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شـنـيـد ه هـا
مذاکره روسيه برای فروش هواپيما به ايران

شنيده شد که ماکسيم سوکولوف، وزير ترابری روسيه، از مذاکره اين کشور با ايران برای 
صادرات هواپيماهای مسافربری سوپرجت سوخو خبر داده است. سوپرجت سوخو تنها 
هواپيمای مسافربری روسی است که بعد از فروپاشی اتحاديه جماهير شوروی در اين کشور 
ساخته شده و توسعه يافته  و گنجايش ۷۸ تا ۹۸ مسافر (به همراه خدمه) را دارد. قيمت اين 
نوع هواپيماها حدود ۳۵ ميليون دالر است. پيش از روسيه، شرکت های هواپيمايی ديگر نيز از 
تمايل خود برای فروش هواپيما به ايران خبر داده بودند. به نوشته رويترز، شرکت های غربی 
نيز انتظار ورود به بازار هواپيمايی ايران را دارند، کشوری که اکثر هواپيماهای مسافربری آن 
فرسوده شده و به گفته مقامات ايران، هم اکنون نياز به خريد ۴۰۰ هواپيما دارد. هواپيماهای 
بوئينگ ۷۸۷ و ايرباس ای۳۵۰ در ليست فروش اين شرکت ها به ايران قرار دارند. بلومبرگ 
نيز گزارش داده که ايران برای خريد ۴۰۰ هواپيما به ۲۰ ميليارد دالر سرمايه نياز دارد که نه 
تنها برای شرکت های غربی، بلکه سوخوی روسيه و حتی شرکت هايی از چين، برزيل و کانادا 

نيز می تواند منبع درآمد باشد.

امام جمعه شيراز در واکنش به تعيين استاندار 
ــنيده شد که نماينده ولی فقيه در فارس در خصوص انتصاب استاندار جديد استان  ش
گفت: قضاوت در مورد ايشــان را به پس از عملکردش در اســتان موکول می کنيم. آيت اهللا 
اسداهللا ايمانی در خطبه های نمازجمعه شيراز با بيان اين که اگر عملکرد استاندار جديد منفی 
باشد، قضاوت ما نيز منفی خواهد بود، افزود: متاسفانه برخی دشمنان و دوستان ناآگاه سخنان 
نمايندگان مجلس را به برخورد قوميتی تشبيه کردند، در حالی که به هيچ عنوان موضوع قوميت 
مطرح نبوده و نخواهد بود. امام جمعه شــيراز با اشــاره به اين که جايگاه نماز جمعه محل 
نصيحت و خيرخواهی است، گفت: در جايگاه نماز جمعه تعيين تکليف نکرديم، چرا که 
شخص امام جمعه بيشتر از همه از قانون پيروی می کند و ما صحبت هايی که از اين مکان 
ارائه می دهيم، جنبه نصيحت و خيرخواهی دارد. وی يادآور شد: هم چنان تاکيد می کنم که عدم 
ثبات مديريت در فارس يک معضل بزرگ است، چرا که ۲۲ ماه عمر مفيد برای يک استاندار 

هيچ گونه دستاوردی نخواهد داشت. 

بغض کری در آخرين نشست مذاکرات
ــد که معاون وزير خارجه آمريکا در نشستی در آمريکا جزئياتی از آخرين  ــنيده ش ش
جلســه ايران و ۱+۵ را در ســازمان ملل فاش کرد. وندی شرمن گفت: در نشست نهايی 
ايــران و ۱+۵، پيش از کنفرانس مطبوعاتی، من اين افتخار را داشــتم که با وزير خارجه 
همراه باشم. زمانی که تمام عکاسان و خبرنگاران از اتاق بيرون رفتند، تمامی حاضران از 
جمله وزير خارجه ايران سخنانی را ايراد کردند. تمامی اين نطق ها تکان دهنده بود، چراکه 
علنی نبود. شرمن که بغض کرده بود، افزود: جان کری آخرين نفری بود که صحبت کرد، 
او گفت «زمانی که ۲۲ ســاله بودم، به جنگ رفتم» اما سپس بغض کرد، همانطور که من 
چند دقيقه پيش بغض کرده بودم. کری نمی توانست کلمات را ادا کند اما در نهايت بغض 
خود را فرو خورد و گفت: «من به جنگ رفتم و برايم روشن شد که ديگر هيچ وقت نمی 

خواهم به آنجا بروم».

کشف ۸۵ درصد ترياک دنيا در ايران
شنيده شد که قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف ۸۵ درصد ترياک 
دنيا در ايران خبر داد. فارس نوشت؛ عليرضا جزينی گفت: ۳۵ درصد کشفيات هروئين دنيا 
نيز در ايران صورت می گيرد اما با اين حال می توانيم به طور قطع بگوييم ما در مصرف 
ترياک رتبه اول دنيا نيستيم چرا که تجارت مواد مخدر در ايران ۳ ميليارد دالر است اما در 
کشوری مانند روسيه اين تجارت ۱۸ ميليارد دالر می شود. وی با اشاره به توقف صادرات 
مخدرهای صنعتی از کشور، افزود: سال گذشته حدود ۴۷ گذرنامه از ايرانيان به دليل قاچاق 
مواد مخدر باطل شده است به طوری که کشور تايلند که مقصد قاچاق مخدرهای صنعتی 

از ايران به شمار می رفت، از کشور ما تشکر کرده است.

