
 بر پايه اســناد موجود در آرشــيوها و آثار باستاني، در چنين 
ســال  در  روزهايــي 
465 پيــش از ميالد در 
شهر شوش  خيابان هاي 
و نيز تخت جمشيد كه 
به تازگي تكميل شــده 
بود ســربازان تازه اي با 
يونيفــورم ويــژه و تنها 
مسلح به نيزه و كمان و 
دشنه كمري كه با نظم 
خاصي گام برمي داشتند 
و هــر دم به اطراف خود 
متوجه نمي شدند، داراي 
قدي بلند و باريك اندام 

بودند جلب نظر مي كرد و نمايندگان سياسي ملل دوردست در دو 
پايتخت امپراتوري ايران اين رويداد را گزارش كرده اند.

 محمد ولي خان تنكابني )سپهساالر( كه بارها وزير و نخست وزير 
بود و در حمله مســلحانه به 
تهران و خلع محمدعلي شاه از 
سلطنت، فرماندهي داوطلبان 
شــمال را برعهده داشت 27 
تيرماه 1305 در 84 سالگي 
در خانه اش با شــليك گلوله 
خودكشي كرد. در اين زمينه 
پژوهش كافي صورت نگرفته 
است و به همين دليل انگيزه 
سپهساالر از خودكشي، هنوز 

به درستي روشن نيست.
 امروز سالگشت درگذشت 
پتراركا(  )فرانچسكو  پترارك 
انديشمند، نويسنده، مورخ و شاعر ايتاليايي است كه با »دانته« از 

پدران عصر رنسانس بشمار مي آيند.

تونل زمان

 

صدایی در دوردست شنیده می شود یادمان

آیدین ریاضی
روزنامه نگار

نمايشــنامه هايي كه چخوف نوشــته اســت به نوبه خود 
انقالبي بودند و از بســياري جهات، مثل داســتان هايش پر 
از راهگشــايي ها و نوآوري هاي هنرمندانه هستندنخســتين 
نمايشنامه او، ايوانف در سال1887، زماني كه مشغول نوشتن 
اســتپ بود، نوشته شد. بســياري از آثار نمايشــي اوليه او 
كمدي هاي تك پرده اي هســتند كه شــباهت بسيار زيادي 
با داســتان هاي طنز اوليه اش دارند و در واقع برخي تنظيم 
نمايشــي همان داستان ها هســتند. بقيه نمايشنامه هاي او 
جدي و حتي مي توان گفت تراژدي هستند.و اما فارس هاي 
اوليه چخوف از  اين نظر حائز اهميت هســتند كه برخي از 
تكنيك هاي انقالبي نمايشنامه هاي بعدي را در آنها مي توان 
ديــد. اين فارس ها مثل)خرس،خواســتگاري، نقش تراژيك، 
عروســي، ســالگرد و مضرات دخانيات( بيش از آنكه كمدي 
شخصيت باشند كمدي موقعيت بوده و در آنها مسائل جزئي 
كه باعث اختالف و مشــكالت بزرگ مي شــوند زيرذره بين 
برده شده اند.اولين نمايشنامه بلند چخوف، ايوانف عناصري 
از ماجــراي دراماتيك ســنتي ای را در بردارد، بســياري از 
شخصيت هاي آن تحت تاثير يكي از مزاج هاي سنتي هستند، 
يعني مشــخصه هر يك از آنها يك خصلت غالب است: زود 
خشــمي، ناداني و غيره.چخوف با نمايشنامه معروفش يعني 
مرغ دريايي جســت وجويش را براي يافتن فرم هاي تازه آغاز 
كرد، كل نمايش حول مســئله ماهيت هنر و عشق مي گردد 
و روابط ميان شــخصيت ها نيز بر حسب همين عشق و هنر 
بيان مي شود. ماجراي نمايشنامه بازتاب بحث و جدلي است 
كــه در روزگار چخوف درباره نقش هنرمند و هنر و خصوصا 
هنــر به اصطالح منحط سمبوليســت ها در جامعه در گرفته 
بود. ساختار نمايشــي اين نمايشنامه مبتكرانه است.عمال بر 
صحنه ماجرايي آشــكار نمي گذرد بلكه هر آنچه مهم است 

