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شـنـيـد ه هـا
 چرا جنتی به افطاری روحانی نرفت؟

ــد که ضيافت افطار رئيس جمهور با اصحاب فرهنــگ و هنر درحالی  ــنيده ش ش
شب شنبه برگزار شد که علی جنتی، وزير ارشاد بزرگ ترين غائب اين نشست بود و 
هيچ يک از اهالی فرهنگ مجالی برای سخنرانی نيافتند. انتخاب نوشت؛ ديدار حسن 
روحانی، رئيس جمهوری کشورمان با اصحاب فرهنگ و هنر در حالی برگزار شد که 
اين ضيافت با حاشيه هايی همراه بود. نخستين حاشيه مربوط به وزير ارشاد بود ، علی 
جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی بزرگ ترين غائب اين نشست بود. جنتی که در 
جريان تبادالت فرهنگی به يکی از کشورهای آسيای ميانه رفته است،  نتوانست خود 
را به ضيافت افطار روحانی با اصحاب فرهنگ و هنر برساند. همچنين حجت ا... ايوبی 

ديگر غايب اين نشست بود.

سيداحمد خمينی کجا سخنرانی کرد؟
شنيده شد که شب آخر اهالی و مسجدی ها فهميدند که وی فرزند حجت االسالم 
والمســلمين سيدحسن خمينی بوده است. پارسينه نوشت؛ سيداحمد خمينی، فرزند 
سيدحسن خمينی که اخيرا تصاوير سخنرانی اش با لباس روحانيت پخش شد، ۱۰ شب 
در روستای الملنگ که ابتدای ورودی غربی گرگان قرار دارد منبر رفته است. به مردم نيز 
گفته بودند ايشان فرزند يکی از علماست که نهايتا شب آخر اهالی و مسجدی ها فهميدند 

که وی فرزند حجت االسالم والمسلمين سيدحسن خمينی بوده است.

بورسيه ها انقالب فرهنگی دوم بود!
ــنيده شد که عبدالرضا داوری از نزديکان رســانه ای احمدی نژاد که اين روزها عمال  ش
سخنگوی اين طيف در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شده است، به موضوع بورسيه ها 
در دولت های نهم و دهم واکنش نشان داد و نوشت؛ در ٨ سال دولت های نهم و دهم و به طور 
متوسط در هر شاخه علمی بيش از ۳۰ نيروی انقالبی به دانشگاه ها تزريق شدند كه در جای 
خود انقالب فرهنگی دوم و از بزرگ ترين خدمات احمدی نژاد به انقالب بود. وی در بخشی 
هم نوشت؛ واقعيت آن است كه اصالح طلبان از سال ۶۰ تا ۸۴ يعنی طی ٢۴ سال، توانستند از 
طريق تزريق حدود  ١۶هزارنفر از نيروهای خود در بدنه هيات علمی دانشگاه ها تحت عنوان 
«بورسيه » و «استخدام » ، يك طبقه اليگارشيك در دانشگاه های كشور ايجاد كرده و هژمونی 

خود را در محيط های علمی تثبيت كنند.

نشان ملی برای شهرام محمدی
شنيده شد که نماينده مردم تهران در مجلس نهم درخواست اعطای نشان لياقت 
برای يک کارگر پتروشيمی که جان خود را برای نجات ديگران به خطر انداخت، کرد. 
ايلنا نوشت؛ عليرضا محجوب با تسليت به خانواده شهرام محمدی، کارگر پتروشيمی٬ 
گفت: مرحوم محمدی جان ده ها نفر را نجات داد و بايد به پاس اين فداکاری نشان 
لياقت به او اعطا شود. خاطرنشان می شود برادر شهرام محمدی درمورد مرگ برادرش 
توضيح داده است که در روز حادثه شهرام مشغول بستن شير مخزن اصلی بود که بخار 
گاز هگزان متصاعد شده به باال تنه وی پاشيده می شود و در نهايت بر اثر ايجاد جرقه 
پيکر وی در شعله های آتش می سوزد. برادرم پس از سوختگی چندروز در بيمارستانی 
در بندر امام بستری شد و در ادامه به بيمارستان شهيد چمران در تهران منتقل شد که 

در نهايت تالش پزشکان برای نجات وی بی نتيجه ماند.

