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چند روایت درباره آدمهایی که شاید در زندگی هر یک از ما مهم باشند

قهرمان زندگی من تویی
برای خیلیها ،قهرمان داشــتن یک ضرورت اســت ،مثل نفس
کشــیدن .انــگار بــدون قهرمــان ،زندگیشــان چیزی کــم دارد.
مربوط به حاال هم نیســت ،ایــن حکایت از کودکــی و نوجوانی
همراه آنهاســت .مثالً دهه شــصتیها معموالً همینجوریاند.
دوســت دارنــد در دورههــای مختلــف زندگیشــان ،قهرمــان

داشته باشــند .قهرمانها برای دهه شــصتیها خیلی زود متولد
میشــدند ،نقششــان را بازی میکردند و بعد از مدتی جایشان
را به قهرمانهای بعدی میدادند .میرفتند ،اما در چشــم برهم
زدنی جایشــان پر میشــد .حتــی ســتارهها ،قهرمانان ورزشــی،
سوپراســتارها و چهرههــای سیاســی و مذهبــی هــم در روزگاری

قهرمانان من مردهاند
قهرمانان آنها شــدند .خب حاال قهرمان زندگی شــما کیست؟
این شــاید ســؤالی اســت کــه بد نباشــد هر چنــد وقت یکبــار از
خودمان بپرسیم .حداقل محک خوبی است که مطمئن شویم
هنوز هم به داشــتن الگــو در زندگی معتقدیم .اینجــا میتوانید
چند روایت بخوانید درباره قهرمانان زندگی.

قهرمان گمنام را عشق است

دانیالمعمار
روزنامهنگار

ستارهها ،سوپراستارها ،چهرهها و بازیکنان معروف عرصه ورزش،
اینها دمدستیترین گزینهها برای انتخاب بهعنوان «قهرمان ما»
هستند .کسانی که هر روز حجم زیادی از اخبار پیرامون ما را اشغال
میکنند .آب هم که بخورند رسانهای پیدا میشود و خبرش را به
ما میرساند! اصالً هم مهم نیست که این اتفاقات معمول زندگی
این آدمهای به ظاهر قهرمان چه ربطی به ما آدمهای معمولی
دارد ،خبرهای پیرامون آنها جذاب اســت و به همین دلیل انتشار
مییابد.
اما من فکر میکنم گزینههای دیگری هم برای نقش «قهرمان»
در زندگی ما وجود دارد ،چون اساســاً راههای زیادی برای قهرمان
بودن وجود دارد .اینکه قهرمان بودن را در یک فرد موفق ورزشی یا
سینمایی یا حتی علمی خالصه کنیم؛ خیلی مرزبندی محدودی
است .کوچک است و سریع به پایان میرسد .یک قهرمان ورزشی
روزگار افول میکند ،ســتاره درخشــان ســینما هم یک روز از فروغ
میافتد ،چنین افرادی به نظرم نمیتوانند قهرمان واقعی زندگی
ما باشند .باید قهرمان بودن را در مرزهای دیگری ترسیم کرد.
بچــه که بودم ،یــک دورهای «پطــروس» را در قامت یک قهرمان
میدیــدم .همان پســر هلندی که در کتاب درســی کالس چهارم،
انگشتش را در سوراخ سد فرو کرد و مردمش را نجاتداد .عکسی

از پطــروس ندیــده بودم ،امــا قهرمــان آن دوره از زندگیام شــده
بود .بعدها فهمیدم که اصالً پطروســی در کار نبوده و بلکه اســم
قهرمانم«هانــس» بــوده اســت .بعدتــرش هم که فهمیــدم کالً
هانس زاییده ذهن یک نویسنده امریکایی بوده و چنین شخصیتی
از بیخ و بن وجود نداشته است.
من راستش این جنس از «قهرمانان» را دوست دارم که ظاهراً در
این روزگار به آنها «قهرمانان اجتماعی» میگویند .آنها چه کسانی
هســتند؟ آنها همین هممحلهایها ،همشــهریها ،همســایهها،
رفیقها و آشــنایان دور و برمان هســتند که کارهــای ویژهای انجام
میدهند .کارهایی که میتواند الگویی باشد برای دیگران ،میتواند
مسیری باشد برای پیمودن توسط دیگر مردم.
آخریــن قهرمانــی که در ذهنم ثبت شــد و هنــوز از خاطرم نرفته،
مربــوط بــ ه همین حــدود یکــی ،دو ســال قبل بــود؛ یــک پیرمرد
۸۸سال ه که وقتی من دیدمش کسالت سختی داشت.
پیرمرد یک بنای ساده بود و دستهای پینهبستهاش نشان میداد
که سالهای سال سخت کار کرده و حاال به دوران کهنسالی رسیده
است .اما در همان سن و سال هم در محلهاش میگشت و هر جا
که سالمندان و معلوالن نیاز به پلی برای عبور از جوی آب داشتند،
رایگان پل میساخت .واقعاً چقدر دنیای گل و گلستانی میشود