بيرون از نمايش صورت مي گيرد و بر روي صحنه فقط درباره 
آن صحبت مي شــود. حتي صحنه آخر خودكشــي ترپلف 
نمايشنامه نويس جوان كه مي توانست اوج دراماتيكي باشد، 
خارج از صحنه اتفاق مي افتد و توســط دكتر دورن گزارش 
داده مي شــود، آن هم با لحني كه آشــكارا از اهميت واقعه 
مي كاهد.در واقع، نمايش عاري از آن كشمكش سنتي ميان 
شــخصيت ها است، تمامي كشــمكش ها در وهله اول دروني 
هستند. اين به آن معناست كه كشمكش نمايشي با استفاده 
از شــيوه هاي جديد ايجاد مي شــود، يعني نه با استفاده از 
تقابــل، بلكه از طريق روابط متقابل ميــان آنها. بنابراين اوج 
دراماتيكــي نه در ماجراي نمايش و نه در گفت وگوها در كار 
نيســت، به مهم ترين واقعه ها به صورتي گذرا اشاره مي شود.

نمايشــنامه بعدي چخوف، دايي وانيا، همان شيوه و تكنيك 
مرغ دريايي را باز هم دارد. در اينجا باز نمايشنامه نه قهرمان 
واحدي دارد و نه ماجراي پرتحرك و پرآب و تابي در جريان 
اســت. ماجراي بيروني از حداقل ضروري تجاوز نمي كند، و 
قهرمــان مثبت يا منفي واقعــي در نمايش وجود ندارد و باز 
شــيوه چخوف بر اتفاق در بيرون صحنه اســت و ماجراهاي 
روي صحنه جنبــه بي اهميتي دارد ولــي در عوض حال و 
هواي كلي بر نمايش حاكم اســت كه نمي توان آن را با كالم 
بيان كرد و شــايد بهتر آن باشــد كه اين حــال و هوا را با 
نحوه تاثير موســيقي بر احساسات مقايســه كنيم. توصيف 
شخصيت، كيفيت، گفت وگوها و تركيب تغزلي پايان هر پرده 
همه و همه مستقيما از مفهوم تغزلي مرغ دريايي نشات مي 
گيرند.توفيــق مرغ دريايي و دايي وانيا بر صحنه تئاتر هنري 
مســكو چخوف را بر آن داشــت تا دو نمايشنامه بعدش را با 
توجه به اصول صحنه اي تئاتر استانسيالويســكي بنويســد، 
يعني با توجه به رئاليســم روانشــناختي حساس و عميق او 
و عالقــه تعصب آميزش به ظرايــف كاري صحنه اي و جلوه 
هاي صحنــه اي. حاصل اين تالش يكي از شــاهكارهاي او 
يعنی  ســه خواهر بود. باز در اينجا جهت حركت در هر پرده 
تغزلي اســت، ماجرای روي صحنه نشــات گرفته از تحوالت 

عاطفي پيــش آمده در خارج از صحنه اســت و معموال 
فقط در لحظات بحراني به تماشــاگر نمايانده مي 

شود. موضوع آخرين اثر و شاهكار آخر چخوف 
بــاغ آلبالو فروش اجبــاري و ناچاري 

يك ملك اســت. بازهم در اينجا 
آنچه بــرروي صحنه رخ مي 

دهد ماجراهايي فرعي است 
نشــات گرفتــه از وقايعي 
اســت كه خارج از صحنه 
رخ داده اند و جزو نمايش 
نيســتند. حاصل كار اثري 
تكه تكه متشكل از تصاوير 

ثابــت اســت، كــه همين 
باعث شــده است چخوف به 

عنوان نويســنده نمايشــنامه 
هــاي بي ماجــرا شــهرت يابد. 

شــخصيت ها با ژست هاي كميك 
بي معنا طراحي شــده اند و بسياري 

از آنها آشــكارا كاريكاتورند. باغ آلبالو 
پاياني كه توام با اوجگيري باشــد، ندارد. 