چند بيکار حاصل پديده؟
شنيده شد که نماينده اروميه خطاب به وزير بهداشت، گفت: به داد پرستاران عزيز 
برسيد و عدالت را رعايت کنيد و کارانه پرستاران را همانند کارانه پزشکان به اندازه کافی 
پرداخت کنيد. پرستاران بيمارستان الزهرای اصفهان شکايت کرده اند. فرارو نوشت؛ نادر 
قاضی پور با اشــاره به تجمع معلمان پيش دبستانی مقابل مجلس، گفت: آقای نوبخت 
فرض کن يکی از خواهران معلم تجمع کننده مقابل مجلس، دختر جنابعالی است؛ به 
داد اين تحصيلکردگان وفادار ايثارگر که ساليان سال زحمت کشيده اند برسيد. وی تعداد 
سهامداران پديده شانديز را ۱۲۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: با برخورد با تخلفات اين 
شــرکت از ۳۵ هزار شاغل ۷ هزار نفر اخراج شدند و بقيه نيز به دليل سوءتدبير بيکار 

شدند. چرا فضا را برای سرمايه ناامن می کنيم تا به دبی مهاجرت کنند؟

بازرگانان تهراني دوباره به آمريكا مي روند
شنيده شد که در حالي حدود ۳ ماه پيش زنان كارآفرين ايراني از سوي اتاق تهران 
به همراه برخي از هنرمندان براي ديدار با بازرگانان آمريكايي به سانفرانسيسكو رفتند، 
اكنون نيز اخبار تازه اي از مراودات تازه تجار ايراني با آمريكايي به گوش مي رســد. 
مهام نوشــت؛ در اين خصوص يكي از اعضاي با نفوذ اتاق تهران در دور هشــتم از 
زمزمــه حضور دوباره و جدي اعضاي اين اتاق در آمريكا و ديدار با تجار و فعاالن 
اقتصادي اين كشور خبر داده است. اين عضو اتاق بازرگاني تهران اضافه كرده است 
برنامه ريزي هاي تجار تهراني براي حضور در آمريكا در شــرايط امضاي توافق ميان 
ايران و ۱+ ۵ خواهد بود؛ حال آنكه در شــرايط بهبود حوزه سياســت خارجي، اين 

سفرها ادامه دار نيز خواهد بود.

نظر يک نماينده درباره دو حکم!
شنيده شد که عضو کميسيون قضايی و حقوقی با بيان اينکه حکم اعدام هم برای 
مهدی  هاشــمی و رحيمی کم است، گفت: فساد اقتصادی، عين موريانه کشور را از 
درون نابود می کند و اعتماد عمومی به مسئوالن را سلب می کند. الف نوشت؛ ابوالفضل 
ترابی افزود: مسئوالن امانت دار بيت المال هستند، امانت دار خون شهدا هستند و اگر با 
اختالس دربيت المال خيانت کردند، بايد نسبت به ساير مردم شديدتر مجازات شوند 
نه اينکه حدود ۱۴ ميليارد دالر به کشــور زيان مالی بزنند و بعد محکوم به ۱۰ ســال 
حبس شوند، چنين مجرمی را حتی اگر ۱۰ بار هم اعدام کنند باز هم کم است. ابوترابی 
با بيان اينکه برای رحيمی اگر حکم اعدام هم می دانند باز کم بود، خاطرنشان کرد: ما 
قانون گذاران درتعيين مجازات اختالس کنندگان ضعيف عمل کرديم. چگونه اين همه 
اعدامی درخصوص مبارزه با مواد مخدرداريم از اين رو برای افرادی که ام الفساد نيز 

هستند بايد مجازات اختالس کننده را افزايش دهيم.
 

ارثيه ۱۵۰ ميلياردتوماني براي شهردار كرمانشاه!
ــد که عضو شوراي شهر كرمانشاه با اشاره به بدهي  هاي بسيار شهرداري  شنيده ش
كرمانشــاه گفت: ارثيه اي كه از سال ها پيش براي شهرداري و شهردار جديد كرمانشاه 
به جا مانده بدهي ۱۵۰ ميليارد توماني است. ايسنا نوشت؛ حسن مرادقلي اظهار كرد: 
متاسفانه شهرداري در حال حاضر تنها در دو قلم حدود ۲۳ ميليارد تومان بدهي به تامين 
اجتماعي داشته و ۳۰ تا ۴۰ ميليارد تومان نيز بدهي مالياتي دارد. وي اين ميزان بدهي 
را نتيجه تصميم گيري هاي همه مديران قبلي شهرداري و نيز اعضاي شوراي شهر در 
دوره هاي گذشته دانست و عنوان كرد: شوراي شهر چهارم كرمانشاه نيز قطعا از اين مساله 
مستثني نيست و قطعا نتايج تصميم گيري هاي اين شورا نيز در آينده مشخص خواهد 
شد. وي تصريح كرد: سال ۱۳۸۶ شهرداري كرمانشاه ۲۰ ميليون دالر وام ارزي از بانك 
بحرين جهت تعريض خيابان مدرس دريافت كرد كه متاسفانه بخش عمده اي از اين وام 
صرف هزينه هاي جاري شهرداري شد و در حال حاضر سررسيد پرداخت وام آمده و با 

احتساب جريمه هاي آن شود بدهي سنگيني به شهرداري كرمانشاه تحميل شده است. 