اگــر همه بــه همین اندازه به فکر اطرافیانشــان باشــند .به اعتبار
حدیثی معتبــر ،مردم اهل و عیال خداوند هســتند و راحتترین
راه رســیدن به خداوند را هم خدمت به اهل و عیال او دانستهاند.
همه ما میتوانیم به دیگران خدمت کنیم و اگر این خدمت گروه
کثیری را دربربگیرد که چه بهتر .این خدمتی است به خلق و اهل و
عیال خداوند؛ مردمانی که غالباًصدایشان به جایی نمیرسد و جز
ت گیراست
خدا ملجأ و تکیهگاهی ندارند .مردمی که آ ه شان ،سخ 
و دعایشان ،سخت مستجاب...
اگر «قهرمــان زندگی من» را بخواهیــد میگویم همان پیرمرد
پلســاز که یک نمونه تمام عیار از قهرمانان گمنامی اســت که
تا دلتان بخواهد میشود همین دور و بر خودمان پیدا کنیم .به
نظرم همه آدمها یک روز میایستند و سرشان را برمیگردانند
و پشــت سرشــان را نگاه میکنند تا ببینند که چه کارها کردهاند
و چــه کارها نکردهانــد .قهرمانان اجتماعی مثل همین پیرمرد
دوستداشتنی پلساز وقتی که به این نقطه میرسند و سرشان
را برمیگردانند ،لبخندی از خوشحالی بر صورتشان مینشیند،
خوشحال میشوند از تأثیری که گذاشتهاند و خدماتی که باعث
ن قهرمانان گمنام اجتماعی
و بانیاش بودهاند .واقعاً بهتر از ای 
وجود دارد؟

مردی که جهان را عوض می کند

جواد رسولي
روزنامهنگار

مــا به چه کســی قهرمــان میگوییــم؟ چی باعث میشــود فرد
یــا کســانی در نظرمــان شایســته ســتایش شــوند و ارزش ویــژه
داشــته باشــند؟ قهرمــان عمومــاً کســی اســت کــه بــا رفتارها و
تصمیماتــش و با عمل اخالقی یا احساســیاش ســتایش مان
را برمیانگیــزد .مــا در قهرمــان چیزی را مییابیــم که در درون
خودمان پیدا نمیکنیم .فکر میکنیم اگر در شــرایط مشــابه او
باشــیم نمیتوانیــم همچون او ،تصمیــم بگیریــم و آنگونه که
او رفتار میکند رفتار کنیم .قهرمان کســی اســت کــه ما را تکان
میدهــد .چیــزی را در مــا بیدار میکند .کســی اســت که دیدن
کارهایــش ما را به جایــی باالتر و فراتر از خودمان وصل میکند
و باعث میشــود آن صفات و رفتارها را از ته دل برای خودمان
بخواهیــم و طلــب کنیم .بــرای اینکه میدانیم بــا آن صفتها
انسان بهتری خواهیم بود.
قهرمان شــخصی من در این دو ســال ،کســی که مصداق تمامی
آن تعریفهــا و توصیفهــای باالســت ،همکار ســابق و دوســت
خیلــی عزیزم مهدی شــادمانی اســت .کســی که در ایــن مدت با

بیمــاری ســخت مواجه بــوده و بــه این ترتیــب مثل هــر قهرمان
دیگری در داســتانها ،مســیری را آغاز کرده .در این مسیر طوالنی
و بســیار دشــوار ،آنچه از مهدی دیــدهام چیزی فراتــر از «مبارزه»
و «جنگیــدن» و اســتعارههای مرســومی اســت کــه در ایــن موارد
بــه کار میبرند .دیدم کــه او چگونه خودش را آمــاده کرد تا با این
وضعیت روبهرو شود؛ که بتواند جدا از مقاومت کردن و جنگیدن،
خــودش را یک بار دیگر در این جهان پرآشــوب و پر ســرعت پیدا
کند .بیماریاش را نه نادیده بگیرد و نه دســت کم .اما خودش را
هم همینطور .آن چیزی که مهدی شــادمانی را برایم شــبیه یک
قهرمان میکند ،همین مواجه شدن بیمحابا و صریح با بیماری
است .این مواجه شدن ،شجاعت بسیاری میطلبد .ظهور بیماری
آن هــم بــا قــوت و قــدرت ،میتواند ناگهــان معنای همــه چیز را
کمرنگ کند .پرســشهای اساســی زندگــی به یک باره از حاشــیه
بیرون میآیند و لحظهای از چنگ انداختن دســت بر نمیدارند:
چــرا باید رنج کشــید؟ چــرا این اتفاق بــرای من افتاد؟ آیــا در این
وضعیتعدالتیهست؟