احضار چند عضو شورای شهر گرگان به دادگاه
شنيده شد که برخی منابع از احضار تنی چند از اعضای شورای شهر کنونی و يکی از 
شهرداران سابق گرگان به دستگاه قضايی خبر دادند. اين منابع  به ايرنا گفتند: برخی افراد 
احضار شده به دستگاه قضايی در رابطه با توضيح پاره ای از مسائل حضور يافته اند.ايرنا 
نوشت؛ گفته می شود در اين بين يک تا دو نفر نيز به عنوان متهم تفهيم اتهام شده اند اما 
اکنون با قرار وثيقه آزاد هستند. چند روز پيش نيز رئيس يکی از تشکل های اقتصادی استان 
گلستان بازداشت اما بعدا با قرار وثيقه آزاد شد. در همين ارتباط يک عضو شورای شهر 

گرگان خبر احضار خود به دستگاه قضايی را تاييد کرد. وی توضيح بيشتری ارايه نداد.

اسماعيل گرامی مقدم بازداشت شد
شنيده شد که ايلنا نوشت؛ اسماعيل گرامی مقدم؛ عضو شورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی و سخنگوی اين تشکل سياسی اصالح طلب که پس از انتخابات رياست جمهوری 
دوره دهم برای ادامه تحصيل در مقطع دکترا به هند ســفر کرده بود، پس از بازگشــت به 
کشــور در فرودگاه امام خمينی (ره) توسط ماموران بازداشت شد. هنوز دليل بازداشت و 

اتهام وی مشخص نيست.

لغو کنسرت رضا يزدانی در آبادان 
شنيده شد که کنســرت آبادان رضا يزدانی در ۲۹ تيرماه سال جاری در سالن «سينما 
نفت» اين شهر که قرار بوده به همت موسسه فرهنگی هنری «ترانه سرای پارس» روی 
صحنه برود صبح روز شــنبه ۲۷ تيرماه لغو شــد. يکی از مســئوالن اجرايی ضمن تاييد 
اين خبر توضيح داد: «تمامی مجوزهای الزم برای اجرای اين کنســرت اخذ شده بود و 
قراردادی هم با سالن «سينما نفت» آبادان منعقد کرده بوديم. متاسفانه شب گذشته طی نامه 
ای مسئول سالن «سينما نفت» اعالم کرد امکان اجرای برنامه در اين سالن وجود ندارد و 
دليل اين امر هم اعالم نشده است.» کنسرت رضا يزدانی در شهر اهواز در روز ۲۷ و ۲۸ 

تيرماه به همت شرکت «ترانه سرای پارس» برگزار می شود.

مک دونالد در تهران نمايندگی می پذيرد!
شنيده شد که شــرکت مک دونالد فرم ثبت نام الکترونيک نمايندگی اش در ايران را 
گشــود. پارسينه نوشت؛ در پی توافق هسته ای ايران و کشورهای ۱+۵ موج بازتاب های 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن در حال ظهور اســت. بعد از بخش آگهی های گوگل 
که دو روز بعد از توافق، ايران را در ليســت کشــورهايی که بايد به آنها ســفر کرد، قرار 
داد، اينک شرکت مک دونالد-توليد کننده فست فود و ساندويچ های معروف که به نماد 
آمريکا شهرت دارند- هم رسما اعالم کرد که در تهران نمايندگی می پذيرد و فرم ثبت نام 

الکترونيک نمايندگی اش در ايران را گشود.
                 

انتصاب سفير جديد اسپانيا در ايران 
شنيده شد که هيأت وزيران اسپانيا «ادواردو لوپز بوسکتس» را به عنوان سفير جديد 
اين کشــور در ايران منصوب کرد. بوسکتس ۵۸ ساله دارای مدرک کارشناسی حقوق از 
دانشــگاه والنسيا و کارشناسی ارشد سياست بين المللی از دانشگاه بروکسل است. وی 
پيش از اين در نمايندگی های ديپلماتيکی اسپانيا در کشورهای کلمبيا، ايران، الجزاير و 

ناتو فعاليت کرده است. 

طنـز

عكس نامه

عواقب همسو شدن با 
برخي از جريانات سياسي!

