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رئیس جمهورى سابق تاکنون چند 
مطلب در رابطه بــا موضوعات مرتبط 
ورزشى و هنرى در جامعه آمریکا توییت 
کرده که بســیار عجیب می نمود. مثال 
یک بار درباره یــک هنرمند رپ چیزي 
نوشت، یک بار قهرمانی یک تیم ورزشی 
را تبریک گفت! ســپس از پوشش یک 
خانم ورزشکار دفاع کرد و از همه جالب تر 
تولد مایکل جکسون بزرگترین خواننده 
پاپ آمریکا را تبریک گفت!! که چند سال 
پیش و پس از محاکمه جنجالی درباره 
سوءاستفاده جنسی از پسربچه ها فوت 
کرد. بــراي خیلی ها این نکته بســیار 
عجیبی است که چگونه یک سیاستمدار 
می تواند تا این حد عالقه به موضوعات 
سرگرمی در آمریکا داشته باشد. طبیعی 
است که ذهن بشــر مثل هر چیز دیگر 
محدودیت دارد. بــراي توییت کردن و 
اعالم موضع در این مــوارد باید بخش 
مهمی از هوش و حــواس فرد متوجه 
آن جا باشــد و برنامه هاى آنها را ببیند، 
به همین نسبت باید سایر امور ضروري 
را از ذهــن و توجه خــود دور کند. حاال 
فرض کنیم که به هر دلیل این موضوعات 
براى پرکردن اوقات فراغت وي باشد، در 
این صورت چرا آمریکا و چرا رپ و سرنا 
ویلیامز و مایکل جکسون و تیم بیس بال 
که هنوز بسیاري از ما نمی دانیم این بازي 
چگونه است؟! این تعجب منطقی است. 
هر چند براى دیده شدن است و همین 
یادداشت هم به نوعى هدف او را تامین 
مى کند، ولــى این رفتــار نه تنها از وي 
بلکه حتی اگر وزیر ورزش یک کشــور 
اروپایی هم چنیــن توییت هایی کند، 
موجب تعجب اســت، چه رسد به یک 
رئیس جمهورى سابق ایران!! که نه فقط 

عجیب، بلکه مضحک نیز هست.
به نظر می رسد مســأله اصلی در این 
میان، این رفتار مضحک نیســت، بلکه 
نکته اینجاست که او در نهادهاى مهمى 
حضور دارد. شــاید بگوییــم یک نفر 
اهمیتی ندارد، ولی مســأله این نیست، 
بلکه این اتفاق معناي روشــنی دارد که 
این معنا را نمی توان با این توجیه نادیده 

گرفت. هنگامی که ســاختار سیاسی 
ایران چنیــن رفتاري و حتی بســیار 
کوچکتر از آن را براي جلوگیري از ورود 
افراد به موقعیت هاي حتی عادي کافی 
می داند، چگونه می شود که در این مورد 

خاص استثنا قایل می شود؟
با این حال، نکته مهمتر این است که 
اصولگرایان باید توجــه کنند رفتار وي 
اگرچه بسیار عجیب وغریب است، ولی 
در دل یک تحول کلی قابل فهم اســت. 
اگر یک جوان عکس مایکل جکســون 
را روي لباس خود چــاپ کند، چگونه 
او را منحرف و غــرب زده و نماد تهاجم 
فرهنگی باید نامید، ولی یک نفر که قبال  
رئیس جمهورى و مورد حمایت شوراي 
نگهبان و کلیت اصولگرایان بوده، اکنون 
می تواند تولد مایکل جکسون را تبریک 

بگوید و صداي کسی هم درنیاید.
دو جریان فرهنگی بیرون ســاختار و 
درون آن عمال با یکدیگر همسو هستند 
و باید مورد توجه قرار گیرند. او براي آن که 
خود را در دل جریــان فرهنگی جدید 
جا بیندازد، چنیــن مواضع مضحکی 
را می گیرد. بنابرایــن اصولگرایان باید 
توجه کنند که همسویى این دو جریان 
فرهنگی مســأله مهمى است، هرچند 
اقدامات او عجیب و غیرقابل قبول است، 
ولى نمى تواند بــه دلیل مضحک بودن 

نادیده گرفته شود.
اصولگرایان فراموش نکنند هنگامی که 
فضاي فرهنگی را می بندند، به این معنا 
نیست که می توانند جلوي رشد چنین 
حرکت فرهنگی را بگیرند، اتفاقا موجب 
تقویت آن می شوند و باالتر این که حتی 
کسانی را که فکر نمی کنند، جذب این 
جریان فرهنگی می شــوند و اکنون هم 
بســیاري از افراد از روى ترس مجبورند 
چنین گرایش هایی یا شبیه آنها را از خود 
بروز ندهند. بنابراین اگر فضاي فرهنگی 
باز باشد، اصولگرایان با واقعیات اجتماعی 
بیشتر آشنا خواهند شد و بسته بودن فضا 
فقط موجب ناآگاهی اصولگرایان از وجود 
چنین جریانی می شود واال نمی توانند 

مانع از اصل و رشد آن شوند.