در صدســال اخیــر مــا دگرگونــی
جمعیتی بزرگی را از زندگی روســتایی
به شــهری شــاهد بودهایم .اکثــر ما که
جمعیــت ســاکن در شــهرها هســتیم
وارث فرهنــگ رعیــت پــرور دو نســل
پیشــیم .فرهنگ رعیت پــرور آموخته
بــود کــه جایــگاه دون پایگــی را قبــول
کــرده و کار کنــد ...و کار کنــد .اگرچــه
درون همین کار ســخت ،توانســته بود
به همه کمک کند و حلقههای صنفی
و جوانمــردی را بنیان گذارد ،اما آنچه
باقی گذارده است ،روایتی است که به
طــور روزمره بــه بقای زیردســتی توده
ایرانی انجامیده است .این را میتوان
در مــردم کوچــه و بازار مشــاهده کرد،
وقتــی کــه بــه هــم تعــارف میکنند و
مدام بر زیردســتی و ســربه زیری خود
اشاره میکنند.
قهرمــان از درون روایتــی کــه در زبــان
روزمــره وجــود دارد بــر میخیــزد .اما
امروز روایــت روزمره از وجود داشــتن
توگوها و تأکیدها
و بودن ،از خالل گف 
بر تشخص خود شکل میگیرد .اگرچه
مــا بــه وجــود رســتمی در روایتهای
اســطورهای خودمــان تکیــه داریــم،
پوریای ولی ،جوانمــرد قصاب داریم،
امــا در بیــرون ،زبانــی داریم کــه اجازه
تعــرض و تشــخص بــه مــا نمیدهد.
قهرمــان کهــن ،فرزنــد با ابهــت کوه و
طبیعــت بــود ،قهرمان امروزی ،پســر
خوش تیپ کوچه و خیابان است.
بــا ادب امروزی ،به هــر جایگاهی هم
کــه برســد ،میگویــد چاکــرم ،نوکــرم،
قربان
ارادتمنــدم ،کوچیــک شــماامِ ،
شما و مخلصم(مستثنا دارد)! ادبیات
روزمــره مــا ،احســاس موجودیتــی
دونپایگی را تثبیت کرده و اجازه تولد
پوریــا و جوانمرد وجود ما را نمیدهد.
دموکراســی بــه او انجمــن و حــزب
داده ،امــا او حوصله ندارد .مشــروطه،
ملــی شــدن نفــت و انقــاب بــرای او
جســارت آزادی آورده ولــی او هنــوز از
کنایههای خــان و نمودهــای جدیدتر
آن میترسد .قهرمان امروزی زندانی
زبانی است که به او اجازه بروز و ظهور
نمیدهد.

