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ما آزموده امی در این شهر خبت خویش
بریون کشید باید از این ورطه رخت خویش

از بس که دست می گزم و آه می کشم
آتش زدم چو گل به تن خلت خلت خویش
دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود
گل گوش هپن کرده ز شاخ درخت خویش

کای دل تو شاد باش که آن یار تندخو
بسیار تندروی نشیند ز خبت خویش

خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد
بگذر ز عهد سست و سخن های سخت خویش

وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون
آتش درافکنم به مهه رخت و پخت خویش

ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام
مجشید نیز دور مناندی ز ختت خویش
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یک حرف بس است

بـرایهــمهکـسوهــیچکـس

از مشـــایخ کرگـــدن، یکـــی زنـــگ زد و تذکـــرم داد کـــه "چـــرا این قـــدر 
نصیحـــت؟ گـــوش ملـــت بـــه حـــد اشـــباع از ایـــن بکـــن، نکن هـــا و 
بـــرو، نروهـــا و خبـــور، خنورهـــا و بپـــوش، نپوش هـــا پـــر اســـت. هرچـــه کـــم 
داشـــته باشـــند، ناصـــح و طاعـــن کـــم ندارنـــد؛ زیـــاد هـــم دارنـــد. نیـــازی 
نیســـت کـــه حـــاال کرگـــدن هـــم در صـــف دور و درازشـــان بایســـتد و 
هـــر هفتـــه از موضـــع دانایـــان ســـر خواننده هایـــش را درد بیـــاورد و 
دانســـته، ندانســـته بـــه بایدهـــا و نبایدهـــای زندگی شـــان اضافـــه کنـــد." 
مـــن و نصیحـــت؟ کرگـــدن و پشمینه پوشـــی؟ درویـــش و تندخویـــی؟ 
باشـــد کـــه  این قـــدرم عقـــل و کفایـــت  "بـــه خـــدا، غالبـــا  گفتـــم: 
ســـوهان نصیحـــت بـــه روح و روان ملـــت نکشـــم. خبواهـــم بکشـــم 
هـــم کـــو جـــوان پـــاکار؟ کـــو گوشـــی کـــه از شـــنیدن بـــرو، نروهـــا کهـــری 
نزنـــد؟ بـــر فـــرض هـــم کـــه در دکان کرگـــدن خبواهـــم متـــاع پنـــد و 
انـــدرز بفروشـــم، کـــو مشـــری؟ مگـــر کســـی هـــم هســـت کـــه بـــرود 
بـــازار دنبـــال ریـــگ بیابـــان؟ نصیحـــت اگـــر طـــا هـــم بـــود، طـــی ایـــن 
ســـال ها چنـــان زیـــر دســـت و پـــا رخیـــت کـــه از چشـــم افتـــاد. مهـــن 
ریش ســـفیدان دانـــا مبتذلـــش کردنـــد و بـــه ایـــن خفـــت و خـــواری 
انداختنـــدش. بـــازاری کاســـدتر از بـــازار نصیحـــت ســـراغ داریـــد؟ 
ــم  ــان هـ ــعادمتند از جـ ــان سـ تـــوی مهـــن مملکـــت، یـــک وقتـــی جوانـ
بیشـــر دوســـت داشـــتند پنـــد پـــری دانـــا را؛ طفلی هـــا هســـت و نیســـت 
دانشـــمندی  بزرگـــی، حکیمـــی،  شـــیخی،  تـــا  می دادنـــد  را  خـــود 
کلمـــه ای بـــه نصیحـــت بگویـــد و راه را از چاهشـــان بـــاز شناســـاند. 
از ایـــن ســـر عـــامل می کوبیدنـــد بـــه هـــزار ســـختی و مشـــقت خـــود را 
می رســـاندند آن ســـر مملکـــت کـــه از عـــارف واصـــل ُمهـــر بـــر لـــب، 
بـــا خواهـــش و متنـــا و التمـــاس، بلکـــه بـــا منقـــاش، حـــرف بکشـــند 
تـــا کلمـــه ای، رازی، نصیحتـــی، پنـــدی، انـــدرزی، چیـــزی یادشـــان 
بدهـــد. حـــاال امـــا بـــه قـــول ســـعدی، بـــاد اســـت نصیحـــت رفیقـــان. 
مـــال غـــری رفیقـــش هـــم شـــده بـــاد. از ایـــن گـــوش می رســـد و بی وقفـــه 
از آن گـــوش در مـــی رود. بـــه چشـــم می آیـــد و از چشـــم می گریـــزد. 
می آیـــد و مـــی رود. خیلـــی هنـــر کنـــد، بـــا جامنـــان مهـــان کاری را 

می کنـــد کـــه بـــاد بـــا طـــره  گیســـو. تکانـــی و متـــام..." 
حـــرف تـــوی حـــرف آمـــد و حبـــث را دیگـــر ادامـــه نـــدادمی. دیگـــر 
اصـــرار  مدعایـــش  بـــر   - بـــود  مشـــایخ کرگـــدن  از  او - کـــه  نـــه 
کـــرد و نـــه مـــن حاجـــت دیـــدم کـــه انـــکار کنـــم. بـــه جـــاش ایـــن 
بیـــت ســـعدی را خوانـــدم کـــه »دیـــده از دیـــدار خوبـــان برگرفـــن 
مشـــکل اســـت/ هـــر کـــه مـــا را ایـــن نصیحـــت می کنـــد بی حاصـــل 
اســـت«... امـــا حـــرف پریمـــرد از کلـــه ام بـــریون نرفـــت. البـــد چیـــزی 
دیـــده کـــه گفتـــه. حتـــم چیـــزی شـــنیده کـــه الزم دیـــده تذکـــر دهـــد. 
حکمـــا از عاقبـــت کرگـــدن ترســـیده کـــه از ســـر دلســـوزی زبـــان بـــه 
نصیحتـــم چرخانـــده... جملـــه را ورق زدم. نوشـــته های روزانـــه ام را 
هـــم دیـــدم. راســـت می گویـــد. این هـــا مهه شـــان بـــه یـــک اعتبـــار 
و  رادیـــو  را  خروارشـــان  خـــروار  هســـتند کـــه  نصاحیـــی  مهـــن  از 
تلویزیـــون بـــه خـــورد بیننـــدگان و شنوندگانشـــان می دهنـــد. ظاهـــر و 
باطـــن حرف هامیـــان یکـــی  اســـت. حتـــی ادبیامتـــان هـــم زیـــاد فرقـــی 
منی کنـــد. نوشـــته های مـــن کـــه عـــن موعظه هـــای گورســـتان اســـت. 
انـــگار ختمـــی، شـــب هفتـــی، چهلمـــی، ســـالی چیـــزی  اســـت کـــه 
تـــا از بی اعتبـــاری دنیـــا بگـــومی و از مـــرگ و  ســـر ذوق آمـــده ام 
آخـــرت برســـامنتان. مهن طـــور پیـــش بـــرود، در وعـــظ و خطابـــه 
حرفـــه ای می شـــوم و مناســـبتی و تقومیـــی شـــروع می کنـــم بـــه نقـــل 
و  عیـــب  راهگشـــا.  حکایت هـــای  و  عربت آمـــوز  داســـتان های 
پیـــش  پیـــدا می شـــود. کار کـــه مهن طـــور  از مهن جاهـــا  اشـــکال 
بـــرود، حرفـــه ای کـــه بشـــوم، چانـــه ام کـــه گـــرم بشـــود، آن وقـــت 
از  حوصله تـــان  می گـــرید،  درد  روده درازی ام  از  ســـرتان  کم کـــم 
ــه  ــه بـ ــز و فرمالیتـ ــامی ظاهـــری و بی مغـ ــر مـــی رود، حرف هـ ــتم سـ دسـ
ــه ام الدســـت  ــه رفتـ ــم کـ ــامی، می بینـ ــودم بیـ ــه خـ ــا بـ ــند. تـ ــر می رسـ نظـ
آن هـــا کـــه شغلشـــان نصیحـــت اســـت؛ پـــول می گرینـــد کـــه نصیحـــت 
کننـــد امـــا نصیحتشـــان حتـــی پنـــری را هـــم منی بـــرد چـــه برســـد بـــه 

این کـــه در ضمـــری پرپیـــچ و خـــم جـــوان نفـــوذ کنـــد.
در خانـــه اگـــر کـــس اســـت، یـــک حـــرف بـــس اســـت. اگـــر گوشـــی 
بـــرای شـــنیدن باشـــد، نیـــازی بـــه هزارتـــا حـــرف نیســـت. یـــک حـــرف 

برآمـــده از دل، شـــک نکنیـــد کـــه بـــه دل می نشـــیند. حـــرف کـــه 
زیـــاد شـــد، آن وقـــت گوش هـــا هـــم ســـفت و ســـخت می شـــوند. 
کســـی نیســـت کـــه در گوشـــش ســـرب بریـــزد یـــا در ســـوراخش پنبـــه 
فـــرو کنـــد. ظاهـــرا مهـــه آمـــاده شـــنیدن و دیدننـــد. جـــز معـــدودی 
کـــه مســـع و بصرشـــان ایـــراد و اشـــکال دارد، باقـــی مـــردم، بنـــا بـــر 
ظاهـــر، هـــم می شـــنوند و هـــم می بیننـــد. چـــه نیـــازی بـــه نصیحـــت؟ 
شـــنیدنی ها  و  ببیننـــد  را  دیدنی هـــا  و  بچرخاننـــد  ســـر  مهـــن  کـــه 
را بشـــنوند، کافـــی  اســـت تـــا بفهمنـــد دنیـــا از چـــه قـــرار اســـت. 
حاجـــت بـــه واعـــظ نیســـت؛ مرده هـــا و زنده هـــا و ســـنگ و چـــوب 
و آفتـــاب و آمســـان را بـــه چشـــم و گوشـــتان راه دهیـــد تـــا بفهمیـــد 
دنیـــا از چـــه قـــرار اســـت. اگـــر چشـــم و گومشـــان ایـــن دیدنی هـــا 
و شـــنیدنی ها را ملتفـــت منی شـــوند، از وعـــظ و نصیحـــت هـــم 
کاری ســـاخته نیســـت. از قـــرآن کـــه دیگـــر کامـــی نافذتـــر و اهلی تـــر 
نـــدارمی. وقتـــی گومشـــان از ســـرب غفلـــت پـــر اســـت، یاســـن بـــه چـــه 
کارش می آیـــد؟ حـــق بـــا ســـعدی ا ســـت کـــه »بـــر ســـیه دل چـــه ســـود 
ــا بـــه قـــول موالنـــا  گفـــن وعـــظ/ نـــرود میـــخ آهنـــن در ســـنگ«. یـ
جال الدیـــن حممـــد، »گـــوش خـــر بفـــروش و دیگـــر گـــوش خـــر/ 

کـــن ســـخن را در نیابـــد گـــوش خـــر«. 
گـــوش و چشـــم و دل و ذهـــن و ضمـــری مـــا یـــک عیـــب و ایـــراد 
دیگـــر هـــم دارنـــد. چراغ قـــوه را اگـــر در روز روشـــن بیهـــوده روشـــنش 
بگذاریـــد، شـــب، موقعـــی کـــه الزمـــش داریـــد قـــوه اش متـــام شـــده 
قوه هـــای  بـــا  هـــم  مـــا  بزدایـــد.  را  تاریکی تـــان  منی توانـــد  دیگـــر  و 
الکـــی مصرفشـــان  را  آن هـــا  را کـــرده امی.  مهـــن کار  وجودی مـــان 
کـــرده امی؛ حـــاال کـــه نیازشـــان دارمی تـــاب و تـــوان ندارنـــد. آن قـــدر از 
حرف هـــای ســـطحی و بی خاصیـــت پرشـــان کـــرده امی، آن قـــدر روی 
هـــم روی هـــم خـــوب و بـــد، زشـــت و زیبـــا، غـــث و مســـن، تلنبـــار 
کـــرده امی کـــه دیگـــر جایـــی بـــرای حـــرف حســـابی منانـــده. دملـــان شـــده 
اســـت عـــن گوشـــی های موبایلمـــان. نفهمیـــده، نســـنجیده آن قـــدر 
پـــرش کـــرده امی، حـــاال کـــه دلـــدار می خواهـــد  از پیام هـــای الکـــی 
پیامـــی بفرســـتد، »ممـــوری ایـــز فـــول« شـــده اســـت. دیـــروز تلگـــرام 
گوشـــی ام بـــاال منی آمـــد. گفـــت کـــه بـــاالی هزارتـــا پیغـــام خنوانـــده 
امـــا  هـــم هســـت  این هـــا حتمـــا حـــرف حســـابی  دارد. البـــه الی 
بـــن حرف هـــای کشـــکی و پشـــمی مدفـــون اســـت و دسرســـی 
بـــه آن ممکـــن نیســـت. در عـــامل واقـــع هـــم مهـــن اســـت. الکـــی 
الکـــی مموری مـــان را پـــر کـــرده امی؛ حـــاال کـــه موقـــع شـــنیدن پنـــد پـــری 
داناســـت، آن را منی شـــنومی. مـــا این قـــدر از چیزهـــای دیگـــر پـــرمی 
کـــه دیگـــر جـــا بـــرای حـــرف حســـاب منانـــده. از ایـــن جهـــت اســـت 
کـــه بایـــد مراقبـــت کنیـــم کـــه در ایـــن فراوانـــی نصیحـــت، حرف هـــای 

تکـــراری و مـــال آور نزنیـــم. 
نکتـــه آخـــر. خوشـــا بـــه حـــال جان هـــای شـــیفته. صاحـــب جـــان 
ناصـــح خردمنـــد منی مانـــد. »بـــرگ  اجـــال  نـــزول  منتظـــر  شـــیفته 
ــیار/ هـــر ورقـــش دفری ســـت معرفـــت  ــبز در نظـــر هوشـ درختـــان سـ
ــه حالـــی ات  ــا حالـــی  بـ ــبز کافـــی  اســـت تـ کـــردگار«. یـــک بـــرگ سـ
کنـــد. فضیـــل رمحه اهلل علیـــه کـــه باشـــی، از دل کاروان صـــدای قـــرآن 
بـــه گوشـــت می رســـد و حـــال و روزت را عـــوض می کنـــد. امل یـــان 
للذین آمنوا ان ختشـــع قلوهبم لذکر اهلل... نیوتن که باشـــی، ســـیب 
هـــم بـــا زبـــان بی زبانـــی راه هدایـــت را جلـــوی پایـــت می گـــذارد. 
قـــرار  الزامـــا ناصحـــن نکته ســـنج  ابـــواب حکمـــت و معرفـــت را 
نیســـت بـــه رومیـــان بگشـــایند. گاهـــی از پشـــتکار مـــوری ضعیـــف 
می شـــود درســـی جـــدی و ارزمشنـــد گرفـــت. بی جهـــت نبـــود کـــه 
ســـلیمان بـــا چنـــان حشـــمت نظرهـــا بـــود بـــا مـــورش. گـــوش شـــنوا 
کـــه داشـــته باشـــی، نصیحـــت مـــور را نیـــز می شـــنوی. بـــه جـــای 
ــد قابلیـــت  ــرد. بایـ ــتاق نصیحـــت کـ ــا را مشـ نصیحـــت بایـــد جان هـ
آن را پیـــدا کنیـــم تـــا گومشـــان حکمت هـــا را بشـــنود؛ چشـــممان 
را  لربیـــز  و  و ضعیـــف  ممـــوری خســـته  ایـــن  ببینـــد.  را  معرفت هـــا 
ــیحادم اســـت  ــه »طبیـــب عشـــق مسـ ــرد وگرنـ بایـــد فکـــری برایـــش کـ

و مشـــفق لیـــک چـــو درد در تـــو نبینـــد کـــه را دوا بکنـــد«؟   

خملص مشا سردبری
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»شهر اسامی« مفهوم روشن و واضحی 
نیست که در ذهن مهه مصداق معلوم و 
قابل تشخیص داشته باشد. در ظاهر، 
شهر اسامی، شهری است با منادهای 

اسامی و معماری متناسب با آموزه های 
اسامی. در باطن، شهری است امن و 
سامل که شهروندانش، اعم از مسلمان و 

غریمسلمان، از زندگی فردی و مجعی شان 
راضی اند. شهر اسامی را شهر مناسبات 

اسامی هم نامیده اند و گفته اند اگر در 
شهری دروغ و هتمت و ریا و ربا و ارتشا 
و فحشا به حد وفور به چشم بیاید، آن 

شهر اسامی نیست، حتی اگر »جامع« 
و »نظامیه« و »حمتسب« داشته باشد. 

شنیده ام که دو تن از حمققن کشور، 
مهن طور حمض تفنن، حتقیق مفصلی 

کرده اند تا میزان اسامی بودن کشورها 
را حماسبه کنند. آن ها به کیفیات اسامی 

و غریاسامی منره  داده اند و در ابعاد 
حقوقی و اقتصادی و حمیط زیستی و 

اخاقی و از این قبیل دست به سنجش 
زده اند و پس از طی مراحل حتقیق، به 
نتاجیی غریب و تأمل برانگیز رسیده اند: 

کشورهای اسامی، اسامی نیستند و 
بعضی کشورهای غریاسامِی متمدن و 

مرقی، اسامی اند. جدای از این حتقیق، 
در عامل واقع هم کشورها و شهرهای 
اسامی عموماً نسبتی با آموزه های 

اسامی ندارند؛ مثًا دستور موکد دین 
است که مهه جا پاک و پاکیزه باشد. حتی 

نظافت را از ضروریات امیان مشرده اند و 
حکم کرده اند که »النظافهًْ من االمیان«، 
درحالی که عموم شهرهای اسامی نه 

تنها متیز نیستند بلکه مقدمات متیزی را هم 
رعایت منی کنند. اسام با تکدی گری 
میانه ای ندارد و سازوکار مخس و زکات 
به گونه ای است که می تواند از جامعه 
فقرزدایی کند و تکدی گری را از بن 

بربد، مع ذلک شهرهای اسامی مملو از 
عاجز و علیل و گداست. گدای سامره 

از فرط کثرت و بدپیلگی و کاربرد، به  
َمَثل سایر بدل شده است. وفور گدا در 
شهرهای زیارتی مسبوق به سابقه است. 
سعدِی جهان دیده هم از دیدن متکدیان 
در ممالک اسامی زبان به انتقاد گشوده 
است که: »گر گدا پیشرو لشکر اسام 
بـُوَد/کافر از بیم توقع برود تا در چن«. 