مریم نراقى
دبیر گروه فرهنگى

جناح بندى هاى سینما آن قدر ترسناك شده است که دیگر 
روزنامه نگار و منتقد جرأت نمى کنند مسیر حرفه اى شان را طى 
کنند. پریشب جشن سینماى ایران با حضور اهالى فرهنگ و هنر 
در برج میالد برگزار شــد. هنوز دقایقى از اتمام جشن نگذشته 
بود و خستگى از تن برگزارکنندگان جشن بیرون نرفته بود که 
در تنها برنامه تلویزیونى سینما حسابى پنبه جشن زده شد. آن 
جناح در تلویزیون افتاد به جان این جناح که بر مسند دیگرى بود. 
در واقع هر دو جناح مى خواهند همه  چیز از آِن خودشان باشد، 
براى همین هرچیز که در اختیار دیگرى باشد، مستحق سردادن 

فریاد وااسفاهاست!  اول این که خداراشکر بیست ویکمین جشن 
بزرگ سینماى ایران هم به همت خانه سینما و هنرمندان برگزار 
شد، الهى صدساله شود و چرخش بچرخد. اما در جشن پریشب 
اتفاقات عجیبى افتاد که پرسش هاى بسیارى را به وجود آورد. به 
نظر مى رسید جشن پریشب کارگردانى نداشت. وقتى قرار شد 
نخستین جایزه جشن به بخش مستند کوتاه اهدا شود. مرتضى 
رزاق کریمى و رامین فاروقى به روى صحنه آمدند و پاکتى که 
حاوى نام برگزیده این بخش بود را دریافت کردند، اما در کمال 
ناباورى  خبرى از نامزدها نبود. براى اعالم نامزدها نه تنها کلیپى 
ساخته نشــده بود،  بلکه اسم شــان هم روى ال اى دى ها نبود 
و بیچاره احســان کرمى براى این که بتواند از روى کاغذى اسم 
نامزدها را بخواند، مجبور شد به پشت صحنه برود و دستنویس 
ادامه در صفحه 15 اسامى را از دوستان دریافت کند.  

یک ربع به دوازده نیمه شب بود که خبر دادند حالش خوش 
نیست، مثل همه دو ســه بارى که خبر داده بودند و سراسیمه 
-یکى یکى یا چندتایى- خودمان را رســانده بودیم اتاِق دهِم 
طبقه هشــِت بلوِك دى. خواهش و تمنا از نگهبان دم در هم 
تکرارى شــده بود. باالخره یکجور راهــش را پیدا مى کردیم 
که بخزیــم داخل و بدویم تــا دم آسانســور طبقه هاى زوج. 

همه دو ســه بار قبل با بغض و امید برمى گشتیم و معجزه در 
نفس هاى مهدى جریان پیدا مى کرد. درد مى کشید، سینه اش 
ماالمال درد (مثال دقیقه این واژه) بود. اما لبخند مى زد و یک 
«شکرخدا» نثار همه پرستارهایى مى کرد که مى آمدند براى 

تزریق یا خون گیرى و حالش را مى پرسیدند.
ادامه در صفحه 3

براى مهدى شادمانى مویه نمى کنیم
او نه از دست رفته است و نه از دست رفتنى است

براى مهدى شادمانى عزیز مویه نمى کنیم
براى او که زندگى را شــهادت مى داد و شور و عشق به 

فردا را مناجات مى کرد
براى رفیقى که رفیق بود و عشق بود و گلوله آتش بود

براى مهدى شادمانى مویه نمى کنیم
براى او که در چشــم هاى مرگ چشــم دوخته بود و از 

امید مى گفت
که مرگ را عقب مى راند

که شب پشت شــب، بیدار مى ماند تا به ما نوید صبح را 
بدهد

براى او مویه نمى کنیم و براى مرگش گالیه نمى کنیم
که مویه نمى کــرد و گالیــه نمى کرد و بــا آواز یکریز 
زندگى، همه را به ستوه آورده بود. مرگ را به ستوه  آورده 

بود  

چرا باید برایش زانوى غم بغل کنیم  
چرا باید در فرداى بودنش او را مرثیه اى بسراییم

او که زمزمه هاى بى انتهایش همه در ســتایش هستى 
بود و حاال نمى تواند نباشد

به او اقتدا مى کنیم
برایش نمازى برپا مى داریم و بر پیکر ناتمامش درودى 

مى فرستیم
تسالیى براى فرزندان و همسرش

دسته گلى بر بسترى که تا ابد بر آن خواهد خفت
رها از  دردهایى که دیگر آرام گرفته اند

و حسرتى براى آن همه ایمان، آن همه باور
که ما ناباوران را شگفت زده مى کرد، جهان را شگفت زده 

مى کرد
نه، براى مهدى شادمانى مویه نمى کنیم

پیکر دوست و همکارمان مهدى شادمانى امروز ساعت 
9 صبح از مقابل ورزشگاه شیرودى تشییع خواهد  شد.   
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روزنامه شهروند درگذشت مهدى شادمانى را به خانواده او و جامعه روزنامه نگاران تسلیت مى گوید