امروز قصد دارم برخالف رويه متداول در اين ستون، 
با يك جريان سياسي ديگر همسو شوم و مانند طرفداران 
اين عزيزان يادداشتم را بنويسم. ظاهرا برخي از بزرگمردان 
دولت سابق در اعتراض به اتفاقي كه پس از پيروزي در 
مذاكرات هسته اي رخ داد، به گونه اي جالب و هيجان انگيز 
و مســرت بخش و سرور آفرين و باحال و خوشحال و 
شاد و خندان واكنش نشان دادند (قبول دارم كه خيلي شوِر 
قضيه را در آوردم) اين اســاتيد خطاب به دولت تدبير و 
اميد اعالم كرده اند«اگر راســت مي گوييد كاري كنيد كه 
مردم جشن ارزاني و كاهش قيمت ها را برگزار كنند» شما 
بگوييد چه جاهاي ديگري حق مطلب را ادا كرده ايد، به 
روي چشم! هرچه بنده اين جمله را ابتدا از اول به آخر 
خواندم، ســپس از آخر به اول خوانــدم، از آخر به آخر 
خوانــدم، از اول به اول خواندم، در هم و قاطي خواندم، 
جاي كلمات را با هم عوض كردم، لغت نامه دهخدا را باال 
و پايين كردم و تمام لغات موجود در اين جمله را بررسي 
كردم، متاسفانه به نتيجه خاصي نرسيدم. اساسا هروقت كه 
مي خواهيم جمله يا اظهار فضل و كمالي را از دوســتان 
بررسي كنيم، دقيقا به همين بال گرفتار مي شويم، بنابراين 
نتيجه اش اين مي شود كه مصاحبه ها و نظرات آنها بيشتر 
به كار طنزپردازان مي آيد تا بقيه مردم جامعه!حال كه اين 
باب را دوستان افتتاح کرده اند، ما قصد داريم اين بار صرفا 
جهت تنوع هم كه شده (تاكيد داريم صرفا جهت تنوع!) 
همسو با اين عزيزان باشيم و از دولت تدبير و اميد انتقاد 
كنيم. سال ها يك عده آمدند و خون دل خوردند و قيمت 
ارز را باال بردند، آن وقت درســت است كه با رسيدن به 
توافق در مذاكرات چنين شوكي به بازار وارد کنيم؟ قديم ها 
آن طرفي به بازار شوك مي رسانديم، متاسفانه دولت تدبير 
و اميد دوست دارد اين طرفي به بازار شوك وارد كند كه 
اين كار اصال درست نيست (همين طور الكي، يعني اين 
مباحث كارشناسي كه بنده مطرح مي كنم در راستاي همسو 
بودن با دوستان است، آش كشك خاله است!) نمونه ديگر 
قيمت مســكن است، االن دو سال است كه قيمت ملك 
چندان گران نشــده، درست اســت كه بخشي از جامعه 
اجاره نشين هستند و اين گراني ملك ممكن است به آنها 
فشار بياورد (فرض محال، چون در دولت سابق كه اينگونه 
نبود، ما خودمان يادمان است، مو به مو!) مالكين محترم و 
دوست داشتني و تو دل برو  و عزيزتر از جان و گوگولي 
مگولي چه گناهي كرده اند كه بايد متضرر شوند؟ مگر آنها 
هموطن ما نيستند؟ چرا آن روي سكه را نگاه نمي كنيد؟ 
(هرچيزي كه توي دلتان مي گوييد، نوش جان بنده، فقط 
موضوع«همســو» بودن را مدنظر قرار بدهيد) موضوع 
بعدي درباره فروش امالك و مستغالت بي مصرف مانند 
باند و برج مراقبت فرودگاه ها، آثار باســتاني و... اســت. 
از زمــان روي كار آمــدن دولــت يازدهــم بازار«صنف 
خريــداران باند و برج مراقبت» راكد شــده، چه كســي 
جوابگوي اين عزيزان و زحمت كشــان است؟ چند ماه 
ديگر به دوستان فرصت مي داديد، مشتري دست به نقد، 
ِچك توي جيب براي تخت جمشــيد داشتند، متاسفانه 
االن افراد فعال در اينگونه مشاغل ناراضي هستند (كسي 
مي داند چگونه مي شود اين«همسو» بودن را باطل كرد؟) 
اصال بنده از دولتمردان مي پرســم، از ساعت چند اينجا 
نشســته ايد؟ (باور كنيد دست خودم نيست، ظاهرا اين 
اظهارنظرها، فابريك از كارخانه روي همسو شدن با اين 

عزيزان نصب شده است، بدبخت شدم!)  تـــون كارا آتش ويالها بر جان جنگل!

