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ای بی خرب بکوش که صاحب خرب شوی
تا راهرو نباشی کی راهرب شوی

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی
خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد

آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

باهلل کز آفتاب فلک خوب تر شوی
یک دم غریق حبر خدا شو گمان مرب

کز آب هفت حبر به یک موی تر شوی
از پای تا سرت مهه نور خدا شود

در راه ذواجلالل چو بی پا و سر شوی
وجه خدا اگر شودت منظر نظر

زین پس شکی مناند که صاحب نظر شوی
بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی
گر در سرت هوای وصال است حافظا
باید که خاک درگه اهل هنر شوی
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دوستان عزیزمان پویا علی پناه و حمبوبه حقیقی
مصیبت وارده را تسلیت می گوییم. ما را در غم 
خود شریک بدانید. خداوند به مشا و خانواده 

حمرتم تان صرب و اجر عنایت فرماید.

در گذشت بانوی بزرگوار سرکار خامن استاد پوری سلطانی 
را به اهالی فرهنگ و هنر تسلیت می گوییم و آرزو می کنیم 

خداوند در هبشت مغفرت خویش مأوایشان دهد.

هو الباقی

تمنای جاودانگی

بـرایهــمهکـسوهــیچکـس

از روی جلد هم پیداســت که پرونده این مشاره درباره نیاکان اســت. 
هبــرت بگــومی دربــاره نسبتی ســت کــه بــا نیاکامنــان دارمی. ورق بزنیــد 
می بینیــد کــه چنــد صفحــه ای خمتــص مهــن نســبت اســت. مــن هــم در 
حاشــیه، در کرگدن پــرمی،  بــه انــدازه کافــی روده درازی کــرده ام و آنچــه 
را به عقلم رســیده گفته ام. البته دامن ســخن به این کوتاهی نیســت. 
آنچــه مــا می گوییــم درحــد طــرح مســئله اســت. خبصــوص موضوعاتــی 
نظــر "نیــاکان" آن قــدر پیچیــده و عمیــق و اساســی  اند کــه مــا یــک از 
هــزار هــم منی توانیــم بگوییــم. دربــاره پرونده هــای قبلــی هــم مــا جــز طــرح 
مســئله کاری نکرده امی. درباره "مرگ" و "عفو" و "عشــق" و "شــعر" 
و "قلندری" و "دانایی" و "زیبایی" و از این دست اگر می خواستیم 
حــق مطلــب را ادا کنیــم، صــواب آن بــود کــه قلــم زمــن بگــذارمی و بــه 
ندانســتنمان اعــرتاف کنیــم. "آجنــا کــه عقــاب پــر بریــزد/ از پشــه الغــری 
چــه خیــزد؟" بــزرگان در شــرح ایــن معانــی درمانده انــد، مــا کــه جــای 
خــود دارد. وقتــی دربــاره "عشــق" حکیمــی چــون جالل الدین حممــد 
بلخی پا پس بکشــد و عجزش را در شــرح آن اعرتاف کند، من که 
حتی در صف نعال شاگردان او هم به حساب منی آمی چه می توامن 
بگــومی؟ نــه اینکــه از ســر تعــارف، تظاهــر بــه فروتنــی کنــم. نــه؛ حقیقتــا 
"پشــه کــی دانــد کــه ایــن بــاغ از کــی اســت/ در هبــاران زاد و مرگــش 
در دی اســت". هــر وقــت ذرات از پــس میکروســکوپ ها قــد علــم 
کردنــد و توانســتند دانشــمندان بــاالی سرشــان را بشناســند، مــا هــم 
خواهیــم توانســت بفهمیــم دنیــا از چــه قــرار اســت. مــا کــه جــای خــود 
دارد، دانشــمندان نیز غایت دانایی شــان وقوف برمهن معنی ســت که 
چقــدر منی داننــد. تعبــر از حضــرت امــر اســت -علیه الســالم- در 
شــرح "راســخون فی العلــم" کــه  آهنــا دانششــان بــه جایــی می رســد کــه 
می فهمند نادانند. شیخ الرییس، ابن سینا هم متفطن مهن معنی بوده 
کــه ســروده "تــا بداجنــا رســید دانــش مــن/ کــه بــدامن مهــی کــه نــادامن". مــا 
در دریای بی پایابی گرفتارمی که به این ســو و آن ســو می رومی و هرچه 
فراچنگمــان آیــد آن را ســفت و حمکــم می گــرمی. امــا اگــر فضــل و 
عنایــت حــق نباشــد، چیــزی جــز مهــن ســرگردانی نصیــب منی بــرمی… 
حرفــم چیــز دیگری ســت. نیازمنــدم تــا دل بــه دمل دهیــد و مهراهــی ام 
کنیــد تــا حبثــم را عــرض کنــم خدمتتــان. منی گــومی دربســت حرفــم را 
بپذیریــد. نــه. بــاب حبــث بــاز اســت. امــا از آجنایــی کــه حرفــم ممکــن 
اســت کج تابــی داشــته باشــد، خواهــش می کنــم  ابتــدا خــوب گــوش 
بدهیــد ببینیــد چــه می گــومی بعــد اگــر خواســتید مفصــل می نشــینیم و 
حبــث می کنیــم. حــاال کــه موضــوع نیــاکان و پــدران و پســران پیــش 
آمــده مناســب ترین موقعیــت اســت تــا بگــومی کــه رفتــار امــروز مــا بــر 
خــالف تکامــل و تقدیــر اســت بلکــه متاثــر از آموزه هــا و تبلیغــات 
و عادت هــای نظــام ســرمایه داری اســت و یــک خطــای حمــرز انســانی 
بــه حســاب می آیــد. مــا گرفتــار خودخواهی هــا شــده امی و بابــت مهــن 
مســتحق تنبیــه و توبیخیــم. نیاکامنــان بــه وظایفشــان عمــل کرده انــد و 
چیزی کم نگذاشته اند. آهنا در سخت ترین شرایط و اوضاع، چرخه 
تکامل و تولید مثل را تداوم خبشیدند و مراث خود را به فرزندانشان 
منتقــل کردنــد. در مهــه ادوار پــدران و مــادران جلــوی  مریضی هــا و 
خماطــرات و کمبودهــا و گرســنگی ها و اشــرار ایســتادند و بــه هــزار 
مشقت تولید مثل را ادامه دادند. حتی در حالی که جباران مستبد، 
خنســت زادگان را ســر می بریدنــد، نیاکامنــان پنهانــی و پرهزینــه ازدیــاد 
نسل کردند و جتربه ها و ژن های خود را به فرزندانشان منتقل کردند. 
ازدل آن مهه شور و شوق حیات بود که یکی چون موسی کلیم اهلل 
پــا بــه عرصــه حیــات گذاشــت و تاریــخ دیــن و متــدن را دگرگــون کــرد. 
درخــت زندگــی چیــز حرت انگیزی ســت. بــرای اینکــه یکــی مثــل مــن 
و مشــا بــه دار وجــود بیایــد، هــزاران نفــر، بلکــه میلیون هــا نفــر بایــد 
زمحت بکشند و ایثار کنند و از خودخواهی و خودبرتربینی بگذرند 
و فروتنانــه بــا طبیعــت کنــار بیاینــد و حیــات را تــداوم بدهنــد. معنــی 
تولیــد مثــل ایــن اســت کــه مــا در چرخــه حیــات جــای خــود را پیــدا 
می کنیــم و در مهاجنــا مســتقر می شــومی. مــا جزئــی از حیاتیــم نــه مدیــر 
و تصمیم گــر حیــات.  حیوانــات هــم از روی غریــزه بــه مهــن شــیوه 
عمل می کنند. اگر به زنبور وحی می شــود که از شــره گل ها عســل 
شرین استخراج کند، تولید مثل نیز برون از وحی نیست و جز به 
امــر حق تعالــی ایــن اتفــاق منی افتــد... حیوانــات بــه اراده حــق تعالــی، 
در ســرما و گرســنگی ماموریــت اصلــی خــود را تولیــد مثــل یافته انــد. 
از دهــان و شــکم خــود زده انــد و توله هــای خــود را پــروار کرده انــد. 
تولیــد مثــل کار پرخماطــره ای بــوده اســت. هنــوز هــم بــرای حیوانــات پــر 

خماطــره اســت امــا آهنــا حلظــه ای از ایــن ماموریــت ســرباز منی زننــد مگــر 
آجناها که گرفتار آدمیزاد بشــوند. تولید مثل تا مهن چند ســال پیش 
هــم بــرای انســان و هــم بــرای حیــوان بــه شــدت ســخت و پرهزینــه 
بــوده اســت. مریضــی و آل و اهرمیــن و قحطــی و نکبــت و ســرما و 
بی سرپناهی و غریبی دست به دست به دست هم می دادند، هنوز 
هــم می دهنــد، تــا تولیــد مثــل صــورت نگــرد و بچه هــا بــه دنیــا نیاینــد. 
امــا شــوق حیــات جدی تــر و بزرگ تــر ایــن بــوده اســت کــه موجــودات 
تسلیم شوند و چرخه تولید مثل را از حرکت باز ایستانند. از زمان 
غارنشینی تا اآلن زنان و مردان بی مشاری زجر و زمحت کشیده اند تا 
نسل آدمیزاد پابرجا مباند و به جاودانان بپیوندد. برون از حبث های 
معنایــی، بــه حلــاظ علمــی هــم تولیــد مثــل متنــای جــاودان شــدن اســت. 
در ژن هــای مــا ردپــای مهــه پــدران و مــادران را می شــود دیــد حتــی 
موجودات تک ســلولی و عجیب و غریب را که روزی منشــا حیات 
بوده انــد می شــود  در کروموزوم هــای انســانی بازشــناخت. مــا بــاور بــه 
روح دارمی و آن را نامــرا می دانیــم. بلکــه معتقــدمی روح منشــاء اهلــی 
دارد و هرگــز منی مــرد. دانشــمندان علــم جتربــی وارد مباحــث روح 
و روان منی شــوند. چیــزی را کــه زیــر میکروســکوپ نبیننــد از حتقیــق 
خــود خــارج می کننــد. بــا ایــن مهــه وقتــی بــه مباحــث ژنتیــک می رســند 
نامرایــی مــراث بشــری را تاییــد می کننــد. کروموزوم هــا منی مرنــد بلکــه 
مهــه نشــانه های حیــات را از آغــاز خلقــت در خــود ذخــره می کننــد. 
نــام هامیــان از بــن می رونــد. امــا ژنوم هــا  بدهنــای مــا می پوســد و 
ماندگارنــد و آدمــزاد را در زمــره جاودانــان درمی آورند.بــار هســتی روی 

کرومزوم هــا ســوار اســت.
 خلقــت رونــدی تکاملــی دارد. مــا از زمــان غارنشــینی رونــد تکاملــی 
حرت انگیزی را طی کرده امی. خبش عظیمی از این روند تکاملی حاصل 
تولیــد مثــل اســت و اینکــه والدیــن خــود را تکثــر کننــد... امــا دنیــا بــه مــا 
که رســیده، متاســفانه وارســیده. به اولیا که رســید آمسان تپید. شــورخبتانه 
در دوران مــا، حیــات بــا حبــران جــدی مواجــه شــده اســت. دانســته و 
ندانســته از ســر خودخواهــی در چرخــه حیــات توقــف اجیــاد کــرده امی. بــه 
دلیــل توفــق عادت هــای نظــام ســرمایه داری بچــه دار شــدن کــم و خمتصــر 
و کوتــاه شــده اســت. بــا اینکــه علــم پیشــرفت کــرده و رفــاه و هبداشــت 
مهگانی شده اما میل و رغبت به تولید مثل به شکل عجیبی کاهش پیدا 
کرده. خودخواهی نفســانی با آموزه های مدرن نظام ســرمایه داری درهم 
آمیخته اند و جلوی تولید مثل را گرفته اند. مادران و پدران امروز حوصله 
از خود گذشتگی ندارند و منی خواهند امن و آسایش خود را تباه نسل 
بعد بکنند. حال آنکه ما متعهدمی که داشته هامیان را به نسل بعد منتقل 
کنیم. مفهوم خانواده دارد جلوی چشممان تغیر می کند و تولید مثل 
از دستور کار زندگی برون می رود. این خیلی بد است و برای فرزندان 

آدم عاقبــت خوشــی درپــی نــدارد. 
ما دنیا را خوب اداره نکرده امی. به دلیل سیاست های غلط و ناتوانی 
مدیران دنیا، جلوی  توزیع ثروت و امکانات گرفته شــده. یک عده 
از ســری و پــری دارنــد می مرنــد، یــک عــده هــم از گرســنگی. چــاره 
ایــن کار قطــع رحــم نیســت. از قبــل مقطوع النســل کــردن مــردان و 
زنان مدیریت دنیا اصالح منی شود. چون مشکل بیکاری و کم آبی 
دارمی دلیــل منی شــود کــه کارخانــه انسان ســازی را تعطیــل کنیــم. نــه. آن 
مشــکل مدیریتــی را البتــه بایــد حــل کنیــم امــا  هیــچ حجــت عقلــی و 
شرعی جمازمان منی کند که تولید مثل را حمدود کنیم و راه را بر ورود 
نســل های آینــده ببنــدمی. مــا چرخــه تکامــل را خمــدوش کــرده امی و خــود 
را مهــه کاره عــامل پنداشــته امی. مــا حــق نــدارمی کــه بــرای نســل های بعــد 
تصمیم بگرمی و با دالیل مبتذل و ابلهانه مرگشان را بر زندگی شان  
ترجیح بدهیم. مادر شدن و پدر شدن تکلیف فرزندان آدم است. 
ســهل اســت حیوانــات نیــز ایــن تکلیــف را دریافته انــد و بــه آن عمــل 
می کننــد. هــر چنــد مــا در رونــد تکاملــی آهنــا نیــز مداخلــه می کنیــم و 
هرجــا دســتمان برســد نسلشــان را منقــرض و حمــدود می کنیــم. کســی 

چنــن حقــی بــه مــا نــداده اســت...
اصل حرفم را بگومی. ما مهه کاره دنیا نیستیم، بلکه جزئی از چرخه 
تکامــل و تــداوم حیاتیــم. پــدران و مــادران مــا بــه تکلیــف خــود عمــل 
کردنــد و داشــته های خــود را بــه مــا منتقــل کردنــد. خــوب یــا بــد مــا 
حــق نــدارمی بــر مجلــه زندگــی نقطــه بگــذارمی. مــا نیــز بایــد آن را ادامــه 

دهیــم.  

خملص مشا سردبر
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نیای مهه ما آدم است، 
ابوالبشر، علیه السالم. مهه 
از پشت او به دار وجود 

آمده امی و از این جهت است 
که آدمیزادمان می نامند. 

او را نیز به مهن اعتبار پدر 
لقب داده اند و در شعرها و 

حکمت ها و امثال و قصص 
یادش کرده اند. آجنا که خواجه 
ما سروده است "پدرم روضه 
رضوان به دو گندم بفروخت/ 

ناخلف باشم اگر من به جوی 
نفروشم" اشاره اش به مهن پدر 
بزرگوارمان حضرت آدم است 
که با زوجه اش نافرمانی کردند 

و از هبشت عدن رانده شدند. 
گناه آدم مشهورترین گناه عامل 
است و هیچ بنی بشری نیست 
که از کم و کیف آن بی خرب 
باشد. گناه آدم و کفر ابلیس 

را به امر رب العاملن، برمال 
کرده اند و در عامل، احتماال 
حمض عربت، جار زده اند. 

خمتصرش را خداوند بر قلب 
پیام آورش حممد مصطفی)ص( 

به زبان وحی القا کرده تا او 
نیز برای امتش شرح ماوقع 

دهد بلکه خردمندان عربت 
بگرند و بر آنچه بر پدرشان 

رفته واقف شوند و دلیل رنج و 
مشقت حیات را -به درنگ 
و تامل- دریابند. داستان آدم 

و زنش را کتاب مقدس با 
طول و تفصیل بیشرتی گفته 
است. اسم حوا را هم امت 

موسی سر زبان ها انداخته اند. 
شارحن و مفسرین هم 

اگر چیزی عالوه گفته اند و 
شرحی علیحده داده اند مهه 
از اسرائیلیات وام گرفته اند. 

از پس آهنا هم قصه گوها بر 
توسن خیال سوار شده اند و 
به نافرمانی و جمازات و توبه 

والدینمان آب و تاب داده اند 
و قصه هایی شنیدنی و قابل 

تامل ساخته اند.
داستان خلقت اما منحصر به 
معصیت و عقوبت نیست. 
نافرمانی و اخراج از هبشت 
را دائم باید به یاد بیاورمی و 

دمی از توبه غافل نشومی. از 
گناه خنستن است که متنای 

توبه در جامنان خانه می کند. 
مهم ترین ارثی که از نیای اوملان 

به ما رسیده مهن است که 
ناخواسته دلتنگ هبشت باشیم 
و به سبب دوری از ملکوت، 

بر غم فراق نوحه کنیم. 
حکما موسیقی را نوحه انسان 
خوانده اند در فراق هبشت. به 
یک اعتبار شعر و هنر نیز به 
مهن دوری از هبشت مربوط 

ادامه پرمی در صفحه 5 

پدران و پسران

هفته گذشته، 
یکی از خوانندگان 

خوب کرگدن، 
خامن ضرغام، خامن 

نوشن ضرغام، 
درباره نامه های 
پیوسته خواننده 
خوب دیگرمان 

خامن بدری تنکابنی 
اظهارنظر کردند 
و چند سطری 

نوشتند. نوشته شان 
از کنایه خالی نبود 
و چند جایش هم 
کج تابی داشت. 
از نعمت هایی که 
خدای متعال به 

کرگدن ارزانی داشته 
یکی مهن است که 

حتی حاشیه های 
پرمی و زگوند نیز 

خوانده می شوند. 
خواننده ها، در 

این حاشیه ها، این 
حروف نازک و 

کمرنگ را دنبال 
می کنند که ببینند 

دیگر رفقایشان چه 
گفته اند و درباره 

جمله چه اظهارنظری 
کرده اند. گاهی 

جواِب هم را 
می دهند و گاهی 

هم، مهدیگر را تایید 
می کنند. درواقع ما 
هبانه ای شده امی تا 

باب حبث و تبادل 
نظر بن خماطبان 
گشوده شود و 

آن ها در این جمال 
خمتصر نسبت به 

هم موضع بگرند 
و با هم گفت وگو 

کنند. هر چقدر این 
گفت وگوها جدی تر 
و اصولی تر باشند، 

می شود استنباط کرد 
که خواننده های ما 

فرهیخته ترند. 

پدرانوپسران

می
غال

ان 
حس

ر: ا
رگ

صوی
ت
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جلوه حکومت ها
در میدان مشق

 سید احمد محیط طباطبایی

سیاهمشق/داستانیکشهر

معماری شهری حمل ظهور نوع تفکر و شیوه حاکم 
بر یک شهر و کشور است. مثال زمانی که سلسله 
اشکانیان بر ایران حاکم می شود، نوعی از معماری 
و رفتار شهری را می بینیم و زمانی که ساسانیان به 
حکومت می رسند با نوع دیگری از معماری شهری 
روبه رو هستیم، یا می توان به تغیرات و حتوالتی اشاره 
کرد که از دوران پیش از اسالم تا دوران اسالمی در 

شهرهای ما رخ می دهد.
مهم ترین عرصه حیات شهری، یعنی آن جا که مردم و حاکم دارای نقش 
معینی می شوند، میدان است. در میان میدان های هتران، میدان »مشق« 
بسیار ویژه است و خصلت هایی دارد که آن ها را در جای دیگری منی توان 
یافت. میدان مشق در عصر فتحعلی شاه و در زمان جنگ های قفقاز، برون 
از حصار صفوی ساخته شد. از آن زمان تا عصر هپلوی می توان میدان مشق 
را جتلیگاه قدرت حاکمیت در کشور دانست. آن جا که حاکمیت می خواهد 
نوعی از حکومت را بر مهگان حتمیل کند و نظام و نظمی ویژه ترتیب دهد، 
مناد و مسبلش را در میدان مشق می بینیم. در عصر فتحعلی شاه قاجار و بعد 
از شکست عهدنامه گلستان و قبل از امضای قرارداد ترکمانچای، شاه و 
سایر درباریان قاجار که تصور می کردند علت عقب افتادن و شکست ایران 
در جنگ ها این است که ارتش ما شکل اروپایی ندارد، از مستشاران خارجی 
و در رأس آن ها گاردن فرانسوی دعوت کردند تا ارتش ایران را به ظاهر تقویت 
و در حقیقت اروپایی کنند. آن ها نیز در اقدامشان برای جتهیز و ارتقای ارتش 
ایران، در حقیقت آخرین بقایا و رمق و قدرت ملی و بومی سرزمن ما را 
از بن  بردند. گاردن اول پوشاک ارتشیان را تغیر داد و برای اولن بار تفکر 
»غربی شدن« را به عنوان تنها راه رهایی از وضع موجود به ارتش ایران وارد 
کرد. ظهور و بروز این تغیرات و حتوالت در میدان مشق صورت گرفت. 
در عصر ناصری و پس از شکست هرات و از دست رفنت افغانستان، 
قدرت کاپیتوالسیون کشورهای روس و انگلیس در ایران به حد هنایی خود 
رسید، طوری که نروی نظامی روسیه - قزاق ها- را جایگزین ارتش ملی 
ایران کردند. فرمانده قزاق ها که یک روس بود، در میدان مشق تاسیسات 
قزاق خانه را اجیاد کرد و نروی دیویزیون )واحدی نظامی، لشکر( قزاق در این 
میدان مستقر شد؛ مکانی که به غر از پرچم ایران، قزاق ها در آن به پرچم 
روسیه نیز ادای احرتام می کردند و این نشان از دست  رفنت ارزش های ملی 
و استقالل سیاسی ما در این عصر بود. اگرچه متام کشور زیر سایه ناصری 
بود، اما میدان مشق و حضور قزاق ها نشان از کاپیتوالسیون روسیه در کشور 
ایران داشت. حیات قزاق ها در میدان مشق تا زمان ترور ناصرالدین شاه ادامه 
یافت. تا آن زمان متامی اعدام های عادی و سیاسی در میدان اعدام یا میدان 
حممدیه کنونی اجنام می شد. مرزا رضای کرمانی را که در مقابل نظام سنتی قد 
علم کرده بود و با کشنت ناصرالدین شاه به مردم محیت و قدرتشان را یادآوری 
کرده  بود، در میدان مشق اعدام کردند تا نشانی باشد از قدرت منایی حاکم 
و مقابله با این حتول و تغیرخواهی. به مهن دلیل بود که بعدها در جریان 
انقالب مشروطه، مشروطه خواهان بعد از استبداد صغر، شیخ فضل اهلل نوری 
را در مهن میدان اعدام کردند. مشروطیت طی سال های 1285 تا 1304 
تغیرات و حتوالت مهم اجتماعی را به وجود آورد که خود را در معماری و 
شهرسازی هم نشان داد. در این برهه از تاریخ در شهر هتران، اگرچه شکوه 
و جالل کاخ گلستان را ندارمی و خربی از آن ساختمان های فاخری نیست 
که بعدها در دوره هپلوی اول ساخته شدند، اما به جایش خوِد مردم تصمیم 
می گرند و مدرسه و سینما و تیاتر می سازند، عکاسخانه و کتاخبانه و کافه 
می سازند و شهر در جهت تبدیل شدن به یک جامعه مدنی پیش می رود. 
در این شرایط میدان مشق نیز دچار دگرگونی شد و تقریبا در پایان این دوره 
و با اجیاد بلدیه هتران -پس از سید ضیاء الدین- میدان مشق نظاِم پایتخت 
برای مدت تقریبی پنج سال به باغ ملی تبدیل  شد، اما رضاخان که قزاق 
بود و از کف این میدان برآمده بود، جمددا این باغ را از بن می برد و نام باغ 
ملی تنها بر سردر دروازه ای باقی می ماند که یادگار کودتای رضاخان بود و 
ساختمان هایی به وجود آمدند که نشان از حاکمیت رضاخانی داشتند؛ 
مهچون کاخ شهربانی وزارت امور خارجه و سازمان پست و تلگراف و زندان 
عدلیه. در این شرایط با وجود متام تغیرات و حتوالت سیاسی، هنوز به خاطر 
قرارداد نفت بن ایران و انگلیس به این کشور وابسته امی. حضور انگلیسی ها 
در حاکمیت ایران تا زمان ملی شدن صنعت نفت ادامه می یابد و در زمان 
دولت مرحوم دکرت مصدق است که با خلع ید انگلیسی ها از نفت ایران، 
پرچم آن ها از فراز ساختمان شرکت نفت کشیده می شود؛ و عجیب نیست 
اگر خیال کنیم که بعد از سرنگونی دولت دکرت مصدق این ساختمان به 
وزارت امور خارجه واگذار شد. به تدریج و در گذر سالیان، این میدان از 

عرصه حیات مدنی خارج و به مسر تردد ماشن ها تبدیل شد.
پس از پروزی انقالب اسالمی و پشت سر گذاشنت سال های جنگ، در 
نیمه دوم دهه هفتاد، شکل گری متنای مدنیت در میان مردم و نسل جدید، 
خود را با تغیراتی به منصه ظهور رساند که در میدان مشق اجیاد  شد. وزارت 
پست به موزه پست و زندان عدلیه به موزه عربت تبدیل  شد و قزاق خانه از 
حملی برای مشق نظام به حملی برای مشق هنر بدل شد و دانشگاه هنر جای 
ساختمان شهربانی را گرفت. به این ترتیب این میدان خود را به مرتبه جدیدی 

از حیات مدنی ارتقا داد. 

»یادداشت های 
یک پزشک 
جوان«

میخائیل 
بولگاکوف
ترمجه آبتن گلکار
نشر ماهی

کتابی کوچک 
و جذاب برای 
عالقه مندان به 
ادبیات روس. 
داستان پزشکی 
که به یکی از 
دورافتاده ترین 
شهرهای روسیه 
اعزام می شود 
برای سرپرستی 
یک بیمارستان. 
داستان روایت 
تالش های 
اوست برای 
هببود خبشیدن به 
اوضاع بیماران 
و مهن طور 
بیمارستان که 
البته ما از روی 
یادداشت هایی 
که او در 
دوران اقامتش 
در بیمارستان 
نوشته متوجه 
آن ها می شومی. 
این سبک 
داستان گویی 
یکی از 
سخت ترین 
و درعن حال 
پرکشش ترین نوع 
روایت است که 
البته بولگاکف 
به عنوان یکی 
از بزرگ ترین 
نویسندگان روس 
توانسته به خوبی 
داستانش را با این 
سبک بنویسد 
و درهنایت اثری 
خواندنی خلق 
کند.

کمیسیاست

یک؛ شاید روح پابلو نرودا، شاعر فقید شیلیایی، یکی از سرگردان ترین ارواح 
جهان باشد. طرف کلی شعر درست و درمان نوشته، آن هم در کشوری که 
سایه یک دیکتاتور بر سرش بوده، اما در سال های اخر اقوام او فرضیه قتلش 
را پیگری می کنند. به مهن دلیل نبش قرب کردند و بقایای جسد نرودا را پس 
از سال ها به آزمایشگاه فرستادند و پزشکان گفتند فرضیه قتل او توهم است، 
اما بازماندگان این برنده جایزه نوبل ادبیات دست بردار نیستند. چند روز پیش، 
درست زمانی که آب ها داشت از آسیاب می افتاد، دولت شیلی اعالم کرد که 
پابلو نرودا احتماال پس از کودتای نظامی ژنرال آگوستو پینوشه در سال ۱۹۷۳ 
به قتل رسیده است. وزارت کشور شیلی چند روز پیش در بیانیه ای اعالم کرد 
که احتماال - آن طور که قبال تصور می شد - نرودا بر اثر سرطان منرده است. 
در این بیانیه سندی که هشت ماه پیش در روزنامه ال پایئیس اسپانیا چاپ شده 
بود، تایید شده است. در سند مذکور تاکید شده که به احتمال بسیار زیاد 
شخص ثالثی مسئول مرگ نرودا بوده است. با این حال، وزارت کشور شیلی 
گفته که هیاتی از کارشناسان مشغول بررسی این موضوع جنجالی هستند و 

هنوز به نتیجه نرسیده اند. 
نرودا به خاطر شعرهای عاشقانه اش شهرتی جهانی دارد. اما او سیاستمداری 
چپ گرا و دیپلمات و دوست نزدیک سالوادور آلنده، رئیس مجهور وقت 
شیلی، هم بود. آلنده ۱۱ سپتامرب ۱۹۷۳، پیش از آن که نروهای کودتاگر 
وارد کاخ ریاست مجهوری شوند، خودکشی کرد. مثل بسیاری از موارد مشابه در 

آمریکای جنوبی، آمریکا از حامیان کودتای نظامی در شیلی بود. 
بیماری نرودا که آن موقع ۶۹ ساله بود و سرطان پروستات داشت، در نتیجه 
شکنجه و کشتار دوستانش تشدید شد. قرار بود او کشورش را ترک کند و به 
تبعید برود و صدایی تاثرگذار علیه حکومت دیکتاتوری پینوشه باشد اما یک روز 
قبل از زمان عزمیت، او را با آمبوالنس به بیمارستان سانتا ماریا در سانتیاگو بردند. 
نرودا ۲۳ سپتامرب درگذشت. اما پیگری سوء ظن ها به احتمال دست داشنت 
حکومت دیکتاتوری در مرگ نرودا تا زمان بازگشت دموکراسی به شیلی در 
سال ۱۹۹۰ مسکوت ماند. مرگ او آن قدر حبث انگیز بود که سال ۲۰۱۳ 
جسدش را برای آزمایش از قرب برون کشیدند. در نتایج آزمایش ها هیچ نشانه ای 
مبنی بر مسمومیت دیده نشد، اما خانواده نرودا و راننده اش متقاعد نشدند و 
خواستار حتقیقات بیشرتی شدند. از گروه حتقیق خواسته شد مواردی را مورد 

بررسی قرار دهند که در آزمایش های مرحله اول پیگری نشده بودند. 
به هر حال، اگر پابلو نرودا به مرگ طبیعی مرده باشد و به قتل نرسیده باشد، 

از بزرگی او و شعرهای جاودانه اش کم منی شود. 
دو؛ آملان هنوز به ۴۰ داوطلب اسپانیایی که در جریان جنگ جهانی دوم 
برای نازی ها می جنگیدند، مستمری پرداخت می کند. برلن مهچنان به 
تفاهم نامه با دیکتاتور شیلی، فرانسیسکو فرانکو احرتام می گذارد. رژمی فرانکو، 
سربازان داوطلب را تشویق می کرد برای جنگیدن به نفع هیتلر در مقابل روسیه 

کمونیستی در فواصل سال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ در ارتش ثبت نام کنند.
آنگال مرکل، صدراعظم آملان، در پاسخ مکتوب به سوال آندری هانکو، 
مناینده پارملان، تایید کرد که دولت ساالنه بیش از ۱۰۰ هزار یورو به بازماندگان 

و خانواده های سربازان لشکر  موسوم به »آبی« مستمری پرداخت می کند. 
سربازان داوطلب اسپانیایی لشکر آبی  در جبهه شرقی نربد می کردند. ۱۰ هزار 
و ۳۵۲ یورو از صورحتساب ساالنه مالیات دهندگان آملانی به 40 کهنه سربازی 
که در جریان جنگ برای نازی ها جمروح شده اند، 8 بیوه جنگاوران سابق و 

بچه یتیم یک داوطلب لشکر آبی پرداخت می شود. 
آقای هانکو از حزب چپ گرا گفت: "این یک رسوایی بزرگ است که ۷۰ 
سال پس از جنگ جهانی، آملان هنوز بیش از ۱۰۰ هزار یورو به هم دستان 

نازی ها پول می دهد." 
او مهچنن تاکید کرد: "در آن زمان، آن افراد داوطلبانه به فاشیست های آملانی 
پیوستند تا در کنار آن ها برای نابودی اروپای شرقی جبنگند. این برای من 
غرقابل درک است؛ وقتی بسیاری از قربانیان جنگ جهانی دوم هنوز منتظرند 

غرامتی را که مستحقش هستند، دریافت کنند." 
توافقنامه پرداخت مستمری به کهنه سربازان لشکر آبی در سال ۱۹۶۲ بن 

دولت فرانکو و مجهوری فدرال آملان )آملان غربی( منعقد شد. 
دولت آملان اعالم کرده است ۴۷ هزار سرباز اسپانیایی بر اساس توافق صورت 
گرفته بن هیتلر و فرانکو برای آملان نازی جنگیدند. بر اساس این توافق، قرار 
بود از ورود سریع اسپانیا به جنگ جهانی جلوگری شود چون نروهای فرانکوی 
فاشیست پس از سه سال جنگ داخلی به تازگی توانسته بودند به کمک آملان 

نازی و ایتالیای حتت رهربی بنیتو موسولینی پروز شوند. 
در پاسخ دولت آملان ذکر شده است که ۲۲ هزار عضو لشکر آبی در جریان 
جنگ کشته یا جمروح و یا مفقود شدند. گفته می شود در جبهه شرقی حدود 

5 هزار سرباز کشته شدند. 
سه؛ جورج بوش پدر در کتاب زندگینامه اش دو سیاستمدار دولت پسرش 
را شدیدا به باد انتقاد گرفته و آن ها را مسئول سیاست های غلط آمریکا در 
خاورمیانه  دانسته است. بوش پدر دیک چنی را که در دولت او وزیر دفاع و در 
دولت پسرش معاون رئیس مجهور بود، متهم کرده که با سیاست هایش پسرش 
را در باتالق جنگ های خاورمیانه گر انداخته بود. دانالد رامسفلد هم که در 
دوره جورج بوش پسر وزیر دفاع بود، به شدت مورد انتقاد آقای بوش پدر قرار 
گرفته است. البته او پسرش را تنها در چند مورد مقصر دانسته است؛ از مجله 
در سخنرانی  معروفش که ایران و کره مشالی و عراق را حمور شرارت خوانده بود. 
این روزها جپ بوش، یکی دیگر از افراد خاندان بوش، در مراحل اولیه انتخابات 
ریاست مجهوری آمریکا خود را کاندیدا کرده است. بوش پدر در حالی کارنامه 
سیاه پسرش را گردن دو نفر دیگر انداخته که ۱۲ سال ریاست مجهوری او و 
پسرش سراسر کابوس جنگ بوده است. انگار ناف اعضای این خانواده را با 
جنگ بریده اند. مهن جپ بوش هم در کمپن انتخاباتی اش حرف هایی زده که 
نشان می دهد خدای نکرده اگر رئیس مجهور آمریکا شود، حداقل یک جنگ 
دیگر راه می افتد. البته که سیاست های آمریکا با آمدن این یا آن رئیس مجهور 
تغیر منی کند و هر چند در مهن دوران باراک اوباما هم خاورمیانه ناامن تر از هر 
زمانی شده است، خدا آن روز را نیاورد که یکی از ختم و ترکه بوش رئیس مجهور 

شود. این نام بوی خون می دهد.  

 رها حقیقی

چه کسی پابلو نرودا را کشت؟
از حرف و حدیث ها درباره مرگ نرودای شاعر
تا تالش خانواده بوش برای بازگشت به قدرت
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می شوند. ظاهر امر این است 
که از خاک و خون و اخالط 
اربعه سر برون آورده امی. دنیای 

پیش از تولدمان بطن مادر 
بوده است و پشت پدر، 

اما دلتنگی ما ربطی به دم و 
بطن و پشت ندارد. ما نیز 

ساکن هبشت بوده امی و حاال 
هوای آجنا به سرمان/ دملان 

زده است. ما مهه اجزای آدم 
بوده امی/ در هبشت این حلن ها 
بشنوده امی. جدی ترین مراث 

پدر مهن است که خود را مرغ 
باغ ملکوت بپندارمی و مادی 

بودن خود را انکار کنیم. 
ما از این جهانی بودن خود 
طفره می رومی و آن جهانی 

بودمنان را متنا می کنیم. اصال 
مهم ترین فخری که بر سایر 

خالیق می فروشیم مهن است 
که خود را به ملکوت پیوند 

بزنیم و حسامبان را از آهنا سوا 
کنیم. یک چیزی هست در 
دملان، یک چیزی هست در 
پس ضمرمان، یک چیزی 
هست که زیر گرد فراموشی 
پنهان مانده خیلی هم تار و 
مبهم است اما دائم تذکرمان 
می دهد که ما به اینجا تعلق 

ندارمی، از جای دیگر آمده امی 
و باید که به جای دیگر برومی. 

اسطوره سوپرمن هم مهن 
است. حتی اگر خبواهد هم 

منی تواند مثل بقیه باشد. دست 
خودش نیست. نیاکانش 

ابرمردانی از آمسان ها بوده اند 
که او را به مالحظاتی از 

خود دور کرده اند. نوبتش که 
برسد این ابرمرد نیز به نیاکانش 

می پیوندد. ما هم حتی اگر 
خبواهیم منی توانیم شبیه اسب 
و اسرت و شر و شرت باشیم. 

برای اینکه نیاکامنان شبیه اسب 
و اسرت و شر و شرت نبوده اند. 

یا از آهنا برتر بوده اند، یا از 
آهنا پست تر. هر چه بوده در 
سطح صفر خاک آرام و قرار 

نداشتند. ما هم ندارمی. پدرامنان 
به ما یاد داده اند که اینجا 

مسافرخانه است و دو، سه 
روزی مهمانیم و بعد باید برومی 
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برای خواننده 
فرهیخته، جمله 
درآوردن آسان 

نیست. خواننده 
فرهیخته مثل معلم 
تیزبن می ماند و 
نویسنده منی تواند 

ضعف و نابلدی اش 
را الپوشانی کند. 

در میان کورها 
یک چشم زعیم 

است، اما در شهر 
بیناها زعیم باید از 

مهه بیناتر و داناتر و 
فاضل تر باشد. ما 

در شهر بیناها جمله 
درمی آورمی نه در 

شهر کورها. برای 
مهن هم هست 

که خواننده های ما 
سختگری می کنند 

و دائم تذکرمان 
می دهند. معنی امر 
به  معروف و هنی 

از منکر هم به یک 
اعتبار مهن است که 

چون خواننده های 
ما بینا و دانا هستند، 

راهنمایی مان 
می کنند و در 
صورت اشتباه 

تذکرمان می دهند. 
به خوبی ها سوقمان 

می دهند و از 
بدی ها دورمان 

می کنند.
از روی نامه های 

رسیده می فهمم که 
با رفیقان و مهراهانی 

دقیق روبه روییم که 
به راه و رسم جمله 
حساسند و خود 
را در کار و بار ما 
شریک می دانند. 

 پژمان موسوی

وقتی تلگرام 
»منبع خبر« 

می شود!
استادم، علی اکرب قاضی زاده، چند روز 
پیش در نوشتاری ضمن هشدار درباره 
این که این روزها اخبار در شبکه های 
در  نه  می شوند،  دنبال  جمازی 
مطبوعات، آورده بود: »مطبوعات و 
در  می خواهد  اگر  روزنامه نگاری 
وضعیت فعلی فناوری های ارتباطی 
باقی مباند، باید »آموزش مداوم« را سرلوحه کار خودش قرار دهد 
وگرنه با این حتریریه های الغر و روزنامه نگارانی که خودشان هم 
خربها را از اینرتنت و تلگرام و وایرب می گرند، مطبوعات مهان 

خماطب حداقلی چند هزارتایی را هم از دست می دهد.«
این هشدار از چند جهت قابل بررسی است؛ مهم ترین جنبه این 
هشدار، بی شک برداشتی است که روزنامه نگاراِن استخوان دار 
از حس نگرانی و ناامنِی ناشی از فیلرتینگ »تلگرام« داشتند که 
در طول روزهای گذشته نه تنها کاربران عام، که روزنامه نگاران را 
نیز درگر خود کرده بود. روزنامه نگارانی که گویی با این فیلرتینگ 
یکی از منابع اصلی خربی خود را از دست رفته می دیدند. اما 
ریشه این نگرانی ها کجاست؟ واقعیت این است که از زمان 
اوج گرفنت فعالیت تلگرام به عنوان یک رسانه اجتماعی و آغاز 
فعالیت »کانال«های خربی، بسیاری از روزنامه نگاران ایرانی، 
این رسانه جمازی را به عنوان »منبع خرب« تلقی کرده اند و بسیاری 
از گزارش ها یا سوژه های خود را بر این اساس سامان داده اند؛ 
انتخابی که بیشرت به فاجعه می ماند تا یک انتخاب حرفه ای 
روزنامه نگارانه. فاجعه است درست به این دلیل که دستیابی 
به خرب برای روزنامه نگار اساسا کار آسانی نیست و به مهن 
خاطر باید روزنامه نگار شخصی ماهر، دارای شم خربی و 
باسلیقه باشد. اولن و مهم ترین منبع خربی برای روزنامه نگار، 
گوش ها و چشم هایش هستند و بعد از آن هم منابعی که 
قابل استناد باشند؛ دو موردی که تقریبا هیچ کدامش در منبعی 
به نام تلگرام وجود ندارد. شاید برای مردم عادی و خماطبان 
»عاِم« تلگرام اخبار منتشر شده از این رسانه جمازی »خرب« 
باشد، اما به هیچ روی این قانون برای روزنامه نگاران ایرانی مورد 
پذیرش نیست. مهان قدر که یک »پیام« می تواند برای خماطبان 
عام تلگرام جذاب و شوق انگیز یا تلخ و حزن انگیز باشد، مهان 
پیام اساسا نباید مورد اعتنا یا پذیرش یک روزنامه نگار به عنوان 
یک کاربر فعال این رسانه جمازی باشد. یک »قانون طالیی« در 
روزنامه نگاری وجود دارد که می گوید زمانی روزنامه نگار می تواند 
از درستی اطالعات به دست آمده اطمینان حاصل کند که در 
خرب از دو منبع مستقل استفاده کرده باشد؛ منابعی که در کنار 
منابع دست اول یا دست دوم، به خرب او جنبه عینی و واقعی 
دهد. در تلگرام اما نه تنها نشانی از این قانون طالیی نیست، که 
بسیاری از کاربران باهدف یا بی هدف، اقدام به درج دلنوشته ها 
و شایعاتی متفاوت می کنند و نام آن را »خرب« می گذارند؛ 
این دسته از کاربران برای جذاب تر شدن کارشان، گاه برچسب 
»خرب فوری« را هم به -مثال -خربشان می چسبانند و این گونه 
گاه در چند دقیقه، یک شایعه بی اساس، تبدیل به خرب اول 
بسیاری از کانال ها یا گروه های تلگرامی می شود. بدتر از آن 
هم این که مهان شایعه خیلی زود مورد استناد برخی خربنگاران 
قرار می گرد و این گونه، یک شایعه ساده، بدل به »خرب« 
برخی مطبوعات، وب سایت ها یا پایگاه های خربی می شود. 
این جاست که باید مهه  روزنامه نگاران، چون علی اکرب قاضی زاده 
نگران باشند؛ نگران وضعیتی که در آن، نه تنها روزنامه نگاران 
به دنبال جمهزتر کردن خود و رسانه شان برای مقابله با موج 
رسانه های جمازی منی روند، که خود نیز »عمله« آن شده و از 
تلگرام، یک »منبع خرب« می سازند. اما مسرِ جتهیز در برابر موِج 
مهه گر اقبال به رسانه های جمازی چیست؟ بی شک منی توان و 
نباید خواستاِر مراجعه نکردن روزنامه نگاران به این شبکه ها شد 
که نه درست است و نه منطقی، بلکه باید ضمن پاسداشت 
ارزش های آن، از یک سو ارتباط با آن به مثابه یک منبع خربی 
را قطع کرد و از سوی دیگر به سایر ژانرها و جنبه هایی پرداخت 
که در شبکه های جمازی کمرت مورد توجه واقع شده و حملی از 
اعراب ندارند. مهم ترین این جنبه ها، تقویت صفحات فیچر، 
یادداشت های اختصاصی و گفت وگوهای چالشی است؛ 
این گونه شاید بشود اندک خماطباِن حرفه ای رسانه های چاپی 

را حفظ کرد و به غنای حمتوای نشریات مکتوب افزود...  

حرفه؛روزنامهنگار غمتدرنهانخانهدلنشیند

  احمد طالبی نژاد

کو دل و جرئت؟
تا حاال شده است دچار تنگنای سوژه 
شوید و به قول ملپن ها کم بیاورید؟ 
خطامب به مهکارانی است که به صورت 
روزانه یا هفتگی ناگزیرند ستون ثابتی را 
اداره کنند. من چند وقتی است با 
مشکل کمبود سوژه درگرم. چه بنویسم 
که ارزش نوشنت داشته باشد و در عن 
حال به تریج قبای کسی هم بر خنورد و پرانه سر برامی گرفتاری 
اجیاد نکند؟ در حالی که به هرچه نگاه می کنم، جان می دهد 
برای نوشنت، هنگامی که به آن ها فکر می کنم و در ذهنم 
می پرورامنشان و به عاقبت نوشتنشان می اندیشم، می بینم هبرت 

است از خرشان بگذرم؛ یا بی خاصیتند یا دردسرساز. 
می گویند در سینمای کالسیک آمریکا عده ای بودند که توسط 
استودیو های معترب اجر می شدند که بروند در سطح شهر ها 
بگردند و موضوع هایی را که قابلیت داشتند به شوخی های 
سینمایی تبدیل شوند، بیابند و حاصل کار روزانه شان را بنویسند 
و به مدیر استودیو حتویل دهند. به این افراد »گگ من« 
)شوخی نویس( می گفتند. روزی یکی از شوخی نویس ها دسِت 
خالی برمی گردد و در پاسخ مدیر که می پرسد چی نوشتی، 
می گوید چیزی ننوشتم چون به هرچه نگاه کردم، شوخی بود. 
به قول زنده یاد عمران صالحی، طنزپرداز خوب معاصر، »حاال 
حکایت ماست«. شب و روز در معرض اخباری هستیم که 
از فرط جدی بودن به تراژدی شبیه هستند در حالی که ذاتا 
شوخی و طنزآلودند اما دست کم من یکی از پرداخنت به آن ها 
عاجزم. کاش دل و جرئت سید علی مرفتاح و پوریا عاملی را 
 داشتم. درباره اصفهانی ها گفته می شود که حتی در مراودات 
روزمره و جدی شان هم حلن و حسی مطایبه آمیز دارند. به این 

یک منونه توجه فرمایید. 

