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آزاد راه
 داستان مرد دانا 

و سیاست چماق و هویج

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی مرد دانا در کنار چشــمه ای نشسته بود 
و بی خودی می اندیشــید. در این اثنی، ســه 
مرد ناشناس برای نوشــیدن جرعه ای آب و 
رفع خســتگی، به پایین دست چشمه آمدند. 
یکی از آنان دانشمند و روشنفکر بود، دیگری 
بازاری متمول و ســومی کارگری زحمتکش. 
مرد دانا که چشمه و زمین های اطراف را از آن 
خود می دانست، ســخت برآشفت. خواست 
که چوبدستی اش را به ســمت آنان ول دهد 
که با خود گفت: »ای مرد دانا، ســگ توی اون 
داناییت. آنان ســه نفرند و تو یک نفر پیزوری. 
آنان را خشمگین کنی.« پس اندکی اندیشید 
و با روی خــوش گفت: »خــوش آمدید. آیا 
می دانید این چشــمه و این زمین ها از آِن من 
اســت؟« مرد روشــنفکر گفت: »تو دانایی و 
عاقل اما ما درخواست آب داریم و تا جایی که 
می دانیم و ســازمان مراتع و جنگلداری اعالم 
کرده، این جا زمین خداســت و این چشــمه 
هم نشــانه ای از فضل خدا.« مــرد دانا جواب 
داد: »من سال هاســت این جا زندگی می کنم 
و داروغه نیز در جریان اســت که این جا به من 
تعلق دارد. با این وجود  ای مرد دانشــمند، تو 
انسان فرهیخته ای هستی، همیشه مردم را به 
تفکر دعوت می کنی. تازه هفته ای یه ســتون 
هم سرمقاله در روزنامه های اصالح طلب داری. 
آب را بنوش و تا هروقت خواســتی همین جا 
استراحت کن.« مرد دانشمنِد روشنفکر لبخند 

رضایتی زد.
مرد دانا سپس روبه مرد بازاری کرد و گفت: 
»همانا اقتصاد شــهر و دیار مدیون و مرهون 
تالش های مجدانه شماســت. نبض اقتصاد 
در دستان توســت و اگر تو نبودی، همه ما از 
گشــنگی و تشــنگی تباه و نابود می شدیم. 
هر آن چــه می خواهی، آب بنــوش و این جا 
اســتراحت کن.« و سپس چشــمکی زد و 
گفت: »چیزی میزی هم خواستی، خوردنی، 
نوشــیدنی، جویدنی، هســت.« مرد بازاری 
ضمن تشــکر و قدردانی از مــرد دانا و همه 
مسئوالن، تا می توانست آب نوشید.  مرد دانا 
جلوتر رفت و گفت: »دانشمند و بازاری روی 
تخم چشمان ما جا دارند، اما این کارگر این جا 
چه می گوید؟ با چه اجــازه ای این جا آمده؟ 
چه گلی به سر مردم زده جز این که تا دو روز 
حقوقش عقب می افتد، روبه روی دارالحکومه 
تجمع می کند؟ او حق ندارد از این آب حتی 
یک سی سی بنوشــد.« آن دو مرد دیگر هیچ 
نگفتند و فقط ســری تکان دادند. مرد دانا با 
چوبدســتی اش مرد کارگــر را  ادب کرد  و 
دست وپایش را بســت. مدتی گذشت و مرد 
دانا رو به مرد بازاری گفت: »اگر دانشمندان 
و روشنفکران نباشند، مردم دیار به انحطاط 
سیاســی و فرهنگی کشیده می شــوند اما 
اخیرا شــنیده ام تو و دوستانت اقتصاد دیار را 
دچار نوســان کرده اید و قدرت خرید مردم را 
با تورم و حباب پاییــن آورده اید؟ تازه مجانی 
آب چشمه را می نوشی و آروغ ناشتا می زنی؟« 
و مرد بــازاری را با ضربــه  آبدوالچاکی روی 
زمین انداخت و دســت وپایش را بست. مرد 
روشنفکر هیچ نگفت و فقط سری تکان داد. 
این بار مرد دانا رو به مرد دانشمنِد روشنفکر 
گفت: »تو خجالت نمی کشــی؟ همواره دم 
از آزادی بیــان و عدالــت اجتماعی می زنی، 
آن وقــت آب دزدی می کنی؟!« و ســپس با 
چوبدستی اش کالِه نیچه طور مرد دانشمند را 
انداخت و دست وپای وی را نیز بست و داروغه 
را خبر کرد تا آن سه مرد متجاوز را به سزای 
اعمالشان برسانند. آن سه مرد نیز سرافکنده 
به یکدیگر نگریستند و از طریق بادی لنگوییج 
و و ای کانتکت عاقبت سکوت را یادآور شدند. 

