فيلم هاي توقيفي و هنرمندان 

ممنوع التصوير دفاع كنيد. نمي توانيد؟

سال هاس��ت كه هراس از »آلزايمر« به جان 
انسان پسامدرنيته افتاده. انكار چرا؟ هراس آور 
هم هست. مهم نيست كه نام آن را زوال عقل 
بگذارند يا خودفراموشي يا تعطيلي و تخريب 
بخش خاطرات گذش��ته در مغز آدم ها. من، 
آلزايمر را نوعي فاصله گيري شتابان يك مسافر 
از »مرزگذش��ته ها« مي دانم تا جايي كه ديگر حتي شبحي از »شهر 
گذشته ها«يش نيز در چشم انداز باقي نباشد. اين فرار از مرز ناخواسته، 
اختصاص به س��الخوردگان هم ن��دارد كه مثال اندك��ي به خودمان 
آرامش بدهيم كه »پيري اس��ت و ه��زار عيبش!« آلزايم��ر انگاري 
همچون موج كف آلود در درياي توفاني زندگ��ي و زمانه، خود را مدام 
مي كوبد به ساحل بي پناه زندگي آدميزاد و پيش آمده است حتي تا 
نوجواني.  با خودم فكر مي كردم چه چيزي ممكن است نگران كننده تر 
وهول انگيز تر از آلزايمر در كمين كسي باشد و خودش نداند يا گرفتار 
آن باشد و خودش را به ندانستن يا انكار و حاشا بزند. اول از همه خودم 
را ورانداز كردم و بعد هم نگاهي به دور و بر. البته با مصرف اندكي تامل 
و حوصله و تا حد امكان، خالي از پيشداوري و تعصب. يعني يك خرده 
خالف آمد عادت! به چه نتيجه اي رسيدم؟ به يك بالي داغ و ويرانگر 
كه من به شوخي آن را »حالزايمر« مي گذارم. مي دانيد مقصودم از اين 
واژه من درآوردي چيس��ت؟ » نفهميدن حال، انكار اكنون، سرشاخ 
ش��دن با هرچه تفاوت دارد با گذش��ته«. حالمرگي بيماري سمج و 
جان سخت و آب زيركاهي است كه مهم ترين نشانه اش، گاردگيري در 
برابر هر چه رنگ و بوي متفاوت از گذشته دارد و پديده اي اكنوني است 
و نتيجه اش، حال گيري از هركس و هر جماعت كه مي خواهد »حال« 
داشته باشد. نشانه هاي شكاف نسلي را مي بينيد؟ همه در معرض ابتال 
به اين بيماري الكردارند، اما فراواني و جلوه گري اش را در مناس��بات 
ميان دو نسل پيش و پس، بيشتر مي توان ديد. واي اگر تصميم سازان 
و تصميم گيرندگان در هر عرصه اي از مديريت اجتماعي، گرفتار اين 
ناخوشي شوند. دمار از حال جامعه درمي آيد. تصور كنيد زمام مقدرات 
فرهنگي يا آموزش��ي يا اجتماعي و اقتصادي و سياس��ي جامعه در 
اختيار كساني باشد كه بخش »حال فهم« مغزشان يا تعطيل است 
يا در برابر گذشته، دچار تحليل و تخريب. اجازه نمي دهند كه »حال«، 
حتي خودي بنمايد چه رس��د به اينكه داعيه اي براي اريكه نشيني 
سرنوشت اكنوني ها داشته باشد.  ش��رمنده ام اما به گمانم رگه هاي 
اين »حالزايمر« را در بسياري از ديدگاه ها و سخن ها و تصميم هايي 
كه دامنه گسترده اجتماعي نيز دارند، مي توان مشاهده كرد. از بيان 
نمونه ها مي پرهيزم. مي ماند اين پرس��ش كه: پس مفهوم و تكليف 

سخن امام علي)ع( چه مي شود كه: فرزند زمانه خود باشيد؟!