آشنایی دارم که صاحب یک بنگاه پخش سیمان و مصاحل 
ساختمانی است و رقابت تنگاتنگی با یکی از مهکارانش دارد 
که سال هاست رئیس صنف مصاحل فروشان اصفهان است. 
این آشنای ما تعریف می کرد چند سال پیش گاوصندوقی 
می خرد که کلیدش دوتکه بوده است. فردایش به مالقات 
رقیب می رود و در حالی که کنار میز او می نشیند، کلید مذکور 
را از جیبش درمی آورد و هل می دهد روی میز رقیب تا برتری 
خود را به رخ او بکشد. آقای رقیب که متوجه منظورش شده 
بوده، کلیدی سه تکه از کشوی میزش درمی آورد و کنار کلید 
دوتکه می گذارد؛ یعنی که گاوصندوق من بزرگ تر است و به 
این ترتیب، یک ماجرای کامال جدی، توسط دو اصفهانی، 
تبدیل به نوعی طنز رفتاری می شود. بنده البته طنزنگار نیستم 
و هیچ استعدادی در این زمینه ندارم، اما در نگارش این ستون 
گاهی فضولی هایی می کنم، در حالی که منظورم کامال جدی 

است. بگذرمی. 
یک نویسنده حرفه ای نیاز به آزادی فکر دارد تا بتواند از میان 
هزاران موضوع مبتال به جامعه دستمایه ای برای نوشنت پیدا کند 
اما از بس به حاشیه ها توجه دارد که مثال مبادا این نوشته برای 
روزنامه دردسر درست کند یا توسط سردبر یا مدیرمسئول رد 
شود، دست و دلش می لرزد و ناچار است مطالب بی خاصیتی 
بنویسد که »نه آبی می آورد و نه کوزه ای می شکند« به مهن 
دلیل هیچ کس آن ها را جدی منی گرد. مثل مهن یادداشتی که 
دارید می خوانید و توی دلتان می گویید »خب که چی؟« این 
مجله بدترین دشنامی است که می توان نثار یک صاحب قلم 
-ببخشید، کیبورد به دست- کرد. من هم مثل میلیون ها آدمی 
که در این سرزمن زندگی می کنند، نسبت به خیلی چیز ها 
موضع دارم که دمل می خواهد با نگاهی مصلحانه مطرحشان 

کنم ولی کو دل و جرئت؟  

حدیثنفس

  مجتبا پورمحسن 

شفیعزاسیون عادل فردوسی پور
عادل فردوسی پور برای این که عادل فردوسی پور شود، زمحات 
زیادی کشیده. در تلویزیونی که دیده شدن و ستاره شدن خط 
قرمز است، دیده شدن و ستاره ماندن، ماموریتی تقریبا غرممکن 
است. مروری بر روند موفقیت چهره های تلویزیونی در دهه های 
اخر مؤید این نکته است که جلوی پای بازیگران و جمری هایی 
که در آستانه ستاره شدن قرار می گرند، پوست موزهای متعددی 
انداخته می شود که خواه ناخواه به هبانه ای رویش ُسر می خورند. 
دو دهه پیش، پخش فیلمی از حرکات موزون یا ناموزون جمری 
در مراسم عروسی پسرخاله یا پسرعمه اش )یا حتی شایعه وجود 
چنن فیلمی!( نسخه جمری در آستانه شهرت را می پیچد. حاال 
اینستاگرام و فیس بوک و این جور چیزها. عادل فردوسی پور اما 
هومشندانه از این مراحل سخت عبور کرد. می گویند مهشهری 
بودن عادل با مدیر وقت شبکه سه، پشتوانه جمری حمبوب برنامه 
نود بود، اما شنیدمی و باور نکردمی. قواعد سختگرانه صداوسیما، 
مهشهری و  فامیل منی شناسد. عوامل متعددی در موفقیت عادل 
فردوسی پور نقش داشت. میدان عمل او، زمن فوتبال بود؛ جایی 
که حداقل تا یک دهه پیش دور از جناح بندی های سیاسی بود. 
فوِق فوقش مناینده های جملس دلشان می خواست در هیئت مدیره 
سرخابی ها باشند تا بیشرت توی چشم باشند و چهار سال بیشرت 
در جملس مبانند. یا این که در آستانه انتخابات ده، بیست میلیون 
می گذاشتند کف دست ستاره ها تا برایشان مثال غرمستقیم تبلیغ 
کنند. این مسئله به فردوسی پور کمک کرد با جسارت بیشرتی 
توی دل ماجراها برود. او از کلیشه های رایج برنامه های ترکیبی 
تلویزیون فراتر رفت. یقه مهمان هایش را می گرفت، آن ها را به 
جان هم می انداخت و این چنن شد که به خماطب ۲۰ میلیونی 
دست پیدا کرد و دیگر تلویزیون منی توانست از او بگذرد. درآمد 
میلیاردی تلویزیون از آگهی های رنگارنگی که قبل از پخش برنامه، 
وسط برنامه یا به صورت زیرنویس پخش می شد، سرسخت ترین 
مدیران را هم نرم می کرد تا پشت این برنامه بایستند. فردوسی پور 
هم هومشندانه تالش می کرد، هم برنامه اش را سیاسی نکند 
و هم از اختالِف مهیشگی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال 
برای زدن نیش های غرمستقیم سیاسی، هنایت استفاده را بربد. 
برای متام آنچه درباره برنامه نود نوشتم، از فعل گذشته استفاده 
کردم چون معتقدم برنامه نود امروز، نان گذشته اش را می خورد. 
عالقه مندان به فوتبال معتاد این برنامه شده اند. وگرنه برنامه نود 
از هویت اصلی اش دور شده است. این سقوط کیفیت نود از 

سال گذشته شروع شد و هنوز ادامه دارد. دلیل؛ فردوسی پور 
به شدت پرگو شده است. مربی، مدیر و بازیکن را می آورد 
پشت خط و تنها به او اجازه می دهد ۳۰ ثانیه حرف بزند و 
بعد خودش بی وقفه سخن می گوید. اصال اجازه صحبت را به 
طرف دیگر مکامله منی دهد. تکرار و تکرار و تکرار. از این بدتر 
حنوه عملکرد فردوسی پور در برابر مهان بیست، سی ثانیه حرف 
زدن طرف مکامله است. او اصال گوش منی دهد، فقط منتظر 
است چندثانیه ای که به آن سوی خط مرمحت فرموده، متام شود 
و حرف خودش را بزند. ماهی یک بار هم بیست دقیقه درباره 
انتقال تیم ها به شهرهای دیگر حرف می زند؛ موضوعی که دیگر 
متوقف شده، اما سوژه هر ماه فردوسی پور است. وقتی هفته پیش 
در واپسن دقایق برنامه، فردوسی پور به مدت دو دقیقه سکوت 
کرد تا کارلوس کی روش پاسخ آقای »اکسپت فولو« را بدهد، 
تعجب کردم. بعد از مدت ها این اولن بار بود که فردوسی پور دو 
دقیقه سکوت می کرد. آنچه برنامه نود را به یک برنامه درجه یک 
تبدیل کرد، به موقع حرف زدن فردوسی پور بود. گاهی با یک 
مجله و طرح یک سوال، طرف دیگر مکامله را مقهور خودش 
می کرد و خماطب حظ می کرد از آن مهه هومشندی اش. فعال 
برنامه نود به حیاتش ادامه می دهد چون از پس انداز حمبوبیتش 
استفاده می کند. میلیون ها نفر پای حرف زدن مداوم فردوسی پور 
می نشینند و مکاملات یک طرفه اش را پی می گرند. یکی از 
بزرگ ترین مشکالت نود نداشنت رقیبی قابل است. شاید اگر 
بدیلی برای این برنامه وجود داشت، فردوسی پور هبرت می فهمید 
که اجرایش کم کم دارد به تاک  شو تبدیل می شود. فردوسی پور 
به گفته خودش از بچگی شیفته فوتبال بوده و به مهن دلیل از 
فراز و نشیب های فوتبال حداقل در سی سال گذشته مطلع بوده. 
بد نیست او گاهی مسری را که برنامه معروف »ورزش و مردم« 
رو به پاین طی کرده، مرور کند و ببیند چرا یکی از حمبوب ترین 
برنامه های تلویزیون در سال های نه چندان دور، امروز به این روز 
افتاده که اگر لیونل مسی را هم به برنامه اش بیاورد باز هم خماطب 
خنواهد داشت. دلیلش هم ساده است، مهه می دانند شفیع اجازه 
حرف زدن، نه به مسی بلکه به هیچ بنی بشری را منی دهد، دائما 
با شوخی های بی ربط به موضوع، دو کلمه حرف مهمانش را 
هم قطع می کند. فردوسی پور این روزها به  شدت قابلیت شفیع 
شدن را دارد، قابلیتی که سال هاست امهیتش را از دست داده 

است. 
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دنبال چه هستیم؟ برای زبان و فرهنگ ایران جوش می زنیم که 
چه شود؟ روی چه حسابی از دست »غلط گوها« و »غلط نویس ها« 
حرص می خورمی؟ به چه دلیلی آشنا و غریبه را تذکر می دهیم که مراقب 
مجالت و کلماتشان باشند؟ اگر موضوع »انتقال پیام« است، حاال چه 
فرقی می کند »را«ی مفعولی به فعل بچسبد یا به مفعول؟ اگر غرض این 
است که دیگران منظورمان را بفهمند، چه امهیتی دارد که بی غلط باشیم 
یا پرغلط؟ مگر با واژه های قرضی کارمان راه منی افتد؟ عیبش کجاست که 
نباید حرف  زدن دوبلورها را تقلید کنیم و از روی دست )زبان( خارجی ها 
حرف بزنیم. اگر غرض متیزی و نظافت است، پس چه فرقی می کند که 

بگوییم »به محام رفتم«، یا »محام کردم« یا »محام گرفتم«؟ 
به ما می گویند »کتاِب« عربی در زبان فارسی داخل شده و کم کم 
هویت فارسی پیدا کرده، پس هبرت است با آن مهان طور رفتار کنیم که 
با کلمات فارسی. یعنی وقتی می خواهیم از چند کتاب حرف بزنیم، 
بگوییم کتاب ها نه این که مثل عرب ها مجع مکسر ببندمی و بگوییم کتب. 
اما نویسنده های فارسی ما در قرون قبل مهن مکسر را با »ها«ی فارسی 
مجع می بستند. آمسان که به زمن منی رسید، هیچ، بالیی هم سرشان 
منی آمد. کتب ها مجع در مجع است که غلط آشکار است، اما ظاهرا در 
قرن چهارم و پنجم متداول بوده و کسی بر نویسنده ها غلط منی گرفته. 
چرا؟ امروز اگر من روزنامه نگار در متنم عبارت انگلیسی یا فرانسه، 
حتی عربی، بیاورم قبیح است و ویراستاران از این  کار منعم می کنند، اما 
نویسندگان نامدار  گذشته خروار خروار عربی در نوشته هایشان  آورده اند 
و کسی هم بر آن ها خرده نگرفته. حتی در سده های هفت و هشت، 
به مین قدم حنس مغول، ده ها عبارت مغولی به منت فارسی نویسنده های 
عارف پیشه و حکیم راه یافته و کسی هم ویرایششان نکرده... امروز 
زبان فارسی وامدار سعدی است، اما مهن سعدی عن نقل و نبات 
عبارات مغولی در نثر و شعرش می آورد. این وسط چه چیزی فرق کرده 
که »یرغو« و »قاآن« بر سعدی قبیح نبوده، اما فی املثل اگر مِن هیچ ندان 
بنویسم که فالن سازمان را »سو« کردم یا رئیسم را »مسرت اند کامندر« 

بنامم، سرزنش می شوم؟ 
کار من نویسندگی است و با مهن پس و پیش کردن کلمات فارسی 
روزنامه نگاری می کنم و نان می خورم. باسواد و فرهیخته و زبان دان نیستم. 
در زمره اهل فضل هم به حساب منی آمی. اما فارسی برامی مهم است و 
تا آن جا که عقل و طاقتم اجازه بدهد، زور می زمن تا درباره اش پرس وجو 
کنم و در نوشته  فضال و علما دقیق شوم. با دقت و وسواس می گردم 
و نویسنده های زبردست فارسی را پیدا می کنم و با دقت نوشته هایشان 
را می خوامن. فهمیدن راز این که چرا بعضی ها خوب و پاکیزه و سلیس 
می نویسند، آسان نیست. بی تردید »قبول خاطر و لطف سخن خداداد 
است«. خداوند به بعضی ها قوت و عزتی داده  که نوشته شان به دل 
می نشیند. هرچه بنویسند، عن سخن از دل برآمده، مستقیم بر دل 
می نشیند. اما به جتربه و حتقیق دریافته ام تا کسی استعداد ذاتی نداشته 
باشد و عالوه زمحت نکشیده باشد، نیز دست و دلش را پاک نکرده 
باشد، مشمول این حسن خداداد منی شود... ببخشید که یک لید چهار 
سطری را این مهه طوالنی کردم. این ها را نوشتم تا بگومی چرا قلم قاسم 
هامشی نژاد را می ستامی و او را در باالترین جایگاه نثر فارسی می نشامن. 
اشتباه نشود. من کسی را در جایی منی نشامن. اصال من کسی نیستم 
که بتواند این کار را بکند. من روزنامه نگارم و به اقتضای این  کار، دور 
و برم را می بینم و جایگاه و پایگاه آدم ها را رصد می کنم. در دوره و 
زمانه ما کمرت نویسنده ای را می شناسم که به اندازه قاسم هامشی نژاد پاکیزه 
و سلیس و روان و بی غلط بنویسد )د رست نویسی او حاصل وسواس 
و دقتی مثال زدنی است(. جلوی قلمم را می گرم و به جای تعریف و 
متجید از این مرد بزرگ، به مدار حرفی که جلوتر سر انداختم، برمی گردم. 
من در نوشته های قاسم هامشی نژاد دقیق شده ام تا بفهمم راز خوب نویسی 
او چیست؟ او چه کرده که الیق حسن خداداد شده؟ مهه نوشته های 
او را البته خنوانده ام، اما به قول علما، امهاتش را دیده ام و وارسی شان 
کرده ام. از او داستان خوانده ام، ترمجه خوانده ام، شعر و مقاله و حتقیق و 
بازنویسی خوانده ام. چیزی که به عقل من رسیده، این است که نوشنت 
برای او نوعی سلوک است. منی نویسد که نوشته باشد، بلکه می نویسد تا 
به جایی دیگر – هبرت بگومی – به افقی جلوتر برسد. قدما هم بیشرتشان 
مهن حالت را داشتند. شعر منی گفتند که شعر گفته باشند. شاعری 
مقصد شاعران نبود. قصه گویی هم مقصد قصه گو ها نبود. نه این که 
شعر و قصه مهم نباشند. مهمند، اما از آن ها مهم تر هم هست. ما 
برای چه کتاب می خوانیم؟ آیا کتاب می خوانیم که کتاب خوانده باشیم؟ 
نه. ما کتاب می خوانیم بلکه درهای معرفت به روی مان باز شوند. کتاب 
می خوانیم تا به نوعی به منبع هدایت و حکمت و معرفت متصل 
شومی. از این حیث کتاب خواندن هم نوعی سلوک است. عیب اصلی 
نویسنده های دوره و زمانه ما این است که سلوک نویسندگی را از یاد 
برده اند. چون معاششان با نوشنت توأم شده، می نویسند تا زندگی کنند. 
اما موالنا و حافظ و سعدی و عطار می نوشتند تا به حقیقتی برسند، بلکه 
رازهای معرفت را کشف کنند و... پس فارسی حرف زدن هم موکول به 
مهن حقیقت و معرفت است. کمرتین هبره ای که از زبان می برمی، ارتباط 
با دیگران است. کمرتین هبره زبان، انتقال پیام است. اصل زبان یعنی فهم 
معارف بلکه یعنی جست وجوی معارف. به این اعتبار، فارسی سلوک 
است و زین سر و زان سر، عاقبت ما را بدان شه رهرب است. از این رو 
است که مفهوم فارسی با هویت و وطن و فرهنگ درآمیخته است. بی 

آن ما درمی مانیم و به جایی منی رسیم.  سردبر.  

گفتوگو/آییندرویشـی

گل گفته بُود هرچه ز بلبل شنوی 
گفت و گو با قاسم هاشمی نژاد درباره مفهوم وطن و زبان فارسی

وقتیکهازایرانحرفمیزنیمازچهچیزیحرفمیزنیم؟
وطنیکهدرذهنوضمیرشما-بلکهدرقلبشما-نقشبسته

چیستوازکجاست؟
سؤال مشا مرا به یاد یکی از داستان های حممد حجازی نویسنده می اندازد 
که در آن دو رقیب عشقی بر سر تصاحب دخرتی گاوهای نرشان 
را کل به کل می دهند تا با هم جبنگند. برنده ی این رقابت صاحب 
دخرتک خواهد شد. مردم ده مجع شده اند برای متاشا و گرداگرد زمن 
مسابقه حلقه زده اند. یکی از دو رقیب گاو نرش را مدتی در زمن 
مسابقه بسته بود و طبعًا گاو آخمته به خاک آجنا با شهامت و تعصب 
بیشرتی می جنگد و جدالشان به سود مهن گاو نر متام می شود. مردم 
حمل این زمن آخمته را »وطن« آن گاو نر می خوانند و به این رقابت 

ناعادالنه اعرتاض می کنند. 
به قول مشا در ذهن و  یا  از آن صحبت می کنند  وطنی که مردم 
ضمرشان، بلکه در قلبشان دارند، آیا دلبستگی و تعلق خاطر به مهن 
آب و خاکست؟ ما باید وطنمان را دوست داشته باشیم چون به ما 
خوراک می دهد، به ما سرپناه می دهد، امنیت ما را تامن می کند؟ 
حس متلک به غریزه وابسته است. غریزه خبش مهم از وجود جانوری ما 
را تشکیل می دهد. اغلب جانوران وحش حدود و حیطه ی زیست خود 
را با ترشح پیشابشان که بویناک است نشانه گذاری می کنند و اگر 
جانور دیگری پا از گلیم خود فراتر گذاشت و خواست به آن حمدوده 
دست دراز کند تا پای جان می ایستند و برای »وطن«شان می جنگند. 
این وابستگی که ما بر آن حس متلک اسم می دهیم هم در جانوران 
وحش و هم در آدمی منشا غریزی دارد. هر چند آگاهی آدمی که 
دارای قوه ی متیز و متایز است و خداوند او را به دانایی و شناسایی بد 
و خوب آراسته، به سطح فهم و فامهه آمده. متلِک خاک را به سامان 
قانون استوار کرده تا رعایت حرمی برای مهگان الزامی باشد و خیال 
جتاوز را راه ندهد به کسی، و مالکیت وطن را به مرز و تعین حدود بر 

اساس میثاق های بن املللی. 
از حرف های کلی که دانش مهگانی شده بگذرمی حاال و برومی سر 
جتربه های شخصی - تا ما را از فاضل منایی دور کند. بگذارید جتربه ی 
شخصی خودم را برای مشا مثال کنم که مسر زندگی آینده مرا تعین 
کرد و سرنوشت امروزی مرا ساخت. این کار ما را دور می کند از 

حرف های دهن پرکن پوک و توخالی. 
هنگام جوانی، پس از آن که روزنامه نویسی را رها کرده بودم، فرصتی برامی 
پیش آمد تا یک دوره روزنامه نویسی را در کالس های بنیاد تامسن، در 
انگلستان ببینم. چند ماه طول کشید این سفر. از درس روزنامه نویسی 
اساتید آن چیز دندان گری نیاموختم، چون پیشرتش در میدان عمل 
آن ها را آزموده بودم. اما بعد از چند هفته اقامت در غربت عوارضی 
بر من ظاهر شد، که انگلیسی ها خودشان به آن » هوم سیک« 
می گویند - یعنی دلتنگی؛ درد غربت؛ بلکه سودایی شدن جسم و 

جان برای وطن مالوف. 
من اهل مشال ایرامن، شهر کهنسال آمل. آمل می توانست زیباتر از این 
باشد که االنه هست. از وسط شهر رود هراز می گذشت که از آن 
جز آب باریکه یی منانده. دوتا پلی که روی رودخانه بود حاال منای شهر 
شده اند. مردم آجنا به سبب خوی زخمت نیمه ایلیاتیشان مشهورند. 
صدها سال است مردم آمل تابستان ها به ییالق می روند و نیمی از 
سال را در دل کوه ها سر می کنند. تا پیش از آنکه جاده هراز احداث 
شود با اسب و مال می رفتیم به این ییالق های خوش آب و هوا. شهر 
به دلیل مردابی بودن اطراف قابل سکونت نبود. ماالریا خیز بود و پر 
رطوبت. در سرزمن غربت اما اتفاق خارق عادتی افتاد برای من. دور 
از یاران و دیاران آشنا، جاها و فضاهایی که زیبایی آن ها را خاطره از 
دوران بچگی به چشم کرده بود در سفر ییالقی، در خواب خودش را 
نشان داد. مکان هایی که به خوامب می آمد در مسر کوچ ییالقی جا 
داشت و مهراه کناره ی هراز خروشان بود. کلرد و کرسنگ و رزکه 
در رؤیاهای شبانه من جا خوش کردند. بر این خواب های سوداخیز 
گرته یی از حسرت و حرمان نشسته بود. پاک سودایی شدم. چنن 
وابستگی به مکان را در جان خویش سراغ نداشتم اصال. وقتی که 
رؤیاها تکرار شدند و هر شبه، حسابی بی طاقت شدم. روزی که عزم 
وطن کردم وداعی بود نه تنها با دیار غربت، بلکه با آن خواب ها و 

سوداها هم. 

 آن موقع بود که دستم آمد حس وطن به یادها و یادمان ها مرتبط 
است. خاطره پایبند مشاست به سرزمن. اگر ندیدش بگرید، گرفت 
و گراته ی مشا می شود. در ادبیات شعری فارسی بیدار کردن خاطره ی 
خفته را شعری می دانیم که رودکی در ستایش خبارا گفته و خودش با 
ساز خودش برای شاه خوانده. هوش و قرحیه ی رودکی کاماًل به نقش 
مؤثر یادها و یادمان ها در ذهن بشری آگاه است. فهمیدم، مهان موقع، 
هرگز در دیار غربت زندگی منی توامن بکنم و اگر روزی ناچار شوم به 

مهاجرت، چندانی زنده خنواهم ماند. 
ولی آیا وطن واقعًا مهن غریزه ی آراسته و پراسته شده است به آگاهی و 
دانایی؟ آیا بسنده کردن به این حد و حدود اصاًل هر حد و حدودی، 
حضور آدمی را در هستی تنگ و ُترش منی کند؟ آیا در حس وطن 
آن  به  قدما  آنچه  دیگر؟  عواملی   ، دارد  دیگری هم وجود  درجات 
»ختته بند تن« می گفتند آیا مصداق مهن حد و حدود است؟ آیا 
در ساحت هایی از جان که غریزه می شکند، غبار فرو می ریزد و تن 
جسمانی دیگر حجاب نیست و جان با جانان یکی می شود مهن 
حکم جاریست؟ معلوم است که چنان حکمی با قواعد زندگی زمینی 
سر و کار دارد و در ساحت بی  سامان عرصه های دیگر جان، این 
عرصه وسعت ازلی و ابدی می یابد، حد و مرزی برای آن منی توانید 
تعین کنید. هستی حاال جوالنگاه مشاست. و این معجزه برای من 
هنگام سر و کله زدن با زبان فهمیده شد. سوء تفاهم نشود. نگفتم 
اتفاق افتاد. مدعی چنان جتربه ای نیستم - حاشا؛ بلکه چشم و گوشم 

تا حدی باز شد به این درک و فهم. 
ماچراممنونومدیونوطنمانبایدباشیم؟اینوطنمگرچه
بایدخودرا چیزیبهمادادهوچهلطفیدرحقماکردهکه

وامدارشبدانیم؟
 گمامن مشا وطن، یعنی این زاد و بوم را، در مقام پدر نگاه می کنید و 
این تشخص و تعن را برازنده اش می دانید؛ حامی بی  منت و منظور، 
نگهبان و نگه داِر دست و دلبازی که سایه اش باالسر مشاست. و 
در سایه فراگرش در امان هستید. مشا را پرورش می دهد و در عوض 
چشمداشت او از مشا رعایت مهر پدری - فرزندی، عزیزداشت او، و 
اگر پا داد و موقعش پیش آمد، جانفشانی برای اوست. اما اگر رنج 
و شکنجی که در زاد و بوم پدری متحمل می شوید از حد حتمل مشا 
گذشت الزم است دندان روی جگر بگذارید، سراکوفت را به جان 

خبرید، به قول سعدی، چونکه در اینجا زاده اید؟
به  مرا  است(  ستایش  قابل  )که  وطن  از  مشا  برداشت  مشا،  سؤال 
یاد آستانه ی هنضت مشروطیت می اندازد که شاعران پر حرارت » 
وطنیات« می گفتند و مردم را دعوت می کردند نه تنها به حفظ وطن 
و ارزش های آن، جانفشانی در راه آن. چون در آن موقع تزلزلی در 
بنیان وطن پیش آمده بود به سبب فساد سردمداران. قدرت های بزرگ 
آن دوره، روس و انگلیس، در سرزمن ما میداندار بودند و از وطن 
جز مهن نام منانده بود. وطن کاله نبود که اگر از سرتان برداشتند کاله 

دیگری برای خودتان دست و پا کنید. 
البته درد وطنی که مشا عنوان می کنید و نگرانش هستید کمکی با درد 
وطن آن دوره متفاوت است. این درد اختصاصًا رو به فرهنگ دارد. 
دردی که عمیق تر از درد دومی است. چون ایران برای من و مشا نه مهن 
مرز فعلی بلکه ایران بزرگ فرهنگی است. این فرهنگ دستخوش حتول 
بنیان کنی شده که گسرتش وسایل ارتباطی و جهانی شدن در پی داشته 
است. دیگر منی توان در مملکت را بست و مردم را از داشنت تازه ها 
حمروم کرد. اگر سختگری بکنید، حاال به هر دلیلی، دودش به چشم 
خودتان می رود. باد را منی توان زجنر کرد. نتیجه ی عکس می دهد. 

معضلی که اکنون باش روبه رو هستید. 
اکولوژی جامعه را دستکاری کردید آن وقت توقع دارید جامعه در 
جهت دخلواهتان پیش برود. وقتی پیش نرفت دیگران را مقصر قلمداد 
می کنید. جای سرکوفت زدن، جای گرفت و گر، باید برگردید به آن 
کیمیایی که داشتید و یک قرن است آن را عماًل پشت در گذاشته اید: 
معرفت. حتی پنهان و آشکارا دمشنی می ورزید به این گوهر. درد وطنتان 
درد کمبود و کتمان است. بالیی را که خودتان سر خودتان آورده اید 
به دیگران نسبت ندهید. طبیعی است وقتی که ساز و کار یک جامعه 
دستکاری شود این خودش را در مهه ی عرصه ها، خبصوص زبان، نشان 
می دهد. شلختگی در آن راه می یابد. نادقیق می شود زبان. چون زبان 
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آیینه زندگی مشاست. وقتی شخم می زنید به مملکت، چی توقع دارید 
بشود؟ جو می کارید توقع گندم دارید؟ 

چراآنقدرهویتایرانیبازبانپارسیدرآمیختهبلکهایرانی
بودنموکولزبانپارسیاست.اینزبانچهچیزدرخوددارد

کههویتماراشکلمیدهد؟
وقتی که به سبب حرفه ام، که نوشنت است، ناچار شدم غوته در زبان 
بزمن، و پا از کناره هایش به گودی هایش بربم، پس از مدتی دستم آمد 
چه اشتباهی می کردم وطن را به مهن آب و خاک پذیرفته بودم. 
دیدم وطن ساخت ها و ساحت هایی دارد که آب و خاک معنای 
واقعیش را از آن می گرد. انس با زبان - فارسی - در من تبدیل 
شد به یک رابطه عاشقانه. این انس آسان به دست نیامد. مثل هر 
عاشقی کرمشه هایش را می بایست حتمل کنم. فارسی زبان رموکی 
است؛ دستگریز. تا اهلی شود با تو و رازش را بر تو آشکار کند 
مرارت ها باید بکشی. خود این رنج های عاشقی، البته، شرینی های 
خودش را دارد. وقتی که فارسی رازش را بر من آفتابی کرد و گوهرش 
را بر من آشکار کرد دانستم با من اخت شده است. آن گوهر هم 
پنهان و هم آشکار موسیقی ست. مهگوهری موسیقی با معرفت را 
دریافتم- دو جلوهی آمسانی را. اسر آن شدم و این اسارت را با 
مناعت عاشقانه به آزادی گرفتم. کارگزاران کالم، این خادمان زبان 
فارسی ندامن از کجا این راز، این گوهر توامان را می شناختند. تقریبًا 
تا پایان های قرن ششم هجری در تالیفات این اساتید مشا این جتلی 

را دریافت می کنید. 

فارسی  زبان  باعث شد  آمادگی اش  فارسی و  زبان  سازش پذیری 
زبان معرفت شود. جوهر معرفت با فارسی در آمیخت، فارسی 
بار  نثر،  و  نظم  از  فارسی،  ادبیات  معرفت. کل  با  شد  یگانه 
گرفت از آن. حتی در حیطه ی کالم هم منحصر مناند. قابلیت 
آمسانی فارسی، فرهنگی را شکل داد که نورش در مهه ابعاد زندگی 
تابید. موسیقی، نگارگری، صناعت های گونه گون، مهه، پرتو مهن 
شناخت را می تاباندند. طبع این کارگزاران فرهنگی خو گرفت با 
معرفت. جز به وضو نزدیک منی شدند به قلم یا زمخه. معرفت 
در گرو پاکی و صداقت و بی ریایی بود. آنچه از ایشان پدید 
می آمد رنگ تقدس داشت، از مکمن غیب می آمد. خودشان را 
واسطه می دانستند نه عامل. پدید آرنده او بود به باورشان. مفتخر 
میوه دار  درخت  بود.  آشکار  خرسندیشان  رابطه،  این  به  بودند 
بودند که میوه می دادند و منت سر کسی منی گذاشتند بابت این 
از آن روح  نگاه می کنیم رنگی  امروزه که  میوه ها  این  بارآوری. 
خرسندی  با  را  امانت  بار  بردند،  را  تن  دارد.  معرفت پیشه شان 
کشیدند و نشانه ی روحی را که با ملکوت مرتبط بود برای ما جبا 
گذاشتند. کشف ایرانی ها در زمینه ی معرفت تقریبًا به متام حوزه ی 
جغرافیایی که فارسی توانست نفوذ کند، راه کشید. به این حوزه 

است که ما ایران فرهنگی می گوییم. 
از این بابت، یعنی زبان فارسی، خاک بوم، رنگ تقدس گرفت. پیش 
ازین وقتی که بزرگان و فرهیختگان می گفتند این سرزمن اهورایی 
است و مردم آن ودیعه اهلی اند، من آنرا در جزو مالحظات می گرفتم 

و با خودم می گفتم دارند با این سخنان امران و پادشاهان مستبد 
را رام و خام می کنند تا آن ها نسبت به رعیت هایشان رعایت داشته 
باشند و کمرت خونریز باشند. اما وقتی که بیشرت تامل کردم این اعتقاد 
در من قوی تر شد که آن ها به گفته ی خود اعتقاد داشتند. به باورشان 
واقعًا این سرزمن اهورایی بود. آیا هنوز مهان است که بود؟ این مقوله 

با حیات زبان فارسی مرتبط است. 
میترسمسؤالمتلخباشدوجوابشتلختر.امادلبهدریامیزنم
ومیپرسم:آیندهیزبانفارسیراچطورمیبینید؟اینراهیکه

امروزمیرویمبهکجامیرسد؟
حدس می زمن این آشفتگی مهگانی که ناظرش هستیم مشا را نسبت به 
آینده ی فارسی نگران کرده است. دل قوی دار. فارسی دریایی است 
که پایاب ندارد. مهه چیز را در دل خود حل می کند. در ابتدای 
قرنی که االنه به سر می برمی مردان فاضلی که درد فارسی داشتند و 
نگران آشفتگی در زبان بودند، کسانی مثل مرزا حممد قزوینی و 
عباس اقبال آشتیانی، نبود در نوشته هاشان که با خشم و خروش از 
کاربرد فارسی قلم به دست های مطبوعاتی ایراد نگرند و بد و براه 
نگویند. این قلم به دست ها حمصول هنضت مشروطه بودند و حاال یا 
برای شهرت طلبی یا حتریک مردم »جنیب« به میدان آمده بودند. غالبًا 
برای اخاذی به آدم های سرشناس گر می دادند و کاسبی می کردند. 
عاقبت انتقادهای اساتید نتیجه داد. با اینهمه اما هنوز »عرض اندام« 
در دهن ها حضور دارد! من نگران واژه سازی جوان ها نیستم. آن ها 
جهان خودشان را با این کار تعبر می کنند. واژه ی خفن را من و مشا 

هم یکی دوبار شده، حمض طنز و طعنه مصرف کرده امی. 
نگرانی من از تاثر آنچه می گویند »رسانه« هست. کمرت مطبوعات 
و بیشرت رادیو و تلویزیون. آن ها برد بیشرتی دارند و تاثر گذاری آن ها 
به سبب ماهیت دیداری و شنیداری شان بیشرت است. وقتی که در 
تلویزیون می بینید که یک طلبه جوان و از قضا خوش قیافه کلمه ی 
انگلیسی آیتم را با خنده یی خفته در چشم ها، رو به دوربن، چندبار 
تکرار می کند تا به خماطبان جوانش بفهماند او هم چیزکی از ادبیات 
مورد استفاده آن ها می داند و او را از خودشان بدانند - آدم به راستی 
غصه اش می شود. این را می توانید قورت بدهید، اما وقتی که کلمات و 
عباراتی مثل خواهشًا و معرف حضورتان هست و حسرت برانگیز را از 

»رسانه مردمی« می شنوید جاش هست یقه پاره کنید. 
است؛  هیچ  فارسی  عظمت کوه آسای  برابر  در  چیزها  این  اما 
»علف اّیام« است به تعبر موالنا. به پروپای جوانان نپیچید بابت 
واژه سازیشان. مگر عباراتی نظر »فزرتش شده قمصور« یا » قزمیت« 
یا هزاران واژه نظر این را که معنی هم ندارند مشا از دایره ی واژگان کنار 
می گذارید؟ فارسی هم معنوی ست هم مردمی. با مراثتان امانتدار 

باشید. 
سرگرمی  برای  جربئیل  شبی  را که  قصه یی  از  تکه ای  بگذارید 
مرتبت  ختمی  حضرت  بازگو کنم.  برایتان  می گوید  حضرت 
شبی خوابشان منی برد. خداوند جربئیل را فرستاد تا با قصه گویی 
حضرت را آرام کند. بی خوابی حضرت بابت نگرانی از گناهان 
امت بود. در میانه ی قصه ی دهم حضرت که خوابشان برده بود 
از خواب بیدار می شوند. حضرت باقی قصه را طلب می کنند. 
جربئیل حضرت را متوجه مرغی می کند که بر سر درخت نشسته 
و پاره یی گل در منقار دارد. جربئیل می گوید مرغک می خواهد با 
این پاره گل که در منقار دارد متام دریاها را گل آلود کند. حضرت 
تعجب می کند. جربئیل می گوید: گناه امت تو به قدر مهن پاره 
گل است در دریای رمحت خدا. که صدها و هزاران برابر بیشرت 

از دریاهای زمن است. 
فارسی مهان دریاست. چرا فکر می کنید چند گل منقاری بتواند آن را 

گل آلود یا مغشوش کند؟ 
آنچه باید نگرانش باشیم از دست فرو گذاشنت معرفت است که گوهر 
زبان فارسی بوده و، کم و بیش، هنوز هم هست خوشبختانه. اما 
برتسید از روزی که هویت فرهنگی مشا که با پدیده ی شناخت پیوند 
خورده است کارکردش را از دست بدهد. یعنی گوهرش را از من و مشا 

پنهان کند یا دریغ بدارد. آن وقت وامصیبتا!
صفی الدین بلخی در کتاب فضائل بلخ که در قرن ششم تالیف شده، 
می گوید زبان فارسی زبانی دینی و مقدس است. و حدیثی نبوی را از 
قول حسن بصری نقل می کند: »اهل هبشت را زبان پارسی است«. 
پارسی دری اهل بلخ زبان مشرتک ما هم هست. و تلوحیًا بلخ را به 

دلیل آنکه زبان اهل آجنا پارسیست، مهانند هبشت برین می انگارد. 
آیا هتران مشا ، چون بلخ، هبشت است؟ صادقانه می پرسم آیا تصور 

مشا اینست که در هبشت زندگی می کنید؟
در  سنایی  شاعر.  سنایی  از  یادی  با  را  پرگویی  این  بدهم  خامته 
سکرات مرگ، پیش از رفنت، چیزی زمزمه می کرد. گوش دادند. بیتی 
می گفت: باز گفتم هرچه گفتم چونکه نیست/ در سخن معنی و 

در معنی سخن. 
مقصود  به  وافی  آورده اند که  »بازگشتم«  واقعه  این  ناقالِن  برخی 
نیست. »بازگفتم« ترجیح ماست. چون یکی از معانی فراموش شده 

»بازگفنت« پرت و پال گفنت و سخن یاوه راندن است. 
فریب سخن سنایی را خنورید، سر و کار عرفان و عارفان با نقیضه 
است. خواجه عبداهلل گوید، انصاری، صوفی نباشد آنکه ضدّین را 

معتقد نباشد.  
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کتاب اول با دسر کیک 
بادمجان

  حسین قره

سیاهمشق/روایات

روزی خدمت استادی جهت تلمذ و عرض ارادت و خاکساری دوزانو 
نشسته بودم. چشم از دهانش برمنی داشتم که مبادا نغزی و مغزی 

بگوید که از دستم برود. 
اما پیش تر از این حلظه و برای این که حسابی شرین عسل باشم، 
نیم ساعتی زودتر از مهه شاگردان به خانه استاد رسیدم و از حیاط 
خمتصر رد شدم و در زیر زمن دیدم ای بابا، از ما شرین تر و عسل تر 
فراوان است و مجعیت نسوان و ذکور سبیل در سبیل و مقنعه در مقنعه 

نشسته اند که استاد تشریف بیاورند تا درس شروع شود. 
شاگردان پراکنده و در گعده های دوتایی و چندتایی در گفت وگوهای 
بی در و پیکر قبل از شروع کالس غرق بودند که الکی مثال »بله، 
هوا خوب است«، »اگر باران می زد البته یک طور دیگر می شد«، 
»بنده پاییز را دوست دارم«، »اتفاقا بنده هم پاییز را دوست دارم«. 
کسانی هم تک افتاده در افکار بی خود و بی جهت قبل از کالس 
که »بله، من چقدر االن عمیقم و دارم فکر می کنم که خب شاید 
من هم پاییز را دوست داشته باشم«. حقیقتش را خبواهید، فرصت را 
غنیمت مشردم و خود را به کتاخبانه رساندم. کتاب خوش وزنی را پیدا 
کردم که با روزنامه ای جلد شده بود. زودی کتاب را زیر بغل زدم - با 
این که امسش را خنوانده بودم - ولی برای این که فرصت را از دست 
تواضع سایر شاگردان گرفته باشم، زرتی پریدم و جلوی تشکچه استاد 
نشستم و برای این که شرمسار این عمل ناجوامنردانه خود نباشم و نگاه 
بغض آلود مهکالسی ها را نبینم، زودی الی کتاب را باز کردم. کتاب 
وزین »کتاب اول« بود و پر بود از مشاره تلفن و آدرس و... موقعیت 
پیچیده شد؛ نه می توانستم کتاب را سر جایش بگذارم، نه می شد از 
کتاب استفاده نکنم. فشار نگاه ها را هم حس می کردم. پس خیلی 
موقر شروع کردم به نت برداری از کتاب اول که مثال ماست بندی 
حسن آقا، جردن، خیابان اول، دست چپ، مشاره تلفن و... با خط 
نستعلیق خوشی که دارم، با جزئیات شروع کردم به نوشنت، طوری 
که دیگران خیال کنند 20 سال بوده دنبال این کتامب یا کفو بوعلی، 
»اغراض مابعدالطبیعه« فارابی را به دست گرفته ام و تازه دارم با فهمیدن 
ارسطو حالی می برم، فارغ حال مجع. »ت« ماست بندی حسن آقا را 

هم چنان می کشیدم انگار شعر حافظ مشق می کنم. 
بگذرمی. استاد با چهره یک کمی منقلب وارد شد و مهه ما شوق زدگان، 
مبهوت ورود این جور عرفانی استاد دورش حلقه زدمی. استاد بعد از عذر 
تقصر از تأخر، حقیقت مطلب را خیلی خلت جلوی ما آویزان کرد: 
"بله، والده بچه ها امروز آش پخته بودند و از آن جایی که خنود آن نپخته 
بود، ما دچار قبض و بسط شدمی و حاال این جور منقلبیم و..." بعد 
خطاب به مجع گفت: "کسی شربت »آلومینیوم ام جی« مهراه ندارد؟" 
از ذهن خبیث من گذشت: "آخه کی مهراهش شربت آلومینیوم ام جی 
داره" که یکی مهزمان با خباثت بنده فریاد زد: "استاد من دارم و جالب 
این جاست که من هیچ وقت این شربت را مهراه خودم نداشتم و امروز 
از قضا بی خود و بی جهت به دمل افتاده بود با شربت آلومینیوم ام جی 
از خانه خارج شوم." بنده آن وسط مبهوت کتاب اول به دست مانده 
بودم که ماجرا چیست؟ که استاد دو قاشق سوپ خوری از آلومینیوم 
ام جی سرکشید و رو به مجع گفت: "دوستان من، خنود آش را باید از 
شب قبل خیساند. باید یکی، دو بار آبش را عوض کرد و سحر باید 
خنودها را پیش و بیش از دیگر حبوبات جوشاند و..." الغرض استاد تا 
رخینت رشته آش، رشته سخن را رها نکردند و شاگردان، عن بازنویسی 
من از کتاب اول، خط به خط تراوشات استاد را می نوشتند و استاد از 

حکمت زندگی روزمره و ارزش این و آن می گفت. 
بگذرمی. جلسه بعد بنده دوباره مهان طور رفتم و این بار بدون این که 
کتابی بردارم، سر جای قبلی نشستم که دیگر معلوم شود آن جا، جای 
من است و آن دوست مهکالسی هم که در شهود خود آلومینیوم ام 
جی داشت، کنار دست من نشست که احلق و االنصاف باید او 
جای من می نشست. بنده خمتصر تعارفی کردم، ولی آن دوست از 
سر تواضع انگار که حضور استاد را هر جا و هر زمانی درک می کند، 
مرتبه روبه روی تشکچه استاد را به من داد. بنده مهیا برای نوشنت جلسه 
دوم که استاد این هفته ثقل سرد کرده بودند و از فواید قورمه سبزی و باز 
حکمت زندگی روزمره و ستایش این و آن  که سبزِی قورمه را با ماشن 
خرد نکنید و با چاقو این طوری ساطوری کنید و چه و چه. خالصه 
دردسر ندهم، چند جلسه بعد هم مهن بود و شاگردان هم می نوشتند 
و من دیگر حمضرش نرفتم، ولی شنیدم آن قدر جو این حکمت استاد 
را گرفته که رفته بود برنامه آشپزی تلویزیون خورشت غوره مسمایی درست 

کرده بود که بیا و ببن؛ با دسر کیک بادجمان. 
الغرض این که بعضی آن قدر در ستایش روزمره و مهن که هست، 
مانده اند که یادشان رفته زندگی باید ارزش زیسنت داشته باشد و آن 
ارزش با ری کردن برنج طارم و جا افتادن خورشت قیمه و نرخینت کباب  
کوبیده از سر سیخ به دست منی آید. زندگی به ارزش هایی نیاز دارد که 

روزمره در عرض آن معنا پیدا می کند.  

»پسرکی با پیژامه 
راه راه«
جان بوین
ترمجه هرمز عبداللهی
نشر چشمه
1393

فیلمش به زیبایی 
رمان نیست. هرچند 
فیلم هم در نوع 
خود بسیار تاثرگذار 
است و بعد از فیلم 
»زندگی زیبا است« 
اثر روبرتو بنینی یکی 
از مالمی ترین فیلم ها 
درباره فجایع جنگ 
جهانی است ولی 
در رمان حسی 
عجیب وجود دارد 
که در فیلم این 
حس به خماطب 
منتقل منی شود. 
داستان کودکی 
آملانی که پدرش به 
سرپرستی اردوگاهی 
دورافتاده منصوب 
می شود و پسرک 
که یک روز از سر 
کنجکاوی و سرگرم 
شدن حوالی اردوگاه 
که پر از زندانیان 
یهودی است گشت 
می زند با پسرکی 
پیژامه پوش در آن 
طرف سیم های 
خاردار آشنا می شود 
و دوستی خوبی 
بینشان شکل 
می گرد و در هنایت 
قرار می گذارند 
پسرک هم با لباس 
زندانیان به آن طرف 
سیم های خاردار 
برود تا با زندگی اسرا 
آشنا بشود. ولی از 
قضا قرار است در 
مهن روز زندانیان 
به اتاق گاز فرستاده 
شوند. فضای رمان 
بسیار آرام و کش دار 
است و خواندنش 
خواننده را آرام آرام با 
خود به پیش می برد.

داستانجلد

از فضل پدر 

 حامد یعقوبی

یاد کردن از میراث نیاکان؛ ما آدم های بی چیزی هستیم
یا سرمایه مان از پارو باال می رود؟ 

گفــت: گنــدش را درآورده ای. بــه خــودت تــوی آینــه نــگاه کــن؛ پــاک 
از ســر و رخیتــت  ارجتــاع و واپس گرایــی  َســَلفی ها شــده ای.  شــبیه 
می بــارد؛ ریشــت را بلنــد کنــی بــا مالعمــر و ابوبکــر البغــدادی مــو 

منی زنــی . 
گفتــم: مــن؟ مطمئنــی اشــتباه نگرفتــی؟ خواب منــا نشــدی؟ شــلوار 

جینــم بــه ســلفی ها می بــرد یــا صــورت تراشــیده ام؟ 
گفــت: البغــدادی هــم قبــل از این کــه ردا و دســتار بــه بــر و ســر 
کنــد، شــلوار جــن و پرهــن مــارک  می پوشــید. ســاعت مچــی اش را 
تــوی عکس هــای قبــل از خلیفــه شــدن ندیــده ای؟ بــه شــلوار و پرهــن 
و کفــش نیســت؛ افــکارت شــبیه ســلفی ها شــده اخــوی؛ افــکارت! 
ظاهــر و دک و پــزت بــه ماکســیما می بــرد، باطــن و فکــر و خیالــت 
بــه پیــکان 48. بــه روغن ســوزی افتــاده ای؛ از رده خارجــت نکننــد، 

هــوا را آلــوده می کنــی. 
گفتــم: فکــر منی کنــی زیــادی داری تنــد مــی روی؟ الاقــل بگــو گناهــم 
چیســت تــا زیــر مششــر غمــت رقص کنــان خــودم را بــه بــاد فنــا بدهــم. 
بیــا ایــن ســیگار را بگــر، بعــد درســت تعریــف کــن ببینــم ایــن دادگاه 

تفتیــش عقایــد چیســت کــه راه انداختــه ای؟ 
گفــت: دادگاه تفتیــش عقایــد نیســت؛ فقــط می خواهــم بــدامن تــا کــی 

می خواهیــد تــوی کرگــدن دندان هــای دایناســورها را بشــمرید؟ 
گفتم: دندان دایناسور؟ 

رشــید الدین  جمســمه  مانــده  مهــن  دایناســور.  دنــدان  بلــه،  گفــت: 
وطــواط را تــوی جملــه نصــب کنیــد. آن قــدر عقــب عقــب می رویــد کــه 
می ترســم از آن  طرف بام پاین بیفتید. موضوع این مشاره چیســت؟ 

گفتم: نیاکان. هبرت است بگومی در ستایش نیاکان. 
گفــت: نگفتــم؟ شــاهد از غیــب رســید. حریــف جملــس مــا خــود 
بســتند.  او  بــر  پرایــه ای  علی اخلصــوص کــه  می بــرد/  دل  مهیشــه 
گذشــته گرایی ادبــی کافــی نبــود، تقدیــس نیــاکان هــم هبــش اضافــه 

شــد. 
گفتــم: اوال کــه کرگــدن بــه گذشــته گرایی شــناخته منی شــود؛ احتمــاال بــا 
یــک جملــه دیگــر اشــتباهش گرفتــه ای. ثانیــا ایــن مهــه شــعر و قصــه مــدرن 
کافــی نیســت بــرای این کــه قضاوتــت را نادرســت و عجوالنــه بدانــی؟ 
چاپــش  فقــط  مشــا  و  نوشــته اند  دیگــران  را  قصــه  و  شــعر  گفــت: 
کرده ایــد. سیاســت جملــه را از مطالــب جلــدش می شــود تشــخیص 
داد. نوشــته ها را کســی خبوانــد، بقایــای دروازه هــای بلــخ و خبــارا را 
از البــه الی کلمــات پیــدا می کنــد. ســعدی و حافــظ و مولــوی و 
فردوسی و عزیزالدین نسفی و سیدعلی مهدانی و عطار و بایزید و 
جنیــد و ســهروردی و عن القضــات کــم بودنــد، آبــا و اجدادمــان هــم 
اضافــه شــدند. انــگار نــه انــگار دنیــا عــوض شــده و دارمی در عصــر 

تکنولــوژی زندگــی می کنیــم. 
گفتــم: عــوض شــدن دنیــا چــه ربطــی بــه نیــاکان دارد؟ اگــر بــه حقــی 
مــدرن  یعنــی  باشــیم  بی توجــه  دارنــد،  مــا  بــر گــردن  نیاکامنــان  کــه 
شــده امی و واپس گرایــی و حتجــر را عقــب رانــده امی؟ ایــن حــرف کــه 
خیلــی خام طبعانــه اســت. زمانــی بعضــی روشــنفکران معتقــد بودنــد 
بــا عــوض شــدن خــط فارســی می تــوان مــدرن شــد و بــه قافلــه علــم 
و تکنولــوژی پیوســت ولــی زمــان مشــخص کــرد حرف هایشــان پایــه 
و اســاس درســتی نداشــته. مگــر ترکیــه کــه لبــاس عثمانــی را درآورد و 
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به مهاجنایی که از آجنا آمده امی. 
کجا؟ ما از کجا آمده امی؟ آیا 
جز ما هیچ موجودی هست 
که با خود کلنجار برود که 
"از کجا آمده ام، آمدمن هبر 

چه بود/ به کجا می روم آخر 
ننمایی وطنم"؟ وطن ما اینجا 

نیست. این را بیش از دیگران، 
شاعران گفته اند. حکیمان نیز 

گفته اند اما مقدم برمهه آهنا 
پیامربان مبعوث شده اند تا به 

مهن نکته مهم تذکرمان دهند. 
آهنا با حرف ها و رفتارشان 

سعی بلیغ کرده اند تا گرد 
نسیان را از روی ذهن و دملان 
بزدایند و به یادمان بیاورند که 
وطنمان جای دیگر است و 
اینجا - هرچه که هست، با 
مهه زرق و برق و زیبایی اش- 

موقتی و گذرا و بی اعتبار 
است. نیک که بنگری زیبا هم 
نیست، اصالتی هم ندارد، با 

پلشتی و پلیدی هم درآمیخته. 
نیستی ست هست منا، در 
حالی که وطن اصلی مان، 

هستی ست نیست منا.
 مهم ترین آموزه انبیاء 

-علیهم السالم- مهن است 
که "حساب بنی آدم از 

دیگر خملوقات سواست و 
گوهر وجودی  اش ربطی 

به ماده ندارد. از پس این 
دنیا آخرتی ست که آفریننده 

مبعومثان می کند، بازخواستمان 
می کند و اعمال و گفتارمان 

را می سنجد و عقوبتمان 

می کند، بسته به کردار و 
پندارمان به هبشت یا به 

دوزمخان می فرستد." حتی 
اگر پیامربان هم مبعوث 

نشده بودند، یا صدایشان 
به ما منی رسید، پیامربهای 

درونی مان مانع می شوند تا در 
مرداب دنیا فرو رومی. چیزی 
هست درومنان که ما را به 

جهانی دیگر دعوت می کند. 
کافی ست به دریا بنگرمی، 
سربلند کنیم و ستاره ها را 

ببینیم، یا حتی گل های سرخ 
و برگ های سبز را در باغ 
و بوستان متاشا کنیم، شعر 

خبوانیم، موسیقی بشنومی یا هر 
چیزی که بتواند از مناسبات 
دنیا منتزعمان کند. درون ما 
فیلی است که هندوستان را 

یک بار در جملسی 
یکی از استادان 

بزرگوار را دیدم که 
از سر لطف و 

ضعیف نوازی، شاید 
هم بر سبیل تعارف 
و تشویق گفت که 

»کرگدن را می خوامن 
و نوشته هایت را 
می بینم.« اولش 

خوشحال شدم و 
به خودم بالیدم و 

پیش حاضران قمپز 
در کردم، اما بعد 
که خواستم برای 
مشاره بعد سرمقاله 
بنویسم ترس متام 

وجودم را در برگرفت 
و چنان که سِر 
جلسه امتحان 

نشسته باشم دست 
و دمل لرزید که مبادا 
آبرومی جلوی استاد 

برود. مِن یک چشم 
چه می توامن بنویسم 
که به ذائقه استاد 
بینا خوش بیاید و 

کامش را تلخ 
نکند؟ حاال اتفاقی 
که افتاده این است 
که تعداد استادهای 
باسواد و اهل فضل 
کرگدن زیاد شده  و 

از این حیث کار من 
و مهکارامن حسابی 
سخت شده. قبال 
اگر اشتباه می کردمی 

به روی خودمان 
منی آوردمی، حاال 

اما به حمض ظهور 
خطا، چه در فرم 
و چه در حمتوا، از 

شش جهت سرزنش 
می شنومی و تذکر 
دریافت می کنیم. 

یک قدری کار 
سخت شده، اما 

کــت و شــلوار غربــی پوشــید و خــط و فرهنگــش را 
فرامــوش کــرد، شــریک متــدن غربــی شــد؟ طــرف بــه هــر 
ســازی کــه می زننــد می رقصــد، ولــی اجــازه منی دهنــد 

پایــش بــه احتادیــه اروپــا برســد. 
گفــت: مــن کاری بــه ترکیــه نــدارم. حرفــم ایــن اســت 
کــه تــوی ایــن گــوری کــه مشــا بــاالش آه و نالــه راه 
انداخته ایــد، مــرده ای نیســت. از مــراث گذشــته اگــر 
کاری ســاخته بــود، دیــوار تاریــخ ایــران فــرو منی رخیــت. 
تاریــخ  مضحکــه قاجــار و هپلــوی نشــانه حبــران آن 
اســت. اگــر قــرار بــود از چــاه گذشــته آبــی جبوشــد، 
پانصــد  و  هــزار  دو  آن جشــن های  بــا  دوم  هپلــوی 
بــار خــودش را  ســاله و میــل مبهــم کوروش گرایــی، 

بســته بــود. 
و  نویســندگان  و  شــاعران  بــه  رجــوع  تــو  گفتــم: 
عرفــا را بــا آن شوونیســم مبتــذل مقایســه می کنــی؟ 
جســت وجوی حکمــت در شــعر فردوســی و حافــظ 
را بــا فالنــی خبــواب کــه مــا بیــدارمی، یکــی می دانــی؟ 
این کــه  اســت. ضمــن  چیــزی  خــوب  هــم  انصــاف 
بیهــوده ای  تفکــر گذشــتگان کار  بــه  رجــوع  اگــر 
اســت، حــرف آن مــرد آملانــی کــه معتقــد بــود بایــد 
امســی  چــه  رجــوع کــرد،  پیشاســقراطی  بــه حکمــت 

داشــت؟ 
گفــت: تــو هــم کــه داری حــرف بعضی هــا را بلغــور 
می کنــی. بایــد حــدس مــی زدم از ایــن گذشــته گرایی 

مرجتعانــه دم خــروس فاشیســم بــرون خواهــد زد. 
بــه  گفتــم: اوال مــن منــی دامن از کجــای حــرف مــن 
فاشیســم رســیدی. ثانیــا هیتلــر در قندهــار و تربیــز کــه 
بــه دنیــا نیامــد؛ نژادپرســتی فاشیســتی مگــر حمصــول 
می کنــی؟  مغلطــه  چــرا  ثالثــا  نبــود؟  مــدرن  دنیــای 
طــول  در  مــا  پــدران  ببینیــم  می خواهیــم  مــا  این کــه 
ارث گذاشــته اند،  بــه  مــا  بــرای  چیــزی  چــه  تاریــخ 

اســت؟  فاشیســتی 
در  ســر  مــن  امــا  نیســت  فاشیســتی  نــه،  گفــت: 
و  تــو  حســاب  حــرف  منی شــوم  متوجــه  منــی آورم. 
کرگــدن چیســت. آملانی هــا و فرانســوی ها و ژاپنی هــا 
و چینی هــا هــم نیاکانــی داشــته اند؛ از زیــر بتــه کــه 
بــه دقیقــه فیلشــان  عمــل نیامده انــد. چــرا آن هــا دم 
یــاد هندوســتان منی  کنــد و از کیســه پدرانشــان خــرج 
منی کننــد؟ می دانــی چــرا؟ بــه خاطــر این کــه از امــروز 
رانــده نشــده اند و از واقعیــت فاصلــه نگرفته انــد. بــه 
خاطــر این کــه جایــی در دنیــای جدیــد دارنــد و جمبــور 
نیســتند خودشــان را بــا زور بــه گذشــته بچســبانند. 
گفتــم: حرفــت را می فهمــم امــا مهــن دنیــای جدیــد 
هــم بــا رجــوع بــه تاریــخ یونــان و روم شــکل گرفــت. 
ضمــن این کــه چــه کســی گفتــه تــالش بــرای مهزبانــی 
بــا گذشــتگان بــه معنــی در جــا زدن اســت؟ اگــر مــا 
از گذشــته بــربمی، کارمــان راه می افتــد؟ االن حافــظ 
و ســعدی خمــل پیشــرفت تکنولوژیــک هســتند و اگــر 
درســت  چیــز  مهــه  بســوزانیم،  را  آن هــا  کتاب هــای 
می شــود؟ کســروی هــم مهــن اعتقــاد را داشــت وقتــی 
کتابســوزان راه انداخــت. او هــم معتقــد بــود خوانــدن 
بعضــی کتاب هــا - کــه از قضــا کتاب هــای مهمــی 

هــم بوده انــد - کار لغــو و بیهــوده ای اســت. 
گفــت: حــرف مــن را بــا اعتقــاد کســروی یکــی نکــن. 
مــن می گــومی خودتــان را زیــاد درگــر گذشــته کرده ایــد. 
نــدارمی.  قــدمی  دنیــای  ظواهــر  بــه  مــا کاری  گفتــم: 
اعتقــاد دارمی پــدران مــا در طــول تاریــخ، انتخاب هایــی 
داشــته اند کــه مــا امــروز دارمی نــان ایــن انتخاب هــا را 
می خــورمی. بــه کشــورهای منطقــه نــگاه کــن. حــال و 
روز کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس را ببــن. ایــن حنــو 
از زندگــی کــه مــا امــروز دارمی، تــا حــد زیــادی متاثــر 
از رویــه ای اســت کــه پــدران مــا داشــته اند. ایــن زبــان 
آن هــا  این کــه  نگــر. ضمــن  دســت کــم  را  فارســی 
مــا را بــا اســالمی آشــنا کردنــد کــه تفــاوت زیــادی بــا 
اســالم عربســتانی ها و مصری هــا و... دارد. بــه هــر 
جــای تاریــخ ایــن کشــور رجــوع می کنــی، چیــزی بــرای 
آموخــنت دارد. از شــعر و حکمــت و فلســفه بگــر 
تــا علــم سیاســت و کشــورداری. خالصــه ایــن وطــن، 

مصــر و عــراق و شــام نیســت. 
گفــت: مهــن شــاعران و نویســندگانی کــه ازشــان دم 
می زنــی در زمــان خــود غریــب و بیچــاره بودنــد. مگــر 
حافــظ منی گفــت: فلــک بــه مــردم نــادان دهــد زمــام 
مــراد/ تــو اهــل دانــش و فضلــی مهــن گناهــت بــس. 
نادانــی و  از جهــل و  ناصرخســرو  مگــر ســنایی و 
ناجوامنــردی و پســتی گالیــه نکرده انــد. آن هــا تــوی 

بورکینافاســو کــه زندگــی نکــرده  بودنــد، حمصــول مهــن 
تارخیــی بودنــد کــه داری ازش دفــاع می کنــی. 