قهرمــان امــروزی ،بهجــای اینکــه از
دل طبیعت و با شــجاعت جســمانی
برخیــزد ،از درون زبان به دنیا میآید.
او بــه روایتهــای قهرمانی کالســیک
گوش میکنــد ،اما از درون روایتهای
شــفاهی متولــد میشــود .قهرمــان
امــروزی ،حافظ و ســعدی میخواند،
اما جــوک و هــزل میگویــد .او ورزش
و زیبایــی یــاد میگیــرد ،امــا معتــاد
میشــود .چــرا کــه قهرمــان امــروزی،
بجز طبیعت و پرورش اندام ،نیازمند
زبانــی اســت کــه هــر روز او را از قعــر
خویشتن خود بلند
فرودســتی به اوج
ِ
کنــد .امــا قهرمــان جامعــه ما خســته
است!
دانشــگاه آمــده اســت کــه قهرمانــی
جدیــدی برای مــا نقش زنــد ،آن نوع
قهرمانــی کــه بــرای تحقــق خویــش
باید به کشــف و آفرینش بپــردازد .اما
ایــن قهرمــان ،بــه جــای شــجاعت به
ریاضــت نیــاز دارد .ریاضتــی کــه باید
پشــت نیمکــت کتابخانــه ،میــز کار و
آزمــون و آزمایــش طــی شــود .امــا ما
خســته از زبانی که بهصــورت عامیانه
اســتفاده میکنیــم ،هنــوز هــم فکــر
میکنیــم میتــوان بــا تســلط طلبــی
بــر دیگــر چاکرهــا و نوکرهــای همراه،
گزمــه و داروغــه شــد و بــه بــاال و باالتر
نزدیــک شــد .قهرمــان جامعــه ما به
جای ریاضت ،زیرکپیشــگی و تقلب
میکند.
ایرانــی امــروز ،نمیتوانــد خــود را از
رســتم دســتان بــه شــکل نادرشــاه و
رضاشــاه بازتولیــد کنــد .او نیازمند آن
اســت که به جای شمشــیر و دشنه ،به
زبان و بیان شیوه مسلط باشد .نیازمند
زبان ماشــین ،شــبکه و نانو اســت .اگر
بدن ،رؤیــای قهرمان باشــد ،لذت آن
در نــزد عامــه بــا زورآفرینــی و اعتیــاد
خودنمایی میکند .اما اگر زبان رؤیای
او اســت ،میتواند بهصــورت ادبیات،
سینما ،طراحی و خالقیت علمی خود
را بیرون بریزد.
قهرمان امروزی خسته است .جامعه
مــا برای پرورش قهرمــان آن ظرفیت
الزم را ندارد.

مهدی شــادمانی قهرمانی اســت که در این مسیر و در مواجهه
با این ســیل خروشــان بیمعنایی که میتواند ریشــه هر شــکل
از اخــاق و نظــم اخالقــی را بخشــکاند ،رفتار قهرمانانه نشــان
داد .ترجیــح داد در چشــم بیمــاری خیــره شــود و همــه چیز را
از نــو معنــی کند .خــودش را عمیقتــر بفهمد و با ایــن فهم به
جهــان هم معنای دوباره ببخشــد .این روزها که در شــبکههای
اجتماعــی مینویســد و فعالیتش برایم جــزو معدود چیزهای
دلگرمکننده اســت ،با مهدی شــادمانی دیگری روبهرو هســتم
که آدم یک ســر متفاوتی اســت .مثل کســی که از یک ســفر دور
برگشته و بااینکه نمیدانیم بر او چهها گذشته ،اثر آن ماجراها
و دشــواریها را در او میبینیــم .مثــل کســی که چله نشســته تا
ایمانــش را بســنجد و حاال که بازگشــته در صدایــش اطمینانی
اســت؛ مثل کســی که به قدرت ذکرهای ســاده و تکــرار آنها پی
برده و این آرامشــی به گفتار میدهد که به همه چیز و همه جا
نفوذ میکند .مثل کسی که میتواند با نگاهش جهان را عوض
کند ،مثل یک قهرمان.

احسانرضایی
نویسنده

این روزها که ســرمان به جام ملتهای
آســیا گرم اســت و نتایج بازیها ،از این
لغتهــای دهانپرکــن و پرطمطــراق
زیــاد میشــنویم« :ســتاره بازیهــا،
فوقســتاره ایــن دیــدار ،قهرمــان ملی،
بهترین بازیکن زمین »... ،عکس خیلی
از فوتبالیســتها روی جلــد روزنامههــا
میرود و در شبکههای اجتماعی دست
به دســت میشــود و خیلــی از لحظات
بازیهــا و حــرکات بازیکنهــا ،موضوع
گــپ و گفــت و احیانــاً جــوک و لطیفــه
خواهــد بــود .دور ،دور آنهاســت .فعــاً
آنها ستاره روز هستند .اما...
و همــه چیــز زیــر ســر ایــن «امــا»
اســت .خیلــی از بازیکنهــای امــروز،
فوتبالیســتهای فوقالعــاده ماهــری
هســتند .اما تفاوت ظریفی هســت بین
داشــتن ســقف مهارت ،با کسب سقف
محبوبیــت .آن کســی کــه «بهتریــن»
اســت ،لزومــاً «بهترین» نیســت .چون
بیــن ایــن دوتــا بهتریــن ،فرقهایــی
هســت .گفــت« :ایــن کــه میگوینــد آن
بهتــر ز حســن» .بیــن صدرنشــینان
پانتئــون فوتبــال ،فــرض کنیــد پلــه و
مارادونــا برای این اســطوره نشــدند که
مثــل بازیکنی نظیــر لیونل مســی همه
رکوردهــا را جابهجــا کردنــد .البتــه کــه
ایــن نکته هم در شــکل دادن به تصویر
اســطوره نقــش دارد .اما برای اســطوره
شــدن مهــارت کافــی نیســت .اســطوره
و قهرمــان را ،چیــز دیگــری اســطوره و
قهرمان میکند .چیزی که به گمان من
اسمش «انتخاب» اســت .انتخابهای
هر کس است که او را تبدیل به اسطوره
میکنــد ،یــا یــک فــرد ماهــر کــه دوره
شــهرتش فقــط تــا زمــان ظهــور اولین
نفــری اســت کــه مهارتهای بیشــتری
داشــته باشــد .پهلــوان تختــی فقــط
8مــدال آورده که تازه نیمی از آنها هم
نقره اســت .او نه اولیــن مدالآور تاریخ
ایــران بوده ،نه بیشــترین تعــداد مدال
را آورده ،نــه هیچتریــن دیگــری .با این
حــال ،بین آنهمه ورزشــکار مــدالآور
دارای لقــب «تریــن» ،اســطوره فقــط
تختــی اســت .شــاعرها بــرای او مرثیــه
گفتند ،مــردم عکــس او را روی طاقچه
گذاشــتند و بچههایی که چند دهه بعد
از مرگ او به دنیا میآیند ،داستانهای
او را از بــر دارند .بــرای اینکه تختی یک
روز انتخــاب کرد .انتخاب کــرد با مردم