یکیازحروفالفبا:هردزدیجاییوهراختالسمکانیدارد!
خاوری:مگهازسئولبرایکاناداپروازندارید؟

رئیسیکموسسهمالی:بلدنیستیددرستکارکنید،آبرویماروهممیبرید!
مومیایی:باباتویایندنیاجزدزدیوکالهبرداریخبردیگهاینیست؟
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با مانتوی جلو باز!   |شهناز نبوی |   عزمم و باقی چیزهایم را جزم کردم 
تا هر طور شده بدون تغییر چهره و دوز و کلک با اعتمادبه نفس کامل بروم 
جلوی استادیوم و بگویم: »می خوام وارد استادیوم بشم.« بلند شدم و مانتو 
جلو بازی که تازه خریده بودم را پوشیدم. بعد یادم افتاد که مانتو جلو باز را 
قدغن کرده اند. با خودم گفتم بهتر است گزک دست کسی ندهم، اما هر چه 
توی لباس هایم گشتم مانتو جلو بسته پیدا نکردم. درنهایت یکی از همان 
جلو بازها را پوشیدم و در عوض یک شال بلند که اندازه سفره مامان بزرگ 
وقت میهمانی ها بود، انداختم روی قسمت بازش، برای محکم کاری کیفم را 
هم انداختم روش. خدا نگذره از این بوتیک ها که ناخواسته ما را به راهی بردند 
که هیچ لباسی مناسب استادیوم رفتن نداریم. راه افتادم. جلوی استادیوم 
که رسیدم، وسوسه شدم که روی صورتم با رنگ عکس پرچم بکشم. برایم 

کشیدند اما آن چیزی که می خواستم نشد. اصال هیچ کس نمی تواند مثل 
خودم صورتم را درســت کند. عروسی و میهمانی هم که می خواهم بروم، 
معموال گند می زنند به قیافه ام. وسط آن همه َمرد راه می رفتم و هیچ کس هم 
کاری با من نداشت. تازه خیلی ها بهم راه می دادند و مراعات می کردند. جلوی 
گیت بازرسی هم خیلی  بهم احترام گذاشتند و بدون بازرسی وارد استادیوم 
شــدم. هر لحظه آماده بودم که جلویم را بگیرند و بگوینــد:   »کجا؟!« اما 
هیچ کس حتی نگاهمم نمی کرد. وارد استادیوم که شدم، دیدم تنها نیستم 
و چند هزار زن دیگر هم در استادیوم هستند. با سرعت به سمتشان دویدم 
که ِقل خوردم و از تخت افتادم پایین! صبح برای بابا تعریف کردم و گفتم: 
»مطمئنم که این خواب همین روزها تعبیر می شه.« بابا گفت: »آره دخترم، 
منم مطمئنم که مرغابی ها یه روز معادله چند مجهولی رو حل می کنند.« 

چگونه وارد استادیوم شدم کوچه اول
خط فقر  |داود نجفی| وقتى به خانه رسیدم، بابا ساك و چمدانش را بسته بود. 
فکرکنم تصمیم گرفته بود به خانه  سالمندان برود. دستش را گرفتم و با گریه 
گفتم: «مگه من مرده باشــم بذارم برى خونه سالمندان» دستش را کشید و 
گفت: «ببند اون دهنتو خرس گامبو، پاشوبیا بشین این جا کارت دارم» نشستم 
آن جا، دیدم یک خط کشیده و عکس خانواده  سه نفرى مان را زیرخط گذاشته. پرسیدم: «این 
چیه دیگه؟» با ناامیدى گفت: «این خط فقر و طبق محاسبات من، با وجود توى لندهور ما االن 
زیرخطیم، ولى بدون تو، می ریم روش» بعد هم شناسنامه  خودش و مادرم را باز کرد و اسمم را 
با غلط گیر پاك کرد و گفت: «هرچند غلطى که من کردم، با هیچى پاك نمى شه، ولى گفتم 
حاال که ما نمى تونیم بریم روى خط فقر، اون رو بیاریم زیرخودمون و توهم یه مرحله تو زندگیت 
جلو بیفتى و هم فردا پس فردا که بزرگتر شدى، نتونى منو و مادرتو بذارى خونه سالمندان» 

