
  صاحب امتياز و مديرمسوول: الياس حضرتي
  جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري: بهروز بهزادي

  سردبير :  سيدعلي ميرفتاح
  معاون اجرايي: حجت طهماسبي

  مشاور مدير مسوول: محمد حضرتي
  رئيس سازمان آگهي ها:  علي حضرتي

 نشاني:خيابان ستارخان، خيابان كوثر دوم، بن بست مينو
  تلفن خانه:66124025 - 66124024    نمابر:66124021 

  توزيع: نشر گستر امروز    تلفن: 61933000   
  چاپ:نشر روزتاب    تلفن:44545076   

  اذان ظهر:13/07    غروب آفتاب: 20/24    اذان مغرب: 20/45     اذان صبح فردا: 4/04    طلوع آفتاب فردا : 5/51

info@etemadnewspaper.ir 
www.etemadnewspaper.ir
آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

Info@etemadnewspaper.irچهار شنبه  6  تير 1397، 13 شوال 1439، 27  ژوئن 2018،  سال شانزد                        هم، شماره 4120

تيتر مصور|انتخابات تركيه و پيروزي اردوغان
اليور پوالك

ميكروسكوپ خصوصي من دروازه سرخ نگاه آخرديدگاه

من با آقاي ظري��ف، وزير امور 
خارجه موافقم كه گفته است 
هدف امري��كا، ايران اس��ت. 
مي خواهن��د اي��ران را ناب��ود 
كنند. به س��بب اهميت اين 
گفته بگذاريد يك بار ديگر آن 
را با هم بخوانيم: »ما در ايران از اصولگرا، اصالح طلب، 
بي خط، مخال��ف جمهوري اس��المي، مخالف دولت، 
همه و همه در يك كشتي نشس��ته ايم. هدف نه نظام 
جمهوري اسالمي است، نه دولت روحاني، بلكه هدف 
ايران است... مي خواهند ايران را نابود كنند...«ايرانيان 
اگر به تاريخ رجوع كنند به آساني مي توانند به هدف ها 
و تمايالت ش��رق و غرب براي فروپاش��ي ايران دست 
پيدا كنند؛ هدف هايي كه حداقل در قرن اخير سه بار 
با تمام قدرت در پيش گرفتند ولي موفق به اجراي آن 
نشدند. اولين آن جنگ جهاني دوم و بهانه حضور شمار 
اندكي كارشناس صنعتي آلماني در ايران بود. انگليس 
و ش��وروي به ايران اولتيماتوم دادند تا نقش��ه خود را 
اجرا كنند. گرچه ايران پذيرفت و اين كارشناس��ان از 
ايران اخراج ش��دند، ولي انگليس از جنوب و شوروي 
از ش��مال به ايران حمله نظامي كردند تا كش��ورمان 
را بين خود تقس��يم كنند. گرچه اين حمله به جايي 
نرس��يد و نيروهاي اشغالگر ناچار ش��دند خاك ايران 
را ترك كنند، ولي اين خواس��ت آنان همچنان پابرجا 
بود. غرب نفوذ خ��ود را در ايران به بهان��ه دفاع در برابر 
منويات توسعه طلبانه شوروي و رس��يدن اين قدرت 
كمونيست به آب هاي گرم خليج فارس توجيه كرد و 
ادامه داد و شوروي نيز با تش��كيل حزب توده از داخل 
شروع به درهم ريختن امنيت ايران كرد و اين دخالت 
دو قدرت خارجي فضاي داخلي كشور را كه مي رفت 
اصول دموكراتيك برخاسته از انقالب مشروطيت در 
آن نهادينه شود را تحت تاثير ش��ديدترين بحران ها 
قرار داد كه به قصه فروپاشي نهضت ملي ايران و حصر 
رهبر آن انجاميد و در ظاهر غرب پيروز شد. اما دومين 
تالش بع��د از انقالب ص��ورت گرفت. ص��دام با چراغ 
سبز قدرت هاي جهاني به ايران حمله كرد؛ حمله اي 
كه خواس��ت قدرت ها براي تجزيه ايران پشت آن بود. 
هش��ت س��ال جنگ به ايران تحميل كردند، ايران را 
تحريم و عراق را مملو از سالح هاي جنگي كردند ولي 
وحدت و يكپارچگي ايرانيان از ترفند دش��منان جلو 
گرفت و پس از چندي بهانه انرژي هسته اي آغاز شد. 
اين سومين تالش را ايرانيان به طور كامل به ياد دارند، 
چون جزيي از تاريخ معاصر است. گرچه ايران در برابر 
اين حمل��ه دوام آورد و در گفت وگوهاي ديپلماتيك 
توانس��ت بر اوضاع تس��لط يابد، ولي ترامپ نماينده 
جنگ طلبي و استعمارگري جناح راست امريكايي اين 
بار س��ر برآورد تا به قول خود كار را يكسره كند و ايران 
را به زانو درآورد و اين كشور متحد كه رمز بالندگي اش 
در همين اتحاد اقسام آن اس��ت، درهم بريزد. تصوري 
ابلهان��ه و كودكانه كه اي��ران مي تواند تجزيه ش��ود.