دستورهای مصلحانه ای مثل انفاق و اکرام 
و اهتمام به امر مسلمن کجا، جتمع 

گدایان ریزودرشت در سوق  املومنن کجا؟
در اکثر سفرنامه های اروپارفتگان دورة 

قاجار، یک مفهوم کلیدی، تکرار می شود 
و آن این است که غربی ها در پریوی 
از دستورهای قرآن و هنج الباغه از ما 

مسلمانان ساعی تر و جدی ترند. آن ها 
جز دو موضوع بی حجابی و اختاط 

زن و مرد، که عمدتاً به مذاق شان خوش 
منی آمده، باقی مظاهر شهری را  صورت 

بالفعل آموزه های بالقوه اسامی  دانسته اند. 
مهن مفهوم دستمایه نویسندگان و 

منتقدان اجتماعی آن روزگار، بلکه این 
روزگار شده است. مریزاحبیب اصفهانی 
در گزارشش از ایران دوره قاجار از قول 

حاج بابا، در فصلی  که تفاوت های 
ایرانیان و غربیان را برمی مشرد، در آمیزه ای 
از جد و هزل می گوید: »غربی ها شراب 
را حال می دانند، اما کم می خورند و ما 
حرام می دانیم، اما بسیار می خورمی.« این 
شوخی را اخریا یکی از خطبای مشهور 

هتران هم روی منرب تکرار کرده و به 
مستمعن شیعه و مسلمانش هشدار داده 
که در آداب مسلمانی از اروپایی ها عقب 

نیفتند. در این شوخی حقیقت تلخی 
هنفته است که باعث شده نام کشورهای 
اسامی، در حتقیق فوق االشاره، از صدر 

ادامه پرمی در صفحه 5 

معدودی از مشا 
رفقای مهربان 
و پیگری را در 

منایشگاه مطبوعات 
دیدم. من البته 

حضور پررنگی در 
منایشگاه نداشتم. 
دمل می خواست 
بیشر و جدی تر 
در غرفه کرگدن/ 

اعتماد می نشستم. 
اما نشد. کار و بار 

روزانه مانع از آن 
شد که فارغ بال در 
خدمتتان باشم و 
شخصا با چای 
و  بیسکوییت 

پذیرایی تان کنم و 
سواالتتان را جواب 
بدهم و انتقاداتتان 

را به گوش جان 
بشنوم. البته مناینده 
تام االختیارم، رامبد 
خانلری از صبح تا 
شب آن جا بود. 

کلی هم از مشا برامی 
پیغام و پسغام آورد. 

یکی، دو روزش 
هم عاطفه مرآتی 
و الله غزالی در 

غرفه نشستند و با 
مشا ماقات کردند. 
ایشان هم گفتند که 
چه گفته اید و چه 

خواسته اید. البته من 
واقعا ممنون لطف و 
حمبت مشا هستم. 
خودم یک بعد از 

ظهر که آن جا بودم 
کلی آدم فرهیخته 

باصفا و دانا دیدم. 

شهِریارانراچهشد؟
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فایده گفت وگوی علمی در 
جامعه ای که عادت به آن ندارد!

 مهدی زارع

سیاهمشق/گزارشاقلیت

اجنمن »ترویج علم ایران« مراسم هفته »ترویج علم« 
را برای چهارمن سال متوالی برگزار کرد. در مهن 
ابتدای مقال توضیح دهم که جایزه ترویج علم ایران 
رضا  دکر  مانند  1376بزرگانی  سال  در  را 
منصوری، دکر تابش، دکر منصور وصالی و خامن 
نوش آفرین انصاری و آقایان رضا روحانی و شهرداد 
مریزایی پایه گذاری کردند و مهن مجع در سال 
1378 پایه گذار اجنمن ترویج علم ایران شد. این را هم اضافه کنم که ترویج 
علم، یعنی ترویج تفکر علمی برای عموم مردم و نه فقط برای قشر متخصص 
و دانشگاهی. اجنمن ترویج علم ایران که نگارنده از اسفند 1390 به عنوان 
عضو هیئت مدیره در آن فعال است، برگزارکننده برنامه این هفته و جایزه آن 
بود که امسال از 16 تا21 آبان در مرکز مهایش های برج میاد هتران برگزار 

شد. 
سواالتی که مهیشه در این مورد از ما پرسیده می شود، این هاست: آیا واقعا 
در کشور ما این مهه پتانسیل برای برگزاری »یک هفته کامل« در مورد 
رویدادهای حوزه عمومی سازی علم وجود دارد؟ آیا برگزاری مهایش ها در 
هتران و در جای نسبتا شیک و بدمسری)مانند برج میاد( برای بسیاری از 
مردم مفید است؟ آیا آن قدر کار و فعالیت در کشور اجنام می شود که ساالنه 
بتوانیم به افرادی )حدود شش تا هشت نفر( جایزه ترویج علم بدهیم؟ آیا ما 

واقعا مهه فعالیت ها را در کشور به ویژه شهرستان ها رصد می کنیم؟
سواالتی از این دست مهواره مطرح است و ما هر سال در هیئت مدیره 
اجنمن در مورد این موضوع گفت وگو و حبث مفصل کرده امی. حتی در سال 
گذشته چند حبث پانلی)حبث آزاد( با حضور صاحب نظران و برندگان 
قبلی جوایز ترویج علمی ایران برگزار کردمی و از مجع بندی های آن حبث ها در 
حنوه ساماندهی برنامه امسال فایده های فراوان بردمی. ولی واقعیت این است 
که هرچه تاش کنیم به هر حال گوشه ای از کار ناقص است! شاید در 
کشوری که گفت وگوی علمی به صورت معمول وجود ندارد و اساسا به غری 
از چند رشته علمی خاص )مانند فیزیک و ریاضی( ما چیزی سازمان یافته 
به عنوان »جامعه علمی« در رشته ها و حوزه های خمتلف ختصصی ندارمی، 
جور کردن یک هفته برنامه علمی )صبح و بعد از ظهر شامل نشست، 
منایشگاه، میزگرد، پانل و...( کاری اغراق آمیز به نظر بیاید. ولی برنامه هایی که 
در طول هفته ترویج علم برگزار می کنیم واقعی و بر اساس مسائل و سواالتی 
است که در حوزه علم و جامعه وجود دارند. از سوی دیگر می دانیم که برج 
میاد برای مهه مردم ایران )حتی بسیاری از مردم هتران( بدمسری به نظر بیاید. 
)گرچه اگر کسی در هتران باشد، دسرسی به حمل برایش آسان است و 
برنامه های ما هم متاما جمانی.( ضمنا شهرداری هتران در چهار سال گذشته 
با اجنمن ترویج علم ایران مهکاری داشته و این فضا را بدون دریافت وجه در 
اختیار اجنمن قرار داده است. از سوی دیگر می دانیم که افراد شاخص و 
معروف در زمینه ترویج علم تعداد مشخصی هستند که در چند دوره اول 
برگزاری جایزه، مهگی برای دریافت جایزه انتخاب می شوند و در سال های 
بعدی باید به دنبال افراد فعال و شاخص بگردمی که واقعا در این زمینه تاش 
کرده باشند. ما نریوی سازمان یافته و تشکیاتی برای جست وجو در کشور 
ندارمی ولی هر سال، هم برای معرفی منتخبان و کاندیداهای احتمالی اعام 
عمومی می کنیم و هم به سازمان هایی مانند وزارت آموزش و پرورش اطاع 
می دهیم که اگر معلمان و فعاالن آموزشی و تربیتی در زمینه ترویج علم در 
سراسر کشور دارند و قابل معرفی اند، به ما کمک کنند. البته باز هم ممکن 
است که بعضی از مروجان واقعی علم را نبینیم و آن ها در پوشش برنامه های 
خمتلف پایشی ما قرار نگریند ولی به هر حال »آب دریا را اگر نتوان کشید/ 

هم به قدر تشنگی باید چشید«.
برنامه های امسال از نظر استقبال خماطب حداقل در بعضی از جلسات 
با نکته ای مواجه شد؛ در عصر روز چهارشنبه بیستم آبان سازماندهی و 
مدیریت جلسه ای با عنوان »تغیری اقلیم و حبران آب در ایران« را بر عهده 
داشتم. برای اولن بار احساس کردم که سالن ما که حدود 50 صندلی 
جا داشت به طور کامل پر شد و چند نفر هم جمبور شدند در خبش هایی 
از برنامه ایستاده سخنرانی ها و حبث های داغ مطرح شده در این جلسه را 
دنبال کنند. شاید عجیب به نظر بیاید که چرا ذوق زده شده ام ولی واقعیت 
آن است که شروع تدرجیی جدی گرفته شدن گفت وگوی علمی در مورد 
مسائل مهمی مانند تغیری اقلیم و حبران، آن هم از سوی خماطبان این موضوع 
واقعا شوق برانگیز است. خمصوصا که خماطبان آن قدر در پرسش و پاسخ ها 
اصرار داشتند و جلسه را ادامه دادند که به جای ساعت 18، که پایان از 

قبل اعام شده برنامه بود، ما سالن را در ساعت 19:20 ترک کردمی.
به باور من جامعه علمی و ختصصی ما به تدریج به مسائل اصلی و مهم 
خود با حضور در چنن نشست هایی واکنش مناسب نشان می دهد. این 
حضور نشان از شروع فرایند امهیت یافن گفت وگوی علمی و جدی گرفن 
تعقل و واقع بینی و جست وجوی راه حل برای مسائل امروز و آینده مان از 
طریق علم است. تا در این زمینه با حضور متخصصان و صاحب نظران 
مترین نکنیم و موضوعات چنن گفت وگوهایی به تدریج برای افکار عمومی 
مطرح نشود، به باور من مسئله جست وجوی راه حل بر مبنای واقعیت های 
موجود و تدبری عقانی برای معضلی مانند خشکسالی به دغدغه جامعه 

تبدیل خنواهد شد.  

»راستی چرا؟...«
پابلو نرودا
ترمجه امحد پوری
نشر چشمه
1388 

پابلو نرودا 
معروف ترین و 
شناخته شده ترین 
نام در بن شاعران 
جهان است و 
متام شعرهایش به 
زبان فارسی ترمجه 
شده است و 
مرمجان بی مشاری 
آثار دیگرش را 
ترمجه کرده اند و 
از آن میان کتاب 
»راستی چرا؟...« 
مجع وجور جزو 
هبرین  جمموعه های 
ترمجه شده از این 
شاعر است. این 
شاعر شیلی تبار 
سال ها به عنوان 
سیاستمدار هم برای 
کشورش فعالیت 
کرد و سال ها تبعید 
را هم به جان خرید 
ولی هیچ گاه از 
سرودن شعر غافل 
نشد و حاصل این 
ممارست جمموعه ای 
پر و پیمان است 
که به صدها زبان 
ترمجه شده است 
و شیفتگان شعر 
اسپانیایی را خشنود 
ساخته است.

کمیسیاست

یــک. بــرای ســعودی ها خیلــی گــران متــام شــده 
درخواســت کمــک  پاکســتان  کــه 

بــرای  را  امــارات  و  عربســتان 
مهراهــی در جنــگ میــن رد کــرده 
اســت. آن هــا بســیار خشــمگن 

شــده اند. 
هفتــه گذشــته، ژنرال هــای ارتــش 
ســعودی  عربســتان  و  پاکســتان 
در جریــان یــک رزمایــش مشــرک 

چیــز  مهــه  دیــدار کردنــد.  هــم  بــا 
خــوب بــه نظــر می رســید. پــس چــه 

شــد؟ 
آوریل )اردیبهشــت( گذشــته، پارملان پاکســتان 5 روز جدال ســخت 
را از ســر گذرانــد. عربســتان و امــارات متحــده عربــی تــازه بــه میــن 
نــریوی نظامــی  محلــه کــرده بودنــد. آن هــا از پاکســتان درخواســت 
کردنــد. نــه امــارات و نــه عربســتان، هیچ کــدام ظرفیــت جنگ افــزار 
زمینــی را ندارنــد امــا جنگجویانشــان در نربدهــای هوایــی وضعیــت 

خوبــی دارنــد. 
پارملان پاکســتان با رای خود، شــاهزاده های ســعودی را شــگفت زده 
کــرد. مناینــدگان پارملــان بــه اتفــاق آرا وعــده دفــاع از کشــور عربســتان 
را بــه عنــوان ســرزمن مکــه و مدینــه دادنــد. آن هــا از ســازمان ملــل و 
ســازمان مهکاری کشــورهای اســامی خواســتند که شــرایط الزم برای 

آغــاز مذاکــرات آتش بــس را فراهــم کننــد. 
مهم تریــن خبــش از بیانیــه آن هــا، مــاده 8 بــود: »پارملــان مایــل اســت 
کــه پاکســتان در جنــگ میــن بی طرفــی اش را حفــظ کنــد تــا بتوانــد 

نقــش دیپلماتیــک فعاالنــه ای در ایــن حبــران داشــته باشــد.« 
ســاده اگــر بگوییــم، جــواب پاکســتان بــه عربســتان و امــارات یــک 
مجلــه بــود: نــه! خــب معلــوم اســت کــه انــور قرقــاش، وزیــر مشــاور 
را  پاکســتان  تصمیــم  و  بشــود  شــاکی  امــارات  خارجــی  امــور  در 
رســیده کــه  بــه کجــا  دنیــا  بدانــد. کار  و خطرنــاک«  »غریمنتظــره 
تصمیــم یــک کشــور بــرای جننگیــدن، خطرنــاک تلقــی می شــود! ایــن 
آقــای قرقــاش یــک چیــز دیگــر هــم گفتــه: پاکســتان بــا ایــن  کار بــا 

ایــران مهدســت شــده. عجــب! 
عربســتان هــم صــاح بــن عبدالعزیــز  بــن حممــد الشــیخ )دقیقــا بــا مهــن 
اســم طوالنــی( وزیــر امــور مذهبــی اش را بــه پاکســتان فرســتاد. در 
اســام آباد گفتــه می شــود کــه او بــه قصــد ســرزنش نــواز شــریف، بــه 

دلیــل تصمیــم پارملــان، بــه پاکســتان آمــده بــود.
خنســت وزیــر پاکســتان هــم تــوی رودربایســتی گــری کــرده و گفتــه بیانیــه 
پارملــان بــد فهمیــده شــده و پاکســتان خــودش را ملــزم بــه محایــت از 
عربســتان در جنگ »تدافعی« )!( می داند. اما مســئله این جاســت 
کــه پارملــان پاکســتان اجــازه نــداده ســربازان ایــن کشــور در جنگــی 

»هتامجــی« شــرکت کننــد. 
احتمــاال جــز آل ســعود و متحدانــش در خلیج فــارس، هیچ کــس 
پیــدا منی شــود کــه جنــگ علیــه میــن را »تدافعــی« بدانــد. امــا داســتان 
نــواز شــریف فــرق می کنــد. او گذشــته ای دارد کــه کارش را ســخت 
می کنــد. ۱۶ ســال پیــش، زمانــی کــه شــریف موفــق نشــد ژنــرال پرویــز 
مشــرف را کنــار بزنــد، صندلــی خنســت وزیری را از دســت داد و بــه 
عربســتان گرخیــت. او تــا ســال ۲۰۰8 و بازگشــت بــه پاکســتان در 
شــهر جــده زندگــی کــرد. حــاال بــرای عربســتان گــران متــام شــده کــه 

چــرا پاکســتان دســت رد بــه ســینه اش زده. 
پاکســتان و عربســتان قبــا روابــط تنگاتنگــی داشــتند.  ســال ۱۹۶۹ 
بــه  پاکســتان نریوهــای عربســتان را در محلــه  هواپیماهــای جنگــی 
میــن جنوبــی مهراهــی کردنــد. در دهه هــای بعــد هــم نریوهــای نظامــی 

پاکســتان مکــررا در عربســتان حضــور داشــتند. 
در دهــه ۱۹8۰، نریوهــای تنــدرو بــا پــول عربســتان بــرای جنــگ بــا 
شــوروی بــه افغانســتان رفتنــد. ایــن پیونــد بــا پــول و خــون پیــش رفتــه. 