هیچ وقت توى زندگى ام این همه مفید نبودم.
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ت! م ها را باید ش چ
چرا مسائل را درست طرح نمی کنیم؟ طرح 
درست یک مسأله، نیمی از راه  حل آن است. 
حضور بانوان در ورزشگاه هاي کشور یکی از 
مسائلی است که برخی افراد با طرح نادرست 
آن کوشــیده اند جلوي یک مطالبه و رفتار 
طبیعی را بگیرند، غافل از آنکه با این کار خود 
به عوارضی بیش از آن چه می ترسیدند دچار 
می شــوند. پس از آنکه برخی از مسابقات در 
ورزشگاه آزادي با حضور خانواده ها به نمایش 
درآمد و سپس مراسم فینال جام جهانی نیز 
به طور مستقیم از تلویزیون پخش شد، معلوم 
شــد که مخالفت با این رفتارها بیش از آنکه 
واقعی و مبتنی بر شــواهد قدرتمندي باشد، 
ناشــی از یک ترس یا محافظه کاري بی مورد 

است.
یکــی از آخرین نظرســنجی هایی که در 
بهار سال جارى انجام شــده، نشان می دهد 

که بیش از 96 درصد افــراد تهرانی با پخش 
مسابقات فوتبال در کافه ها و سینماها موافق 
هستند و فقط حدود یک در هزار! مخالف آن 
هستند. به همین نســبت نیز حدود دوسوم 
افراد با پخش گزینشــی و سانسور مسابقات 
مخالف هســتند و جالب تر اینکه 60 درصد 
مردم نیز موافق حضور بانوان در ورزشــگاه ها 
هســتند و 11 درصد نیز تا حدودي موافق 

هستند و فقط 26 درصد مخالفند.
مخالفت با رفتاري که این حد از مردم موافق 
آن هستند و طبعا آن را حق خود مى دانند و 
هیچ ماده قانونى نیز آنان را از این حضور منع 
نمى کند، عوارض بسیار بدي براي جامعه دارد. 
خوشبختانه معاون امور زنان ریاست جمهوري 
اعالم کرد که شــوراي تأمین مجــوز ورود 
خانواده ها به ورزشگاه ها را صادر کرده است. 
این اتفاق می تواند بسیار مثبت باشد، چرا که 

تاکنون و از سوى مخالفان اصل قضیه بد طرح 
شده است. طرح بد ماجرا از آنجا آغاز می شود 
که حضور زنان و مردان در کنار یکدیگر یا در 
یک مکان را صرفا جنســیتی تحلیل کردن 
معقــول و مطابق با واقعیت نیســت. زنان و 
مردان در موقعیت هاي بسیار متفاوتی در کنار 
یکدیگر قرار می گیرند؛ در خیابان، در محل 
کار، در دانشــگاه و... ولی هیچ کدام از اینها به 
معناي آن نیست که حضور این دو، برحسب 
جنسیت آنان معنادار اســت و گناه بر آن بار 
شود. همان طور که در سینما یا دانشگاه این 
افراد کنار یکدیگــر و در یک محل یا کالس 
هستند، ولی کسی نسبت به این حضور نگاه 
جنسیتی ندارد. اتفاقا مشابه این را در مراسم 
عبادي حج هم داریم که هر دو جنس در کنار 
یکدیگر طواف می کنند. حتی لباس مردان نیز 
چندان پوشیده و کامل نیست، ولی کیست 

