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تيتر مصور|زير پرچم زمين ما همه برابريم ميكروسكوپ خصوصي من

هشتگ روز

آنه ديرن
متن در حاشيه

# دختران_  ايرانشهر

دروازه سرخ

به گواه��ي تاري��خ، يك��ي از پديده هايي كه 
مي تواند منجر به همدلي و همبستگي ملي 
ميان افراد يك كشور ش��ود، جنگ است. اما 
در دوران م��درن، خالقيت و دانش بش��ري 
توانسته راه حل هاي جذاب تر و كم خطرتري 
براي تحقق همدلي و همبستگي ملي ابداع 
كند؛ از شفافيت سياسي و مديريتي و ايجاد سازوكارهاي مشاركتي 
دموكراتيك در تصميم گيري هاي كالن گرفته تا شادي هاي عمومي 
كه شور و نش��اط را به زندگي و روحيه ش��هروندان تزريق مي كند؛ 
نمونه اش، هزارها كارناوالي كه به نام ها و بهانه هاي مختلف اين طرف 
و آن طرف دنيا برگزار و حتي تبديل به جاذبه هاي توريستي و پولساز 
مي شوند. واقعا جاي ترس و نگراني نيست. همين جمعه شب گذشته 
در گوشه وكنار كش��ور مردم تا پاسي گذش��ته از نيمه شب شادي و 
پايكوبي كردند و نه تنها ستوني نلرزيد و ديواري ترك برنداشت، كه 
خون نشاط وارد رگ هاي جامعه ش��د. لبخند. شور. هيجان. شادي. 
اينها چيزهايي هس��تند كه جامعه ما عميقا به آنها ني��از دارد. جاي 
شادي در زندگي اجتماعي ما خالي اس��ت. چه ايرادي دارد با رعايت 
همه دلس��وزي ها و مراقبت ها و نظارت ها باشگاه هاي جوانان داشته 
باش��يم؟ با حذف مكان هايي براي تخليه شور و هيجان جواني، شور 
و هيجان جوان��ي حذف نخواهد ش��د؛ صرفا، اين مايي��م كه امكان 
مراقبت و نظ��ارت بر رفت��ار فرزندان مان را از دس��ت مي دهيم. آنها 
هم، يا به خلوت هاي ناش��ناخته پن��اه مي برند، ي��ا در اولين فرصت 
چمدان هاي ش��ان را مي بندند و مي رون��د. اين رفتار ما، م��ن را ياد 
مادرها و پدرهايي مي اندازد كه به فرزندان شان مي گويند »هر غلطي 
مي خواي بكني، برو بكن. فقط تو اين خونه نباش��ه.« غافل از اينكه 
»خانه« بي آدم هايش چيزي نيست جز مشتي آهن و گچ و خاك. اين 
را مقايسه كنيد با مسووليت پذيري و دلسوزي مادرها و پدرهايي كه 
به جوان هاي شان مي گويند »هر كاري خواستي بكني، بيا تو همين 
خونه بكن. « اينها زودتر پير مي شوند؛ ش��ك ندارم. احتماال خيلي 
چيزها خواهند ديد كه تار تار موهاي ش��ان را سفيد خواهد كرد، در 
عين حال چون همه چيز -يا دس��ت كم بيشتر چيزها- زيرنظرشان 
است، مي توانند جلوي پيش��روي هاي خطرناك را بگيرند. اين هم 
هس��ت كه آزادي، فرزندان ش��ان را در محذوراتي اخالقي-عاطفي 
قرار مي دهد ك��ه مانع عبور از خيلي خط قرمزها مي ش��وند؛ مگر نه 
اينكه االنسان حريص علي ما منع منه؟  كس��ي كه محدوديت ها و 
ممنوعيت هاي كمتري داشته باش��د، عطش كمتري هم براي آن 

كارهاي دگر خواهد داشت. آزادي ترس ندارد. شادي هم.