دي��روز در صفحه دو اعتماد جدولي منتش��ر كرديم 
با عنوان »عيار كابين��ه«. همكارانم با دقت و حوصله 
كارنامه دول��ت روحاني را ورق زدن��د و توفيقات اين 
چند س��اله را از انبوهي كاغذ و خبر بيرون كشيدند و 
فهرست كردند. جالب اينكه بر خالف انتظار ما هيچ 
منبعي از طرف دولت يا از طرف هر نهاد و س��ازماني 
چنين كاري نك��رده بود و براي عيارس��نجي كابينه 
مستنداتي را حاصل نياورده بود. اين را تا اينجا داشته 
باشيد تا از اخبار ديروز قولي از دادستان محترم تهران 
را نقل كنم: »رسانه ها طوري عمل نكنند كه جلوه گر 
ناكارآم��دي نظام باش��د.« قطعا نظام اع��م از دولت 
است اما هر طور حساب كنيم و هر معياري به دست 
بگيريم دولت جزئي از نظام خواهد بود و كارآمدي يا 
ناكارآمدي اش بر كارآم��دي يا ناكارآمدي نظام تاثير 
خواهد گذاشت. منظور اينكه اگر كسي از صبح تا شب 
دولت جمهوري اسالمي را در همه عرصه ها ناكارآمد 
نشان دهد و توي س��رش بزند، خواسته و ناخواسته 
نظام را ناكارآمد نش��ان داده اس��ت. نظ��ام يك امر 
انتزاعي نيست، كارآمدي اش نيز در آسمان محاسبه 
نمي شود. جمع جبري توفيقات اجزاء نظام است كه 
موفقيت نظام را باعث مي ش��ود. سوال اينجاست كه 
بيني و بين اهلل چه كسي دارد نظام را ناكارآمد نشان 
مي دهد؟ عيب ناكارآمد نشان دادن دولت/ نظام اين 
اس��ت كه نااميدي و ناكامي در پ��ي دارد و رفته رفته 
م��ردم را از همراه��ي حكمرانان باز م��ي دارد. وقتي 
خطبا و بعضي روزنامه ها مثل توپخانه عمل مي كنند 
و بيست و چهار س��اعته توپ يأس و س��ياه نمايي و 
ناكارآمدي بر سر دولت و طرفدارانش مي بارند، توقع 
داريد حال و روز مردم چگونه باشد؟ مردم اميدواري 
كه با ذوق و شوق چندين و چند بار به ميدان انتخابات 
آمدند و به بهترين نحو در اتفاقات سياس��ي كش��ور 
مشاركت كردند، وقتي اينچنين مورد حمله و مالمت 
قرار مي گيرند چه بايد بكنند و چگونه بايد به فرداي 
روش��ن خود اميد ببندند؟ هم شبكه هاي ماهواره اي 
و هم منتقدان دولت هي��چ نقطه مثبتي در عملكرد 
دولت نمي بينند، هيچ نشاني هم از صالح و فالح در 
پيش��اني دولتمردان تدبير و اميد رويت نمي كنند. 
عجيب اينكه دس��تگاه رس��انه اي و تبليغاتي دولت 
هم عين خيالش نيس��ت، قدم از قدم برنمي دارد و تا 
آنجا كه م��ن روزنامه نگار دنبال مي كن��م هول و وال 
ندارد، سهل است، حوصله درگير شدن بر سر چنين 
موضوعات پيش پا افتاده اي را ن��دارد. تنها معدودي 
روزنامه و روزنامه نگارند كه بي جيره مواجب پاي عهد 
خود و پاي دولت منتخب ايس��تاده اند و حمايت از او 
را وظيفه شرعي و ملي خود مي دانند. تقريبا تبديل 
به يك امر بديهي شده اس��ت كه روحاني در اقتصاد 
ناكام اس��ت و در همه بخش هاي اقتصادي سرش به 
س��نگ خورده. اين امر چنان مشهور شده كه گاهي 
خود دولت هم در مباحثاتش آن را مفروض مي گيرد. 
اما واقعيت اين است كه اتفاقا دولت در اين امر چندان 
بي توفيق هم نبوده. چون طرفدار تدبير و اميدم هستم، 
سفيدنمايي نمي كنم و شما را اميد واهي نمي دهم. 
نه. اينكه ملت ش��ب ها سفره ش��ان را جل��وي اخبار 
شبكه فالن و بهمان مي اندازند باعث شده تا چاشني 
نااميدي را لقمه لقمه فرو بدهن��د و در اعماق ذهن و 
ضميرشان بنش��يند كه »از اين حسن كليدساز هم 
كاري برنيامد، او هم دادي از ما دوا نكرد«. فكر نكنيد 
آنهايي كه ماهواره نمي بينند و كماكان با رسانه ملي 
در پيوندند وضع و حال بهتري دارند. گاهي در رسانه 
ملي چنان ناكارآمدي دول��ت را اگزجره مي كنند كه 
صد رحمت به ماهواره. اين وس��ط فقط سه، چهارتا 
روزنامه و معدودي آدم خيرخواه وطن پرست هستند 
كه در برابر س��يل نااميدي ايس��تاده اند و از هر طرف 
فحش مي خورند و خم به ابرو نمي آورند. اعدادي كه 
دي��روز در روزنامه چاپ كرده اي��م هيچكدام جعلي 
نيستند. به اين معنا هم نيست كه نخواهيم ضعف ها 
و كاستي ها را نبينيم. كاستي هست، زياد هم هست 
اما مستدل و مس��تند به عرض ش��ما مي رسانم كه 
در اقتصاد و سياس��ت و فرهنگ و جامعه دولت نمره 
قبولي مي گيرد، در كارش مانع نتراشند، نمره اش از 
اين هم باالتر مي رود. البته اگر معيارتان فيلتر تلگرام 
و جلوگيري از حضور زنان در ورزش��گاه باش��د، بله 
حق با شماس��ت. دولت در اين امور و چند امر ديگر 
مث��ل كنس��رت ها و آزادي اجتماعيتوفيقي حاصل 
نمي ش��ود و راه به جايي نبرده اما به قول ش��اعر گنه 
كرد در بلخ آهنگري/ به ششتر زدند گردن مسگري. 
باالخره بين مسگر و آهنگر بايد فرق گذاشت و هر دو 
را نبايد به يك چوب راند. ممكن است در شبكه هاي 
مجازي و در ذهن كارشناس��ان بي بي سي و وي اواي 
بين طايفه هاي درون نظام فرق نگذارند، اما شما كه 
مي دانيد اينها با هم فرق دارند... ديروز در روزنامه هاي 
منتقد يك مطلب قابل تامل ديدم. به مناسبت فوت 
آقاي ملك مطيعي بازخواني تاريخي ك��رده بودند و 
توپ خانه نشيني آن مرحوم را به زمين اصالح طلبان 
انداخته بودند. سلمنا.  شك نكنيد كه در ابتداي امر 
اصالح طلب��ان هم در اين كار دس��تي داش��ته اند اما 
قصه سي و پنج س��ال پيش چه ربطي به االن دارد؟ 
اگر بخواهيد با همين دس��تفرمان س��ر هر قضيه اي 
كه مي شود به دنبال مسبب اصلي بگرديد، مي دانيد 
ممكن است از چه جاهايي سر بيرون آوريد؟... حرف 
توي حرف آمد حرف اصلي ام ماند. مي خواس��تم به 
حضور باهرالنور دادس��تان محترم برس��انم كه اگر 
مي خواهيد ببينيد چه كسي دارد بر طبل ناكارآمدي 
و نااميدي و سياه نمايي مي كوبد كافي است بفرماييد با 
همان دقتي كه روزنامه هاي اين طرفي را مي خوانند، 