که نداند حضور در آنجا از منظر عبادي است 
و این فرق می کند بــا حضور در محیطی که 

معناي جنسیتی بر آن بار شود.
البته بایــد پذیرفت که در هر شــرایطی 
برخی سوءاستفاده ها رخ می دهد، ولی اینها 
استثناست و براســاس استثنا نمی توان یک 
قاعده رفتاري را ایجاد کرد. مهمتر اینکه هیچ 
قانونی حضور بانوان را در ورزشــگاه ها منع 
نکرده اســت. با این حال، بــراي حضور بهتر 
و ســالم تر آنان می توان تمهیداتى را در نظر 
گرفت و امیدواریم که این مسأله براي همیشه 
حل شود. به قول سهراب سپهرى؛ «چشم ها را 
باید شست؛ جور دیگر باید دید». مسأله اصلى 
تغییر نگاه است. وقتى نگاهمان تغییر کرد و 
از این پیشداورى هاى ویرانگر بیرون آمدیم، 
آنگاه متوجه مى شویم که چه بسیار امورى که 
واقعیت و اثرات آنها بر خالف نگاه اولیه ماست.

یاسرنوروزی| متهم اصلى موسسه ثامن الحجج همزمان 
دیروز در دادگاه کیفرى یک تهران حاضر شــد؛ اما جریانى که 
موسسه تحت مدیریت او به راه انداخته، همچنان توقف ناپذیر 
و ویرانگر ادامه دارد. ماه هاست مردم درگیر دریافت سپرده هایى 
هستند که در این موسسه ســرمایه گذارى کرده بودند و البته 
پرداخت شد؛ اما چند روز هم هست که پاى سلبریتى ها به ماجرا 
کشیده شده و موج تازه شــعله ورتر از قبل دامن همه را گرفته 
است. جریان از جایى شروع شد که اســامى «م. م.» و «ا. ع.» را 
نخستین بار روزنامه شرق به عنوان دریافت کنندگان میلیاردى 
وام و هدیه از موسسه ثامن الحجج رسانه اى کرد. به فاصله چند 
دقیقه بعد اما از اسامى رمزگشایى شد. شنیدیم مهران مدیرى از 
روزنامه شکایت کرده و دیدیم که احسان علیخانى جوابیه نوشته 
اســت. با این حال واکنش هاى کاربران و مردم  در شبکه هاى 
اجتماعى تندتر از قبل مى شد. براى همین هم نوشتن پاسخ، آب 
سردى بر داغ دل علیخانى نبود و ناگزیر روز گذشته در تلویزیون 
حاضر شد؛ هر چند که مجرى آرام «ماه عسل» دیگر آرام نبود. 
رشیدپور به شکلى خالصه ماجراى ورود ثامن الحجج به مناسبات 
اقتصادى کشور را توضیح داد و از نام این موسسه به علت انتساب 
به امام هشتم شیعیان، امام رضا (ع)، انتقاد کرد و سپس میکروفن 
را به علیخانى ســپرد. صحبت هاى احسان علیخانى اما فراتر از 
جوابیه اش نبود؛ تکرار کرد دادوســتد مالى او با این موسسه به 
ســال هایى برمى گردد که ثامن الحجج همچنان مجوز داشت 
و این معامالت صرفا براى برنامه هاى مختلفى انجام شده که او 
به عنوان تهیه کننده در آنها حاضر بوده است. همچنین از نبود 
بودجه در صدا و سیما گالیه کرد و براى چندمین بار گفت که اگر 