هرروز ت��ب فوتب��ال اينجا 
داغ ت��ر مي ش��ود. كافه ها و 
بارها ت��ا صبح باز هس��تند 
و م��ردم انگار ديگر ش��ب ها 
نمي خوابند. كم كم ايراني ها 
از س��ن پترزبورگ به قازان 
مي رسند و خودشان را براي بازي حساس با اسپانيا 
آماده مي كنند. هم��ه اميدواريم. هم��ه رويا داريم. 
اين بهترين لذت دنياست؛ »روياپردازي«. روس ها 
خيلي خوشحال هستند. از تك تك لحظات استفاده 
مي كنند تا بيش��تر درباره روسيه و مردمش به همه 
توضيح دهند. تا متوجه مي شوند خارجي هستي با 
لبخند از شما مي پرسند: »روس��يه را تا االن دوست 
داشته اي؟« يا »به كشور ما خوش آمدي، اميدواريم 
بهت خوش بگذره« بگذاريد چيزي را اينجا بنويسم. 
گاهي اوقات وقت��ي اتحاد ملت هاي ديگ��ر را اينجا 
مي بين��م كمي افس��وس مي خورم. م��ا هماهنگ 
نيس��تيم. ما حتي در اس��تاديوم در ب��ازي مراكش 
بيشتر از آنها بوديم اما كسي متوجه نمي شد. ما بايد 
بيشتر يك »تيم« باشيم. بايد كار تيمي ياد بگيريم. 
اينج��ا، در جام جهان��ي همه تمرين اتح��اد و يكي 
ش��دن مي كنند. همه مليت ها كشورهاي مختلف 
را تشويق مي كنند و در غم و ش��ادي هاي يكديگر 
شريك مي ش��وند. بس��ياري از ايراني ها نتوانستند 
قطارهاي مجاني به قازان را گي��ر بياورند و قطارها 
همه پر ش��ده اند. اما به هر روشي كه شده خودشان 
را دارند به قازان مي رس��انند. چند شب پيش رو به 
روي موزه آرميتاژ، گروهي از مردم جمع شده بودند 
و فوتبال بازي مي كردند. ايران هم يك تيم داش��ت. 
شهرام حقيقت دوست و بهنام باني با دو سه تا ايراني 
ديگر مشغول به بازي شدند. بچه ها مساوي كردند، 
داور از روسيه بود و تيم حريف تلفيق امريكاي التين 
با مصر. در  مترو، ايس��تگاهاي قطار و رسما همه جا 
رنگ فوتبال ديده مي شود. ما مي خواهيم در كازان 
»معجزه« كنيم. اميدوارم تيتر يادداش��ت بعدي ام 
از كازان اين باشد »ما اس��پانيا را هم برديم«. اينجا 
روسيه، جام جهاني و ايران را حاال همه مي شناسند. 

بياييم رويا پردازي كنيماي شادي،  اي آزادي
سهيل سراييانكاوه فوالدي نسب

ايران- اسپانياي امشب  و تصوير »رابط فرانسوي«

باهم حرف بزنيم

حركات موزون

اختالالت رواني و مش��كالت روحي ما نه تنها مي توان��د زندگي فردي كه گاه��ي زندگي جمعي و يك 
جهان را تحت تاثير قرار دهد. اگر پذيرش اين نكته براي ش��ما سخت است، اين تحليل دكتر سيدحسن 
فيروزآبادي از داليل خروج ترامپ از برجام را بخوانيد: » فرد خودش��يفته، خواه��ان نقش اول و بازي به 
عنوان ستاره نمايش است. حس حقارت و تمايل نيرومند براي غلبه بر آن نيرويي عظيم او را وادار مي كند 
تا هر بازي اي را كه در آن نقش اول ندارد، به هم بزند و دوباره نمايش را براي ديده شدن خود به راه بيندازد. 
به اين ترتيب نتيجه اي كه مي توان گرفت اين اس��ت كه ترامپ نه درصدد جنگ است و نه حتي اعمال 
فشار شديد تا حد فروپاش��ي ايران. او تنها مذاكره اي دوباره مي خواهد كه اين بار نقشش به عنوان مهره 

اصلي به رسميت شناخته شود«. 