اينك دولت امريكا س��ه اتاق مجهز جنگ رواني عليه 
ايران تشكيل داده اس��ت. يكي در وزارت خزانه داري 
آن كش��ور، ديگ��ري در وزارت خارجه و س��ومين آن 
در سازمان س��يا. گفتني اس��ت كه به روايت نشريات 
بين المللي حتي بسياري از دشمنان داخلي ايران، آنان 
كه به دنبال تجزيه اند در سومين اتاق جمع آمده اند تا 
به خواسته اهريمني خود كه البته به آن نخواهند رسيد 
دست يابند.آنچه نوشتم مقدمه اي بسيار طوالني بود 
براي ثبت اين جمله در تاريخ كه »ملت ايران در تمامي 
حوادث مشابه و حمالت بزرگ دشمنان با اتحاد و اتفاق 
توانسته اس��ت خطر را از خود دور كند و امروز وحدت 
ملي داروي موثر و پيشگيري از عملي شدن خواست 
دشمن اس��ت.« اصول اين اتحاد مقدس را همه خوب 
مي دانيم. سرنشينان همان كشتي كه آقاي ظريف به 
آن اشاره داشت اصولگرا، اصالح طلب، بي خط، مخالف 
جمهوري اس��المي، مخالف دولت و... بايد دس��ت در 
دس��ت هم در برابر دشمن بايس��تيم و اگر اختالفي 
با هم داريم ك��ه حتما هم داري��م، آن را به وقتي ديگر 
موكول كنيم و عاقالنه دست در دست هم يك بار ديگر 

جاودانگي كشورمان را به دنيا ثابت كنيم.