طنـز

عكس نامه

امان از دست 
مدير هتل سودجو!

واقعــا ايــن خارجي هــا گاهي اوقــات هم يك 
چيزي شــان مي شود، در نظر بگيريد تمام كشورهاي 
تاثيرگذار دنيا در وين جمع شده اند تا گفت وگو كنند، 
آن وقت روز شــنبه در هتل كوبورگ مراسم عروسي 
برگزار شــده اســت، ظاهرا عروس و داماد كه براي 
برگــزاري عروسي شــان از قبل هتــل را رزرو كرده 
بودند گفته اند به هيچ وجه نمي توانند عروســي را به 
زمان ديگري موكول كنند (طبيعي هم هســت!) حاال 
در نظر بگيريد زماني كه دكتر ظريف و جان كري در 
حال گفت وگو هســتند از البي هتل صداي دست و 
جيغ و هورا و بادابادا مبارك بادا مي آيد. بنده شخصا 
يك عادت بدي دارم زماني كه در حال نوشتن هستم 
اگر در نزديكي ام كســي حرف بزند يا آهنگي پخش 
شود يا تلويزيون روشــن باشد، بخشي از صداهاي 
محيط پيرامون را به صورت غير ارادي مي نويســم. 
بعد هم خدمت مســئوالن اين هتل اعالم مي كنيم كه 
منفعت طلبي هم حدي دارد، ســودجويي هم حدي 
دارد، هتلي كه مذاكــره در آن صورت مي گيرد را آدم 
براي عروســي اجــاره مي دهد؟ مگر ســالن عقد و 
عروسي اســت؟ حاال كه اين هتل را اجاره داده ايد، 
كاش تا صرف شام باشد و پس از آن  ميهمان ها بروند 
يك جاي ديگر و ادامه عروسي را آنجا برگزار كنند. 
اگر قرار بود مذاكرات در چنين محلي انجام شود كه 
دوستان به جاي وين، در يكي از باغ هاي اطراف پارك 
چيتگر مذاكره مي كردند، تازه ارزان تر هم مي افتاد! حاال 
كه همه چيز دارد روال درست خودش را طي مي كند، 
حاال كه همه خوشحال هستيم، حاال كه آقاي رسايي 
به فنالند مسافرت كرده، حاال كه آقاي كريمي قدوسي 
هم حتي اعالم كرده«ظريف متشكريم»، حاال كه آقاي 
كوچك زاده از مذاكره كنندگان حمايت كرده، حاال كه تا 
چند ماه پيش فکر مي كرديم اگر حتي گاليور هم وجود 
داشته باشد عمرا اگر برخي از مخالفان دولت از تيم 
مذاكره كننده حمايت كنند، اين لوس بازي ها كه توسط 
مديريت سودجوي هتل صورت گرفته، چه نشانه اي 
مي تواند داشته باشد؟! بگذريم...  در سوي ديگر جريان 
متاسفانه اين روزها بازار تبليغاتي برخی وكال داغ شده 
اســت و در خيابان يا در فضاي مجازي مي بينيم كه 
تراكت ها يا تبليغاتي با اين عنوان«طالق توافقي، ۱۰ 
روزه، ۲ ميليون تومان، تضميني» ديده مي شــوند كه 
انصافا جاي تاسف دارد. خجالت هم خوب چيزي 
اســت. با ادامه اين روند احتمال دارد به زودي مانند 
كتابفروشي هاي ميدان انقالب، برخی وكال يك نفر را 
جلوي دفتــر خود بگذارند كه داد مي زند«بدو طالق 
توافقي، طالق غيرتوافقي ...» نخنديد، باور كنيد اين 

روزها هيچي بعيد نيست!