گفتــم: فکــر معقــول بفرمــا گل بی خــار کجاســت؟ 
ضمــن این کــه مــن منی خواهــم از عملکــرد نیاکامنــان 
سپری شــده  قرن هــای  از  یــا  بکنــم  متعصبانــه  دفــاع 
مدینــه فاضلــه افالطونــی بســازم. بــه خیالــت آتنی هــا 
نزدنــد دخــل ســقراط را بیاورنــد؟ امــا متــدن مــدرن از 
دل مهــن آتــن بــرون آمــد. دارم می گــومی هومشنــدی 
و شــیوه ســلوک نیــاکان مــن و تــو بــود کــه باعــث شــد 
مــا هنــوز بتوانیــم بــه فارســی حــرف بزنیــم، بتوانیــم شــعر 
ســعدی و حافــظ خبوانیــم، تکلیفمــان بــا دیــن و آیــن 
روشــن باشــد و در عــن حــال دســت و پــا شکســته 
حنــوی از ایرانــی بــودن را درک کنیــم. جتربــه محلــه مغــل 
جتربــه ســاده ای نبــود؛ مغول هــا خــاک کشــور را بــه 
توبــره کشــیدند امــا عاقبــت در دل فرهنــگ بومــی و 

دینــی ایرانی هــا حــل شــدند. 
بــه  مــردم  کــرده.  فــرق  دنیــا  امــروز  امــا  گفــت: 
خاطــر یــک مهربگــر فرنگــی دو ســاعت جلــوی در 
اخــرا  فیلمــی را کــه  ســاندویچی صــف می کشــند. 
اینرتنــت پخــش شــده، ندیــده ای؟ خربنــگاری  تــوی 
نفــر خواهــش  بیســت  ده،  از  مــی رود  میکروفــن  بــا 
نــه،  غــزل  یــک  خبواننــد؛  ســعدی  از  بیتــی  می کنــد 
یــک بیــت. حمــض رضــای خــدا در ایــن مجــع یــک 
نفــر پیــدا منی شــود کــه بتوانــد خواهــش مصاحبه کننــده 
را اجابــت کنــد. فــرض کــن حرفــت درســت باشــد، 
امــا گذشــته ها گذشــته. وضــع امــروز خراب تــر از آن 

تــو فکــر می کنــی.  چیــزی اســت کــه 
گفتم: یعنی چی؟ روشن تر بگو. 

پــی  رفتــم  ســر کــردمی  بــه  دســت  را  مغــول  گفــت: 
کارش؟ درســت. چــه ربطــی بــه امــروز دارد؟ حــرف 
دایــره  حکــم  مــدرن.  دنیــای  در  بــودن  ایرانــی  از 
چهارضلعــی را دارد. اصــال چیــزی از ایرانــی بــودن 
باقــی منانــده اســت. از کــدام نیــاکان حــرف می زنــی؟ 
طــرف حوصلــه پــدر و مــادر خــودش را نــدارد، بــه 
مهن هایــی  فکــر کنــد؟  قبلــش  ســال  هــزار  اجــداد 
را  تــو  نوشــته های  فکــر می کنــی می نشــینند و  کــه 
ماهــواره ای  شــبکه های  بــه  چشمشــان  می خواننــد، 
اســت تــا ببیننــد کجــا ویالســازی شــده، دســت زن 
و بچه شــان را بگرنــد و برونــد آن جــا تفریــح کننــد. 
مغــول  زور  بــه  ربطــی  غربــی کــه  دنیــای  جذابیــت 
قلچمــاق نــدارد. طــوری مهــه چیــز را تصــرف کــرده کــه 
کســی منی توانــد از زیــر ســایه اش فــرار کنــد. در ایــن 
وضعیــت این کــه نیــاکان مــا کــه بودنــد و کــه نبودنــد، 

آیــا حملــی از اعــراب دارد؟ 
گفتــم: اگــر قــرار باشــد خودمــان را بــا شــبکه های 
ماهــواره ای تنظیــم کنیــم، جملــه کــه ســهل اســت، بایــد 
بــه  در مهــه کتابفروشــی ها را هــم گل بگــرمی. گــرم 
غــر مــا دو، ســه جمــروح در قبیلــه منانــد، وظیفــه گفــنت 
عــالوه  منی شــود.  ســاقط  از گردمنــان  نوشــنت کــه  و 
بــر ایــن، یکــی از دالیــل مــا بــرای نوشــنت، یــادآوری 
فیلســوف  آن  قــول  از  هــم  مــن  چیزهاســت.  مهــن 
آملانــی خوانــده ام کــه بــا چرگــی نیســت انگاری، مگــر 
خدایــی بتوانــد جنامتــان دهــد امــا بــه راه بادیــه رفــنت 
بــه از نشســنت باطــل. اگــر مــن بــدامن حمصــول چــه 
زجنره ای هســتم، برای شــرکت در التاری با دوســتامن 
مســابقه منی گــذارم. اگــر بــدامن در مهــن دویســت، 
ســیصد ســال اخــر چــه خون هایــی بــه زمــن رخیتــه 
شــده، چــه تالش هایــی شــده و چــه اتفاقاتــی افتــاده 
بــرای این کــه مــن بتــوامن پشــت میــز دانشــگاه بنشــینم 
بــه  وقــت  آن   بــزمن،  قــدم  انقــالب  خیابــان  تــوی  یــا 
راحتــی خــوردن یــک لیــوان آب مچــدامن را منی بنــدم و 
کشــور را تــرک منی کنــم. اصــال کاری بــه مهاجــرت 
بــردار  دارمی.  از گذشــته  غلطــی  تلقــی  مــا  نــدارم؛ 
شــناختی  بفهمــی  تــا  خبــوان  را  قدمــا  کتاب هــای 
داشــته اند،  تفکــر  و  علــم  و  جهــان  از  آن هــا  کــه 
خیلــی عمیــق و پیشــرو بــوده اســت. مــن گوشــم بــه 
یاوه هــای تلگرامــی و وایــربی کــه بــه یــک نــوع تفاخــر 
تارخیــی جعلــی دامــن می زننــد، بدهــکار نیســت امــا 
منی تــوامن کلیلــه و قابوســنامه و شــاهنامه را فرامــوش 
کنــم. این هــا کــه کتاب هــای مشــهوری هســتند؛ حتــی 
منی تــوامن از نویســندگان گمنامــی صرف نظــر کنــم کــه 

تــوی کتاخبانه هــا خــاک می خــورد.  آثارشــان دارد 
گفت: گرم پدر تو بود فاضل... 

ایــن  مــرا چــه حاصــل؟  پــدر  از فضــل  بلــه،  گفتــم: 
شــنیده ام...  زیــاد  را  حرف هــا 

 جواد طوسی

سایه های اشباح 
نیاکان

سهراب سپهری در جایی از شعر 
می گوید  آب«  پای  »صدای 
»نسبم شاید به زنی فاحشه در شهر 
خبارا برسد...« در میان عوام هم 
َمَثل معروفی هست که »گرم پدر 
تو بود فاضل/ از فضل پدر تو را چه 
حاصل«. اگر این وابستگی و پیوند 
نژادی و خانوادگی و اقلیمی را به مثابه اصل و ریشه بدانیم، 
چقدر این تبارشناسی تارخیی در دنیای غریب و پر عیب و 
نقص کنونی منطق پذیر است و به اشخاصی که دل به این 
ریشه ها بسته اند و ژن و اصل و نسب را به نفع خودشان 

مصادره به مطلوب می کنند، اعتبار می دهد؟ 
جالب آن که بعضی ها با این حماسبات و کالبدشکافی 
انتزاعی یا واقعِی پدر و جد پدری خود، میزانسن فردی 
و شخصیتی و خانوادگی  شان را شکل می خبشند. مثال 
شنیده اید که طرف در هر حمفل و به هر هبانه ای می خواهد 
برای خودش شجره نامه خلق کند و این گونه عناوین را به کار 
می برد: »ما اصالتا شازده امی و ریشه قجری دارمی«، »خانواده 
ما نسل اندر نسل هترانی است«، »هر جای خیابان ایران 
و عن الدوله و بازارچه سقاباشی و قوام الدوله و نایب السلطنه 
که بگویی، نام و نشانی از آبا و اجداد ما هست«، »ما از 

خاندان مستوفی املمالک و صنیع الدوله هستیم« و... 
این عکس یادگاری گرفنت با یک گذشته انتزاعی و سپری شده 
- بی آن که خود شخص اعتبار و فضیلتی کسب کرده باشد 
- و حال کردن با خاطرات و خطرات رجالی که از گردونه 
تاریخ خارج شده اند، نوعی بیماری مزمن حمسوب می شود 
که هوشنگ گلشری در »شازده احتجاب« آن را با بیان و 

ساختاری نو و متفاوت به نقد کشیده است. 
از زاویه دیگر، فیلمسازی چون سرگئی پاراجانوف در فیلم 
»سایه های نیاکان فراموش شده ما« )1965، شوروی( با 
پرتاب شدن به گذشته و اسطوره پردازی و بازی با رنگ و 
فرم از طریق کوالژ اشیا و عناصر دفن شده در گذشته، در 
برابر ایدئولوژی حاکم موضع می گرد. پس می بینید این 
گذشته گرایی و تبارشناسی تارخیی در ساحت فرهنگ و 
هنر ابعاد و کاربرد گوناگون دارد. نویسنده ای چون گلشری 
این تشخص و اقتدار پوشالی را در مشایل یک بیمار مسلول 
که آخرین نفس هایش را در دوران سپری شده اش می کشد، 
نشان می دهد. اما فیلمساز و شاعری چون پاراجانوف به 
طور تاکتیکی وامدار گذشته و نیاکانش می شود تا ایدئولوژی 

و سیاست خودحمور و نامنعطف معاصر را نفی کند. 
این طور به نظر می رسد که توسل واقعی و منادین به اجداد و 
نیاکان دور و نزدیک بیشرت در یک مقایسه تطبیقی و تارخیی 
موضوعیت پیدا می کند. هرچه جامعه از حالت اعتدال 
و طبیعی خود بیشرت خارج شود و دافعه جای جاذبه را 
بگرد، این هویت تراشی و اسطوره پردازی و الگو قرار دادن 
مشایل های تارخیی و مسلکی و آیینی فراگرتر می شود. 
حمصول چنن جامعه ای آدمی چندشخصیتی است که 
یک جا خودش را آخوندزاده می داند و در حمفل و لوکیشینی 
دیگر جزو نوادگان مشرالدوله و اشرف السلطنه می شود. یا 
دقت کنیم به ریشه های افراطی این »شوونیسم ایرانی« در 
فضای جمازی و اقتدا به زرتشت و فردوسی و کوروش و 
منشورش برای خمالف خوانی و فاصله گرفنت از فرهنگ عربی 
و ارائه تصویری آرمانی بر ضد آن. در این بازی نژادی و 
قومیتی - به قول معروف - مورد داشتیم که بنده خدایی 
نام خانوادگی اش »عرب زاده« بوده و رفته در این اوضاع و 
احوال آن را به »فروهرنیا« تغیر داده است! وقتی دخلوشی 
و شیوه مبارزه بعضی ها انکار اتکیت ظاهری قبلی و کسب 
هویت و آیینی خلق الساعه برای خود باشد، حدیث مفصل 

از این جممل خبوانید. 
تصور می کنم جدا از این القاب و عناوین و ریشه های 
اصیل یا عاریتی، آنچه امهیت دارد »آدم بودن« است. هنوز 
هم شیخ ما با چراغ گرد شهر می گردد و »انسان« را آرزو 
می کند. چه خوب است هم صدا شدن با اخوان ثالث عزیز 
و شوریده دل و این ندا سر دادن: »نه از رومم نه از زنگم/ 

مهان بی رنگ بی رنگم...«   

تیغوابریشم
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اگر راه روی راه بری
 محسن باغبان

بستان ها«،  به  می رفت  سودایی  دل  »وقتی 
از  را  بستان  می زد که صاحب  آن قدر گند 
دعوتش ِپشمان )مرتبه اعالی پشیمان( می کرد 
و جمبور می شد گوش این ذی سایکوز متحرک را 

بگرد و بیندازدش برون.
خاصیت گل و رحیان این است که آدم را زود 
بی خویشنت می کند. گل را می چیند حمض 
تفریح و رحیان را می گذارد برای ادای فریضه کباب. »سنگک نرم و 
کباب اگر بگذارد«، رحیان بینوا که کاری به کار کسی ندارد. سر جای 
خودش نشسته است. نه زبان دارد که بگوید، نه حنجره دارد که نعره 
بزند، نه جامه دارد که بر خود بدرد و نه دندان دارد که گاز بگرد. کرم 

از خودم آدم است قطعا.
ولی دیگر چه فرقی می کند من درباره بستان و رحیان چه می گومی؟ جز 
این که فقط فکرهای بی خودی بکنم و خارش نوستالژی ذهنم را آرام 
کنم، چه می شود کرد؟ حاال مساق مک می زمن و چاقو دسته می کنم، 
بلکه این جنون هبرت شود و از این دیوانه خانه چند ستاره هم برومن کنند. 
بودمن در این جا »تاوان کفران نعمتی است که در باغ کرده ام.« چنان با 

زجنر بندم کرده اند که سگ هار را آن طور منی بندند.
جناب سرزنش مهیشه وقتی اذیتش می کردم می گفت: »ددی بگذار 
ما هم مردمانیم.« مهیشه فکر می کردم مجله را در معنای کنایی به 
کار می برد، ولی روزی برامی توضیح داد که آدمی پنج صفت اصلی 
خطرناک دارد که تا ترک نکند نباید آزادش کرد. از آن صفات پرسیدم. 
گفت: "هر آدمی برای خودش باغ وحشی است رفیق." گفتم: "من 
چندوقت پیش با خودم، کودک درومن، خر وجودم، ِکرمم و آن روی 
سگ بزرگوارم یک خانواده تشکیل داده امی. اگر منظورت از باغ وحش 
این است می دامن چیست." گفت: "این باغ وحش که من می گومی غر 
آن است که تو به مسخره گرفته ای. این یکی هم شر دارد، هم گرگ، 

هم روباه، هم سگ، هم خوک و هم گوسپند." 
از ماجرا پرسیدم. گفت: "هر صفتی در آدمی به صورت حیوانی 
است. صفت شر که داشته باشی، دوست داری مهواره غالب باشی 
و نه مغلوب. این صفت در صاحبان قدرت قوی تر است، ولی دیگران 
هم دارند. حتی یک بچه کوچک هم با سروصدا مادر یا پدرش را 
جمبور می کند به اطاعت از خواسته هایش. خواسته هایش هم در حد 
خوردن و خوابیدن و خیس نبودن جایش است. به هر حال، بچه یک 

شر مهه ویژگی های یک شر را دارد، فقط کمی ضعیف تر است."
گفتم: "و گرگ چه می کند در آدمی؟" گفت: "گرگ آدم با گرگ های 
رُق خودش  دیگر فرق می کند. او مهه چیز را برای خودش می خواهد. قـُ
را دارد. منی تواند حتمل کند کسی چیزی از او بگرد یا بیشرت از او داشته 
باشد. ندیده ای بچه ها وقتی اسباب بازی شان را بچه ای دیگر برمی دارد 
چه می کنند؟ اگر هم مادر و پدر از او خواهش کنند چیزی از خودش 
به آن بچه بدهد تا با هم بازی کنند، بچه سربه راهی که باشد، بدترین 

اسباب بازی اش را می دهد به آن یکی."
گفتم: "و روباه؟" گفت: "روباه بودن ابزار می خواهد: علم و دانش 
و هنر و ادب و دین و پول و مهه چیزهای لطیف و شریف دیگر 
ابزارهای آنند. اگر کسی از این چیزها درست استفاده نکند، می شود 
روباه... تا نپرسیده ای بگومی که خوک هم مناد شهوت است. کسی 
که بنده خواسته های آن چنانی است مثل خوک در کثافت خودش 

غلت می زند."
گفتم: "غضب و حرص و تزویر و شهوت را گفتی. سگ چیست؟" 
گفت: "بداخالقی و پاچه گری ناشی از ترس و بدخبتی." گفتم: "و 
گوسفند؟" گفت: "کسی که آن صفات را تازه در خود کنرتل کرده 
باشد می شود گوسفند. این آدم جایی برای خوابیدن و چیزی برای 
خوردن داشته باشد کافی است و منفعتش هم عمومی است و به مهه 
تعلق دارد، ولی باز حیوان است. اگر باغ وحشت را نتوانی تربیت کنی 

هیچ وقت آدم منی شوی رفیق."
گفتم: "چطور این صفات را در خودم بُکشم؟" خندید: "بکشی؟ 
این ها ابزار زیسنت در دنیاست، از بن منی روند، فقط از شکلی به 
شکل دیگر درمی آیند. برای مهن گفتم باید تربیت کنی باغ وحشت 

را."
گفتم: "و چطور تربیتش کنم؟" گفت: "»خور و خواب و خشم و 
شهوت، شغب است و جهل و ظلمت/ حیوان خرب ندارد ز مقام 
 backup آدمیت«. هر آدمی از آن بستان که در آن می زیسته یک
در خودش دارد، باید سیستمت را restore کنی تا بتوانی به آنچه 
بودی برگردی. وقتی تعادلی میان آنچه بودی و آنچه هستی برقرار 

کردی، تربیت شده ای وگرنه حمال است، حمال است، حمال."
گفتم: "چطور آن را برگردامن؟" گفت: "»اگر راه روی راه بری«. به 
دست آوردن دل جناب اطمینان با خودت!" گفتم: "تو چه می توانی 
برامی بکنی؟" گفت: "کمکت می کنم گوسفند خوبی باشی!" گفتم: 
"چه حرف ها به آدم می زنی تو!" گفت: "فکر کرده ای بی خودی 

فرمود: وجود ما معمایی است حافظ؟"  

سیاهمشق/زَفزَفاتالکرگدنیهعنرَفرَفاتالعرفانیه

»سروانتس«
برونو فرانک
ترمجه حممود حدادی
نشر ماهی

ختیل و افسانه باعث 
خلق شاهکاری به 
نام »دون کیشوت« 
شد که یکی از 
گرانبهاترین آثار 
ادبی جامعه بشری 
است. حال اگر 
به مشا بگویند 
که زندگی واقعی 
نویسنده این داستان 
صد برابر ختیلی تر و 
افسانه ای تر از زندگی 
قهرمان داستانش 
بوده است چه 
می گویید؟ خواننده 
بعد از خواندن 
»سروانتس« مرز بن 
واقعیت و ختیل را 
گم می کند. حد 
این که یک انسان 
در زندگی تا چه 
میزان می تواند درگر 
اتفاقات و بالیا بشود 
و از آن ها جان 
سامل به در بربد در 
این داستان شکسته 
می شود. اتفاقات 
و ماجراجویی های 
سندباد حبری پیش 
ماجراهایی که بر 
سر این انسان نازل 
می شوند هیچ است. 
اشاره ای به اتفاقات 
و ماجراجویی ها 
سروانتس- این 
نویسنده بزرگ 
اسپانیایی- در این 
کتاب منی کنم 
تا خودتان آن 
را خبوانید؛ فقط 
مهن قدر بگومی 
که زمانی که او 
دست به قلم می برد 
تا شاهکارش 
»دن کیشوت« را 
بنویسد یک دستش 
را از دست داده 
است.

دست خودم نیست." صدایش ُکند بود و چشمش می پرید و موقع ایستادن 
سـرش گیـج می رفـت. معلـم هـول کـرد و از کالس بـرون رفـت. بعـد بـا ناظـم 
و مدیر آمدند سر کالس. لیال را بردند و ما دیگر توی مدرسه ندیدمیش. 

چند هفته بعد اما کارنامه ها را که دادند، مادر یکی از مهکالسـی ها چند 
نفرمان را ردیف کرد که به خانه لیال برومی. خانه شان ته کوچه مدرسه بود. 
دوتا اتاق باال داشت، دوتا اتاق پاین. پدرش نابینای مادرزاد بود و توی یک 
کارخانه ای کار می کرد اما، به قول مادر دوستمان، آهی در بساط نداشت. 
توی اتاق های باال خودش و لیال و مادر لیال بودند، توی اتاق های پاین دوتا 
پسرشان که هیچ وقت خانه نبودند. کسی نفهمیده بود کی لیال این طوری 
شده بود. کسی نربده بودش عکس مغز بگرد. مهه برایش گریه می کردند اما 
کسی منی دانست باید چه کارش کرد؛ فقط مهه می دانستند به آرامی  شروع 

به مردن کرده است. 
معلم های مدرسه گمامن پول گذاشتند و از مغز لیال عکس گرفتند؛ بعد هم 
نامـه ای نوشـتند و کسـی آمـد و بـردش دکـرت. می گفتنـد بـازرس اسـت. بعـد 
گفتند توی سرش چربی مجع شده. می گفتند سرطان نیست، ولی خیلی 
دیر جنبیده اند؛ مهه جا را گرفته. ما منی فهمیدمی یعنی چی. لیال اما می فهمید 
انگار و بدجوری خوشحال بود. از این خوشحال بود که ما باالخره فهمیدمی 
که دست خودش نیست؛ که تقصر ندارد. خیالش راحت شده بود انگار. 
وقتی بار آخر دیدمش، با خوشحالی دستم را گرفت و پرسید: "تیاتر بازی 
می کنی؟" گفتم: "ها." گفت: "قصه بگو." گفتم. یک چرندی گفتم درباره 
دخـرتی کـه مریضـی اش خـوب شـده بـود. گفـت: "عروسـی دار بگـو." برایـش 
لباس عروسـی و تور و دسـته گل بافتم و سـاختم. بعد گفت: "بس شـد." 

مهن را گفت و دسـتم را ول کرد و این آخرین بار بود که دیدمش. 
من از آن حمله و آن مدرسه رفتم و باقی داستان را از فرزانه و ساره  شنیدم؛ 
این که چند سالی لیال در مهن وضعیت بود. می گفتند برادرش توی مراسم 
عاشـورا کولـش می کـرد و می بـردش امامـزاده. می گفتنـد معلم هـا و مادرهـای 
بچه ها برایش دوا می خریدند و دکرتهای متخصص نسـخه های بی نتیجه 
می نوشـتند برایـش. می گفتنـد حواسـش دیگـر پـرت شـده بـود سـال های 
آخـر؛ گنـگ شـده بـود؛ نـه راه می رفـت، نـه غـذا می خـورد و نـه حـرف مـی زد. 
می گفتند چند سـالی مهن بود تا آخر متام شـد. می گفتند مهه فراموشـش 

کـرده بودنـد ایـن آخـری. 
مـن امـا فرامـوش نکـرده بـودم. خانه مـان دور بـود و کسـی مـن را بـه دیدنـش 
منی برد. اما دیگر مرگ را پشت نیمکت های مدرسه دیده بودم؛ چشم توی 
چشـمش شـده بودم؛ آن هم وقتی مهکالسـی ام شـروع به مردن کرده بود. 
می دانسـتم آدم هـا چطـور از مـرگ فراری انـد. خـوب می دانسـتم آدم هـا خیـال 
می کنند اگر از دست کوچک و عرق کرده یک مریِض دم مرگ بادام های 
پرحمبت بگرند، یعنی خودشان هم به زودی می مرند. می دانستم که چقدر 
آدم می تواند ظامل بشـود؛ حتی در ده سـالگی؛ می تواند فراموشـکار بشـود؛ 
می تواند بد باشـد و می تواند چشـم ببندد و رو برگرداند و مهن هم بود که 

دیگر فراموش نکردم. نشد که فراموش کنم. 

لیال در ده سالگی شروع به مردن کرد. اول از مهه کلماتش، صدای قشنگ 
و نازکش یک جوری بی هوا ُکند شد. یک جوری که انگار دستگاه پخش 
عتیقه آشـپزخانه مادر نوارش را کشـیده باشـد، پیچانده باشـدش و فرفری و 
به دردخنور برون فرستاده باشدش. بعد هم گمامن دستش ُکند شد. کلماتی که 
روی کاغذ می نوشت گنده گنده و زشت شدند، کش آمدند، از این طرف 
به آن طرف کاغذ پریدند و بعد انگار کامال به هم رخیتند و خراب شدند. 
چشمش سیاه بود لیال؛ مویش فردار بود و وقتی می خندید لب باالیش نازک 
می شد و این قدر شرین می خندید که حوامسان نبود پایش یک اشکالی دارد 
و دارد روی زمن می کشدش. بعد فکر کنم سر زنگ ورزش یک نفر چیزی 
گفت؛ درست بعد از این که به خیال ما شاگرد تنبل شده بود، گریه ها کرده 
بـود و کارنامـه افتضاحـش را از پـدر کـور و مـادر بی سـوادش قـامی کـرده بـود. 
درست بعد از آن بود که یک نفر گفت چرا لیال این طوری راه می رود و ما 

برای اولن بار ایستادمی و نگاهش کردمی. 
می لنگید، سرش را کج می گرفت و وقت راه رفنت بی خودی می خندید. توی 
خنده اش یک ترسی بود. ترس از این که دیگر دوستش نداشته باشیم، توی 
بازی هامیان راهش ندهیم، توی تیاتر بی مزه مان نقشی برایش نداشته باشیم، 
وقتی که دارمی درباره عشق های خیالی مان حرف می زنیم و پنج نفری توی 
یک نیمکت نشسته امی و ساندویچمان را قسمت می کنیم، حتی برنگردمی 

نگاهش کنیم و مهن هم شد. 
یک جـوری می ترسـیدمی از ترسـش. هـول می کـردمی وقتـی می دویـد و بغلمـان 
می کرد و پقی می زد زیر گریه. گفته بود دکرت کلینیک هبگر معاینه اش کرده، 
گفته از مغزش باید عکس بگرند. پول نداشتند بروند عکس مغز بگرند 
و دکـرت رفـنت را گذاشـته بودنـد بـرای بعدتـر. می خواسـتند بربدنـش زیـارت. 
می گفتند شاید چشم خورده؛ شاید جادو شده. یک چیزهایی می گفتند 

که ما منی فهمیدمی. 
بعد ناظم مدرسه من را صدا زد. گفت: "چرا دیگر با لیال دوست نیستی؟" 
گفتم: "هستم؛ فقط یک جوری شده. زیادی می خندد. حرف که می زنی 
مهن طـوری نگاهـت می کنـد؛ انـگار پـس کلـه ات یـک جنـی چیـزی دارد راه 
می رود." حرف هایی زدم که ناظم را هم عصبانی کرد و هم خنداند. جمبورم 
کرد پیش لیال بنشینم. گفت لیال گفته اگر شرمن دوستم باشد دوباره شاگرد 

زرنگ می شوم؛ اگر برامی قصه تعریف کند و انشاهایش را برامی خبواند. 
مهه این ها را به جان خودم خودش گفته بود. پس جای من را عوض کردند. 
کنار لیال که نشستم، هر دومان گریه کردمی. من دمل می خواست پیش فرزانه 

و ساره بنشینم و لیال می دانست که دیگر خیلی دوستش ندارم. 
یادم هست وسط دوتا کالس با دست خیس و عرق کرده اش دستم را گرفت 
و به زور کف دست من چند دانه بادام گذاشت. گفت: "برای تو است." 
یادم هست که من دمل نیامد بادام ها را خبورم؛ چندشم شد؛ بدم آمد. بادام ها 
را رخیتم توی جامیز و الکی لبخند زدم. پیش خودم خیال می کردم منی فهمد 
که خنده ام دروغی است اما می فهمید؛ خر نشده بود، ُکند شده بود. وقتی 
یکـی از معلم هـا سـرش داد زد، گریـه کـرد و گفـت: "منـی دامن چـرا منی فهمـم. 

گزارشمرگ

لیال شروع کرده بود به مردن

 شرمین نادری

گفتم: یک جوری شده، زیادی می خندد، حرف که می زنی همین طوری 
نگاهت می کند، انگار پس کله ات جن دارد راه می رود
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این اتفاقی خوب 
و فرخنده است. 

باعث سربلندی و 
سعادت است که 

خواننده های کرگدن 
اکثرهم فرهیخته و 

باسواد و باشعورند. 
امیدوارم به مهن 

میزان دانایی اهل رفق 
و مدارا هم باشند و 
مداوم من و دوستامن 
را امر به  معروف و 
هنی از منکر کنند. 
خلیفه دوم مسلمن 

در مسجد مدینه 
گفت: اگر کج 

بروم چه می کنید؟ 
عربی صافی دل اما 
خشن آن جا بود 
گفت: با مهن 

مششر کج راستت 
می کنیم. حاال من 

هم حمتاج مشا هستم 
تا مانع کج روی ام 

شوید، اما نه با 
مششر کج، بلکه با 
قلم راست و زبان 
لن و نیت خر. 
نه فقط نسبت به 

من بلکه نسبت به 
یکدیگر نیز مراقب 
باشیم که از مدار 
شفقت و مهربانی 
خارج نشومی. من 
بی جهت به آینده 
کرگدن خوشبن 

نیستم. مطمئنم در 
سایه رفق و مهدلی، 

مجعی را تشکیل 
می دهیم که اتفاقات 

خوب و خوش را 
رقم خواهد زد.

برگردم به نکته ای 
که اول گفتم. خامن 
ضرغام بعد از این که 
نامه شان را در مشاره 
قبل خوانده اند، به 
صرافت افتاده اند 
تا برای جلوگری 

از سوءتفاهم 
توضیحاتی بفرستند. 

ادامه پرمی در صفحه 13 

از یاد منی برد گرچه چیز زیادی 
هم از آن به یاد منی آورد. ما 
نی جدا افتاده از نیستانیم و 
چاره ای جز نوحه و نفر و 

حنن ندارمی. مدام بر صفحه 
دملان تصاویر آشنایی نقش 

می بندد که هوایی مان می کند. 
ما یک کار بیشرت ندارمی. هر 

طوری هست باید که پرده های 
نسیان را از روی ضمایر 

معنوی مان کنار بزنیم. آمسان 
از کجا این مهه آشنا به چشم 

می آید؟ ما چه خاطره ای از 
افق های دور و دراز دارمی که 
به فکرمان فرو می برند. دریا 
و رودخانه چه حسی را در 
وجودمان برمی انگیزانند؟ این 

گل ها و گلستان ها چه چیزی 
را به خاطرمان می آورند؟ 
فطرت را از روی تعارف 
و تشریفات پیامرب درونی 
ننامیده اند. هیچ کس به 

اندازه فطرت یاد هبشت را در 
خاطرمان زنده نگه منی دارد. 

هیچ کس به اندازه فطرت 
گوشزدمان منی کند که ما مال 
اینجا نیستیم و عنقریب باید 
برومی به وطن مالوف. وطن 
مالوف کجاست؟ راستی به 
نظرتان آیا عجیب نیست که 
دعوت به معنا و دعوت به 

نامههاییکهپستنمیشوند/بیست

حضرت گلستان سالم و درود!
اگرچـــه بـــه دلیـــل جـــرب جغرافیایـــی 
مشـــا  دیـــدار  توفیـــق  تارخیـــی  و 
را  مشـــا  امـــا  نداشـــته ام،  را 
و  مـــی دامن  قلـــم  قبیلـــه  بـــزرگ ِ 
احرتامتـــان را واجـــب. در عـــامل 
روشـــنفکری و ژورنالیســـم شـــاید 
ایـــن حرف هـــا خیلـــی معنایـــی نداشـــته باشـــد، امـــا 
و گیـــس  ســـفید  ریـــش  مـــی آمی کـــه  جایـــی  از  مـــن 
پرمردهـــا و پرزن هـــا  از جایـــی کـــه  دارد.  حرمـــت 
نشـــان برکتنـــد و هـــر نورســـیده و نوخاســـته ای حـــق 
نـــدارد- بـــه هـــر دلیلـــی- جانـــب حرمـــت بزرگ تـــرش 
بی حرمتـــی  و  بی ادبـــی  بـــه  دهـــان  و  فروگـــذارد  را 
بگشـــاید. البتـــه بی انصافـــی اســـت کـــه بزرگـــی مشـــا 
را صرفـــا در ســـن و ســـالتان خالصـــه کنیـــم. هرکـــس 
انـــدک درکـــی از هنـــر و ادبیـــات معاصـــر ایـــران داشـــته 
باشـــد منی توانـــد حضـــور پررنـــگ و مؤثـــر مشـــا را در 
قـــرن حاضـــر نادیـــده بگـــرد. داســـتان مـــا، شـــعر مـــا، 
ســـینمای مـــا و به طورکلـــی روشـــنفکری ایـــران مدیـــون 
تالش هـــای عاشـــقانه و صادقانـــه مشاســـت. مـــا از 
مشـــا بســـیار آموختـــه امی، امـــا ایـــن آموخـــنت فقـــط بـــه 
شـــعر و ســـینما و ایـــن حرف هـــا مربـــوط منی شـــود. 
مـــا صراحـــت و بی پروایـــی و صداقـــت را نیـــز از مشـــا 
پیـــش رو داریـــد  ایـــن چندخطـــی کـــه  آموختـــه امی و 

گواهـــی اســـت بـــر ایـــن مدعـــا.

جناب گلستان!
مشـــا  از  راز  و  پر رمـــز  چهـــره ای  ســـکوت  ســـال ها 
ســـاخته بـــود. چهـــره ای کـــه بـــرای شـــناختنش جمبـــور 
بـــه  و  نـــگاه کنیـــم  دیگـــران  نوشـــته های  بـــه  بـــودمی 
خاطـــرات شـــفاهی آن هایـــی گـــوش بســـپارمی کـــه توفیـــق 
شـــد کـــه  چـــه  امـــا منی دانیـــم  داشـــتند.  را  دیدارتـــان 
یک بـــاره تصمیـــم گرفتیـــد ایـــن ســـکوت را بشـــکنید و 
بـــه کفـــاره آن مهـــه ســـال ســـکوت بنویســـید و مصاحبـــه 
کنیـــد. نوشـــته هایتان مثـــل ایـــام قـــدمی خواندنـــی بـــود و 
نثرتـــان مـــا را ســـِر ذوق مـــی آورد، امـــا گفت وگوهایتـــان 
تـــا حـــدودی فـــرق می کـــرد. اظهارنظـــر صریـــح مشـــا 
دربـــاره آدم هـــا و وقایـــع دهه هـــای پیشـــن بـــرای مـــا 
ایـــن گفت وگوهـــا  زود  خیلـــی  منتهـــا  بـــود.  جـــذاب 
ــه یـــک بـــازی ژورنالیســـتی شـــد. مـــن خـــودم  تبدیـــل بـ
جتربـــه ســـردبری چنـــد نشـــریه را داشـــته ام و خـــوب 
روشـــنفکری  نشـــریه  یـــک  فـــروش  بـــرای  می فهمـــم 
متاســـفانه  شـــد.  متوســـل  ترفندهایـــی  چـــه  بـــه  بایـــد 
در ســـرزمن مـــا دیگـــر کم تـــر کســـی رغبـــت مطالعـــه 
دارد. در زمانـــه ای کـــه مشـــا در ایـــران تشـــریف داشـــتید 
اوضـــاع خیلـــی هبـــرت بـــود. تـــراژ کتـــاب و نشـــریات 
جـــدی روشـــنفکری خیلـــی بیشـــرت از چیـــزی بـــود کـــه 
امـــروز هســـت. کتـــاب هفتـــه ای کـــه بـــه ســـردبری امحـــد 
شـــاملو منتشـــر می شـــد بـــه شـــهادت آیـــدا ســـی وپنج 
هـــزار نســـخه می فروخـــت. مـــن توفیـــق ایـــن را داشـــتم 
کـــه ســـال ها بعـــد از فـــوت زنده یـــاد شـــاملو نشـــریه ای 
بـــا مهـــان عنـــوان منتشـــر کنـــم. نشـــریه ای کـــه هـــم شـــکل 
هـــم حمتوایـــش  بـــود و  و مشایلـــش شـــبیه آن نشـــریه 
ایـــن  بـــا آن نشـــریه نداشـــت. در  خیلـــی فاصلـــه ای 
نشـــریه از شـــایگان و ســـاعدی و آغداشـــلو و آل 
امحـــد و ســـپانلو و جـــالل ســـتاری و منشـــی زاده و 
به زمحـــت  تـــراژش  امـــا  می رفـــت  ســـخن  دریابنـــدری 
بـــه پنـــج هزارتـــا می رســـید. دربـــاره ضعـــف و قـــوت 
قضـــاوت  بایـــد  دیگـــران  درمـــی آوردم  نشـــریه ای کـــه 
کننـــد، امـــا نشـــریات دیگـــر هـــم کـــه بـــا پشـــتوانه مالـــی 

قیمت شما بیشتر از این حرف هاست
نامه ای به ابراهیم گلستان

 سید عبدالجواد موسوی

هبـــرتی  و سیاســـی خـــوب منتشـــر می شـــوند وضـــع 
ندارنـــد. نشـــریه ای کـــه مـــن درمـــی آوردم بـــه دالیلـــی 
نشـــریاتی کـــه  امـــا  نیـــاورد،  دوام  بیشـــرت  مـــاه  شـــش 
ــار  ــه اعتبـ سال هاســـت منتشـــر می شـــوند هنـــوز هـــم بـ
جلد می فروشـــند و این یعنی فاجعه. نشـــریه شـــناخته 
شـــده ای کـــه انصافـــا هـــم بـــه حلـــاظ کیفـــی و هـــم کمـــی 
جنجالـــی  جلـــدی  نتوانـــد  اگـــر  اســـت  قابل توجـــه 
تـــدارک ببینـــد روی دکه هـــا بـــاد می کنـــد. منظـــورم ایـــن 
ــتان مطبوعاتـــی ام را درک  ــه معذوریـــت دوسـ اســـت کـ
می کنـــم. گرفتـــاری دیگـــر مـــا ایـــن اســـت کـــه هنـــوز 
نتوانســـته امی از دهـــه چهـــل گامـــی بـــه این ســـو بگـــذارمی. 
یعنـــی هنـــوز هـــم چهره هـــای دهـــه چهـــل هســـتند کـــه 
باعـــث رونـــق مطبوعـــات روشـــنفکری ماینـــد. به نـــدرت 
پیـــش می آیـــد متفکـــر یـــا آرتیســـتی از روزگاراِن دو ســـه 
دهـــه اخـــر زینت خبـــش جلـــد مطبوعـــات مـــا شـــوند و 
از آن هـــا اســـتقبال شـــود. چـــرا؟ خـــود حبـــث مفصلـــی 
اســـت کـــه جمالـــی دیگـــر می طلبـــد. غـــرض این کـــه مـــن 
خـــوب اقتضائـــات یـــک کار مطبوعاتـــی را مـــی دامن. 
یـــک چهـــره جـــذاب کـــه حرف هـــای  مشـــا به عنـــوان 
تنـــد و تیـــزش می توانـــد ویرتیـــن خـــوب و چشـــم نوازی 
باشـــد بـــرای جلـــب مشـــرتی، بـــرای مهـــه مطبوعاتی هـــا 
غنیمتـــی بـــزرگ حمســـوب می شـــوید. امـــا و امـــا بـــا ایـــن 
ســـرعتی کـــه مشـــا داریـــد پیـــش می رویـــد، اندک انـــدک 
داریـــد ارزان می شـــوید و ایـــن بـــرای کســـانی کـــه مشـــا را 
دوســـت می دارنـــد چنـــدان خوشـــایند نیســـت. عـــالوه 
بـــر ایـــن، نظـــرات مشـــا بیـــش از آن کـــه بـــه وضعیـــت 
رقت بـــار کتـــاب و کتاب خوانـــی در کشـــور مـــا مـــدد 
برســـاند، دارد وســـیله ای می شـــود بـــرای پـــز دادن و 
فخـــر فروخـــنت مشـــتی بی ســـواد. مشـــا زندگـــی کرده ایـــد، 
و  ریاضـــت کشـــیده اید  ســـلوک کرده ایـــد،  و  ســـر 
آن ســـوی  در  وقتـــی  امـــا  آموخته ایـــد  و  اندوخته ایـــد 
دنیـــا و در یـــک کالم تکلیـــف فـــالن فیلســـوف یـــا 
چـــه  می دانیـــد  می کنیـــد  روشـــن  را  شـــاعر  هبمـــان 
مهـــن  می دهـــد؟  رخ  دنیـــا  این ســـوی  در  فاجعـــه ای 
خـــاِم  جـــواِن  یـــک  دهـــاِن  تـــوی  مـــی رود  حرف هـــا 
جلوه فـــروش کـــه در میهمانی هـــای شـــبانه منـــرب بـــرود 
و دور بـــردارد و یـــک اندیشـــمند را کـــه بـــه انـــدازه 

مهـــه آبـــا و اجـــداد ایـــن جـــوان کتـــاب خوانـــده بی ســـواد 
خطـــاب کنـــد و گواهـــی هـــم اگـــر از او خبواهنـــد مشـــا 
را شـــاهد بگـــرد و گفت وگوهـــای اخرتـــان را. یـــا بـــه 
اســـتناد فرمایشـــات مشـــا قلـــم بزنـــد و عـــده ای بدتـــر 
از خـــودش را بیشـــرت گمـــراه کنـــد. قطعـــا آنچـــه مشـــا 
می فرماییـــد حاصـــل ســـال ها خوانـــدن و تأمـــل اســـت. 
طبیعـــی هـــم هســـت. کســـی ایـــن روزهـــا از مشـــا توقـــع 
نـــدارد بنشـــینید و مقالـــه ای مفصـــل دربـــاره تامـــالت 
و نظریاتتـــان بنویســـید. مهـــن کـــه مصاحبـــه می کنیـــد 
جتربه هایتـــان  و  آموخته هـــا  از  و  می زنیـــد  حـــرف  و 
می گوییـــد بـــر مـــا منـــت می گذاریـــد، امـــا راســـت و 
حســـینی از این کـــه در یـــک گفت وگـــو پنـــج بـــار تکـــرار 
می کنیـــد دولت آبـــادی پســـر خوبـــی اســـت، چـــه چیـــز 
ــود؟ مـــن آدم  ــوم می شـ ــرز و بـ ــای ایـــن مـ ــد بچه هـ عایـ
حمافظـــه کاری نیســـتم و معتقـــدم ایـــن حرف هایـــی کـــه 
بعضـــی از منتقـــدان حمـــرتم مـــا دربـــاره نتایـــج و توابـــع 
یـــا تالـــی فاســـد بعضـــی از نظریـــات می گوینـــد خیلـــی 
حملـــی از اعـــراب نـــدارد. حمافظـــه کاری و بـــه تعبـــر 
بـــه اســـم مصلحـــت  دکـــرت شـــریعتی ذبـــح حقیقـــت 
بیشـــرتین آســـیب را بـــه فرهنـــگ مـــا زده. جرئـــت بیـــان 
حقیقـــت ویژگـــی رشـــک برانگیزی اســـت کـــه ایـــن روزهـــا 
در کمـــرت کســـی می تـــوان یافـــت. از ایـــن حیـــث مشـــا 
جـــزو نوادریـــد. امـــا می گـــومی حـــاال کـــه اقبـــاِل بـــه مشـــا 
بیـــش از پیـــش شـــده وقـــت را غنیمـــت بدانیـــد و بـــا مـــا 
ــه از ایـــن بگوییـــد. حیـــف نیســـت بـــا آن  ســـخنانی بِـ
مهـــه دانایـــی و هومشنـــدی وقتتـــان را بـــه انـــکار ایـــن و 
آن بگذرانیـــد و دکان بی رونـــق مـــا مطبوعاتی هـــا را 
رونـــق ببخشـــید؟ قصـــد ســـرزنش دوســـتان مطبوعاتـــی ام 
را نـــدارم. قطعـــا اگـــر مـــن هـــم دســـتم بـــه مشـــا می رســـید 
ســـخن گفـــنت بـــا مشـــا را غنیمـــت می دانســـتم و از 
این کـــه می تـــوامن ســـیمای زیبـــای مشـــا را روی جلـــد 
بـــربم بـــه خـــودم می بالیـــدم. بـــه هـــر حـــال اقتضـــای 
کار مـــا مطبوعاتی هـــا هـــم خوشـــبختانه یـــا متاســـفانه 
برانگیخـــنت مشـــا و امثـــال مشاســـت، امـــا مشـــا قیمتتـــان 
بیشـــرت از ایـــن حرف هاســـت. مهـــه حـــرف مـــن مهـــن 
قلبـــم  مهـــه  بـــا  ببخشـــایید.  را  اســـت. گســـتاخی ام 

دوســـتتان دارم.  
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قصبه ای به نام هانوور
 حامد اسماعیلیون

سیاهمشق/گزارشازشمالدنیا/2

برای رسیدن به جایی مانند هانوور راِه سختی 
در پیش نیست؛ یعنی آن طور که خیلی ها 
می گویند صعب و سنگالخ نیست. اگر 
خبواهم خیلی خالصه برایتان بگومی چطور به 
چننی جایی راه جسته ام، این طوری می شود 
که مشا در اواخر سال 1355 در کرمانشاه 
به دنیا می آیید و در 18 سالگی به تربیز 
می روید تا دندانپزشک شوید. بعد مدتی در مشال و چندین سال 
در هتران کار می کنید. از سر اتفاق مهان موقع که درستان در تربیز 
متام شده و در لشکر 30 گرگان مشغول خدمت سربازی هستید، 
به سرتان می زند دنیاهای دیگر را هم جتربه کنید. بعدا می فهمید 
مهیشه  خدا سه درصد از مجعیت آدمی به فکر دل کندن و رفنت 
و مهاجرت بوده است. به خودتان می گویید من هم یکی از سه 
درصد؛ کجای زمنی به این گل و گشادی را تنگ خواهم کرد؟ 

پس مشا از سال 81 شروع به خواندِن زبان می کنید و از سال 
82 می روید در صِف انتظار. در مهان سال ها در جنوب هتران 
مشغول به کارید و گاهی یادتان هست و گاهی یادتان نیست 
که در گنجه مدارکتان در آپارمتان کوچکتان کنار شناسنامه ها 
و عقدنامه و پاسپورت ها کاغذ آ چهاری هم هست به زبان 
انگلیسی که فرنگی ها به آن فایل نامرب می گویند. فایل نامرب مدرک 
هویت مشا نیست؛ مدرک سفرتان است؛ کاغذپاره ای است که 
مدام به مشا می گوید بر زمنی سست ایستاده اید و معلوم نیست 
راه به کجا بربید. تا عاقبت یکی در پاییز 89 زنگ می زند و 
می گوید مچدان ها را ببندید. خنده تان می گرید. هفت سال توی 
صف ایستاده اید که مهنی را بشنوید؟ می خواهید بگویید گور پدر 
مچدان اما دست ها با این که می لرزند مچدان را از انباری جمتمع 
در زیرزمنِی منور و در جماورت شوفاژخانه بریون می کشند. مشا 
مچدانتان را می بندید، چرتی سیاه به دست می گریید و برخالف 
و  می شوید  هراز  جاده  راهِی  می رود،  فرودگاه  به  مسریی که 
بعد از رسیدن به پلور به مسِت رینه می پیچید؛ مهان جا آخرین 
مامیلکتان یعنی ماشینتان را به آن چوپانی که در دامنه ایستاده 
و دارد نگاهتان می کند، می سپارید و سوییچ را در جیبش فرو 
می کنید. مشایید، مهسرتان، دخرت شش  ماهه تان، مچدانی قهوه ای 
و قدمیی که سگک های درشت دارد و چرتی سیاه و بزرگ که 
مهه خانواده را سایه می دهد. پیاده راه می افتید از گوسفندسرا و 
از مسجد آن باال رد می شوید. بوی برف را به درون می کشید 
و نگاهتان به آمسان آبی ایران است. ساعاتی بعد در انتهای 
صف چرت به دستانی هستید که یکی یکی خودشان را به قله 
باد به  اولنی  با  باز می کنند و  دماوند می رسانند؛ چرتشان را 

سویی می روند. 
وقتی نوبتتان می شود، دل توی دلتان نیست. جایی نه چندان 
دورتر، مادر با اشک دست تکان می دهد. جایی نه چندان دورتر، 
پدر دست در جیب قدم می زند. باد زیر چرتتان می کوبد و باال 
می روید. ابتدا نقطه ای سفید زیر پایتان است؛ آن گاه دامنه پیدا 
می شود؛ سپس دره های دور و بر و خانه های کوچکی که بوی 
زغال می دهند و بعد رودها و درخت ها. کمی باالتر کویر در 
دوردست پیداست؛ مشالتان دریا و جنوبتان آبی روشن خلیج 
فارس و خودتان چون موریانه ای که بر بال باد سوار شده و دارد 
می رود ده هزار کیلومرت آن طرف تر تا در بورانی سخت و ناهنگام 
در فرودگاه تورنتو از باد موافقی که بر او وزیده بود و هنوز بوی 

آغل های منناِک جاده هراز می داد، خداحافظی کند. 
چرتتان را می بندید و دو سال در تورنتو می مانید. در امتحانات 
زیادی شرکت می کنید تا ثابت کنید چه بوده اید و چه هستید 
و چه ها بلدید. وقتی دانسته ها دانسته شد، دنبال کار می افتید. 
ارزش دارایی اندکی که در سرزمنی خودتان داشته اید در کوران های 
اقتصادی و سیاسی به یک سوم کاهش پیدا کرده؛ باقی را هم خرج 
کرده اید. هنوز به آن سه درصد فکر می کنید که مچدان می بندند 
و می روند. هبرت است حتی فکر از دست رفنت داشته هایتان را هم 
نکنید. کار پیدا می شود؛ در قصبه ای به نام هانوور. ماشینی اجاره 
می کنید با مهسرتان که او هم دندانپزشک است و او هم مهنی 
راه را هم پا با مشا آمده و اتفاقا در مهنی هانوور کاری پیدا کرده و 
با دخرتتان که حاال دو سال و نیمه است ظرف دو ساعت از 

تورنتو به هانوور می رسید. 
هانوور در پاییز سه سال پیش مهان بویی را می داد که آغل های 
جاده هراز. بوی ِپِِن گاو و صدای شیهه اسب شنیده می شد. 
از آن است که شهرش  دانستیم کوچک تر  پرس وجو کردمی و 
خبوانند و بزرگ ترین ساختمانش یک جمتمع پنج طبقه است که 
آپارمتان خالی هم ندارد. پس در جمتمعی کوچک تر آپارمتانی اجاره 
کردمی و آستنی ها را باال زدمی و سر کار رفتیم. این طوری بود که 
هانوور اولنی اقلیت ایرانی خود را پیدا کرد؛ دو نفر و نصفی ایرانی 

که بنی این مهه آدم سفیدپوسِت شریبرجنی گم بودند.  

»مادربزرگت رو از 
اینجا برب!«
دیوید سداریس
ترمجه پیمان 
خاکسار
نشر چشمه
1392

دیوید سداریس 
جزو نویسندگان 
بسیار موفق حال 
حاضر است و 
طنز موجود در 
داستان هایش 
او را به یکی 
از بی مهتاترین 
نویسندگان بدل 
کرده است. 
نکته سنجی ها 
و ظرایفی که 
در داستان های 
سداریس 
موج می زند 
شخصیت های 
داستان های او را 
به شخصیت های 
ماندگار بدل 
می کند. داستان 
این کتاب 
روایت زندگی 
نوجوانی است 
که خاطراتی از 
خانواده به خصوص 
مادربزرگش را 
برای خماطب 
تعریف می کند 
و بعضی وقت ها 
خواننده از شدت 
خنده منی تواند 
خودش را کنرتل 
کند. خواندن این 
رمان در فضاهای 
بسته و وسایل 
نقلیه عمومی 
پیشنهاد منی شود 
چون با هر بار 
خندیدن مهه 
برمی گردند و به 
مشا نگاه می کنند.