ملك فروخته شده است، خريدار ملك رعيت 
سابق اوست و صاحبان ملك حاال بايد ملكشان 

را ترك كنند و بروند. بنابراين تمامي مواد و مصالح 
الزم بــراي اوجي تراژيك مهيا و فراهم اســت، اما چنين 

اوجي هرگز پيش نمي آيد. نحوه پرهيز از پيش آوردن اين اوج 
چنين اســت كه اوال موقعيت خرد و غيرمهم نموده مي شود و 
ثانيا صاحبان ملك واكنشــي آنچناني در قبال از دست رفتن 
ملك نشــان نمي دهند و هركســي به دنبال اشــتغالي تازه و 
نامناسب براي خود مي رود. به جاي گرهگشايي تراژيكي كه 

آماده اش شــده ايم به يك پايان هيچ و پوچ مي رســيم.
كالمي در كار نيست و فقط صداهايي مي آيد. كلمات 

پاياني نمايشنامه مربوط به هيچ شخصيتي نيست و 

تنها توضيح صحنه اســت »صدايي از دور 
دست شنيده مي شود. انگار از آسمان 
است كه اين صدا مي آيد، صداي 
پاره شدن ســيمي كه آهسته 
آهســته و غمناك فرو مي 
ديگر  بــار  آنــگاه  ميرد. 
ســكوت حكمفرما مي 
شــود و صدايي جز 
صداي تبري در 
دور دست در 
باغ شــنيده 
نمي شود«. 

پارلملن ترکیه - اجاره به زوج، فول امکانات، خوش نقشه
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طنز

شاعرانه

آيينه ساخت با زنگ ماند آبگينه در سنگ

اين کوهسار نيرنگ يک شيشه گر ندارد 

افــالس عالمی را از اختيار واداشــت

دستی در آستين نيست گر کيسه زر ندارد

در تنگنای گردون بايد فسرد و خون شد

اين خانه آنچه دارد بيــرون در ندارد

بيدل دهلوی

کودتا هم کودتاهای قدیم!

عماد صادقی نسب
طنزپرداز

حقيقت اين اســت كه يك عده از دوستان 
نظامی كار تركيه، بعد از اين كه آن شب دل شان 
هوس قدرت كرده بود، تصميم گرفتند در حالی 
كه اردوغان در تعطيالت به ســر می برد،  وارد 
كاخ رياست جمهوری شده، پشت ميز بنشينند، 
كيف كنند و با تلفن آن جا زنگ بزنند به روسيه 
و فوت كنند! در جست وجوها مشخص شده كه 
اين نظامی های عزيز با تاثير از كتاب های »كودتا 
در 9 ســاعت«، »نظامی ها! كودتــا را به خانه 
بياوريد!« و همچنين »كودتايت را قورت بده!« 
اين اقدامات را كليد زده و بر اين باور بودند كه 
می توانند كله پاچه صبحانه را در فضای باز كاخ 
رياست جمهوری بخورند، برای ناهار همان جا 
جوجه كبــاب بپزند، عصر با كمــك دو تن از 
درخت های محتــرم كاخ و مقداری طناب يك 
تاب اساســی بخورند و بعد هم »خرس وسط« 

بازی كنند!
امــا  آنطــور كــه انتظــار می رفت نشــد و 
كودتاچی هــای عزيز تركيه كــه فقط در فكر 
تفريحات ســالم در كاخ بودنــد، آبروی همه  
كودتاچی های آفريقا و آمريكای جنوبی را بردند 
و شرايطی به وجود آمده كه هم اينك »كودتا« 
در تراس نشسته و با خيره شدن به افق گريه و 
نسبت به ريخته شدن آبرويش ابراز نارضايتی 
می كند! از آن طرف هم تورهای لحظه آخری در 
ايران در يك حركت بی شرمانه قيمت هايشان را 
پايين تر كشيده اند تا قيمت  يك تور استانبول با 
هزينه خريد يك كيلو بال و كتف و بنزين برای 
ســفر به نمك آبرود برابری كند! البته هركسی 
هم جای كودتا بود ناراحت می شد ديگر؛ واقعا 
كودتا هم كودتاهای قديم، سه ساعت از كودتا 
كه می گذشت می ديديد كه رييس جمهور وقت 
هم به آن پيوسته و عليه خودش شعار می دهد 
و آخر كار هم خــودش را به حبس ابد محكم 
می كند. آن وقت اين دوستان تركيه ای كودتايی 
كرده اند كــه دوام آن از تاثير قرص ژلوفن هم 
كمتر بوده، يعنی شب كه خبر را شنيديم سوالی 
در ذهن مان شكل گرفت كه از فردا برای ارتباط 
با رهبران جديد تركيه »چی بپوشــيم؟«، بعد 
صبح كه بيدار شديم در كمال ناباوری ديديم كه 
نيازی به تغيير نيست و همان پيژامه و زيرپوش 