تـــون كارا وقتی مرده ها يارانه می گيرند

وحيدخادمی

فريور خراباتي هشت هزار مرد. از ســيزده سال تا هشتاد و 
هشت سال. هشت هزار انسان. هشت هزار جان 
به ناحق گرفته شده. بزرگ ترين نسل كشي در تمام 
جهان پس از جنگ جهانــي دوم. ماجرا مربوط 
به قرون وســطي يا دوران پارينه سنگي نيست. 
ماجرا مربوط به سال ۱۹۹۵ ميالدي است. عصر 
حركت جهان مدرن به ســوي پيشرفت و تعالي. 
عصر آغاز شمارش معكوس براي رسيدن سال 
دو هزار. كدام فيلســوف اروپايي گفته بود «سال 
دو هزار ســال خوشبختي انسان معاصر است» 
مردم سربرنيتسا از همان جوالي نحس، از همان 
روز نفرين شــده ديگر خوشبخت نيستند آقاي 
فيلســوف. زخمي چنين عميق، چنين به چرك 
نشســته را مگر مي شود به فراموشي سپرد؟ مگر 
مي شــود در جهاني كه هنوز بوي خون مي دهد، 
لحظه اي حتي به خوشــبختي فكر كرد؟ هشت 
هزار مرد. از ۱۲ تا ۸۸ ســاله. در تمام اين سال ها 
آيا كســي از خود پرســيده آن پســر بچه دوازده 
ســاله در لحظه شوم پيش از نشســتن گلوله بر 
قلبش، چه حســي داشته؟ او اگر زنده بود امروز 
سي و سه ساله بود. داشت زندگي مي كرد. نفس 
مي كشيد. حاال احتماال پدر بود. شايد خوشبخت 
بود. اما حاال بعد از اين همه ســال، حتي شــايد 
هنوز استخوان هايش هم پيدا نشده باشند. حاال 

بگذار برخي چشــم ببندند بر حقيقتي اين چنين 
عيان. تاريخ تا ابد بر مزار بي نشــان آن پسر بچه 
دوازده ساله مي نشــيند و مي گريد. اين حقيقت 
مطلق است. سربرنيتسا نام ديگر شرم است، نام 
ديگر فاجعه. و جهان مدرن، جهان مترقي، جهان 
آدم هاي خوشبخت با صورت هاي گل انداخته، 
منگ اگر نباشــد، نيك مي داند كه تا ابد شرمسار 
است. پدربزرگ پســرك را در آغوش مي گيرد و 
بيخ گوشش مي گويد: «گفته بودمت كه آن سوي 
ابرها جهاني اســت زيبا؟» پسر دستان پدربزرگ 
را محكم در دســت مي گيرد، آنــي پيش از آنكه 
صداي گلوله ها گوش جهان را كر كند. آن ســوي 
ابرها توي همان جهان زيبا، پسر حاال سي و سه 
ساله است. نشسته بر ابري سفيد نظاره مي كند ما 
را. سربرنيتســا نام ديگر بغض است. يك شاخه 
گل سفيد بر قبري كه نمي دانيم متعلق به كيست، 
اما مي دانيم كه يكي از هشت هزار چهره خونين 
اســت، به احترام كاله از سر برداريم و سر به زير 
و شرمسار با خود مرور كنيم فجايع بي شمار اين 
جهان خوشبخت را. جهان مدرن و مترقي شانزده 
ســال پس از ســال دو هزار را. جهــان آدم هاي 
خوشبخت. خوشبخت فراموشكار. هشت هزار 
مرگ در چند دقيقه. سربرنيتســا. و ما هنوز دوره 

مي كنيم، شب را و روز را، هنوز را!