ساعت دیوار گریه آلبوم نامه عاشق 
تاملی در نامه گالیه آمیز جمعی از هنرمندان پاپ به رئیس جمهور 

چهـارده هنرمنـد فعـال در حـوزه موسـیقی پـاپ نامـه ای گالیه آمیـز بـه آقـای 
روحانـی نوشـته اند و خواسـتار برداشـته شـدن حمدودیت هـا در ایـن حـوزه 
شـده اند. کار بسـیار خوبـی اسـت. یـداهلل مـع اجلماعـه. بایـد مطالبـات 
درست و قانونی را با احتاد و یکدلی از فرادستان خواست تا آن ها جمبور به 
پاسخگویی شوند. امید که این سنت حسنه سرمشقی باشد برای دیگر 
هنرمندان و حتی دیگر صنوف تا با صدای بلند حق خود را مطالبه کنند. 
اما مشکل این بیانیه این است که دوستداران فعال در حوزه موسیقی پاپ 
برای دفاع از خود موسیقی سنتی و موسیقی تلفیقی را عزیزدردانه دولت و 
حکومـت خوانده انـد و خـود را مظلـوم مطلـق. اگـر کسـی اندکـی انصـاف 
داشته باشد، می داند که موسیقی اصوال در کشور ما مظلوم است و اگر 
قرار به رتبه بندی باشد، هیچ نوعی از موسیقی به اندازه موسیقی مقامی ما 
مظلوم واقع نشـده اسـت. اصوال هرچه موسـیقی جدی تر باشـد، مظلوم تر 
است و این مظلومیت به ژانر خاصی اختصاص ندارد. و نه تنها موسیقی 
که هر چیز جدی و قابل تاملی در سرزمن ما مظلوم است. مگر ادبیات 
جدی مورد محایت است؟ مگر نشریات جدی از طرف کسی یا هنادی 
تقویت می شود؟ مگر کتاب های جدی که پایه فکر و نظر و دانش ما را 
می سازند مورد عنایت کسی هستند؟ در این سرزمن کم نیستند کسانی که 
به حلاظ هنری ده سر و گردن از این دوستانی که نامه گالیه آمیز نوشته اند 
باالترند، اما هیچ کس به فکر آن ها نیست. در مهن ماه های اخر آقای 
ابراهیم شریف زاده که صدایش رشک برانگیز است و از مهم ترین سرمایه های 
موسیقی مقامی ما به مشار می رود، در بیمارستان لَنِگ دفرتچه بیمه اش بود 
و هیچ کس هم به دادش نرسید. از دوستان موسیقی پاپ منی توان انتظار 
داشت به دفاع از هنر جدی به صورت عام بپردازند، اما دست کم می توان 
این انتظار را داشت که موسیقی سنتی و موسیقی تلفیقی را سپر بالی خود 
نکننـد و بـرای دفـاع از موسـیقی مـورد عالقـه خـود، انـواع دیگـر موسـیقی را 
به قربانگاه نفرستند. دوستان مدعی شده اند که مسئوالن علی االغلب به 
موسیقی پاپ به عنوان موسیقی سطحی و نازل نگاه می کنند در حالی که 
ابتذال را منی توان به یک نوع موسیقی حمدود کرد. هر موسیقی، هم می تواند 
نوع نازل داشته باشد و هم نوع فاخر. حرف درستی است، اما حقیقت این 
است که موسیقی پاپ در حال حاضر به دلیل کالمی که مهراه آن است، 
بیـش از هـر موسـیقی دیگـری در معـرض اهتـام ابتـذال قـرار دارد. توجـه کنیـد 
که مواجهه غالب شنوندگان با موسیقی، مواجهه حرفه ای و ختصصی که 
نیست. قضاوت اغلب شنوندگان هم بر اساس کالم صورت می گرد و نه 
چیز دیگر. البته موسیقی پاپ هم از طریق کالم است که با خماطبش ارتباط 
برقرار می کند. تا امروز کنسرت یا آلبوم موسیقی بی کالِم پاپ دیده اید یا 
شنیده اید؟ خوب می دامن و می دانید که کالم در موسیقی پاپ ما وضعیت 
اسفباری دارد. مشهورترین و پرفروش ترین آلبوم های موسیقی پاپ ما در کالم 
چیزی در حد فاجعه اند و گاه چیزی از فاجعه آن طرف تر. یادتان می آید: 

 ساعت دیوار چشمات قلبم منیای منیای منیای 
 آلبوم گریه نامه عاشق منی خوای منیای منیای 

 من درد تو سرد برگرد برگرد 
 ساعت دیوار چشمات قلبم آلبوم گریه نامه عاشق 

 منی خوای منیای منیای 
 آینه گلدون شونه خونه عزیزم عزیزم عزیزم 

 من درد تو سرد برگرد برگرد 
 ساعت دیوار چشمات قلبم آلبوم گریه نامه عاشق 

 آینه گلدون شونه خونه عزیزم منیای منی خوای 
 نیمکت گیتار پاییز مهتاب می مومن منییای می مرم
 من درد تو سرد برگرد برگرد من درد تو سرد برگرد 

 ساعت دیوار چشمات قلبم آلبوم گریه نامه عاشق 
 آینه گلدون شونه خونه نیمکت گیتار پاییز مهتاب 

 منی خوای منیای عزیزم 
 ساعت دیوار چشمات قلبم منیای منیای منیای 

 ساعت دیوار چشمات قلبم دستم اما دستات هرگز 
 منی خوای عزیزم منیای 

 ساعت دیوار چشمات قلبم دستم اما دستات هرگز 
 عشقت آتیش آروم جومن منی شه منیای عزیزم 

 ساعت دیوار چشمات قلبم دستم اما دستات هرگز 
 عشقت آتیش آروم جومن نیمکت گیتار پاییز مهتاب 

می مومن می مرم منیای 

خــب، دربــاره چنــن کالمــی چــه می تــوان گفــت؟ صــد البتــه مهــه کالمــی 
کــه بــرای موســیقی پــاپ ســاخته می شــوند از ایــن دســت نیســتند، امــا 
انصاف این است که بگوییم تعداد دوستانی که در این حوزه فعالیت 
می کننــد و بــرای کالم حرمــت قائلنــد و از شــعر تــا حــدودی ســر در 
می آورنــد، بســیار انــدک اســت. آن هایــی کــه بــرای موســیقی پــاپ ایــن 
ســرزمن آبــرو خریدنــد و موفــق شــدند نــگاه بســیاری از فرهیختــگان را 
- حتی به این نوع از موســیقی - تغیر دهند، کســانی بودند که برای 
کالمشان حرمت قائل بودند. به برکت تالش و حضور آن هاست که 
موســیقی پاپ آبرویی دارد. متاســفانه در ســال های اخر روز به روز از 
جدی گرفنت کالم فاصله گرفته امی. الزم است توضیح بدهم که منظورم 
از جدی بودن کالم فاخر به معنای سنتی آن نیست. از نظر من »یه 
ســایه بون یــه نیمکــت« منونــه موفــق از یــک ترانــه خــوب و ســامل اســت. 
ترانــه را بایــد بــا مــرت و معیارهــای خــودش ســنجید، امــا بــا مهــن مــرت و 
معیار هم ما امروز فاصله زیادی با ترانه خوب گرفته امی و علی االغلب 
خواننــدگان مــا گمــان می کننــد بــرای رســیدن بــه یــک کالم خــوب بایــد 
ســراغ شــعر کالســیک برونــد. خملــص کالم این کــه مجاعــت موســیقی 
پــاپ نتوانســته اند چنان کــه بایــد و شــاید اعتمــاد مدیــران فرهنگــی و 
غرفرهنگی را جلب کنند. مقصودم این نیست که هنرمندان باید برای 
رضایت مدیران کار کنند، اما وقتی هنرمندی از مدیر و وزیر و وکیل و 
رئیس مجهــور توقــع دارد بــه تقاضاهایــش پاســخ مثبــت بدهــد، بایــد بتوانــد 
بــا او وارد تعامــل و گفت وگــو شــود. البتــه جــدای از مهــه ایــن حرف هــا، 
مــن اصــال بــه ایــن میــزان از گله گذاری هــای دوســتان پاپــی اعتقــاد نــدارم. 
جایگاهی که آن ها در رسانه ملی دارند، جایگاه کمی نیست. در هر 
مرامسی - اعم از ملی و دینی - حضور دوستان موسیقی پاپ بسیار 
پررنگ است در حالی که اهالی موسیقی سنتی و مقامی اصال چنن 
حضــوری در رســانه ملــی ندارنــد. بــه هــر فروشــگاه وابســته بــه هنادهــای 
رمســی کــه می رویــد، آنچــه بــه گــوش می رســد، موســیقی پــاپ اســت. در 
پارک هــا و دیگــر اماکــن عمومــی هــم غلبــه بــا موســیقی پــاپ اســت. در 
مراســم  رمســی و دولتــی هــم آنچــه قابــل توجــه و تأمــل اســت، حضــور 
دوســتان پاپ اســت؛ آن هم با قیمت های گزاف؛ آن هم اغلب فقط 
بــرای لــب زدن و نــه اجــرای زنــده. خالصــه این کــه شــواهد ظاهــری دال 
بر مظلومیت دوستان پاپ نیست مگر این که تعریف جدید و تازه ای 

از مظلومیــت ارائــه دهیــم. 

توضیحضروری:
صاحــب ایــن قلــم بــه جــد معتقــد اســت کــه هنــر و فرهنــگ در ایــن 
ســرزمن مظلــوم اســت. ایــن حرف هــا هــم بــه معنــای انــکار حمدودیت هــا 
و موانع موجود بر سر راه دوستان موسیقی پاپ نیست، اما حرف این 
اســت کــه مبــادا خــدای  ناکــرده بــا بزرگ منایــی مســائل کوچــک، مســائل 
مهــم و اصلــی فرامــوش شــوند و بــه حاشــیه برونــد و کار بــه جایــی برســد 
کــه دیگــر گوشــی بــرای شــنیدن مطالبــات حبــق اهالــی فرهنــگ وجــود 

نداشــته باشــد.   

ارغنون

 کاوه ارجمند
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هبشت پرهزینه ترین دعوت عامل 
است؟ به صرف مهن دعوت 
ساده، مهن که بگویند از پس 
این جهان جهانی ست، چقدر 
پیامربان را کشتند و سر بریدند 
و اذیتشان کردند. دعوت به 
وطن مالوف از کجا این مهه 

پرهزینه شده است؟
توی کت هیچکدام از فرزندان 

آدم منی رود که چیزی هستند 
مثل بقیه چیزها و موجودی 

هستند مثل سایر موجودات. 
یک ندای درونی هست که 

دائم تذکرمان می دهد که با این 
اسب و شرت و گاو و پلنگ 

فرق دارمی و به یک جای دیگر 
متعلقیم. به تعبر قرآن هیچ 
خلقتی پاکیزه تر و شایسته تر 
از خلقت آدم و زنش نبوده 

است. خداوند، جل جالله، 
پدرمان را چنان رفعت داد 
که بر عزازیل گران آمد و 

نتوانست حتمل کند. خالق 
جمید خلیفه خود را چنان به 

تناسب و قاعده و زیبایی آفرید 
که جلوتر از تسبیح کنندگان 

ملکوتی خویش، خود را ستود 
و بر صفت آفرینندگی  خویش 

آفرین گفت: "فتبارک اهلل 
احسن اخلالقن". آمسان و زمن 
و دریاها و رودها و جنگل ها 

قبل از این که جواب 
خامن تنکابنی را 
خبوانیم بگذارید 
خبشی از نامه 

نوشن ضرغام را 
رونویسی کنم:

» ناامید شدم. 
ظاهرا حتی موجب 

سو تفاهم هم 
شدم. چون قصد 

من هم این بود 
که بگومی اغالط 

احتمالی از 
بی سوادی نیست و 
قطعا بسیار سهوی 
و نتیجه اشتباهات 
چاپی و مشکالت 

فنی است. بنظر 
من کارمند نظافت 

چی روزنامه هم 
از بسیاری از 

ما خواننده ها با 
سوادتر است و پر 
واضح است که در 
سطح نویسندگان 
روزنامه اعتماد مهه 
می دانند که »سر 

صعودی« است  نه 
»سعودی« و اگر 

در یک مقاله پرحمتوا 
از دست یکی از 
نویسنده ها در برود 
و جبای »است« 
بنویسد » اس« به 

هیچ جای زبان 
فارسی صدمه ای 
خنواهد خورد. این 
جور موشکافیها و 
توضیحات نوعی 
توهن به شعور 
خواننده و حتی 
نویسنده مطلب 

مورد حبث است. و 
مهانطور که خودتان 

ذکر کرده اید مهه 
غلطها از سر 

بیسوادی نیست 
خبصوص در هیئت 

حتریریه با جتربه و 
برگزیده روزنامه.

تذکر داده اید که 
اولن شرط نوشنت 

درست نوشنت 
است.  خوب 
شد گفتید، من 
دمل میخواهد 
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به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید
که می رومی به داغ بلند باالیی

حافظ

به  پیش  سال  شد که  رفیق  توفیق 
شهرهای کویری سفر کنم و دو شبی 
در نائن به سر برم. نائن برای من 

شهری بود که عبایش شهر بود و قالی اش شهره.
دارمی.  سبزرنگ  نائن  قالیچه  یک  رم  در  خانه مان  در 
سال هاست. وقتی که به بچه هامی می گفتم این کار، کار 
هنرمندان شهری کویری است که کم سبزه و گل دیده اند و 
متام آرزوهایشان را بر پشم و ابریشم بافته اند، در شگفت 
قالی شش الیش تصویری  به ویژه  نائن  قالی  می شدند. 
است ماندگار، جالب و جذاب از هنرمندانی سختکوش 

و گمنام...
به نائن که رسیدمی، به بازار رفتیم... چه بازار زیبایی... این 
بازار مهچون خطی مستقیم از دروازه چهل دخرتان شروع 
شده و به مسجد خواجه ختم می شود... بازاری به طول 
340 مرت که مهه مراکز با کوچه های فرعی و اصلی به آن 
راه دارد با دو چهارسو و سقفی گنبدی و طاق ضربی که 
نورگرهایی دایره ای  شکل در میانه طاق ها زمن را به آمسان 
پیوند می دهد... در کناره بازار آب انبارها بود و بادگرها، 

حسینیه ها و مسجدها...
یاد بازار زادگاهم اراک افتادم، هرچند بازار اراک طوالنی تر 
است و هنوز حجره ها معمور... اما دمل گرفت، حجره های 
زیبای بازار نائن با درهای چوبی شکیل بسته بود. خیابان ها 
و پاساژها رقیبی نو برای این زیبایی ساخلورده شده بودند. اما 
هنوز بازار در گذر مردمان نفس می کشید. به سختی نفس 
می کشید... مهچون بانویی زیبا که با مهه شکوه و مجال و 
جالل به بسرت افتاده است... خنکای بازار حکایت از آن 

داشت که این جا پناهی هم بوده است برای روندگان.
از دوستم عبای نائن سراغ گرفتم. گفت دیگر در این شهر 
عبا منی بافند! تنها یک کارگاه باقی مانده بود... دریغا... در 

خیابان ها پارچه های چن و ماچن فراوان بود...
از دوستم نشان خانه ای قدمیی گرفتم. با هم به خانه ای رفتیم، 
خانه ای تارخیی کنار بازار. شاهکار هنر معماری. این خانه 
در دوره قاجار ساخته شده بود. خبش هایی بسیار داشت، از 
اندرونی و برونی، اتاق های فراوان، سرداب ها، مطبخ و محام، 

انبار غالت و حبوبات، اسطبل و حمل نگهداری احشام.
گچ بری های بسیار زیبا، نقوش گیاهی و گل و بوته ها در اتاق 
ارسی، مقرنس کاری، درها و پنجره های مشبک به دست 
هنرمندانی که با چوب شاهکار آفریده بودند، با گره چینی و 
کام و زبانه... اما بیش از مهه شیشه های الوان دل را می ربود.

این جا زادگاه و خانه فاطمی بود... و زادگاه دکرت حسن 
فاطمی. و این خانه از آِن پدر او بود، سیف العلما از روحانیان 

مردمی و نامی نائن.
سید حسن فاطمی در نیم روز عاشورای حسینی در این 
خانه و در این شهر زاده شد، دوازده مهر 1298 مشسی، 

عاشورای 1328 قمری.
سید حسن فاطمی دوران ابتدایی را در نائن گذراند، پس 
از آن برای ادامه حتصیل به اصفهان عزمیت کرد، در دوران 
حتصیل نوشته هایش را در روزنامه برادرش با نام »باخرت« نشر 
داد، نوشته های این نوجوان حتسن مردانی چون ملک الشعرای 
هبار و دبر اعظم هبرامی را برانگیخت. مهیشه به روزنامه نگاری 
عشق می ورزید. پس از اخذ دیپلم از اصفهان راهی هتران 
شد، به نوشنت در روزنامه ستاره پرداخت. بی پرده می نوشت 

و زبان حمرومان شد.
حکومت هپلوی تاب نیاورد و وی را به اصفهان تبعید کرد... 
پس از شهریور بیست این جوان بیست وچهار ساله از نو به 

نوشنت پرداخت، از نو در هتران انتشار 
باخرت را از سر گرفت، سرمقاله های 
خواندنی اش نامش را بر سر زبان ها 
انداخت، نام مردی که از جنس مردم 
بود و به مردمش وفادار. سید حسن 
فاطمی به فرانسه سفر کرد و پس از 
اخذ دکرتا به میهن بازگشت. خنستن 
بود،  باخرت  روزنامه  پی ریزی  کارش 
اما با راهی تازه و رمسی تازه. »باخرت 

امروز«... او چنن نگاشت:
»باخرت امروز با مهان هتور دیروز باخرت، 
با مهان جسارت و بی پروایی از مصاحل 
و  پابرهنه ها، گرسنه ها  علف خورها، 
این  خواهد کرد.  دفاع  بی کفن ها 
میلیون ها مردمی است  مال  روزنامه 
که در اثر ضعف و ناتوانی در شرایط 
قرون وسطی باقی مانده اند و از دنیای 
قرن بیستم خربی ندارند، شعار ما این 

است: یا مرگ یا آزادی...«
در روزنامه اش انتخابات دوره شانزدهم 
را که در آن تقلب های فراوان رخ داد، 
غرقانونی اعالم کرد و دست دربار را 

رو کرد. این جسارت، دکرت حممد مصدق را بر آن داشت که 
بار دیگر به صحنه سیاست بازگردد. با تالش دکرت فاطمی و 
به رهربی دکرت مصدق، »جبهه ملی« شکل گرفت و باخرت 

امروز جریده  جبهه ملی شد برای نشر آراء و افکار آنان.
در اردیبهشت 1330 مصدق رئیس دولت شد و یار 
وفادارش دکرت سید حسن فاطمی را به معاونت سیاسی 

پارملانی خویش برگزید.
در بیست و سوم هبمن 1330 برای بزرگداشت روزنامه نگاری 
دیگر، دوستش »حممد مسعود« بر مزارش حاضر شد... 
مناینده مردم هتران و وزیر خارجه وقت بر مزار حممد مسعود بود 
که نوجوانی پانزده ساله گلوله ای به سویش شلیک کرد. گلوله 
قلبش را نشانه گرفته بود... ترور نافرجام ماند اما آن که در آن 
روز به او شلیک کرده بود، به دوران ساخلوردگی، شصت وسه 
سال بعد چنن گفت:»اگر دوباره به گذشته برگردم، حسن 

فاطمی را ترور می کنم«1
فاطمی پس از ترور چنن گفت: »برای جامعه و ملتی که 
می خواهد زجنرهای گران بندگی و غالمی را پاره کند، این طور 
رنج ها و جان سپردن ها و قربانی دادن ها باید امری عادی و 
بسیار ساده تلقی شود. این گلوله بر پایداری و استقامت 
من صدچندان افزود و مرا در راه خدمت به میهن عزیزم 

سرسخت تر و آهنن تر و فداکارتر منود...«
باری پس از این ترور به دستور دکرت مصدق، وی را برای 
معاجله به آملان فرستادند. دکرت فاطمی هببودی نسبی یافت 
و پس از بازگشت به میهن با شوری بیشرت به خدمت مردم 
میهنش پرداخت و به مهرماه 1331 به وزارت خارجه 
از کودتای  پس  شد.  برگزیده  مصدق  دکرت  حکومت 
28 مرداد، به زندگی خمفی روی آورد. در 6 اسفندماه 
1332 دستگر شد، در میان پله های شهربانی، اوباشان 
با چاقوهای برهنه به او محله ور شدند و خواستند او را 
بکشند، اما خواهر فداکارش خود را سپر بال کرد. قاتالن 
6ضربه به پیکر فاطمی وارد کردند و بر خواهرش 11 ضربه 
چاقو فرود آوردند... نقشه برمال شد و فاطمی به زندان 

انتقال یافت.
مهسایه وی در زندان، آیت اهلل سید رضا زجنانی از رهربان 
برجسته هنضت مقاومت ملی به یاری اش شتافت، کمک 

مالی اش کرد، بن این دو زندانی نامه هایی نگاشته شد.
آیت اهلل زجنانی پس از رهایی از زندان، به جد و جهد 

کوشید، وکیل مدافعی پاکدامن برای وی برگزیند و مانع اعدام 
وی شود، حتی از مرجع زمانه آیت اهلل بروجردی خواست که 
ایشان وساطتی کنند که دکرت فاطمی اعدام نشود، آیت اهلل 
بروجردی چنن گفت: »انگلیسی ها از او کینه به دل دارند، 

شاه هم ضعیف است. کاری منی شود کرد.«
آیت اهلل زجنانی مهیشه مددکار آزادگان بود و در این راه هراسی 
نداشت. وی در ایام جوانی حمرم و مشاور و مسئول مالی 
مرحوم آیت اهلل حائری، موسس حوزه علمیه قم بود و پس از 

آن وکیل شرعی مرحوم آیت اهلل میالنی...
حسن شاه حسینی چنن روایت می کند:

پس از 28 مرداد که وارطان ارمنی در زیر شکنجه کشته شد، 
از سوی آیت اهلل زجنانی مامور شدم که ماهیانه مبلغ 150 
تومان به خانواده وی بپردازم و این هزینه را نزدیک به سی سال 
تا رحلت آیت اهلل زجنانی به سال 1362 پرداخت می کردم.

در مراسم ترحیم آیت اهلل زجنانی در مسجد ارک هتران فرزندان 
جوان وارطان با صلیبی بر گردن آوخیته حضور یافتند.

مهسر وارطان برای ادای احرتام به رهرب هنضت مقاومت ملی 
آیت اهلل زجنانی اصرار داشت که به قم رود و در حرم حضرت 
معصومه)س( حضور یابد. کار سختی بود، اما با وساطت 
مرحوم دکرت مهدی حائری با چادر سیاهی بر سر به مزار او 

به قم رفت و سخت گریست و ادای دین کرد.
دکرت فاطمی در روز آخر زندگی اش خطاب به سید آزموده 

چنن گفت:
»مرگ حق است و من از مرگ ابایی ندارم... آن هم چنن 
مرگ پرافتخاری. من می مرم تا نسل جوان از این مرگ درس 

گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند...«
او را با 40 درجه تب بر برانکاردی خواباندند و در حماصره 
سرنیزه سربازان به سوی جوخه اعدام روانه اش کردند. دکرت 

فاطمی در آخرین حلظات چنن گفت:
»سربازها، نظامی ها، توجه داشته باشید، ما در راه آزادی و 
اعتالی ایران جامنان را از دست می دهیم. ما سه سال در این 
کشور حکومت کردمی و یک نفر از خمالفان را نکشتیم برای 

آن که ما نیامده بودمی برادرکشی کنیم...«
سربازان کشان کشان او را به سوی جوخه اعدام روانه کردند. 

آخرین سخنش این بود:
»پاینده باد ایران... زنده  باد دکرت مصدق...«  

1-خربگزاری مهر، شنبه 16 اسفند 1393

یادبعضینفرات

شهید قبیله قلم
یادی از زنده یاد دکتر سید حسین فاطمی

 غالمرضا امامی

»اگرملیشدنصنعتنفتخدمتبزرگیاست،ازآنکسیکهاولاینپیشنهادرانمودبایدسپاسگزاریکرد.وآنکسشهیدراهوطن
دکترحسینفاطمیاست.درتماممدتهمکاریبااینجانبحتییکترکاولیهمازآنبزرگواردیدهنشد.«

دکترمحمدمصدق



  1
39

ه4
ن ما

آبا
 19

ه   
شنب

سه 
ل  

ل او
سا

م   
ش

وش
سی 

ره 
ما

 ش
 

14

فوت شدن اما نمردن
 اسم نویسنده: 

سیاهمشق/َگَلنَگدن

یکی از دوست هامی با خودش فکر می کند 
جــز خــودش مهــه  اعضــای خانــواده اش وجیهــه 
و خوش صــورت هســتند. می گویــد بچــه کــه 
بــوده بــا خــودش فکــر می کــرده ایــن زن و 
مــردی کــه هــر روز آن هــا را مامــان و بابــا صــدا 
می زنــد، پــدر و مــادر واقعــی اش نیســتند. هــر 
روز ســه چرخه  بچگانــه اش را برمی داشــته و 
روانه کوچه هــای اطــراف می شــده، بــه دنبــال پــدر و مــادر حقیقــی 
خــودش. می گویــد یــک روزی خامنــی چنــد کوچــه آن طرف تــر دل بــه 
دلش داده و دوست من هم به او گفته فالنی من مهه  دنیا را دنبال 
مامــان و بابــای خــودم می گــردم تــا پیدایشــان کنــم و ایــن در حالــی 
اســت کــه پــدر و مــادر بی نوایــش نگــران او شــده بودنــد و کار بــه 
بیمارســتان ها و کالنــری و این هــا رســیده بــوده کــه دوســتم بــه خانــه 
مراجعه کرده و دور از جان پدر و مادرش آن ها را در حالتی شبیه 

سکته دیده است.
مــادر  از ســریال »قصه هــای جزیــره«  قســمتی  یــادم هســت در 
»فلیکس« و »فلیسیتی« می گفت: »مادر اون کسی نیست که 
بچه رو به دنیا میاره، مادر اون کسیه که بچه رو بزرگ می کنه.« 
نظــرم ایــن اســت کــه مجلــه، مجلــه  بســیار درســتی اســت و بــه مهــن 
خاطــر اگــر کســی از غیــب بیایــد و بگویــد این هایــی  کــه یــک عمــر 
پدر و مادر صدایشــان کردی والدین حقیقی تو نیســتند و والدین 
حقیقــی تــو جایــی از ایــن کــره  خاکــی در آرزوی دیــدار تــو هســتند، 
یــک گوشــم را در می کنــم و یــک گوشــم را دروازه و هیچ وقــت بــه 
دنبال پدر و مادر حقیقی ام منی گردم چراکه فکر می کنم حقیقی 
مهن هایــی هســتند کــه در کنارشــان زندگــی می کــردم و می کنــم. 
مــادرم کــه نــور بــه قــرش ببــارد، مادرانگــی را در حقــم متــام کــرد، پــدرم 
هــم ســرش ســالمت، واقعی تریــن قهرمانــی اســت کــه در متــام زندگــی 
دیــده ام. بــه مهــن خاطــر گفــن از نیــاکان بــرای مــن کار دشــواری 
اســت، مهیشــه بیشــر از آنچــه بایــد در زمــان حــال زندگــی کــرده ام.
دوم دبستان بودم که پدربزرگم یعنی پدِر مادرم عمرش را داد به مشا. 
پــدرم آمــد مدرســه، اجــازه ام را از آقــای ناظــم گرفــت و بــه او گفــت: 
»پدربــزرگ رامبــد فــوت شــده، اگــه اجــازه می دیــن برمــش خونــه.« 
مهان روز به خواهرم گفتم: »بابابزرگ منرده، فوت شده« و مهیشه 
مــرگ پدربــزرگ بــرامی شــبیه مــردن نبــود چراکــه هشت ســاله بــودم کــه 
مــرد. شش ســاله بــودم کــه از اهــواز بــه هتــران مهاجــرت کــرد، فرصــت 
نشــد کــه حــال زیــادی را بــا هــم صــرف کنیــم، هرچــه بــود گذشــته ای 

بــود روی کاغــذ کــه هیچ وقــت آن را جــدی نگرفتــه بــودم.
مثل بیشر کالس دومی ها معدمل بیست بود و شاگرد  اول کالس 
بــودم. یــادم هســت رســیده بــودمی بــه مهــان درســی کــه می گویــد: 
»دیــر رســیدن هبــر از هرگــز نرســیدن اســت«. معلــم کالس دومــم 
خــامن باقــری بــه مــا دیکتــه گفــت و مــن نوشــتم »دیــر رســیدن هبــر 
از هرگــز نســیدن اســت«، »ر« کلمــه  »نرســیدن« را جــا انداختــم. 
موقــع تصحیــح دیکته هــا خــامن معلــم صــدامی کــرد و غلــط امالیــی ام 
را نشــامن داد. بعــد پرســید کــه چــرا حواســم پــرت شــده اســت؟ مــن 
جوابی برای سوال او نداشتم و او در ادامه گفت که فکر می کند 
مــرگ پدربزرگــم حواســم را پــرت کــرده اســت. آن وقــت خــودش »ر« 
را بــه »نســیدن« اضافــه کــرد و بــه مــن بیســت داد. بعــد از آن هــم 
دستی از روی حمبت به سرم کشید و گفت که سر جامی بنشینم. 
مهــان موقــع بایــد می فهمیــدم کــه مــردن و فــوت شــدن فرقــی ندارنــد. 
بایــد می فهمیــدم کــه مــرگ پدربــزرگ اتفــاق مهمــی اســت و حــواس 
آدم را پرت می کند. باید می فهمیدم که نیاکان مهمند و گذشــته 
هنوز نگذشــته اســت، اما من نفهمیدم. قبل از این به هوای مرگ 
پدربــزرگ روزگار درس و دبســتان تــق و لــق شــده بــود، چنــد روزی 
مدرســه را یــک خــط در میــان می رفتــم یــا می رفتــم، امــا زنــگ دوم 
اجــازه ام را می گرفتنــد و می رفتیــم خانــه  مادربــزرگ. خاله هــا از اهــواز 
آمــده بودنــد، فصــل مدرســه بــود و پســرخاله ها هتــران بودنــد. تــا بــه 
حــال ایــن مهــه فامیــل و دوســت و آشــنا یک جــا ندیــده بــودم. در 
مهــه  فامیل هــا چنــد نفــری هســتند کــه فقــط مراســم ختــم بــه مراســم 
ختــم فرصــت دیدارشــان مهیــا می شــود و از قضــا آدم هــای جالــب 
و  اتوبوس ســواری  آن هــم  از  بعــد  هســتند.  هــم  خواســتنی ای  و 
مینی بوس ســواری بــا مهــه  فامیــل تــا هبشــت زهرا؛ مهــه  این هــا دســت بــه 
دســت هــم دادنــد کــه فکــر کنــم پدربــزرگ فــوت کــرده، منــرده اســت، 
فکــر کنــم گذشــته گذشــت و رفــت و متــاِم گذشــته، حــال و آینــده را 
در پدر و مادرم  ببینم. هیچ وقت از دوستم نپرسیدم، اما مهیشه با 
خودم فکر کردم پایان ماجرا مهان جا بوده، به خانه برگشته و حال 
پدر و مادرش را که دیده، شســتش خردار شــده این پدرش اســت 
و آن یکی مادرش، حتی اگر او را نزاییده باشد. مهم نیست چند 
ساله بوده، بچه ها این چیزها را هبر از آدم بزرگ ها می فهمند؛ برای 

بچه هــا نیــاکان یعنــی پــدر و مــادر... 

»عقاید یک 
دلقک«
هاینریش بل
ترمجه حممد 
امساعیل زاده
نشر چشمه
1379

تلخ ترین و 
سیاه ترین روایت 
زندگی این است 
که یک دلقک 
ساخلورده و 
واخورده زندگی اش 
را برایتان تعریف 
کند. »عقاید 
یک دلقک« 
معروف ترین اثر 
هاینریش بل 
نویسنده قدرمتند 
آملانی است که به 
زبان های خمتلفی 
ترمجه و در متام 
دنیا خوانده شده 
است. هاینریش 
بل در کل 
نویسنده ای تلخ 
و انسانی بدبن 
به زندگی است 
که این روحیه را 
مهه خماطبانش در 
آثارش هم سراغ 
دارند. انسانی که 
جنگ جهانی و 
کمونیسم را جتربه 
کرده است و در 
پی آن روزگار به 
کامش تلخ شده 
و سعی می کند 
با نوشنت این 
تلخی را به دیگران 
هم نشان دهد. 
بعد از خواندن 
کتاب »عقاید 
یک دلقک« 
حال خواننده تا 
مدت ها منقلب 
است و خاطره 
خواندن این اثر 
به راحتی از ذهن ها 
پاک منی شود. و 
این مهان قدرت 
نویسنده است که 
او را نویسنده ای 
مهم و شاخص 
می کند.

 قسمت اول/ بازگشت زن مرده

 رامبد خانلری

دیدار با پیرمرد در قبرستان

من و بقیه بچه ها بابای حسام را آقای پورکی صدا می زدمی. حسام متام 
روز دهــن دره می کــرد. بعد هــا کــه ندارتــر شــدمی، بــرای مــن تعریــف کــرد کــه 
هــر شــب حوالــی ســاعت ســه نیمه شــب بــا فریادهــای مــادرش از خــواب 
می پــرد. آقــای پورکــی بــه گفتــه  خــودش بــه نــوع خاصــی از بی خوابــی مبتــال 
بــوده و هــر شــب تــا ســاعت ها بعــد از نیمه شــب بــه متاشــای تلویزیــون 
می نشســته اســت. حســام می گفت پدرش هر شــب صدای تلویزیون را 
می بندد و به متاشا می نشیند. یادم هست یک مرتبه حسام تعریف کرد 
دیشــب کــه بــه زور تشــنگی از خــواب بیــدار شــده رفتــه ســروقت پــدرش 
و دیــده کــه آقــای پــدر در حــال متاشــای تراکتــوری اســت کــه گندم هــا را 
درو می کند. بعد از آن، مسئول جهاد سازندگی یکی از شهرستان ها 
رو بــه دوربــن حــرف مــی زده و پــدر حســام مهان طــور کــه دســت ها را زیــر 
چانــه زده حمــو آقــای مســئول بــوده بــدون این کــه حرف هــای او را بشــنود. 
مــادر حســام هــر شــب حوالــی ســاعت ســه نیمه شــب یقــه آقــای پورکــی 
را می گرفتــه و بلنــد بلنــد غرغــر می کــرده کــه ایــن چــه زندگــی اســت کــه 
شــوهرش بــرای آن هــا درســت کــرده اســت؟ چنــد وقــت بعــد مــادر حســام 
مــرد. روده اش عفونــت کــرد و پزشــک کشــیک درمانــگاه حملــه درد روده را 
بــا آرامبخــش خفــه کــرد و بــه صبــح نکشــیده عفونــت رخیــت تــوی خــون 
مــادر حســام و جــان او را گرفــت. حســام دو ســال بعــد از مــرگ مــادرش 
دوبــاره شــروع کــرد بــه دهــن دره کــردن. یــک روز خــودش بــه حــرف آمــد 
کــه دوبــاره مــادرش هــر شــب حوالــی ســاعت ســه نیمــه شــب داد و فریــاد 
می کنــد. بی خوابــی آقــای پورکــی بعــد از مــرگ مهســرش عــود کــرد، طــوری 
کــه هــر شــب این قــدر پــای تلویزیــون بیــدار می نشســت تــا چشــم هایش 
بســوزند و پلک هایــش هــم بیاینــد. حســام می گفــت پــدرش بعــد از مــرگ 
مادرش هم تا صبح صدای تلویزیون را می بسته با این وجود یک شب 
مادر حسام حوالی ساعت سه از اتاقش برون می آید و بنا می کند به 
داد و بیــداد ســر آقــای پورکــی؛ انــگار نــه انــگار کــه دو ســال اســت مــرده. 
آن شــب مــادر حســام از اتاقــش بــرون می آیــد و شــروع می کنــد بــه جیــغ 
جیــغ کــردن و بعــد از آن دیگــر منی مــرد. مــی رود تــوی اتاقــش می خوابــد 
و از فــردا صبــح دوبــاره بــا خانــواده اش زندگــی می کنــد. ایــن اتفــاق آن قــدر 
طبیعــی افتــاد کــه هیچ کــس هــوس نکــرد از مــادر حســام بپرســد ایــن دو 
ســال را کجــا بــوده یــا چگونــه از مــرگ برگشــته اســت؟ خــود مــن هــم اگــر 
نامه هدیه را ندیده بودم یاد قصه مادر حســام منی افتادم و حاال بعد از 
این  مهه سال از خودم منی پرسیدم مادر حسام چگونه از مرگ برگشت؟ 

»تــه مهــن جــاده مــال رو سورمه سراســت باباجــون، شــب رو نــرو. جــاده 
درست و درمونی نیست.« پرمرد آن قدر به دایی مصیب شبیه است 
کــه وقتــی بــا مــن حــرف می زنــد از صمیمیتــی کــه از او انتظــار دارم و 
در چهــره اش نیســت، حرصــم می گــرد. دوســت دارم یقــه اش را بگــرم، 
تــکان تکانــش بدهــم و بگــومی: »چــرا بــا مــن مثــل غریبه هــا حــرف می زنی 
دایــی؟« موقــع حــرف زدن فقــط دهانــش تــکان می خــورد. بقیــه اجــزای 
صورتش ثابت مانده اند؛ انگار که به صورتش نقاب زده باشد. انگار 
کــه او شــخص دیگــری اســت کــه از پشــت نقــاب دایــی مصیــب بــا مــن 
حــرف می زنــد. »ایــن جــاده روزشــم بــرا غریبــه خطرناکــه، چــه برســه بــه 
شــب. نــگا نکــن ختــت مــی ره تــا سورمه ســرا. بلــد می خــواد  باباجــون. 
ایــن جــاده پــر از چالــه اســت، پــر از چولــه اســت. چالــه و چولــه هــم کــه 
نباشــه، ایــن جــاده شــب ها جــاده از مــا هبرتونــه.« پرمــرد پشــتش گذاشــته 
کــه مــن را از صرافــت ســفر شــبانه بینــدازد. برمی گــردد بــه مســت قربســتان 
و بــا دســت اشــاره می کنــد دنبالــش بــروم. دســت هایش از دســت های 
مــن کم چــن و چروک تــر اســت. برمی گــردد بــه مــن نــگاه می کنــد و 
می دهــد؛  نشــان  را  دندان هایــش  فقــط  خندیــدن  موقــع  می خنــدد. 
گونه هایش تکان منی خورند. پرمرد می ایســتد به خواندن چند اســم از 
روی تابلــوی فلــزی کــه در زمــن قربســتان فــرو رفتــه اســت. چنــد جایــی از 
رنــگ تابلــو پوســته شــده و زیــر پوســته های ورقه شــده زنــگ زده اســت. 
رنگ زرد کمرنگی روی سفید تابلو نشسته؛ انگار یک نفر چسب را 
بــا فرچــه، خیلــی شــلخته، روی تابلــو کشــیده باشــد؛ تابلویــی کــه درســت 
و حســابی تــوی زمــن جاگــر نشــده اســت و هــر چنــد حلظــه یــک بــار 
لــق می زنــد. »از شــهر اومــدی؟« هنــوز صــدای پچ پچــش بلنــد اســت؛ 
انگار که وســط خواندن اســم ها ســوالش را پرســیده باشــد. »آره.« ســر 
تــکان می دهــد. زمــن قربســتان بایــد هــزار مرتمربــع یــا چیــزی در مهــن 
حــدود باشــد. بــه گمــامن قربهــا هــم بایــد صدتایــی باشــند. بــاالی هــر قــرب 

پاورقی/سورمهسرا

ختته سنگی است و روی ختته سنگ ها اسم میت را نوشته اند. این یکی 
امسش بتول شاهســون اســت و ســال 1261 مرده. کناری امسش هراچ 
ســت آقایــان اســت و مهــن دو ســال پیــش مــرده. هــر دو خــط را یــک 
نفــر نوشــته؛ یکــی کــه خــط خوبــی هــم نداشــته؛ یکــی را بــا رنــگ ســیاه، 
یکــی را بــا رنــگ قرمــز. »مهــه ســنگ ها مــال پارســالن باباجــون، خــودم 
نوشتمشــون.« مثــل این کــه پرمــرد گــرای نــگاه مــن را داشــته و از نگاهــم 
کــه بــه ســنگ ها خــره مانــده، فکــرم را خوانــده اســت. »خنــون، خنــون 
باباجون. خوندن اسم میت از روی سنگ، حافظه رو زایل می کنه.« 
چنــد بــار می شــود؟! ســه ســال و هفــت مــاه و یــازده روز هــر دوشــنبه 
و هــر پنجشــنبه از روی ســنگ خوانــده ام هدیــه راکــی، تولــد 1364، 
تولــد دیگــر 1389. خوانــده ام مــرا جــای خــودم بگــذار، خــودت را 
جــای گهــواره و آغوشــی تســلی خبش، کنــارم بــاش مهــواره. مــردک الدنــگ 
شــعر را از پشــت تلفــن شــنید و تســلی را بــا »ص« نوشــت. این قــدر 
روی ســنگ را خوانــده ام کــه فکــر می کنــم تســلی بــا »ص« هــم درســت 
اســت، اما عقلم زایل نشــده. کاش شــده بود. کاش کثافت زده می شــد 
بــه ایــن مغــز و دیگــر چیــزی یــادم منی آمــد. »چیــزی خــوردی باباجــون؟« 
دمل غــذای خانگــی می خواهــد؛ لوبیاپلــو می خواهــد بــا گوشــت؛ مثــل 
لوبیاپلوهای هدیه پر از دارچن. پرمرد لوله مخیده ای را نشــامن می دهد 
کــه ســرش یــک شــر دارد. شــر را مشــماپیچ کرده انــد و از چنــد جــای 
مشــما آب بــرون می زنــد. »اگــه خواســتی دســت و بالــت رو بشــوری، 
آب اون جــا هســت بابا جــون. فقــط حواســت باشــه بــه قربهــا آب نــدی 
کــه اگــه عزیزآقــا بیــاد و ببینــه، هــم ســر مــن رو گــوش تــا گــوش می بُــره هــم 
ســر تــو رو.« ناخــودآگاه بــه فاصلــه میــان شــر آب تــا نزدیک تریــن قــرب 
نــگاه می کنــم. زیــاد نیســت. پرمــرد می خنــدد. خنــده اش را کــه می بینــم، 
انــگار بــرای یــک حلظــه ایســتاده خــوامب می بــرد؛ خــواب بــا چشــم های 
بــاز بــه انــدازه یــک حلظــه خیلــی کوتــاه. »عزیزآقــا باغبــون امامــزاده اســت. 
مهــش بــه مــن می گــه مبــادا آب بــدی پــای ایــن قربهــا. فکــر می کنــه مــرده 
زیــر خــاک اگــه آب ببینــه، جوونــه می زنــه و از خــاک می کشــه بــرون.« 
بــاد تــوی دمل می پیچــد و صــدا می کنــد. بــه گمــامن پرمــرد هــم صــدا را 
می شنود که می گوید: »باباجون این جا غذای درست و حسابی پیدا 
منی شــه. حــاال بــرات یــه دوپیــازه ســرهم می کنــم کــه تــه دلــت رو بگــره.« 
این را می گوید و به مست کلبه چوبی می رود. چند قدمی که می رود، 
می گویــد: »باباجــون یــه جــا بشــن و نفــس تــازه کــن تــا مــن برگــردم.« 
هیــچ کجــای ایــن قربســتان بــا هیــچ کجایــش فرقــی منی کنــد؛ مهــه اش زمــن 
مســطح اســت. مهــن کــه روی یــک قــرب ننشــینم، خــوب اســت. چــراغ 
یکــی، دوتــا از خانه هــای ده روشــن اســت. هنــوز هــوا این قــدری تاریــک 
نشــده کــه مهــه خانه هــا چراغ هایشــان را روشــن کننــد؛ خانه هایــی کــه 
بــا فاصلــه در ســه طــرف زمــن مســطح قربســتان بنــا شــده اند. ســقف 
متــام خانه هایــی کــه از این جــا معلومنــد، شــروانی اســت. بــه ایــن زمــن 
برهوت منی آید بارانی باشــد؛ برهوتی که گره خورده به آمسانی که شــبیه 
هیــچ آمسانــی نیســت. آمسانــی کــه انــگار آن طرفــش پیداســت. آمسانــی 
کــه انــگار نــازک شــده؛ شــبیه بــه بادکنکــی کــه مهــن حاالســت برتکــد؛ 
آن قدر نازک که قرمزی غروبش نارجنی بی حالی است و سیاهی شبش 
ســورمه ای دلنشــینی. شــاید بــه ایــن خاطــر می گــومی دلنشــن کــه بــه نظــرم 

ســورمه ای زیباتریــن رنــگ خداســت. 
»بیا باباجون این رو خبور ته دلت رو بگره.« یک حلظه حال سکسکه 
به من دست می دهد. حواسم به پرمرد نبود و متوجه آمدنش نشدم. 
هدیــه هــر وقــت فلفــل تنــد می خــورد، سکســکه اش می گرفــت؛ مــن هــر 
وقــت تــرس تــه دمل را می گــرد. پرمــرد بقچــه مستطیل شــکل الغــری را 
بــه مستــم گرفتــه اســت. بقچــه را از دســتش می گــرم؛ الغــر و تــرد اســت؛ 
بایــد نــان باشــد. مهان جــا می نشــینم و بقچــه را بــاز می کنــم. چنــد تکــه 
نان بیات اســت و ســبزی. جز تربچه و پیازچه و تره، بقیه ســبزی ها را 
بــه قیافــه منی شناســم. دوتــا تربچــه پــوک هســت، امــا پیازچــه و تــره نــدارد. 
پرمــرد از جیــب پراهنــش قیــف کاغــذی کوچکــی را بــا احتیــاط بــرون 
مــی آورد و بــه دســتم می دهــد. »منکــه. دیــدم خیلــی گرســنه ای، گفتــم 
تــا ســیب زمینی ها  آب پــز بشــن، دو ســه لقمــه نــون و ســبزی خبــوری 
تــه دلــت رو بگــره.« بعــد بــا آرامــش و طمانینــه روی زمــن می نشــیند. 
حتــی بــرای گذاشــنت نشــیمنگاهش روی زمــن یکــی، دو بــار قلق گــری 
می کند؛ انگار که باید روی نقطه خاصی بنشیند. »چرا زن منی گری 
باباجــون؟ آدم بــدون مراث خــور یــه خاطــره بی منکــه؛ یــه حــرف نشــنیدنی 
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و ستاره ها و سیاره ها و خاک 
و باد و آب و آتش نیز خملوق 

ایزدند، تبارک و تعالی؛ از 
حیث عظمت و زیبایی نیز 

چیزی کم ندارند. این آمسان ها 
و زمن آیه های آفریننده هستند 
و در آفرینششان هیچ نقصان 
و ضعفی راه نیافته. مهه چیز 

در نیکوترین مرتبه ای ست 
که می تواند باشد. در هیچ 

کجا و در هیچ مرتبه، بر قلم 
صنع خطا نرفته است. خملوق 
خدا چنان بشکوه و ارزنده و 
زیباست که ما را به خضوع و 

خشوع وامی دارد. سهل است، 
از عظمت آفرینش ساکن 

مقام خشیت می شومی. این 
آمسان بی انتها، این دریاهای 

بی پایاب، این خملوقات 
گونه گون که کسی جز باری 
مشارشان نتواند کرد، جالل و 
جربوتی دارند که عقل از سر 
بنی آدم می پرانند و طفلی ها 

را می ترسانند. هیچ موجودی 
جز ما خوف و خشوع را 

به جان جتربه منی کند. بلکه 
جز ما دیگران چیزی از آهنا 
منی فهمند. چرا؛ از "ترس" 

حتی حشرات نیز هبره دارند. 
غزال تیزپایی که از شر شرزه 
می گریزد، اول باید برتسد تا 
برمد. حیوانات می ترسند. 

گیاهان نیز می ترسند. مجاد نیز 

با ترس بیگانه نیستند. ضیغم 
نر هم اگر صدای تر و تفنگ 

بشنود می ترسد. گاهی حتی 
از موش صحرایی هم خوف 
می کند. اما خوف اجالل 

خمتص آدمیزاد است. خشوع 
و خشیت نیز جز به آدمیزاد 

به دیگری نرسیده. فرشته ها نیز 
در برابر جالل و جربوت حق 

خاشع و خاضعند اما حال 
و روزشان شباهتی به آدم و 

فرزندانش ندارد. ما می ترسیم 
اما ظلوم و جهول هم هستیم. 
به تعبر خواجه مان، دیوانه امی و 
مهن دیوانگی ست که شایسته 

مقام خلیفة اللهی مان کرده. 
آمسان به حقیقت منی تواند 

بار امانت را به دوش بگرد. 
کوه ها و ستاره ها و دریاها هم 

نتوانند. بر مهن اصل است 
که قرعه فال به نام من دیوانه 
زدند. مهن جنون است که 

حساب ما را از باقی خلقت 

بدامن نویسنده 
آن مقاله ای که 

»سر صعودی« 
را نوشته  سر 

سعودی،  تا حاال 
یاد نگرفته که 

اولن شرط نوشنت 
درست نوشنت 
است؟ البته من 

هم به معماری که 
مصاحل را نشناسد 

اعتماد منیکنم. 
ولی من و بسیاری 
دیگر از خوانندگان 
روزنامه ساهلاست 

با معماران مشا 
آشنا هستیم و در 
ساختماهنایشان 
احساس امنیت 

میکنیم حتی اگر 
با تصویری که 

دارمی زیاد مهاهنگ 
نباشند. مهم احاطه 

و دانش معمار 
برای انتقال احساس 

امنیت و آسایش 
است. 

من خامن تنکابنی را 
منیشناسم، هر کسی 

از نظر و سلیقه 
خاص خودش 

مطالب روزنامه را 
مطالعه میکند. برای 
بعضیها کیفیت مهم 
است و برای بعضی 
کمیت. ضمنا نامه 

آقای حممدرضا 
طالبی و نظریاتشان 

بسیار ارزنده و 
آموزنده بود.    

با احرتام ضرغام«

کــه در دســت دیگــرش اســت. مهان طــور کــه چهارزانــو 
نشســته، زانوهایــش را بلنــد می کنــد و بــه هــم نزدیــک. 
آن  از  درمــی آورد؛  شــلوارش کربیــت  جیــب  تــوی  از 
کربیت هــای ختــت و جیبــی خارجــی. کربیــت را بــه مــن 
می دهــد و می گویــد: »بابــا یــه دونــه از ایــن کربیت هــا 
رو بــرام آتیــش کــن.« روی بســته کربیــت نوشــته کانــادا 
درای و عکس آن بطری نوشــابه نارجنی اســت و چند 
حبــاب نارجنــی در هــوا. یکــی از کربیت هــا را می کنــم 
قبل تــر  را  دوتایــش  پرمــرد  می کنــم.  جــدا  بقیــه  از  و 
کنده. کربیت را می کشــم و یک دســت را دور شــعله 
آتــش کاســه می کنــم تــا بــاد خاموشــش نکنــد. پرمــرد 
چپقــش را روشــن می کنــد و دود را بــه بــرون فــوت 
می کنــد. »ببــن باباجــون، اگــه مــن امشــب بــا گزلکــی 
چیــزی ســرت رو گــوش تــا گــوش بــربم و گوشــتت رو 
قلیــه کنــم و بــه جــای غــذای نــذری تــو شــیکم مــردم 
ایــن ده بریــزم، آب از آب تکــون منی خــوره. تــو بایــد 
یکــی رو داشــته باشــی کــه دل نگرونــت باشــه؛ اگــه دیــر 
کــردی زمــن و زمــون رو بــه هــم بــدوزه. وگرنــه می شــی 
مثــل مــن؛ مــرده و زنــده م یــه قیمتــه.« بــه خنــده می گــومی: 
»پــس منــم می تــومن ازت خــورش درســت کنــم بــه خــورد 
مــردم ده بــدم پدرجــان. اون وقــت هیچ کــس نیســت کــه 
دل آشــوب بشــه و زمــن و زمــان رو بــه هــم بــدوزه.« بــه 
نظــرم از حــرف مــن خوشــش منی آیــد. دود را بــا صــدای 
ســوت تــو می دهــد و بــا غیــظ بــه بــرون فــوت می کنــد. 
موقــع فــوت کــردن دود، دهانــش را شــبیه بــه ســر گشــاد 
قیــف می کنــد. خــودش را مجــع و جــور می کنــد، رو 
می گردانــد مســت مــن و می گویــد: »آره باباجــون، امــا 
گوشــت مــن ناپــزه. ســگ های ده هــم خوراکــت رو 

منی خــورن. پــوزه می کشــن بــه غذایــی کــه پختــی و بــوی 
تــرش گوشــت ناپــز مــن اون هــا رو پــس می زنــه.« از 
رامن نیشــگونی می گــرد و می گویــد: »امــا گوشــت تــو 
مثــل شیشــک می مونــه؛ تــرد و آبــدار.« اول زبانــش را 
دور لبــش می کشــد و آب دهانــش را بــا صــدا قــورت 
می دهــد، بعــد شــروع بــه خندیــدن می کنــد؛ خنــده بلنــد 
با دهان باز. انگار خودش نباشد. انگار کس دیگری 
بــه نظــرم مهــن چنــد کام چپــق  جــای او می خنــدد. 
دندان هایش را زردتر از قبل کرده. دندان های زرد توی 
آن دهان گشاد و تاریک من را یاد شیشه های نوشابه 
تــوی خیچــال ویرتینــی رضــا ســاندویچی می انــدازد کــه 
مهیشــه خدا المپش ســوخته بود. پشــت شیشــه خیچال 
می ایســتادم و انگشــت می گذاشــتم روی نوشــابه های 
نارجنــی و می گفتــم: »از اینــا.« بچه تــر از ایــن بــودم کــه 
یــک ســاندویچ را کامــل خبــورم و رضــا ســاندویچی هــم 
نوشــابه را بــدون ســاندویچ منــی داد. ســهم مــن می شــد 
نوشــابه شــریکی و ســاندویچ شــریکی. نوشــابه نصفه ای 
کــه تــوی لیــوان بــود، تــوی شیشــه هــم بــود، امــا مــن یــک 
نوشــابه کامــل می خواســتم؛ آن هــم تــوی شیشــه... بــه 
خــودم کــه مــی آمی، می فهمــم خنــده پرمــرد دوبــاره مــن 
را بــه هپــروت بــرده اســت. پرمــرد چپقــش را روی زمــن 
می کوبد تا خالی اش کند. چپق خالی شده اما پرمرد 
هنــوز آن  را روی زمــن می کوبــد. انــگار کــه فکــرش بــه 
جایی قالب شده باشد، چشم ها را در چشمخانه ها 
حرفــی  مزه مــزه کــردن  حــال  در  نظــر  بــه  می گردانــد. 
باشــد. صدایش را صاف می کند و می گوید: »خب 

بیــا دخــرت مــن رو بگــر؛ بشــو دومــاد خــودم.« 
 ادامه دارد...