همه ورزش��گاه ب��ه افتخار 
بازيكنان ايران ايس��تادند و 
آنها را تشويق كردند. ايراني ها 
ن  ي ش��ا لي ها ي صند و ر
خشك ش��ان زده بود. بغض 
همه م��ا تركي��ده ب��ود. از 
آزادي تا سارانسك. همه كنار هم بوديم. كنار من 
در  ورزشگاه يك عراقي و روس نشسته بودند. هر 
دو طرفدار ايران بودند. اكثر ورزشگاه ايراني بودند. 
اين تنها بازي بود كه همه متحد و يكدست ايران 
را تش��ويق مي كردند. وقتي توپ را پرتغالي ها در 
اختيار داشتند، تماش��اگران ايراني پاهاي شان را 
روي   زمين مي كوبيدند و تمام استاديوم  مي لرزيد. 
همه به ايران افتخ��ار مي كنند. ايراني ها همديگر 
را كه پيدا مي كردند ابتدا س��عي مي كردند به هم 
دلداري بدهند و بعد افسوس مي خورند. در قطار 
برگشت، سر ميزهاي رستوران ايراني ها كنار هم 
نشسته بودند و  مي گفتند فقط اگر طارمي شوت 
آخر را گل كرده ب��ود، االن همه چيز تمام ش��ده 
بود. اين ش��ادي حق ما بود. روس ه��ا، پرتغالي ها 
و حتي خيل��ي از طرفداران رونال��دو از بازي ايران 
سورپرايز شده بودند. ايراني ها افسوس مي خوردند 
كه اينقدر به صعود نزديك بوديم و نشد. اما همه 
مي گفتند واقعا بچه ها از جان مايه گذاشتند. آخر 
بازي در خودم مچاله ش��ده بودم  و مثل خيلي از 
ايراني ها بغض كرده بودم، ي��ك مرد روس بطري 
آب برايم آورد و گفت: »اين فوتبال است، زندگي 
هم همين طوري اس��ت. گاهي اوقات نمي شود. 
اما همه، ش��ما را يادش��ان خواهند ماند.« ش��هر 
سارانسك، شهري بود كه واقعا آماده ميزباني جام 
جهاني بود. بالفاصله بعد از بازي همه به ايستگاه 
قطار برگش��تند و همانجا هر ك��دام منتظر قطار 
شدند.  برخالف اينكه شايد خيلي از تيم ها در حال 
ترك روسيه هستند اما همچنان قيمت هتل ها و 
پروازها باالتر مي روند و همگي پر هستند. جمعيت 
زيادي به سمت مسكو آمده اند و كم كم شهرهاي 

كوچك روسيه خلوت تر مي شوند. 

با ديدن هر تصويري از تماش��اگران 
ايران��ي بازي ب��زرگ آخ��ر تيم ملي 
فوتبال در برابر پرتغال، چه شادماني 
و مش��ت هاي گ��ره ك��رده و اميد و 
دلواپسي در چشمان شان تا پيش از 
حذف و چه اندوه بع��د از آن، عبارتي 
در متن سترگ آقاي بهرام بيضايي »كارنامه بندار بيدخش« 
به يادم مي آيد: »و اين مردمان اند در كوش��ش؛ كه س��زاوار 
بهترند«. گيرم در اين تصويرها مردم در حال كار و كوشش 
نباش��ند. چه براي آنها كه در روسيه و اس��تاديوم بوده اند و 
چه اين همه كه هر جاي دنيا پاي پخش تلويزيوني ش��ور و 
همدلي و اشك شان جاري بوده، همزماني رشد غروربرانگيز 
تيم ملي در جام جهاني 2018 روس��يه با رش��د هراس آور 
تورم اقتصادي در كشور، باعث مي شود به اين بينديشيم كه 
حق اين مردم، بهتر از آن چيزي است كه دارد نصيب شان 

مي شود. 
 دو هفته پيش در اين موقع كه يك روز تا شروع جام مانده 
بود، اگر كس��ي مي گفت كه اين تي��م در گروهي با حضور 
قهرمان آفريقا و قهرمان اروپا و قهرمان س��ابق جهان، فقط 
يك بار مي بازد، فقط دو گل مي خورد، پرتغال و اسپانيا را به 
ستوه مي آورد و جان به لب مي كند، تنها تيم گروه مي شود 
كه از كريس رونالدو گل نمي خورد و پنالتي او را زير دست 
دروازه بان خود نگه مي دارد )نه آنكه توپ را ُمش��ت يا دفع 
كند(، به اين فرد فرضي القابي چون خيالباف و خوش بين 
مي داديم. همچنين، اگر همان موقع كس��ي مي گفت اين 
بازيكنان وقتي به ايران برگردند و با افزايش قيمت ها رو به 
رو شوند، گمان مي كنند همچون اصحاب كهف سال هايي 
دراز را در روسيه به سر برده اند، او را بدبين مي ناميديم. اين 
هر دو چنان در كنار هم است كه چه در زمين فوتبال و چه در 
خيابان ها و صرافي ها و دكان هاي بحران  زده اين سرزمين، 
ياد آن جمله بندار بيدخش بيفتيم و آه از نهاد برآوريم. با اين 
فرق كه رنج و كوشش فوتبالي، پايان ِول -  با پايان معلق ولي 
درست اشتباه نگيريم- ندارد. تيم كارلوس كي روش حاال با 
تمام لياقت ستودني اش از جام حذف شده و تكليف، روشن 
است. اما تنگنا و بن بست اقتصادي و اجتماعي رو به انفجار 
اين روزهاي اين مردم، فرجام مشخص ندارد. بايد همچنان 

دست و پا زد و چيزي موسوم به زندگي را ادامه داد. 