بقيه را هم بخوانند سخن بعضي خطبا را هم بشنوند. 

قاعده  بازي را پيدا كنيم 

عيار دولتحال شما چطور است؟ دفاع متحجران از ملك مطيعيمعنويت دل
سيد علي ميرفتاحاحمد پورنجاتي سيدعبدالجواد موسوي محمدعلي ابطحي 

#  بازي 

ما مردم عجيب و غريبي هستيم. 
گاهي فاصله   مرده ب��اد و زنده باد 
گفتن مان يك صب��ح تا ظهر هم 
نيست. يادش گرامي، مادربزرگم 
وقتي خاطره ه��اي 28 مردادش 
را تعريف مي ك��رد، مي گفت »يه 
لحظه پلك زديم، ديديم »از جان 
خود گذشتم، با خون خود نوش��تم، يا مرگ يا مصدق« 
شد »پيوند ش��اه و ملت«. من مونده بودم حيرون از اين 
مردم. « واقعا قابل ثبتيم؛ در گينس��ي، جايي. نقل ديروز 
و امروز هم نيس��ت. يك بار و دو بار هم نبوده كه بگويي 
اتفاقي ب��وده. اصال جزيي از رفت��ار و آداب اجتماعي مان 
اس��ت  يك جور حركت در سطح؛ راحت قبول مي كنيم، 
راحت هم كنار مي گذاريم، راحت بزرگ مي كنيم، راحت 
هم فراموش مي كنيم. و بعد، بعد از همه اينها، بي موقع و 
وقتي ديگر فرصتي نمانده، يادمان به بزرگداشت مي افتد. 
اگر چش��م مان را ب��راي لحظ��ه اي روي اتفاق هاي اين 
چندماهه اخير در قبال ناصرخان ملك مطيعي ببنديم، 
حقيقت امر اين اس��ت كه در همه اين سال ها همه ما در 
قبال بي عدالتي و تن��دروي اي كه با او و امثال او ش��ده، 
سكوت كرده ايم. اين البته چيزي از نادرستي اتفاق هاي 
تلخ اين اواخر )مثل جلوگيري از حضور كوتاه او روي آنتن 
رسانه »ملي«( كم نمي كند؛ اما خوب است وقتي سوزني 
به صداوسيما مي زنيم، جوالدوزي هم به خودمان بزنيم. 
آيا براي برگرداندن امثال ملك مطيعي و بنايي و سايرين 