سربرنيتسا و جهاني كه شرمسار است
اشـــاره

توزيع يکهزار شاخه گل در بين بانوان بجنوردی

عليرضا آقايي راد

فضاي نقد تبديل به زميني باير شده
سـكـو

محسن يگانه به دوبي مي رود
محســن يگانه خواننده موسيقي پاپ كشورمان 
در روزهاي پاياني ماه مبارك رمضان ضمن اجرا در 
جزيره كيش خود را براي اجراي برنامه در چند شهر 
ايران و همچنين دوبي آماده مي كند. علي ثابت رهبر 
اركستر كنسرت هاي محسن يگانه در گفت وگو با مهر 
در تشريح جزييات كنسرت هاي جديد اين خواننده 
گفت: از بيســتم تا بيست و چهارم تير ماه امسال به 
مدت پنج شــب در جزيره كيش تور كنســرت هاي 
محسن يگانه برگزار مي شود، ضمن اينكه بيست و 
نهم تير هم در دوبي اجراي زنده اي خواهيم داشت. 
اين در حالي اســت كه روز ۳۱ تير ماه نيز در منطقه 
چادگان اصفهــان و دوم مرداد ماه نيز در منطقه آزاد 
ماكو اجراي زنده خواهيم داشــت. وي بيان كرد: در 
تمامي اين كنســرت ها كه به نوعــي تازه ترين ترين 
برنامه هاي محسن يگانه بعد از ايام ماه مبارك رمضان 
اســت قطعاتي جديد از اين خواننده كه ارديبهشت 
ماه امسال در آلبومی با عنوان «نگاه من» روانه بازار 
موسيقي شــد براي عالقه مندان اجرا مي شود. البته 
مانند هميشه تمام تالش ما اين است كه برنامه هاي 
خاطره انگيزي را براي طرفداران اجرا كنيم تا آنها از 
اجرايي كه به آنها تقديم مي كنيم، راضي باشند. رهبر 
اركستر كنسرت هاي محسن يگانه در پايان توضيح 
داد: دنبالش مي رم، چقــدر دير، ديوار، نه، دركم كن، 
خاطره بــازي، جاده، تــو فكر مي رم، نــگاه، دلكم، 
دلســرد، انتظار و پرنده قطعات منتشر شده در آلبوم 
«نگاه من» هســتند كه اميدواريم بتوانيم منتخبي از 
اين ملودي ها را همــراه با آثار پرطرفدار قبلي اجرا 
كنيم. ضمن اينكه طرفداران مطمئن باشند ما در هر 
مكاني كه كنســرت برگزار مي كنيم برايمان موقعيت 
جغرافيايي كنسرت تفاوتي با كنسرت تهران نمي كند 
و به تناسب امكانات هر آنچه را در توان داشته باشيم 
اجرا مي كنيم. آلبوم «نگاه من» تازه ترين اثر محسن 
يگانه است كه ارديبهشت ماه امسال در بازار موسيقي 
منتشر شد. فيروز ويسانلو، بابك رياحي پور، همايون 
نصيري، بابك مالكي فر، آرمين قيطاسي، علي ثابت، 
احسن ني زن، فرشيد ادهمي، مسعود همايوني، مهيار 
رضوان، ميالد عالمي، عمادرضا نكويي، نيما رمضان، 
ايمان حجت، علي جعفري پويان، بهنام حكيم، آرين 

كشيشي، هامون ميرزايي نوازندگان اين آلبوم بودند.

مدتي اســت كه به لطف برخی ناشــران (و 
اقتصاد آزاد مبتني بر بازارشان)، كارگزاران ادبي 
(و بازارگرمي شــان) و نيز نويسندگان و شاعران 
جوان (و اراده عجوالنه شــان براي كسب نام و 
نان و هرچه كه هســت) ادعاي نويسندگی پس 
از چاپ كتاب ديگر شوخي نيست و تبديل شده 
به واقعيتي هولناك كه همه اصالت امر نوشتن را 
خالصه مي كند در انتشار كتاب، و براي خودش 
ساختاري سلسله مراتبي دســت وپا كرده كه در 
آن كتاب هاي يك نويسنده بدان سياق است که 
هرچه کتاب ها بيشتر، قدر و منزلت هم بيشتر. ناشر 
بــدون توجه به اقتصاد و بازار (آن هم در فقدان 
حمايت هاي دولتي)، و كارگزار ادبي بدون توجه 
به وظيفه اش در حمايت از آثار ادبي، و نويسنده 
و شــاعر بدون اراده به كسب نام و نان، چيزي 
- چيز بزرگــي- كم دارند و حتي به مرور زمان 
ممكن است كاركردشان يا دست كم انگيزه شان 
را از دست بدهند. اما اين تمام ماجرا نيست ... 
ايراد كار حوزه فرهنگ و بازار نشر ايران افراط و 
تفريطي است كه با خط كشي نامريي اين حوزه را 
به دو بخش له و عليه تقسيم مي كند و مثل مديري 
خودرأي، همانطور كه از روي صندلي اش بلند 
مي شود، مي كوبد روي ميز و بااطمينان مي گويد 
«اين اســت و جز اين نمي تواند باشد.» چاپ 
كتاب -ترديدي نيســت- اتفاق مبارك و مهمي 
است؛ هنوز هم كتاب (در شكل هاي مختلفش، 
از چاپي گرفته تا الكترونيك و صوتي) مهم  ترين 
و ماندگارترين وسيله انتقال انديشه و احساس و 
تجربه هاي بشري است. امروزه هجمه نشر و ولع 
كتاب دار شدن، به خصوص با جوان ترها كاري 
كرده كه براي شــان وسيله جاي هدف را گرفته 
و بيشتر آدم ها - خوشبختانه هنوز نه همه شان-