برند »پهلوان« كفايت می كند!
الو همدلی؟

 اون كســی كه رفته دويســت هزار تومن 
مايوی مارك دار خريده واسه سفرش به تركيه... 

قطعا از خود اردوغان ناراحت تره
  وسط اين شلوغ پلوغيا... يكی نيست موالنا رو 

از قونيه برداره بياره ايران؟
 بابــام خوابش ميومد وقتــی كودتا كردن... 
تحليال رو گذاشت برای فردا،فعال كولرو خاموش 

كرد و خوابيد
 يا كه ارتش كودتا كنه اين سرياالی تركيه ای 

تموم شن!
 حاال همين كودتای نيم ساعته رو چند سال 
ديگه توی يه سريال  هفتصد قسمتی پخش 

ميكنن
 االن تور تركيه از توری پنجره ارزون تره

  عمركودتای تركيه به اندازه يكی از آهنگ های 
شجريان بود

 به نظرم تورهای تركيه بايد به جای محيطی 
آرام و زيبا بيشــتر روی ســفری هيجان انگيز 

همراه با صحنه های اكشن واقعی تبليغ كنن
 يكی نيس بره به مردم تركيه بگه داداچ داری 

اشتباه كودتا ميكنی؟

مهدی کریمیان
طنزپرداز

به محض اينكه از كودتا در تركيه با خبر شــدم رفتم سماور را 
روشن كردم تا با جديت و به همراه چای تازه دم اخبار لحظه به 
لحظه كودتا را دنبال كنم چون كودتا چيزی اســت كه در طول 
عمر آدم زياد اتفاق نمی افتد ولی هنوز چای دم نكشيده بود كه 

كودتا تمام شد. عمليات كودتا معموال با استفاده از 
اصل غافلگيری خيلی سريع شروع می شود 

و به پايان می رسد و مقدمات انجام 
كودتاست كه ممكن است هفته 

هــا، ماه ها يا حتی ســالها به 
طول بينجامد. امــا در اين 

به  ها  كودتاچــی  مــورد 
قدری سريع عمل كردند 
كه خودشان هم غافلگير 
نگذاشتند  ايضا  و  شدند 
يك چای خوش از گلوی 
ما پايين برود. الزم به ذكر 
است كه چای ما هم يك 

مقدار دير دم اســت و اين 
مزيد بر علت شد تا كودتا به 

شكست بينجامد. البته تا زمانی 
كه بخوابم كودتا ظاهرا پيروز شده بود 

و ارتش تركيه صدا و ســيما و بازار ميوه و 
تره بار استانبول را تصرف كرده بود و بيانيه را هم 

يكی از جاذبه های گردشگری تلويزيون ملی تركيه قرائت كرده 
بود. از طرفی اردوغان هم از يك گوشه ای در منطقه خاورميانه از 
پشت تلفن از مردم می خواست تا به خيابان ها بريزند و شورش 
را در بياورند اما به شخصه فكر نمی كردم مردم استقبال كنند به 
همين خاطر با خيال راحت خوابيدم. اما صبح كه از خواب بيدار 
شدم فهميدم كه كودتا شكست خورده است و يك بار ديگر اين 
نكته بر من ثابت شــد كه اگر بخوابی شكست می خوری خواه 