کــه صاحبــش رو از ســکه می انــدازه.« از حرفــش زیــاد 
تعجــب نکــرده ام، امــا منــی دامن چــرا لقمــه ام را تــوی دهنــم 
نگــه مــی دارم و قــورت منی دهــم. شــاید می خواهــم او بــا 
خــودش خیــال کنــد جــا خــورده ام. خیــال کنــد حرفــش 
بی منــک نبــوده و خــودش هنــوز از ســکه نیفتــاده اســت. 
»معلومه دیگه بابا، وقتی یکی یکه و تنها بلند می شه 
مــی آد وســط بیابونــی کــه ســال بــه ســال خــدا غریبــه ازش 
رد منی شه، رو یه تعارِف از سر شکم شب می مونه و 
ســراغ تلفنخونه رو منی گره، معلومه که آدم بی کس و 
کاریــه.« بعــد دســتش را می گــذارد روی زانــومی. دســتش 
منی لــرزد. ایــن دســت های آرام و مطمئــن بــه ایــن ســن و 
ســال منی آینــد. »این هــا رو منی گــم کــه هبــت بــر خبــوره و 
تــرش کنــی کــه بــا خــودت قصــد کنــی از ایــن جــا بــری. 
این هــا رو هبــت می گــم کــه بــه فکــر بیفتــی آســتن بــاال 
بزنــی، وگرنــه تــا هــر وقــت کــه خبــوای مهمــون مــن و ایــن 
خداآمرزیده هایــی.« دوســت نــدارم بــا غریبه هــا از هدیــه 
حرفــی بــزمن. دوســت نــدارم بگــومی زن داشــتم؛ ُمــرد. کــه 
هر کسی که شنوای حرف من است، علتش را بپرسد 
و مــن  هــم علتــش را بگــومی. بگــومی و دوبــاره مهــه چیــز 
یــادم بیایــد، مهــه چیــز یقــه ام را بگــرد و ســفت فشــار 
بدهــد و راه نفــس را ببنــدد. آخــِر مهــه ایــن حرف هــا هــم 
خبواهد برامی دل بســوزاند که این مســخره ترین پرســش و 
پاســخ دنیاســت؛ این کــه مــن بگــومی زمن مــرده و پرمــرد 
در جــواب ایــن حــرف مــن بــرای مــن و زِن مــرده ام دل 
بســوزاند. ایــن مــردک فزرتــی حــق نــدارد بــرای هدیــه دل 
بســوزاند. حــق نــدارد. پرمــرد از تــوی جیــب پراهنــش 
خرده هــای خشک شــده چیــزی شــبیه بــرگ درمــی آورد 
و آن هــا را ُســر می دهــد تــوی چپــق ســنگی کوچکــی 
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آقــا ســید صــادق خــرازی در زمــره عیّــاران و 
جوامنردانــی اســت کــه بی ریــا بــا یــک دنیــا 
صفــا در خدمــت درمانــدگان و مظلومــان 
کــه  تصویــری  منی شناســد.  پــا  از  ســر 
ســال های ســال از او در ذهــن داشــته ام و 
شــهادِت  یــا  خــودم  مشــاهدات  اثــر  بــر 
شــده،  بــرامی حاصــل  او  از  حمبت دیــدگاِن 
چنــن اســت: کافــی اســت کــه بشــنود اهــل معرفــت و فضیلــت و 
هنری در گوشه ای از جهان به دلیل آوارگی و دوری از بستگان 
در بی پناهی و درماندگی به ســر می برد و در بســرت بیماری رنج 
بالینــش حاضــر می شــود،  بــر  ناشــناس  بــه صــورت  می کشــد. 
فضای آشفته و نابسامان اطراف او را سامان می دهد و زندگی 
او را در حــّد تــوان و امــکان می آرایــد. حتــی اگــر ممکــن باشــد 
بیمــار را محــام می کنــد، لبــاس متیــز و نــو بــر او می پوشــاند و 
ســرآخر به هبانه خرید تابلو یا دســتخطی که ارزشــی مثال معادل 
10 یــا 50 دالر دارد پاکتــی حــاوی یــک تــا چنــد هــزار دالر را 
در گوشــه طاقچــه اتــاق وی می گــذارد و بی آن کــه بــه روی او 
بیــاورد خداحافظــی می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه مشــمول 
ایــن مهــر و صفــا منی دانــد میهمــان بیمار نــواز و تیمارکننــده اش چــه 
کســی بــوده. ده هــا شــخصیت آزرده و مهجــور از وطــن را کــه 
بســیاری از آنان ســرمایه های ارزمشند هنر و معرفت و کمال این 
ســرزمن بوده انــد و حبــق یــا ناحــق درد مهجــوری از میهــن و مــردم 
بــر آنــان حتمیــل شــده بــود، شناســایی کــرده و بــا گرمــی و مهــر و 
صفــای خــود مهــر انقــالب و نظــام را در دلشــان دمیــده، آنــان را 
آرام و امیدوار کرده، در پرتو احرتام و ادب خود کوشیده تا آنان 
نــور علــم و معرفــت و فضیلــت و هنرشــان، میهــن  بــا تابــش 
عزیزمــان را منــوّر کننــد و مهچنــان گرمــی خبشــند و مایــه ســرافرازی 
میهــن، هم میهنــان و کیانشــان باشــند. این مهــه در ســایه حضــور 
ســازنده ایــن خدمتگــزار صــادق در مقــام ســفارت و منایندگــی 
سیاسی مجهوری اسالمی ایران در خارج از کشور بوده. صادق 
بــا رفتــار و منطــق و صفــای خــود بســیاری از ناممکن هــای عــامِل 
سیاســت و روابــط دیپلماتیــک را ممکــن و انبوهــی از کینه هــا را بــه 
مهر تبدیل کرده و بسیاری از توطئه ها را خنثی کرده و خالصه 
کالم مسبل وفاق، مهر، حمبت و یکدلی شده و این مهه به دلیل 
بی نیازی وی و برخورداری از متکن شخصی و خانوادگی و نیز 
تربیــت او در دامــن و حمیطــی سرشــار از معنویــت و پاکــی بــوده 
اســت. بی اّدعــا و بی ســر و صــدا دســت دردمنــدان را بــا حمبــت و 
مســاعدت فشــرده و دریادالنــه در طــول ســال ها هرگــز بــه روی 
آنــان هــم نیــاورده اســت. مــی دامن کــه رهــرب معظــم انقــالب، وی را 
بــه دلیــل مهــن خدمــات و صفــات فوق العــاده دوســت می دارنــد و 
بارها دســتاوردهای ارزمشند ارتباطی او را ســتوده اند. صادق مورد 
احرتام و اعتماد بســیاری از گروه ها و جناح های سیاســی اســت 
و می توانــد مهــزه وصــل و عامــل وفــاق دل ســوختگان و شــیفتگان 
خدمــت باشــد. او منونــه ای اســت کــه بایــد چــون او بــود و چــون 

او زیست. عمرش طوالنی باد. 

سیاهمشق/کتابآدمهایغایب

عّیاری تمام عیار
 سید محمود دعایی

»امون را«
ویکتور پلوین
ترمجه پیمان 
خاکسار
نشر زاوش
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کتابی خواندنی 
درباره بلندپروازی 
انسان ها پشت 
دیوارهای آهنن 
شوروی سابق و 
پروپاگانداهای 
دوران جنگ سرد 
و داستان جوانانی 
که زندگی شان را 
در این دوران بر 
سر هیچ و پوچ 
از دست دادند و 
درهنایت هیچ گاه 
حقیقت امر بر 
کسی روشن نشد. 
دو دوست که 
عاشق پرواز کردن با 
هواپیماهای جنگی 
هستند باالخره به 
آرزویشان می رسند 
و در نروی 
هوایی شوروی 
قبول می شوند. 
ولی به مرور متوجه 
می شوند که 
آن ها موش های 
آزمایشگاهی ارتش 
شوروی هستند 
که اول از مهه 
پاهایشان قطع 
می شود تا دیگر به 
کل در خدمت 
ارتش باشند. 
شخصیت اصلی 
داستان اما موفق 
می شود تا رده های 
باال پیشرفت کند 
و فضانوردی باشد 
که شوروی در 
مقابل امریکا به ماه 
می فرستد. اوایل 
داستان به کندی 
پیش می رود و 
حوصله خواننده 
سر می رود ولی از 
اواسط داستان به 
بعد کنار گذاشنت 
کتاب امری 
غرممکن می شود. 

اتاقخاص/صادقخرازی

صادق خرازی دیپلماتی شناخته شده است. فعال سیاسی است. سایت دیپلماسی ایرانی را می گرداند. در 
زمره مدیران است... اما عالوه بر اینها شخصیت او یک جنبه فرهنگی پررنگ هم دارد که باعث شده 
هنرمندان و فرهیختگان نیز او را آشنای خود بدانند. آشنایی که خانه خود را به موزه ای دیدنی و حرت انگیز 

بدل کرده.
روزی کـه بـه خانـه او مـی  روم، آمسـان دسـت از باریـدن برمنـی دارد. صـادق خـرازی - بـه قـول خـودش- لبـاس 
خلوتش را به تن دارد که جامه ای بلند با پارچه ترمه است و آدم را یاد نقاشی های تارخیی می  اندازد. وقتی وارد 
اتاقی می  شود که در آن منتظرش نشسته امی، می خندد و به شوخی می  گوید: "به خانه قاچاقچی ها آمده اید" 
اشاره ظریفی دارد به حرفی که اخرا یکی، دو نفر سر دعواهای سیاسی درباره او زده اند. این شوخی کردن 
امـا نشـان می  دهـد اگرچـه از ایـن حرف هـا دلگـر اسـت، امـا برایـش آن قـدر هـم جـدی نیسـت کـه خبواهـد از 
خودش دفاع کند. دقیق تر اگر خبواهم بگومی، خانه او و آثاری از فرهنگ و متدن ایران که از اقصی نقاط 
دنیا خریده و به ایران بازگردانده و در خانه اش نگهداری می  کند، خودش دفاعیه ای بلندباالست که نیازی به 

نوشنت منت و تالش برای تربی جسنت ندارد. 
صادق خرازی از خانواده  ای بازاری - روحانی و اصیل است و ثروتش را از مهن راه به دست آورده. او در 
قم حتصیل می  کرد که پدربزرگش - تاجر بزرگ صنف خرازی در بازار هتران - به رمحت خدا رفت. او هم 
در شرایطی که برای رفنت به خارج از کشور برای ادامه حتصیالتش آماده می  شد، برای کمک به پدر به هتران 
آمد و دو، سه سالی در جتارختانه پدربزرگش به کار مشغول شد. خودش می گوید: "مثل یک شاگرد بازار 
بسته بندی می  کردمی، بار را روی دومشان می  گذاشتیم و این طرف و آن طرف می  بردمی." او از این سال های 
شاگردی در جتارختانه پدربزرگ به عنوان ارزمشندترین جتربه زندگی اش یاد می  کند که در متام سال های حتصیل 

و منایندگی ایران در آمریکا و سفارت و حضورش در هر تیم دیپلماتیک به کارش آمده است. 
برای بعضی ها که شاید دوست دارند بدانند ثروت صادق خرازی جز ارثیه پدری، از کجا آمده است، این 
را هم اضافه کنم که او در مهان سال ها یک کارخانه قرقره سازی تاسیس می  کند که تا دایر است و چندین 

کارگر در آن کار می  کنند. 
صادق خرازی می  گوید که پدر روحانی اش در تربیت فرهنگی او نقش اصلی را بازی کرده است و به خاطر 
وجود او این خبت را داشته که از ابتدای زندگی با چهره های فرهنگی زیادی آشنا شود و از هر کدامشان 
الگویی بگرد. مهن ها باعث می  شود که به گفته خودش، با ذوق و پشتکار و امیان خاصی آثار خطی، 
قرآن هـای نایـاب و آثـار هنـری ایـن سـرزمن را مجـع آوری و نگهـداری کنـد. در نتیجـه ایـن کار، او امـروز در 
خانه ای زندگی می کند که خوِد خانه و مهه چیز در آن وقف است؛ از مبلمان و فرش ها تا ظروف عتیقه 
و کتاب های خطی و تابلوهای نقاشی و خوشنویسی و کلکسیون انگشرتها و جمموعه خودنویس ها و... 
می  گوید و می  خواهد این را ننویسم که جز لباس های تنش، هرچه در این خانه می بینیم دیگر متعلق به او 
نیست و وقف آل کساست. توی این خانه اتاقی است به نام اتاق آیینه. گچربی ها و آیینه کاری های این 
اتاق در غایت زیبایی و ظرافت است و آدم را با خودش به درخشان ترین صفحه های تاریخ هنر ایران می برد؛ 
آن جا که هنرمندان ایرانی نقش هبشت را به دیوارها و سقف خانه ها می آوردند. می گوید وقت ساخنت این 
اتـاق چهـل شـب در آن منـاز شـب خوانده انـد و تـا سـاختش بـه پایـان برسـد هـر روز در آن زیـارت عاشـورا 
خوانده اند تا اتاقی مبارک و مقدس باشد. نکته جالبش اما این جاست که او این اتاق را ساخته است به 
نیت این که اتاق عقد باشد. وقف این اتاق به این شکل است که اهالی حمل بتوانند خطبه عقدشان را در 

این اتاق خبوانند که دور تا دورش با آینه کاری و گچربی، امساءاهلل را حک کرده اند. 
صـادق خـرازی مـا را بـه کتاخبانـه اش هـم می بـرد؛ جایـی کـه گنجینـه  اصلـی اش در آن جاسـت. کتـاب گلسـتان 
سعدی به خط درویش عبداجملید طالقانی را نشامن می دهد و خاطره خریدن آن را تعریف می کند. می  گوید 
شـبی از امریـکا برگشـته بـوده کـه ایـن کتـاب را برایـش می  آورنـد. ده هـزار دالر پـول نقـد داشـته و یـک ماشـن 
پژو که مهان شب به پول ایران تبدیلشان می کند و به قیمت شانزده میلیون تومان آن کتاب و کتاب های 
دیگری را می خرد. می گوید فردا فروشنده شان آمد و گفت بیست میلیون تومان بیشرت می دهد تا کتاب ها 
را دوباره به او بفروشد اما او می گوید با دویست میلیون تومان سود هم منی فرومششان. می گوید: "هر کسی 
از خودش چیزی به جا می گذارد و من وقتی می بینم که کسـی مثل مرحوم حاج  حسـن ملک و مرحوم 
آیت اهلل مرعشی جنفی با وقف آثار خطی و کتاب های باارزش چه یادگار گران قدری از خودشان بر جای 
گذاشته اند، دمل می خواهد پا جای پای آن ها بگذارم." برای این رویاست که او به دنبال آثار خطی به مهه 

جـای ایـران و جهان مـی  رود. 
برامی تعریف می  کند یک بار به دنبال کتاب هایی که نشانی شان را داده بودند چهار، پنج ساعت تا یک 
روسـتا رانندگی می کند. پرمرد صاحب کتاب ها می خواسـته آن ها را به قیمت چهار، پنج میلیون تومان 
بفروشد و او که ارزش واقعی آن آثار را می دانسته، 90 میلیون تومان بابتشان به پرمرد پول می دهد. مهن 
باعـث شـده کـه آن مـرد روسـتایی هـر وقـت بـه هتـران می آیـد بـه او هـم سـری می زنـد و برایـش ماسـت و پنـر 

حملی مـی آورد. 
از ایـن دسـت آثـار در جـای جـای خانـه او بسـیار اسـت. عـالوه بـر ایـن، او بـرای تبدیـل خانـه اش بـه فضـای 
مـوزه  ای بسـیار تـالش کـرده اسـت: کاشـی های صفـوی و قاجـاری کـه خـودش از جـای جـای ایـران و جهـان 
مجع آوری کرده و توی دیوارهای خانه اش کار گذاشـته اسـت، ظروف هزارسـاله، آیینه سیصدسـاله ایرانی با 
نقاشـی پشـت شیشـه نفیس که در آمریکا پیدایش کرده و خریده و آورده هتران و به دیوار خانه اش آوخیته 
اسـت، نقاشـی های قهوه خانه ای، تابلو هایی از سـهراب سـپهری، کمال امللک و اسـتاد فرشـچیان که فقط 
عکسشان را در کتاب ها دیده اید، آثار نقاشیخط از آقایان احصایی و علی اصغر شرازی، خامت های دوره 

زندیـه و... 
صادق خرازی آدم بسیار منظمی است. او با خط خوش مهه خاطراتش را از هر مِسَتی که در سی و چند 
سال گذشته داشته  است، نوشته و جلد کرده و در کتاخبانه اش گذاشته  است. مهه این ها که گفتم به اضافه 
دویست  هزار جلد کتاب که به مرور به جمموعه کتاب های فعلی اضافه می شوند، قرار است این خانه را 
بعد از او به کتاخبانه ای تبدیل کنند که مردم به آن جا بیایند و به قول خودش، وقت کتاب  خواندن در این 

خانه کیف کنند. 

روزگار آقای دیپلمات
دیدار با صادق خرازی

در خانه زیبا و منحصربه فردش
 محبوبه حقیقی
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حاال می رسیم 
به شبه جواب 
خامن تنکابنی. 

البته به نظرم کمی 
تا قسمتی خامن 

تنکابنی عصبانی 
شده اند. شاید هم 

اشتباه می کنم. 
هرچه هست ما 

هیچ کداممان نباید 
عصبانی شومی. 
عصبانی شدن 
هم ندارد. اگر 

می خواهیم دینمان 
را به زبان فارسی 
ادا کنیم باید با 

خوبی و خوشی و 
شکیبایی این کار 
را بکنیم. بلکه با 
لبخند. چه عیبی 
دارد که دیگران 
نقدمان کنند؟ 
چه عیبی دارد 

که دیگران باالتر 
از نقد، ختطئه مان 

کنند. اتفاقا از 
این که دیگران 

وقت می گذارند 
و نوشته های ما 
را می خوانند باید 
خوشحال باشیم 

و شکر نعمتش را 
جبا بیاورمی. شکر 

نعمت نعمتت افزون 
کند. حساسیت 

سر ادبیات و زبان 
یک حبث است، 

خلِق خوش و بگو 
خبند و شفقت یک 

حبث دیگر:
» سالم بر كرگدن 

عزیز
چقدر خوب است 
كه مشا و جمله ای به 
نام كرگدن هست تا 
بشود برخی شبهه ها 

و كج اندیشی ها 
را دید و شنید و 

پاسخ داد.
باید بگومی كه افتخار 

می كنم، به زبان 
فارسی و درست 
نویسی و درست 
خوانی حساسیت 
دارم. بر خالف 
تصورات سركار 

خامن ضرغام، من 
ادامه پرمی در صفحه 19 

جدا می کند.
خداوند آدم را بر صورت 

خویش ساخته است. 
بیچاره های نژادپرست نصرانی 

این آیه را محل بر ظاهر 
می کردند و بچگانه فکر 
می کردند که خدا هم - 

نعوذباهلل- مثل ما چشم و 
گوش و دماغ دارد. این آیه را 
سردست گرفته بودند تا رنگن 
پوستان را از مشار فرزندان آدم 
برون کنند. ابلیس به دلشان 
القا کرده بود که مگر صورت 

خدا سیاه و سرخ و زرد 
می شود؟ مهه حبث مهینجاست 

که خداوند به خلقت آدم 
که رسید، فرمود "ونفخت 
فیه من روحی". مهه حرف 
مهن جاست. چیزی که از 

نیای مان، آدم ابوالبشر به ما 
ارث رسیده مهن صورت اهلی 
و نفخه الوهی ست. هم روح 

ما متعلق به خداست هم 
صورت ما و چیزی که ما را 
از خلقت های دیگر متمایز 

می کند مهن است... غایت 
تکامل ما نیز سکونت در 

مقام الوهی ست. شان و مرتبه 
اموات را دست کم نگرید. 
آهنا خواسته یا ناخواسته به 
مهان جایگاه اصلی خویش 
باز گشته اند. از این حیث 
نیاکامنان واجد مقام ربوبی 

هستند. زیرا به خداوند رجعت 
کرده اند و به روح و صورت 
اصلی پیوسته اند. اینجا جاده 
لغزنده است و ممکن است 
که قلمم از جاده  اصلی اش 
منحرف شود. حرفم را درز 
می گرم و مهن قدر می گومی 
که احرتام به نیاکان احرتام به 
عامل مثال و ملکوت است. 

عکس ها: امر جدیدی
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بنگاه های انتشاراتی
و مدیریت هیئتی

 کاوه فوالدی نسب

سیاهمشق/تأمالت/2

من این امکان را داشته ام که معموال - و نه مهیشه- 
با ناشرهای خوب ایرانی کار کرده ام. ناشر خوب 
در ذهن من ناشری است که حقوق پدیدآورنده 
)مؤلف یا مرتجم( را در حدی فراتر از »عرف رایج 
در بازار نشر ایران« رعایت می کند، ناشری است 
که مراحل فنی آماده سازی کتاب از ویراستاری تا 
صحافی را بازهم در حدی فراتر از »عرف رایج در 
بازار نشر ایران«، درست و درمان و - اگر نه بی ایراد- با کم ترین ایراد ممکن 
اجنام می دهد. )و البته تردیدی نیست که حتی یک ایراد هم در کتابی که 
چاپ شده و رفته توی کتاخبانه های خلق اهلل و البد تا سال های سال هم 
آن جا خواهد ماند و در حداقلی ترین حالت، تبدیل به سندی از یک دوره  
تاریخ نشر ایران خواهد شد، جای نقد بسیار دارد.( و در هنایت ناشری 
است که پس از انتشار کتاب بازهم و بازهم در حدی فراتر از »عرف رایج 
در بازار نشر ایران« کتاب را توزیع - !- و معرفی می کند. تا مهنی جای 
منت، سه بار صحبت از »عرف رایج در بازار نشر ایران« کرده ام و شاید 
الزم باشد توضیح بدهم که این »عرف رایج« سطحی بسیار نازل تر از آن 
چیزی دارد که ممکن است از بریون به نظر برسد. در این بازار آشفته انواع 
و اقسام موجودات حضور دارند: از آن هایی بگری که عنوان »ناشر« 
برایشان پوششی است برای جتارت کاغذ و دستگاه های چاپ و غریه، تا 
آن هایی که پیمانکارند و برای انتشار کتاب حق العمل می گریند، تا 
ناشرهایی که در هبرتین حالت چک پدیدآورنده را پاس منی کنند و 
کتاب هایشان پر از ایراد است و در هنایت هم آن ها را به جای توزیع، انبار 
می کنند! در این حال و اوضاع، فراتر بودن از »عرف رایج در بازار نشر 
ایران«، قطعا معنایش پنگوئن یا گالیمار یا راتلج بودن نیست؛ طبق معمول، 

در حمدوده  بضاعتمان حرف می زنیم، نه در افق آرزوهامیان.
من گذشته از جتربه های مستقیم خودم -که البته معموال فراتر از »عرف 
رایج در بازار نشر ایران« بوده اند- به واسطه  کنجکاوی روزنامه نگارانه 
و فعالیت های ادبی دیگرم، سازمان و شیوه  کار بسیاری از ناشرهای 
خصوصی ای را هم که  با آن ها مهکاری  نداشته ام، می دامن و می شناسم. 
با وجود این، اگر یکی دو استثنا را بگذارم کنار، می توامن بگومی شیوه 
مدیریت بنگاه های انتشاراتی ما شیوه  هیئتی است؛ شیوه ای فاقد سازمان 
متشکل مبتنی بر سلسله مراتب، فاقد برنامه ریزی مرحله بندی شده و 
صرفا معطوف به اجنام عمل به هر طریقی که ممکن باشد. این شیوه 
برای برگزاری »رویداد«هایی نظری اعیاد و عزاداری های مذهبی و ملی و 
فعالیت های اجتماعی مشارکتی بسیار کارآمد و حتی قابل معرفی به عنوان 
یک الگو حتی در عرصه بنی امللل است؛ چراکه شیوه ای است که افراد را 
مهدالنه، دوستانه، برادرانه و فارغ از مقام و مرتبه در کنار هم قرار می دهد 
تا »رویداد«ی را سازما ندهی کنند و به اجنام برسانند. »مدیریت« اما 
»رویداد« نیست... رویداد، یک پروژه است که باید در زمان مشخصی 
اجنام شود و متام، اما مدیریت پروژه نیست، پروسه ای است که حیات 
و ممات جمموعه  حتت لوای آن - چه به حلاظ سازمانی و چه به حلاظ 
اقتصادی- به آن وابسته است و اصوال در طول زمان است که تعریف 
می شود نه در مقطعی کوتاه و رویدادگونه. گفتمان مدیریت هیئتی صرفا 
خمتص خبش خصوصی نیست و در هنادهای دولتی و عمومی هم که 
سازمان طراحی شده و برنامه ریزی شده  قانونی و پرسنل فراوان دارند، مرسوم 
است؛ منونه اش »طرح های جهادی« شهرداری هتران در سال های اخری 
که خالصه معلوم نیست برنامه ریزی و مآل اندیشی اجتماعی و اقتصادی 
و زیرساختی کجایش پیش بینی و تعریف شده است؛ که البته اساتید و 

دوستان شهرسازم فراوان درباره اش گفته و نوشته اند.
حاال می رسم به جایی که باید جواب این سؤال را بدهم: مهه  این ها را 
گفتی که چه؟ مدیریت هیئتی بنگاه های نشر باعث شده کاِر انتشار 
کتاب در ایران به کالف سردرگمی تبدیل شود که گاهی اوقات آدم از پیدا 
کردن سِر رشته اش به کلی ناامید می شود. مثالی بزمن؛ یک وقتی هست 
که تأخری در انتشار کتاب، به خاطر بوروکراسی پرپیچ وخم در اداره  کتاب 
وزارت ارشاد یا مدیریت سلیقه ای یا هر چیزی از این دست است. این 
را آدم - اگر چریک نباشد، که معموال هم نویسنده ها نیستند و قرار هم 
نیست که باشند- کاریش منی تواند بکند. اما یک وقتی- مشا خبوانید خیلی 
وقت ها- هست که جموز یک کتاب صادر شده و دلیل تأخری در انتشار 
آن، نه فرایند فنی و مراحل الزم آماده سازی، بلکه مدیریت هیئتی بنگاه های 
انتشاراتی  است که کتابی مهیای رسیدن به دست خماطب را یک سال یا 
بیشرت در ترافیک بی نظمی و بی سازمانی  متوقف می کنند. یک مطالعه  
میدانی نشان می دهد میانگنی فاصله زمانی حتویل منت هنایی یک کتاب به 
ناشر تا ورود آن به کتاب فروشی ها-آن هم در مواردی که ارشاد یکی دوماهه 
جموز کتابی را صادر می کند- چیزی حدود یک سال و نیم است. این 
شیوه  مدیریتی را من نه به سوءنیت ربط می دهم نه به سودجویی؛ نه حتی 
به تالش برای کنرتل بازار و نه هیچ چیز دیگری جز فقدان علم مدیریت 
و عدم آشنایی با علم برنامه ریزی. شاید بد نباشد بنگاه های انتشاراتی 
خصوصی ایرانی هم مثل بسیاری از جمموعه های اقتصادی دیگر، مدیرانی 
با ختصص برنامه ریزی و تولید و عملیات داشته باشند. می خواستم در 

حمدوده  بضاعت حرف بزمن، نه در افق آرزوها؛ انگار نشد!  

»توی این 
رختخواب نرم 
خوامب منی برد«
جمموعه داستان 
ایرانی
گردآوری آرام 
روانشاد
نشر مروارید
1394

این جمموعه در کل 
شامل بیست وپنج 
داستان کوتاه 
از بیست وپنج 
نویسنده است 
که در میان 
آن ها نویسندگانی 
از افغانستان و 
تاجیکستان هم به 
چشم می خورد. 
نکته بسیار جالبی 
که در بیشرت 
این داستان ها 
دیده می شود 
بیان احساسات 
نویسندگان 
آن هاست. 
به گونه ای که 
تصویری جالب 
و قابل ملس از 
احساسات درونی  
نویسندگان را در 
ذهن خماطب اجیاد 
می کند. »توی 
این رختخواب 
نرم خوامب منی  برد« 
جمموعه ای 
داستانی است که 
از میان تعدادی 
داستان کوتاه که 
مهه آن ها طی  
سال های ۱۳۸۰ 
تا ۱۳۸۹ برگزیده 
جایزه ادبی  صادق 
هدایت شده اند 
گردآوری شده 
و وجه مشرتک 
بیشرت آن ها فضای 
سورئالی است که 
دارند.

درحـقـیقتشــرححالماســتآن

کســی بــاور منی کــرد ســرهنگ ده ســال بعــد از 
مرگــش برگشــته باشــد. غالمعلــی اولــن کســی بــود 
کــه او را دیــد. ســرهنگ از درون بــه بــرون آمــد. 
داخل کوچه سوخته چنار شد. از پیش غالمعلی 
کــه رد شــد، زیرچشــمی نگاهــش کــرد و بــدون 
حرفــی بــه درون مــه رفــت. غالمعلــی حــدس زد 
ســرهنگ بــه طــرف دری مــی رود کــه سال هاســت 
کســی بــازش نکــرده. صــدای غژغــژ در کــه بلنــد شــد، غالمعلــی بــدون 
معطلــی واکــس و فرچــه اش را درون جعبــه گذاشــت و بــه طــرف خانــه 
بــه راه افتــاد. بانــو فکــر کــرد مــه او را بــه خانــه برگردانــده. غالمعلــی 
بی آن کــه حرفــی بزنــد، رختخوابــش را رو بــه قبلــه هپــن کــرد و تــوی آن 
دراز کشید. بانو با غضب به او نگاه کرد و دستش را دید که برون 
از پتــو بــه شــدت می لرزیــد. خواســت چیــزی بگویــد، امــا غالمعلــی 
صورتــش را بــه طــرف دیــوار برگردانــده بــود و بــه نقطــه نامعلومــی نــگاه 
می کــرد. بــه طرفــش کــه رفــت، ســرش را برگردانــد. اشــک روی ریــش 

سفید مرد پاین می آمد. 
- حالمل می کنی؟  

- چی می گی مرد؟  
- حالمل کن بانو! دیگه فرصتی ندارم!  

بانــو حــران بــه مــردش نــگاه کــرد کــه زار و ذلیــل نگاهــش می کــرد. چنــد 
ســالی می شــد کــه غالمعلــی بــا چنــن حلنــی از او چیــزی خنواســته بــود. 
آخریــن بــارش وقتــی بــود کــه بانــو مچدانــش را بســته بــود و می خواســت 
بــرود. آن روز جنــازه ســرهنگ را روی صندلــی کهنــه هلســتانی اش پیــدا 
کــرده بودنــد و مهــه اهــل حمــل تــوی بــاغ نشــاط مجــع شــده بودنــد تــا 

جنــازه را بــرای دفــن از بــاغ بــرون بربنــد. 
- حالمل می کنی بانو؟

نــگاه کــرد؛  غالمعلــی  چشــمان  بــه  بگویــد.  چــه  منی دانســت  بانــو 
بــرای او  تــرس را در آن دیــد و بعــد از ســال ها دلــش  وحشــت و 

ســوخت. 
- نرتس! تا حلوای منو خنوری عزرائیل سراغت منی یاد. 

- بگــو منی خــوام حاللــت کنــم. یعنــی این قــدر از مــن متنفــری؟ مگــه 
تقصــر مــن بــود کــه تــو چیزایــی می خواســتی کــه مــن تــوان دادنــش رو 
نداشــتم. مــن دوســتت داشــتم بانــو. چــرا هیچ وقــت خنواســتی بفهمــی؟ 
بانــو چیــزی نگفــت. بلنــد شــد و از اتــاق بــرون رفــت و غالمعلــی 
بــاز هــم  از پشــت نگاهــش کــرد و دیــد کــه شــانه هایش می لرزنــد. 
نتوانســته بــود چهــره زن را وقــت گریــه ببینــد. فــردای آن روز اهــل حمــل 
فهمیدنــد کــه غالمعلــی گمــان می کنــد وقــت مرگــش رســیده. بعــد هــم 
که ســراغش رفتند، از زبان خودش شــنیدند پدرش روز قبل از مرگش 

مرده هــای زیــادی را زنــده دیــده اســت.
ســعی کردنــد  مهــه  امــا  بگویــد،  چــه  بایــد  منی دانســت  هیچ کــس 
بــا هــم حــرف  دلــداری اش بدهنــد. دورش حلقــه زده بودنــد و مهــه 
می زدنــد. غالمعلــی بــدون توجــه بــه مههمــه آن هــا نگــران بــه دنبــال بانــو 
می گشــت و او را نــگاه می کــرد کــه بــن مــردم می چرخــد و جلــوی 
آن هــا چــای می گــذارد. غالمعلــی دوســت داشــت مهــه برونــد و بانــو 
باالی ســرش بنشــیند و دســتش را توی دســت او بگذارد و در حالی 
کــه بــه چشــم های زاغــش نــگاه می کنــد، بــرای مهیشــه حاللــش کنــد. 
امــا بانــو ســاکت و آرام مهچــون شــبحی می چرخیــد و جــواب اهــل 
حمــل را بــا تــکان ســر مــی داد و کســی منی دانســت درون بانــو مهچــون 

مهیشــه غوغایــی اســت. 
اگــر  دنیــا؟  اون  بــرای  مــرد؟!  می خــوای  چــی  بــرای  حاللیــت  »تــو 
این طــوره، مــن حاللــت کــردم؛ ســال ها پیــش؛ وقتــی ســرهنگ مــرد و 
تــو خندیــدی؛ بلنــد و طوالنــی! هیچ وقــت فکــر منی کــردم مــرگ کســی 
باعث خوشحالی آدم بشه. سرهنگ مرده بود و تو خوشحال بودی. 
حتــی وقتــی جنــازه اش رو از روی صندلــی هلســتانی برمی داشــتید، مــن 
خنــده گوشــه لبــت رو دیــدم. بایــد بابــت ایــن خنــده از تــو تشــکر کنــم. 
اگــر منی خندیــدی، بــه ذهنــم منی رســید کــه مــرگ ســرهنگ شــادت کــرده 
تــا مچــدومن رو ببنــدم و قصــد رفــنت بکنــم. تــا مچــدان رو دیــدی، خنــده 
از لبــت پریــد. بــه التمــاس افتــادی. بــه پــام افتــادی. گریــه کــردی و مــن 
وقتــی تــو رو اون قــدر حقــر دیــدم، خبشــیدمت. مهون جــا فرامــوش کــردم. 
ســال ها نگهــم داشــتی تــا مثــل خــودت عقیــم مبــومن. گفتــی دوســتت 

وقتی مردگان برگردند

 حسن لطفی 

دارم؛ مثــل دیــروز؛ مثــل مهــه وقت هایــی کــه تنهــا می شــدمی. امــا مــن 
کــه دوســتت نداشــتم مــرد! هیچ وقــت! گفــنت زنــت بشــم، شــدم. گفتــی 
زن جــوون و خوشــگل بایــد تــوی خونــه مبونــه؛ مونــدم. گفتــی بچــه دار 
منی شــی، یــه زن دیگــه... گفتــم بگــر. گفــنت عیــب از خودتــه، گفتــم 
عیبــی نــداره. کتکــم زدی، گریــه نکــردم. گفتــی بــه مردهــا نــگاه نکــن، 
چشــم هام رو بســتم. گفتــی قشــنگی، زشــت شــدم. گفتــی مواظــب 
بــاش، گفتــم چشــم. امــا نشــد. نــه این کــه خنــوام؛ دســت خــودم نبــود. 
گفتــم طالقــم بــده، گفتــی نــه! گفتــم باشــه، هــر چــی تــو بگــی. مونــدم 
و بــا تــو جــون کنــدم. امــا حاللــت کــردم. مهــون روز کــه ســرهنگ مــرد. 

امــا ازم خنــواه کــه هبــت بگــم. منی گــم. حیفــه راحــت مبــری.«  
غالمعلــی آن روز هــم منــرد و روز بعــد مهــه اهــل حمــل ســرهنگ را دیدنــد 
کــه در بــاغ را بــاز کــرده و مشــغول قطــع کــردن درختــان خشــک آن 
اســت. پرترهــا جلــوی در ایســتادند تــا ســرهنگ را شناســایی کننــد. 
خــودش بــود! مهــه آن هــا کــه چهل ســالگی او را دیــده بودنــد، تاییــد 
کردنــد. هیــچ تغیــری نکــرده بــود. آرام و ســر بــه زیــر تــوی بــاغ قــدم 
مــی زد و توجهــی بــه هیچ کــس نداشــت و تنهــا زمانــی متوجــه آن هــا 
شــد کــه پســر شــیطانی، جفت پــا، از روی چینــه دیــوار خــودش را بــه 
داخــل بــاغ انداخــت. صــدای پاهــای پســرک کــه مههمــه مجعیــت را بلنــد 
کــرد، ســرهنگ بــه طــرف در بــاغ راه افتــاد. مــردم از جلــوی در عقــب 
کشــیدند و بــا وحشــت بــه مــرد قدبلنــدی چشــم دوختنــد کــه پالتــوی 
بلنــد کهنــه ای پوشــیده بــود و بــا قدم هــای مشــرده بــه طــرف آن هــا پیــش 
می آمــد. وقتــی بــه مجعیــت رســید، بــا دقــت بــه چهــره تک تــک آن هــا 
نــگاه کــرد و بــا خونســردی از آن هــا ســان دیــد. تنهــا وقتــی ســرش از 

گــردش بازمانــد کــه در روی بانــو ایســتاد: 
- سالم بانو!

- سالم سرهنگ!
مرد با تعجب به بانو و مجعیت حران نگاه کرد. 

بــرام  خــودت  رو  مرگــش  خــرب  منــرده؟  ســرهنگ  مگــه  ســرهنگ؟   -
نوشــتی. یــادت رفتــه؟ مــن ســیا... ســیاوش پســر ســرهنگ مــرادی!  
دیگــر جایــی بــرای مانــدن مجاعــت نبــود. مههمــه بــاال گرفــت و دقایقــی 

بعــد کوچــه بــود و بــاغ و بانــو و ســیاوش. 
- چقدر عوض شدی! باور کن شدی خود سرهنگ! 

- پر، بداخم، نظامی! نه؟  
- نه! برای من سرهنگ هیچ وقت این طور که تو می گی، نبود. 

- نبود؟ شوخی می کنی! پس چطور بود؟ 
- مثل... ولش کن. کجا بودی این مهه سال؟ 

- کجــاش رو نپــرس کــه منــی دومن. نامه هــات می رســید؛ خــرب مــرگ 
ســرهنگ، داغ فرهــاد، شــهادت حســن، گــم شــدن ســعید! چــه پــر 
شــدی بانــو! راســتش فکــر می کــردم وقتــی بیــام تــو هــم نیســتی؛ مثــل 

خیلی هــای دیگــه! خوشــحامل کــه هســتی. 
- راستی می گی؟ منم مهن طور! دمل برات تنگ شده بود. سرهنگ 
کــه ُمــرد، تنهــا شــدم. ســعید و حســن و فرهــاد رو آخریــن بــار تــوی 
قربســتون دیــدم. ســرهنگ رو چــال کردنــد و رفتنــد. دیگــه ندیدمشــون. 

تــو چــی؟ تــو غربــت تنهــا نبــودی؟ 
- تنها؟ شاید! راستی از فریبا چه خرب؟ 

- فریبــا؟ ای َســربزرگ! پــس هنــوز چشــمت پــِی اونــه. راســتش، ازش 
خــربی نــدارم. از خــودت بگــو. کــی اومــدی؟ 

»وقتــی اومــدم شــب بــود. هواپیمــا کــه نشســت، مــن تنهــا کســی بــودم 
کــه آشــنایی بــه پیشــوازش نیومــده بــود. تــوی تاکســی راننــده آدرســم رو 
پرســید. هــر چــی فکــر کــردم، آدرس خونــه رو بــه یــاد نیــاوردم. از راننــده 
خواســتم منــو بــربه هتــل. تــوی راه چشــمم بــه خیابــون بــود تــا چهــره 
آشنایی رو ببینم. توی هتل هم حامل تغیر نکرد. اتاقم رو به خیابون 
بود. از پشــت پنجره غبارگرفته اش به خیابون مرتوک نگاه می کردم و 
منتظر بودم تا مشا رو ببینم. دمل می خواســت ســعید، حســن و عباس 
پشــت ســر تو بیان و زیر پنجره اتاقم بایســنت. از مهه بیشــرت دمل برای 
تو تنگ شــده بود. می خواســتم زنی رو ببینم که ســال ها عاشــق پدرم 
بــود و اون هیچ وقــت ندونســت. ندونســت؟ درســت می گــم بانــو؟ 
حتمــا بایــد ایــن رو از تــو بپرســم. امــا نــه. چــه فرقــی می کنــه؟! تــوی 

عشــق فقــط عاشــق مهمــه!«  
بــاران تنــدی کــه می باریــد مهــه را بــه خانــه فرســتاده بــود و مهشــید از 

بریده ای از یک رمان در دست انتشار
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بازنشسته ی آموزش 
و پرورش نیستم، 

)هر چند كه سال 
ها تدریس كرده ام و 
افتخار دیگرم این 

است كه آن چه می 
دانستم را یاد دادم و 
مورد وثوق و احرتام 

دانش آموزان و 
والدین شان بودم.(

خدا را شكر تا حاال 
چند كتاب ترمجه 

و ویرایش كرده ام. 
دارم خودم را برای 
آزمون دكرتا آماده 

می كنم. اتفاقاً كتاب 
زیاد می خوامن و فیلم 

هم زیاد می بینم. 
پس می بینید كه 

بی كار نیستم. از 
نظر ایشان منی كه 
به درست نوشنت 
و درست خواندن 

امهیت می دهم 
آنرمال هستم و 

بقیه ی مردم نرمال. 
اشكال ندارد، ای 
كاش مهه ی مردم 
دنیا از این نظر، 
آنرمال باشند. از 
طرف دیگر تقریبًا 

مطمئنم كه این خامن 
اگر تارهای مو را 

در به قول خودشان 
تغار ماست ببینند، 

هیچ وقت به آن 
ماست، لب هم 

منی زنند!! پس 
چطور انتظار دارند 
من بر این تارهای 
مو چشم ببندم؟ 

من دوره ی 
خربنگاری دیده 

ام، پس كاماًل می 
دامن كه اشتباه در 
نوشنت كلمات، 
به دلیل عجله و 

كمبود وقت، 
كاماًل ممكن است، 

اما اصاًل توجیه 
كننده ی بی دقتی 
نیست. كرگدن 
عزیز، فرموده اید 

سركار خامن ضرغام، 
دستی در نوشنت 

دارند، پس باید به 

پدران ما مرده اند و به ملکوت 
آمسان ها راه یافته اند. این 

ندای حق تعالی را خطاب 
به انفاس مطمئنه با دقت 

بیشرتی خبوانیم: یا ایتها النفس 
املطمئنه ارجعی الی ربک راضیة 

مرضیه. فادخلی فی عبادی 
وادخلی جنتی." کاش عقل 

و عشقمان، به تعبری سر و 
دملان بتوانند از پس درک و 

دریافت این معنی متحر کننده 
برآیند. خدا خودش کمکمان 

کند و درهای معرفت را به 
رومیان بگشاید. چیز عجیبی 

است.
ما از پدرامنان ارث می برمی. 
نیاکان ما اشیاء گرانبهای 
بسیاری برای ما به ارث 

گذاشته اند. اصال فرق ما با 
دیگر موجودات مهن است 

که ما می توانیم راه پدرامنان را 
پی بگرمی و بقیه نه. گربه ها 

جز غریزه چیزی را به فرزندان 
خود منتقل منی کنند. حیوانات 

را در سرک ها آموزش هایی 
می دهند که کارهای حمرالعقول 

کنند تا مردم از متاشایش 
چشم گرد کنند. اسبی که 
روی دوپا راه برود، یا فیلی 

که برقصد یا شری که خوی 
آدمیزادی بگرد فوق العاده اند. 

اما هیچکدام این آموزه ها را 
حیوانکی ها منی توانند به فرزندان 

خود منتقل کنند. چیزی که 
باعث شده در مدت کوتاهی 
از غارنشینی و پلنگینه پوشی 

به سایربنتیک و فضانوردی و 
شاعری برسیم مهن است که 
زمحات پدرامنان هرز نرفته. ما 

نیز احتماال آموخته هامیان را به 
فرزندامنان منتقل می کنیم. اول 
از مهه نیای اصلی مان آدم بود 
که آموزه هایش را به نسل های 

بعدی منتقل کرد. اولن آموزگار 
آدم خدای رمحن و رحیم بود 
و او را "امساء" تعلیم فرمود. 

و َعّلم آدم امساء کلها. نه 
فرشته ها بلد بودند، نه اجنه و 
نه هیچ خملوق دیگری. وارد 
حبث اسم منی شوم. مهینقدر 
بگومی که معنی اسم فراتر از 
نام است. کمرتین هبره اسم 
مهن نام هایی است که روی 
اشیا می گذارمی. میز و کتاب 
و فرش و جعفر و بیژن هم 

مرتبه ای از اسم هستند. اینها 
را هم آدم و فرزندانش باید 
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پشــت شیشــه، خیابــان را می دیــد کــه قطــرات بــاران بــه 
شــدت بــر آن فــرود می آمدنــد و در گوشــه ای مجــع 

می شــدند. 
- هبــرته تعطیــل کنیــم. تــوی ایــن هــوا مریــض و ســامل 

نیســنت.  برون بیــا 
ابراهیــم پــا بــه پــا کــرد تــا چیــزی بگویــد، امــا پشــیمان 
نشــنید.  مهشــید  چیــزی گفــت کــه  لــب  زیــر  شــد. 
را  و کیفــش  آورد  بــرون  را  ســفیدرنگش  روپــوش 
برداشــت و بــدون آن کــه بــه ابراهیــم نگاهــی بکنــد، 
بــه  در خروجــی  طــرف  بــه  و  شــد  خــارج  اتــاق  از 
راه افتــاد. نرســیده بــه در، مثــل ماردیــده ای ایســتاد 
و بــه جلویــش خــره شــد. اگــر ابراهیــم تــوی راهــرو 
بــود، زودتــر از آن کــه مهشــید جیــغ بکشــد، از نــگاه 
مبهوتــش متوجــه می شــد. نبــود و مهــن باعــث شــد 
مهشــید از تــرس جیــغ بکشــد و ابراهیــم سراســیمه 
از اتــاق بــرون بــدود و مــرد بلندقــدی را ببینــد کــه از 
پالتــوی کهنــه اش آب زیــادی روی زمــن می چکیــد. 
مهشــید خــودش را پشــت ابراهیــم خمفــی کــرد و او 
نامعلومــی  نقطــه  بــه  شــد کــه  نزدیــک  مــرد  بــه  آرام 
خــره شــده بــود. فاصلــه اش هــر حلظــه بــا مــرد کمــرت 
می شــد و تصــور می کــرد بــا یــک قــدم دیگــر یقــه مــرد 
در دســتان او اســت. یــک حلظــه تــرس وجــودش را 
فراگرفــت امــا پیــش از آن کــه تصــور کنــد مــرد دیوانــه 
اســت و او و مهشــید گرفتار جنون او خواهند شــد، 
مــرد دســتش را بــه چهارچــوب در گرفــت و آرام روی 
زمــن نشســت. چشــمهایش کــه بســته شــد، ابراهیــم 
نفــس راحتــی کشــید. مهشــید کــه خشــکش زده بــود 
بــه طــرف بیمــار رفــت. دقیقــه ای بعــد، پالتــوی کهنــه 
مــرد روی جالباســی آویــزان بــود و مهشــید بــه ســرم 

تــوی دســت او خــره شــده بــود.
ابراهیــم کــه داخــل اتــاق شــد، مهشــید فهمیــد خــرب دیــر 
رفتنــش را بــه عبــاس داده اســت. دیگــر نگــران خانــه 
می کــرد.  بدجــوری کالفــه اش  مــرد  چهــره  امــا  نبــود، 
و  باشــد  خانــه  می خواهــد  دلــش  می کــرد  احســاس 
پاهایــش را دراز کنــد و موســیقی آرامــی گــوش کنــد. 
نــگاه دیگــری بــه صــورت پرچــروک مــرد انداخــت و 
تــوی دلــش او را قســم داد کــه زودتــر چشــم بــاز کنــد. 
ســیاوش بدون آن که این قســم را بشــنود، دو ســاعت 
بعــد چشــم هایش را بــاز کــرد و از دیــدن زنــی کــه روی 
صندلــی خوابــش بــرده بــود، تعجــب کــرد. نگاهــی بــه 
ِســرم تــوی دســتش کــرد و بــه آرامــی ســوزن آن را از 
بدنــش جــدا کــرد و روی ختــت نشســت. هنــوز ســرش 
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درد می کرد و سرگیجه رهایش منی کرد. نگاه دیگری 
بــه مهشــید انداخــت و از ختــت پایــن آمــد. آهســته بــه 
طــرف در بــه راه افتــاد. نرســیده بــه در متوقــف شــد. 
دســت در جیــب کــرد و اســکناس مچاله شــده ای را 

بــرون آورد و کنــار ســر زن روی میــز گذاشــت. 
بــار دیگــر بــه طــرف در بــه راه افتــاد. نرســیده بــه در، 

صــدای زن متوقفــش کــرد. 
- به هوش اومدی؟ 

ســیاوش بــه طــرف او برگشــت و در مهــان نــگاه اول 
مهشــید را شــناخت. 

راســتش  خداحافظــی...  بــدون  کــه  می خبشــی   -
کنــم.  بیدارتــون  خنواســتم 

مهشــید ســیاوش را منی شــناخت اما می دانســت بیمار 
اســت. خواســت او را معاینــه کنــد. ســیاوش بــدون 
مهشــید  تــا  و  نشســت  صندلــی  روی  حرفــی  هیــچ 
فشــارش را بگــرد، تابلوهــای روی دیــوار را از نظــر 
گذرانــد و روی خطــی مکــث کــرد کــه از مهشــید هــم 

برایــش آشــناتر بــود. 
- یعنی این قدر قشنگه که چیزی منی شنوی؟ 

ســیاوش دانســت کــه مهشــید چیزهایــی پرســیده و او 
جــواب نــداده. چــه چیزهایــی؟ منی دانســت، امــا بایــد 

چیــزی می گفــت. 
- قشــنگ؟ چــی؟ ایــن تابلــو؟ راســتش منــی دومن. یعنــی 
خیلــی وقتــه فرامــوش کــردم چــی قشــنگه و چــی زشــت! 

کار خودتونــه؟
مهشید به تابلو نگاه کرد و پوزخندی زد. 

و  عشــق  دوره  جوانــی.  دوران  یــادگار  یادگاریــه!   -
هدیــه  مونــده.  روزهــا  اون  از  مهــن  فقــط  عاشــقی. 