عباس غفاردوست

فريور خراباتي بي شــك يكــي از بحــث برانگيز تريــن و 
چالش زا تريــن بحث هــا در دوران اخير، بحث 
ارتبــاط هنر و هنرمند با جامعه و برعكس بوده. 
تقابل هنرمند با جامعه، انتظارات جامعه از هنرمند، 
تاثير هنر بر جامعه و... مباحثي هستند كه با وجود 
بحث هاي متعدد و پردامنه درباره شان، هنوز و هم 
چنان بدون حصول توافق كامل بر سرشان، ادامه 
دارنــد. اينكه هنرمند تا كجا و چه حدي بايد به 
واسطه وجهه عمومي اش بر اساس هنجارهاي 
اجتماعي پيش برود و نه لزوما عاليق شخصي، يا 
اينكه جامعه تا كجا و چه حد مي تواند از هنرمند 
خويش توقع رعايت اصول و حركت بر خالف 
ميل شــخصي اش را داشته باشــد، هنوز و هم 
چنان جاي بحث و كــش و قوس هاي به ظاهر 
بي پايان جامعه شناسان هنري است. در اين بين 
امــا يكي از مباحث جديد به وجود آمده در اين 
حيطه (كه زمان ايجادش را بايد در ظهور و بروز 
هنرمند مدرن يا بهتر اســت بگوييم تغيير چهره 
هنرمند از سنتي به مدرن جست وجو كرد) بحث 
گريز هنرمند از جامعه يا پشت كردن هنرمند به 
جامعه خويش اســت. مبحثي كه در كشــور ما 
به برج عاج نشــيني تعبير شده و هنرمند مبتال به 
اين معضل! اكثرا از ســوي جامعه قالب طرد و 
مــورد بي مهري قرار مي گيرد. شــايد در گام اول 
بايد پرســيد كه دليل اين گريز چيست؟ و اصال 

چرا هنرمند (به عنوان چهره اي از ميان نخبگان 
جامعه) كه زندگي حرفه ای اش بسته به جامعه و 
اقبال آن از وي و هنرش است، بايد به آن پشت 
كرده و راه خويش گيرد؟ نقش جامعه در اين گريز 
چيست؟ نقش هنرمند چيست؟ و اگر مقصري 
در بروز اين رفتار يافت شــود، تقصير با جامعه 
اســت يا هنرمند؟ تغيير چهره هنرمند از مردمي 
به مدرن، نخســتين نشانه خود را در تغيير رفتار 
هنرمند نسبت به جامعه خويش نشان داد. تا پيش 
از اين هنرمندان «سنتي» نقشي در خدمت جامعه 
ايفا مي كردند. آنان نقطه وصل رجال سياســي و 
مردم، در خدمت اشاعه هنجارها و تفكرات رايج 
در جامعه و معتمدين مال و ناموس و اسرار مردم 
بودند. اما با تغيير چهره اين افراد (هنرمندان) به 
مدرن (از اواخر دوره قاجار) مناسبات و روابط 
بين جامعه و هنرمدنش به مرور دچار تغيير شد. 
هنرمند مدرن خود را فردي رها و آزاد مي دانست 
كــه مثل هر فرد ديگــري در جامعه حق دارد آن 
طور كه مايل اســت رفتار كند. ايــن تفكر تازه 
متولدشده، هنرمند را زير دست و برده جامعه و... 
نه مي دانست و نه مي خواست. در مقابل توقعات 
(از نظر خويش) بي جاي جامعه از هنرمند ايستاد 
و سعي كرد تا به جامعه رفتار با اين قشر نوپديد 
را بيامــوزد. و براي اين امــر چه راهكاري بهتر 

است از هنجار ستيزي؟!

هنرمند و جامعه
اشـــاره

طوفان در تهران

عليرضا آقايي راد

نسلي نو كه فرصت حضور نمي يابد
سـكـو

 وضعيت اكران سينماها 
ســخنگوي شــوراي صنفي نمايش گفت: امروز 
تكليف جايگزين «رســتاخيز» مشخص خواهد شد 
و تــا آن زمان ســينماهاي آزاد هر فيلمي كه بخواهند 
نمايش مي دهند! غالمرضا فرجي با اعالم اينكه در حال 
حاضر در شــش گروه سينمايي پنج فيلم به جز فيلم 
«رستاخيز» در حال اكران است، افزود: تا روز دوشنبه 
كه درباره جايگزين فيلم «رستاخيز» تصميم گيري شود 
سينماي سرگروه اين فيلم (آزادي) مي تواند اكران فيلم 
قبلي خود (آتيش بازي) را ادامه دهد و سينماهاي آزاد 
هــم در صورت تمايل مي توانند بــا هر فيلم ديگري 
قــرارداد نمايش ببندند. ســخنگوي شــوراي صنفي 
نمايش درباره اكران فيلم «دوران عاشــقي» (عليرضا 
رئيسيان)، از ديگر فيلم هاي ويژه عيد فطر نيز اظهارکرد: 
قــرارداد اين فيلم بــراي نمايش در گروه ســينمايي 
كوروش بسته شده است. اين گروه سينمايي در حال 
حاضر فيلم «نهنگ عنبر» (ســامان مقدم) را در حال 
نمايش دارد. وی با اشاره به اينكه طبق قانون شوراي 
صنفي نمايش هر فيلم حداكثر ۱۰ هفته مي تواند روي 
پرده بماند، گفت: با توجه به اينكه هشت هفته از آغاز 
نمايش «نهنگ عنبر» مي گذرد و كف فروش اين فيلم 
هنوز پايين نيامده است، پيش بيني مي شود حداكثر تا دو 
هفته ديگر فيلم «دوران عاشقي» در اين گروه سينمايي 
جايگزين «نهنگ عنبر» شود. فرجي درباره فيلم «مزار 
شريف» (عبدالحسين برزيده)، ديگر فيلم اكران عيد 
فطر نيز ادامه داد: اين فيلم در گروه سينمايي استقالل 
جايگزين فيلم «عصر يخبندان» خواهد شد و با توجه 
به اينكه تنها چهار هفته از اكران عصر يخبندان مي گذرد 
و كــف فروش اين فيلم نيز افت نكرده اســت «مزار 
شريف» همچنان بايد منتظر افت كف فروش «عصر 