خودشيفتگي ترامپ و تالش براي بازي دوباره 
مردي كه صبح تا شب دنبال نان و آب است

اشكش اگر درآيد، آن اشك نه، حباب است
 وقتي اجاره خانه بي حد و بي حساب است

غمباد شهروندان غمباد نه، حباب است
از كارخانه داران حالي اگر خراب است

كاالي باد كرده كاال كه نه ، حباب است
دالل اگر كه جايي در حال فتح باب است

پولي كه گرد كرده، گردي كه نه، حباب است
گفتم كه ماه من شو جانم در التهاب است

افسوس از اينكه ديدم آن ماه هم حباب است

حباب بازي

مهدي استاداحمد

تخته سياه

مش��هورترين نم��اي فيلم 
نفس گير »رابط فرانسوي« 
)ويليام فريد كين، 1971( 
تصويري اس��ت از كارآگاه 
روس��و )روي ش��ايدر( كه 
پايين پلكان، باالخره و بعد 
از تقيب و گريزي مرگبار و 
طوالني، توانسته به ضارب سوپرحرفه اي )مارسل 
بوزوفي( شليك كند. ضاربي كه مشهورترين نقش 
بازيگر صورت س��نگي اش را رقم زد و حجم قابل 
اعتنايي از التهاب فيلم، بر اثر مهارت جنايتكارانه 
او شكل مي گيرد. اين نما برخالف تئوري قديمي 
زيبايي شناسي تصوير سينمايي خلق شده است. 
آن تئوري مبتني بر اين بود كه وقتي مي خواهيم 
ش��خصيت فيلم را بزرگ بداريم از او نماي »رو به 
باال« بگيريم. اما در اينجا، دوربين از باالي پله ها و 
با زاويه رو به پايين، نما را گرفته و پليس موفق، در 
ابعادي كم��ي بزرگ تر از يك مورچ��ه، آن ته و آن 
پايين ديده مي شود. كارگردان كسي است كه بعد از 
اين فيلم، »جن گير« را ساخت و در خلق اضطراب، 
استادكار محسوب مي شد و مي شود. جست وجوي 

دليل او ب��راي اين نمابندي مي توان��د درس آموز 
باشد: مهم، فقط اين نيست كه كارآگاه، ماموريتش 
را به انجام و سرانجام رسانده. مهم تر اين است كه 
او يك غول را كش��ته؛ غولي با ابعادي غول آسا در 
تصوير كه ض��ارب بي رحم و چيره دس��تي بوده و 
حاال به مضروب بدل شده اس��ت. دست هاي باز او 
در تصوير هم مانند جا و زاويه دوربين، بناس��ت بر 
اين ابعاد عظيم تاكيد كند. بنابراين، كارآگاه كه در 
نما كوچك ترين است، بيش از همه بزرگ داشته 

مي شود. 
اگر روياي ايراني به واقعيت بپيون��دد و احتمال زير 
10 درصد »ريل اسپورت«، امشب در مسابقه ايران-

اس��پانيا در جام جهاني 2018 روس��يه تحقق پيدا 
كند، ربط اشاره ام به اين تصوير از »رابط فرانسوي« 
روشن خواهد شد. اگر نش��د، اتفاق عجيبي نيفتاده 
است. باز به سينما تفأل مي زنيم و آن بخش طاليي 
از شعر شخصيت رابرت كين كيد )كلينت ايستوود( 
در فيلم »پل هاي مديسون كانتي« )ايستوود، 1995( 
را بازمي خوانيم كه مي خوان��د: »روياهاي قديمي، 
قشنگ بودند. هيچ وقت واقعي نشدند؛ ولي چه خوب 

كه زماني در سر مي پرواندم شان«. 

اهالي توييت��ر فارس��ي در هفته گذش��ته درگير و 
غمگين خبر مربوط به تجاوز ب��ه گروهي از دختران 
شهر ايرانشهر بودند و همزمان هشتگ »دختران_

ايرانشهر« را با نوش��ته هاي همدالنه، داغ كردند. اما 
صبح روز سه شنبه اتفاق ديگري رخ داد و اين هشتگ 
در كنار همه نوش��ته هاي غمگين، محلي شد براي 
نوشته هايي درباره اطالع رساني و فرهنگ سازي براي 
اين بحران اجتماعي و از هم��ه جالب تر محلي براي 
گزارش از دختراني كه در شهر تهران، پالكاردهايي 
درباره كمك به قربانيان اين بحران، در دست گرفتند 
و براي فرهنگ س��ازي تالش��ي واقعي و نه مجازي 
انجام دادند. كاربري با انتشار عكسي از اين دختران 
در خيابان وليعصر نوشت: »اتفاق خوب: چند دختر 

در زيرگذر چهارراه وليعصر تهران با در دست داشتن 
نوش��ته هايي مربوط به »بايد درباره تجاوز صحبت 
كنيم« همزمان با واكنش به حادثه ايرانش��هر، براي 
فرهنگ س��ازي تالش كردند.« كارب��ر ديگري هم 
گفت: »جلوي تئاتر ش��هر اين گروه رو ديدم كه در 
مورد راه هاي پيشگيري و مشكالت قربانيان با مردم 
حرف مي زنن، دمشون گرم.« كاربر ديگري از اهميت 
حمايت از قربانيان اين آزارها گفت و نوشت: »قرباني 
بودن بي آبرويي نيس��ت، قرباني را وادار به س��كوت 
نكنيم«. كاربر ديگري نوشت: »اين حركت ها و حرف 
زدن درباره اين مشكالت خيلي خوبه. تلويزيون بعد 
از سال ها متحول شده و برنامه اي در شبكه سالمت 

براي آموزش به كودكان داره. « 

امير پوريا