به پرده سينما، يا استادهاي اخراج شده و بازنشسته هاي 
زودهنگام به دانشگاه، يا موزيسين هاي محروم از صحنه 
يا هزاران هزار ش��هروند ديگ��ر كاري كرده ايم؟ يا فقط 
باغچه خودم��ان را بي��ل زده ايم و وقتي آنها را از دس��ت 
داده ايم يا -بدتر- وقتي در آستانه از دست دادن شان قرار 
گرفته ايم، يادمان افتاده »او«يي هم وجود دارد و رفته ايم 
در صف جلو براي عكس يادگاري؟ فارغ از سليقه و ذائقه 
هنري و سينمايي هر كدام از ما، ناصر ملك مطيعي يك 
سرمايه اجتماعي بود و در ژانر خودش -كه ممكن است 
ژانر مورد عالقه ما باشد يا نباش��د- حرفه اي، تاثيرگذار و 
موفق. ما زنده به گورش كردي��م و جاي دردناك تر ماجرا 
اين است كه او تنها نيس��ت. ما خيلي ها مثل او را، كه هر 
كدام ش��ان در زمينه اي -مورد عالقه يا دور از عالقه هاي 
ما- حرف��ه اي و كاربلد بوده ان��د، تباه كرده اي��م. ما قدر 
س��رمايه هاي انس��اني و اجتماعي م��ان را نمي دانيم. ما 
اصال دركي از اين مس��اله نداريم. تندي لحن اين نوشته 
را به صداقتش ببخش��يد. تاريخ معاصر ما پر از بزرگاني 
است كه تباه ش��ان كرده ايم. حاال اگر تا قيام قيامت هم 
صداوس��يما عكس بزرگ ملك مطيعي را بفرستد روي 
آنتن و از مجري اش بخواهد با لحن حزن آلود خبر مرگ 
او را روخواني كند، فايده اي ندارد. اين نه لطف اس��ت، نه 
بزرگداشت. هيچ چيز نيست، جز نمك بر زخم پاشيدن. 
آب رفته به ج��وي برنمي گردد. گف��ت: »وقت غنيمت 
ش��مار، ور نه چو فرصت نماند، ناله كه را داشت سود، آه 

كي آمد به كار. «

دست برداشت از اين در وطن خويش غريب

كاوه  فوالدي نسب

متن در حاشيه 

من هم مث��ل همه آدم هايي 
كه در عرص��ه فرهنگ و هنر 
فع��ال هس��تند، روزه��اي 
خوشي را س��پري نمي كنم. 
ركود همه جانبه اي بر ذهن 
م��ا حاكم ش��ده و م��دام با 
خودمان فكر مي كنيم امروز 
هم بگذرد تا ببينيم فردا چ��ه پيش مي آيد. طبعا 
اي��ن روزمّرگي عمر م��ا را تلف مي كن��د بي آنكه 

حاصل زيادي داشته باشد. 
اين روزها جمله اي كه به��رام بيضايي گفته بود ، 
گاه و ب��ي گاه در ذهن��م مرور مي ش��ود . در گپي 
خصوصي ك��ه با هم داش��تيم، در ب��اب اينكه در 
اين ش��رايط چه بايد كرد، آقاي بيضايي پاس��خ 
داد: »بايد كار ك��رد!« اين هميش��ه در ذهن من 
مان��د؛ اينك��ه در هر ش��رايطي بهتري��ن كار اين 
اس��ت كه آدم كار كند ، حتي اگر اميدي براي به 
 بار نشستن و به س��رانجام رسيدن كارش نداشته 