يخبندان» باشد. 

يك مقوله پيش پاافتاده 
چـاى    تـلـخ

دريـچـه
پساتحريم و آينده زيست بوم

سرانجام كليد چرخيد و ملتي خنديد. برجام به 
فرجام رسيد و شروعي نو و اميدوار به آينده بهتر و 
رشــد و توسعه در زمينه هاي اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي را نويد داد. اما رابطه بين محيط زيست و 
برداشته شدن تحريم هاو گسيل سرمايه هنوز نامعلوم 
است. برداشته شــدن تحريم ها همچون شمشير 
دولبه اي عمل مي كند كه هردو لبه به يك اندازه تيز 
نيستند. لبه  كند آن نويدبخش محيط زيستي زنده 
و پويا در ســايه  اقتصادي پايدار، شــفاف و بدون 
رانت اســت و لبه تيز آن نيز گســيل سرمايه هاي 
خارجي به بازار تشنه ايران و به تبع آن تحصيل سود 
اقتصادي براي صاحبان سرمايه با كمترين هزينه به 
اتکای استفاده از نيروري كار ارزان و بهره گيري از 
منابع طبيعي است. در حالي كه جهان و ايران درگير 
بحران اقتصادي است، وضعيت محيط زيست نيز 
در جهان به سرعت رو به اضمحالل می رود. خشك 
شدن درياچه اروميه و به تبع آن وضعيت نامطلوب 
اكوسيستم آن منطقه و در پي آن مهاجرت بوميان آن 
منطقه به شهرهاي بزرگ (كه خود تبعات اجتماعي 
و فرهنگي فراواني دارد) يا ريزگردهايي كه مناطق 
جنوبي و غربي را تحت تاثير قرار داده است، خود 
نمونه هايــي كوچك از تغييــرات آب و هوايي در 
ايران ماست. به نظر ريشه هر دو بحران اقتصادي 
و زيســت محيطي از يك آبشــخور سرچشــمه 
مي گيرد كه آن انباشــت سرمايه است. دانش نوين 
امروز نشــان مي دهد كه ما به يك نسل زمان نياز 
داريم تا تغييرات اساســي در اقتصاد ايجاد كنيم و 
روابط مان را با زمين تغيير بدهيم. تغييرات وسيع 
آب وهوايي، مدام در حال تشديد است و تاثيرات 

ويرانگري برجاي مي گذارد. اما تغييرات اقليمي فقط 
بخشي از تغييرات وسيع اكولوژيكي در سطح جهان 
است. اسيدي شدن اقيانوس ها، تخريب اليه ازن، 
از بين رفتن بسياري از گونه هاي جانوري و گياهي، 
تغييرات پوشش گياهي و آلودگي هاي شيميايي نيز 
هر كدام بخشي از تغييرات بحران سازي است كه 
بر محيط زيست تحميل مي شود. سرعت و مقياس 
چالش هاي اكولوژيكي تنها به تغييرات اقليمي وابسته 
نيست بلكه حتي به صورت انكارناپذير، انباشت 
سرمايه در سيستم جهاني سازي اقتصاد هست كه 
به نابودي زيست بوم شتاب بيشــتري داده است. 
سرمايه داري سيستمي اقتصادي است كه مجبور به 
رشد بي انتهاست؛ رشدي كه مدام سهم بيشتري از 
منابع طبيعي را طلب مي كند. وقتي كه اين رشد كند 
شود، اين سيستم دچار بحران شده به تعداد بيكاران 
و تهي دستان افزوده مي شود. براي فروش انبوه كاال 
كوشش همه جانبه اي براي ايجاد فرهنگ مصرفي 
در مردم انجام مي گيرد و با استفاده از پروپاگاندا و 
ايجاد نياز مصنوعي در بازار، به فعال شدن سيستم 
اقتصادي كمك مي كند و در نتيجه تحليل منابع و 
آلودگي افزايش مي يابد. از آنجا كه سرمايه دار هيچ 
انگيزه اي جز انباشت سرمايه  ندارد، توليد در اين 
سيستم پيامدهاي اجتماعي و زيست محيطي منفي 
دارد. حال اين پرســش حياتي مطرح مي شــود كه 
دولت يازدهم پس از اين پيروزي بزرگ و به حق، و 
اتصال ايران به اقتصاد جهاني، براي دستيابي به رشد 
اقتصادي وافزايش توليد ناخالص ملي به آسان ترين 
و ارزان ترين منابع كه همانا منابع طبيعي هستند روي 