پــس چــرا پاکســتان حــاال راهــش را جــدا کــرده؟ 
جــواب دم دســتی اش ایــن اســت کــه پاکســتان خــودش درگــری جنــگ 
در اســتان وزیرســتان اســت و ایــن جنــگ بــا هــر کــه باشــد، بــا طالبــان 
نیســت. کیســت که نداند خبش بزرگی از ارتش پاکســتان از طالبان 

محایــت می کنــد؟ 
پاکســتانی  ارشــد  دیپلمــات  یــک  امــا 
اعتقاد دیگری دارد. او می گوید 
خبش هایــی  پیــش  مــاه  چنــد  از 
دربــاره  پاکســتان  ارتــش  از 
عربســتان  درگریی هــای  ماهیــت 

کرده انــد.  پیــدا  نگرانی هایــی 
واقعیــت ایــن اســت کــه پاکســتان 
قبــا بــه انگیــزه »دفــاع از اســام« 
بــا عربســتان در جنگ هــا مهراهــی 
دولتمــردان  نــگاه  از  امــا  می کــرد، 
در  عربســتان  انگیــزه  پاکســتان، 
اختافــات  میــن،  در  چــه  و  ســوریه  در  چــه  اخــری،  جنگ هــای 

اســت.  ســنی   - شــیعی 
پاکســتان کــه خــود درگــری اختافــات فرقــه ای اســت، دوســت نــدارد 
خــود را درگــری جنــگ میــن کنــد. هفتــه پیــش فرمانــده ارتــش پاکســتان 
کــه خمالــف ورود کشــورش بــه جنــگ میــن اســت، بــه عربســتان ســفر 
کــرد و بــا ســلطان ســلمان و مهتایــش دیــدار کــرد کــه »رابطــه نزدیــک 
دو کشــور دوســت و بــرادر« را بازســازی کنــد. ایــن اقدامــی مسبلیــک 

بــود کــه بیــش از پیــش اختــاف ایــن دو بــرادر را نشــان می دهــد. 
داده کــه  را  نفــس  بــه  اعتمــاد  ایــن  پاکســتان  بــه  چیــزی  چــه  امــا 
بــه  درخواســت عربســتان را رد کنــد؟ پاکســتان در ۲ ســال اخــری 
حمــور چــن و روســیه نزدیــک شــده. در نوامــرب ســال ۲۰۱۴ روســیه 
امضــا کردنــد.  نظامــی«  »مهــکاری  تفامهنامــه  یــک  پاکســتان  و 
ایــن تفاهنامــه یــک خبــش حمرمانــه هــم داشــت کــه مربــوط بــه خریــد 

بــود.  روســیه  از  جنگ افــزار 
چن نیز متعهد شــده ۴۶ میلیارد دالر در پاکســتان ســرمایه گذاری 
پاکســتان  ارتــش  بــه  آن  از  قابل توجهــی  خبــش  احتمــاال  کنــد کــه 
موجــودی  تنهــا  ســعودی ها  پــول  حــاال  یافــت.  اختصــاص خواهــد 
بــازار نیســت. بــه مهــن دلیــل اســت کــه پاکســتانی ها دیگــر مایــل 

نیســتند چشم بســته از عربســتان محایــت کننــد. 
دو. در حالــی کــه حتــی احتادیــه اروپــا بــرای اولــن بــار اســرائیل را 
حتــرمی کــرده، اوبامــا تصمیــم گرفتــه پــول و اســلحه بیشــری در اختیــار 
در  اوبامــا  بکشــد.  را  فلســطینی ها  راحت تــر  تــا  بگــذارد  اســرائیل 
دیــدار چنــد روز پیــش خــود بــا نتانیاهــو در کاخ ســفید، موافقــت 
ضمنــی خــود را بــا درخواســت افزایــش 5۰ درصــدی کمــک ۱/5 

میلیــارد دالری آمریــکا بــه اســرائیل اعــام کــرد.
بــا ایــن اوصــاف، بیــش از نیمــی از بودجــه نظامــی خارجــی ایــاالت 
متحــده در ســال ۲۰۱۶ بــه اســرائیل اختصــاص داده خواهــد شــد. 
ایــن البتــه تنهــا خبشــی از کمک هــای مالــی آمریــکا بــه اســرائیل اســت. 
بلــوک  بودنــد، 8  ســفید  در کاخ  نتانیاهــو  و  اوبامــا  هنگامــی کــه 
آن ورتــر یــک جــراح نــروژی کــه هــر ســال از طــرف دانشــگاه  مدتــی را 
در بیمارســتان الشــفا در غــزه می گذرانــد از خرابی هــا و آالم بشــری 

کــه ایــن دالرهــا بــه مهــراه مــی آورد، گفــت. 
دکــر مــدز گیلــربت از رعــب و وحشــتی کــه محلــه 5۱ روزه اســرائیل 
در غــزه در تابســتان ۲۰۱۴ رقــم زد گفــت؛ این کــه محــات مــرگ آور 
اســرائیل بــا تســلیحات آمریــکا اجنــام می شــد؛ این کــه محلــه اســرائیل بــه 
غــزه در ســال ۲۰۱5، 5۰۰ درصــد از محلــه ســال ۲۰۰۹ قوی تــر 
بــود. او در ســال ۲۰۱۴ در الشــفای غــزه کار می کــرد کــه ارتــش 
اســرائیل بــا 5۰ هــزار بــار گلوله بــاران و بیــش از ۶ هــزار محلــه هوایــی 
بــه غــزه محلــه کــرد و بیــش از ۳5۰۰ ســاختمان، از مجلــه 5۰ درصــد 

بیمارســتان های غــزه را نابــود کــرد.
 55۱ مجلــه  از  فلســطینی   ۲۲5۰ روزه،   5۱ جنــگ  پایــان  در 
کــودک و ۲۹۹ زن جــان خــود را از دســت دادنــد، ۳5۰۰ کــودک 
فلســطینی جمــروح شــدند و یــک میلیــون کــودک و جــوان کــه در غــزه 
زندگــی می کردنــد، عمیقــا از محــات آســیب دیدنــد. ۶۰ درصــد از 
یــک میلیــون و 8۰۰ هــزار نفــری کــه در غــزه زندگــی می کننــد زیــر 

۲۲ ســال ســن دارنــد. 
اکثــر ایــن تلفــات نتیجــه دالرهایــی اســت کــه در کاخ ســفید معاملــه 

می شــوند؛ 8 بلــوک آن طرف تــر از حمــل اقامــت دکــر گیلــربت. 

 رها حقیقی

داستان یک جدایی
چه چیزی باعث شد پاکستان با اعتماد به نفس عربستان را جا 

بگذارد؟ آیا پای روسیه در میان است؟
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فهرست کشورهای واقعاً اسامی حذف 
شود.

حضرت امری)ع( آن قدر بر نظم تأکید 
می فرمودند که حتی در واپسن حلظات 

حیاتشان به فرزندان و شیعیانشان سفارش 
کرده اند: »اوصیکم بتقوی اهلل و نظم 

امرکم.« نظم را به هر معنایی که بگریمی 
جوامع اسامی از آن بی هبره اند و به 
جایش غربی ها مناد نظم و نسق اند. 

ممکن است منتقدان غرب، نظم غربی را 
نظم تکنولوژیک و آزاردهنده و مال آور 
و خمالف طبع و فطرت انسانی بنامند و 
آن را مصداق نظم مورد نظر حضرت 
امری)ع( ندانند، سلمنا؛ اما منی توانند 

منکر این واقعیت  بشوند که بی قاعدگی 
و بی نظمی در کشورهای اسامی  امری 
هنادینه است. حتی برای این بی نظمی ها 

لطیفه ساخته اند و بعضی وقایع را به 
مثل سایر بدل کرده اند. فی املثل داستان 

می سازند که جهنم ما با آن ها که 
پیشرفته اند فرق دارد و در اولی از شدت 

شلختگی و بی نظمی کسی معذب 
منی شود و به سزای عملش منی رسد اما 

در دومی مهه چیز چنان سرجای خودش 
قرار دارد که ساکنن دوزخ راه گریز ندارند 

و ناچارند طعم زقوم و نیش غاشیه و 
نار هامیه را بچشند. جوک قری  و قیف 
شاید یادتان باشد که جهنم را بدل از 

ادارات بی نظم و سیستم فشل بروکراتیک 
جهان سومی گرفته و در آن هیچ وقت 
ملک عذاب منی تواند به وظیفه اش عمل 

کند ،چرا که یک روز قری هست و قیف 
نیست و یک روز قیف هست و قری 
نیست و یک روز که هم قری هست 

و هم قیف، شکنجه گر عامل نیست. 
توی ادارات چطور کارمندان از زیر کار 

درمی روند و دور مهی خوش می گذرانند، 
پس دوزخ ما نیز در زبان طیبت می تواند 
چنن جایی باشد، برعکس دوزخ آن ها 
که مو الی درز عذاب هایش منی رود. 

احتماال، کافی بوده است که مسلمانان 
ده ، دوازده دستور مقدماتی و اخاقی دین 
را، که اتفاقاً با اصول اخاقی و انسانی و 
عقلی مشرک است، به کار می بستند تا 
شهرهایی امن و سامل و مملو از آشتی و 
صلح پایه گذاری می کردند، اما در سایه 
غفلت از آموزه  ها شهرهایی ساخته اند که 
تا اسامی شدن فاصله ای بس شگفت 

دارند. ایراد کار کجا بوده است؟ آیا تقصری 
به گردن مسلمانان است؟ آیا مسلمانان 
را دمشنانشان ضعیف نگاه داشته اند تا از 

حتقق خبشیدن به آموزه های اسامی عاجز 
مبانند؟ ما، به خصوص طی صدسال 

گذشته، تقصریها را به گردن استعمار و 
نظام استعماری انداخته امی و معتقدمی که 

آن ها جلوی رشد و پیشرفت مان را گرفته اند 
و برای حفظ منافع پلیدشان، ما را دنبال 
فساد و تباهی فرستاده اند. به واقع هم این 

کارها را کرده اند؛ کار استعمار با استحمار 
پیش می رود، و البد ما را نیز تا توانسته اند 
ضعیف و عقب، نگه داشته اند. از اتفاق، 

قاطبة ممالک اسامی، استعماری اند و 
غربی ها از ظلم و تعدی و هبره کشی، 

چیزی در حقشان کم نگذاشته اند. 
از این حیث، بیداری اسامی معنایی 

ضداستعماری و ضداستکباری را نیز در 
خود منطوی دارد. از صدسال پیش، 

دعوت جدیدی به دین و مأثورات دینی 
باب شده است که با مبارزه با استعمار 
و جربان عقب ماندگی مازمت دارد. 
مسلمانان قریب به صدسال است که 
به امهیت داشته های خود پی برده اند و 
امیان به خود را الزمة مبارزه با استعمار 

دانسته اند. »مومن خود کافر افرنگ شو« 
اسراتژی مقدماتی مبارزه با استعمار و 

استکبار است. مع ذلک هنوز آنچنان که 
باید، مسلمانان نتوانسته اند از زیر بار حتقری 

و تضعیف و حتمری کمر راست کنند.
ادامه پرمی در صفحه 7 

چندتا از رفقای 
فیسبوکی هم آشنایی 
دادند، معلوم شد در 

عامل جماز بیش از 
این ها رفیقیم و بیش 

از این ها مهدیگر 
را  می شناسیم. 

رامبد فکر منی کرد 
کرگدنی ها  این قدر 

پیگری و دقیق و 
نکته سنج باشند. 

مهان روز اول، 
علی رغم خلوتی 

بیش از حد 
منایشگاه، مهان 
روزی که بازار 

مطبوعات عن 
عاقبت نسیه  فروشان 
افسرده و مغموم و 
بی حوصله بود، در 
بیشر غرفه ها هم 
مگس پر منی زد و 

هر کسی یک جوری 
سر خودش را گرم 
می کرد، زنگ زد 
و از چند خواننده 

حرفه ای کرگدن 
گفت که آمده 

بودند و نظر داده 
بودند و سام 

فرستاده بودند و 
راهنمایی کرده بودند 
و رفته بودند. رامبد 
تعجب کرده بود که 
چطور خواننده های 
کرگدن این مهه بر 
صفحات اشراف 

دارند و به کار و بار 
ما واقفند. مهکاران 
دیگرم هم به مهان 
اندازه ای که پشت 
پیشخوان اعتماد 
ایستاده بودند، 

حریت کرده بودند 
از این مهه مهراهی و 

پیگریی. 

 پژمان موسوی

روزنامه نگار و 
کتاب؛ دو فرضیه 

یک پرسش 
چند روزی است که بیست  و یکمن 
و  مطبوعات  منایشگاه  دوره 
یافته و دو، سه  پایان  خربگزاری ها 
روزی هم هست که هفته کتاب 94 
آغاز شده است؛ این مقطع زمانی به 
نظر هبرین فرصت است برای نگاهی 
دوباره به مقوله ای مهم اما مغفول؛ 
نکته ای که مهواره به الیه های رویی آن دقت و در ابعاد آن 
کنکاش شده و به الیه های زیرین و جدی تر آن کمر پرداخته 
نسبت  شود:  طرح  این گونه  می تواند  سوال  است.  شده 
روزنامه نگار و کتاب چیست؟ نوع دیگر طرح این سؤال می تواند 
این باشد که روزنامه نگار چگونه می تواند به افزایش سرانه مطالعه 
عمومی یاری برساند و چقدر میزان مهنشینی اش با کتاب 
می تواند این موضوع را تسهیل کند.  مسئله مهم این است که 
بی شک روزنامه نگار نقش مهم و موثری در میزان گرایش مردم 
به کتاب دارد و انتخاب و معرفی کتاب های خوب و قابل تأمل 
می تواند افکار عمومی و جامعه کتاخبوان را در گرایش به 
کتاب های خوب و دوری از کتاب هایی که فقط منتشر 
یاری بسیار برساند. مهچنن است  باشند،  می شوند که 
هشدارهای هر روزه روزنامه نگاران درباره تبعات کاهش سرانه 
مطالعه به 8 دقیقه در روز و فضیلت هایی که از ِقَبل مسئله از 
جامعه رخت برمی بندد. این  مسئله اما دو الیه پنهان و کمر 
مورد توجه هم دارد؛ الیه های پنهانی که بسیار مهم تر از این 
هشدارها و دغدغه هاست. یکی از این الیه ها به میزان مطالعه 
خوِد ما روزنامه نگاران برمی گردد. به واقع میزان مطالعه ما 
روزنامه نگاران چقدر است؟ مگر ما جزو مهان مردمی نیستیم 
که تنها 8 دقیقه در روز مطالعه می کنند و احتماال یکی، دو 
دقیقه از این میزان هم سهم ما می شود؟ اگر این گونه است - 
که ظاهرا آمار می گوید این گونه است - چه انتظاری از مردمی 
دارمی که میانگن روزنامه نگارانش شاید یکی، دو دقیقه در روز 
مطالعه می کنند و آن وقت هر روز کاغذ به موعظه و نصیحت 
اندر فواید کتاخبوانی سیاه می کنند؟ حتما در این بن هستند 
روزنامه نگارانی که کتاب مونس روز و شب های آن هاست و 
جزئی جدایی ناپذیر از زندگی شان، اما چه کنیم که مهیشه حق 
با »میانگن« است و میانگن روزنامه نگاران حتما با کتاب 
مأنوس و مهراه نیستند. در این وضعیِت به نظر حبرانی خوب 
است که جامعه روزنامه نگاران ایرانی کمی هم نقِد درون گفتمانی 
و درون گروهی کنند و ریشه های این بی اقبالی به کتاب را در 
میان هم صنفان و هم حرفه هایشان بکاوند و آن وقت در نقد 
دوری ایرانیان از کتاب و مضرات آن قلم فرسایی کنند. الیه دوم، 
رفیق بازی و حلاظ کردن »رانت« هایی است که ما روزنامه نگاران 
در معرفی و کنکاش پریامون برخی کتاب های منتشرشده دارمی. 
آیا هیچ گاه دقت کرده امی چرا بیشر کتاب هایی که در مطبوعات 
و روزنامه های ما منتشر می شوند از یک جنسند یا حتی از یک 
نویسنده؟ برخی کتاب های عزیزکرده های روزنامه نگارپسند مدام 
از این جمله به آن جمله و از این ستون به آن ستون معرفی و نقد 
می شوند و برخی کتاب ها از نویسنده هایی به  مراتب جدی تر و 
قوی تر از نویسندگاِن عزیزکرده، جایی البه الی سطور روزنامه ها 
و جمات ندارند. آیا در شرایطی از این دست، ما از خماطبان 
یا مهان افکار عمومی توقع اقبال بیشر و هبر به کتاب را دارمی؛ 
آن هم تنها به این دلیل که ما دملان خواسته است کتاب مورد 
عاقه یا برخوردار از رانتمان را به خورِد خماطب دهیم؟ در این 
مورد هم ذکر این نکته ضروری است که این قاعده حتما 
استثناهایی دارد و یک اصل کلی که متام نویسندگان بعضا 
صاحب نام را در بر بگرید، نیست. در این وضعیت به نظر 
می رسد نیاز فوری مطبوعات، کنکاش در چرایی اقبال کم 
روزنامه نگارانش به کتاب و واکاوی دالیل توجه تام و متام به 
برخی کتاب ها و بی توجهی به کتاب های نویسندگاِن کمر 
شناخته شده یا از حلقه رانت دور مانده است؛ نیازی که به نظر 
می رسد خیلی عاجل  و مهم تر از چرایی سرانه پاین مطالعه در 
است که  شرایطی  در  این ها  مهه   تازه  است.  مردم  میان 
روزنامه نگاران را در نسبتی مستقیم با باال و پاین رفن سرانه 
مطالعه کتاب بدانیم، وگرنه متام این فلسفه بافی ها جز هیچ برای 

هیچ خنواهد بود.  