نبــود.  شــوهرم  اون وقت هــا  البتــه  شــوهرمه! 
ســیاوش پوزخنــدی زد کــه مهشــید ندیــد؛ مهان طــور کــه 

ســیاوش بــرق چشــم های او را منی دیــد. 
- پس شوهر خوش خطی داری؟ 

- خوش خــط؟ نــه بابــا، خــوش خــط و خــال شــاید! 
راســتش خــط خــودش نیســت. خــط مــال یکــی از 
دوســتاش بــود. مجلــه هــم مهن طــور؛ مــال یــه دوســت 

دیگــه. راســتی نگفتــی چــت شــده؟ 
- کی؟ من؟ هیچی. 

- که هیچی!  
- یعنی چند روزه سرم گیج می ره. 

- چند روز؟ 
- ده، بیســت روز... شــایدم یکــی، دو مــاه! حالــت 

هتــوع دارم. دمل از مهــه چــی بــه هــم می خــوره. 

- می خوای برات آزمایش بنویسم؟ 
ســیاوش بــدون جــواب دادن دوبــاره بــه تابلــوی خــط 
نــگاه کــرد و مهشــید روی کاغــذ آزمایش هــا را نوشــت 
و کاغــذ را بــه طــرف ســیاوش گرفــت. ســیاوش متوجــه 
نشــد و مهشــید رد نــگاه او را تــا تابلــو دنبــال کــرد. 

- چیــه؟ مثــل این کــه خیلــی از ایــن خــط خوشــت 
شــایدم خــط خودتــه!  مــی آد! 

ندیــد کــه  را  ســیاوش  چهــره  و  خندیــد  و  خندیــد 
زیرچشــمی میــان چهــره او و دیــوار رفــت و برگشــتی 

داشــت.  ســریع 
- به قیافه من می خوره؟ 

»منی خــوره مهشــید شــهیدی... اگــر می خــورد منــو 
می شــناختی. تــو کــه هیــچ تغیــری نکــردی؛ برخــالف 
مــن. نــگاه کنــی، چــن و چــروک صــورمت رو می بینــی. 
مــن  مثــل  چهــره اش  حتمــا  بــود  زنــده  فرهــاد  اگــه 
یــادت  نــدارم کــه چهــره فرهــاد هــم  می شــد. شــک 
رفتــه. اگــر یــادت نرفتــه بــود، خــوب می دونســتی ایــن 
خــط روی دیــوار رو شــوهرت بــه تــو نــداده؛ فرهــاد بــه 
تــو هدیــه کــرده؛ چنــد ســال پیــش. درســت منی گــم 
خــامن دکــرت؟ اگــه بلنــد بپرســم حتمــا جــواب مــی دی. 
امــا جــواب تــو بــه چــه درد مــن می خــوره؟ بــه هیــچ 

درد!« 
مهشــید ســکوت به وجود آمده را دوســت نداشــت. 
بــه طــرف جارختــی رفــت. ســیاوش کــه بــا ســکوت او 
را دنبــال می کــرد، متوجــه پالتــوی روی چوب لباســی 
مهشــید  مانتــوی  روی  از  را  آن  عجلــه  بــا  و  شــد 
برداشــت. مانتــو خیــس آب بــود. مهشــید بــه مانتــوی 
خیسش نگاه کرد و خندید. سیاوش شرمگن پالتو 
را بــه روی دوشــش انداخــت. زیــر لــب خداحافظــی 
کــرد و خــارج شــد. بــرون بــاران متــام خیابــان را پــر 
از آب کــرده بــود. ســیاوش آهســته در طــول خیابــان 
تــا خــود صبــح قــدم  بــه راه افتــاد. دوســت داشــت 
بزنــد، امــا منی شــد. ســرگیجه امانــش را بریــده بــود. 
آرام آرام بــه طــرف بــاغ بــه راه افتــاد. نرســیده بــه بــاغ، 
جلوی خانه بانو ایســتاد و نگاهی به ســاعتش کرد. 
ســه ربعی از یــک گذشــته بــود. می خواســت بــه طــرف 
بــاغ حرکــت کنــد، امــا انــگار چیــزی پاهایــش را گرفتــه 
بــود. ناخــودآگاه بــه طــرف در بــه راه افتــاد. در کــه 
بــه صــدا درآمــد، صدایــش در ســکوت شــب پیچیــد. 
ســیاوش خدا خــدا می کــرد کــه خــود بانــو در را بــاز 
کنــد. در کــه بــاز شــد، بانــو خواب آلــود و متعجــب 

بــه ســیاوش نــگاه کــرد... 
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بسم اهلل خان قیامت کرد
 بهروز غریب پور

گروه استاد بسم اهلل خان نگه داشنت حرمت 
استاد را پیش از آن ثابت کرده و بدون او روی 
صحنه نرفته بودند اما برای بار دوم ثابت کردند 
که شاگرد و مریدند و مرادشان باید روی صحنه 
بیاید و آن ها به دنبالش روانه بشوند. استاد 
کفش هایش را در آستانه صحنه برون آورد. 
شاگردانش نیز چنن کردند. مجعیِت ناآرام به 
رسم معمول برای آن ها دست زدند اما به  حمض نشسنت بسم اهلل خان و 
اتاق فرمان ضمن سالم و خرمقدم و  درآوردن شهنایش، من از 
عذرخواهی به خاطر تاخر گفتم: "عزیزامن این جا جنوب شهر است؛ 
قطعه ای از هتران بزرگ که هنوز بوی مردی و مردانگی می دهد؛ هنوز مرام 
و معرفت در آن موج می زند. بگذارید بگومی که چرا این استاد پر تاخر 
داشت: او بی مناز روی صحنه منی رود. بگذارید بگومی شرطش برای آمدن 
به ایران چه بوده است: زیارت امام رضا علیه السالم. بگذارید بگومی که 
چرا گروه دیر روی صحنه آمدند: پیش از استاد، شاگرد حق ندارد روی 
صحنه بیاید. بگذارید بگومی که چرا کفش هایشان را درآوردند: صحنه 
برای مسلمان و هندو در هند و اساسا در شرق مقدس است، معبد 
است، جای یاد کردن از خداست و... پس به جای دست زدن برای 
این مسلمان هنرمند صلوات بفرستید." صلوات اول را که فرستادند، 
بسم اهلل خان در حال آماده کردن قمیشش بود و احتماال متوجه نشد... 
من گفتم: "این صلوات فرستادن مردمی نیست که شهید داده اند. این 
صلوات کسانی نیست که هنرمندان مومن و معتقد را دوست دارند. یک 
صلوات حممدی بفرستید." سالن از جا کنده شد و زن و مرد با صدایی 
پرشور صلوات فرستادند... بسم اهلل خان ناگهان سرش را برداشت و 
گفت: "اهلل اکرب، اهلل اکرب" و مجعیت هم پرشور و پرقدرت اهلل اکرب گفتند 
و باز تکرار کردند. بسم اهلل خان و گروهش مات و متحر شده بودند؛ 
انگار با خود می گفتند: پس آن جا که ما را به ریشخند گرفتند، کجا بود؟ 
ایران بود؟ هتران بود؟ و بعد سکوت شد. استاد قمیشش را در سکوتی 
ملکوتی و بدون کوچک ترین مزامحتی آماده کرد و بعد با شوری بی نظر 
در شهنای دمید. جهانسوز فوالدی، صدابردار عاشق موسیقی، با ولوم ها 
بازی می کرد و با اکویی که به صدا می داد مهه را و خود استاد و گروهش 
را سرمست کرده بود ... فقط کسانی که در آن شب بیننده و شنونده این 
صحنه بودند می توانند شهادت بدهند که چه فضای بی نظری بود... 
پرمرد چنان در شهنای می دمید که انگار در نفخ صور می دمد و مردم 
چنان سراپا گوش بودند که انگار صدایی از آمسان و از عرش را با گوش 
جان می شنیدند... اجرا دو قسمت بود اما استاد چنان جوان شده بود 
که مایل نبود صحنه را ترک کند. من از اتاق فرمان برون رفتم و به  سرعت 
خودم را به روی صحنه رساندم. دست استاد را بوسیدم. او به خاک افتاد 
که پامی را ببوسد اما من نگذاشتم... صحنه عجیبی بود. من از مردم 
خواستم که به پیشنهادم خوب گوش بدهند و با بلند کردن دست موافقت 
و با بلند نکردن دست خمالفت خودشان را با پیشنهاد من اعالم کنند. 
من پیشنهادی را که در اتاق فرمان به ذهنم رسیده بود به زبان آوردم: 
"کسانی که با نام گذاری سالن به نام »تاالر بسم اهلل خان« موافقند 
دستشان را بلند کنند." وای خدای من! هیچ کس خمالف نبود. مهه 
دست هایشان را، دو دستشان را، بلند کرده بودند و من ادامه دادم: "از 
امشب اسم این تاالر بسم اهلل خان خواهد شد." در این فاصله مرتجم 
روی صحنه آمد و برای بسم اهلل خان حرف هامی را ترمجه کرد. این بار استاد 
مهان کاری را که قبال نگذاشته بودم اجنام بدهد، اجنام داد. غافلگرم کرد 
اما من هم جربان کردم و استاد بی آن که اسرتاحت بکند، در تاالری که 
از آن زمان به نام او شده بود چنان نواخت که می شد متام فرشته های 
آمسان را دید. من آمسان را می دیدم که غرق ستاره بود و استاد در اوج 
می درخشید... من گریه می کردم. خیلی ها گریه می کردند... استاد پس 
از آن برنامه به من گفت امشب متام جامن را در شهنای دمیدم و راست 
می گفت. ما آن شب کنسرت نداشتیم؛ ما میهمان آمسان بودمی و در 

ضیافت ملکوت، عرش را ملس کردمی. 
در مهان شب خرب را سفارت هند در ایران روی تلکس خربی اش 
فرستاد و دکرت عثمانی، رایزن فرهنگی کشور هند در ایران، بعدا به من 
گفت که مسلمانان هند پس از شنیدن این خرب جشن گرفتند. چند 
شب بعد در خانه سفر هند مرامسی برگزار کرده بودند و من هم 
دعوت شده بودم اما کمی دیر رسیدم و تا رسیدم، دکرت عثمانی 
گفت: "بسم اهلل خان دنبالت می گردد." رفتم و زانوی ادب زدم 
و دستش را بوسیدم. گفت: "مهن جا نزدیک من بنشن. 
می خواهم وقت نواخنت تو را ببینم." و بعد افزود: "وصیت 
کردم و به دکرت عثمانی گفتم پس از مرگم متام سازهامی را به 
مشا بدهند و اگر خواستید در مهان تاالر نگهداری کنید. 

مشا کاری کردید که تا دم مرگ فراموش منی کنم..." 
چند روز بعد سفارت هند تابلویی را به فرهنگسرای 
تاالر  تاالر بسم اهلل خان... و  هبمن هدیه کرد: 
سبز به نام یک هنرمند جهانی و مسلمان مزین 

شد...  

سیاهمشق/کشتارگاهفرهنگ

»موش ها و 
آدم ها«
جان اشتاین بک
ترمجه سروش 
حبیبی
نشر ماهی

داستان انسان های 
اشتباهی. داستانی 
به شدت مردانه. 
دو برادر که یکی 
ریزنقش و تر 
و فرز است و 
دیگری که بزرگ 
و دست و پا 
چلفتی و خنگ 
ولی مهربان. اسم 
کتاب خواننده را 
به وادی دیگری 
می برد و ذهن 
خماطب را درگر 
می کند ولی بعد 
از خواندن کتاب 
و آشنا شدن با 
کاراکرتهای آن 
دریچه ای دیگر 
بر روی خواننده 
باز می شود و با 
مهذات پنداری با 
شخصیت ها غرق 
در ماجراهایشان 
می شود. ختصص 
جان اشتاین بک 
مهن است. 
این که آدم های بد 
و انگل جامعه را 
طوری به خماطب 
عرضه کند که 
خماطبش شیفته 
آن ها بشود و 
برایشان دلسوزی 
کند. پایان کتاب 
دردناک است 
ولی بازهم این 
خماطب است 
که بیشرت درگر 
و متاثر می شود. 
ترمجه های سروش 
حبیبی بی نقص و 
حرفه ای است و 
ترمجه این کتاب 
هم مثل ترمجه های 
او از ادبیات روس 
روان و ساده 
است.

بچــه را بــاالی ســنگاب تعمیــد گرفته انــد، کوچــک و ظریــف و شــکننده اســت بــا ســری 
او  تــن  بــه  ســنگ  از  ســرمایی کــه  و  می کنــد  حــس  را  رطوبــت  اســت.  بیــدار  برهنــه. 
نفــوذ می کنــد. هــر چنــد منی دانــد آن هــا کیســتند یــا آن هــا را چــه بنامــد. ناگهــان پــدر و 
مــادر بچــه می ماننــد چــه کننــد. کشــیش بــه آن هــا نــگاه می کنــد. مــا روی هــم می ریــزمی، 
غــور  بــه  و  مکــث می کنیــم  قطــع می کنیــم،  را  لــرزان حرف هــای مهدیگــر  بــا صــدای 

می کننــد؟ چــکار  آن هــا  می پــردازمی. 
آیــا می خواهنــد امســش را بگذارنــد ِارِمنه خیلــدو؟ یــا اســکار، دیوکِلســیانو و راماچانــدرا؟ 
پندلفــو،  فرانســوا،  ورنــر،  آنتونیــو،  ســابو، کارلــوس،  لویــد،  اومربتــو،  لئونــاردو؟  پیوتــر، 
ابدرامــان، فروکتوســو، برنگاریــو، کلودومــرو، فلوریــن، جیســون، گوگلِیلمــو، لــی، کالرک 

کنــت، مارتــن لوتــر، روکامبولــی، کتلــو...؟
می  گویند: "موریسیو."

- چی؟
- گفتند موریسیو.

- موریسیو؟
- و آلربتو. درواقع موریسیو آلربتو.

- موریسیو آلربتو.
"چــی؟" بعضی هــا منی خواهنــد بــاور کننــد. آن هــا در نابــاوری خــود تردیــد می کننــد، امــا 
درســت اســت. آب از کاســه ای بــاالی پوســت خیلــی نــازک کــودک جــاری می شــود و 
مهــه مــا شــیفته وار بــه آن نــگاه می کنیــم. مهــه مــا پریشــان هســتیم. مهــه می خواهیــم حتــی 
اگــر شــده بــا توهــم دســت و پــا زدن او شــنا کنیــم، بــا تــن و بــدن قــوی و واقعــی، امــا چــون 
نــدارمی، چــاره ای جــز ریــزش نیســت، تندتــر و تندتــر می ریــزمی و می افتیــم روی پیشــانی او 
کــه چیــزی درک منی کنــد. تنهــا موریســیو بدجنــس و آلربتــو هــار قادرنــد بــا پنجــه  خــود را 
حفــظ کننــد و ایــن پنجــه بــر بــدن آن هــا می نشــیند، آن هــا بچــه می شــوند و مــا کــه ُســر 
می خــورمی، بــه مــا نــگاه می کننــد، مــا را پــس می زننــد، وقتــی برمی گــردمی، مهه مــان اســکار، 
آنتونیــو،  ســابو، کارلــوس،  لویــد،  اومربتــو،  لئونــاردو،  پیوتــر،  راماچانــدرا،  دیوکِلســیانو، 
ورنــر، فرانســوا، پندلفــو، عبدالرمحــان، فروکتوســو، برنگاریــو، کلودومــرو، فلوریــن، جیســون، 
گوگلِیلمــو، لــی، کالرک کنــت، مارتــن لوتــر، روکامبولــی، کتلــو، پیــرت، ترنســیو، گــوران، 
امیــل، کواتلــی... مهــه مــا اســم هایی هســتیم کــه برمی گــردمی بــه آبشــار باریکــی کــه بــه 
مســت تــه ســنگاب غســل تعمیــد جــاری می شــود، تــه خاطره هــا و احتمــاالت، برمی گــردمی 

خبوابیــم تــا مراســم غســل تعمیــد و نامگــذاری بعــدی.
موریســیو معنــی اش تــره اســت و آلربتــو بــه معنــای روشــن. بــا خــود می گوییــم ایــن انتخــاب 

در خــود شــعری هنفتــه دارد.
- با هم اما معنی خوبی ندارند.

- وحشتناک است.
بلروفونتــه فریــاد می زنــد: "آن هــا بدخبتــش می کننــد." امــا پــدر و مــادر موریســیو آلربتــو کــه 
حــاال بــرون می رونــد صــدای مــا را منی شــنوند. صــدای مــا غل غــل آبــی اســت کــه می ریــزد. 

آن پایــن، در اعمــاق تاریکــی رویــا و هیوالهــا را شکســت می دهــد.  

داستانهاییبرایشبوچندتاییهمبرایروز

آبشار

 اسداهلل امرایی

داستانی از آلبرتو چیمال 
مکزیکی که در سال 2013 
جایزه بین المللی »رومولو 
گایه خوس« را که از 
معتبرترین جوایز ادبی 
ادبیات امریکای التین 
است، از آِن خود کرد

»آلبرتوچیمال«متولدسال1970
است.ایننویسندهمکزیکیدرتولوکا
بهدنیاآمدهودردانشکدهفنی
مونتهریدررشتهمهندسیکامپیوتر
درسخواندهاست.اوازنوجوانیبه
داستانوداستاننویسیعالقهداشتهو
بعدازپایانتحصیالتفنیبهمدرسه
داستاننویسیانجمننویسندگان
مکزیکرفتهودردانشکدهفلسفه
وادبیاتدررشتهادبیاتتطبیقی
فوقلیسانسگرفتهاست.آلبرتوچیمال
بهعنوانیکیازنویسندگانپرکارو
فعالمکزیکجوایزمتعددیگرفته
است.اوازنویسندگان»پساپستبوم«
است.ایننویسندهمکزیکیدر
داستانهایشمرزهایتخیلو
واقعیترابههممیریزد.تعدادی
ازداستانهایاوبهزبانهایدیگر
ترجمهشدهاست.رمان»برجوباغ«
ایننویسندهدرسال2013جایزه
بینالمللی»رومولوگایهخوس«راازآِن
خودکردکهازمعتبرترینجوایزادبی
ادبیاتامریکایالتیناست.



  1
39

ه4
ن ما

آبا
 19

ه   
شنب

سه 
ل  

ل او
سا

م   
ش

وش
سی 

ره 
ما

 ش
 

21

ادامه پرمی در صفحه 23 

یاد بگرند. خداوند هم به 
اولن خملوقش این بدیهیات 

را آموخته است اما مهم تر از 
نام ها اسم ها هستند. اسم ها 
را یعنی "حتم" و "هست" و 
"حقیقت" اشیا را خداوند به 
پدرمان تعلیم فرمود و شانش 

را در برابر فرشتگان، حتی 
فرشتگان مقرب، باال برد. میز 

و کتاب و فرش و جعفر و 
بیژن چیزی نبودند که فرشته ها 
از پسش برنیایند. نکته مهم 
اینجاست که فرشته ها با آن 

مقام کروبی شان از "ِعْلم االمسا" 
هبره نداشتند ما نیز به دلیل 
اینکه خداوند اراده کرد تا 

مقام خلیفة اللهی را تفویضمان 
کند، الیق آموختنشان شدمی. 

آنچه پدرمان آموخته مراث 
ما هم هست. ما هم در 

کنه ضمرمان آموخته امی اما 
زیر خروارها آوار فراموشی 

پنهانشان کرده امی. کار سخت 
مهن است که مراث پدرمان 

را دریابیم. خداوند پدر ما 
را رفعتی بی نظر خبشید. 

پدرمان را چنان باال برد که 
فرشته ها مامور به سجده اش 

شدند. می دامن داستان خلقت 
را می دانید. از تکرار آنچه 

در سفر پیدایش آمده قصد 
دیگری دارم. اگر این قصه 
را دریابیم آن وقت نسبتمان 
را نیز می توانیم با نیاکامنان 

حساسیت هایی 
از این دست، 

نه فقط آشنا، كه 
حساس هم باشند. 

)خیلی مشتاقم 
یكی از نوشته های 
ایشان را خبوامن!!!( 
حتماً ایشان خوب 

می دانند كه قصه 
گویی با قصه 

نویسی، تفاوت 
دارد. امیدوارم كه 

ایشان دست كم در 
قصه نویسی، اصول 

را رعایت كنند!!! 
وقتی دارم مطلبی 
را می خوامن، اگر 

درست نوشته نشده 
باشد، از نظر من، 
نویسنده كم كاری 
و كم لطفی كرده 
است. قطعاً هیچ 
كس از مجله خود 
من، كم كاری و 

كم لطفی را دوست 
ندارد. معذرت 

می خواهم، خیلی 
پرحرفی كردم. در 

پایان، یادآوری 
می كنم عقایدی 

از این دست، 
هیچ گاه من را از 
كاری كه در پیش 
گرفته ام، منصرف 
و ناامید خنواهد 
كرد. منی خواهم 

در جمله ای كه 
دوستش دارم و در 
هیچ جای دیگر، 

غلط ببینم. به مهن 
سادگی! خواهش 

می كنم فكر نكنید 
این ها را گفتم كه 
از خودم تعریف 
كرده باشم. می 
دامن از من هبرت 

هزارانند دراین دنیا. 
فقط حمض روشن 
شدن ذهن سركار 
خامن ضرغام و مهه 
ی كسانی كه فكر 
می كنند كار من 
بیهوده است، این 
مطالب را یادآوری 

كردم.

عشقمنایرانمن

و  ویدئو  به  مربوط  ماجراهای  ا
ابزارهای  برخی  و  ویدئوکلوپ ها 
و  امتناع  تلخ  داستان  و  مدرن 
فاقد  و  سلیقه ای  ممنوعیت های 
منطقش را در مشاره های قبل بیان 
کردم. البته مشه ای را. وگرنه، شرح 
این قصه غمبار نه این بود که رفت! 
به تعداد کسانی که در یک دوره کوتاه یا بلند آسیب دیده اند 
و دچار مشکل و مسئله شده اند و سرمایه و فرصت هایی 
که از کف رفته، قصه و داستان در دل این ماجرا هنفته 

است. 
روزی باید برخی جزئیات را استخراج و بیان کرد تا دانسته 
شود که صدور خبشنامه و امریه و حتی قانون، در غیاب 
منطق و مصلحت و عقل و آینده نگری، چقدر زیانبار و 
بیهوده است. اما ویدئو فقط یک جتربه فرهنگی و اجتماعی 
کوچک بود مقابل طوفان عظیم تغیرات و حتوالتی که از 
راه رسیده و دیگر هیچ گاه منقطع خنواهد شد. آن ماجرا 
باید درسی باشد برای کسانی که مقابل باد دیوار می کشند 
و با کاله کوچک خود می خواهند جلوی برف زمستانی را 
بگرند. ماجرای ویدئو جتربه ای دو وجهی در ابتدا و مقدمه 
انقالب عظیم ارتباطات و انفجار اطالعات در قرن بیست 
و یکم برای ما بود. مردم در این ماجرا، در سوی درست 
قرار داشتند و برخی مدیران و سیاستگذاران کهنه اندیش در 
سوی دیگر. مردم ویدئو را انتخاب کردند و بدان به مثابه 
ابزار گسرتش هنر و آموزش و امکان تازه ای برای ارتقای 

زیست و فراغت نگریستند.
امروز می توان پرسید: حضرات! این مهه بگر و ببند و 
کوچک کردن ظرفیت دین و خرج کردن از مقدسات 
برای چه بود؟ اگر چیزی خالف دین است ظرف دو، 
سه سال موافق شریعت می شود و پوست می اندازد؟ دین 
سرمایه بزرگ و حممل امیان و اخالق و ارزش های اعتقادی 
ماست. نباید دائما دستخوش تغّرات و کنش های حمدود 
و زودگذر سیاسی و جناحی قرار گرد. این سرمایه ارزشی 
بنیادی دارد و انذار باید داد که بیش از این از خداوند 
و پیامرب و معصومن )صلوات اهلل علیهم امجعن( نباید 
برای چنن اموری استفاده کرد. خاطرمان هست که دولت 
امحدی نژاد را مهن افراد با حضرت صاحب )روحی ملقدمه 
الفداه( مرتبط می کردند و کارشان به جایی رسید که از 
رأی حضرت به آن دولت ضعیف و بی اعتنا به قانون، 

سخن می گفتند. 
اما از آن رهگذر عبور کرده امی و موج سنگن گذر زمان 
با سرعتی هزار برابر تاریخ، در حال عبور است. حتوالت 
شتاب گرفته و آنچه پیش از این در قرنی رخ می داد، 
اینک در ظرف یک یا چند سال رخ می دهد؛ از آغاز 
استفاده از تلفن مهراه در یکی از خیابان های نیویورک، 
تا امروز زمان زیادی منی گذرد. امروز من و مشا و تقریبا 
متام مردم جهان با یک گوشی کوچک به قدر کف 
دست، ده ها و صدها کار مالی و اطالعاتی و ارتباطی 
و هنری و فیلم سازی و عکاسی و موسیقی و بازی های 
جورواجور اجنام می دهیم؛ گرچه تعداد کارهایی که می شود 
با یک گوشی آیفون و اندرویدی متوسط احوال اجنام داد، 
آن قدر زیاد است که به مشار درمنی آید. این نه برای طبقه 
و قشری خاص، بلکه جنرال و مهگانی است و مهه مردم 
جهان از امکانات و مواهبش می توانند هبره مند شوند. پس 
می بینید که براه منی گومی، طوفانی آغاز شده و سر ایستادن 
ندارد؛ به خبشنامه ها هم بی اعتناست. می آید و می گذرد. 
این جاست که به مهان حبث اومل یعنی ویدئو بازمی گردم 
و به مسئوالن عزیز و مدیران مربوطه هشدار می دهم که 
یک اشتباه را دو و یا چند بار تکرار نفرمایید. به خاطر 
بیاورید که اگر از ابتدا به جای مصادره ویدئوها، این پدیده 

مجالی برای مهربانی و اندیشه
شبکه تلگرام، اگر ده عیب داشته باشد، هزار حسن دارد

یکی از هزار، گفت وگوی جمعی و افزایش دوستی و محبت است 
 سید مسعود رضوی فقیه

را مطالعه و به وسیله کارشناسان اجتماعی و متخصصان 
فناوری و صاحب نظران فرهنگی مدیریت می کردید، چقدر 
به کشور فایده می رسید و چقدر نظام مجهوری اسالمی 
سود می کرد. اکنون موج  تازه ای از راه رسیده و جتربه ها و 
امکاناتی که بیش از سخت افزار و ماهیت فیزیکی، هویت 
و ماهیت نرم افزاری دارند، هر روز در حال گسرتش هستند. 
تعداد این پدیده ها بسیار است و من فقط تلگرام را مثال 
می زمن که کاربران ایرانی بیشرت مورد استقبال قرارش داده اند.

تلگرام، در اساس یک مکان و امکان ارتباط فردی و مجعی 
و حملی برای مبادالت فرهنگی و گفت وگوی فردی و مجعی 
است. مثل یک پاساژ است که قهوه خانه و کافه و منازخانه 
و کافی نت و مغازه های جتاری و کتاخبانه و متاشاخانه و 
خیلی چیزهای دیگر دارد و مهه این ها یکجا و با صرف 
انرژی اندکی در دسرتس است. خب، در گوشه و کنار 
ممکن است مغازه داری خالفی مرتکب شود، گران فروشی 
کند یا جنس قاچاق بفروشد یا حتی باالتر از آن ممکن 
است یک قاچاقچی یا فروشنده صور قبیحه، در گوشه و 
کنار پاساژ بکوشد جتارت غرقانونی و نامشروع خود را 
پیش بربد. مگر غر از این است که در گوشه و کنار شهر 
این مسائل ممکن است رخ دهد و رخ می دهد؟ آیا هنادهای 
قانونی پاساژ را خراب می کنند یا راه هایی برای دستگری 

جمرمن و پیشگری از وقوع جرم پیدا می کنند؟ 
در جامعه ای که هر امکانی برای تبادل نظر و گفت وگو 
می تواند تشریک مساعی به مهربانی و تسامح مجعی باشد، 
باید از ابزارهای ارتباطی، به ویژه فضاهای ارتباط و مفامهه 
مجعی استقبال کرد. امکاناتی مثل تلگرام، ظرفیت تعامل 
و حتمل را در مردم افزون می سازد. قطعا هر جتربه ای با 
آزمون و خطاهایی روبه رو است. این مسائل اجتناب ناپذیر 
است. هیچ شاگردی در مدرسه تا ده ها مسئله را غلط 
ننویسد، منی تواند درست حل کند. تا ده ها صفحه پاره 
نکند، منی تواند انشای خوب بنویسد. امان بدهید. این 
طبیعت زندگی است. تا بچه ای زمن خنورد و مدتی چهار 
دست و پا راه نرود، قادر به ایستادن نیست. تا کودک مشا 
آیات و کلمات مناز را بارها اشتباه خنواند، منی تواند تلفظ 
درست و قرائت و اعمال صحیح و مقبول را اجنام دهد. 

مردم ایران، در شرایطی که از تنوع فرهنگی در تراکم 
کالنشهرها برخوردارند، جامعه ای جوان و حتصیلکرده 
را پدید آورده اند. جتربه ما در خاورمیانه و کشورهای 
اسالمی، منحصربه فرد و یگانه است. این جامعه از 
هر فضای ارتباطی و هر جتربه ای استقبال می کند که 
امکان مفامهه و مصاحبت را تسهیل کند. قبال برخی 
تنگ نظری های سیاسی و جناحی موجب حمدودیت 
امروزه  اما  می شد،  مردم  برای  ارتباطات  و  اطالعات 
که ما الگوی آرامش و مردم ساالری در جهان اسالم 
هستیم و جتربه موفق گفت وگوهای جهانی دارمی، مبادا 
کسانی دوباره جتربه های شکست خورده را بیازمایند که به 
قول حافظ:»من جرّب اجملرب حّلت به الندامه« هر که 
یک جتربه را دو بار بیازماید شایسته پشیمانی و سرزنش 
است، هر چند ما آزموده امی در این شهر خبت خویش 
را و دیده امی کسانی را که صد بار بر یک کار بیهوده 
اصرار می ورزند و آن را تکرار می کنند و زیان ها به بار 

می آورند. باری:
هرکه ناخمت از گذشت روزگار

هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
سخن کوتاه کنم و بگومی که به دلیل امهیت موضوع باز 
در این باب سخن گفته خواهد شد و به قدر وسع فهم 
خود دراین باره توضیحات و توصیه هایی، به ویژه به کاربران 
شبکه های اجتماعی خواهم داشت. اما در این جا، هم 
مسئوالن و هم مردم و کاربران شبکه های اجتماعی جدید 
باید از فرصت و امکاناتی که این فضاهای ارتباطی اجیاد 
کرده اند، کمال استفاده را بربند و قلمرو جتربه های اجتماعی 
را عمق و وسعت ببخشند. مسئوالن هبرت است چشمان 
خود را بشویند و این مهه تنگ چشمی نکنند. چرا باید فقط 
دیده به بد دیدن بیاالیند. هزار نکته زیبا و باریک تر ز مو 
این جاست. مهن شبکه تلگرام، اگر ده عیب داشته باشد، 
هزار حسن دارد. یکی از هزار، گفت وگوی مجعی و نزدیک 
شدن دل ها و اشرتاک اطالعات و افزایش دوستی و حمبت 
است. یک جمال تازه و خوب است. جمالی برای مهربانی 
و اندیشه... و بدانید که حکیمی فرموده است: »مهربانی 

بر اندیشه مقدم است.« 



  1
39

ه4
ن ما

آبا
 19

ه   
شنب

سه 
ل  

ل او
سا

م   
ش

وش
سی 

ره 
ما

 ش
 

22

کشتن مرغ مقلد؛ انواع جرزنی
  آرش ساالری

سیاهمشق/نویسندهخوانی

چرا »کشنت مرغ مقلد« این قدر رمان خوب و حقیقی است؟ خوب 
یعنی قصه ای دارد که آدم را دنبال خودش می کشاند و حقیقی یعنی از 
هیچ چیز غرعادی  استفاده نکرده و فقط با قصه است که دارد این کار 
را می کند، نه زبان بازی یا چیزهای دیگر. چرا؟ خیلی ساده، چون جرزنی 
کرده است: برای روایت یک مسئله  انسانی چندالیه و یک برهه  تارخیی 
ذوابعاد و چند چیز پیچیده  دیگر، به جای رفنت راه درست و سخت که 
پیدا کردن زبان و منطق دقیقی باشد که به داستان یک زاویه  خوب بدهد 
و بعد بر اساس آن ماده  قصه را بریزد داخل قالب روایت، یک راه سهل و 
ممتنع را انتخاب کرده است. این راه چون بی هنایت ساده است، بی هنایت 
هم خالی از هر مشکلی است که ممکن بوده سر راهش پیش بیاید و 
یکضرب متام مشکالت احتمالی را منتفی کرده است: به جای ساخنت 
یک منطق پیچیده و روایت سنگن متناسب با قصه ای چنن پرالیه، از 
ساده ترین روایت و بسیط ترین منطق موجود در جهان عینا استفاده کرده 

است: منطق یک بچه. 
نویسنده تقریبا هیچ کاری نکرده، به هیچ چیز این منطق دست نزده و 
مهان طور با تنظیمات کارخانه آن را وسط رمان گذاشته و دقیقا به دلیل 
مهن هیچ کاری نکردن و دست نزدن هم هست که توانسته به هبرتین 
منطق و روایت ممکن برسد: منطق بسیط بچه که قبل از متام مراحل 
بلوغ منطق انسانی وجود دارد و به داستان یک زاویه دید خشک و 
صددرصد مبتنی بر واقعیات خارجی می دهد. منطقی که در آن 
تقریبا هیچ امر انتزاعی و مفهوم برساخته ای جا منی شود. منطق 
بچه که هنوز در مراحل اولیه  شکل گری است، فقط مبتنی بر 
ورودی های حواس پنج گانه  است و هنوز مانده تا از ترکیب آن ها 
قاعده و چارچوب های انتزاعی ساخته شود. وقتی آدم خبواهد 
موضوعی چنان چندبعدی و پیچیده را روایت کند که نداند با چه 
زبان و نگاهی باید نزدیکش شود، این منطق خمتصر و عینی گزینه ای 
جنات خبش خواهد بود: فقط عینیات را روایت کن. این طوری در 
هیچ دامی منی افتی؛ هیچ حتلیلی، هیچ قضاوتی و هیچ دغدغه 
کلی گویی. نوعی منطق ماشینی که فقط گزارش می کند و باقی 
قضیه را می گذارد به عهده خواننده که اگر خواننده هم اجنامش 
نداد، چه هبرت. معجزه بزرگ یک منطق کال که البته برای رسیدن به 
هبرتین نتیجه به یک جرزنی کوچک دیگر هم احتیاج دارد و هارپر 

لی هم به هبرتین شکل ممکن آن را اجنام داده است. 
مشکل منطق بچه این است که رشد می کند. منطقی که در ابتدا 
فقط مبتنی بر عینیات است، به مرور تاثر می گرد از انتزاعیات 
آدم ها و به آهستگی مترکز روی عینیات را از دست می دهد؛ با 
ترکیب کردن عینیات با هم و ساخنت انتزاعیات با استفاده از آن ها. 
مهن طور به مرور می رود جلو و کامل می شود تا بشود مهن چیز 
تاسف آوری که منطق ماست. به طور واضح، این رشد طبیعی در 
چنن قصه ای خمل غرض است و باعث می شود کل تقلبی که 
نویسنده کرده است، بی نتیجه شود: بچه هنایتا چهل، پنجاه صفحه 
امحق باقی می ماند و بعد شروع می کند به فهمیدن مستقل و خروج 
از راوِی صرف بودن و - تا صفحه دویست هم دوام بیاورد - دیگر 
بعدش خودش شروع می کند به حتلیل کردن و حرف زدن و شروع 
مهان مکافاتی که راوی های معمولی دارند. هر چقدر هم نویسنده 
بچه را توی قوطی نگه داشته باشد، منطقش رشد می کند؛ حتی با 
مهان حوادثی که در چهل، پنجاه صفحه اول کتاب از سر گذرانده 
است. مهن جاست که هارپر لی آن جرزنی کوچک دوم را اجنام 
داده است: این بچه بزرگ منی شود؛ یعنی منطقش. با این که بچه 
باهوشی است - چون الزم است حدی از هوش را داشته باشد 
که بتواند جهان پرامونش را با دقت ببیند - و اتفاقات بیمارگونه 
زیادی را نیز از سر می گذارند، هم در زندگی خانوادگی، هم در 
زندگی اجتماعی و هم در زندگی شخصی - چون باید در انبوهی از 
اتفاقات مرتبط و غرمرتبط با قصه حضور داشته باشد تا روایتش بتواند 
کلیت قصه و هر نقطه ای را که نویسنده می خواهد پوشش بدهد - 
منطقش و نگاهش ثابت می ماند و هرگز رشد منی کند تا بعدش وارد 
حتلیل اتفاقات و ساخنت انتزاعیات بشود؛ منطقی که نویسنده عقیمش 
کرده تا بیشرت از کاری که در این قصه با آن دارد، نتواند حرکتی بکند تا 

بعدا برایش شر نشود. 
و منی شود. بچه، بچه می ماند و قصه را بچه گانه روایت می کند و 
بچه گانه هم متام می کند؛ روایتی که جز با بچه بودن منطق قابل دسرتسی 
نیست؛ مهان طور که پایان بندی جز با بچه بودن قابل پذیرش نیست؛ 

کاری سخت و تصرفی فاحش در واقعیت. 
و چقدر خوب این کار را اجنام داده؛ مهان طور که چقدر خوب اصل این 
جرزنی را اجنام داده است. و مهان طور که چقدر خوب که دلش خواسته 
مهه این کارها را اجنام بدهد. احتماال خبش مهمی از هنر نویسندگی مهن 
کثافت کاری های پشت صحنه اش است: ساخنت و بافنت و خراب 
کردن قواعد و جرزنی و تقلب؛ مهه فقط برای رسیدن به دو خط قصه. و 

چقدر می ارزد این نتیجه به آن مهه گناه؛ برای مهه ما. 

فراغـتیوکتابـــی

»آدمـــیکنشـــگراســـتنـــهکنشپذیـــر،روحـــی
دائمالتحـــرکوخودآفریـــنوذاتـــامتحـــرک
اســـت،درامـــیاســـتخـــودپدیدآورنـــدهودر
چندیـــنپـــردهکـــهبـــهقـــولمارکـــس،ســـرانجام
بـــارســـیدنبـــهنوعـــیکمـــالپایـــانخواهـــد

یافت...«
مقالهراهفکریمن/آیزایابرلین
صفحه22کتاب/پاراگرافآخر

هنـــوز هـــم در ایـــران و در قاطبـــه ترمجه هـــای فلســـفی، وقتـــی خواننـــده 
بـــا کالف ســـردرگم کلمـــات مواجـــه می شـــود، وقتـــی منی فهمـــد منظـــور 
مرتجـــم از ترمجـــه فـــالن مجلـــه یـــا عبـــارت چیســـت، پرسشـــی را مطـــرح 

می کنـــد: »معنـــی ایـــن عبـــارت چیســـت؟« و پاســـخش فقـــط در 
چارچـــوب فرهنـــگ ترمجـــه مهـــن کشـــور گنجانـــده 

ــه مـــنت ســـخت  ــر؛ این کـ ــده اســـت وال غـ شـ
اســـت و مشـــای خواننـــده ســـواد خوانـــدن 

متوجـــه  الجـــرم  و  نداریـــد  را  آن 
راحتـــی،  مهـــن  بـــه  منی شـــوید. 
هبرتیـــن  روبه جلـــو  فـــرار  یـــک 
اســـت  فاجعـــه ای  پایان بنـــدی 
بـــه نـــام ترمجـــه مـــنت فلســـفی 
امـــا کـــم نشـــود ســـایه اســـتاد 
ســـر  از  فوالدونـــد  عـــزت اهلل 
کـــه  فلســـفی  ترمجـــه  حـــوزه 
دلنشـــن  اســـت  واحـــه ای 

خوانـــدن  و  لذت خبـــش  و 
هـــر ســـطرش، کالس درســـی 

مواجـــب.  و  بی  جـــره  اســـت 
»فلســـفه و جامعـــه و سیاســـت« 

مدتـــی  کـــه  اســـت  اثـــری  عنـــوان 
بـــا ترمجـــه  قبـــل از ســـوی نشـــر ماهـــی 

بـــازار  راهـــی  فوالدونـــد  اســـتاد  مثال زدنـــی 
نشـــر شـــده اســـت و عجب آن که در آشـــفته بازار 

معرفـــی کتاب هـــای خـــوب، ایـــن کتـــاب کمـــرت دیـــده شـــد و 
بـــه آن پرداختـــه شـــد. کتـــاب دربرگرنـــده مقاالتـــی اســـت در حوزه هـــای 
بـــازه گســـرتده ای را  خمتلـــف سیاســـت، جامعه شناســـی و فلســـفه و 
شـــامل می شـــود از یوســـای رمان نویـــس تـــا پوپـــر و هانـــا آرنـــت و البتـــه 
دیگرانـــی کـــه امسشـــان روی جلـــد نیســـت و شـــاید بـــرای خواننـــده کمـــرت 
حرفـــه ای، تـــا حـــدودی ناشـــناخته باشـــند، ماننـــد راس هریســـن یـــا اُلـــن 

رایـــت.
مهان طـــور کـــه فوالدونـــد در مقدمـــه ایـــن اثـــر هـــم ذکـــر کـــرده، شـــالوده 

کتاب حیات مجعی انســـان، فلســـفه و جامعه و سیاســـت اســـت. اما 
وجـــه خنســـت ایـــن اثـــر کـــه آن را از دیگـــر آثـــار موجـــود در بـــازار متمایـــز 
می کنـــد، انتخاب هـــای جـــذاب و دلنشـــینی اســـت کـــه خواننـــده را 
بـــه خوانـــدن مـــنت ترغیـــب می کنـــد و منی گـــذارد حلظـــه ای کتـــاب را 
کنـــار بگـــذارد. انتخاب هـــا از ایـــن منظـــر جذابنـــد کـــه آرای برخـــی 
بـــزرگان ایـــن کتـــاب، چنـــدان بـــرای خواننـــده ایرانـــی روشـــن نیســـتند؛ یعنـــی 
شـــناختی از آن ُبعـــِد مطرح شـــده در ایـــن کتـــاب ندارنـــد و مهـــن دلیـــل 
جذابیـــت دوچنـــدان ایـــن اثـــر اســـت. مثـــال صاحبدلـــی ماننـــد یوســـا بـــرای 
مـــا »آقـــای رمـــان« اســـت و بزرگ نویســـنده حـــال حاضـــر جهـــان، ولـــی 
آنچـــه یوســـای ایـــن کتـــاب نشـــان می دهـــد فراتـــر از یـــک رمان نویـــس 
قهـــار اســـت. انـــگار مهـــان سیاســـتمداری اســـت کـــه ســـودای حکمرانـــی 
ــرد ولـــی شکســـت  ــرو را داشـــت و در انتخابـــات هـــم شـــرکت کـ ــر پـ بـ
خـــورد. یوســـای ایـــن کتـــاب، یوســـای تامـــل اســـت، قـــدری فراتـــر از 

تفکـــر و دو دوتـــا چهارتـــای رایـــج.
وجـــه دیگـــر ایـــن کتـــاب، تنـــوع و تکثـــر آرا اســـت. نـــه در بنـــد لیربالیســـم 
هـــر  اســـت کـــه  آرنـــت؛ کشـــکولی  نـــه در جهان بینـــی  گـــر کـــرده، 
ســـلیقه ای را به خوبـــی جـــذب می کنـــد. البتـــه ایـــن اثـــر تـــالش می کنـــد در 
قالـــب مقـــاالت ارائـــه شـــده بـــه برخـــی پرســـش های ســـاده، پاســـخ هایی 
دهـــد کـــه فراتـــر از درک و تصـــور رایـــج هســـتند بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه 
غامـــض بـــودن و پیچیدگـــی آن در مفاهیـــم اســـت، نـــه در نثـــر یـــا 
نوشـــتار مـــنت کـــه انصافـــا خوانـــش آن ســـهل اســـت و ســـاده. مثـــال در 
صفحـــه بیســـت ایـــن کتـــاب کـــه مقالـــه »راه فکـــری« آیزایـــا برلـــن ترمجـــه 
شـــده اســـت، خواننـــده بـــا مجلـــه ای کوتـــاه ولـــی عمیـــق مواجـــه می شـــود 
کـــه پاســـخ پرســـش های بســـیاری در ایـــن زمینـــه اســـت: »ارزش هـــا را 
آدمیـــان نیافتنـــد بلکـــه ســـاختند؛ کشـــف نکردنـــد، اجیـــاد کردنـــد...« بـــه 
مهـــن ســـادگی یـــک مفهـــوم عمیـــق و فلســـفی را توضیـــح داده اســـت 
کـــه شـــالوده بســـیاری از تفکرهـــا و البتـــه بن مایـــه حبث هـــا را بـــه خـــود 

اختصـــاص داده اســـت.
و امـــا نکتـــه پایانـــی کـــه بـــه نظـــرم دوچنـــدان امهیـــت دارد؛ بســـیاری 
از مقـــاالت ایـــن کتـــاب بـــه ایـــن روزهـــای مـــا اشـــاره دارنـــد. یعنـــی 
نویســـنده در امتســـفر ایـــن روزهـــای مـــا نفـــس کشـــیده یـــا می کشـــد 
و مهـــن باعـــث شـــده اســـت کـــه حنلـــه فکـــری اش نســـل امـــروز را 
هـــم بـــه مطالعـــه آن مقالـــه وا دارد. مثـــال مقالـــه »چـــرا 
غـــرب در جنگ هـــا پـــروز می شـــود؟« تالیـــف 
»کیـــث ویندشـــاتل« اســـرتالیایی در بـــاب 
به نوعـــی  و  اســـت  نوشـــته  جنـــگ 
مـــرور یـــک حتقیـــق دامنـــه دار اســـت 
و  دارد  اشـــاره  مناســـباتی  بـــه  و 
می پـــردازد  آن هـــا  واکاوی  بـــه 
کـــه اصـــوال فرهنـــگ نظامـــی 
البتـــه  می شـــوند.  قلمـــداد 
وقتـــی ایـــن مقالـــه را می خوانیـــد 
بـــا دنیایـــی متفـــاوت بـــا عنـــواِن 
یـــا  می شـــوید!  مواجـــه  آن 
برویـــد  یکراســـت  می توانیـــد 
»نامـــه ای  مقالـــه  ســـراغ 
»تومـــاس  قلـــم  بـــه  تارخیـــی« 
مـــان« کـــه البتـــه مقالـــه نیســـت و 
نامـــه ای اســـت در پاســـخ بـــه ســـلب 
نامـــه ای  تابعیـــت او از کشـــور آملـــان؛ 
چرخیـــد  دست به دســـت  زود  خیلـــی  کـــه 
و نـــام و آوازه »مـــان« را دوچنـــدان کـــرد: »... 
یـــا کار کنـــم و یقینـــا نفـــس در  منی توانســـتم زنـــده مبـــامن 
ســـینه ام می بریـــد اگـــر گهـــگاه عقـــده دل منی گشـــودم و نفـــرت عمیقـــی 
را کـــه از آنچـــه در وطـــن می گذشـــت- از آن الفـــاظ انزجـــارآور و 
اعمـــال انزجارآورتـــر- بـــرون منی رخیتـــم...« خملـــص کالم: فلســـفه و 
جامعـــه و سیاســـت فراتـــر از یـــک کتـــاب و چنـــد مقالـــه اســـت.   

پی نوشـــت: عنـــوان یادداشـــت، برگرفتـــه از مقالـــه ای بـــا مهـــن نـــام اســـت 
در کتـــاب مـــورد نظـــر بـــه قلـــم »لودویـــک فـــون میـــزس«.

 علی رضا کیوانی نژاد

در جست وجوی ارزش های مطلق
چند خطی درباره کتاب »فلسفه و جامعه و سیاست«

فلسفهوجامعهوسیاست
گزیدهمقاالت

ترجمهعزتاهللفوالدوند
نشرماهی
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ادامه پرمی در صفحه 25 

دریابیم وگرنه گرفتار حرف ها 
و توقعات بی معنی می شومی. 

ابلهانه از زمن و زمان 
طلبکار خواهیم بود و سخنان 
سخیف و بی معنی و مایوس 
کننده خواهیم گفت. کسی 
که خود را حاصل مهبسرت 

شدن والدینش بداند و منکر 
شان قدسی و اهلی اش بشود 
بی تردید از مراث نیاکان نیز 

حمروم خواهد شد. مراث آدم 
خمصوص آدمیزادگان است نه 

آهنا که در مرتبه حیوانی خویش 
مانده اند. مراث نیاکان کوپن 
ارزاق نیست که یکسان بن 
بنی آدم توزیع شود. احتیاج به 

لیاقت و شایستگی دارد...
یاجوج و ماجوج در زمره 

موجودات عجیب و غریبند. 
اینها البته شباهتی هم به ما 
دارند. یعنی سر و دست و 
پا و گردن و شکم دارند اما 
ظاهرا گوش هایشان بدل از 

گوش فیل هپن و بزرگ است 
به حدی که یکی را تشک 

می کنند و دیگری را حلاف. 
اسکندر/ ذوالقرنن اینها را 

مجع کرد و دیواری به دورشان 
کشید که برون نیایند و مزاحم 

آدمیزاد نشوند. اما اینها هم 
مثل هر موجودی از دیوار 

و قفس و زندان بیزارند و تا 
جان در بدن داشته باشند زور 
می زنند تا این دیوار را بشکنند. 

هر روز صبح بیدار می شوند 
و سعی می کنند تا در دیوار 

اسکندر رخنه اجیاد کنند. 
می َکنند و می َکنند و می َکنند 

اما قبل از اینکه کارشان متام 
شود، شب می شود و خواب 

دربرشان می گرد. صبح 
که بیدار می شوند عقلشان 

منی رسد که مهان رخنه دیروزی 
را پی بگرند. دوباره جای 

دیگری را از دیوار شروع به 
کندن می کنند و باز به ته 

نرسیده، شب، دست از کار 
می کشند و می خوابند... 

عیب اصلی یاجوج و ماجوج 
این است که نه تنها کار 

خودشان را منی توانند پی بگرند 
بلکه کار پدران خود را نیز 
منی توانند. یاجوج و ماجوج 

فقط شباهت ظاهری به انسان 
دارند وگرنه شبیه حیواناتند و 

1- بنگالی به جای 
بنگال

2- فرانسه به جای 
فراسه

3- یك ناشناس 
به جای یكی 

ناشناس )تازه مهن 
عبارت هم غلط 

است و باید نوشت 
ناشناسی(

4- پاسپورت به 
جای پاسورت

5- توضیح دهم به 
جای توضیح كنم
6- جسارتاً به 

آقای كمیل منصوری 
یادآوری می كنم كه 
سخن علی )ع( را 
باید به این صورت 
نقل می كردند كه 
هركس دو روزش 
مثل هم باشد، 

مسلمان نیست. 
ضمناً به جای 

روانشانس باید می 
نوشتند روانشناس

7- با این حال به 
جای یا این حال

8- فراك به جای 
فراگ

با آرزوی صرب و 
توفیق«

ممنومن خامن تنکابنی 
از توجه و دقتتان. 
فقط عرض کنم 
خدمتتان که فعل 

صحیح »توضیح«، 
»کردن« است نه 

»دادن«. منی دامن از 
کجا این اشتباه وارد 
زبان شده. البته به 
گوش غریبه می آید 

»توضیح کردن«. اما 
صحیح تر است.

از این حبث بیاییم 
برون و مشغول 

باقی نامه ها شومی. 

 

عشق و نوستالژی 
درباره کتاب »راه های برگشتن به خانه« نوشته 

آله خاندرو سامبرا 
  بهمن محمدی

برای ما نام شیلی مهواره با دوران سرکوب و دیکتاتوری پینوشه مهراه 
بوده و بیش از آن چیزی درباره این کشور و زندگی مردمانش 
منی دانیم. این که مردم این کشور در آن دوران خفقان چگونه 
زندگی می کرده اند و فعالیت علیه حکومت ژنرال پینوشه چه 
تبعاتی می توانست داشته باشد، چیزی است که بعد از انقالب 
و فروپاشی حکومت او برمال شد. داستان ها و کتاب های 
تارخیی زیادی در این زمینه نوشته شد و جهان تازه متوجه جنایات 
اجنام شده در شیلی شد. این کشوِر امریکای التینی که مردمان 
خوش ذوق دارد توانست استبداد را شکست دهد و آزادی را 
برگزیند. ولی بن داستان های نوشته شده درباره این موضوع کتاب 
»راه های برگشنت به خانه« روایتی بسیار متفاوت دارد که مهن 
تفاوت در روایت است که خواندن کتاب را خوشایند می کند. 
این کتاب توانست جایزه ادبیات سائوپائولو را در سال 2009 
از آن خود کند. راوی داستان نویسنده ای  است که درگر نوشنت 
داستان عشق دوران کودکی اش است؛ عشقی که مصادف بود 
با اوج دیکتاتوری پینوشه. او روایتش از آن دوران و درگری های 
خانواده خودش و دیگران را از نگاه مهان کودک ساده و خام 
می نویسد و تازه بعد از نوشنت آن خاطرات است که متوجه 
اصل وقایع و اتفاقاتی می شود که قبل از این روایتشان کرده. 
هر فصل از کتاب به یک دوره از زندگی نویسنده می پردازد و 
روابطش با خانواده و پدر و مادرش را نشان می دهد. در این بن 

او با عشق کودکی اش هم مالقات می کند.
کتاب »راه های برگشنت به خانه« نوشته آله خاندرو سامربا با 
ترمجه ونداد جلیلی، هبار امسال از سوی نشر چشمه منتشر 

شده است.