پول بود، پاى چنین اتهاماتى دیگر در میان نبود. چراکه اسپانسر 
دخیل نمى شد، تهیه کننده مستقیما با امور مالى صدا و سیما 
طرف بود و جریان به این سمت و سو کشیده نمى شد. رشیدپور 
همزمان توییت هایى از خبرنگاران و منتقدان را نیز مى خواند که 
علیخانى البته نه چندان متمرکز و با حضور ذهن، پاسخ مى داد. 
طبیعى هم هســت؛ او از این نکته بشدت دلگیر بود که سال ها 
به عنوان چهره اى براى درخواست مطالبات مردم مطرح شده 
و حاال ناگهان در کســرى از ثانیه پخش  شده که متهم به انواع 
القاب و صفات ریخته زیر کامنت ها و کانال ها و سایت ها است. هر 
چند بارها تکرار کرد از کسى ناراحت نیست و البته سرخى چهره 
و خشم و اندوهش نشان مى داد که هســت. با این حال هر چه 
بود، توضیحات او شنیده شد، پرسش هاى عده اى مطرح شد و 
درنهایت برخى احتماالت و حدس و گمان ها برطرف شد. آن چه 
مى ماند، ادامه ماجرایى است که شاید زیر چهره سلبریتى ها گم 
شود اما صدا و سیما باید آن را همچنان پى بگیرد؛ مفهومى به نام 
«شفافیت». اگر این شفاف سازى ادامه داشته باشد و چهره هاى 
مختلف بتوانند از طریق رســانه ملى از اتهامات احتمالى دفاع 
کنند، سوءاستفاده کنندگان هرگز نخواهند توانست زیر لواى 
چهره هاى شــهیر و معروف پیش بروند و قربانى بگیرند. کاش 
مهران مدیرى هم ماجرا را شخصى نمى کرد و درك مى کرد که 
جریان پیش آمده باالتر از اتهام به یک یا چند ســلبریتى است؛ 
ماجرا انحراف افکار عمومى است، یک بار مائده هژبرى، یک بار 
فردوســى پور و حاال هم علیخانى و مهران و مدیرى. هنوز وقت 
هست آقاى مدیرى. جاى شکایت، حرف بزن. پاسخ بده. این راه 

معقول تر است. امیدواریم سیما به شما و به همه تریبون بدهد.
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هروند|جرو بحث دختر و پســر  ش
جوان در خودرو با جنایت تمام شد. پسر 
جوان که به جرم قتل دختر افغانســتانى 
دستگیر شده اســت، در بازجویى ها ادعا 
دارد که دختر هفده ساله خودش دست 
به خودکشــى زده است.  ســاعت 1:30 
بامداد شــنبه مأمــوران کالنترى 134 
شهرك قدس در تماس با بازپرس کشیک 
قتل پایتخت اعالم کردند که در بزرگراه 
یادگار امام، بعد از بلوار فرحزادى، نرسیده 
به خیابان سرو دختر هفده ساله اى به نام 
سمیه حین حرکت یک دستگاه خودروى 
ســوارى پراید از داخل خودرو به بیرون 

پرتاب شده و به علت شدت جراحات...

هروند|وحید امیرى باالخره پرسپولیس را  ش
تنها گذاشــت و به باشــگاه ترابزون اسپور ترکیه 
پیوست تا حاال بســیارى از هواداران پرسپولیس 
در شوك این جدایى و رفتارى که امیرى به خاطر 
پول با این باشگاه داشت،  علیه او موضع بگیرند، اما 
در تاریخ فوتبال ایران هستند بازیکنانى که بعد از 
جدایى از تیم خود و با انتقال به تیم جدید،  رکورد 
فحش خوردن را از آن خــود کردند. هنوز که هنوز 
اســت، باید گفت که انتقال مهدى  هاشمى نسب 
از پرسپولیس به اســتقالل،  جنجالى ترین انتقال 

فوتبال ایران بوده...

هیچ زمانى به اندازه حاال، سلبریتى شــدن به لحاظ 
اقتصادى ارزشمند نبوده اســت. مجله فوربس، لیست 
100 هنرمند و سلبریتى پردرآمد امسال را منتشر کرده 
است. مجموع درآمد این 100نفر، به 6,3 میلیارد دالر در 
 سال مى رســد که این میزان، بیش از 22 درصد از  سال 
گذشته افزایش داشته است. درآمد ساالنه 11 سلبریتى 
هم از 100 میلیون دالر در  سال عبور کرده و این میزان، 
دوبرابر مجموع تعداد هنرمندان دو ســال گذشته است. 
مجله فوربس درآمد ســلبریتى ها از 1 ژوئن 2017 تا 1 
ژوئن 2018  و این لیست براساس نیلسن پل استار، آى.ام.

دى.بى، سوند اسکن، ان.پى.دى بوك اسکن و کام اسکور و 
همچنین براساس مصاحبه با متخصصان و...
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