حرفه؛روزنامهنگار

بهعنوانمثال

 مهدی استاداحمد

در نفت چه کیسه هاست بردوختنی
نه بوی قورمه سبزی می آمد، نه خربی از تاس کباب بود. نه 
کشک بادجمان به راه بود، نه آبگوشت بار گذاشته شده بود، 
اما دل هامان از شوق کودکانه می تپید. آن شب غذا حاضری 
بود. بچه که بودمی این اتفاق خیلی از شب ها می افتاد. نان یک 
طرف ماجرا بود و پنری و سبزی و کره و مربا و نیمرو و بقیه  
عزیزان طرف دیگر ماجرا بودند. حاال هم که نان یک طرف 
ماجراست و بوی قورمه سبزی هم منی آید، تصمیم بنده بر آن 
شد که این هفته آش خاصی نپزم و مشا را به این ستون، صرفا 

به صرِف اخبار متفرقه  هفته  رفته دعوت کنم.
»سید عباس عراقچی با شعارهای مداوم برخی از دلواپسان در 

منایشگاه مطبوعات مواجه شد.«
»سخنرانی مشرک زیباکام و وکیلی در سالن گفت وگوی 
منایشگاه مطبوعات با حضور چشمگری نریوهای میدانی 

دلواپسان دقایقی به تشنج کشیده شد.«
یکی از اتفاقات مهم هفته  رفته قهر و عدم حضور بعضی 
رسانه ها در منایشگاه مطبوعات بود. به مهن دلیل هواداران 
رسانه های مذکور در منایشگاه سرگردان شده بودند و غرفه ای 
برای بازدید نداشتند و این باعث شده بود که به فعالیت های 
حاشیه ای روی بیاورند. فعالیت های حاشیه ای مذکور البته 
گاهی بر من غلبه کرد. این نکته مهچنان نامعلوم است که 
دلیل اتفاقات حاشیه ای که ذکر آن رفت قوی بودن حاشیه بود 

یا ضعیف بودن من.
چرا زیباکام کفشاش کثیفه؟

عراقچی واسه  چی دوست ظریفه؟
مهیشه هست قدرت توی طرِح

سواالتی که طراحیش ضعیفه
»سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی: تصمیمی مبنی بر 

حذف کارت سوخت یا سوخن آن ها اباغ نشده است.«
خربی که خواندید موجی از شادی را بن مهوطنامنان اجیاد 

کرد. شهروندان ناباورانه خرب را می خواندند و دست به دست 
می چرخاندند. مردم باور منی کردند که واقعا می توانند بنزین 
لیری هزار تومان را مهچنان با کارت سوخت به قیمت لیری 
هزار تومان خبرند و بزنند. ممکن است در نگاه اول این طور به 
نظر برسد که وقتی دیگر خربی از بنزین 700 تومانی نیست 
کارت سوخت چه معنایی می تواند داشته باشد، اما در نگاه 
دوم مشخص می شود که بنزین زدن با کارت هومشند سوخت، 
به انسان حس مدرنیته می دهد و این حس بر کیفیت نازل 
بنزین غلبه می کند. شاید این توضیح الزم باشد که منظور 
از کیفیت نازل بنزین کیفیت خود بنزین نیست، بلکه منظور 
کیفیت دستگاه »نازل« بنزین است که البته معموال کیفیت 

نازلی دارد و باعث سرریز و هدررفت بنزین می شود.
در نفت چه کیسه هاست بردوختنی
در پمپ چه نکته هاست آموختنی
»ای بی خرب از سوخته و سوختنی«

بنزین زدنی بود نه اندوختنی
»تكلیف كاه قرمزی 95 روشن نیست. یکی از مسئوالن 
سیما اعام کرد هنوز هیچ چیز درباره تولید و پخش كاه قرمزی 

مشخص نیست و تصمیمی گرفته نشده است.«
پخش این خرب مانند آب سردی بود که روی سر مردِم مسرور 
از خرب نسوخن کارت سوخت رخیته اند. تکلیف کارت 
سوخت روشن شده. تکلیف مسکن مهر روشن شده. 
تکلیف ادامه  واریز یارانه ها روشن شده. توافق تصویب شده. 
لغو حترمی ها کلید خورده. فقط تکلیف کاه قرمزی روشن نشده 

و این مسئله آدم را آزار می دهد.
از هیچ مقوله ای غمی در من نیست

اصرار نکن عزیز من اصا نیست
من مشکل خاصی ندارم، تنها

تکلیف کاه قرمزی روشن نیست.  

بادوستبهسرشد

 هارون یشایایی

اسب ها
بــرای کســانی کــه عشــق  ســینما 
دیدن فیلم دارند، جذاب است و 
فیلــم  تولیــد  در  آن هــا کــه  بــرای 
سینمایی، در هر ختصصی، نقش 
دارنــد،  عهــده  بــه  مســئولیتی  یــا 
دملشــغولی و خاطرات بیشــری به 
مهراه دارد؛ قبل از شروع فیلمربداری 
یــا در جریــان کار و حتــی پــس از امتــام پــروژه و در موقــع 

منایش. 
بــه کارگردانــی  تندبــاد«  مســری  »در  ســینمایی  فیلــم 
کارگــردان صاحب ســبک و کاربلــد و مشــتاق، مســعود 
جعفــری جوزانــی، ســال 1367 تولیــد شــد. ایــن فیلــم در 
لوکیشن های متعدد هتران، شریاز، نواحی کوچ ایات در 
جنــوب غــرب کشــور و دشــت های مســریم و مرودشــت 
فــارس و روســتای مهرگــرد فیلمــربداری شــد. مهــه افــراد بــرای 
اجــرای پــروژه در حــد فــداکاری حضــور یافتنــد و امکانــات 
کار بــا توجــه بــه شــرایط آن روزهــا بــه هبریــن شــکل فراهــم 
شد. در این فیلم نشانه هایی از نفوذ آملان و متفقن در 
جریان جنگ جهانی دوم در میان سران ایات و عشایر 
ایران و شکســت دردناک ارتش ایران در برابر متجاوزین 
به منایش گذاشته شد. قسمت دیگر این فیلم، مقاومت 
عشــایر و جوانان شــریاز و دیگر مناطق فارس در مقابل 

ایــن جتــاوز آشــکار بــود کــه تاریخ ســاز شــد.  
مهم تریــن صحنــه فیلــم، مبــارزه و جنــگ و درگــریی مــردم 
شریاز و محله به »کامپ« نظامی انگلیسی ها در استان 
فــارس بــود کــه در ایــن جنــگ و گریــز، خســارات فــراوان بــه 
ارتش انگلیس وارد آمد. در اجرای این صحنه، تعدادی 
اســب در محلــه هنایــی مــورد نیــاز هنــروران بــود. از هتــران 
مجعــا 9 راس اســب بــا زمحــت فــراوان بــه حمــل فیلمــربداری 
برده شد ولی این تعداد برای اجنام کار کافی نبود و چند 
اســب حملــی هــم در کنــار بقیــه اســب ها قــرار گرفتنــد و 
کارگردان راضی به ادامه کار شد. در این مرحله سخت، 
حممدعلی کنی مسئول تدارکات و مرحوم نیک طبع استاد 
سوارکاری و استاد استفاده از ترفند های حضور اسب ها 

در صحنه هــای جنــگ، زمحــات فــراوان کشــیدند. 
باالخــره فیلمــربداری بــه پایــان رســید و حتویــل اســب ها بــه 
صاحبــان آن هــا در شــریاز و هتــران بــه مشــکلی دســت 
و پاگــری تبدیــل شــد. اســب های حملــی بــه هــر تدبــری بــه 
صاحبانشان حتویل داده شد ولی انتقال 9 راس اسب از 

مهرگــرد فــارس بــه هتــران چالشــی خاطره انگیــز شــد. 
غــروب بــود و هــوا رو بــه تاریکــی می رفــت. بعــد از امتــام 
کار، گــروه فیلــم بــه شــریاز رفتــه بودنــد و چنــد نفــری 
بــرای ترتیــب دادن انتقــال اســب ها بــه هتــران در لوکیشــن 
حضــور داشــتند. کامیون هــای معمولــی را بــرای ســوار 
کــردن اســب ها تــدارک دیــده بودنــد امــا در عمــل معلــوم 
شــد ایــن کامیون هــا بــرای انتقــال اســب ها در مســریی 
طوالنــی مناســب نیســتند و امــکان ســوار کــردن آن هــا 
بــه کامیــون وجــود نــدارد. اســب ها دور هــم مجــع شــده 
بودنــد و گویــا فهمیــده بودنــد کــه کار بــه مشــکل برخــورده 
است و باتکلیف مانده اند. چشمانشان را به اطراف 
می گرداندنــد و بــا نــگاه نافذشــان بــه آدم هــای دور و بــر 
حالــی می کردنــد کــه »مشــا آدم هــای بی عرضــه هنــوز مــا را 
نشناخته و گز نکرده، پاره کرده اید و برای ما و خودتان 
آن هــا  نــگاه  ســرزنش  باری  درســت کرده ایــد.«  دردســر 

کامــا حمســوس بــود. 
شــب نزدیــک می شــد و بازگردانــدن اســب ها بــه حمــل 
نگهــداری قبلــی ممکــن نبــود. مهــه نگــران و دلواپــس بودنــد 
و رهــا کــردن اســب ها در بیابــان تــا صبــح فــردا غریممکــن 
بود. حاضرین مهه معتقد بودند که اسب ها صمیمی ترین 
دوســتان آن هــا در متــام مــدت فیلمــربداری بوده انــد و بــه 
تنهــا گذاشــن اســب ها رضایــت منی دادنــد. هرچــه شــب 
راه حــل کمــر  پیــدا کــردن  امــکان  می شــد،  نزدیک تــر 
می شــد. بعد از جر و حبث فراوان، دو نفر اسب شــناس 
فداکار داوطلب شدند تا صبح فردا در صحرا مبانند و با 
اسب ها مهدردی کنند و مهن کار را کردند که دستشان 

درد نکنــد! 
روز بعــد، کامیون هــای مناســب کار پیــدا شــد و اســب ها 

در روشــنایی روز بــه هتــران منتقــل شــدند.  
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اجاره نشین ها
 حامد اسماعیلیون

سیاهمشق/گزارشازشمالدنیا/3

یک  جای ماجرا را باید اصالح کنم. در واقع این 
اصالحیه کمک می کند ماجراهای جالب تری تعریف 
کنم. من نبودم که اول در هانوور کار پیدا کردم، بلکه 
مهسرم بود که برای اولنی آگهی سابقه  کار فرستاد و 
بالفاصله پذیرفته شد. در واقع تصمیم گرفتیم برومی 
هانوور که او کار را شروع کند و من مهان اطراف دنبال 
کار بگردم. برای رفنت به هانوور طبعا پیدا کردن خانه 
و بعد اسباب کشی الزم بود. متام وب سایت های اجاره  مسکن را بررسی کردمی. 
مورچه چی هست که کله پاچه اش چه باشد. چطور می شود در قصبه ای که 
شاید هزار تا هزار و پانصد خانه دارد، آپارمتان یا خانه  استیجاری پیدا کرد؟ 
چندتایی خانه البته در وب سایت ها برای اجاره پیدا می شد. کاچی به از هیچی 
بود؛ پس به صاحب خانه ها اعالم کردمی صبح فردا برای بازدید می آییم. اولی کناِر 
خیابان اصلی بود. شریین صد سالی از عمرش می گذشت. یادم هست چون 
خالی و مرتوک بود، تا زانو توی برف رفتیم تا به درش برسیم. بعد که حسابی 
خودمان را تکاندمی، خانه را نشامنان دادند. چطور می شود یک خانواده  طبقه  
متوسِط ایرانی را راضی کرد در خانه ای زندگی کند که ماشنی رختشویی ندارد و 
خیچالش از این خیچال های افقی است که آدم را یاِد سردخانه می اندازد؟ رفتیم 
سراغ گزینه دوم. خامن صاحبخانه که پنجاه ساله نشان می داد، توی سرما جلوی 
در منتظرمان ایستاده بود. سالم علیک کردمی و گفتیم برای دیدن آپارمتانش یا 
هرچه آمده امی. نگاهی به قد و باالی ما دو نفر و نصفی کرد و گفت: "می تومن 
بپرسم شغلتون چیه؟" جواب دادمی. یکدفعه صورتش سرخ شد و بنا کرد به 
عذرخواهی کردن. "نه. نه فکر نکنم اصال این خونه مناسب مشا باشه. نه... نه 
خونه من مطلقا مناسب مشا نیست." ما هم هی به خودمان نگاه می کردمی که 
نکند با لباِس رفنت به عروسی یا مهمانی شام آمده امی این جا، ولی طرف ادامه 
می داد: "خیلی ببخشید که این  مهه راه اومدین. کاش از اول گفته بودین..." ما 
راستش مانده بودمی چه کنیم. من پیشنهاد کردم خانه را ببینیم و او با اکراه پذیرفت. 
خانه دوطبقه کهنسالی بود که به لطایف احلیلی به خانه قمرخامن تبدیل شده بود؛ 
یعنی چهار واحد فسقلی در آن تیار کرده بودند. توی هر کدام یکی، دو اتاق 
و در هر واحد یکی دو جواِن احتماال آمسان ُجل که مشاغل فصلی داشتند یا 
اصال بیکار بودند، زندگی می کردند. بوی سیگار و غذای سوخته پیچیده بود 
و عکس های خال کوبی روی صورت روی دیوارها بود و موزیِک راِک پرسر و 
صدایی از واحد بغلی شنیده می شد. ُدممان را روی کوملان گذاشتیم و بریون 
آمدمی. مانده بودمی چه کنیم. مهان روز باید خانه پیدا می کردمی. گفتم برومی در 
کوچه ها بگردمی شاید نام و نشانی چیزی از خانه های اجاره ای پیدا کنیم. سال ها 
قبل تر یک  بار مهنی طوری در ماسوله گیالن بی پناه مانده بودمی و مردی که در 
کوچه ها می گشت برای من و دوستامن اتراقگاهی ارزان و متیز جسته بود. اما در 
آن برف و سرما نه جنبنده ای در کوچه ها بود، نه مرد سرگردانی در خیابان ها. 
قبلش به یکی، دو بنگاه امالک هم سر زدمی که دیدمی جز خرید و فروش هیچ 
کاری منی کنند. »یعنی چه؟ یعنی هیچ اجاره نشینی این جا نیست؟« از صاحبان 
کلینیکی که مهسرم را استخدام کرده بودند هم کاری برمنی آمد. کمی شرم و 
حیای شرقی مانع از کمک خواهی می شد و از طرفی می دانستیم مشکل آن ها 
نیست و خودشان حسابی به کار خودشان مشغولند و فرصت کمک ندارند. 
اول از مهه به خانه ساملندان سر زدمی. خانه ساملندان که می گومی، جمتمع وسیعی 
بود با خانه های یکی، دوخوابه که اغلب به ساملندان اجاره می دادند و پزشک و 
تشکیالت داشت. اما تابلویی جلوی در بود که می گفت دیگران هم می توانند 
اجاره کنند. پریمردی که مسئول بود، پتویی روی پا انداخته و زیر پتو یک هیرت 
برقی قامی کرده بود. نگاهی به لیستش کرد، نفس عمیقی کشید و گفت: "یه خرب 
خوب!" گفتیم: "بگو." دوباره نفسی کشید و گفت: "یکی از دوخوابه هامون 
چهار ماه و نیم دیگه خالی می شه. بالفاصله می توننی اسباب کشی کننی. یعنی 
مثال یه هفته بعد که اینا رفنت." یکی دیگر از خانه های ساملندان هم که رفتیم، 
شش ماه بعد زنگ زد و صدایی کهنسال از آن طرف گوشی گفت: "یه 
خوابه ای که می خواستنی، آماده شده!" حاال کدام بیچاره ای قالب هتی کرده و 
به آمسان اسباب کشیده بود، من منی دامن. آیا مشا می توانید از یک خانواده 
متوسط ایرانی انتظار داشته باشید به خانه ای کوچ کند که یک ُمرده، آن هم ُمرده 
غریبه، در آن زندگی می کرده است؟ کوچه گردی ادامه پیدا کرد. فکر کنم من 
اول تابلوی ساختمان »خط آمسان« را دیدم. در این مورد بنی دو نفر از دو نفر 
و نصفِی اقلیت ایرانِی هانوور اختالف هست، اما یادم هست که دفرت مدیر 
ساختمان را خیلی زود پیدا کردم و او که در دفرتش یا مهان خانه اش جلوی 
تلویزیون نشسته بود و داشت با سگش بازی می کرد، از دیدن قیافه های ما 
فوق العاده تعجب کرد؛ به مهان اندازه که یک اسکیمو وقتی دارد می رود یخ را 
برای ماهی گریی سوراخ کند، اول صبح جلوی خانه اش با یک کشاورز 
ساحل عاجی مواجه شود. ِمن و ِمنی کرد و گفت: "یه دوخوابه هفته پیش خالی 
شده." گفتم: "عالیه. مهونو می خوامی." گفت: "منی خواین ببیننی؟" گفتیم: 
"البته... البته برمی ببینیم، ولی فکر کنم اونو می خوامی" و مهه ا ش نگاهم به بریون 
بود تا در این فاصله مستاجر دیگری از راه نرسد. حق با او بود؛ گزینه 
فوق العاده ای نبود چون چهار پله پاینی می خورد تا برسی، اما پنجره های دل باز 
خوبی داشت. جلوی در نرسیده، من گفتم: "خوبه قرارداد رو بنویس." گفت: 
"صرب کن برمی تو." اما من می دانستم که این خانه یا آپارمتان یا هرچه، تنها 
چاردیواری خالی در این برهه حساس زمانی در قصبه هانوور است. پس به 
بیست دقیقه نکشیده، با ضمانت کتبی صاحبکار و پرداخت اجاره ماه اول و 
آخر و تقدمی چک ها، قرارداد امضا شد. مهه راضی به نظر می رسیدند و من در 
این فکر بودم که حاال چطور تری و ختته ها و اثاثیه اندکی را که در دو سال زندگی 

در تورنتو مجع کرده  بودمی، به آن جا، به ساختمان خط آمسان، بکشامن. 

»حماکمه سقراط«
اوتیفرون، دفاعیه 
سقراط، کریتون
افاطون
ترمجه لیلی گلستان
نشر مرکز

وقتی جهل بر 
عقل پریوز می شود 
حاصل جز تباهی 
نیست. تاریخ 
این واقعه را بسیار 
به خود دیده 
است. ولی یکی 
از مهم ترین آن ها 
حماکمه و کشته 
شدن سقراط 
بزرگ ترین استاد 
فلسفه به دست 
مهشهریانش است 
که درواقع یک 
تراژدی انسانی 
است. سقراط 
استاد فلسفه و 
معلم افاطون که 
هیچ اثر مکتوبی 
از خود برجای 
نگذاشته است 
بر اثر حسادت 
انسان های نادان 
حماکمه می شود و 
متام تاش هایش 
برای آگاه ساخن 
نوجوانان و جوانان 
علیه خودش 
استفاده می شود. 
کتاب شامل 
سه خبش است 
که خماطب در 
هر خبش شاهد 
صحبت ها و 
مناظرات سقراط با 
دیگران است ولی 
درهنایت سقراط 
بعد از دیالوگ 
با آدم ها حمکوم 
به نوشیدن جام 
شوکران می شود. 
اگر کسی کتاب 
مجهور افاطون 
را خوانده باشد 
می داند که بدون 
خواندن این کتاب 
درک آن دیگری 
سخت خواهد 
بود.