اواي��ل ماه ه��اي جن��گ ب��ود كه 
كش��تي پدرم در خرمشهر تحت 
اش��غال بعثي��ان، از ك��ف رفت و 
پ��س از گلول��ه ب��اران محله مان، 
ناگزي��ر خان��واده ب��دون فرزندان 
پس��ر، ب��راي ف��رار از محاص��ره 
گاز انبري دشمن و آتش سهمگين و باراني توپخانه هاي 
باريده بر مردمان بي پرس وجوي از نژاد، ش��غل، مذهب و 
صفات... در پشت وانتي مستعمل، با طي مشقاتي بسيار 
از منطقه آبادان راهي ب��ه بيرون پيدا كرده ت��ا خود را به 
پش��ت جبهه و مناطق امن خودي برسانند. يادم هست 
كه پدر مرحومم با تبس��مي تلخ در جواب سوال فاميل، 
دوست و آشنا هاي لميده در راحتي و آسودگي شهرهاي 
آرام، ك��ه مرتب مي گفتند مگر چه ش��ده ك��ه اين گونه 
ناراحتي؟ كشتي هايت غرق ش��ده اند يا خانه ات خراب؟ 
مي گفت هردو... ح��ال و روز مردمان ش��هرهاي آبادان و 
خرمش��هر امروزه در جواب ديگران همين گونه اس��ت، 
هم نفس هاي شان از غبار به شماره افتاده و هم عطشان 
شيرهاي شوراب ش��ده منازل شان ش��ده اند. بلي هردو 
بسرشان آمده، البته اگر سه نشود. در اين ميان مسووالن 
مربوطه به تازگي وعده داده اند كه تا اواسط تيرماه )گوش 
ش��يطان كر( طرح آبرس��اني جامع غدير ش��ان مشكل 
بي آبي اين دو ش��هر را حل خواهد كرد. پس براي ش��ان 
براي رساندن اين خط لوله چندسال در راه مانده و به عمر 
چند دولت و نيز به قول و وعده عمل ناكرده رييس جمهور 
س��ابق درباره اين لوله وزير قورت نداده )اگر اين بار واقعا 
عمل به وعده كنند( صلوات بلند مي فرستيم.  ولي مهم تر 
آن است كه حال و روز ما را چه ش��ده كه نه كاردها، بلكه 
ساطورها بايد از مغز اس��تخوان مردمان بسيار صبورمان 
بگذرد تا شايد روزنه اي كوچك به حل موقت مشكلي باز 
شود. بلي سوال مهم تر همين است عزيز... ... ما را چه شده 
كه مردمان مان به هردليل درس��ت يا غلط، مسووالن را 
همدرد و شريك و حالل غم خود نمي دانند؟ بزرگ تران ما 
فارغ از هر جناح، اول به دنبال اين گمشده جواب در هزاران 
آستين شعبده خود باشند. وگرنه از دشمن دلشاد خارجي 
و تبليغاتش براي به زمين زدن ايران در جهان كه انتظاري 
نيست، براي شكستن اين جو س��نگين ذهني، عمال در 

بحث آب و ارز و دالر... .  اي دوست تو چه مي كني؟

ما را چه شده ؟تيم ملي و اصحاب كهف به شما افتخار مي كنيمبراي كشورمان ايران
حبيب   احمدزاده امير  پورياسهيل   سراييانبهروز بهزادي