مي آورد يا با تعقل بيشتري رفتار مي كند؟

هنوز هم بعد از گذشــت هفت سال نمي توانيم 
كنار نامش واژه «زنده ياد» بگذاريم. هنوز هم تركيب 
«زنده ياد خسرو شــكيبايي» برايمان غريبه است و 
دردناك. ايســنا نوشت: ۲۸ تير ماه سالروز درگذشت 
خسرو شكيبايي است، اما اين اتفاق حتي بعد از گذر 
اين سال ها هنوز هم برايمان باوركردني نيست. ايسنا 
نوشت: بامداد جمعه ۲۸ تير سال ۸۷ چند روز بعد از 
روز پدر، در آخرين روز از تعطيالتي چند روزه، بدترين 
خبر ممكن، منتشر شد و ُچرت تابستاني همه را پاره 
كرد: «خسرو شكيبايي درگذشت». خبر كوتاه بود اما...  
شكيبايي نه خيلي اهل گفت وگو بود نه عالقه زيادي به 
حضور در مجامع داشت. سرش به كار خودش بود اما 
هميشه خبرساز بود. خيلي اوقات تيتر اول روزنامه ها 
مي شد يا عكســش روي جلد نشريات مي رفت، اما 
در آن روز غم انگيز همه آرزو داشــتند نخستين خبر 
خبرگزاري ها اشتباه باشــد و او با صداي زنگدارش 
ايــن خبر را تكذيب كند، اما اين فقط آرزويي محال 
بود. بازيگر دوســت داشتني ما ســاعت ها بود كه در 
بيمارستان «پارسيان» سعادت آباد آرام گرفته بود. كسي 
چه مي داند كه آدم ها به وقت مرگ به چه مي انديشند؛ 
به آرزوهاي ناكام، راه هاي نرفته، عشق هاي از دست 
رفته، آرمان هاي طاليي نوجواني يا روزهاي پر شــر 
و شــور كودكي... شايد هم خسرو شكيبايي به دوره 

نوجواني اش مي انديشيد، همان روزهايي كه با پدرش 
به ســينما مي رفت، همان شب هايي كه محو جادوي 
پرده نقره اي مي شد و همان لحظاتي كه راه زندگي اش 
را انتخــاب كــرد و بازيگري را برگزيد. يا شــايد در 
نخستين لحظات كوچش به راننده خسته «اتوبوس 
شب» مي انديشــيد يا «رضا»ي فيلم «كيميا»، شايد 
هم هنوز دلش پيش «اسد» و «صفا»ي فيلم «پري» 
بود، شايد به «گشتاسب» فيلم «سارا» فكر مي كرد... 
اما كســي چه مي داند شــايد هم دلش براي شيطنت 
خواهران دوقلوي «خواهران غريب» تنگ شده بود، يا 
اينكه گوشه ذهنش هنوز درگير مرد روشنفكر «يك بار 
براي هميشه» بود. به هر حال بازيگر «حميد هامون» 
چشمانش را آرام آرام روي هم گذاشت و خود را به 
درياي بي انتها و باشكوه مرگ سپرد. با بهار آمده بود 
و با تابســتان رفت و دوستدارانش مي انديشند كه اي 
كاش اين همه براي رفتن شتاب نداشت و همچون 
نام خانوادگي اش با شكيبايي مي رفت. غروب جمعه 
معموال دلگير است اما غروب جمعه ۲۸ تير ماه غمي 
از جنس ديگر داشت و آخرين خداحافظي اش نامه 
رفتن «رضا» بود، در فيلم «كيميا» كه با پخش اين فيلم 
از تلويزيون، دوباره خوانده شد. نامه اي به نام مادرانه 
«شكوه» و به حرمت نام مادر. خسرو شكيبايي هم مثل 

رضا آرام و مظلوم و بي صدا رفت. 

به بهانه سالروز درگذشت خسرو شكيبايي
كاش اين خبر تكذيب مي شد! 