گفتوگو/آییندرویشـی

جراحت و خنجر، سیلی و صورت
گفت وگو با دکتر داریوش شایگان درباره بودلر

مالل پاریس و تصویر شهرهای بزرگ در ادبیات مدرن

سالهاپیشبودلرازماللپاریسگفتهبود.اینماللچهماللی
است؟آیامحدودبهشهریمانندپاریسمیشودیانیویورکوتوکیو

وتهرانو...همبااینماللروبروهستند؟
مسئله مال شهرهای بزرگ اولن بار توسط بودلر که شاهد تغیریات 
عجیب شهر پاریس بود، یعنی شهری که به مهت ناپلئون سوم و هومسان 
)جمری طرح مدرن کردن پاریس( از شهری قرون وسطی به یک شهر مدرن 
تبدیل می  شد، ابراز شد. والر بنیامن به خوبی در کتاب معروف خود، 
»شاعر غنایی در اوج کاپیتالیسم«، به این موضوع پرداخت. بنیامن معتقد 
است بودلر تنها شاعری است که به این تغیریات سرگ با جاذبه شعر 
غنایی »گل های بدی« پاسخ می دهد و در این کتاب متام حفره هایی را 
پر می کند که شاعران دیگر خالی رهاشان کرده بودند. او به تناقضات 
عجیب مدرنیته می پردازد و تغیریات عظیمی را که به وسیله سرمایه داری 
جدید بار آمده بود، حتلیل می کند. به نظر بنیامن، بودلر اصل شاعرانه 
خود را بر پایه »شوک« بنا هناد و در شعر بودلر با نوعی جتربه زیستی 
شوک )chokerlebnis( مواجه می شومی. این شوک هم در وجود 
خود شاعر به صورت مهاوردی و کشمکش درونی وجود داشت و هم 
از آشفتگی که مدرنیته در عرصه شهر پدید آورده بود، نشأت می گرفت. 
با وقوع حتوالت عظیم صنعتی و اجتماعی و نیز اخراع عکاسی، آثار 
هنری هاله ای را که مهواره بر گرد خود داشتند، از دست دادند و مهن 
شوِک برخاسته از زایل شدن هاله بود که هیچ کس به شدت بودلر به آن 
حساسیت نشان نداد. او کوشید از دست رفن هاله را به واسطه جتربه 
زیستی شوک بیان کند. ولی بودلر در برابر واقعیت در هم شکسن هاله 

به چه ترفندی متشبث می شود و چه تدبریی می اندیشد؟ 
 )allégorcien( این جاست که بودلر به نظر بنیامن به یک استعاره ساز
تبدیل می شود. او می کوشد به چیزهایی که هاله خود را از دست داده اند 
از طریق جتدید خاطره و تذکر )remémoration( هاله جدیدی 
ببخشد؛ یعنی نوعی متایل معکوس جربان سازی شوک حاکی از شکاف 
بن چیزها. این کشمکش معکوس عبارت است از حیات دوباره دمیدن 
و شأن هستی خبشیدن به بقایای دنیایی که اکنون به ویرانه ای تبدیل شده 
است؛ چنانچه در شعر معروف »قو« می گوید: »پاریس تغیری می کند! 
ولی هیچ چیز در عمق اندوه من تغیری نکرده است! کاخ های نوساز، 
داربست ها، ختته سنگ ها، حمله های قدمیُی مهه چیز برامی به استعاره بدل 

می شود، و خاطرات عزیزم از صخره ها گران بارترند.«  
بودلردرشعریمیگوید:»برچینهایپرپیچوتابپایتختهای
کهن/آنجاکهوحشتهمبهافسونیبدلمیگردد/مقهورطبایع
منحوسم،درکمینموجوداتعجیبوفرتوتوجذابم«.پایتخت
کهنچهتفاوتیباپایتختمدرنبرایبودلروپیروانشعروادبیات

مدرندارد؟
بودلر با استحاله تصویر فاکت و زشتی انعکاس یافته در شهر بزرگ، آن را 
به عرصه سوررئال ارتقا می دهد. مناظر و چشم اندازهای شهری که بازتابانده 

تصاویر مدرن هستند، با استحاله شاعر به دنیای دیگر بدل می شوند. 
پاریسی که دستمایه خلق هبرین آثار بودلر و به ویژه آثار منثور متعلق به 

جمموعه »مال پاریس« است، به برهه ای از زمان تعلق دارد که طی آن 
هومسان با حکم ناپلئون سوم پاریس را مطابق برنامه ریزی معینی در راستای 
مدرنیزاسیون شهر، خنست ختریب و سپس بازسازی کرد. هومسان شبکه 
وسیعی از بولوارها را در مرکز قدمیی شهر ساخت که مقرر بود نقش 
شریان های اصلی را در سیستم شهری ایفا کنند. احداث این بولوارها، 
ختریب کامل حلبی آبادها و بسیاری از ساختمان ها، آوارگی ساکنان آن ها 
و نابودی برخی از حمات شهر را در پی داشت و این امر باعث در هم 
شکسن حصاری شد که گرد جهان هتیدستان شهری بود. بدین ترتیب 
مستمندان، برای اولن بار، به دیگر قسمت های شهر راه یافتند و به این 

ضیافت جدید گام هنادند. 
همانگونهکهشمادرکتاب»جنونهشیاری«اشارهکردهاید،
پلبورژهسهویژگیاساسیبرایبودلرقائلاستکهیکیازآنها
تعلقخاطربهوسوسههایشهریچونپاریساست.پاریسبهعنوان
پایتختادبیجهانومرکزشکلگیریبسیاریازتحوالتادبی
چهبازتابیدرشعربودلردارد؟منظورازوسوسههایشهریچون

پاریسچیست؟
طرح و ساختار جدید کانشهر پاریس فضایی فراهم آورد برای گرد هم 
آمدن انبوه مردم و برخوردهای خاص میان آن ها و شکل گریی ارتباطات 
بی هنایت که فقط در حمیطی شهری چنن امکان تبلوری می یافت. بدین 
ترتیب، مفهوم توده ها بر مبنای مشایل جدید شهر شکل گرفت و به 
یکی از درون مایه های اصلی اشعار بودلر بدل شد. برای بودلر شهر نه 
وجه عاطفی دارد و نه کیفیت واقعی چشم نواز، بلکه جوالنگاه مفلوکان، 
سیه روزان و نومیدان و کوران و پریزنان زشت قمارخانه هاست. خطاب 
او به »مادران خونن دل« است. »چه روسپی چه قدیس« به آنان که 
هیچ کس بازشان منی شناسد - اگرچه »هنوز روح دارند« - ترحم و 
شفقتی که از اعماق روح شاعر برمی خیزد و در شهر مملو از بقایا و 
 )intropathie( »زباله های انسانی، احساس »مهدلی دردمندانه ای
را در وجود بیدار می کند که انعکاس آن در اشعارش به راستی تاثرانگیز 

است و به یاد آورنده مهر و عطوفتی انسانی و پاک و کیمیاست. 
شاعر در »گل های بدی« می گوید: »من جراحت و خنجرم/ سیلی و 
صورمت/ ابزار شکنجه ام/ هم قربانی ام هم شکنجه گرم/ در درون قلبم آن 
خون آشامم/ یکی از آن آوارگان بزرگ/ که به خنده ابدی حمکومند و/ از 

لبخند زدن عاجز«.  
بهنظرشماچرادرادبیاتقرنبیستمپایتختهاوزندگیشهریبه
شکلیقابلتاملدرآثارهنرمندانمطرحمیشوند؟ارتباطاینشهرها

باادبیاتجدیدچیست؟
متام نویسندگان بزرگ درباره شهر سخن گفته اند. عاوه بر نویسندگان بزرگ 
فرانسه مهچون بالزاک و شاعری چون بودلر، داستایفسکی نیز به هزارتوی 
شهر سن پرزبورگ و داالن های ظلمانی پیچ در پیچ آن که پر از اشباح 
است، اشاره کرده است. شاید یکی از جالب ترین تصاویر از یک شهر 
از دیدگاه یک نویسنده بزرگ، نوشته گوگول، نویسنده روس، باشد درباره 
خیابان اصلی سن پرزبورگ، »ِنوسکی پروسپکت«، که درباره آن می نویسد 

 ساجده سلیمی

خوبیادمهستنخستینباربااسمداریوششایگاندرفیلم»هامون«مهرجوییآشناشدم.دوربینمهرجویی
گاهیرویجلدبعضیکتابهاتاکیدمیکردکهیکیازآنها»آسیادربرابرغرب«بود.سنوسالینداشتمکهاینکتاب
راخواندموراستشرابخواهیدسرمگیجرفت.تحملاینحجمازحرفتازهوعجیب،برایمنکهتازهبااینمباحث
آشناشدهبودم،سختوطاقتفرسابود.ازآنسالهاخیلیمیگذرداماآسیادربرابرغربکهنهنشدهاست،طوری
کههنوزمیشودبهاینکتابرجوعکردوازآنچیزآموخت.بهخاطرهمینتجربهدیگرنتوانستمازکنارنامداریوش
شایگانبهراحتیعبورکنم.هربارکهکتابیازایشانبهبازارمیآمد،دلممیخواستخیلیزودخودمرابهکتابفروشیها
برسانموآنراتهیهکنم.»ادیانومکتبهایفلسفیهند«،»افسونزدگیجدید«،»هویتچهلتکهوتفکرسیار«،»زیر
آسمانهایجهان«کهگفتوگوییبلندبودبارامینجهانبگلو،»بتهایذهنیوخاطراتازلی«وایناواخرهم»پنج

اقلیمحضور«،همهوهمه،همانحسیرادرمنایجادمیکردندکهسالهاپیشآسیادربرابرغربایجادکردهبود.گرچه
واقعیتایناستکههرکدامازاینکتابهاحکایتخودراداشتندوحرفخودشانرامیزدندتااینکهایناواخرکتاب
»جنونهشیاری«آقایشایگانمنتشرشد؛کتابیدربارهشارلبودلرشاعرشهیرفرانسویکهبعضیاوراشاعرمدرنیتهنیز
نامیدهاند.درشمارهویژهشهرودلتنگی،دیدیمبسیارخوباستکهبنشینیموبادکترشایگاندربارهبودلر،شعروشهر
حرفبزنیم.بههرحال،سالهاپیشبودلرازماللپاریسحرفزدهبود؛ماللیکهبعضیازمفسراناعتقاددارندمالل
کلدنیایمدرناست.علیایحالآقایشایگانپذیرفتندوحوصلهکردندوبهسواالتماپاسخگفتند؛طبقمعمولنیز

پاسخهاییعالمانهوخواندنی.
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توسعه ضرورت است و از آن گریزی 
نیست. مهه کشورها باید تاش کنند تا 

به استانداردهایی برسند که امریکا و اروپا 
پیش از بقیه به آن ها رسیده اند. اروپا 

و امریکا دنبال توسعه نبودند و الگو و 
نقشه ای هم برای این کار نداشتند، اما 

کشورهای درحال توسعه هم الگو دارند، 
هم نقشه راه. در واقع آن ها با مهندسی 

معکوس شیوة عمل اروپا و امریکا در 
پی رسیدن به توسعه ای هستند که رفاه و 
آسایش و امنیت و اقتدار به مهراه داشته 

باشد؛ توسعه ای که ماک و معیار دنیای 
پیشرفته است. بی متنای توسعه، امکان 
دوام و قوام هیچ کشوری وجود ندارد. 

غربی ها متنای توسعه نداشتند، اما دنیای 
غریغربی متنای غربی شدن )توسعه( دارد 
و گویی از این تقدیر حمتوم گریزی ندارد. 

امروز غالب نظریه پردازان از الگوهای بومی 
توسعه دفاع می کنند و کشورها هم برای 

تقویت بنیه های فرهنگی درپی راه حل هایی 
هستند که تعارض بن سنت و مدرنیته 
را حل کنند. مدرنیته با سنت متعارض 
است، راه پیشرفت نیز از میان مهن 

تعارض می گذرد. هرچند به حلاظ نظری 
و روی کاغذ می توان این تعارض را رفع 

کرد، اما در عمل، سنت در هر شکل و 
مرتبه اش مزاحم مدرنیزاسیون و غربی شدن 
است. به رغم این ها که گفتیم، کشورهای 
درحال توسعه حفظ ظاهر می کنند و در 

حن پیشرفت، سنت هایشان را گرامی 
می دارند، بلکه منایش می دهند که بن 

توسعه و سنت تضاد و افراقی نیست. 
اما متأسفانه کار به مهن سادگی نیست 

و توسعه و پیشرفت از دستورالعمل مدیران 
و خواست و آرزوی خریخواهان پریوی 
منی کند. تعارضات را می توان الپوشانی 

کرد، اما منی توان از بینشان برد. ازآجنایی که 
تعداد چشمگریی از ممالک درحال توسعه، 
سرزمن های اسامی اند، امروز در جهان 
اسام با شهرهای شرگاوپلنگی مواجهیم 

که نه اسامی اند، نه غربی و توسعه یافته؛ 
نه آسیایی اند، نه اروپایی؛ نه عرب اند و 

نه... بلکه در باتکلیفی زننده ای گرفتارند 
که چاره  جویی برای مشکلشان خود 
باعث بروز ده ها درد و مشکل جدید 
می شود. به تعبری عطار »دین زدستم 

رفته دنیا گم شده/ صورتی نامانده معنا 
گم شده.«  کواالالمپور شهر اسامی 
است، اما چیزی از اسامی بودن ندارد 

و اگر مدینه النبی ماک باشد هیچ 
نسبت و شباهتی با آن ندارد. از میان 

شهرهای اسامی، اتفاقاً کواالالمپور کمر 
باتکلیف است و کمر با مشکات 

سنتی دست به گریبان است، درحالی که 
شهرهای توریستِی مذهبی باتکلیف تر و 
گرفتارترند؛ ازیک طرف منادهای مذهبی 
به جاذبه های گردشگری تقلیل یافته اند 
و از طرف دیگر مردمان این شهرها، 
متنای زندگی مدرنی دارند که با این 

منادها نیز سازگار نیست. ضمن این که 
رونق صنعت توریسم، تعارضات سنت 
و مدرنیته را دوچندان بارز می کند. در 
این زمینه مثال زیاد است اما منونه دم 

دستی اش، استانبول است که علی رغم 
»اسامبول« بودنش اسامی نیست. نه 
شهرش  اسامی است و نه ایاصوفیه اش 
مسجد مسلمانان است، بلکه استانبول 

تفرجگاهی است برای لذت بردن و تفریح 
متاشا؛ شهروندانش نیز خدمه تفرجگاه 

ساحلی اند که بسته به درآمدشان باید به 
گردشگران اروپایی و غریترک خدمات ارائه 
دهند. آن دسته از شهرهای مسلمانان که 
ظاهر اسامی و قدمیی شان حفظ شده 
باشد، خوب یا بد، کارکرد اسامی شان 

را ازدست  داده اند. در یونان هم کسی در 
معابد خمروبه دنبال ارتباط با املپ نشینان 

منی گردد و با بازخوانی روایت های 
اسطوره  ای قصد تقرب به جاودانان ندارد. 

گفتم مشا به این سی 
و شش، هفت مشاره 
کرگدن نگاه نکنید. 
این ها مشری امروز 
و دیروز ما نیستند. 

بیشرشان رفیق 
قدمیی اند و از سوره 
و مهر رفاقتشان را 

با ما حفظ کرده اند. 
عیب ما این بوده 

که طی این سال ها 
توریست بوده امی و 

یک جا بند نشده امی 
و دائم از این روزنامه 

به آن هفته نامه 
اثاث کشی کرده امی. 
چلوکبابی هم اگر 

هر سال جا عوض 
کند از هم می پکد. 

قدمت با خودش 
اعتبار می آورد. بن 

جمله سی ساله با جمله 
سه ساله فرق زیادی 

ا ست. هیچ وقت 
نشد که ما کارمان 
دوام و قوام داشته 
باشد. طوالنی ترین 

کار من مهر بوده که 
دویست هفته بیشر 
دوام نداشته. تازه آن 

هم وسطش کلی 
کش و قوس داشت 

؛ هی رفتیم و هی 
برگشتیم. باقی کارها 
به سال نرسیده کافه 

را به هم رخیتند.