به شيوه اي دنبال اين هستند كه زودتر كتاب دار 

شــوند و اين ركورد كه ثبت شــد، بي لحظه اي 
درنگ بروند سراغ دو كردن يك و سه كردن دو. 
همين جاست كه كار بيخ پيدا مي كند: وقتي وسيله 
تبديل شد به هدف (بگذاريد اسمش را بگذارم 
هدف نازل) و انتشار كتاب جاي خلق ادبي و امر 
اصيل نوشتن را گرفت، هدف متعالي نه ذره ذره 
كــه ناگهان به محاق مــي رود و ديگر معيار كار 
نويسنده و شاعر -نه براي ناشر، نه براي كارگزار 
ادبي، و نه حتي بــراي خودش- كيفيت ادبي و 
عمق انديشه و زاللي احساس نخواهد بود، برای 
بازار فروش خواهد بود و اليك هاي مجازي و 
امكان فروش چاپ اول و گمانه زني رسيدن به 
چاپ هاي دوم و ســوم. در آن ســوي ماجرا هم 
البته كساني ايستاده اند كه مي گويند در اين حال 
و اوضــاع بايد دِر ادبيات داخلي را تخته كرد و 
فقط ترجمه خواند. چنين اظهارنظري -به قول 
اخوان  ثالث كه يادش تا هميشــه گرامي است- 
بيشتر از آنكه نادرســت باشد، مضحك است؛ 
آنقــدري كه مرغ پخته را هم به خنده مي اندازد. 
ادبيات كه تعطيل كردني نيست... همانطور كه البته 
آفت هايش هم نديدني نيســت. در اين فضاي 
متشــنجي كه بيشــتر به بازار مكاره شبيه شده، 
الزم است مدام اين نكته يادآوري شود كه كتاب 
صرفًا وسيله اي اســت براي انتقال، و نه هدف 
نهايي... اين يادآوري دو فايده احتمالي هم دارد: 
اول اينكه ممكن است اعتمادبه نفس متوهمانه 
خيلي از كتاب دارها را -كه بسياري شان قلم  به 
دستان خوبي هم نيســتند- برطرف كند، و دوم 
اينكه شايد اعتمادبه نفس ازدست رفته خيلي از 
«نويسنده»هايي را كه به هر دليلي -از كمرويي 
گرفته تا ناآشنايي به سازوكارهاي ورود به بازار-  

هنوز كتابي منتشر نكرده اند، به آنها بازگرداند. 
* نويسنده و روزنامه نگار

زير هجمه نشر
چـاى تلـخ

جـامـعــه
تنهايي در شهر

«هيچ انساني بر روي زمين قدم نمي گذارد 
كه درد و رنج تنهايي را نچشــيده باشد. غني و 
فقير، خردمند و نادان،ســالم و بيمار همگي با 
تجربه احساس تنهايي مواجه اند و با احساس 
فلج كننده آن مبارزه مي كنند. هيچ مصونيتي در 
مقابل آن وجود ندارد. انســان بودن، تنها بودن 
اســت. » (روكاچ)  مرداني تنهايي را انتخاب 
مي كنند و به اختيار و با تصميم به كوهي، دشتي، 
كوره دهي پناه مي برند. تنهايان خودخواسته از 
شهر مي گريزند چون شهر، في نفسه قرار است 
جايي باشد براي فرار از تنهايي. زيستن در شهر 
هم نوعي فرار اســت. فرار از سنگيني تنهايي. 
قرار است پيوندهاي اجتماعي، آن بي پناهي و 
هراس بنيادين را موقتا به عقب براند. شهر بايد 
اينگونه باشــد. پيوند با ديگران و گم شدن در 
ميان جمع، ذاتي شــهر است. گم شدن در ميان 
جمع، همبستگي مكانيكي است كه ما در ذهن 
داريم. حال آنكه آنچه در واقع در شــهر روي 
مي دهد، همبستگي ارگانيك است؛ مطلِب مورد 
عالقه جامعه شناسان شهري. اما اگر در شهر هم 
احســاس تنهايي كنيم چه؟ يعني شهر كاركرد 
خود را از دست داده است؟ زيمل معتقد است 
عواملي مثل تقسيم كار فزاينده و عقالنيت مفرط 
و نظاير اينها است كه موجب دلزدگي و احتياط 