كاش همه چيز مث��ل فوتبال 
و  ملم��وس  نتيج��ه   ب��ود؛ 
محسوس مي داشت و مي شد 
-گيري��م نه ب��ه راحت��ي آب 
خوردن، ك��ه با چند س��الي 
چانه زن��ي و پافش��اري- روي 
كاغذ و با عدد و رقم اثبات كرد 
كه فالن مربي خوب كار نمي كند، تيمش سروسامان 
ندارد، نتيجه هم كه نمي گيرد، چيزي نه به غرور ملي 
اضافه مي كند، نه به زيبايي فوتبال. و تازه اين گام اول 
مي بود. بعد مي شد گشت و از ميان همه گزينه هاي 
ممكن، مطلوب ترين - و نه لزوم��ا ايده آل مطلق- را 
پيدا كرد و رفت سراغش؛ حتي اگر خارجي مي بود. 
مي ش��د او را به ايران دعوت و با او قرارداد امضا كرد و 
تيم ملي را در اختيارش گذاش��ت، بدون اينكه اين 
ش��بهه اي پيش بيايد كه اس��تقالل مملكت دارد از 
بين مي رود و خارجي ها دارند به ساختارهاي كشور 
نفوذ مي كنند. كاش همه چي��ز مثل فوتبال مي بود؛ 
س��رمربي تيم ملي مي توانس��ت واقعا سرمربي تيم 
ملي كشور باش��د، نه كارگزار مديران باالدستي اش. 
با بررس��ي دقيق و مس��ووليت حرف��ه اي خودش، 
هركسي را كه مي خواست به تيم ملي دعوت مي كرد 
و هركس��ي را كه نمي خواس��ت، نه. كمتر خبري از 
دخالت هاي غيركارشناسانه مي بود، كمتر خبري از 
مصلحت انديشي مي بود، كمتر خبري از اعمال نظرها 
و اعمال فشارهاي سياس��ي مي بود. سرمربي كارش 

را مي ك��رد و همه مطمئ��ن مي بوديم ك��ه او -كه با 
دقت و وس��واس انتخاب ش��ده- ب��راي كار و آبروي 
حرفه اي خودش ارزش قائل اس��ت و اگر دستش را 
باز بگذاريم، همه تالش��ش را خواهد كرد تا بهترين 
باش��د. كاش همه چيز مثل فوتبال مي بود؛ سرمربي 
فرصت كافي در اختيار مي داشت تا اول به شناخت 
دقيقي از وضعيت موجود برسد، بعد هدف گذاري و 
برنامه ريزي كند و بعد- با وجود همه كارشكني هايي 
كه معم��وال از ناكجا ه��ا روي س��رش مي ريختند- 
مي توانست دست كم بخشي از آن برنامه ها را عملي 
كند. كاش همه چيز مثل فوتبال مي بود؛ آنقدر براي 
مردم اهميت مي داش��ت كه خس��ته نمي شدند و 
باالخره بعد از سال ها خواس��ته مشروع و مدني شان 

را به مديران تحميل مي كردن��د و تابوي حضور زنان 
در اس��تاديوم را مي شكس��تند. بعد هم ت��ا صبح در 
شهرها دست افش��اني و پايكوبي مي كردند و آب هم 
از آب تكان نمي خورد تا آنها كه از ش��ادي هراسان و 
گريزانند، متوجه ش��وند كه ش��ادي، مار هفت س��ر 
نيس��ت و هيچ خطري ن��دارد. كاش همه چيز مثل 
فوتبال مي بود؛ مي توانست يك ملت را به يك ضربان 
تبديل كند و غرور ملي را بيدار. مي توانس��ت يادمان 
بياورد كه برنامه و نظم چقدر از نتيجه اصيل تر است، 
كه ما چقدر به همبس��تگي و مدارا نياز داريم، چقدر 
به ش��ادي نياز داريم و- مهم تر از همه- اگر به قواعد 
بين المللي بازي احترام بگذاريم، چقدر ظرفيت مان 

براي ايستادن در اوج زياد است. 