در انتخابات رياست جمهوری خواه در انجام كودتا. در ادامه چند 
نقل قول و خبر كوتاه موثق را می آورم كه اطالعات عمومی تان در 
مورد كودتا تقويت شود.يكی از سربازان ارتش كه در جريان كودتا 
دستگير شده بود ضمن ماليدن چشم های قرمزش گفت: ما شب 
در پادگان خواب بوديم كه ناگهان خشــم شب زدند و ما رو سوار 
ماشــين كردن و ريختن تو خيابونا و گفتن كودتا كنيد. ما وسط 
آموزشی هستيم هنوز كودتا رو آموزش نديديم. ما تا باز و بسته 
كردن اسلحه آموزش ديده بوديم.  من حتی نتونستم جوراب هامو 
پام كنم.   كودتاچی ها بعد از شكســت به سمت 
ميوه فروشی ها حمله كرده و موزها را غارت 
كرده اند. اردوغان ضمن اشاره به اينكه 
كودتای خوبی بــود فقط زمانش 
رو يه مقدار بيشتر كنيد گفت: 
حمل كردن و خوردن موز در 
سطح شهر استانبول ممنوع 
است و با كسانی كه موز 
همــراه دارند به شــدت 
شود.صنعت  می  برخورد 
ماهيگيری تركيه در پی 
كودتا رشد 28 درصدی را 
تجربه كرد و تعداد زيادی از 
ماهيگيران در استانبول ديده 
شده اند كه دنبال آب های گل 
آلودتر هستند.  سازمان جاسوسی 
امريــكا ملقب به ســيا در بيانيه ای 
اعالم كرد حداقل يه ربع قبلش يه ميس 
مينداختيد من هماهنگيــا رو انجام بدم. آقای 
سودجو رييس اتحاديه سودجويان نيز در بيانيه ای اعالم كرد 
تورهای جايگزين تركيه مانند تورهای آذربايجان و ارمنســتان و 
گرجستان سرطان زا هستند. وی ده دقيقه بعد در بيانيه شماره 
2 گفت مشكل ســرطان زايی تورها حل شــد. رييس اتحاديه 
تاكســيرانان هرگونه افزايش كرايه های تاكسی را تكذيب كرد.

گفتنی است كه اذهان عمومی باور دارند كه كودتا كار خودشونه 
به جز ارتش و دست اندركاران كودتا كه می گويند كار خودمونه.

روزنوشت
ما تا باز و بسته کردن اسلحه آموزش دیده بودیم

معرفی رمان »هشت و چهل و چهار«
همنشینی واقعیت و خیال

راپورت

علیرضا آقایی راد 
نویسنده

»هشــت و چهل و چهار« اولين رمان كاوه فوالدی نسب 
نويســنده و مترجم كشورمان به حساب می آيد. كتاب در 
ظاهر درباره ســاعت ساز ميانسال تنها و منزوی ای  است 
عاشــق پرســه زدن و مرور خاطرات. اما اين تنها ظاهر و 

پوســته بيرونی داستان است. در درون آن 
چه هست جز اين است. از يك سو 

جهــان درونی و پر دغدغه و پر 
رويای مرد ســاعت ســاز و 

دگرگونی  ديگر  سوی  از 
آن  در  او  كه  شــهری 
و  باليــده  زيســته، 
وجودش  از  جزئــی 
آيد،  می  به حساب 
نمی گذارند داستان 
پوســته  همين  در 
بماند.  باقی  ظاهری 
در حقيقت هشت و 

چهــل و چهار رمانی 
اســت درباره آدمی كه 

با شــهری كه  روز  هــر 
دوســتش دارد و آدم هايی 

كه در آن زيســت مــی كنند 
بيشــتر احســاس غريبگی می كند. 