روایت انعکاس رویاها 
درباره رمان »ناگازاکی« نوشته اریک فی 

  حدیثه قزوینی
زنده یاد قیصر امن پور می گفت بعضی از کتاب ها پرحرفند اما 
حرفی برای گفنت ندارند و بعضی ساکت و آرامند ولی یک 
دنیا حرف برای گفنت دارند. بعضی از کتاب ها برای ما قصه 

می گویند تا خبوابیم و بعضی قصه می گویند تا بیدار شومی.
ناگازاکی کتابی است کم حرف که دنیایی از مفاهیم انسانی را 
در قالبی ساده بیان می کند و با داستان خود ذهن خواننده را 
جمبور به بیدار ماندنی طوالنی می کند. رمانی کوتاه و جذاب 
به قلم »اریک فی« روزنامه نگار آژانس خربی رویرتز که در 
اکترب 2010 جایزه بزرگ آکادمی فرانسه را به خاطر مهن 
کتاب دریافت کرد. این کتاب را که تاکنون به بیش از بیست 
زبان ترمجه شده، حممود گودرزی به زبان فارسی ترمجه کرده و 
جزو تازه های نشر هرمند است. این رمان در بسیاری موارد 
روزمرگی های زندگی انسان را به تصویر می کشد و ما را به 
تامل وامی دارد که آیا آدم هایی که در بیداری مشغول رمزگشایی 
رویاهایی هستند که از درکشان خارج است، در خواب قوی تر 
از بیداری عمل منی کنند؟ هر چند زبان کتاب روان و قابل 
فهم است ولی ما در داستان شاهد پارادوکس و پیچیدگی 
دو زندگی ساده هستیم؛ دو ماجرا که در ابتدا تصور می کنیم 
جدا از هم هستند و سرنوشت به صورت تصادفی آن ها را 
کنار هم قرار داده است ولی در انتها دچار یک غافلگری 
عجیب اما واقعی می شومی. درست وقتی داستان متام می شود 
و کتاب را می بندمی، دستی نامرئی رشته افکار ما را برای پیدا 
کردن قطعه های پازل داستان به حرکت درمی آورد تا بتوانیم 
تصویری را که گنگ و نامفهوم در ذهنمان ساخته شده است، 
بازسازی کنیم و تازه آن را شفاف ببینیم. شخصیت های 
ناگازاکی آدم هایی معمولی با زندگی عادی هستند؛ آدم هایی 

که نه قهرمان هستند و نه کار خارق العاده ای اجنام می دهند. 
این آدم  ها پس از گذشت سال های زیاد از وقوع حادثه رانش 
زمن مهچنان درگر آن هستند؛ گروهی که هر چند شعار 
پروزی سر می دهند اما عاشق شکست  خوردن هستند. وقتی 
در مقدمه می خوانیم »این رمان، برگرفته از رخدادی واقعی 
است که روزنامه های متعدد ژاپنی، از مجله آساهی، در ماه 
مه 2008 شرح آن را نوشته اند«، خواننده انتظار داستان و 
شخصیت های واقعی را دارد؛ شخصیت هایی که مثل متام 
انسان ها گاهی از ذخره قرص های خواب آور استفاده می کنند 
تا با خوابی جعلی، سنگن و خاکسرتی مانند ابری فربه بر 
افکار خود غلبه کنند. توصیف فی از دور شدن انسان ها 
از یکدیگر در سال های حبران به ویژه حبران های اقتصادی، 
تصاویر آشنایی را در ضمر خواننده زنده می کند و این را به یاد 
می آورد که حبران آدم ها را تنهاتر می کند. به ما یادآوری می کند 
که واژه »ما« به چه معناست و منظور از این »ما« که چپ و 
راست وارد گفت وگوهامیان می شود، چیست؟ در حبران »ما« 
می مرد و جایش را به »من« ها می دهد؛ »من « هایی که به 
جای آن که دور یک آتش حلقه بزنند، از هم فاصله می گرند 
و مدام مهدیگر را می پایند. هر یک گمان می کنند هبرت از 
مهسایه شان گلیم خود را از آب برون می کشند و احتماال این 
مهان پایان کار آدمی است. بعد از مرور اتفاقات کتاب، این 
نتیجه به دست می آید که ناگازاکی به شیوه ای هومشندانه، در 
بطن داستانی واقعی، چهره ای از شخصیت پنهان ما انسان ها 
را هم به تصویر کشیده است؛ بُعدی از ما که زندگی در انزوا و 
نادیده  گرفنت تاثرات دنیای پرامون را بن متام هیاهوها و نقض 
حرمی های شخصی ترجیح می دهد؛ نوعی تنهایی خودخواسته. 
انگار یک موجود نامرئی زندگی ما را به هم می زند و - به قول 
فی - یک پنجره زیر شروانی در ضمرمان باز می کند که مهه 
چیز را از آن کمی واضح تر می بینیم و کم کم ما را از این رو به 
آن رو می کند و ما دیگر مهان آدم قبلی خنواهیم بود؛ اتفاقی 
که با جا به جایی و ناپدید شدن برخی اشیا شروع می شود... 

آزمندی کتمان شده آدم های از خود بیگانه 
درباره رمان »قمارباز« نوشته فئودور داستایفسکی 

  فرشاد شیرزادی
اگر می خواهید به بالهت آزمندانه آدم های از خویش بیگانه 
نیشخند بزنید و به مناسبات ویران شده انسانی برآمده از این 
عارضه بدخیم بیندیشید، رمان »قمارباز« فئودور داستایفسکی 
زمانی که  یکی  دارد؛  طنز  اوج  دو  رمان  این  خبوانید.  را 
کالهربداری پرمدعا به نام »مارکی دوکومنژ« برای برنده شدن 
در قمار می خواهد به مادر بزرگ مفلوجی کمک کند ولی 
عمال او را به خاک سیاه می نشاند. جای دیگر آن جاست 
که ژنرال ورشکسته ای به آلکسی ایوانویچ می گوید اگر در 

روسیه بودمی برای این پرزن)خاله جان( قیم تعین می کردند!
داستان رمان »قمارباز« اثر فئودور داستایفسکی، داستان 
عشق آلکسی ایوانویچ، معلم سرخانه، به پولینا دخرت خوانده 
ژنرال است. البته داستان صرفا حول این موضوع منی گذرد و 
داستایفسکی در خالل آن موضوعات روانشناختی دیگری را 
نیز مطرح می کند. مکان داستان در منطقه ای از کشور آملان 
به نام »رولتنبورگ« است. ژنرال که درواقع سرهنگی بدهکار 
و بازنشسته بیش نیست، می خواهد با مادموازل بالنش ازدواج 
کند و منتظر مرگ مادر بزرگ است. اما هنایتا مادر بزرگ )که 
او را خاله هم می خوانند( سر از رولتنبورگ درمی آورد و با 
قطار به آن جا می رود. او در میان گفتگوهایش می گوید هیچ 
ارثی برای ژنرال باقی خنواهد گذاشت و مهه پول نقد خود را 
که بالغ بر سه میلیون روبل است در چرخ خبت)قمارخانه( 
از دست می دهد. آلکسی ایوانویچ، به خواست شیطنت آمیز 
پولینا دسته گلی به آب می دهد و یک بارون و بارونس را 
دست می اندازد و آبروی ژنرال را می برد. ژنرال او را از خدمت 
خود اخراج می کند و از آن پس آلکسی به خرج خود در 

هتل می ماند.
پولینا از سویی اندکی فریب مارکی دوکومنژ )فرانسوی حقه باز( 
را می خورد، اما در دل مسرت آستلی انگلیسی که مردی شریف 
است هم جای دارد. بالنش وقتی می بیند مادر بزرگ منرده به 

ژنرال می گوید او مهه ما را خاک خواهد کرد و صبح روزی که 
آلکسی ایوانویچ در چرخ خبت مبلغ هنگفتی را برنده می شود 
به او می گوید: »یاال، بیا برمی پاریس! من دو ماه با تو زندگی 
می کنم. جوراب های ابریشمی من کو؟ سریع پام کن!« بالنش 
در پاریس مهه پول های آلکسی را خرج می کند و آلکسی با 
اندکی پول به هامبورگ بازمی گردد. یک بار به دلیل بدهکاری 
به زندان می افتد و یکی از دوستانش که تا آخر داستان هم 
مشخص منی شود او کیست، اما احتماال کسی جز پولیانا 
منی تواند باشد، بدهی آلکسی را می پردازد و او را از زندان آزاد 
می کند. درواقع قمارباز یادداشت های جوانی به نام »آلکسی 
ایوانویچ« است که قماربازی حرفه ای است. این رمان با زاویه 
دید من راوی شروع می شود و به امتام می رسد و چه بسا خواننده 
حتی حس نکند که این رمان واقع گرا و کم و بیش مدرن در قرن 
نوزدهم نوشته شده است. قمارباز یکی از آثار درخشان فئودور 
داستایفسکی است که سروش حبیبی آن را از زبان روسی با 
نثری روان و بسیار جذاب به فارسی برگردانده است. انتشارات 

چشمه این کتاب را سال گذشته راهی بازار کتاب کرد.

لحاف قرمز و کیک تولد 
نگاهی به کتاب »بدون لهجه خندیدن« نوشته 

فیروزه جزایري دوما
  مریم رحیمی

فروزه جزایری دوما از مهاجران ایرانی بزرگ شده در ایاالت متحده 
امریکاست که پس از چاپ و ترمجه اولن جمموعه خاطراتش، 
»بوی سنبل، عطر کاج« در مورد سال های کوتاه زندگی اش در 
سرزمن مادری و عمدتا چالش های پیش روی خود و خانواده اش 
بعد از مهاجرت به آمریکا میان خواننده های انگلیسی و فارسی 
زبان به شهرت رسید. زبان صمیمی و آمیخته به طنز دوما و 
صداقت و شهامتی که در تعریف خاطراتش در جمموعه اول به 
خرج می دهد و نگاهی که به عنوان شهروندی جهانی به خانواده 
و روابط مهر آمیز و بعضا مشکل میان اعضای آن دارد، رمز 
موفقیت کتاب است که خواندن منت او را به جتربه ای شرین و 
خنده دار تبدیل می کند. خامن نویسنده چندین سال بعد از چاپ 
جمموعه اول خاطراتش، موفقیت خود را - البته تا حدی کمرت - 
با چاپ ادامه  آن با نام »بدون هلجه خندیدن« تکرار می کند. 
اگر خواننده در جلد اول خاطرات دوما با اشتباهات فرهنگی 
خانواده جزایری، مشکالتشان و تالش آن ها برای درک و ارتباط 
با فرهنگ جامعه جدید رو به رو است که به لطف طبع طنز دوما 
شکل جذابی به خود گرفته ، در جمموعه دوم با دخرتی مواجه 
می شود که می کوشد خود را با جامعه جدید وفق دهد. در دل 
مهه خاطرات او، از اولن برخوردش با کتاخبانه عمومی گرفته تا 
تالش شوهر فرانسوی اش برای آشنا کردن خانواده جزایری با شام 
شب کریسمس که به شیوه فرانسوی هتیه شده، خواننده با زنی 
روبه رو است که عالقه عمیقی به فرهنگ دارد. شیوه نگارش دوما 
غررمسی و حماوره ای است و شخصیت پردازی ها و توصیفاتش از 
حمیط اطراف بسیار روان و آشنا؛ طوری که انگار خامن نویسنده 
دوستانه دست خواننده را می گرد و از میان داالن های رنگی 
خاطراتش رد می کند. موقعیت های داستان هم چیزهایی نیستند 
که صرفا منحصر به خانواده های مهاجر باشند. مثال برای مهه 
ما پیش آمده که از خانواده یا دوستامنان هدیه هایی بگرمی که نه 
می توانیم ردشان کنیم نه می دانیم به چه کارمان می آیند. در مورد 
دوما این هدیه حلاف قرمزی است که از مادرش می گرد. یا مثال 
در خبش دیگری از خاطرات او می خوانیم که در رستوران سر 
میزشان بدون قرار قبلی کیک تولد می آورند و آن ها هم کیک را 
رد منی کنند اما بعد از خوردنش متوجه می شوند سرویس رستوران 
آن را به اشتباه سر میز آن ها آورده است. با این مهه، ایرادی که 
به کتاب وارد است کشدار بودن بی دلیل بعضی از خاطرات 
نویسنده و ریتم گاهی غریکدست داستان است؛ گویی نویسنده 
بعضی جاها زیادی به جزئیات پرداخته اما در جاهای دیگر 
خیلی سریع از روی اتفاقات رد شده است. در هنایت، کتاب 
برای طرفداران جمموعه اول جذاب و  خواندنی خواهد بود و 
آن دسته از خوانندگانی را هم که »بوی سنبل، عطر کاج« را 
خنوانده اند به خواندن آن ترغیب می کند. خواندن این کتاب 
برای گذران وقت به شیوه ای مفرح و دلپذیر در یک عصر دلگر 

پاییزی پیشنهاد می شود.  



  1
39

ه4
ن ما

آبا
 19

ه   
شنب

سه 
ل  

ل او
سا

م   
ش

وش
سی 

ره 
ما

 ش
 

24

روایت رشت
  ترانه یلدا

سیاهمشق/دیدهباندربند

به پیشنهاد دوستی، برنامه هامی را به هم زدم و 
صبح سه شنبه، زیر باران هتران، سوار اتوبوس 
و  تغیر  موج  به  بتوامن  بلکه  شدم  رشت 
حتوالتی که در ماه های اخر در شهر رشت 
به راه افتاده است، کمکی کنم یا در آن 
این  آن که  به خصوص  ایفا کنم.  نقشی 
حرکت حتت لوای »بازآفرینی شهری«، یعنی 
موضوع مورد عالقه من، دارد اتفاق می افتد. تازه اول راه است و 
اجیاد  و  پیاده راه سازی  یک سری حرکات ضربتی  شهرداری که 
مسرهای بی آر تی برای اتوبوس های سریع را از یکی، دو ماه پیش 
آغاز کرده است، می خواهد قسمتی از مرکز شهر رشت را - به 
روش متام شهرهای پیشرفته دنیا - به مکانی سرزنده و پیاده تبدیل 
کند تا شاید مردم بافرهنگ رشت بتوانند دوباره مثل قدمی شیک کنند 
و برای گذران اوقات فراغتشان در روزهای تعطیل و عصرهای 
تابستان به خیابان بیایند و از فضای باصفای شهرشان به دور از 

ترافیک اتومبیل ها لذت بربند. 
مهان  یا  بازآفرینی  است!  عالی  و  خوب  چیز  مهه  این جا  تا 
باززنده سازی شهری هم که مطلوب و مقبول مهه است زیرا به معنی 
شهری زیباتر، اصیل تر، راحت تر، متشخص تر و باهویت ایرانشهری 
است! اما مشکل از آن جا شروع می شود که این گونه کارها با 
اعرتاض روبه رو می شوند. مهندسان خوشنام شهر در نشریات 
حرفه ای نامه سرگشاده به شهردار می نویسند که چرا برنامه اش را 
اعالم نکرده است؟ چرا درختان مهم ترین خیابان شهر را بریده 
است تا خط بی آر تی بکشد؟ چرا با مهندسان شهر رشت مشورت 
نکرده است و یک سری مهندس مشاور از هتران و اصفهان آورده 
که بی آن که آشنایی و تسلطی به روح شهری که در آن زندگی 
نکرده اند داشته باشند، می خواهند یک سری کار منایشی اجنام دهند 
و... یک مناینده جملس نامه اعرتاض به وزیر کشور می نویسد که 
بیایید جلوی این کارها را بگرید چون باعث اعرتاض مردم شده 
است... و از این قبیل... در حالی که وقتی ما در مرکز شهر 
رشت و خیابان های در دست تعمر آن پیاده گردش می کردمی، از 
خالی بودن خیابان ها از اتومبیل کلی لذت بردمی و کسبه هم گفتند 

که تعمرات و پیاده راه سازی از قبل به آن ها خرب داده شده بود. 
واقعیت این است که ما در کشورمان به مشورت گرفنت از مردم 
و ساکنن شهرها و حمالت عادت ندارمی! مسئوالن شهری مان 
هم اغلب یک تنه و ضربتی تصمیم گرفته اند و روند کارها از دو 
صورت خارج نبوده: یا سال ها شهر بی طرح و برنامه مانده یا 
وقتی طرحی هم پیدا کرده، باز مسئوالن سلیقه ای رفتار کرده اند 
و نتایج را به حمک نظرات مردم ساکن شهر و جمامع حرفه ای 
نگذاشته اند. منونه آن  را در هتران بیشرت دیده امی که با وجود شورای 
شهر و ده ها تشکل حرفه ای صاحب نظر و نیز با متام آنچه حتت 
عنوان »خانه حمله« و »خانه سالمت« و »شورایاری« های حملی 
به  هنوز  دارد،  وجود 
خالق  گفت وگویی 
میان مردم و خادمن 
شهرداری  در  آن ها 
نیافته امی.  دست 
شهردار با آن زمحت 
را  اتوبان  هزینه  و 
دوطبقه می کند، باز 
می زنند که  ُغر  مهه 
مرتو  جایش  به  چرا 
نساخت! علتش هم این است که روح مشورت هنوز در ما 
پا نگرفته است. اگر چنن بود، کارها شتابزده منی شد و مهه نیز 

راضی تر بودند. 
 آنان که بر مسند مدیریت شهر نشسته اند، هنوز متاسفانه به این 
آگاهی نرسیده اند که اگر مشارکت مردم را در کارها بطلبند و حتی 
از مردم برای خدماتی که در شهر به آن ها ارائه می کنند مبالغی 
هم دریافت کنند - البته طی مرامسی و در طول روندی مشارکتی 
به طوری که نظر آنان نیز در پروژه ها تامن شود - آن گاه مهه چیز 
خیلی راحت تر و با رضایت مهه طرف های ذی نفع به سراجنام 
خواهد رسید و مهه از این که در این روند شریک راه و مهراه شهر و 
شهرداری بوده اند نیز احساس رضایت و بالندگی خواهند کرد. اصال 
طی کردن روند بازآفرینی شهری جز از این راه ممکن خنواهد شد.  

شورای  اعضای  و  دولتی  عالی  مقامات  را  واقعیت  این 
قرار است جلسه ای  به خوبی حس کرده اند که  شهر هتران 
عنوان  برگزار  کنند که  هتران  دانشگاه  حقوق  دانشکده  در 
آن »پنل بررسی علل ختریب باغ ها و درختان شهر هتران و 
نسبت آن با جنبش دانشجویی« است! این ها مهه طالیه های 

رویکردهای خوب جدید و امیدوارکننده است. 

»احتادیه ابلهان«
جان کندی تول
ترمجه پیمان 
خاکسار
نشر زاوش
1391

آبلوموف در 
دنیای معاصر 
منونه اش می شود 
قهرمان این داستان 
یعنی ایگنیشس 
جی. رایلی. 
دردانه ای که با 
هیکلی درشت 
و سبیلی پرپشت 
و لباس هایی 
نامناسب هنوز 
با مادرش زندگی 
می کند و خودش 
را روشنفکری 
می داند که در 
حال خلق اثری 
خارق العاده است 
و دیگران او را 
درک منی کنند و 
او هم در جواب 
به دیده حتقر به 
دیگران می نگرد 
ولی درهنایت به 
دنبال عشقی 
عجیب و اثری 
خانه و مادرش را 
ترک می کند و به 
یک آنارشیست 
سرکش تبدیل 
می شود. این 
کتاب جزو 
پرفروش ترین 
کتاب های ترمجه 
شده است و 
قیمتش به خاطر 
جلد گالینگور 
نسبت به بقیه 
رمان ها کمی 
بیشرت است. ولی 
خواندنش چنان 
پرکشش و جذاب 
است که می تواند 
در کتاخبانه هر 
خانه ای جایی 
برای خود داشته 
باشد. 

نصیحةالملوک

چــراپــسازگذشــتایــنســالهاهنــوزنمیتوانیــمادعــاکنیــم
کــهجامعــه،سیاســتوفرهنــگمــااخالقــیشــدهاســت؟

هــر علــم، جتربــه یــا دســتاوردی بایــد پــس از گذشــت مدت زمــان زیــاد 
بــه بازنگــری دســتاوردهای خــود بپــردازد. ایــن چیــزی اســت کــه در علــوم 
و هنادهــای دیگــر نیــز آن را مشــاهده می کنیــم؛ چنــان کــه علمــای 
ایــن کار مبــادرت می کننــد. در علــم  بــه  یــا طــب  فیزیــک، شــیمی 
سیاســت نیــز هــر نظــام یــا اندیشــه سیاســی، وقتــی بــه قــدرت رســید 
و بــه فعلیــت درآمــد، بایــد بعــد از گذشــت مدتــی در گذشــته و راهــی 
کــه طــی کــرده و بــه امــروز رســیده، اندیشــه کنــد و آن را حالجــی 
کنــد؛ اینکــه از کجــا بــه کجــا رســیده، چــه می خواســته و چــه شــده 
یــا آرمان هــا و اهدافــش ابتــدا چــه بــوده و امــروز در واقعیــت بــا چــه 
چیزهایــی رو بــه رو اســت. از ایــن نظــر، بعــد از گذشــت 36 ســال از 
انقــالب اســالمی کــه طــی آن، تفکــری بــه نــام اندیشــه اســالمی و 
نظــام سیاســی اســالم بــه قــدرت رســید، بــه نظــر می رســد اکنــون وقــت 
بررســی ایــن جتربــه فرارســیده اســت. ایــن بررســی و حتلیــل می توانــد ابعــاد 
خمتلــف داشــته باشــد. مثــال می توانیــم بــه جلوه هــای اخــالق بپــردازمی، 
چــرا کــه نظــام مــا دینــی اســت. یعنــی ببینیــم در ایــن 36 ســال بــه 
اهداف اخالقی خود نزدیک شــده امی یا از آن دور شــده امی؟ من فکر 
می کنم اکنون در حاکمیت و کســب اســتقالل سیاســی و اقتصادی 
بــه موفقیت هــای بســیار قابل توجهــی دســت یافتــه امی. از نظــر نظامــی 
نیــز نســبت بــه کشــورهای منطقــه از رشــد خوبــی برخــوردار شــده امی. 
امــا بــا مهــه ایــن شــرایط، بــه نظــر می رســد کــه از نظــر اخالقــی از حــد 
مطلــوب فاصلــه بســیاری دارمی و چــه بســا در طــول ایــن ســال ها، ایــن 
فاصلــه زیادتــر هــم شــده اســت. وجــود بداخالقــی در جامعــه - و 
نــه فقــط در میــان سیاســیون - نکتــه ای اســت کــه نه تنهــا بــزرگان و 
خنبگان، بلکه مردم کوچه و بازار نیز به آن اذعان دارند. باید پرسید 
ایــن فضــا چگونــه اجیــاد شــده یــا چــه کســانی آن را اجیــاد کرده انــد. آیــا 
می توانیــم بگوییــم کــه نروهــای ماورایــی ایــن وضعیــت را اجیــاد کرده انــد؟ 
قطعا منی توانیم این طور اظهارنظر کنیم. روشــن اســت که ما انســان ها 
- مــا ایرانیــان - در اجیــاد ایــن وضعیــت موثــر بــوده امی. بی اعتمــادی در 
جامعــه، طالق هــای بی مشــار در خانواده هــا، توهن هــا، بی احرتامی هــا 
و تــرور شــخصیت هایی کــه در جامعــه شــاهد آن هســتیم، یــا افزایــش 
دروغ ها و هتمت ها، حمصول اقدامات خود ماست. باید بررسی کرد 
و دیــد کــه چــرا این طــور شــده و بــه این جــا رســیده امی؟ بایــد بــه خــود منــره 
دهیم و پس از کشــف دالیل این بداخالقی ها، در پی درمان باشــیم 

تــا حداقــل جلــوی گســرتش ایــن وضعیــت را بگــرمی. 

نمــرهای ایــنســالهاچــه مــاظــرف بــهســیراخالقــی شــما
میدهیــد؟

منــره کمــی منی دهــم، امــا می تــوامن ادعــا کنــم ســر حرکــت اخالقــی مــا 
نزولــی شــده اســت. بــه ویــژه در ســال های اخــر، ایــن ســر نزولــی 
حمســوس تر شــده اســت؛ در عــن حــال کــه دادن منــره کمــی دشــوار 
اســت. امــا کاهــش ســر نزولــی جامعــه چیــزی نیســت کــه تنهــا مــن 
بــه آن اشــاره بکنــم. کارشناســانی کــه مســائل جامعــه را بــه صــورت 
پژوهشــی و کّمــی و آمــاری بررســی می کننــد، اعــرتاف می کننــد کــه 
جامعــه مــا در زمینه  هایــی چــون اعتیــاد، ســرخوردگی و فــرار مغزهــا 
نیازمنــد واکاوی هــا و راه حل هــای موثــر اســت. بایــد بدانیــم کــه بــا 
شــعار بــه جایــی منی رســیم. هــر چنــد مهــه ایــن مســائل نافــی رشــد 
و پیشــرفت جامعــه در ســال های پــس از انقــالب نیســت، امــا ایــن 

حدیث نامهربانی یاران
گفت و گو با آیت اهلل محسن غرویان درباره سیاست و اخالق

دراینمدتباتعدادیازچهرههایسیاسیگفتوگوکردهایموازآناندربارهموانعگسترشاخالقومروتدر
حوزهسیاستپرسیدهایم.اماحقیقتایناستکهاینبحثتمامیندارد.بهقولصائب،»یکعمرمیتوانسخناززلف
یارگفت/دربنداینمباشکهمضموننماندهاست«.بنابراینتصمیمگرفتیمدراینشمارهدغدغههایصفحهنصیحةالملوک

رابایکچهرهمشهورحوزویدرمیانبگذاریم.آیتاهللمحسنغرویانازچهرههاییاستکهبهاعتدالدررویهو
اظهارنظرشهرهاست.کسیکهموضعگیریهایسالهایاخیرویرادیدهباشد،اینحرفراتصدیقمیکند.قبلازاینکه
ضبطصوتراروشنکنیم،داشتیمگپمیزدیموازاوضاعواحوالکشورمیگفتیم.صحبتبهاینجارسیدکهچراهنوز
اخالقسیاستمدارانمااسالمینیست؟اومطابقحدیثیمعروف،دنیادوستیراریشههمهمشکالتدانستوبعدتاکیدکرد
بداخالقیهایسیاسیوندرنهایتسبببیاعتمادیمردمبهآموزههایاعتقادیوخودسیاسیونمیشود.دیدیمخوباست

مصاحبهراازهمینجاآغازکنیم،بنابراینسواالتمانرایکییکیمطرحکردیم.

پیشــرفت ها نبایــد مــا را از معضالتــی کــه بــا آن دســت بــه گریبــان 
هســتیم،  غافــل کنــد.

انقــالبمــامبتنــیبــراخــالقبــودوبــاارزشهــایدینــیو
اخالقــیگــرهخــوردهبــود.بــاوجــودایــن،چــراپــسازگذشــتایــن

همــهســال،اکنــونازحــدمطلــوبفاصلــهداریــم؟
بــه نظــر مــن خبشــی از مشــکل بــه احنصارطلبی هــای موجــود در جامعــه 
برمی گــردد؛ احنصارطلبی  هایــی کــه بایــد آن هــا را عــالج کنیــم و کنــار 
بگــذارمی. فرقــی هــم منی کنــد کــه کجــا ایســتاده  امی. مــا نیازمنــد یــک 
بازنگــری در اعمــال خــود هســتیم. امــا در کل، احنصارطلبــی یــک مانــع 
بــزرگ بــرای رســیدن بــه حــد اخالقــی مطلــوب در جامعــه اســالمی مــا 
حمســوب می شــود. مانع دوم در این مســر، قدرت طلبی اســت. مســئله 
ثــروت اســت. حزب ســازی،  بــرای مجــع آوری  تــالش گســرتده  دیگــر، 
حزب گرایــی و حتــزب - البتــه بــه معنــای نادرســت آن - نیــز مانــع دیگــر 
ایــن رونــد اســت. نکتــه مهــم دیگــری کــه قطعــا بایــد بــه آن اشــاره کــرد، 
گســرتش نامهربانــی در جامعــه ماســت. مــا بایــد بــه مســائل روحــی و 
معنــوی جامعــه نیــز نظــر داشــته باشــیم زیــرا اکنــون مــا در جامعــه بــا هــم 
مهربان نیستیم و وحدت ندارمی. نه تنها وحدت ندارمی، بلکه متاسفانه 
مشــاهده می شــود کــه برخــی بــه تفرقــه نیــز دامــن می زننــد. تــالش آنــان 
معطوف به این است که میان شخصیت ها و افراد برجسته در جامعه 
تفرقه اجیاد کنند که این نیز مذموم و ناشی از رویکرد غلطی است که 

متاســفانه شــاهد رواج آن در برخــی حوزه هــا هســتیم. 

چهبایدکرد؟
مهــن شــب های عــزاداری عاشــورا، خدمــت آیــت اهلل جــوادی آملــی 
رســیدم و مهــن ســوال مشــا را بــا ایشــان مطــرح کــردم کــه بــرای حــل 
مشــکالت اخالقــی، معنــوی و اجتماعــی کــه در جامعــه شــاهد آن 
هســتیم، چــه بایــد کــرد و نیازمنــد چــه راهکارهایــی هســتیم؟ ایشــان 
در پاســخ بــه مــن گفتنــد کــه مــا نیازمنــد 500 تــا 600 شــخصیت 
ماننــد آیــت اهلل هبجــت هســتیم کــه در شــهرها و مناطــق خمتلــف کشــور 
حضور داشــته باشــند تا با حضور این بزرگان و نفس گرمشــان و نیز 
بــا روحیــه امیانــی و اخــالق اســالمی خــود، مشــکالت اخالقــی جامعــه 
مــا را حــل کننــد. هــر چنــد ایــن نکتــه ای کــه آیــت اهلل جــوادی آملــی بــه 
آن اشــاره کردنــد، منادیــن اســت، امــا بــه مــا ایــن نویــد را می دهــد کــه 
مهچنــان بایــد امیــدوار باشــیم و هیچ وقــت نبایــد یــأس و تردیــد نســبت 
بــه هببــود وضعیــت جامعــه بــه خــود راه بدهیــم. بایــد شــخصیت های 
متقــی و وارســته را شناســایی کنیــم و آنــان را بــه نســل جــوان خــود 
معرفــی کنیــم تــا نســل جــوان کــه آینــده کشــور مــا را خواهــد ســاخت، 
بــا نفــس گــرم ایــن شــخصیت ها ســاخته شــود و بــرای فــردای هبــرت و 
زندگــی سرشــار از اخــالق و امیــان مهیــا شــود. مــا مهچنــان امیــدوارمی 
و بایــد امیــدوار مبانیــم و هیــچ گاه از رمحــت و لطــف اهلــی مایــوس 

نیســتیم.

طبــقگفتههــایشــما،میشــودگفــتکــهدنیادوســتیریشــه
مشــکالتیاســتکــهامــروزدرجامعــهبــاآندســتبــهگریبــان
هســتیم؛آنهــمازســویکســانیکــهمــردمراازدوســتداشــتن

دنیــابرحــذرمیدارنــد.
واقعا مهن طور است. جان کالم، مهن فرمایش معصوم )ع( است. 
به عبارت دیگر، دنیادوستی و رقابت بر سر منابع و منافع و بیشرت 
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ادامه پرمی در صفحه 27 

جز ژن و غریزه چیزی را قادر 
نیستند که به ارث بگذارند. 
ژن و غریزه را آدم هم برای 
فرزندانش به ارث گذاشته، 
فرزندانش نیز به فرزندانشان 

منتقل کردند و می کنند. اصال 
راه پیگری تکامل مهن است 
که آهسته و پیوسته تغیرات 
ژنتیک و غریزه به نسل های 

بعد منتقل شود. از این 
جهت صورت ما کامل تر و 
پاک ترو خالص تر می شود. 
این صورت اما حمتوایی هم 

دارد که از نظر مومنن مهان 
چیزهایی ست که خداوند 
خود به پدرمان تعلیم داده 

است. متاسفانه آن آموزه ها 
را در گر و دار دنیا فراموش 

کرده امی. آن قدر سرگرم چیزهای 
بیهوده و ظاهری شده امی 

که امسا را فراموش کرده امی. 
اما نیاکامنان با هومشندی 
فوق العاده ما را به حال 

خود رها نکرده اند. ما بدون 
کمک پدرامنان، بدون مراث 
گرانبهای ایشان باید برگردمی 

به غار و پلنگینه بپوشیم. 
حتی مهن علم و تکنولوژی 

نیز از برکت مراث نیاکان به 

دست آمده است. الکرتیسته 
که دفعتاواحده اخرتاع نشده. 
سرنخ تکنولوژی های امروز را 

باید برومی به گذشته های دور و 
ببینیم نیاکامنان چه کشف های 

مهمی را حفظ و حراست 
کرده اند و به ما رسانده اند. 

اصال فرق ما و یاجوج و 
ماجوج مهن است که ما 

بلدمی پا جای پای پدرامنان 
بگذارمی و آهنا نه. پدرامنان نیز 
هومشندانه راه هایی پیش رومیان 

تعبیه کرده اند که زمحاتشان 
هدر نرود و تالششان هبا 

نشود. برای اینکه من امروز 
در این حاشیه سر مشا را درد 
بیاورم، مردمان زیادی زمحت 

کشیده اند. شاید در سرمقاله 
بتوامن درخت وارونه حیات را 
توضیح کنم. خیلی ها خطر 
کرده اند، زمحت کشیده اند، 
تا دم مرگ رفته اند و خود را 
حفظ و حراست کرده اند تا 

من و مشا به دنیا بیاییم. کافی 
است هزار سال پیش یکی 

از نیاکان من از زجنره حیات 
برون افتد تا تغیرات عجیب 
و غریبی در دنیای امروز پدید 
بیاید. اگر می توانستم داستان 

رفیق بزرگوارمان 
فرهنگ اشافی 

حمبت کرده اند و برامی 
نوشته اند:
» باسالم

اول اعالم کنم که 
از خوانندگان پر 

و پا قرص کرگدن 
هستم و به دیگران 
نیز توصیه می کنم 
آن را خبوانند. ویژه 

نامه گورستان و 
مرگ، عالی بود. از 
این نظر که بعد از 
خواندن »کرگدن 
پرمی«، سه ساعت 
متام با مداقه کامل، 

یک بار دیگر 
مقاله تقریر یافته از 
سخنرانی مصطفی 
ملکیان با موضوع 
» مرگ پایان خبش 
یا ارزش خبش؟« را 
خواندم و بعد هم 
گفتگویی که در 
جمله با سید حممد 

هبشتی داشتید. واقعا 
حیفم آمد نگومی 
که کاش به حنوی 

موجز و با هنرمندی 
و صفحه آرایی 

خودتان اشاره ای به 
این مقاله مهم می 

کردید، بسیار نکته 
ها داشت.

با تشکر و احرتام 
فراوان - فرهنگ 

اشافی«

این تذکر جبای مشا 
را دوست دیگری 
هم داد. متاسفانه 
از این مقاله خرب 

نداشتیم یا در اوج 
کار و بار جمله از 
آن غافل بودمی. 
مهن جا به دیگر 
خواننده ها از قول 

مشا و خودم توصیه 
می کنم که آن را 

بیابند و خبوانند. در 
شبکه های جمازی 
به سرعت یافت 
می شود. من هم 
ممنومن از لطف و 

حمبت مشا.

خواســنت و بیشــرت داشــنت، ریشــه هر خطا و اشــتباهی 
اســت. البتــه مهــه این هــا بــه هــوای نفــس برمی گــردد. 
امــا در مقابــل، می بینیــم کــه چهره  هایــی چــون آیــت اهلل 
هبجت حب دنیا و حب نفس نداشته و ندارند. به 
مهــن دلیــل هــم مــا می بینیــم کــه ایــن چهره هــای بــزرگ 
بــه دنبــال احنصارطلبــی، تفرقه انــدازی و ماجراجویــی 
نیســتند و دل هــا را بــا بغــض عجــن منی کننــد و متــام 
هــّم و غمشــان حتقــق مهدلــی و مهزبانــی میــان مــردم 
اســت. اگــر انســان طالــب خــر باشــد، تــالش خواهــد 
کــرد ایــن خــر بــه جامعــه نیــز ســرایت کنــد و در آن 
گســرتش یابــد. از آن طــرف، ایــن حــب دنیاســت کــه 
مهیشــه شــر بــه پــا می کنــد؛ چــه در زندگــی فــردی و 
چه در زندگی اجتماعی. تواضع و فروتنی، حمبت و 
عاطفــه، مهــه این هــا بــه دنبــال ایــن حاصــل می شــود کــه 
انســان حب دنیا را از خود دور کند. بیان این نکته 
ضروری اســت که هیچ منافاتی میان کســب رضایت 
خلــق و رضایــت خداونــد نیســت. متاســفانه برخــی 
طــوری ســخن می گوینــد کــه گویــی رضایــت خداونــد 
خــالف رضایــت خلــق خداســت کــه ایــن قطعــا غلــط 
اســت. مــردم عیــال خداونــد هســتند و انســان بایــد 
مهــواره مســری را در پیــش بگــرد کــه دل هــای دیگــران 
را شــاد کنــد. اگــر دل مــردم شــاد شــد و در جهــت 
خــر آنــان حرکــت کــردمی، دل خــود مــا و در هنایــت 
قلــوب آحــاد جامعــه بــه هــم نزدیــک می شــود. این هــا 
درس و معــارف اســالمی ماســت و اگــر حــب اهلــی 
در دل هــای مــا ریشــه کنــد، مــا، مــردم را هــم دوســت 
خواهیــم داشــت و مــردم نیــز مــا را دوســت خواهنــد 

داشــت.

چــراکاربــهجایــیرســیدهاســتکــهبرخــیبــرای
رســیدنبــهاهــدافخــودبــهشــیوههایغیراخالقــی

متوســلمیشــوند؟
در حدیثــی دارمی کــه ممکــن اســت یــک ُملــک بــا کفــر 
باقــی مبانــد،  امــا بــا ظلــم باقــی منی منانــد. ایــن نکتــه ای 
اســت کــه درس هــا و پیام هــای مهمــی در خــود دارد. 

نکتــه دیگــر این کــه سیاســت و کار سیاســی خــوب و 
مطلوب اســت و اتفاقا وظیفه ماســت که در مســائل 
سیاســی دخیــل باشــیم چــرا کــه بــه فرمــوده امــام )ره( 
و شــهید مــدرس، سیاســت مــا عــن دیانــت ماســت. 
امــا مشــغول شــدن بــه سیاســت نبایــد باعــث شــود کــه 
بــه یکدیگــر ظلــم و جفــا روا بــدارمی. نبایــد بــه خاطــر 
اهــداف سیاســی، اصــول اخالقــی را زیــر پــا بگــذارمی و 
بــه هــم ظلــم کنیــم یــا بیــش از موازیــن و حــدودی کــه 
شــرع مقــدس و قانــون معــن کــرده اســت، دســت بــه 
اقدامــات دیگــری بزنیــم. آموزه هــای دینی مــان بــه مــا 
می گویــد کــه نبایــد بــه خمالــف خــود توهــن کنیــم، نبایــد 
بــه ارعــاب دســت بزنیــم و بایــد حــرمی شــخصیت ها 
را حفــظ کنیــم. سیاســتی کــه مــا می خواهیــم و در 
پــی آن هســتیم، بایــد در جهــت حفــظ ارزش هــای 
این کــه  نــه  باشــد،  انســانی  حفــظ کرامــت  و  اهلــی 
بــه خاطــر دســتیابی بــه قــدرت، بــه خــود، بــه رفقــای 
خــود و شــخصیت های برجســته کشــور ظلــم کنیــم. 
ایــن رویکــرد خطاســت و بــا هیــچ چیــزی قابــل توجیــه 

نیســت. 

اگــرسیاســتغیراخالقــیباشــدیــاسیاســیون
امــردر ایــن اصــولاخالقــیرارعایــتنکننــد،

مــردمچــهتاثیــریخواهــدداشــت؟
بی اعتمــادی خنســتن اثــری اســت کــه بی اخالقــی بــر 
بــه  مــردم  هــم بی اعتمــادی  مــردم خواهــد گذاشــت؛ 
سیاســیون و هــم بی اعتمــادی مــردم بــه یکدیگــر و 
ایــن ربطــی بــه ایــن گــروه و آن گــروه یــا ایــن جنــاح 
و آن جنــاح هــم نــدارد. مــردم بــه مهــه صحبت هــا و 
دوگانگــی  اگــر  و  می کننــد  توجــه  اعمال  
باشــد، حتــی می توانــد ســبب بی اعتمــادی مــردم بــه 
مســائل اعتقــادی هــم بشــود. مــردم بــا خــود می گوینــد 
وقتــی کســانی کــه بایــد الگــوی جامعــه باشــند چنــن 
بــروز می دهنــد، معلــوم می شــود  از خــود  رفتارهایــی 
ســایر مطالــب و گفته هــای آنــان نیــز پایــه و اساســی 

نــدارد.   

در خربهــای دو، ســه هفتــه  گذشــته آنچــه شــاید از برجــام 
نیــز بیشــرت مــورد توجــه قــرار گرفــت، تلگــرام بــود. تلگــرام و 
برجــام در صــدر اخبــار - مثــل اســتقالل و ذوب آهــن در 
صدر جدول - با هم در حال رقابت بودند. البته این دو 
مقوله بسیار به هم شبیهند. تلگرام هم یک نرم افزار  جامع 
اســت بــرای اقــدام مشــرتِک بــه  اشــرتاک گذاری مطالــب. 

به  طور عام حمبوب است و خوشنام
برای عده ای اسباب آالم

به  غر از قافیه بسیار باشد 
شباهت بن برجام و تلگرام 

اخبــار هفته هــای گذشــته بــا افشــاگری مدیــر تلگــرام اوج 
گرفت و با معذرت خواهی وی ادامه یافت. یک روز خرب 
از فیلرت شدن تلگرام می رسید و روز دیگر خرب از این که 
تلگــرام تــا پایــان کار دولــت فعلــی هرگــز فیلــرت خنواهــد شــد. 
یــک روز خــرب می رســید کــه تلگــرام در حــال حاضــر فیلــرت 
شده و یک روز خرب می رسید که از تلگرام رفع  فیلرت شده 
است. در متام این مدت من و مشا در حال استفاده ُکند 
و نصفــه  نیمــه از تلگــرام بــودمی و تفــاوت خاصــی در فیلــرت 
و رفــع فیلــرت حــس منی کــردمی. شــاید یکــی از جالب تریــن 
اتفاقات در این میان آن بود که خرب »تلگرام فیلرت شد« 
بــا اســتفاده از خــوِد تلگــرام بــن مــردم دســت  بــه  دســت 
می چرخید. بن این خربها و اتفاقات جالب، آنچه معلوم 
نشــد این بود که اصال مشــکلی هســت یا نیســت و اگر 
هست، چیست. در ادامه ، دلیل اختالالت و اختالفات 

در مقوله تلگرام بررسی خواهد شد. 
به  نظر من آنچه در تلگرام باعث نگرانی بعضی مسئوالن 
شده، حجم باالی جوک های بی منک است که وقت و 
انرژی مردم را می گرد و سرعت رشد و پیشرفت جامعه 
را مثل خود تلگرام کند می کند. هر روز هزاران جوک در 
گروه ها و کانال ها منتتشر می شوند که اکثریت قریب به 

اتفاقشان بی منکند. 
اگر ده سال، اگر صد سال دارد 

لطیفه در مهه احوال دارد 
به لطف نرم  افزار تلگرام 

هر ایرانی سه تا کانال دارد 
یک منبع که خودش را آگاه اعالم می کرد، گفت ماجرا 
از آن جــا شــروع شــد کــه آقــای وزیــر یــک شــب بــا اســتفاده 
از تبلت قطِع وزیری شان یک ساعت در گروه های تلگرام 
چرخیده انــد و از شــصت دقیقــه گــردش، فقــط پنــج دقیقــه 
خندیده اند. پس از این اتفاق کارگروه ویژه ای تشکیل شد 
که پس از بررسی های علمی، به رقم تاسف بار پنجاه  و 

پنج شصتم هدررفت زمان رسید. 
با رقم به دســت  آمده، بر اســاس واحد جوک بر ســاعت 
)joke/h( و بــا اســتناد بــه واحــد جهانــی خنــده بــر 
دقیقــه )kh/d( بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه تلگــرام باعــث 
هدررفــت 22 ســاعت  از یــک شــبانه روز می شــود و مــا 
فقط روزی 2 ساعت کار مفید اجنام می دهیم. با ضرب 
22 ســاعت در 80 میلیــون نفــر، مشــخص می شــود کــه 
هــر روز در کشــور یــک  میلیــارد و 760 میلیــون ســاعت 

وقــت هــدر مــی رود. 
یک  میلیارد و 760 میلیون ساعت رقم بزرگی است، اما 
متاسفانه در مقابل اعدادی مثل 3 هزار میلیارد، 6 هزار 
و 500 میلیــارد و 12  هــزار میلیــارد کــه ایــن ســال ها مثــل 
نقل و نبات در اخبار رخیته اند، به چشم منی آید. به  مهن 
دلیــل، تلگــرام بــن عمــوم مــردم حمبــوب اســت و در اذهــان 

عمومی دلیلی برای فیلرت کردنش دیده منی شــود.
با مجع بندی آنچه ذکرش رفت و با توجه به بررســی فنی 
و علمی که خدمتتان ارائه شد، به این نتیجه می رسیم که 

برای رفع مشــکل اخر ســه راه حل وجود دارد: 
- تلگرام فیلرت شود.

- افرادی مانند »ب. ز«، »م. ر. ک«، »ن. و. ه. ی« 
و... رقم های پاین تری اختالس کنند. 

- مردم جوک های خنده دارتری تولید کنند.   

 مهدی استاداحمد

آیا نرم افزار جامع 
اقدام مشترک 
فیلتر می شود؟
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و  فرزنـدی  مـادر-  داد  و  سـتد  »ایـن 
دوسـویه  دیگـری،  بـرای  یکـی  جان فشـانی 
است. اگر فرزند را ناخوشی و گزندی روی 
مناید، مادر بی خویش و ناآرام است و هرگاه 
مـادر را انـدوه و آسـیبی فراگـرد، فرزنـدان نیـز 
آرام و قـرار ندارنـد و بی شـکیب و بـه جـان 
می کوشـند تـا آرامسـتاِن خانـه را بـه آرامـش 

بازآورند و خفاش خویان را از مهر رخ مادر دور بدارند.«
این چند سطر مالل آور را نوشتم تا خبوانید و بدانید که دانش آموزان 
در نوجوانـی زبـان فارسـی را بـا مجالتـی از ایـن قبیـل یـاد می گرنـد. 
این منت از نثرهای قدمی نیست بلکه نوشته یکی از مدیران دولتی 
اسـت کـه سـودای فارسـی سره نویسـی و کهن گرایـی دارد و چـون 
صاحب منصـب اسـت، متـام کتاب هـای درس فارسـی را جوالنـگاه 

ایـن سـودای بی مثـر کـرده اسـت.
غلبه شعرها و نثرهای مالل آور در کتاب های درسی، فقط خبشی 
از ماجراسـت و خبـش مهم تـر آن نـوع نـگاه بـه درس فارسـی اسـت 
که گویا با دقت متام به گونه ای طراحی شده که زمینه ساِز نفرت و 

بیزاری فرزندان  این سرزمن از شعر و ادبیات باشد.
کودک و نوجوان ما شعر را می خواند، اما به جای لذت بردن از 
زیبایی شعر و مهراهی با تصویرهای شاعران و پرورش ذوق و ختیل 
خود، باید دنبال هناد و متمم و زمان فعل در مجالت شعر باشد.

باید به پرسش های بیهوده ای از این قبیل پاسخ بدهد:
- این بیت چند مجله است؟
- این بیت چند متمم دارد؟

- کلمات ساده، مرکب، مشتق و مشتق مرکب کدام است؟
- این بیت چند تکواژ و چند واج دارد؟

دوسـتداراِن دسـتور زبـان و زبان شناسـی نگـران نباشـند! مـن هـم 
از عالقه منـدان مباحـث علمـی زبـان هسـتم، امـا نـه بـرای طـرح در 
کالس فارسـی دبرسـتان و نـه بـرای بیـزار کـردِن نوجوانـان از شـعر 
و زبان فارسی. جای مباحث ختصصی در دانشکده های زبان و 
ادبیات فارسـی اسـت. برای نوجوان پانزده سـاله، چه فایده ای دارد 
کـه تشـخیص بدهـد کلمـه )هفتـه( از دو تکـواژ سـاخته شـده ولـی 
بر اثر کاربرد زیاد، امروز در حکم بسـیط اسـت و مشـتق حمسـوب 
منی شـود؟ دانسـنت این کـه منـادا در یـک بیـت، یـک مجلـه حمسـوب 
می شـود یـا نـه؟ بـرای دانش آمـوز چـه فایـده ای دارد؟ بـازی کـردن بـا 
خط فارسی و گسسته و پیوسته نویسی کلمات و مچ گری امالیی 
بر سر نوشنت و ننوشنت تشدید و مهزه، چه سودی به حال فرزندان 
ما دارد؟ حفظ کردن فرمول هایی از این قبیل که عینا از کتاب نقل 
می کنـم: بـن ماضـی+ه+)اَم، ای، اسـت، امی، ایـد، انـد( چـه مثـری 

بـرای نسـل های آینـده دارد؟
گنجینه عظیم شـعر و نثر و متون ادب فارسـی، که فشـرده جتربه ، 
اندیشـه ، فرهنـگ، اعتقـادات و در یـک کالم هویـت ملـی و دینـی 
ما ایرانیان در آن ها بیان شده است، برای جست وجو در پی هناد 
و متمم و مفعول نیست. برای مشردن تکواژ نیست. برای فرمول 
ماضی نقلی و ماضی مسـتمر نیسـت. برای پارسـی سره نویسـی و 
باستان گرایی و خودمنایی و بازی های سرگرم کننده دیگری از این 

قبیل نیست.
فرزنـدان مـا بایـد شـعر عطـار و مولـوی و ناصرخسـرو و سـعدی و 
نیما و اخوان و فروغ و قیصر و بزرگان دیگر را خبوانند تا خنسـت 
بـا لـذت شـعرخوانی آشـنا شـوند و پـس از آن اندیشـه و خیـال و 

ژرف نگـری بیاموزنـد.
بایـد »گلسـتان« و »تاریـخ بلعمـی« و »تاریـخ بیهقـی« و »تذکـرة 
االولیـا« و »فارسـی شـکر اسـت« و »چرنـد و پرنـد« و »هـزار و 
یک شب« و این مهه داستان و منت زیبا را از قلم نویسندگان بزرگ 
خبوانند و لذت بربند و با تاریخ و قصه و داستان و رمان و سفرنامه 

و در یک کالم با زیبایی های نثر فارسی آشنا بشوند.
اما... اما... اما، زیبایی و شکوه که به درد آزمون تستی منی خورد. 
تسـتی  قالـب گزینه هـای  در  اندیشـه کـه  و  ختیـل  و  ژرف نگـری 
منی گنجد. خالقیت و تأویل و حتلیل که به درد آموزشگاه آزاد و 

کتـاب کمک آموزشـی و بانـک سـواالت آزمـون منی خـورد.
اگـر بـازی بـا گسسـته و پیوسته نویسـی نباشـد، اگـر مشـردن تکـواژ 
شـعر نباشـد، اگـر مشـردن مجـالت ابیـات نباشـد، اگـر فرمول هـای 
دستوری نباشد، تست ها و نکته ها را از کجا طرح کنند؟ رتبه بازی 
و تراز بندی و منودار پیشرفت و بازیچه های دیگر را از کجا بیاورند؟

برای کسـانی که چشـم به گردش مالی عظیِم آزمون ها و تسـت ها 
و کتاب های کمک درسی و آموزشگاه های آزاد دارند، چه امهیتی 
دارد کـه فرزنـدان مـا چگونـه از شـعر و نثـر و زبـان و ادب فارسـی 

بیـزار می شـوند. 