باشــد .اگر بعــد از ماجراهای  15خرداد
نمیرفــت بــه دوزانــوی ادب پیــش
مرحــوم طالقانــی بنشــیند و گردنــی را
کــه هیــچ پهلوانــی نتوانســته بــود خــم
کند پیش این ســید الغــر خم نمیکرد،
هیچکــس بــه او ایــراد نمیگرفــت .او
هــم حــق داشــت مثــل همــه زندگــی
کند .حق داشــت آســایش داشته باشد.
امنیــت داشــته باشــد .اما انتخــاب کرد
کــه به قیمــت تهدیــد همه اینهــا ،برود
آن طــرف بایســتد .نتیجــهاش را هــم
دیــد .پرچمــداری کاروان المپیــک را از
او گرفتنــد و فضایــی برایــش ســاختند
که هیــچ کس جــرأت نمیکــرد حریف
تمرینــیاش باشــد .حــاال همیشــه
هــم انتخــاب بــه معنــی همیــن قبیــل
تصمیمــات بــزرگ و سیاســی نیســت.
میگوینــد یــک بــار از تختــی خواســته
بودنــد کــه بــرود بــرای تبلیــغ یــک نوع
عســل عکــس بینــدازد ،آن هــم در اوج
بیپولی تختی .پهلوان اما گفته بود «که
چی؟ مــن به مردم بگویم چون عســل
خوردم زورم زیاد شده؟» و قبول نکرده
بود که بــه مردم دروغ بگویــد ،حتی در
همان دوران سخت مالی .این هم یک
جور انتخاب اســت دیگر .مجموعهاش
کــه یکجا جمــع شــد ،طرف میشــود
تختــی .میشــود پلــه کــه بعــد از اولین
قهرمانیاش در جام جهانی ،شــد زبان
همــه سیاهپوســتهای دنیــا و جلــوی
دوربینها گفت« :بله ،من سیاه هستم
و ...قوی» .میشــود مارادونــا که تحقیر
یک ملــت را با دریبل کــردن  11بازیکن
انگلیس توی زمین جواب داد .میشود
محمــد علــی کلــی کــه حاضر نشــد به
جنگ ویتنام برود و تنبیه محرومیت از
مسابقه دادن را به جان خرید .راه دور و
دراز قهرمان شدن ،از گردنههای دشوار
انتخاب میگذرد.
خیلــی از فوتبالیســتهای تیــم ملــی
مــا ،بازیکنهــای بزرگــی هســتند ،امــا
آنهــا چه آزمــون بزرگی در زندگیشــان
داشــتهاند؟ کــی بــرای انتخــاب بین دو
حالــت ،دچار ســؤال و تردید شــدهاند؟
ما از تماشــای بازی آنهــا لذت میبریم
و بــرای توپ خــراب کردنهایشــان هم
حرص میخوریم .اما وقت خرج کردن
از گنجینــه لغــات ،به لغــت «قهرمان»
که میرسیم ،دســت و دلمان میلرزد.
آیا لیاقتش را خواهند داشت؟