ادامه پرمی در صفحه 9 

خیابان ِنوسکی در هر ساعت روز ما را مایوس می کند 
ولی بدترین ساعت هنگام شب است؛ زمانی که خود 
شیطان در کمن است و چراغ های خیابان را فقط برای 
یک هدف روشن می کند و آن  هم نشان دادن این که مهه 

چیز دروغن است و وهم آمیز. 
اشارهکردید،الفورگدرباره آنگونهکهشما
بودکهروح بودلرمیگوید:»اونخستینکسی
دستمایه را پاریس چون بزرگی شهر نفرینشده
هنرشقرارداد...«چراازروحپاریسبهعنوان
درباره نگاه این و میشود یاد نفرینشده روح
ادبیات در معاصر بزرگ و دیگر پایتختهای

وجودداردیاخیر؟
فراموش نکنید که پاریس قرن نوزدهم در واقع، به قول 
والر بنیامن، پایتخت متام دنیاست. مهه اتفاقات مهم، 
چه اجتماعی و چه هنری و چه علمی و چه فرهنگی، 
در آن جا به وقوع می پیوندد. نیچه می گوید: »در مقام 
هنرمند ما در اروپا تنها یک وطن دارمی که آن هم پاریس 
است. این ظرافت در متامی پنج حس هنری که هنر 
واگنر واجد آن است، این مهارت در پرداخت نکات 
ظریف، این بیمارگونگی روانشناختی، مهه این ها را فقط و 
فقط در پاریس می توان یافت. در هیچ جای دیگر چنن 
شوری برای مسئله فرم، چنن جدیتی در صحنه آرایی 
یافت منی شود. این جدیت حد اعای پاریسی است. 
در آملان از این اشتیاق عظیمی که در روح یک هنرمند 

پاریسی سکنی گزیده است هیچ تصوری ندارمی. و من به 
کفایت شرح داده ام )در کتاب »فراسوی نیک و بد«( 
که باید واگنر را در ردیف افرادی قرار داد که با آن ها 
خویشاوندی عاطفی دارد؛ یعنی رمانتیک های نسل دوم 
فرانسه؛ این هنرمندان عالی قدر و بلند پرواز؛ افرادی چون 
دالکروا و برلیوز با زمینه بیماری یا دردی ذاتا عاج ناپذیر؛ 
متعصبان شیوه بیان؛ استادان بی بدیل تا مغز استخوان. 
و چه کسی بود اولن مرید خردمند واگنر؟ شارل بودلر؛ 
مهان بودلری که برای اولن بار دالکروا را شناخت. این 
»احنطاط گرای منونه« )typische decadent( که 
یک نسل کامل از هنرمندان، خود را در او بازشناختند.« 
برای مهن بودلر از روح پاریس جداشدنی نیست، بلکه 
جزء الینفک آن شهر است. و او اولن کسی است که 
به قول الفورگ، »حساسیت هایی را مطرح کرد که پیش 

از او هیچ کس بدان نیندیشیده بود«. 
فکرمیکنیدچرااولینکتابیکهازبودلردر
ایرانترجمهشد،»ماللپاریس«بوددرحالیکه
و مهمترین بدی« »گلهای داشتند اعتقاد همه

تاثیرگذارترینکتاباواست؟
»مال پاریس« کتابی بسیار مهم در نظم منثور است 
و خیلی از درون مایه هایش را در شعرهای »گل های 
بدی« می توان یافت؛ کتابی که آقای اسامی ندوشن در 
سال های ۴۰ ترمجه کرد و هنوز هم به عقیده من معترب 
است و برخی از اشعار بودلر در آن به خوبی به فارسی 

ایرانی  برگردانده شده است. ولی آنچه برای خواننده 
ضرورت دارد که بشکافیم، امهیت بودلر به عنوان شاعر 
بزرگ جهان است؛ نه فقط فرانسوی، بلکه در سطح 
اروپا. آن »ارتعاش جدیدی« را که به قول ویکتور هوگو، 
بودلر پدید آورد، متام اروپا را فراگرفت و امواج الکریکی 
آن بر انگلیس، آملان، ایتالیا و حتی روسیه اثر گذاشت. 
من سعی کردم در این کتاب، تا آن جا که می توانستم، 
موقعیت شاخص این شاعر بزرگ را بشناسامن و نشان 
دهم که چرا او یک گسست بزرگ در ادبیات جهان 
است به طوری که می توان گفت یک ادبیات پیش از 

بودلر دارمی و یک ادبیات پس از بودلر. 
بهنظرشمامیتوانادعاکردکهنگاهشاعرانو
نویسندگانمدرناروپاییبهماللپایتختهایدنیای
مدرن،درادبیاتمانیزتاثیرگذاربودهاست؟در
اینکههدایتازبودلرتاثیرگرفتهتقریباشکینیست،
امامثالدربارهاینکه»تهرانمخوف«چقدرمیتواند
از»ماللپاریس«تاثیرگرفتهباشد،تاکنونصحبتی

نشدهاست.نظرشماچیست؟
من صاحیت آن را ندارم که تاثری بودلر را در شعر 
جدید ایران ارزیابی کنم و این که نویسنده مدرن ایران، 
یعنی صادق هدایت، در شاهکارش »بوف کور« حتت 
حساسیت بودلری بوده است، واضح است. دوستم 
این  یوسف اسحاق پور در کتاب »بر مزار هدایت« 

مطلب را به خوبی نشان داده است.  
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نوستالژی تهران
 سید احمد محیط طباطبایی

سیاهمشق/داستانیکشهر

از آغاز دهه هشتاد به تدریج موضوع هتران برای 
مسئوالن و مردم این شهر امهیت پیدا کرد. به ویژه 
برای نسل جوان، نسلی که از دهه هشتاد به حوزه 
فرهنگی و اجتماعی این شهر راه پیدا کرد، هتران، 
هویتش و ریشه های آن مهم شد. می توان گفت در 
تاریخ این شهر هرگز به اندازه امروز شهر و مدنیت 
امهیت نداشته است؛ حتی در دهه های چهل و 
پنجاه که به حلاظ فرهنگی و هنری اوج درخشش هنرمندان و نویسندگان هتران 
بود. سینمای ما هم نه آدرس داشت و نه هویت شهری. داستان های آن 
می توانستند در هر شهری و در هر موضعی اتفاق بیفتند در حالی که اتفاقا 
سینمایی که آن را با عنوان »فیلم فارسی« می شناسیم، آدرس مشخصی 
داشت. در سال های اخری اما می بینیم فیلم ها به دلیل این متنای شهری که در 
این نسل از خماطبان وجود دارد، به مست آدرس دار شدن پیش می روند و 
فیلم هایی مثل »پل چوبی« یا »مروپل« به شناسنامه های شهری بازمی گردند. 
حقیقت این است که مریاث  فرهنگی از زمانی مهم می شود که این مقوله 
از زندگی ما خارج می شود. امروز ما دیگر در خانه هایی که با فرهنگ و 
شرایط اقلیمی شهرهای ما سازگارند، زندگی منی کنیم اما خانه های تارخیی 
امهیت پیدا می کنند. شاید اگر در این روزگار معماران ما خانه ها را مهچنان بر 
اساس ویژگی های فرهنگی و بومی هتران می ساختند، موضوع حفظ خانه های 
تارخیی - جز آن ها که به سببی امهیت مریاثی پیدا می کردند - برای جامعه 
فرهنگی امروز یک حبران به مشار منی آمد. مهان طور که در اصفهان خانه های 
قاجاری را به جای خانه های صفوی ساختند و کسی معرض این موضوع 
نشد یا در هتران خانه های دوره هپلوی اول را به جای خانه های قاجاری 
ساختند که خانه هایی ارزمشند و شناسنامه معماری و هویتی و فرهنگی عصر 

خودشان بودند. 
امروز اما واقعیت تلخی که با آن روبه رو هستیم، این است که ما خانه های 
دوره های گذشته را با چیز درخوری جایگزین منی کنیم. خانه های ما اغلب 
خوابگاه هایی هستند که عمر مفیدشان در هبرین حالت به 15 سال می رسد 
و مهن موضوع یکی از دالیل نداشن تعلق خاطر و وابستگی و دلبستگی ما 
به خانه هامیان و پایدار نبودن ما در اقامت در خانه ها و حمله هامیان است که 

در دیدگاه کان، سبب نداشن تعلق خاطر به شهر می شود. 
موضوع اصلی که امروز با آن روبه رو هستیم، مهن تعلق خاطر است. تعلق 
خاطر به یک شهر را کار اجیاد منی کند؛ مراکز خرید و ارزانی و هبداشت و 
آموزش و پرورش هم اجیاد منی کند. مردم از اصفهان هم به هتران مهاجرت 
می کنند در حالی  که در اصفهان کار پیدا می شود و مهن طور هبرین 
بیمارستان ها، مراکز آموزشی، مراکز خرید و... تعلق خاطر را حوزه فرهنگ 
به وجود می آورد. سینما، باشگاه های خمتلف، تئاتر، روزنامه، انتشارات، 
کتابفروشی، کنسرت های موسیقی و... و به طور کلی حوزه فرهنگی قوی 

است که تعلق خاطر اجیاد می کند. 
هتران از زمان مشروطه تبدیل می شود به شهری پر از فضاهای فرهنگی. به 
مهن سبب است که از مهان زمان هترانی بودن به عنوان یک صفت فرهنگی 
و اجتماعی ذهنی مرادف با ایرانی بودن شده. وقتی می گوییم ایرانی، در 
حلظه، هترانی به نظرمان می آید. مهگی ما بر این باورمی که گویش هترانی، 
گویش استاندارد ایرانی است. منظور و مرادم این است که ما درباره شهری 
حرف می زنیم که پایتخت بودن و ازدیاد فضای فرهنگی و تولید و مصرف 
فرهنگ در آن سبب شده که مردمان زیادی از سراسر ایران به آن مهاجرت 
کنند. هتران از زمانی که پایتخت می شود، یعنی در دوره آغاحممدخان تا دوره 
ناصرالدین شاه افزایش مجعیت چشمگریی ندارد. در این بازه زمانی، اگرچه 
عده ای برای کار به هتران مهاجرت می کنند، اما هنوز فضاهای فرهنگی این 
شهر توسعه نیافته بود تا مجعیت مهاجران از مهه شهرهای دور و نزدیک 
و بزرگ و کوچک خواهان زندگی در آن باشند. از زمان ناصرالدین شاه 
و به خصوص بعد از مشروطه است که عرصه های حیات مدنی هم به 
ویژگی پایتخت بودن هتران افزوده می شود چرا که بعد از مشروطه نام هتران 
تداعی  کننده سینما و تئاتر و عکاسی و روزنامه ها و کافه ها و احزاب و... 
است. حسن فاطمی به هتران می آید، سیمن دانشور به هتران می آید، رسول 
پرویزی به هتران می آید، شهریار به هتران می آید و... پس می توان گفت هترانی 

بودن از مشروطه به بعد یک جنبه و جلوه ملی دارد. 
اما چرا می گوییم نوستالژی هتران و احساس تعلق به این شهر از دهه هشتاد 
به بعد پدیدار شد؟ مهم ترین عامل در رقم زدن این احساس، ادبیات و شعر 
و سینماست. چقدر ما می توانیم به یک رمان در دهه های قبل از هشتاد 
مراجعه کنیم و آدرس مشخصی از هتران را در آن بیابیم؟ چقدر می توانیم به 
سینمای پیش از آن مراجعه کنیم و هتران را با آدرس مشخص و مکان های 
معلوم در آن ببینیم؟ نسل امروز در پی خلق خاطره است. اگر نسل دهه 
هفتاد به دنبال فست فودهای زجنریه ای و پیتزافروشی در شهر بود، نسل 
دهه هشتاد به دنبال کافه هایی است که در آن صندلی هلستانی می گذارند 
و شربت ها و دمنوش های سنتی سرو می  کنند و موسیقی  خوب پخش 
می کنند. اتفاقا هتران تازه دارد هترانی پیدا می کند. این بچه ها نسل سوم 
مهاجران دهه چهل هستند که خود را متعلق به این شهر می دانند و این شهر 
مهان چیزی است که این ها می گویند. گویی شهر از خواب بیدار شده است 
و به دنبال خانه و اصالت و غذا و نوشیدنی و فضاهای خود می گردد و 
بلکه آن ها را می سازد. به باور من، این نسل هتران را جنات خواهد داد و 

نوستالژی این شهر را خلق و آن را پایدار می کند. 

»دوست بازیافته«
فرد اوملن
ترمجه مهدی 
سحابی
نشر ماهی

اطاعت کورکورانه و 
اعتقاد سرسختانه 
به هیتلر دستمایه 
داستان های زیادی 
بوده است. ولی 
فرد اوملن در 
داستانش زندگی 
دو دوست و 
مهکاسی را 
نشان می دهد که 
در پی به قدرت 
رسیدن رایش و 
جهان خواری هیتلر 
دوستی شان قطع 
می شود و یکی راه 
غربت می گزیند و 
یکی به طرفداری 
رایش برمی خیزد 
و درهنایت پایان 
خوشی بر این 
دوستی منی ماند. 
آن که جان 
سامل به درمی برد 
شخصی است 
که مهاجرت کرده 
و آن که مانده و 
طرفداری کرده در 
آخر وقتی متوجه 
فجایع پیش آمده 
و اشتباهات دولت 
آملان در جنگ 
می شود به جرم 
توطئه علیه هیتلر 
اعدام می شود. 
این داستان روایت 
دیگری است از 
فجایع آن دوران که 
روایت دیگر آن 
در کتاب »گرینده 
شناخته نشد« هم 
آمده و مهه این 
داستان ها مرثیه 
هستند بر زندگی 
بشر.

داستانجلد

واهلل که شهر بی تو مرا حبس می شود

 حامد یعقوبی

روایت یک حس متناقض؛ ما شهرمان را دوست داریم
یا از کنار آمدن با آن وحشت می کنیم؟ 

یـــک؛ خنســـت این کـــه شـــهر امـــروز و دیـــروز ماهیتـــا بـــا هـــم فـــرق 
دارنـــد. چـــه فرقـــی؟ عـــرض خواهـــم کـــرد، امـــا قبلـــش بایـــد تکلیـــف 
بعضـــی چیزهـــا را روشـــن کنـــم. از قـــدمی گفته انـــد حـــرف راســـت را از 
زبـــان کـــودک و دیوانـــه بایـــد شـــنید. قدمیی هـــا نادرســـت نگفته انـــد؛ 
عقـــل معـــاش نـــه در کـــودکان وجـــود دارد نـــه در دیوانه هـــا. شـــاعران 
هـــم اگـــر از وراجـــی  و تقلیـــد بپرهیزنـــد، تلفیـــق شـــگفت انگیزی از 
کـــودک و دیوانـــه خواهنـــد بـــود. بـــه خاطـــر مهـــن می شـــود بـــه حرفشـــان 
اعتنـــا کـــرد و فی املثـــل تصویـــر درســـت شـــهر و بـــه تبـــع آن، نســـبت 
مـــا شهرنشـــن ها بـــا شـــهر را در شـــعر آن هـــا جســـت وجو کـــرد. البتـــه 
می کنـــد،  تبعیـــت  قاعـــده  مهـــن  از  هـــم  داســـتان نویس ها  داســـتان 
بـــه شـــرط آن کـــه بـــوی اصالـــت از داستانشـــان بـــه مشـــام برســـد و 
قصه پردازی شـــان مقهـــور غـــرض ورزی و مـــردِ  رنـــدی نشـــود. جنـــاب 
رضـــا براهنـــی، در جایـــی دربـــاره مهـــن معنـــا نوشـــته اســـت: »لنـــن 
چهـــار، پنـــج ســـالی در یـــک مزرعـــه خانوادگـــی در تبعیـــد زندگـــی کـــرد. 
در آن دوران لنـــن نشســـت متـــام روزنامه هـــای مربـــوط بـــه اقتصـــاد قـــرن 
نـــوزده تـــا آن حلظـــه اقتصـــاد روســـیه را مطالعـــه و یادداشـــت برداری 
کـــرد. لنـــن از روی روزنامه هـــا، یادداشـــت ها و کتاب هایـــی کـــه راجـــع 
بـــه روســـیه نوشـــته بـــود، کتابـــی دربـــاره اقتصـــاد قـــرن نـــوزده روس نوشـــت 
کـــه کتـــاب مهمـــی اســـت. ولـــی آنچـــه تولســـتوی از آدم هـــای قـــرن 
نوزدهـــم نوشـــته، از کتـــاب لنـــن هبـــر اســـت...« ســـرتان را درد نیـــاورم. 
مقصـــودم ایـــن اســـت کـــه روایـــت شـــاعران از شـــهر، روایـــت نادرســـتی 
نیســـت؛ روح شـــهر و نســـبتی کـــه مـــا بـــا آن دارمی، غالبـــا - چـــه 
خبواهیـــم، چـــه خنواهیـــم - در آثـــار شـــاعران منعکـــس اســـت ولـــو 
این کـــه مـــا آن را نپســـندمی، بـــا واقعیـــت منطبقـــش ندانیـــم یـــا رگه هایـــی 

از اغـــراق را در آن  کشـــف کنیـــم. 
دو؛ برخـــاف مرحـــوم امن پـــور کـــه خیـــال می کـــرد شـــاعران آرمانشـــهر 
را آفریدنـــد و در خـــواب هـــم خـــواب آن را ندیدنـــد، شـــاعران نه تنهـــا 

ــهر افاطونـــی  ــر آرمانشـ ــه اگـ ــد بلکـ ــهر نبودنـ ــاخن آرمانشـ در پـــی سـ
تاســـیس می شـــد، جمبـــور بودنـــد دمشـــان را روی کولشـــان بگذارنـــد و 
از مدینـــه بـــریون برونـــد. چـــرا؟ شـــاید بـــه خاطـــر مهـــن تصویـــری کـــه از 
شـــهر ارائـــه می دهنـــد و دم بـــه دقیقـــه پایشـــان را از گلیمشـــان درازتـــر 
می کننـــد و بـــه یـــاد مـــردم می آورنـــد کـــه ایـــن زندگـــی آرام و بی حاشـــیه 
بـــا چـــه خطراتـــی مهـــراه اســـت. در قـــدمی شـــاعر می توانســـت آشـــکارا 
نظـــم شـــهر را بـــه ســـخره بگـــرید و در غیـــاب معشـــوق/ معشـــوقه، 
بگویـــد: »واهلل کـــه شـــهر بی تـــو مـــرا حبـــس می شـــود/ آوارگـــی و کـــوه 
و بیابـــامن آرزوســـت« امـــا شـــاعر امـــروز می دانـــد کـــه نبایـــد حرف هـــای 
بزرگ تـــر از دهانـــش بزنـــد وگرنـــه ممکـــن اســـت ســـِر یـــک کار نســـنجیده 
مهـــن شـــندرغاز مقـــرری ماهیانـــه ای را کـــه در ازای جـــان کنـــدن بـــه 
دســـت مـــی آورد، از کـــف بدهـــد. او می دانـــد کـــه بایـــد صبـــح بـــه 
صبـــح در اداره حاضـــر شـــود، کارت بزنـــد و مثـــل یـــک کارمنـــد منظـــم 
ســـر بـــه  زیـــر بـــا قواعـــد زندگـــی شـــهری کنـــار بیایـــد. او می دانـــد این جـــا 
شـــهر اســـت؛ بـــا مهـــه قواعـــد دســـت و پـــا گـــری خـــودش. اگـــر دوازده 
شـــب از خانـــه بـــریون بزنـــد، ممکـــن اســـت ماشـــن پلیـــس جلـــوی پایـــش 
ــتد، ســـن جیمـــش کنـــد و بـــه خاطـــر وقت نشناســـی سرزنشـــش  بایسـ
کنـــد. پلیـــس اگـــر انصـــاف داشـــته باشـــد، بـــه مهـــن ســـوال و جـــواب 
کوتـــاه بســـنده می کنـــد، اگـــر نـــه، شـــبگرد بیچـــاره بایـــد یکـــی را خـــرب 
ـــد.  ــتگاه خاصـــش کن کنـــد تـــا کارت شناســـایی بیـــاورد و از بازداشـ
بـــرای مهـــن ترجیـــح می دهـــد ایـــن شکســـت را بـــا صـــدای بلنـــد بپذیـــرد 
بـــرف/ ســـاحل طایـــی در  تـــا کمـــر در  و بنویســـد: »کوهســـتانی 
حریـــر نســـیم/ شـــاید هـــم جنگلـــی/ پیچیـــده در صـــدای پرنده هـــا/ 
قرعه کشـــی بزرگـــی اســـت پنجـــره.../ هـــر صبـــح/ بـــا هـــزار امیـــد/ پـــرده 
را کنـــار مـــی زمن:/ هـــر صبـــح/ بازنـــده ای از مـــن/ بـــه اداره مـــی رود« 