آرزوهاي بزرگ

كاوه  فوالدي نسب

متن در حاشيه 

چند نكته مهم در حاشيه بازي فوتبال
فوتب��ال در ب��ازي اي��ران ب��ا 
پرتغ��ال، همه چي��ز داش��ت. 
ش��يرين و پ��ر جاذب��ه ب��ود. 
افتخارآمي��ز و غرورآفرين بود. 
پيروزي واقعي بود. اخالق بود. 

تحلي��ل فوتبالي، مه��ار كردن 
پنالت��ي رونال��دو ك��ه هروقت 
توپ جلوي پايش قرار مي گرفت گل مي ش��د و برد 
مس��اوي و جنگيدن تمام عيار با تي��م اول اروپا كار 
ديگران است و تقريبا همه هم مي دانند و كارشناس 

هستند. 
اما در حاش��يه اين اتف��اق مهم توجه ب��ه چند نكته 
مهم اس��ت: فوتبال ملي تنها مناسبتي است كه يك 
ملت مي توانند اختالفات خود را كنار بگذارند و باهم 
ش��ادي كنند. اين معجزه عجيبي از فوتبال اس��ت. 
هم��ه آن را مي ديدن��د. ايرانيان از نق��اط محروم تا 
مرفه ترين بخش هاي اجتم��اع، از بارهاي امريكايي 
ت��ا مس��جد ورزش��گاه آزادي و از رييس جمهور تا 
تند ترين مخالفان برانداز نظام جمهوري اس��المي 
به تماشاي آن نشس��تند و آرزوي موفقيت تيم ملي 

ايران را داشتند. 
اين معجزه تنها در فوتبال امكان پذير بود. اما همين 
نشانه اي اس��ت كه مي شود در س��طوح پايين تر به 
همبس��تگي ايراني فكر كرد. بازي فوتبال ش��ادي 
هم همراه داشت. چه ش��ادي هاي در بين بازي وچه 
ش��ادي بي نظير بعد از ب��ازي. تازه اين ب��راي تيمي 

بود كه خوب ب��ازي كرد ولي نتوانس��ت صعود كند. 
قدر اين شادي ها را بايد دانس��ت. متاسفانه بي آنكه 
بخواهم روي مصاديق تاكيد كنم عده اي از ش��ادي 
مردم مي ترس��ند. در تمام دني��ا بهانه هاي مختلف 
مي آفرينند كه مردم ش��ان ش��ادي كنند. حتي اگر 
نگاه ها امنيتي باش��د، باز هم بايد توجه كنند مردم 
ش��اد براي هر حكومتي، كم خطرترند. اين ش��ادي 
را كه خود مردم مي آفرينن��د بايد قدر بدانند. كاري 
كه تلويزيون كرد و شادي خودجوش مردم را نشان 
داد قابل تقدير اس��ت. زنان در اين بازي ها هم نقش 

بزرگي داشتند. 
ظلم جاري بر آنها كه مثل آقايان فوتبال را دوس��ت 
دارند و امكان ديدن آن را ندارن��د و تا هنوز هم حل 
نش��ده اس��ت يك گام جلو رفت. حداقل توانستند 
حق خ��ود را در ديدن دس��ته جمعي در ورزش��گاه 

آزادي به دست آورند. 
اخالق و جنب��ه و متانت آنها هم بط��الن نظريه اي كه 
گمان مي كردند بي اخالقي با ورود زنان به استاديوم ها 
حاكم مي شود را ثابت كرد. خدا كند تصميم گيران اين 
نكته مهم را بفهمند. دختران و پسران نيازي ندارند كه 
روابط شخصي شان را به اس��تاديوم بياورند. بر عكس 
حضور زنان اخالق را بر بازي ها به ارمغان مي آورد. اين 
قدرشناسي مردم ايران كه حذف از صعود را به پيروزي 
وش��ادي تبديل كردند از ويژگي هاي منحصر به فرد 
مردم ايران اس��ت. و نهايتا تيم ملي ما افتخار ماست. 

خسته نباشند.