 اسماعیل امینی

برنامه ریزی برای بیزاری
از شعر و ادب فارسی

سیاهمشق/ازماست

»دمشن«
جی.ام. کوتسی
ترمجه ونداد جلیلی
نشر چشمه
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یکی از 
سخت  خوانش ترین 
رمان های ترمجه 
شده به فارسی 
که واقعا متام 
کردنش صرب 
ایوب می خواهد. 
داستان زنی که از 
ناکجا با داستانی 
نصفه و نیمه به 
جزیره ای می رسد 
و در آن جا 
با مردی شبیه 
رابینسون کروزو 
و برده اش مجعه 
که سال هاست 
در آن جزیره 
سکونت دارند 
روبه رو می شود 
و در کنار آن ها 
زندگی می کند و 
درهنایت با یک 
کشتی که به طور 
اتفاقی آن ها را پیدا 
می کند به شهر 
می آوردشان ولی 
کروزو در مسر 
جان می دهد و او 
می ماند و مجعه و 
رابطه بی سراجنام 
زن با این برده الل 
و سیاه پوست. 
داستان مستقیما 
ارجاعاتی دارد به 
داستان رابینسون 
کروزو ولی داستان 
اصلی در الیه های 
زیرین این روایت 
پنهان شده است 
که فقط با متام 
کردن کتاب 
است که حرف 
اصلی نویسنده بر 
خواننده آشکار 
می شود. 

:) بهاتفــاقمالحــت :)

آقای آهو یک آرایشگاه مردانه داشت و حیوان های خمتلف برای اصالح، 
آرایش و حتی عمل زیبایی به آن جا می رفتند. یک روز مهن  که آهو دِر 
آرایشگاهش را باز کرد، پلیکان جلو پرید و گفت: "امروز نوبت داری؟"

آهو به برنامه آرایشگاه نگاه کرد و گفت: "باید کمی منتظر مبانی. قرار است 
آقای شر بیاید یال هایش را رنگ بزند. گوسفند بیاید پشم هایش را بیگودی 
بپیچد. پاندا بیاید دور چشم هایش رمیل بکشد. االغ بیاید فر مژه بزند. پلنگ 
بیاید تتو کند. برب بیاید چنگال هایش را مانیکور کند. طاووس بیاید پاهایش 
را پدیکور کند و ناخن هایش را الک بزند. گرگ بیاید زیر ابروهایش  را بردارد. 
گوزن قرار است بیاید اصالح شاخ. پنگوئن هم توی نوبت است، اما چون 

تازه از سفر رسیده و خسته است، فعال رفته توی فریزر اسرتاحت کند."
پلیکان گفت: "منی شود زودتر کار مرا راه بیندازی؟ خیلی عجله دارم." 

آهو پرسید: "چطور؟"
پلیکان گفت: "راستش هر روز که خودم را در آب برکه نگاه می کنم، 
دچار افسردگی می شوم. چند روز پیش روباه مرا دید و گفت تو چرا این 
شکلی هستی، انگار فتقت از منقارت زده برون. حرفش را قبول نکردم  

ولی آخرش آمدم این جا."
آهو پرسید: "حاال چه عجله ای داری؟" پلیکان گفت: "از دیروز که یک 
گزینه خوب برای ازدواج پیدا کرده ام، با خودم گفتم دیگر هر جور که 

شده، باید بیامی عمل زیبایی منقار اجنام دهم."
آهو در حالی که آلبوم عکس مدل های منقار را به پلیکان می داد، گفت: 
"بیا این را بگر و تا بقیه مشرتی ها را راه می اندازم، نوک مناسب خودت 

را پیدا کن."
پلیکان مهان طور که ورق می زد و به قیافه پرنده ها نگاه می کرد، گاهی 
دچار حسرت می شد و گاهی هم به قیافه بعضی پرنده ها می خندید. 
طاووس که تازه آمده بود، پرسید: "حاال این گزینه مورد نظرت کی هست 

که این طور به دست و پا افتاده ای؟"
پلیکان گفت: "خودش را که هنوز ندیده ام، اما وضع پدرش توپ توپ 
است. می گویند هم این جا کلی النه دارد، هم توی خارج." طاووس با 

حسادت گفت: "مبارک باشد. امسش چیست؟"
پلیکان گفت: "حواصیل."

طاووس که داشت از حسادت می ترکید، گفت: "حواصیل هم شد اسم؟ 
هر کس اسم حواصیل را می شنود یاد بواسر می افتد. به قول جناب خان 

وقتی به او می گویند حواصیل، برمی گردد و جواب می دهد؟"
پلیکان که کم آورده بود، خواست جواب بدهد اما چون چیزی به ذهنش 

نرسید، فقط گفت: "خودت چی؟" طاووس جوابی نداد و برای این که 
حرص پلیکان را دربیاورد، پرهایش را باز و بسته کرد. آهو از پلیکان 

پرسید: "خب، کدام مدل را پسندیدی؟"
پلیکان گفت: "راستش از این مدل ها که اصال خوشم نیامد. مدل طوطی که 
باز صد رمحت به مال خود من، مدل لک لک که فقط به درد خوردن نوشابه 
قوطی می خورد، مدل منقار اردک هم که شبیه پاشنه کش کفش است." 

طاووس گفت: "جوری حرف می زنی انگار خودت ملکه زیبایی هستی."
پلیکان که باز هم کم آورده بود، این  دفعه به طاووس گفت: "من اصال 
دارم شک می کنم تو با این که مرد هستی اما این قدر اصرار داری زیبایی 
خودت را به رخ دیگران بکشی و برای جلب توجه دیگران پرهای خودت 
را باز و بسته کنی... اگر مشکل داری به پدرزمن بگومی آن ور آب ها برایت 

پناهندگی بگرد تا هر جور که خواستی زندگی کنی."
طاووس که شرمنده شده بود، گفت: "وا، چه حرف هایی می زنی؟ چشم 

نداری زیبایی مرا ببینی بال؟"
پلیکان این دفعه به جای این که چیزی بگوید فقط به پاهای طاووس نگاه 

کرد و پوزخندی زد که از صد تا فحش بدتر بود.
آهو که دیگر حوصله حبث  کردن پلیکان و طاووس را نداشت، گفت: 
"می خواهی اصال منقارت را مثل منقار پرستو سرباال کنم؟" پلیکان هم 
گفت: "نه بابا، می خواهی بعدا مثل طاووس برامی حرف دربیاورند؟ اگر 

می شود مثل منقار عقاب دربیاور تا هیبت مردانه داشته باشد."
آهو که سرش خیلی شلوغ بود باعجله مشغول آرایش کردن و عمل 
مشرتی های خود شد، اما یک دفعه یک نفر ناشناس زنگ زد به آرایشگاه 
آهو و گفت: "مهن االن می آییم تا آرایشگاه مشا را پلمب کنیم. چه معنی 
دارد در یک آرایشگاه مردانه تتو و مانیکور و پدیکور و زیر ابرو برداشنت 

و عمل زیبایی اجنام شود؟"
 آهو که اعصابش خرد شده بود، سعی کرد باعجله کار مشرتی هایش را 
راه بیندازد، اما آن قدر حواسش پرت شده بود که دور چشم های گوسفند 
رمیل کشید، به یال های شر بیگودی پیچید، چنگال های برب را پدیکور و 
مانیکور کرد، به گوزن فر مژه زد، منقار طاووس را هم مدل پلیکان درآورد 

و ناخن های آقای پلیکان را الک زد و پدیکور کرد و...
به خاطر شایعاتی که راجع به آرایشگاه آقای آهو درآمده بود، وقتی 
پلیکان رفت خواستگاری، پدر حواصیل به او گفت: "پسرم از ظاهرت 
پیداست ازدواج سنتی به کار تو منی آید. پیشنهاد من این است بروی خارج 

پناهندگی بگری. آن جا کسی کاری به کاَرت ندارد." 

آرایشگاه حیوانات 

 مهرداد صدقی

قصه های جنگل/ قسمت سوم؛ مناظره طاووس و پلیکان در حضور آهو 
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پردازی کنم یا فیلم های ختیلی 
بسازم راحت تر منظورم را منتقل 
می کردم. اگر به قدمی می رفتیم 
و در ترتیب و ترکیب نیاکامنان 

دستکاری می کردمی امروز 
تبدیل به چیزی دیگر می شدمی. 

سهل است دنیا چیز دیگری 
می شد. کافی ست به گذشته 

برومی و کتابی یا کشفی یا 
دانشی را حمو کنیم. کافی ست 

کتابی را از جلوی دست 
دانشمندی بردارمی یا کتاب 

دیگری جلوی دستش بگذارمی. 
علم هم مثل انتقال ژن و غریزه 

احتیاج به زجنره دارد. یک 
جای زجنره که عیب کند مهه 

چیز به هم می ریزد، الجرم 
شکل امروز هم به هم می ریزد. 

دیروز که تغیر کند امروز هم 
تغیر می کند. دنیای امروز، 
خوب و بد، حاصل مراثی 

است که نیاکامنان برامیان 
گذاشته اند. کسی که امروز 
دانشمند فاضل شده و به 

مدارج علمی رسیده روزی در 
کالس ابتدایی درس خوانده و 
بدیهیاتی مثل  الفبا را آموخته. 

امروز آن آموزه ها بی امهیت 
جلوه می کنند اما زمان خودش 

بی امهیت نبودند و خیلی هم 
ضروری بودند. اگر به گذشته 

برومی و اول ابتدایی را از 
زندگی دانشمند فاضل حذف 
کنیم، امروز دیگر به دانشمند 
منی رسیم. شاید به کارگری و 
مرد بیکاره ای. از این جهت 
است که مهه مراث نیاکان 

ارزمشند جلوه می کند. ضمن 
اینکه چون این مراث با تقدیر 
و مشیت اهلی درآمیخته شان 
و مرتبه ای قدسی یافته است. 
نیاکامنان مهان نقشه ای را پیش 

برده اند که تقدیر و مشیت 
اهلی بوده است. خوب گوش 

بدهید ببینید چه می گومی. 
اشعری نیستم و باورهای 

ایشان را ترویج منی کنم. حرفم 
این است که پدرامنان مهان 

کاری را کرده اند که امر و اراده 
حق تعالی بوده است. حاال 
که مرده اند خود به آن امر 

و اراده پیوسته اند. ما نیز جز 
مشیت اهلی کاری منی کنیم و 
راهی منی رومی. ما هم که مبرمی 

به مهن مشیت می پیوندمی. 

رفیق بزرگوارم 
سیدجمتبی حسینی 
از قم برامی نوشته اند:

»کرگدن را 
می خوانیم. مهه 

صفحاتش را نه. 
سه، چهار مطلب 

را می خوانیم و 
می گذارمیش لب 

طاقچه تا بعدا سر 
فرصت باقی اش را 

خبوانیم که هیچ وقت 
هم این سر فرصت 
پیش منی آید. هفته 

گذشته اما برای 
اولن بار این فرصت 

پیش آمد و مهه 
کرگدن را حتی 

آگهی های کرگدن 
را خواندم. نتوانستم 
از مشا و دوستانتان 
تشکر نکنم. من 

هیچ وقت پاورقی را 
خنوانده بودم. حاال 
هم دیر رسیدم و 
آخرین قسمت را 

خواندم. اما خوب 
بود. داستانتان هم 

خوب بود. از اینکه 
چنن مجعی را در 
کرگدن دور هم 

مجع کرده اید به مشا 
تربیک می گومی. 
این نگاه منصفانه 
و عاقالنه که در 

مهه صفحان جریان 
دارد بسیار دلنشن 
است. خداقوت.«

ممنومن 
سیدجمتبی جان. 

مشا لطف دارید به 
کرگدن.
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سال ها پیش موقع دعوا
بن دو تا جوان بی سر و پا

مهه می کرده اند سعی زیاد
تا شود صلح و دوستی اجیاد

فلذا از بزرگ تا کوچک
می دویدند تا کنند کمک
تا مبادا یکی از آن دو تا

بشکند کله رفیقش را
یا نیفتد خدانکرده خراش

پای چشم یکی از این اوباش
حال تا گوشه ای شود دعوا

بن دو تا جوان بی سر و پا
مهه از پر مرد و بچه و زن
می گریزند از آن میان فورا

تا مبادا یکی از آن دو پسر
بزند توی قلبشان خنجر

یا اگر یک زمان به قصد کمک
بروند آن میان، خورند کتک

غر از این عده ای که ترسویند
دمشن جدی هیاهویند

عده ای نیز با هنایت شوق
می کنند آن میان به شدت ذوق

ناگهان داد می زنند آن ها
وسط مجع: »آخ جان دعوا«
بس که با شوق می زنند هوار

لذتی خاص می برند انگار

کجاییکهیادتبخیر

بعد هم می کنند با هیجان
مهه را ضبط توی گوشی شان

تا دهند انتشار آن ها را
در تلگرام و قس علی هذا

می شود توی فیس بوک چنن
چند روزی خوراکشان تامن

می کنند آن کلیپ را هی ِشر
بارها، پشت هم، پیاپی ِشر

آخرش نیز بعد حبث و جدال
بر سر آن کلیپ پرجنجال

می روند الغرض دو روز دگر
در پی یک کلیپ خوشگل تر! 

دربیان»آخجاندعوا«هنگامرویتصحنههایدرگیریونزاع

  نسیم عرب امیری

آن پُشت ُمشت ها
 رضا ساکی

یارکشی پشِت قفسه ها

روز اول کارش بود. کت وشلوار پوشیده بود. عطر زده 
بود. سامسونت دست گرفته بود و حاال مقابل ساختمان 
مرتفعی ایستاده بود که قرار بود دست کم سی سال در 
آن کار کند. خوشحال بود. آن قدر خوشحال که متام 
دیشب را خنوابیده بود. رویا بافته بود و خوش گذرانده 
بود با خودش. هر چند دیر، اما باالخره کارمند دولت 
شده بود و شغل پیدا کرده بود. آب باریکه دار شده 
بود. حاال دیگر می دانست ماه به ماه حقوق می  گرد 
و می تواند ماه به ماه اجاره و قسط بدهد. با مهان حال 
خوش وارد آن ساختمان بلند شد. نشانی بایگانی را 
گرفت و خودش را به رئیس خبش بایگانی معرفی کرد تا 
اتاقش مشخص شود. آن قدر خوشحال بود که برایش 
امهیت نداشت در کدام طبقه کار می کند. مهم این بود 
که عاقبت دستش در جیب خودش رفته بود. اتاقش 
جایی بود در انتهای طبقه منفی سه. نامه را نشان داد و 
آقایی که انگار مسئول این کار بود، میزش را نشان داد 
و روال کار را هم به او آموزش داد. پرونده هایی که از 
بایگانی برون رفته بودند باید دوباره در جای خودشان 
قرار می گرفتند. البته قبل از دسته بندی جمدد باید حمتوای 
هر پرونده را با فهرستی که رویش بود مقایسه می کرد تا 
چیزی کم نباشد. کارش تقریبا سخت بود و پرونده ها هم 
زیاد، اما چون شوق داشت در مدت یک ساعت کلی 

از پرونده ها را مجع وجور کرد.
اتاقش سه میز داشت. آقایی که کار را به او یاد داده 
ورودی  دِر  نزدیک  می نشست که  میزی  پشت  بود، 
بود و میز خودش روبه روی میز دیگری قرار داشت که 
کارمندی عصبانی پشت آن نشسته بود. وقتی وارد شد 

و سالم کرد، جواب سالمش را نداد و هنگام کار دائم 
فحش و فضیحت می داد و کار می  کرد. هنگام ظهر 
وقتی آن آقای دم دری رفت، کارمند عصبانی دستش 
را گرفت و برد پشت قفسه ها و گفت: "تیمت را که 
انتخاب نکرده ای؟" گفت: "تیمم؟" گفت: "خنگ بازی 
درنیاور، تیمت را انتخاب کرده ای؟" گفت: "منظورتان 
استقالل پرسپولیس است؟" کارمند عصبانی داد زد: "با 
آن دقتی که پرونده ها را بررسی کردی معلوم است امحق 
نیستی. پس امحق بازی درنیاور، می خواهم کمکت کنم." 
تیم چیست."  از  منظورتان  منی دامن  "راستش  گفت: 
کارمند عصبانی چند ثانیه نگاهش کرد و با مهربانی 
گفت: "چند سال داری؟" گفت: "سی و دو سال." 
دستش را روی شانه اش گذاشت و با بغض گفت: "جا 
برای پیشرفت داری جوان، پس تیمت را خوب انتخاب 
کن. بگذار برایت توضیح بدهم." بعد رفتند پشت  
قفسه ها، روی مقوا نشستند. مرد عصبانی حدودا پنجاه 
ساله بود. سبیلو و سفید. با ابروهای پرپشت و موهایی 
درهم و چشم هایی کوچک و صدایی پرطمطراق. وقتی 
فحش می داد صدایش را مهه می شنیدند. مرد گفت: 
"برای این که در اداره پیشرفت کنی و از منفی به مثبت 
برسی، باید تیمت را خوب انتخاب کنی. االن سه تیم 
در اداره هست که از بقیه هبرتند. یکی تیم خود رئیس 
است که ده سال است امور را به دست دارد. یکی تیم 
معاون رئیس است و دیگری تیم رئیس اداری مالی. االن 
تیم معاون خیلی خوب یارگری کرده و شرایطش خوب 
است. من خودم دیروز به آن ها پیوستم." هاج  و واج 
به مرد نگاه می کرد و حرف منی زند. مرد فهمیده بود 

فاضلترکمن

دوست
نامردتر از دوست ندیدم به خدا! نیست...
پس خر نشوی! دوسِت تو غِر خدا نیست

من هرچه کشیدم، مهه از دوسِت َبد بود
سرویس شدم! دوسِت من کاربلد بود

زیرآِب مرا در مهه جا مثل هلو زد
تا حق مرا خورد، سه تا بادِگلو زد

انگار نه  انگار که او دوسِت من بود
او دوست نه! یک دمشِن بسیار خفن بود

این ها به درک! دوست که پیوست به تاریخ
از دوسِت بد رفته به صد جاِی تنم سیخ!

جلیلصفربیگی

منوکبک

سرمان را با هم زیر برف بردمی
او سرش را درآورده

من هنوز فکر می کنم دوستم داری

که او چیزی نفهمیده است، پس ادامه داد: "معاون 
می خواهد رئیس را پاین بکشد و خودش رئیس بشود. 
پس اگر تو در تیم او باشی، وقتی رئیس شد از منفی 
سه برون می آیی و می روی مثال طبقه 15 در اتاقی 
کار می کنی که چشم انداز خوبی دارد. اگر توی تیم 
رئیس باشی و رئیس را پاین بکشند، تو می روی منفی 
چهار و منفی پنج. من خودم طبقه 17 بودم و در 
تیم معاون حسابداری. تیم می خواست یک اختالس را 
ببندد به پای رئیس که موفق نشد. ما هم آواره شدمی. 
حاال اما تیم معاون خوب کار می کند و ما مهه به آن ها 
اضافه شده امی که ضربه حمکمی به رئیس بزنیم. هستی یا 
نه؟" گفت: "می شود عضو هیچ تیمی نشد و مستقل 
ماند؟" مرد پوزخندی زد و گفت: "عضو نشوی این 
وسط گر می کنی. عضو که باشی هنایت گاهی طبقه 
بیستم هستی، گاهی منفی چهار ولی اگر عضو نشوی 
شاید اخراجت کنند." اسم اخراج که آمد سریع دستش را 
جلو آورد و گفت: "هستم، هستم. من هستم. اخراجم 
نکنید." بعد با مرد دست داد. مرد گفت: "درس اول، 
آن آقایی که جلوی در کار می کند و با ما در یک اتاق 
است، عضو تیم رئیس است. مبادا بفهمد تو با مایی."

از پشت قفسه ها برون آمدند و مرد رفت که عضویتش 
را به گوش دیگر هم تیمی  ها برساند. مرد که رفت مردی 
که جلوی در کار می کرد، آمد؛ مهان که عضو تیم رئیس 
بود. تا وارد شد گفت: "برومی پشت قفسه ها چند کلمه 
باید با تو حرف بزمن. کار مهمی دارم." پوزخندی زد و 
راه افتاد. در راه رفنت به پشت قفسه ها با خودش فکر کرد 

چقدر کار اداری سخت است. 
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از روستا به شهر 

در صفحه 7 روزنامه اطالعات، دوشنبه 11 
آبان، خربی به نقل از آقای ناصر زرگر، معاون 
سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی کشور، 
آمده بود که از »هجوم مجعیت 34 هزار روستا 
به شهرها در نیم قرن اخر« حکایت داشت. 
طبق معمول راه حل هایی پیشنهاد شده بود 
به  را  روستاییان  باید  چگونه  این که  درباره 
روستاهایشان پایبند کرد تا هوس شهر نکنند. اجیاد اشتغال پایدار، 
افزایش تکنولوژی و فناوری های مدرن در روستاها، تغیر سطح معیشتی 
مردم در روستا و اجیاد جذابیت، نگاه و توجه ویژه دولت به خبش 
روستایی کشور... خالصه از این انشاهای تکراری و کلی که شخصا 
بیش از نیم قرن است می شنوم و باید بگومی آب در  هاون کوبیدن 
است! تنفس دهان به دهان دادن و ماساژ قلب و شوک الکرتیکی 
برای احیای مرده ای است کز جهان دیری  است رفته! آقایان عزیز، 
روستا مرده و روستایی - خبواهید یا خنواهید - شهری شده است و 
شهری می ماند و این امتیازی است هم برای خودش و هم برای کشور! 
به اطراف خودتان نگاه کنید. رفتارها، آداب و رسوم و جشن و 
عزاداری روستایی در شهر حکمفرماست. قبال کوشش بسیار برای 
»اجیاد جذابیت در روستاها« شد تا مگر آن ها در روستا مبانند و برای 
ما در شهر برگه زردآلو و شاهدانه و بادام تلخ و لواشک بفرستند و 
تابستان ها بیایند برامیان بیل بزنند و خانه سازی کنند و بروند و... اما 

آمدند و ماندند و نرفتند. 
می دانید، مسئله ما این است که روستا را با کشاورزی و روستایی 
را با کشاورز معادل می دانیم. درست است؛ زمانی سه چهارم مردم 
کشور روستایی بودند که گندم و میوه و غذای خودشان و شهر را 
تولید می کردند و سرباز و کارگر مملکت را هم تدارک می دیدند. اما 
اوضاع جهان اکنون دگرگون شده است. در کشورهای پیشرفته سه، 
چهار درصد مجعیت کشاورز هستند و غذای ملت خودشان و غذای 
صادراتی ملل دیگر را هم تولید می کنند. در ایران سالیان درازی است 
)از زمانی که هنوز مجعیت روستایی بیش از نیمی  از مجعیت کشور بود( 
روستاییان غذای کافی برای خودشان هم منی توانند تامن کنند و اخرا 
هم که این اعتیاد به یارانه و رایانه مزید بر علت شده است. شهر مرکز 
فعالیت فرهنگی و هبداشتی و اقتصادی و تولیدی است. برق و دیش 
ماهواره، روستایی را نه فقط به شهر، بلکه به میان جهان آورده است؛ 

پایش که به شهر برسد، دیگر برمنی گردد. 
روستای فقری که غذای خودش را هم منی تواند تولید کند، حمکوم 
به فناست. بدانید! هیچ راهی هم برای »اجیاد جذابیت« و »افزایش 
استفاده از تکنولوژی و فناوری های مدرن در روستاها« وجود ندارد. 
زمانه، زمانه شهری شدن است. فقط می توانید شهر را به روستا 
بربید. روستاهای با مجعیت پنجاه نفر و هشتاد نفر باید از میان 
بروند. فرق زندگی شهری و روستایی فقط فاصله دورتر خانه های 
اشخاص تا مراکز خدماتی و اداری و فرهنگی و هبداشتی روستا - 
شهرهاست. کشاورزان باید در نزدیکی خانه هایشان به کشاورزی 
مکانیزه و پرحمصول و مدرن بپردازند و فرزندانشان باید با اتوبوس 
- در شعاع بیست کیلومرتی مدرسه - مجع آوری و به مدرسه اعزام 
و بازگردانده شوند. درمانگاه و زایشگاه و خدمات هبداشتی و 
تعمرات تراکتور و تلویزیون و سالن سینما و مسجد و تئاتر هم 
باید در مهان مراکز باشد. چنن مرکزی هم باید حداقل به صدهزار 
نفر در شعاع خدمت رسانی خودش سرویس بدهد. کشاورز باید 
جانشن روستایی شود. علوفه باید تولید و درو و به کنار دام برده 
شود، نه این که گروهی آواره و دربه در دائمی  باشند و دام یک خان 

را به رایگان بچرانند تا دام را کنار علوفه بربند. 
چند روز پیش، در یکی از مهن تلویزیون های اجنبی برنامه ای دیدم 
درباره پرورش کاهو در ژاپن. در یک تاالر مدرن تولید - که برق خود 
را از سلول های خورشیدی روی سقفش می گرفت و در متام شبانه روز 
نور سرد به حمصوالت می تاباند تا سرعت رشدشان بیش از دو برابر 
شود - در هفت طبقه کاهو را به روش ریشه در آب پرورش می دادند. 
این کار در مهن جزیره خارک خودمان پنجاه سال پیش با موفقیت 
اجنام شده است؛ تازه با امکانات حمدود آن زمان. این کار از عهده 
مردم بی سرمایه ما برمنی آید. باید دولت پیش بیفتد، تولید و سودآوری 
را نشان دهد و به حتصیلکردگان جوان وام بدهد و کار راه بیندازد و 
سهام آن را واگذار و خودشان را هم مشغول به کار کند؛ در حمیطی 
انسانی و متمدنانه و هبره مند از انواع خدمات شهری برای خودشان و 
خانواده شان؛ تا بتوانند هم غذای خودشان را تامن کنند و هم شهر 
و کشورشان را؛ سبزی و یوجنه و ذرت و توت فرنگی و آناناس و هزار 
چیز دیگر برای انسان و دام و تولید گوشت و شر و مهه چیز با 
راندمان باال! آن وقت مالحظه خواهد شد که 5 درصد مجعیت کشور 
برای تولید کل کشاورزی کشور کافی خواهد بود. بنابراین، باید فکری به 
حال اشتغال و تولید متمدنانه برای مازاد مجعیت کشاورزمنای روستایِی 

شهری شده بشود. 

 فریدون مجلسی

سیاهمشق/مشغولیات

»زائر افسون 
شده«
نیکالی لسکوف
ترمجه محیدرضا 
آتش برآب
نشر ماهی

»زائر افسون 
شده« روایتی 
است که در آن 
پرمرد داستان از 
کارهایی دم می زند 
که شاید قابل باور 
نباشند و به نوعی 
هفت خوانی بوده 
است که از سر 
گذرانده و حاال 
که آن ها را دوباره 
تعریف می کند 
خواننده در 
باورشان شک 
و تردید دارد. 
لسکوف از 
مشاهر ادبیات 
روس است و 
ماکسیم گورکی 
او را استاد زبان 
روسی خود 
دانسته و تسلط 
او بر زبان و 
ادبیات باعث 
شده »زائر افسون 
شده« به یکی 
از شاهکارهای 
ادبیات تبدیل شود 
و خواندنش سر 
و سلوکی باشد 
مهراه شخصیت 
اصلی داستان. 
کتاب، کتاب 
قطوری است 
و خواندنش به 
خاطر پیچش های 
موجود در داستان 
و بازی های 
موجود در نثر کار 
راحتی نیست ولی 
خواننده در دوران 
خواندن این کتاب 
هر بار شعفی 
مرموز را جتربه 
می کند.

تقدیر صوفی فرنگی

یکی از دوستان - فرض کنیم مشا - این سوال را 
مطرح کرده است که چرا چنن مقالی را با شعر 
حممدی )رحیان( آغاز کرده ای؟ به چند دلیل که 
برمشردن آن ها جدی گرفنت بیش از حد این گونه 
پای  بیانگرایی  طرح  برای  اگر  آیا  سوال هاست. 
دیگران حق  می کشیدم،  پیش  را  دیگر  شاعری 
نداشتند بپرسند: چرا فالن؟ »کل حزب مبا لدیهم 
فرحون«. شعر و شاعری و نقد هنر هم در روزگار ما یکی از عرصه های بروز 
تعصب و حتزّب است و این بدان معناست که عوام حتی برای اندیشه و 
فرهنگ تعین تکلیف می کنند. فی املثل گیالنی ها بزرگ ترین غزلسرا را ابتهاج 
می   مشرند و زجنانی ها حسن منزوی را و تربیزی ها شهریار را و برخی 
خراسانی ها حممد قهرمان را و البته پسند شخص خود آن ها معیار است و 
ذوق خود آن ها، مهان گونه که در ساحت بی ساحتی سیاست، مدیریت های 
فرهنگی به چاپلوس ترین ها می افتد؛ نه! مبادا گمان کنید سپرده می شود، خر! 
می افتد. مهچون افتادن سیب گندیده ای در باغ فراموش مانده ای، تاالپ، 
درست مهچون تاپاله گاوی... گاوی است در آمسان و نامش پروین/ گاو 
دگری هنفته در زیر زمن/ چشم خردت باز کن از روی یقن/ اندر وسط دو 

گاو مشتی خر بن. 
 

بله؟ خب! البته من هم متاسفانه گاهی... به گریز از آینده ای که هر بار 
می دانسته ام سیاه تر است. و باید خیلی حرمله باشی که یک سال قبل 
از عزای فالن پر و پدر و پیشوا و شیخ و مرشد و استاد، سیاه بپوشی. 
آخر دست بسته در پیشگاه یگانه بی چون و چند به مناز ایستادن معنایی 
دارد؛ یعنی که من نه عقلی مذهبم و نه عدلی مذهب، نه خارجی، نه 
ناصبی، نه اشعری، نه معتزلی، اصال مذهبی جز عشق ندارم و امامی جز 
عشق منی شناسم و پر و پیامربی جز عشق نداشته ام و جز عشق منی جومی 
و منی خواهم و منی پسندم و معشوق هرچه جفاکارتر، عزیزتر و گرامی تر و 
دلرباتر. من آن قدر صبوری می کنم تا بیخ جفا از غیب و شهود برافتد و 

 یوسفعلی میرشکاک

سلوکشعر

تاریخ تاویلی شعر انقالب؛ بیانگرایی و بیانگرایان/ قسمت سوم

هیچ حجابی باقی مناند. آخر آن  که فرمود: »العلم هو حجاب االکرب« مهان 
نازنینی است که می فرمود: »انا مدینه العلم...« و تو اگر فهم قول و فعل 
عاشق نکنی، پروایی ندارد از صف نیایش منایشی تو خارج شدن و چهارزانو 

نشسنت و نفسی فروبردن و »مهامانرتا« آغاز کردن. 
  

به عنوان )بیانگرایی و بیانگرایان( سرسری نگریسنت و دخلور شدن که چرا 
فالنی و محاقتی را که در ساحات دیگر بدل به مرت و معیار شده است، 
آینه کردن و پیش روی »لقمان سرخسی« هنادن، پاسخی دارد »هم از آن 
دست که« لقمان به پسر »بابواخلر« داد: »چون به سرخس رسیدی، 

خدای سرخس را از ما سالم رسان.« 
  

هر روز خاک عطسه کنان صبح می کند/ هر شام با مسکن می خوابد/ 
گوش زکامناکش/ آماجگاه باد/ چشم مشام حسرتی اش کور/ تنها به چشم 
ظاهر/ تنها به چشم آینه می بیند/ آیینه وهم روبه روی جهان است/ آیینه بند 

دیگر انسان است )من از رسوم کهن می گومی - صص 20 و 19( 
برای رخنه در شعر، حتی اگر به لفظ بسنده کنیم، تو باید از فروغ تا بیدل 
و از رویایی تا موالنا، رفته و برگشته باشی و مراث »تصوف« و »تصوف 
الئیک« را هر دو در خود رسوب داده باشی تا بدانی »رحیان« کجا ایستاده 

است. 
 

تصوف الئیک چیست؟ مهن که می پرسی و از احوال خود بی خربی. مهن 
که مهه چیز را نفی می کنی مگر این که مطابق با اهواء و آراء تو باشد. 
مهن عارضه ای که از هنگام درافتادن قوم ایرانی به ورطه جتدد، مهه از صدر 
تا ذیل به آن گرفتار آمده اند و ندانسته و ناخواسته فالن شاعر یا هبمان 
فوتبالیست یا بیسار خواننده یا این مداح و روضه خوان یا این هنرپیشه و آن 
تیم فوتبال را به جای اسوه ها و اساطر نشانده اند و چنان در حق آن ها 
تعصب می ورزند که کار به درگری فیزیکی می کشد. مهن که در پی لغو 
افتاده ای و حتی در اوج روشنفکرمنایی از قرمزته و آبیته و سبزته و زردته - از 
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اما یک خواهش 
هم از خوانندگان 

دارم. متنا دارم باب 
نقد را هم باز 
کنید. عیب و 

ایرادهامیان را بگرید. 
ضعف هامیان را 
گوشزد کنید. 
شخصا از هر 
نقدی استقبال 
می کنم. نقدها 

را مهن جا چاپ 
می کنم و از بقیه 

خواننده ها خواهش 
می کنم که نقدها 

را خبوانند و منره 
دهند. به هبرتین 

نقد از طرف خودم 
جایزه ای ناقابل 

می دهم. منتظرم که 
سره از ناسره مان 

باز شناسید، 
ضعف هامیان را 

گوشزد کنید، عیب 
و ایرادهامیان را بگرد 

و نقدمان بفرمایید 
و...

آدرس امییلم را که 
یادتان نرفته: 

Mirfattah
@yahoo

.com
kargadan
nameh@

gmail
.com

هرچه می خواهد دل 
تنگتان بگویید که به 

دیده منت.
باقی بقایتان

جامن فدایتان. 

خملص مشا سردبر

متت

چون مشیت اهلی قدسی ست، 
نیاکامنان نیز از قدس هبره 
دارند. بی جهت نیست 

که عکس پدرامنان را قاب 
می گرمی و باال باال می گذارمی. 

ما از ناحیه پدرامنان با عامل 
قدس ارتباط برقرار می کنیم. 
گویی هرکدام آهنا فرشته ای 

بوده اند که طرح کلی خلقت را 
پیش برده اند. خلقت، طرحی 

کلی دارد و ما نیز مهان را پیش 
می برمی. ما به حال خودمان 

رها نشده امی. ما را به خودمان 
واگذار نکرده اند. از ابتدای 

خلقت هم کسی به حال خود 
رها نشده بود. آنچه در ابتدای 
خلقت سر آدم ابوالبشر رفت 

این نبود که -پناه بر خدا- کار 
از دست خالق جمید در 

رفته باشد. شیطان تصادفی 
و خودسر گرفتار کرب و غرور 

نشد. ضمن اینکه غرور و 
قیاس شیطان منحصر به مهان 
صبح آفرینش نیست. هرکجا 

که آدمیزاد مقام دانایی می یابد 
و به اسم های اهلی معرفت 

پیدا می کند، مسجود مالئک 
می شود و حمسود ابلیس واقع 

می گردد. هرکجا هم که هرکدام 
از ما نافرمانی کنیم از هبشت 

امن و آسایش خدا رانده 
می شومی و به گرفتاری های دنیا 

مبتال می شومی. ما نیز چاره 
ندارمی جز آنکه راه پدرمان را 

طی کنیم و توبه کنیم بلکه 
خداوند به هبشت عدن خویش 
رامهان دهد. ما از هبشت رانده 

می شومی، توبه می کنیم و به 
ملکوت آمساهنا راه می یابیم. 
داستان آدم داستانی نیست 

که یک بار اتفاق افتاده باشد 
و به تاریخ پیوسته باشد. 

اصال حبث تارخیی نیست. 
بنی اسرائیل در وادی امن اهلی 
"من" و "سلوی" می خوردند 
و صفا می کردند. خوشی زد 
زیر دلشان، بی ادبی کردند و 
معصیت پیشه کردند، درهای 
آمسان هم برویشان بسته شد. 
مائده از آمسان در می رسید/ 

بی صداع و بی فرخت و 
بی خرید. کاری کردند که گرفتار 

شهر شدند و جمبور به قبول 
زمحت بیل و داس. برای من 
و مشا هم هر روز و هر حلظه 

این اتفاق می افتد. نه که تکرار 
شود، نه؛ التکرار فی التجلی. 

اما ما نیز در مهان موقعیتی قرار 
می گرمی که نیاکامنان. 

حرف هنوز متام نشده. اما 
جمال من از کرگدن پایان یافته. 

شاید در جمال دیگر نسبت 
خودمان را با نیاکامنان پی 
بگرم. ان شاءاهلل تعالی. 

انجــمنشاعران
فاطمهمعروفی)شاعرعرب(

ترمجه: بابک شاکر
 به راه دیگری رفته ای 
 از من دور شده ای 

 هی مرد! 
 هنوز جادوی یك زن را ندیده ای 

 به سنگ سوگند 
 به جگر پاره پاره ام 

 به چشمان اشك رخیته ام 
 چنان راهت را به مست خودم بكشم 

 چنان زمان را متوقف كنم 
 كه هیچ زمانی چنن ِسحری ندیده باشند 

 هی مرد! 
 باز خواهی گشت 

 و عاشق خواهی شد 
 و به من امیان خواهی آورد 

زیرا كه جادوی من حكم اعجاز دارد 

علیرضاعباسی

 روزنامه های منظم روی پیشخوان 
 نشانه ها که با انگشت 

                          نشامن می دهند 
 به اخبار ویرانی 

 که هر روز در من پخش می شود 
 قسم 

 به چشم انداز با مهن اندوه 
 که ماه سرخ ختیل نیست 

 ایستاده در آبی روشن 
 و آن خط سیاه شکسته 

               روی سفیدی مطلق 
 قسم 

 به تصویر روشن خون 
            زیر آفتاب کمرنگ 

                        و آن مهه اضطراب 

 ترسی خزیده در فراموشی 
 پنهان در دیگری 

 قسم 
 به روبه رویی که غایب است 

 قسم 
به اشاره ای که درد می کند 

بهزادعبدی

تو از خانه رفتی
خانه از خیابان
خیابان از شهر

شهر از دنیا رفت

ما رفته امی
و در خواب های ما
آدم ها بیدار می شوند

سرکار می روند
خسته می شوند

به خانه بر می گردند
می خوابند

بیدار می شوند
سرکار می روند

عاشق می شوند
بر منی گردند

سیداكبرمیرجعفری

بنویسید: سال سختی بود
مرگ دائم در این حوالی بود

از پی ابرهای پی در پی
هرچه بارید، خشكسالی بود

بنویسید: ناگهان خرچنگ
پنچه در خون كودكی افكند
ما ولی سخت زندگی كردمی:

كودكامن هنوز می خندند

بنویسید: ماهی قرمز
در رگ او نفس نفس می زد
او كه  قالب مرگ را  حتی

به لبش می گرفت و پس می زد

بنویسید: ماهی قرمز
جان ما بود، خون كودك بود
حجم آبی كه تنگ تر می شد
تُنگ ما بود، طعم آهك بود

بنویسید: شعله ما بودمی
زیر آوار ترگی پنهان

شب تلخی كه راه افتادمی
در سیاهی میان كوهستان

هرچه رفتیم، راه با ما بود
هرچه رفتیم، راه آجنا بود
بی جهت راه رفته امی؛اما

مقصد ما چقدر فردا بود

دوست! ای دوست! تو كجا بودی؟
آی آوار دوری ات سنگن!

تو نبودی و من كجا بودم؟!
پای آوار اندكی بنشن!

آخرین شعله چشم هایت بود
تو نبودی؛ اگر زمستان شد

و صفا كلبه بود، كوچك بود
زیر بوران و برف پنهان شد

در شب سرد، در شب خاموش
در شب بی مناره و ناقوس
در شب من كشیدن كربیت

شعله ات مستدام ای فانوس

تو نبودی و خوب می دانی
دره هایی چه ژرف! یعنی چه!

برف اگر حرف توست، حرفی نیست
خشكسالی و برف؟ یعنی چه!

باید انگار بی حضور تیغ
زخم تا مغز استخوان برسد
تا صدایت به آمسان ها نه

تا صدایت به دوستان برسد

به گل یاس و ارغوان بنویس:
بی مشا نیز زندگی كردمی
بی مشا آه؛ بی مشا حتی
مرگ را نیز زندگی كردمی

عطر نابی به نام فروردین
در رگ شعرهام منتشر است

من نوشتم كه منتظر بودم
تا خبوانی: هبار منتظر است!

فوتبال تا سیاست - منی توانی اعراض کنی. بله! مراث فراگر 
اجتماعی و اخالقی هنضت ترمجه جدید. مهان که هبرتین 
وجه آن به تعبر دکرت داریوش شایگان هویت چهل تکه و 
سیار است. مهان که استاد بداخالق شایگان و دیگران 
)مرحوم آسید امحد فردید( می گفت: »صوفی فرنگی«؛ که 
نه تنها در مورد هدایت بلکه در مورد خود او هم صدق 
می کرد و در باب مهه ما صادق است مگر این که بتوانیم 
از باطل اعراض کنیم و... ولی آخر حق کجاست؟ اگر از 
منظر تصوف بنگرمی و بگوییم »کجاش جستی که نیافتی« 
یا چنان که کالم خدا می گوید: »اقرب الیکم من حبل 
الورید« و »معکم اینما کنتم« یا چنان که مناد و منود خداوند 
)وجه اهلل االعظم( می فرماید: »مع کل شیء ال مبقارنه و غر 
کل شیء المبزایله« که تو چاره ای نداری جز این که حق و 
باطل را در خود جست وجو کنی. اگر »نیستی« و مهه او 
است، در جانب حقی و اگر گمان می بری هستی و چند 
و چون می کنی، »وجودک ذنب الیغفر« تا چه رسد به 
چند و چون کردنت. و در چنن منظری جز این که به قول 
خواجه جهان: »نقطه تسلیم« باشی یا به قول واپسن مرد 
مردستان خراسان مهدی اخوان ثالث: »و مهه هر ماوقع را 
خر دانسنت/ و مهه هر منکر منفور را گفنت که رخصت از 

مشیت داشت«... راهی باقی منی ماند. 
اما اخوان در این جانب ایستاده است و به طعن و طنز از 
زبان »مرفخرا سلمکی« آن رند روحانی سخن می گوید. 
»دوزخ اما سرد« را مالحظه بفرمایید و »زندگی می گوید 
اما باز باید زیست«... ولی مشکل دقیقا در مهن جاست. 
یا باید مهچون اشاعره )و بدخبتانه یا خوشبختانه مهه اکابر 
ما جربی مذهب یعنی اشعری بوده اند( و در راس مهه 
آن  ها لسان الغیب، بنالی: »که هرچه بر سر ما می رود اراده 
اوست« و به خمدری یا مسکری پناه بربی که: »شراب تلخ 
می خواهم که مردافکن بود زورش/ که تا یک دم بیاسامی ز 
دنیا و شر و شورش« یا در حالی که مثل مهه روشنفکرهای 
دنیا از متشیت امور روزمره خود عاجزی، برای عامل و آدم 
دستورالعمل صادر کنی و صوفی فرنگی باشی که در 
این مملکت هفتاد و چند میلیونش را دارمی و در دیگر 

کشورهای شرقی دو، سه میلیارد نفرش را. 
بله! جنبش نفس اماره مجعی است و هیجان فرد منتشر 
که هر چند قدرت مداران سعی می کنند با فیلم و سریال 
و فوتبال و سرکوب و حصِر آزادی در عبور از خیابان و 
خوردن بستنی دوقلو و خریدن هندوانه و حصِر انتقاد در 
چاپلوسی و شعار از بروز و ظهور آن ممانعت کنند، سر 
بر می دارد و چنان که می بینید از آفریقای جنوبی تا اقصی 
نقاط چن و ماچن و فرنگ در حال گسرتش است و این 
سیل مهاجرتی که از شرق استبداد زده و نگون خبت به سوی 
غرب خوشبخت راه افتاده، نشان می دهد که هر چند نفس 
اماره مجعی مثل طبیعت کور است و به حکم غریزه و قوه 
وامهه عمل می کند، نه شرق می تواند تک فرمان باقی مباند 
و فی املثل خرگردنی مهچون صدام و گرفتار وهم عظمتی 
مهچون قذافی یا این و آن زبون اندیش ارعن خودپرست 
بی عرضه بر آن فرمان براند، نه غرب می تواند به قیمت 
پریشانی شرق شاد و مرفه زندگی کند و از غرامت بگریزد. 

 
آیا رحیان صوفی فرنگی نیست؟ این چه سوالی است که 
بنیامن عزیز مطرح کرده است؟ پاسخ این است: کمرت 
از مهاالن خود. و مگر می شود مهه مردم عامل ذیل یک 
عنوان رانده شده باشند و یکی از آن میان استثنا باشد. 
من نه تنها خود با جان فرسایی در پی راهی برای رهایی 
از نیست انگاری بوده ام بلکه کم و بیش شاهد بوده ام 
یارامن چگونه غرق شده یا نیمه جان بر ساحل افتاده اند. 
دیده ام علی رغم تفرقه ای که بعد از تقسیم حزب مجهوری 
اسالمی به دو جناح راست و چپ پیش آمد و هر یک 
از جناحن صاحب مجع کثری هنرمند و شاعر شدند، 
چگونه ستیهندگی سیاسی و رک گویی رحیان اجازه نداد 
که مهچون دیگر هم والیتی های خویش خنست امام راحل 
)ره( را رها کند و بعد هر گونه انقالب را خالف مهندسی 
گام به گام اجتماعی یا تر درکردن در گاودانی بشمرد و 
حتت تاثر مقاالت دکرت حسن حاج فرج دباغ )عبدالکرمی 
سروش( قرآن را سروده پیامرب بداند و امام زمان را علیه 
الصلوه و السالم افسانه بشمرد و خدا را پنداری کودکانه 
بداند و بعد هم روی ختت بیمارستان از ما - من و آسید 
حسن - بپرسد: "چرا من؟"... در راه که برمی گشتیم، 
سید پرسید: "یوسف تو دلت می آد هبش بگی؟" جواب 
دادم: "وقتی که تو بیشرت از مهه هبش عالقه داری، دلت 
منی آد بگی، من چکاره ام؟" به قول اهل یارستان: لیل 

توست. 
ادامه دارد ...
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غذاهــا هــم مثــل آدم هــا ســفر می کننــد و از جایــی بــه جایــی دیگــر می رونــد. 
بعــد از مهاجــرت، ایــن غذاهــا هــم مثــل آدم هــا کــه بــا گذشــت زمــان بــه جــای 
جدیــد خــو می کننــد، بعــد از مدتــی طعــم و مــزه جدیــد می گرنــد و اســم و 
رســم جدیــدی پیــدا می کننــد و در هنایــت بومــی می شــوند. در ایــن پروســه، 
نقــش اصلــی را آشــپزها بــازی می کنند. آن هــا کارگردان هایــی هســتند کــه بــا 
مــواد خوراکــی می دهنــد  بــه تک تــک  نقــش جدیــدی  ویژه شــان  قابلیت هــای 
ایــن  بــرای مهــه خومشــزه و قابــل قبــول کننــد.  تــا بتواننــد در هنایــت نتیجــه را 
اســت؛  جســت وجوگر  و  آزاد  تعصــب،  بــدون  بینــش  حاصــل  نقش آفرینــی 
نگاهــی دقیــق کــه هــر حلظــه حضــور دارد تــا بــه کشــف طعم هایــی جدیــد بپــردازد 
کــه مرزهــا را درمی نــوردد و هیــچ تاکیــدی بــر هیــچ قومیتــی نــدارد و فقــط هدفــش 

اجیاد مهبســتگی و خوشــحالی متــام مــردم جهــان اســت. 
ســال ها پیش از دوســتی اهل یوگســالوی ســابق شــنیدم آن ها هم غذایی دارند 
کــه مثــل مرزاقامســی گیالنی هاســت منتها بــا کمــی تفــاوت. مهــه مردمــان ســاکن 
آســیای صغــر و حتــی لیتوانــی و هلســتان ســوپی دارنــد بــه نــام ســوپ بــرش کــه 
از مدت هــا قبــل در ایــران هــم بــه  خاطــر حضــور مهاجریــن ایــن ســرزمن ها تقریبــا 
بســیار طرفــدار پیــدا کــرده اســت. ویژگــی مهاجــرت غــذا اجیــاد حــس صمیمیــت 
و مهــرورزی اســت کــه اگــر بــا ذهنیــات غلــط مــا آدم هــا ترکیــب نشــود، می توانــد 
راهــی باشــد بــرای رســیدن بــه صلــح و دوســتی امــا افســوس کــه در اکثــر مــوارد 
حــس رقابــت - و نــه رفاقــت - در ایــن زمینــه هــم رســوخ می کنــد و لــذت بــا 
هــم یکــی شــدن را از بــن می بــرد. البتــه ایــن مســئله می توانــد برون مــرزی هــم 
نباشــد و بــن شــهرها و خانواده هــا اتفــاق بیفتــد. چنــد هفتــه پیــش بــه اســتان 
اســتان، خوراکی هــای  ایــن  بــه فراوانــی ماهــی در  بــا توجــه  هرمــزگان رفتــم و 
جدیــد را بــا ایــن مــاده غذایــی جتربــه کــردم. بــه مهــن دلیــل، ایــن  بــار می خواهــم 
یکــی از غذاهــای مــردم قشــم و بندرعبــاس را بــه نــام »زیبــون« - البتــه بــا کمــی 
ساده ســازی - آمــوزش دهــم. علــت ایــن انتخــاب شــاید اشــاره بــه اعتقــادی 
باشــد کــه مــردم هرمــزگان در رابطــه بــا پذیــرش مهاجریــن از دیربــاز دارنــد. آن هــا 
می گوینــد مــا نیــز مثــل درختــان خنــل ســرزمینمان هســتیم. درخــت خنــل هــر گاه 
گیاهــی کنــارش کاشــته شــود، خــودش را کنــار می کشــد تــا آن گیــاه هــم رشــد 
کنــد. مــا هــم مهیشــه جایــی بــرای کســانی کــه بــه ســرزمینمان می آینــد، دارمی. 
ایــن پذیــرش، شــوق را در دل آدم اجیــاد می کنــد؛ از مجلــه شــوق آشــپزی و 

پخــت و پــز را.  

غذا و مهاجرت 

 ساناز اعتمادی

شنیده ام مردم یوگسالوی سابق غذایی دارند 
که مثل مرزاقامسی گیالنی هاست

پز
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پ

 kargadanfoods@gmail.com
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طرزتهیه:
ابتــدا مهــه مــواد را طبــق عکــس آمــاده کنیــد. در تابــه مقــداری روغــن بریزیــد و ســیب زمینی ها 
را ســرخ کنیــد و آن هــا را در ظرفــی دیگــر بگذاریــد. ســپس ماهــی را بــا مقــداری منــک و 
فلفــل و زردچوبــه خملــوط کنیــد و در روغــن کمــی تفــت دهیــد. بعــد از ســرخ شــدن ماهــی، 
آن را از تابــه خــارج کنیــد و پیازهــا را در تابــه بریزیــد و بــه مهــراه زردچوبــه و منــک و فلفــل 
تفــت دهیــد. بعــد پــوره گوجــه فرنگــی را بــه آن اضافــه کنیــد و بگذاریــد کمــی آب آن 
کشــیده شــود. در قابلمــه مناســب ابتــدا کمــی روغــن بریزیــد و مقــداری نــان لــواش کــف آن 
بگذاریــد. بعــد روی آن خملــوط پیــاز و گوجــه فرنگــی و ماهــی و ســیب زمینی را بریزیــد و 
در آخــر برنــج پخته شــده را بــه آن اضافــه کنیــد و بگذاریــد غــذا دم بکشــد. ایــن غــذا را بــا 

ترشــی یــا پیــاز میــل کنیــد. نــوش جــان. 

موادالزم:
یک عدد متوسط خالل شده - سیب زمینی  

به مقدار الزم  - منک و فلفل و زردچوبه 
دو پیمانه کوچک کته شده  - برنج  

یک عدد خالل شده - پیاز  
دو عدد رنده شده - گوجه  فرنگی  

چند تکه برای ته قابلمه - نان لواش  
تکه شده از هر نوع ماهی که دوست دارید  - فیله ماهی  

برای سرخ کردن  - روغن  

پیشنهاد:
- می توانیــد از کنســرو ماهــی تــن بــدون 

روغــن هــم اســتفاده کنیــد. 
- اگــر غــذای تنــد دوســت داریــد، 
مقداری فلفل قرمز به برنج اضافه 

کنید. 
- غــر از زردچوبــه می توانیــد از 
خملــوط ادویــه هــم بــرای طعــم 
دادن بــه غــذا اســتفاده کنیــد. 

درخواست:
شــاید بــه جایــی ســفر کــرده  و 

آن جــا خــوراک لذیــذی میــل کــرده 
باشــید. شــاید هــم غذایــی بــه شــهر 

مشــا مهاجــرت کــرده باشــد. خوشــحال 
می شــومی ما را با طرز هتیه آن آشــنا کنید تا 

مــا هــم آن را بــا دیگــران شــریک شــومی. 

زیبون برای دو نفر
مائدههــایزمینــی
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برایاطالعاتبیشتربهزگوندشمارهقبل
مراجعهکنیدومنتظراطالعیههایبعدی

مسابقهباشید