)علـــی اســـداللهی(. 
ســه؛ این جــا الزم اســت یــک پرانتــز بــاز کنــم و توضیــح بدهــم نقــد 
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ادامه پرمی در صفحه 11 

یونان امروز مرکز گردشگری جالب و 
خوشایندی است که اگرچه به یونان 

باستان بی شباهت نیست، اما در اصل، 
کاالیی است که با مناسبات عرضه و 

تقاضا می تواند برای یونانیان درآمد داشته 
باشد. شهرهای اسامی اگر در مسری 
توسعه قرار گریند، از ظواهر و منادهای 
اسامی هتی می شوند و به شهرهای 

مدرن دنیا شبیه می شوند. )در مهن هتران، 
برج میاد نشانه ای از توسعه و ترقی 

است، اما هیچ نسبتی با معماری ایرانی 
و اسامی ندارد. یادم است وقتی بنای 
این برج عظیم متام شد، بعضی مسئوالن 
پیشنهاد کردند برای حفظ ظاهر هم که 

شده در منای برج از کاشی های اصفهان 
و خطوط اسامی و اسلیمی استفاده 

کنند و اسامی باریتعالی را از باال تا پاین 
روی آن حک کنند، بلکه با پسرعموهای 

اماراتی و ماالیی و اندونزیایی اش فرق 
کند... که نشد و نکرد.( اگر هم 

حفظ صورت کنند و ظواهر اسامی 
را نگه دارند، به جمامله می افتند و گرفتار 
تربج و جتمل می شوند و باطن خود را 
ازدست می دهند. مهن االن اگر دِر 

گردشگری ایران باز شود، حتی باوجود 
ماحظات اعتقادی و سیاسی حاکمیت 

و مردم، مساجدی نظری جامع یزد و 
نائن و بسیاری از اماکن به ناچار تغیری 

ماهیت می دهند. در کرمان و یزد و تربیز 
و شریاز و... بسیاری از گرمابه های قدمیی 

را دستی به سرورویشان کشیده اند و به 
رستوران سنتی تبدیل کرده اند و کاسبی 

جالب توجهی راه انداخته اند. در بعضی 
شهرها، گورستان های قدمیی را هم تغیری 
کاربری داده اند و در مقربه ها بستنی و 

غذا می فروشند. در مزار حافظ چای و 
قلیان عرضه می کنند و حافظ و شعرش 

را به کاالیی به صرفه بدل کرده اند. بسیاری 
از این تغیری کاربری ها از سرِناچاری است 

و گاه یگانه راه حفظ و تداوم این آثار 
مهن ورود به اقتصاد و صنعت گردشگری 

است. متاسفم که بگومی خبشی از مزار 
مشتاقعلی شاه را به دندانسازی اجاره 

داده اند تا هزینه هایش تامن شود...
ظاهراً و بنا بر شواهد و قرائن، مشرکن و 

کفار بیشر اهل آبادانی و ساخت وسازند 
تا مومنن و موحدین؛ آرمان خواهان و 

عدالت طلبان گویی جمالشان اندک است 
و فرصت ساخت وساز ندارند. معروف 
است که یکی از انبیای بنی اسرائیل، در 

برهوتی زیر آفتاب سوزان مشغول عبادت 
بود. مرسِل دیگری از مهان قوم به او 

رسید و پرسید: »هبر نبود اول سایه بانی 
برپا می کردی، بعد به مناز می ایستادی؟« 
جواب داد: »خربم رسیده که شصت، 
 هفتادسال بیشر از پیمانه عمرم منانده 
است. حیفم آمد این اندک را صرف 
امری غریخدا کنم.« پرسید: »پس من 

چه کنم که سی سال بیشر به مرگم 
منانده؟« گفت: »اگر من بودم، مهه اش 
را به سجده ای برگزار می کردم...« در 
این حکایت حکمتی است که به ما 
می فهماند ساخت وساز با هوشیارِی 

دینی سازگار نیست: »اُسُن این عامل ای 
جان غفلت است/ هوشیاری این جهان 

را آفت است«. آن قدری که فراعنه و 
شاهان و مستبدان و مستکربان، اهرام و 
باغ معلق و کاخ مرصع و بتکده زرنگار 

ساخته اند، پیامربان، الاقل پیامربان سامی، 
چیزی نساخته اند و اثری از خود بر جای 
نگذاشته اند. سودای جاودانگی معمواًل 
به جان کسانی می افتد که تداومی برای 
حیات خود متصور نیستند. اهل امیان، 
دنیا را گذرگاه و مزرعه آخرت می پندارند 

و بیشر اندیشه ُبعد سفر و قلت زاد 
و توشه و طول امل در سر دارند تا 

سودای ماندگاری. دنیا حمل قرار نیست 
و مهه چیزش فناشدنی است. اصًا یک 

این که کرگدن به 
سی و هفت رسیده 

کم از معجزه 
ندارد. اثر دعاهای 
مشاست که این جا 
بند شده امی. خدا 

کند که حاالحاالها  
مبانیم و به دویست 

و سیصد و 
چهارصد و هزار 
هم برسیم. آرزو 
بر جوانان عیب 

نیست. یک روز به 
مناسبتی رفته بودم 
اطاعات. روزنامه 

اطاعات. می دانید 
که این روزنامه از 

هزار و سیصد و سه 
تا حاال سرپاست. 

درود به شرف 
حاج آقای دعایی که 
در این سی و شش 

سال هم سرپاش 
نگه داشته. توی 

راهرو اطاعات توی 
دمل دعا می کردم 
که خدایا کاش 

این خبت آالخون 
واالخونی را و این 

عدم پایداری و 
استقرار را خودت 

به دست خودت از 
گردمنان برداری و به 
ما هم توفیق ماندن 

و قدمیی شدن 
بدهی. کاش ما هم 

با خواننده هامیان 
بتوانیم از روزهای 
خیلی دور حرف 

بزنیم. البته االن هم 
خواننده ها بیشرشان 
تنهامی  نگذاشته اند. 
هر جا رفته ام با من 
آمده اند. از رامبد و 

عاطفه و الله بپرسید 
تا به تان بگویند که 

چطور خواننده های 
کرگدن صحبت 

از ده سال پیش و 
بیست سال پیش 

می کرده اند.

شــهر بــه معنــای دعــوت بــرای بازگشــت بــه روســتا 
نیســت، حتــی اگــر تبلیغــات رمســی بــه غلــط روســتا را 
مناد پاکی و معصومیت معرفی کنند و شــهر را مرکز 
ســیاهی و کاهــربداری و گنــاه و بزهــکاری بداننــد. 
پرانتــز بــاز؛ خــوب یــادم هســت روی نیمکت هــای 
لکنتــه مدرســه می نشســتیم و جمبورمــان می کردنــد بــا 
یــک نظــم مکانیکــی، بعــد از آمــوزگار کاس تکــرار 
یــا »در  بــه حالــت ای روســتایی«  کنیــم: »خوشــا 
شــهر مــا نیســت جــز داد و بیــداد/ خوشــا بــه حالــت 
کــه هســتی آزاد« و در هنایــت هــم بــه تقلیــد از معلــم 
بیچــاره، آرزو می کــردمی پرنــده باشــیم تــا بتوانیــم از 
این کــه  از  فــرار کنیــم؛ صرف نظــر  روســتا  بــه  شــهر 
ســاده ای کــه  نقاشــی  در  نکــردمی  دقــت  هیچ وقــت 
کنــار ایــن شــعر چــاپ شــده بــود، تــوی یــک مزرعــه 
تــا  بودنــد  مــدرن گذاشــته  متیــز  و  تــر  تراکتــور  یــک 
وظیفــه شــخم زدن مزرعــه را بــه عهــده داشــته باشــد. 
عــده ای معتقدنــد شهرســتیزی در آدم هــا، عــاوه بــر 
دارد،  خــود  بــا  رمانتیسیســم  از  نشــانه هایی  این کــه 
نتیجــه طبیعــی خشــونت منتشــر در شــهرهای صنعتــی 
و مهچنــن دوری از طبیعــت اســت ولــی بــرای مــا ایــن 
دور باطــِل متناقــِض گرخیــن از روســتا بــه شــهر و پنــاه 
آوردن از شــهر بــه روســتا بســیار قابــل تامل تــر از آن 
اســت کــه بــه حــدود قوانــن رمانتیسیســم حمــدودش 
بــا  ایرانی هــا  اســت کــه  نســبتی  ایــن  ظاهــرا  کنیــم. 
شــهرهای مــدرن برقــرار کرده انــد طــوری کــه هــم آن 
امــا  می گریزنــد.  تبعاتــش  از  هــم  و  می خواهنــد  را 
بــه  دعــوت  بــا  شــهر  نقــد  اســت کــه  ایــن  واقعیــت 
از  مــا  دارد.  فــرق  روســتایی  زندگــی  آســایش  کنــج 
و  ســر  متــدن،  قافلــه  بــه  رســیدن  بــرای  طــرف  یــک 
بــه  بــا دعــوت  از ســوی دیگــر  دســت می شــکنیم، 
خاطره نیمه جان زندگی روســتایی از وحشــت دنیای 
صنعتــی می گریــزمی. خاصــه ماجــرا ایــن اســت: یــک 
قــدم بــه پیــش برمــی دارمی، دو قــدم بــه پــس؛ درســت 
مثــل آدمــی کــه بــا یــک دســت کــت و شــلوار پــری 
گاردیــن مرغــوب، گیــوه دســت دوز کرمانشــاهی بــه پــا 
کنــد. ایــن موقعیــت تراژیــک - کمیــک منــاد رفتــار 
مــا ایرانی هــا در نســبت بــا زندگــی شــهری اســت. بــا 
یــک نــگاه موشــکافانه بــه ادبیــات و هنــر ایــن چنــد 
دهــه می تــوان ردپــای ایــن »اســتقبال« و »اعــراض« 
را مشــاهده کــرد. مــا مثــل آن مــرد دهاتــی هســتیم کــه 
دســت زن و بچــه اش را می گــرید و بــه شــهر مــی آورد 
ولــی بعــد از چنــد روز، از تــرس این کــه خانــواده اش 
فریفتــه زرق و بــرق زندگــی شــهری شــوند، بــا خنســتن 
برمی گــردد  اجــدادی اش  و  آبــا  آبــادی  بــه  اتوبــوس 
بی این کــه بتوانــد شــهر را فرامــوش کنــد. خیابان هــا، 
اتوبان هــا  و  اتومبیل هــا  فروشــگاه ها،  و  ســینماها 
باعــث می شــوند بــار دیگــر دور از چشــم دیگــران 
بــه شــهر بیایــد ولــی اگــر کتــش را درســت بگــردی، 
بلیــت برگشــت بــه روســتا را تــه جیبــش پیــدا خواهــی 

کــرد. پرانتــز بســته. 
ابتــدای  در  برگــردمی.  خودمــان  حبــث  بــه  چهــار؛ 
و  امــروز  شــهرهای  ماهیــت  تفــاوت  حبــث  مطلــب 
اســت کــه  ایــن  پیــش کشــیده شــد. واقعیــت  دیــروز 
شــهر در نظــر قدمــا بــا شــهری کــه مــا در آن زندگــی 
از  می کنیــم،  وصفــش  شــعرهامیان  در  و  می کنیــم 
زمــن تــا آمســان تفــاوت دارد. مولــوی بــه صراحــت 
بــه  را  دیگــران  از حممــد مصطفــی )ص(  تاســی  بــه 
بــه  رفــن  از  و  می کــرد  تشــویق  شــهر  در  زندگــی 
شــهر  اوضــاع  وقتــی  امــا  می داشــت  برحــذر  روســتا 
بــر وفــق مــراد نبــود، آوارگــی را بــه مانــدن در شــهر 
ترجیــح مــی داد؛ ایــن یعنــی بــرای شــاعر قــدمی کالبــد 
شــهر زنــدان نبــود، بلکــه فقــدان معشــوق، آن را بــه 
قواعــد  از  قــدمی کســی  در  می کــرد.  تبدیــل  حمبــس 
معمــاری و از تنگنــای کوچه هــا بــه ســتوه منی آمــد، 
یــک شــخصیت ویرانگــر  بــه مثابــه  کســی شــهر را 
مطــرح منی کــرد و مثــا از مــال نیشــابور و قونیــه و 
شــریاز و ری منی نالیــد؛ اگــر هــم می نالیــد بــه ســاکنان 
ایــن شــهرها نظــر داشــت و از دســت آن هــا گایــه 
بــاد انتقــاد می گرفــت  می کــرد و شهرنشــینان را بــه 
معشــوق/  بی حضــور  شــهر  می گفــت  مســتقیم  و 
معشــوقه یــک پــول ســیاه هــم منــی ارزد. مثــل قصیــده 
در  سیســتانی  فرخــی  شــگفت انگیزی کــه  و  زیبــا 
ســوگ ســلطان حممــود غزنــوی ســرود و مهــدردی مهــه 
را برانگیخــت: »شــهر غزنــن نــه مهانســت کــه مــن 
دیــدم پــار/ چــه فتاده ســت کــه امســال دگرگــون شــده 

کار/ خانه هــا بینــم پــر نوحــه و پــر بانــگ و خــروش/ 
نوحــه و بانــگ و خروشــی کــه کنــد روح فــگار...« 
می  نوشــت:  اعــراض  بــه  وقتــی  هــم  حافــظ  حتــی 
»مــا آزمــوده امی در ایــن شــهر خبــت خویــش/ بــریون 
کشــید بایــد از ایــن ورطــه رخــت خویــش« بــه در و 
دیــوار شــهر کاری نداشــت: »وقــت اســت کــز فــراق 
تــو وز ســوز انــدرون/ آتــش درافکنــم بــه مهــه رخــت 
امــروزی، حتــی در  امــا شــاعر  و پخــت خویــش«. 
حضور معشــوقه، از مناســبات حاکم بر شــهر گایه 
می کنــد و آن را ناجوامنردانــه می دانــد: »بیــا بــا مهــه 
مــردم شــهر/ زیــر مهــن درخــت/ بنشــینیم/ عکســی 
بگــریمی/ شــاید فــردا بــرای ســایه اش/ بلیــت بفروشــند« 
روزافــزون  آمــار  را  رویکــرد  ایــن  عبــدی(.  )هبــزاد 
افســردگی و بی حوصلگــی تصدیــق می کنــد. انــگار 
را کــه  حرف هایــی  تــا  شــده اند  درســت  شــاعران 
بــا زبــان شــعر  بــه زبــان بیاورنــد،  دیگــران منی تواننــد 
بیــان کننــد و شــبیه پرنده هایــی کــه قبــل از وقــوع زلزلــه 
خطــر آن را احســاس می کننــد، از خطرهــای بــزرگ 
نادیدنــی حــرف بزننــد. ظاهــرا ارنســت مهینگــوی در 
ابتــدای دهــه 50 میــادی بــه یکــی از دوســتان خــود 
در  تــا  باشــد  بــوده  یــارت  خبــت  »اگــر  بــود:  گفتــه 
جوانــی در پاریــس زندگــی کنــی، باقــی عمــرت را هــر 
جــا کــه بگذرانــی، بــا تــو خواهــد بــود؛ چــون پاریــس 
جشــنی اســت بیکــران.« ایــن را ارنســت مهینگــوی 
گفتــه بــود؛ نویســنده ای کــه خیلــی از شــهرهای اروپــا 
را به چشــم دیده بود و حتی در مناقشــات سیاســی 
بــود.  شــرکت کــرده  اروپایــی  از کشــورهای  بعضــی 
خیلی هــا پاریــس را عــروس شــهرهای اروپــا می داننــد 
و معتقدنــد ایــن شــهر، بــا مهــه کافه هــا و خیابان هــا و 
موزه هایــش، مناینــده فرهنــگ و ادبیــات و هنــر غــرب 
اســت. واقعیت هم این اســت که جایگاه افســانه ای 
پاریــس در میــان طرفــداران ادبیــات و هنــر بــا هیــچ 
قابــل مقایســه نیســت؛ مهان طــور کــه نیچــه  شــهری 
می گفــت مــا یــک پایتخــت دارمی و نــام آن پاریــس 