باشد. 
من اساس��ا آدم اميدواري نيس��تم ام��ا از تنبلي 
ذهني ه��م گريزانم. اي��ن روزها هم ك��ه دوباره 
موجي از دلس��ردي روزمّرگي هاي��م را پر كرده، 
وقتم و زمانم را بين دو كار تقس��يم كرده ام؛ يكي 

خواندن كتاب و ديگري نوشتن. 
ممك��ن اس��ت در اين مي��ان گذرم به تماش��اي 

فيلم��ي بيفتد ام��ا راس��تش خيل��ي دل و دماغ 
فيلم بازي ن��دارم. براي فرار از رخ��وت روزمّرگي 
به نوش��تن فيلمنامه اي در مورد دكتر حس��ين 
فاطمي پناه ب��رده ام. هنوز نمي دانم سرنوش��ت 
اين فيلمنامه چه مي ش��ود اما فعال به عنوان يك 
دغدغه س��ي يا چهل س��اله آن را از ذهنم خارج 
مي كنم و روي كاغذ مي آورم، ش��ايد يك روز هم 

ساخته شود و به نمايش در بيايد. 
عالوه بر اين دل مش��غول نوش��تن كتابي درباره 
پرويز كيمياوي، فيلمس��از بزرگ و تاثيرگذار اما 
قدرناديده  هس��تم كه بطور خودخواس��ته اما به 
واس��طه جبر وضعيتي كه برايش پي��ش آمد در 

مهاجرت به سر مي برد. 
اينه��ا وصله هايي اس��ت ك��ه كم��ك مي كند از 
بي حوصلگي ك��ه امروز در فض��اي جامعه حاكم 
ش��ده رها ش��وم و البته كه به هر ح��ال كار من 

همين است. 
خواندن و نوش��تن مدت هاس��ت كه ب��ه عادتي 
ديرين��ه در من ب��دل ش��ده و اگ��ر روزي ميان 
همه س��رگرمي هاي معم��ول چي��زي نخوانم يا 
ننويس��م، احس��اس بطالت مي كنم. واقعيت اين 
اس��ت كه اي��ن رابط��ه دو جانبه اي اس��ت كه نه 
فقط من ، بلكه همه كس��اني كه در اين زمينه ها 
فعالي��ت دارن��د، از آن حرف مي زنن��د؛ رابطه اي 
كه هم امثال ما براي ف��رار از زندگي رخوت انگيز 

ب��ه آن پن��اه مي بري��م و ه��م در عين ح��ال به 
 واس��طه آنها دغدغه ه��اي ذهني م��ان را بازتاب 

مي دهيم. 
به هر ح��ال كه ش��رايط هميش��ه بر وف��ق مراد 
ما پيش نم��ي رود ام��ا زندگي در جريان اس��ت 
و اي��ن وصله ه��اي زندگ��ي آدم هاس��ت ك��ه 
مي تواند نجات بخش دوران بي حوصلگي ش��ود. 
اين ج��ور وقت ه��ا احمدرضا احم��دي مي گويد: 
» خوش��بختي ما اين اس��ت كه هيچ��ي نداريم، 
پول نداريم، رفاه نداريم ولي كت��اب داريم، فيلم 
داريم... بيچاره آنهايي هس��تند كه اينها را ندارند 
و اين ام��كان را ندارند كه به كتاب پن��اه ببرند.« 
واقعيت اين اس��ت كه از اين جهت من احس��اس 
خوشبختي مي كنم. هر چند مفهوم خوشبختي 
هم مثل خيلي چيزهاي ديگر به غلط در مملكت 
ما ج��ا افتاده و بعضي ه��ا فكر مي كنن��د اگر رفاه 
كامل داش��ته باش��ند، خوشبخت هس��تند. اما 

اين طور نيست. 
خوشبختي يك مفهوم ذهني اس��ت و هر آدمي 
ممكن اس��ت در يك لحظه احساس خوشبختي 
كن��د و در لحظ��ه اي ديگ��ر ن��ه و اص��ال حالت 
پايداري نيست. اما افس��ردگي كلي كه بر فضاي 
روش��نفكري حاكم ش��ده، باعث ش��ده احساس 
خوش��بختي لحظه اي هم براي خيل��ي از آدم ها 

گاهي به حسرت تبديل شود. 

اگر خوشبختي حسرت شود

احمد   طالبي نژاد 

دغدغه روشنفكري

مهدي استاد احمد 
شعر طنز