يــاد

محمد علی رجبی

خبـر   آخـر

مدتي اســت كه ديگــر از اتاق هاي در بســته 
و حرف هــاي درگوشــي و مالحظه و ســكوت، 
خسته شــده ام، چند روز پيش به ياد رنج هاي زمان 
دانشــجويي افتادم كه چگونه يك سال تمام ذهن، 
روح، جســم، خواب و بيداري مــان را در تمرين 
خالصه مي كرديم. شايد نسل ما مازوخيسم داشت 
يا شايد ما به خودآزاري خود افتخار مي كرديم، اما 
اين روزها اين اتفاقات براي برخي خنده دار به نظر 
مي رسد. چند سال پيش، در زيرزمين هاي تئاتر شهر 
گروهي كار مي كردند به نام«نرگس سياه» به سرپرستي 
و كارگردانــي حامد محمد طاهــري و بازيگري به 
نام«مجيد بهرامي» كه يك ساعتي در برابِر تماشاگران 
در ِگل غوطه مي خــورد و تن و جانش را نثار آنها 
مي كرد اما همين دوســتان تئاتــري كاري كردند كه 
حامد محمد طاهري با آن پيشينه درخشان تئاتري، 
عطاي كار در تئاتر كشور را به لقايش ببخشد. تمام 
هنرمنداني كه در اين گروه فعاليت مي كردند يا منزوي 
و افسرده شدند يا گرفتار بالي خانمان سوز اعتياد، 
ديگري سرطان، و يكي ديگر قصد خودكشي كرد و 
نهايتا هركدام به نحوي نابود شدند، البته اين اتفاق 
ريشــه هايي دارد كه به آنها مي پردازم. متاسفانه اين 
روزهــا برخي تنها از روي عداوت و قســاوت به 
تماشاي آثار نمايشي مي نشينند و نه تنها آثار را نقد 
نمي كنند، بلكه به رسم ادب، خسته نباشيد خشك 
و خالــي نيز به گروه نمي گويند. با خودم فكر كردم 
آيا نمايش من ايرادي نداشــت كه حتي نكته اي را 
در اين باب به بنده متذكر شــوند؟ اين موضوع در 
ابتدا عصباني ام كرد اما كمي كه با خودم فكر كردم، 
متوجه شدم كه نبايد به اين افراد ايرادي گرفت. يادم 
آمد كه برخي از آنها براي گرفتن تكه اي پارچه براي 
تئاترشان غرور خود را زير پا گذاشته اند، مي دانستم 
براي رفع نيازهاي اوليه خود صدها بار به روســاي 
دانشــگاه ها نامه نگاري و خواهش و تمنا كرده اند. 
به اين افراد نمي توانم حق ندهم چون اساتيدشــان 
جزوات صد سال خاك گرفته اي را تدريس مي كنند 
كه برايشان نه تنها هيچ منفعتي نداشته و ندارد، بلكه 
به كســالت و انفعال شان دامن مي زند. به آنها حق 
دادم زيرا اساتيدشان به غير از تنگ نظري و حسادت 
چيزي به آن نياموخته اند، آنها بلد نيستند كه چگونه 