سيد محمدعلي ابطحي

حرف تو حرف

نشست روزحركات   موزون

واي عجب اخبار خوب و پراميدي مي رسد
مرغ خوش خوان باز هم كلي خبر آورده است

بس كه بعضي چيزها شفاف سازي مي شود
تازگي ها خيلي از اخبارمان بي پرده است

هي به گوشي چشم مي دوزم خبر مي خوانم و
تازگي اخبار اعصاب مرا پرورده است

چون كه از خواب عميقي پاشدم امروز صبح 
گوشي ام ديدم دو تا تخم دو زرده كرده است

گوشي ام تخم دو زرده كرده است
سكوت )صمت، خاموشي( كه از عناصر بنيادي س��لوك عرفاني است از سكوت زباني آغاز مي شود و 
به سكوت ذهني يا خاموشي ضمير منتهي مي شود. فنا كه غايت سلوك است همانا وضعيت ضمير 
خاموش است. سنايي را مي توان نخستين شاعر عارفي دانس��ت كه تقريبا از تمامي عناصر نظري سكوت عرفاني 

سخن گفته است. 
بيست وهشتمين نشس��ت از مجموعه درس گفتارهايي درباره س��نايي به »س��كوت عرفاني از ديدگاه سنايي« 
اختصاص دارد كه در روز چهارش��نبه 6 تير س��اعت 16:30 با س��خنراني دكتر قربان وليئي )شاعر و عضو هيات 
علمي دانش��گاه زنجان( در مركز فرهنگي شهر كتاب واقع در خيابان شهيد بهش��تي، خيابان شهيد احمد قصير 

)بخارست(، نبش كوچه سوم برگزار مي شود. 

سكوت عرفاني از ديدگاه سنايي

مهدي استاد احمد

عكس نوشت 

قرار م��ا در اين باكس 
اين است كه براي هر 
عكسي بايد توضيحي 
چند خطي بنويس��يم و تفسيري مناسب. 
اما گاهي اوقات عكس ه��ا آن چنان راوي 
و گويا هس��تند كه به هيچ توضيحي نياز 
ندارند و بيشتر، س��وال هايي مهم را ايجاد 
مي كنند. درس��ت مانند همين عكس كه 
اگرچه از نظ��ر حرفه اي دقيق و درس��ت 
گرفته نش��ده، اما پ��ر از س��وال، حيرت و 
البته حس شرم زد گي اس��ت. عكسي كه 
يكي از شهروندان تهراني از پله هاي برقي 
ايس��تگاه مترو در تهران گرفته و روايتي 
است از زندگي سخت شهروندان كم توان 
جسمي در اين شهر. اين عكس صبح روز 
سه ش��نبه در توييتر همخوان شد و همه 
از چرايي وضعيت س��خت اين شهروندان 
پرس��يدند و اينكه چه زماني شهرداري و 
نهادهاي مسوول به فكر كمك و همراهي 

با اين شهروندان مي افتند؟

هشتگ روز

عليرضا بيرانوند قهرمان افس��انه اي قصه نيمه شب 
دوش��نبه توييتر بود. گرفت��ن پنالت��ي رونالدويي 
كه در يك س��ال گذش��ته تم��ام پنالتي ه��ا را گل 
كرده ب��ود، آن چنان اهال��ي توييت��ر را تحت تاثير 
قرار داد كه س��راغ زندگ��ي اين دروازه ب��ان جوان 
تيم ملي ايران رفتند و در حي��رت از ماجراهايي كه 
پشت س��ر گذاش��ته، تعريف و تمجي��د از او را آغاز 
كردند و ناگه��ان عليرضا بيرانوند ن��ه به عنوان يك 
فوتباليس��ت كه به عنوان يك انس��ان رس��يده به 
روياها و آرزوهايش براي هم��ه آنهايي هنوز به رويا 
و امي��د در زندگي معتقد هس��تند، به يك س��تاره 
تبديل ش��د. در نيمه ش��ب دوش��نبه نه تنها اهالي 
توييتر فارس��ي كه اكثريت كاربران توييتر مشغول 
س��تايش بيرانون��د ش��دند و راه س��ختي كه طي 
كرده. آنچه مي خواني��د، مجموعه اي از توييت هاي 
فارس��ي و انگليس��ي در توييتر و درب��اره بيرانوند 
است: »قصه پس��ري كه كفش نداشت و در خيابان 
مي خوابيد در برابر كسي كه پنج كفش طال داشت، 
حتما ش��نيدني اس��ت«، »همانطور كه ش��ب هاي 
خوابيدن در مي��دان آزادي را فراموش نمي كني، ما 