رمان روايتگر قصه آدمی است بيگانه با شهر 
اكنــون كه مدام برای فرار از حقيقتی كه در پيش چشــم 
دارد به دامن نوستالژی، خاطره بازی و حتی رويا بافی می 
رود. او در الله زار امروز قدم می زند، اما در ذهنش از مقابل 
كافه های پر نور و ســالن های تئاتر پرشور می گذرد. توی 
ســرش نه صدای بوق ممتد ماشــين ها و هياهوی الله زار 
بيگانه با گذشــته، كه صدای موسيقی مترنم از دل كافه ها 
می چرخد. اين بيگانگی با محيط و آدم های پيرامون حتی 

كار را به آنجا می كشــاند كه مرد ســاعت ســاز عشق را 
نيز در تخيل خود می جويد و اتفاقا به آن هم می رســد. 
معشوقی خيالی، با رگه هايی از زن اثيری رايج در ادبيات 
ما، تكه ديگری می شــود از جدايی ســاعت ساز از جهان 
حقيقی و فرو رفتن كامل در جهان رويا و خيال. رمان زبان 
به شــدت خوبی دارد. به خصوص در دو سوم ابتدايی اش 
كشش داستانی فوق العاده دارد كه مخاطب را در خلسه ای 
ناب همراه خود می كشــد. شخصيت پردازی ها همگی در 
آن حدی اســت كه بايد باشــد. ما يك يك 
شــخصيت ها را به انــدازه كافی می 
شناسيم و اتفاقا با تك تك آن ها 
توان همزاد پنداری را كسب 
مــی كنيم. نــوع روايت 
دلنشين  نيز  داســتان 
و جذاب اســت. رفت 
و برگشــت ها ذهنی 
اصلــی  شــخصيت 
حركــت  داســتان، 
وجهی  ســه  زمانی 
رمــان حركــت در 
در  حركــت  حــال، 
و  حقيقــی  گذشــته 
در  حركت  و  تاريخــی 
بعد مجهول خيال و رويا، 
هر ســه به خوبی مهندسی 
شده و شــكل گرفته اند. كمتر 
جايی از داستان را می توان يافت كه 
اين تقاطع های زمانی و اين رفت و آمدهای 
در زمان، گيج و خسته كننده شده باشد. رمان با توجه به 
ســاختار خوب، زبان درست و جنس روايت منسجم خود 
و علی رغم آن كه در يك ســوم پايانی كشش داستانی و 
جذابيت خود را به نسبت دو سوم ابتدايی اش تا حدودی از 
دست می دهد، اما در نهايت به آن چه می خواهد می رسد 
و رمانی خواندنی، جذاب و اســتاندارد را پيش روی ما قرار 

می دهد. رمانی كه قطعا به خواندنش می ارزد.

شوخ خند
 مازیار سوادکوهی  -طنزنگار  

باور بفرماييد اساسا يكی از داليلی كه ما به مرخصی نمی رويم اين است كه مطمئن نيستيم پيش از برگشتن ما اتفاقی توی اداره نيفتد و به 
جای ما كس ديگری را روی صندلی مندرس و رنگ رورفته و در عين حال شكسته ننشانند. آخر، توی اين دوره و زمانه واقعا نمی شود به ديگران 
خيلی هم اعتماد كرد،  خصوصا كه فكر كنند شما پشت آن صندلی ای كه نشستی شايد ماهانه چيز دندان گيری نصيبت شود كه در اين حالت 
بروبچه هايی كه كمی حسادت می كنند فوری با غيبت شما، يكی از پسرخاله هايشان را به جای شما می آورند و بعد كه شما تشريف آورديد 
می گويند فعال در اختيار كارگزينی باش، تا برايت جای مناسبی پيدا كنيم. البته اين نوع رفتارها را در دنيای سياست می گويند كودتا. باور كنيد 
كه ما از اين كودتای اداری می ترسيم. به همين دليل حتی اگر دندان درد هم بگيريم هيچ وقت از اداره خارج نمی شويم. تازه، اول صبح زودتراز 
همه كاركنان می رويم اداره و ساعت می زنيم. اين جوری هم خيال ما راحت است و هم كسی صندلی ما را تصاحب نمی كند. خب، اساسا يكی 

از راه های جلوگيری از كودتا نرفتن به مرخصی های تفريحی است.

اندر حکایت نرفتن ما به مرخصی به دلیل ترس از کودتای اداری