از ديدن يك نمايش لــذت ببرند. به اين جماعت 
بايد حق داد زيرا اساتيدشــان در دانشگاه ها به آنها 
مي آموزند كه كمبودها و عقده هايشان را با گزاره هايي 
ســاده و عاميانه مانند«ديگران بي اخالق هستند» 
توجيه كننــد به آنها نبايد خرده گرفت اگر چشــم 
ديدن موفقيت هم نسالن خود را نداشته باشند. من 
به خوبي مي دانم كه كهنه گان زنگارگرفته تئاتر دوست 
دارند كه سر به تن كسي نباشد تا مبادا جايشان تنگ 
شود. آنها كاري مي كنند كه نخبه در نطفه ساكت شود، 
پا به فرار بگذارد تا در اين كارزار پر از بالهت جان 
خود را از دســت ندهد. جاي شرمساري است كه 
برخي از سردمداران و اهالي فرهنگ و هنر كه داعيه 
داران تجويز الگوهاي رفتاري و انساني صحيح به 
مردم جامعه هستند، خود از ديگران بيمارتر هستند. 
به همين دليل بنده به اين نتيجه رســيده ام كه براي 
رســيدن حرف حق بــه گوش هاي فربــه، تا زمان 
اصالح جامعه بايد با افرادي كه به ماهيت فرهنگ 
و هنر آسيب وارد مي كنند، با زبان خودشان صحبت 
كــرد. اين افراد به جاي اينكه نســل بعــد را با آثار 
بزرگان آشــنا ســازند، از ترس اينكه مبادا كسي از 
آنها الگو بگيرد، به ديگران انگ مي چسبانند. بايد به 
اين افــراد حق دهيم زيرا بدبختانه ظاهرا در حرفه 
ما هر فعاليت گروهي محكوم به«فنا» اســت؛ زيرا 
ناخواسته «بحران» از بيرون سرايت مي كند و گروه 
را از درون فرو مي پاشد و سرنوشت آنها كه دست 
به تجربه مي زنند و ســال ها آزمون و خطا مي كنند 
در بســتر تمريناِت طوالني بي امكان و بي حمايت، 
چيزي جز «نابودي» نيســت. از من به عنواِن يك 
مخاطب بپذيريد تمام اين دهه ها بر خطا بوده ايد و 
هستيد. آقايان، شش ســال بعد، قرن شمسي ما به 
اتمام مي رسد، به من بگوييد دستاوردتان در اين صد 
سال، در قبال تعاملتان با يكديگر و با جامعه چه بوده 
است؟ نگران مرور اين صد ساله نيستيد؟ كدام يك 
با جهان حــرف مي زديد؟ كدام يك با قرن ها بعد؟ 
كدام يك براي تاريخ و ابديت خلق مي كرديد؟ كدام 
يك براي نسل ها بعد؟ به قول شاعر رنج، والديمير 
ماياكوفسكي«چگونه مي شود در گوش فربه حرف 
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سال ها پيش - چهارده پانزده سال پيش، وقتي من 
هنــوز خيلي جوان تر از امروزم بودم و هنوز به طور 
جدي وارد حرفه نويســندگي نشــده بودم- روزي 
يكي از ناشــران قديمي و خوشنام، كه حاال از دنيا 
رفته -يادش گرامي- به من گفت: «نويسنده جماعت 
بهترين بازارياب كار خودشه. » اين را گفت و آخرين 
جرعه چايش را سركشيد؛ جوري كه انگار بخواهد 
بگويد «والسالم، ختم كالم». او موسفيدكرده  اين كار 
بود و جوان بيست ساله اي كه من آن روزها بودم، بايد 
بيشــتر گوش مي داد و كمتر حرف مي زد. اعتراضي 
نكردم. نگفتــم با اين قطعيتي كــه دارد به حرفش 
مي دهد، دارد تصوير ذهني من را از تمام كساني كه تا 
آن زمان عاشقانه آثارشان را خوانده بودم، مخدوش 
مي كند. يادم هست بيرون دِر دفترش چنددقيقه اي 
نشســتم روي پله هاي ساختمان همسايه و سرم را 
گرفتم ميان دست ها و چشم هايم را بستم. در هياهوي 
بوق ماشــين ها و زير شالق آفتاب تابستان تهران، 
توي تاريكي پشت پلك هايم نويسنده هاي محبوبم 
را يكي يكي مي ديدم كه سرچهارراه هاكتاب هايشان 
را مي فروختنــد. گاهــي با خودم فكــر مي كنم اگر 
امــروز دوبــاره با آن آقاي ناشــر مي نشســتم پاي 
گفت وگو، او نيازي نداشــت براي رسيدن به جمله 
«نويسنده جماعت بهترين بازارياب كار خودشه»، آن 
همه مقدمه چيني كند. بعضي وقت ها بازي آنقدر رو 
مي شود كه نديدنش چشم هاي تمام بسته مي خواهد. 
حاال ديگر مدت هاست كه حرفه عرضي بسياري از 
دوستان داستان نويس «النسه كردن» آثارشان است و 
اين ديگر نه چيزي است كه قبح داشته باشد و كسي 
رويش نشود به زبان بياورد. اصًال شده قاعده بازي. 

در اين ميان، اين اعتبار حرفه  نويســندگي است كه 
مخدوش مي شود و اصل سود هم روانه جيب ناشر 
مي شود. اگر امروز دوباره با آن آقاي ناشر مي نشستم 
پاي گفت وگو، وقتي او مي گفت «نويسنده جماعت 
بهترين بازارياب كار خودشه»، من ازش مي پرسيدم 
به نظرش دليل اين ماجرا چيست؟ خود نويسنده ها؟ 
يا بازار نشــر؟ يا سازمان معيوب و ناقص ناشرها، 
به خصوص ناشرهاي خصوصي؟ واقعيت اين است 
كه ناشــرها - به خصوص ناشــرهاي خصوصي- 
صــالح را در اين ديده اند كــه به جاي حقوق دادن 
به يك نفر متخصــص روابط عمومي يا تبليغات، 
اين كار را برون ســپاري كنند و خيلي آهسته و آرام 
بيندازندش گردن نويســنده اي كه دســت كم دلش 
مي خواهد آدم هاي بيشتري اثرش را بخوانند. بيشتر 
نويســنده ها - آگاهانــه و ناآگاهانــه - اين نقش را 
پذيرفتند و همين شده كه امروز مسئول هماهنگي 
برگزاري جلســه هاي رونمايي و نقــد يك كتاب، 
خود نويسنده اش است. پيشنهاددهنده يادداشت ، 
نقد و مصاحبه يك كتاب، خود نويسنده اش است. 
بازارياب يك كتاب، خود نويسنده اش است. حاال 
ديگر حرف آقاي ناشر، زهرش گرفته شده. اپيدمي 
شدن، زهر پديده ها را مي گيرد، اما كشندگي شان را 
نه. خوب است در كنار حرف هاي دور و درازي مثل 
لغو سانسور پيش از چاپ و پيوستن به كنوانسيون 
برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري (كه البته هر دو 
از «الزامات» ادبياتي زنده و پويا و سالم است) كمي 
هم به مقوله هاي ســاده تر و پيش پاافتاده فكر كنيم؛ 
مثًال «اصالح ساختاري (سازمان اداري) بنگاه هاي 

نشر» در ايران. 