امش��ب و پنالتي كه از رونالدو گرفت��ي رو فراموش 
نمي كني��م... درود ب��ه غيرتت«، »كاش ش��هردار 
تهران يك مجس��مه دقيقا ش��بيه هم��ون عكس 
بيرانوند تو ميدون آزادي بسازه و همون جا نصبش 
كنن«، »چقدر اين مرد رو مس��خره كرديم، اما اون 
خيلي چيزها رو به م��ا ثابت كرد و ماندگار ش��د«، 
»جام جهاني هم تموم مي شه، اما بياييد از بيرانوند 
درس بگيري��م كه حتي وقتي هم��ه دنيا مخالفتن، 
تو خودت رو ثابت كن و موفق ش��و«، »گرفتن اون 
پنالتي به ان��دازه گل زدن خوش��حالم كرد«، »اون 
لحظه اي كه توپ در دس��تش بود، پشت به زمين، 
گوش هايش نمي ش��نيد، چه آرامش��ي س��راغش 
آمد. انگار به هم��ه قول هايش عمل ك��رد و پنالتي 
مردي را گرفت كه يك س��ال هيچ پنالتي رو خراب 
نكرد«، »آرزوها و روياهات��ون رو جوري در آغوش 
بگيريد كه بيرانوند توپ پنالتي رونالدو رو گرفت«، 
»براي علي بيرو خوش��حالم، به حرفش عمل كرد و 
خدا به دل��ش نگاه كرد«، »مي گف��ت اين دماغ من 
هرچي ضربه مي خوره نمي ش��كنه ك��ه برم عملش 
كنم... م��ن فداي همون دماغت ش��م، لك با غيرت 

كاردرس��ت«، »ببينيد كي اسطوره شد، كي آبروي 
ايران رو خري��د... هم��ه اون هايي كه مس��خره ش 
كردي��ن، من ب��ه جاي ش��ما خجالت مي كش��م«، 
»يه روز يه لره... اس��مش بيرانوند ب��ود«، »مي گن 
كمپاني ش��امپو كليي��ر از اين به بع��د تبليغ هاش 
رو م��ي ده ب��ه بيرانون��د«، »پنالدو ك��ه پنالتي گل 
مي كردي همه عمر، ديدي كه چط��ور بيران توپ 
گرفت؟«، «بيرانوند مصداق اين ش��عر شد امشب: 
اين بيشه گمان مبر كه خاليس��ت، شايد كه پلنگ 
خفته باش��د«، »بيرانوند وقتي پنالتي رو سيو كرده 
بود و ت��وپ رو محك��م بغل ك��رده بود ان��گار تمام 
آرزوهاش رو بغ��ل كرده بود. فك��ر مي كنم آدمايي 
كه به آرزوشون ميرس��ن همچين حالي بايد داشته 
باشن«، »تصميم گرفتم با مش��كالتم بيرانوندگونه 
برخ��ورد كنم. مثال برم باالي س��ر افس��ردگي بگم 
چطوري افسردگي؟«، »فكر كنم ديگه كسي نرفت 
دنبال پيرهن رونالدو چون خودش دوس��ت داشت 
پيرهن بيرانوند رو داش��ته باش��ه« و »ولي ديشبم 
ايرانيا نذاش��تن كريس رونالدو بخوابه، امش��بم ياد 

بيرانوند با اون پنالتي گرفتنش نمي ذاره«. 

علي بيرو به حرفش عمل كرد و خدا به دلش نگاه كرد
#    بيرانوند