در روابط اجتماعي كالن شــهرها مي شود. اما 
انگار مساله ما چيز ديگري است. اين درست 
كه احســاس تنهايي در شــهر از گسســت در 
روابط اجتماعي نشــأت مي گيرد اما گسســت 
در شهرهاي ما ريشه در تقسيم كار و عقالنيت 
مفرط نــدارد. به ويــژه اين دومي كه اساســًا 
كيميايي است. بخشــي از تنهايي ما ريشه در 
تاريخ و هستي شناسي مان دارد و بخش ديگر، 
ســپري اســت كه در مقابل جامعه پيش روي 
خود گرفته ايم. ما از سويي تنهايي ساعت هاي 
كار در كشــتزارها و مزارع را به همراه خود به 
شهر آورده ايم و از سوي ديگر، شهر هيچ دِر باغ 
سبزي به ما نشان نداده است. از اجتماع شهري 
ترســيده ايم. به آن نپيوسته و آن را نساخته ايم. 
درســش را نخوانده ايم. در مدرسه ما را جزئي 
از اجتماع بار نياورده انــد. در خانه هاي خود، 
اين سلول هاي منفرد بدون پيوستگي می مانيم، 
بيــرون هم كه مي آييم، به ظاهر لبخندي بر لب 
داريــم. كالن شــهرهاي ما اجتماعي شــدن و 
جامعه پذير بودن را ياد نمي دهند. اين است كه 
به دامان خيالي منافع شخصي خود پناه مي بريم 
يا به همان هستي شناسي فردمحور تاريخي. اين 
تنهايي (به قول ابراهيم گلســتان) ما را مظلوم 

مي كند.

ايمان احمدزاده   خليفه

روز ۲۲ تيرمــاه ســال ۹۴ ســومين ســالروز 
درگذشت زنده ياد حميد سمندريان است؛ استادي 
كه بازيگران بســياري را به ســينما و تئاتر ايران 
معرفي كرد و شــاگردان دوست داشتني خود را به 
نام «خولي» صدا مي كرد. به گزارش مهر، وقتي با 
بسياري از بازيگران سينما و تئاتر ايران گفت وگو 
مي شــود اكثر آنها به نام يا سخنان زنده ياد حميد 
سمندريان به عنوان استاد هميشه  زنده خود اشاره 
مي كنند. زنده ياد سمندريان كه در تاريخ ۲۲ تيرماه 
ســال ۹۱ و در ســن ۸۱ سالگي چشــم از جهان 
فروبســت، به عنوان استاد عرصه بازيگري ايران 
شناخته مي شد كه در عرصه كارگرداني تئاتر هم 
جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده بود. زنده ياد 
پرويز فنــي زاده، زنده ياد احمد آقالو، اســماعيل 
شنگله، محمدعلي كشاورز، جمشيد مشايخي، اكبر 
زنجانپور، اسماعيل داورفر، پرويز پورحسيني، رضا 
كيانيان، حامد بهداد، جمال اجاللي، حميد لبخنده، 
گوهر خيرانديش، امير جعفــري، آزيتا حاجيان، 
سهراب ســليمي، پيام دهكردي، بهناز جعفري، 
احمد ساعتچيان، محمودرضا رحيمي، كيومرث 

مرادي، افسانه ماهيان و ميكاييل شهرستاني از جمله 
چهره هاي شناخته شده بازيگري سينما و تئاتر و 
همچنين كارگرداني تئاتر هستند كه تحت آموزش 
زنده ياد سمندريان مسير هنري خود را شكل دادند. 
ويژگي بارز زنده ياد حميد ســمندريان عالوه بر 
اينكه تئاتر برايش بســيار جدي بود، شوخ طبعي 
و خوش رويي او در معاشرت با ديگران بود. وي 
همواره شاگردان مورد عالقه خود را «خولي» صدا 
مي كرد. اين رفتار زنده ياد سمندريان بسيار آگاهانه 
انجام مي شد زيرا به اعتقاد بسياري از شاگردانش 
اينكه استاد به آنها را «خولي» بنامد باعث مي شد 
احساس كنند كه مورد توجه استاد قرار گرفته اند. 
«خولي هاي» زنده ياد ســمندريان مي دانند كه او 
هرگاه از تئاتر صحبت يا كارگرداني تئاتر مي كرد، 
با تمام باور و توانش اين كار را انجام مي داد و در 
زندگي و كارهاي تئاتري اش، تنها و تنها اولويتش 
تئاتر بود و در اين بخش از زندگي با كسي تعارف 
نداشــت؛ چه آن فرد «فنــي» (پرويز فني زاده) به 
عنوان بهترين شاگردش بود يا هما روستا كه بازيگر 

و همسرش بود. 

سه سال از فقدان سمندريان گذشت
تــئــاتــر

فيروزه مظفری

كاوه فوالدي  نسب *

خبـر   آخـر

ترجمه مجدد آثار ادبي كه در گذشته ترجمه 
و منتشر شده اند، اتفاقي طبيعي است. در طول 
تاريخ كتاب هاي مشاهير فلســفه و ادبيات از 
زبان هاي عربي، سانســكريت، هندي و ديگر 
زبان هاي رايج دنيا به صورت متوالي به فارسي 
ترجمه شده اند. اين اتفاق از قضا اتفاق مثبتي 
است؛ زيرا در هر ترجمه نكات و ريزه كاري هاي 
جديدي كشف مي شود، حق انتخاب مخاطب 
هم باالتر مي رود و مي تواند به سراغ كتابي برود 
كه بهتر ترجمه شده است. متاسفانه اتفاقي كه 
گاهــي اوقات رخ مي دهد اين اســت كه افراد 
بدون توجه بــه اصل متن و با مخدوش كردن 
اثري كه در گذشته ترجمه شده از خودشان يك 
اسم قالبي از مترجم مي سازند كه اين موضوع 
پديده اي خطرناك و آســيب زننده است. يكي 
از روش هايي كه مي تواند جلوي اين اتفاق را 
بگيرد، تشــكيل يك شوراي مميزي علمي در 
وزارت ارشــاد است. هرچند اگر اين تمركز و 
توجه به سمت تنگ نظري نرود، ايرادي ندارد، 

اما  اي كاش شــورايي داشــتيم كه عملكرد 
ناشــرها را كنترل مي كــرد. همين االن 

در كشور ما هستند مشاهيري كه از 
نظر علمي و از نظر تجربي 

توانايي انجام اين كار را دارند مي توانند به مثابه 
مهر استانداردي باشند كه از نظر كيفي روي آثار 
ادبي زده مي شود. اگر اين اتفاق بيفتد آن وقت 
بازار نشر از اين حالت آشفتگي خارج خواهد 
شد و مخاطب مي داند كه اگر قرار است كتاب 
شــعري بخرد، از نظر كيفــي و محتوايي تاييد 
شده است. يكي ديگر از راهكارهايي كه براي 
حل اين معضل مي تواند مفيد باشد اين است 
ناشــرها براي چــاپ كتــاب از نظر«كمي» با 
يكديگر رقابت نكنند و فكر نكنند هر انتشاراتي 
كه توانســته عناوين كتاب بيشتري را به چاپ 
برســاند، موفق تر بوده است، در عين حال بايد 
در حوزه اطالع رساني و بازار نقد فعال تر عمل 
كنيم، بايد محيط هاي ادبي قابل اعتماد داشــته 
باشــيم، و به جاي اينكــه در مجالس نقد ادبي 
يكديگــر را توبيخ، تحقير كــرده يا با يكديگر 
تعارف كنيم و به به و چه چه كنيم، از نظر كيفي 
آثار را بررسي كرده و نقد منصفانه و مفيد انجام 
دهيم. متاســفانه فضاي نقد تبديل به يك زمين 
باير شده است كه هيچكس تكليف خودش 
را نمي داند. يادمان باشــد ما اساتيد و 
مشاهيري مانند دكتر شفيعي كدكني 
را داريــم كه يكي از بهترين منتقدان 
عرصه شــعر اســت كه شــناخت و 
اشراف شگرفي به حوزه ادبيات دارد. 
ما افرادي ماننــد رضا براهني را داريم. 
بايد فكر كنيم كه چرا بزرگاني چون 
آقاي ميرشــكاك ايــن روزها 
كم كار شده و خانه نشيني را 
اگر  كرده انــد.  انتخــاب 
منتقدان خوبي داشــته 
بتواننــد  كــه  باشــيم 
صحيــح  و  درســت 
اشعار ادبي را نقد كنند، 
خطوط مشــخصي را 
تعيين كننــد و چراغي 
باشند براي ادامه مسير، 
قطعا مي توانيــم به آينده 
اميدوار باشــيم. به نظرم بهتر 
است نامش را ايجاد يك«پليس 
نقد» بگذاريم كه در اجراي قوانين 
ادبي با كسي شوخي ندارد و مجري 

قانون است!
* شاعر و نويسنده

عبدالجبار كاكايي*