اســت. 
پیــش  فرانســوی ســال ها  بودلــر  ایــن مهــه، شــارل  بــا 
نامیــد و  پاریــس«  کتــاب مشــهور خــود را »مــال 
بــا ایــن نامگــذاری چهــره ای دیگــر از ایــن شــهر را 
بــه مهــه معرفــی کــرد؛ شــهری کــه دیویــد هــاروی از آن 
بــا نــام پایتخــت مدرنیتــه یــاد کــرد. ارنســت مهینگــوی 
را  حرفــش  نبایــد  بنابرایــن  نبــود،  نویســنده کوچکــی 
دربــاره پاریــس نادیــده گرفــت، امــا او زیبایــی و شــکوه 
زندگــی مــدرن را در پاریــس دیــده بــود و بودلــر مــال 
و افســردگی دنیــای مــدرن را؛ مهان طــور کــه فرویــد 
هــم در جایــی از مالت هــای متــدن یــاد کــرده بــود. 
از این جهت شــاید درک شــعر شــاعری مانند فروغ، 
ولــو این کــه نامــی از هیــچ شــهری در شــعرش نیــاورده 
ســاقط  »مــردم/ گــروه  نباشــد:  ســختی  باشــد، کار 
مــردم/ دملــرده و تکیــده و مبهــوت/ در زیــر بــار شــوم 
جسدهاشــان/ از غربتــی بــه غربــت دیگــر می رفتنــد/ 
و میــل دردنــاک جنایــت/ در دست هایشــان متــورم 

می شــد...«.  
یــک  نقــل  بــا  را  مطلــب  ایــن  بدهیــد  اجــازه  پنــج؛ 
خاطــره متــام کنــم؛ خاطــره ای کــه شــبیه داســتان های 
ســوررئال اســت و کمــر کســی آن را بــاور می کنــد 
امــا ســعی می کنــم بــا صداقــت آن را تعریــف کنــم تــا 
کســی در درســتی اش شــک نکنــد. ایــن خاطــره در 
عــن حــال نشــان می دهــد چــرا شــاعران یــا کســانی 
کــه هنــوز روحیــات شــاعرانه در آن هــا منــرده اســت، 

بــا دخلــوری از شــهر حــرف می زننــد. 
یــک مهمانــی دعــوت شــدم.  بــه  پیــش  چنــد ســال 
آخــر شــب یکــی از مهمانــان کــه دوســت مــا بــود و 
چنــد ماهــی می شــد کــه از شهرســتان بــه هتــران آمــده 
بــود، تاکســی تلفنــی خــرب کــرد تــا بــه خانــه اش بــرود. 
بقیــه مهمان هــا عجلــه ای در رفــن نداشــتند. تاکســی 
آمــد و دوســت مــا را بــا خــودش بــرد. بعــد از نیــم 
ســاعت زنــگ خانــه را زدنــد. در را کــه بــاز کــردمی، 
رفیقمــان پشــت در بــود؛ بــا صورتــی کــه آمیــزه ای از 
هبــت و خجالــت بــود. آمــد داخــل و تعریــف کــرد کــه 
بعــد از نیــم ســاعت چرخیــدن در شــهر، خانــه اش 
را پیــدا نکــرده بــرای مهــن بــه راننــده تاکســی گفتــه 
او را بــه مهــان جایــی بازگردانــد کــه قبــا بــوده. آن 
شــب بــه خنــده و شــوخی گذشــت امــا یــک واقعیــت 
ترســناک را بــه مهــه مــا تفهیــم کــرد: آیــا اگــر تابلوهــای 

خیابان هــا نبودنــد، مــا در شــهر گــم منی شــدمی؟  

 جواد طوسی

شهر خالی است 
ز عشاق...

دلتنگـی سـراغ آدم تنهـا می آیـد. 
اگر عشـق و عاطفه در وجودت 
منـرده باشـد و بـی رگ نباشـی، در 
نامامیـات کـم  و  تنهایـی  برابـر 
مـی آوری و ناخـودآگاه احسـاس 
دلتنگـی می کنـی. دلتنگـی یـک 
حس روحی و روانی است که از 
فضـا و حمیـط بـه تـو حتمیـل می   شـود و بـدون آن کـه 
دسـت خـودت باشـد، مـی روی تـوی لـک. غـروب و 
مجعه هـای خلـوت شـهر و هـوای ابـری بـه ایـن دلتنگـی 
دامـن می زنـد. آدم پـا بـه سـن گذاشـته و قافیه باختـه و 
خاطره باز وقتی منزوی و دور و برش خالی می شـود و 
و  غریـب  را  پس کوچه هایـش  و کوچـه  حملـه  و  شـهر 
دگرگـون شـده می بینـد، دلتنگـی مثـل خـوره بـه جانـش 
می افتد و امانش را می برد. ریشه چنن آدم هایی که در 
کوچه و شهر بزرگ شده اند و نوجوانی و جوانی پرشر 
و شوری داشته اند، با گذشته پیوند خورده است. آن ها 
و  نـادری  خیابـان  و  ملـی  و کوچـه  اللـه زار  و  دربنـد 
اسـامبول و خیابـان شـاپور و امرییـه و ری و ایـران و 
بازارچه قوام السـلطنه و مروی و محام نواب و... کوچه 
آبشار و امامزاده حییی و دردار و ادیب املمالک و... را 
در گذشته می بینند و نتیجه پرسه زنی امروزشان در این 

اماکن، دلتنگی و پریشانی و حال خراب است. 
بعضی هـا بعـد از ظهـر مجعـه در شـهر و کاشانه شـان 
قربسـتان  یکـی  بغـض می کننـد.  و  احسـاس خفگـی 
مـی رود کـه دلـش بـاز شـود و آن دیگـری وقتـی پـا بـه 
شـاه  طوطـی  بـاغ  و  عبـداهلل  امامـزاده  و  بابویـه  ابـن 
عبدالعظیم می گذارد، یاد گذشـته می افتد و داغ دلش 
هنـوز  می شناسـم کـه  هـم  را  آدم هایـی  می شـود.  تـازه 
مشـری دائـم امامـزاده صـاحل و قربسـتان ظهریالدولـه و 
کوچه پس کوچه های دزاشیب و... خیابان منوچهری 
و اربـاب مجشـید و مهـدی مـوش و درخونـگاه هسـتند 
و انـگار دنبـال گمشده هایشـان می گردنـد. ایـن اشـباح 
سـرگرداِن شـهر، هبانه های بیمارگونه خودشـان را دارند. 
آرمان باخته هـای  و  زخم خورده هـا  و  خسـته ها  زمانـی 
شـهر ادبیـات خودشـان را داشـتند و عکسـی از مجعـه 
غمگـن را در قـاب خیـس پنجره هـا می دیدنـد. زمانـی 
خواننـده کوچـه و بـازار مـا این طـور دلتنگی هایـش را بـا 
هواخواهانـش و عزلت نشـینان شـهر تقسـیم می کـرد: 
اللـه  می کنـه/  داغـون  منـو  غـم  می شـه  »شـب کـه 
درخـت  می گـن  می کنـه...  چراغـون  دملـو  می شـه، 
تـو بیشـه/ گل می کنـه فصـل هبـار مهیشـه/  غمگینـی 
پرسـتوها نـوک می زنـن بـه شیشـه/ می گـن بـا یـک گل 
کـه هبـار منی شـه/ یـه وقتـی بـود دل کـه می خواسـت هبـار 
می شـد/ شـب های هتـرون پـر عطـر یـار می شـد... امـا 
حـاال دنیـا پـر از دمشنیـه/ اون چـی کـه نیسـت، یـه قلـب 

 .» دوست داشـتنیه/ 
ولی حاال در شهر غبارآلود و خاکسری ما که ساعت 
10 شب به بعدش خاک مرده می پاشند، انگار دیگر 
کسـی حـال ابـراز دلتنگـی هـم نـدارد. کجـای ایـن شـهر 
هویت باخته دلت باز می شود و خاطرات سال های بد 
عمرت را ثبت می          کنی؟ توی شـهر شـلوغ و پرهیاهو و 
بدقواره که آدم ها در هم می لولند و از کنار هم می گذرند 
و بیگانه بودنشان را به رخ می کشند، هنوز »تنگنا« به 
شـکل پررنگـی وصـف حـال دوران و شـهر و آدم هایـش 
اسـت: »بارون از ابرا سـبک تر می پره/ هر کسـی سـر به 
سوی خودش داره/ مث الک پشت تو خودم قامی شدم/ 
دیگه هیچ کس دملو منی بره/ دیگه دل با کسی نیست/ 

دیگه فریادرسی نیست/ آمسون ابری شده...« 
دلگـرِی دلگـریم؛ وقتـی حـال و روزت این طـور باشـد، 
یـاد اخـوان می افتـی و از هـوای دلگـری و درهـای بسـته 
هم نـوا  ابتهـاج  بـا  و  می گویـی  در گریبـان  سـرهای  و 
می شوی و غمگنانه زیر لب زمزمه می کنی: »در این 
سرای بی کسی/ کسی به در منی زند/ به دشت پرمال 

مـا/ پرنـده پـر منی زنـد«. 

تیغوابریشم
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پاییز ولیعصر
 اسم نویسنده: 

سیاهمشق/پیادهرویدرپیادهرو

هر کسی که یک بار در پاییز گذارش به خیابان ولیعصر هتران افتاده باشد، 
قدر پیاده روی عصرگاهی در آن را می داند. در فصلی که چنارهای باالبلند 
خیابان، من من عریان می شوند و لباس هایشان را فرش راه رهگذران می کنند؛ 
مهنی است که صدای راه رفنت در خیابان ولیعصر را با هر جای دیگری 
متفاوت می کند. پاییز که می شود جوی های خشکیده ولیعصر جان 
می گریند و صدای آبی را که وحشی و سرکش می رود، اضافه می کنند 
به صدای خرد شدن برگ ها زیر پای عابران. ولیعصر تنها یک گذر ساده 
شهری نیست. تاریخ است. سینماست. موسیقی است. تئاتر است. 
مغازه های هزار رنگ است. رستوران های دل فریب است. کافه های پرخاطره 
است. سایه بلند چنارهاست. کالغ های پری است. پارک هایی است که 
در کودکی در آن ها دویده امی و در یک کالم پاره ای از زندگی شهری مهه 
آن هایی است که در هتران زیسته اند. مقصد مهه آن هایی است که به هتران 
سفر می کنند و صد سال است که منی شود آن را از تاریخ سرزمینمان منها 
کرد. اگر در ذهنتان در نقشه فعلی هتران مهه ساختمان ها را از خیابان 
ولیعصر پاک کنید، خواهید دید که ولیعصر گویی جاده ای است میان دو 
کاخ که »سعدآباد« را به »مرمر« متصل می کند و خیابان ولیعصر را برای 
ارتباط میان این دو جمموعه در تقاطع خیابان »سپه« آن روز ساخته اند. اما 
تاریخ این خیابان طویل به دوره ناصری بازمی گردد. زمانی که حد مشالی شهر 
از میدان توپخانه تا خیابان انقالب پیش رفت، خیابان ولیعصر تا چهارراه 
ولیعصر امروزی پیش آمد. خبش هایی از شهر که امروز  تارخیی و قدمیی 
 می دانیمشان حمالت مدرن آن روزگار بودند که بافتی متفاوت و ساکنانی 
مدرن تر از حمله های تارخیی هتران چون سنگلج و عودالجان داشتند؛ 

حمله هایی چون امرییه و منرییه و... 
چند سال پیش بود که خیابان ولیعصر به خاطر مهه ویژگی هایش که مشا 
هبرت از من می دانید در فهرست مریاث ملی کشور به ثبت رسید. ثبت این 
خیابان دوستداران آن را دخلوش کرد به این که از چنارهایش تا دنیا دنیاست 
و هتران سر جایش مانده نگهداری می شود و صدای آب توی جوی هایش 
در هر حلظه  از شبانه روز شنیده می شود و یادگاری های تارخیی آن دست 
منی خورند. اما در این سال های بعد از ثبت، چنارهای ولیعصر مهچنان و با 
سرعت بیشرتی نسبت به گذشته از پای درمی آیند یا ماموران شهرداری راه 
تکرار را بر خطر می بندند و پیش از این که چنار پوسیده روی سر ماشنی 
یا عابری بیفتد، با اره  برقی می برندش و جایش را هم با چنار دیگری پر 
منی کنند. کسی هم پاسخ منی دهد که وقتی چنارهای این سرزمنی هزار سال 
عمر می کنند، چرا چنارهای پنجاه ساله و صد ساله خشک می شوند 
و تبدیل می شوند به یک خطر برای جان شهروندان. پاسخش در کف 
جوی های ولیعصر است که رویش سیمان رخیته اند و سنگ چیده اند که 

منی دامن چه شود! 
یک سال و نیم پیش بود که باالی چهارراه پارک وی در جست وجوی 
ساندویچ فروشی قدمیی »یکتا« بودم که برای خودش شهرتی شصت ساله 
داشت و وقتی راه افتاد مدرن ترین ساندویچ فروشی شهر بود و غذاهای 
خمصوص به خودش را داشت و دوغ تگری و ساندویچ زبان و استیکش 
معروف بود و صندلی هایش را از مهان وقت که راه افتاده بود، دست نزده 
بود و میزهایش هم مهان ها بود که بود و منوی آن با پنجاه سال پیشش 
توفریی نکرده بود و مردها و زن های هفتاد، هشتاد ساله ای با بچه ها و 
نوه هایشان به آن جا می آمدند که این ساندویچ فروشی از جوانی پاتوغشان 
بود و هبرتین شب های عمرشان را توی آن می گذراندند. اما من در آن 
غروب غم انگیز یک سال و نیم پیش یکتا را پیدا نکردم. بعد از چند بار 
باال و پاینی کردن ولیعصر ناباورانه در مقابل جایی که پیشرت بود، ایستادم 
و دیدم که این خاطره نسل ها را در حاشیه هبرتین نقطه طویل ترین خیابان 
خاورمیانه که چنارستان هتران است، خراب کرده اند تا ملحق شود به پاساژی 
که پر است از مغازه های لباس فروشی برندهای خارجی. حتما هم آن 
ساندویچ فروشی تارخیی در کنار آن پاساژ امروزی وصله ناجوری می شده و 
هم سود فروخنت آن زمنی در حاشیه خیابان ولیعصر یا شریک شدن در آن 
پاساژ گران قیمت عظیم از متام خاطره های ما و نسل های پیشمان بیشرت بوده 
است. کمرت از یک ماه پیش صبح روز مجعه ای برای خریدن هلیم از مغازه 
آش و هلیم فروشی معروف »سید مهدی« به نشانی اش در خیابان ولیعصر 
روبه روی باغ فردوس رفتم. نبود. یعنی مغازه اش بسته بود و هیچ  خربی نبود 
از آن مهه آدم و ماشینی که در طول ده ها سال اخری این ساعت از روز این 
خیابان را شلوغ می کردند و بندش می آوردند. کسی در مغازه بغلی گفت: 
"مجعش کردند!" اصرار کردم: "شاید تعمریات دارن..." اما کسی که در آن 
مغازه جوابگوی من بود، تکرار کرد: "مجعش کردند..." حتی نپرسیدم چرا؟ 
نپرسیدم چند وقت است؟ فقط فکر کردم به این که دیگر در هیچ غروب 
زمستانی در حالی که خبار دهامن معلوم است و سرما گونه هامی را می سوزاند، 
در حاشیه خیابان ولیعصر با آش معروف سید مهدی گرم منی شوم و این 
دیوانگی را که صبح های مجعه، ولیعصر را پیاده گز کنم و هلیم سید مهدی 
خبورم تا آخر عمرم جتربه خنواهم کرد و منی توامن دست بچه ام را بگریم و 
بیاورمش این جا و برایش از خاطره های روزهای خوب جوانی و کودکی ام 
بگومی. روزهای خوبی که قیمت باالی زمنی های شهرم تضمنی از بنی رفنت 
خاطره های شهر نبود و سید مهدی و یکتا و... خیال می کردند هبرتین و 
بابرکت ترین کسب و کار عامل را دارند و با یک دودوتا چهارتای ساده به 
این نتیجه منی رسیدند که فروخنت زمنی سودش برایشان بیشرت از کسب و 
کار پدری  است... آن روزهای خوب که خیابان ولیعصر هنوز در فهرست 

مریاث ملی ثبت نشده بود و این مهه پاساژ غول آسا آن را نبلعیده بودند.  

»گزارش یک 
مرگ«
گابریل گارسیا مارکز
ترمجه لیلی گلستان
نشر ماهی

گابریل گارسیا 
مارکز معروف به 
گابو نویسنده ای 
شناخته شده و 
پرطرفدار در بن 
خوانندگان ایرانی 
است و عمده 
کارهای او توسط 
مرمجان زیادی در 
ایران ترمجه شده 
است. ولی این که 
لیلی گلستان هم 
از مارکز ترمجه 
کند اتفاقی 
فرخنده است 
و درهنایت این 
کتاب کوچک از 
انتشارات ماهی را 
خواندنی تر می کند. 
داستان مثل دیگر 
داستان های مارکز 
روایت مردمانی 
است که انگار در 
شهری بن بست 
و به دور از دنیا 
به ناچار با هم 
زندگی  می کنند 
و مهه اتفاقات و 
ماجراهایشان به 
یکدیگر مربوط 
است و وقتی قتلی 
رخ می دهد این 
مردم مهگی به نوعی 
پایشان در ماجرا 
گری است.

شهرهای بزرگ، شادی های بزرگ*

 محبوبه حقیقی 

من شهرم را دوست دارم و خانه های آجری و درخت های بلندش را
با هیچ بهشتی در روستا عوض نمی کنم 

یادم هست کاس اول دبستان شعری در کتاب فارسی مان داشتیم به اسم 
»شهر و روستا«؛ مهان که اغلب مشا هم حفظ هستید که می گفت: 
»خوشا به حالت ای روستایی/ چه شاد و خرم، چه باصفایی...« شعر 
به این اکتفا منی کرد و در ادامه می گفت: »در شهر ما نیست جز دود 
ماشن/ دمل گرفته از آن و از این/ در شهر ما نیست جز داد و فریاد/ 
خوشا به حالت که هستی آزاد...« یادم هست مهان وقت هم این شعر را 
دوست نداشتم. وقتی می خواندمش، در مهان هفت سالگی، به عنوان یک 
شهرنشن احساس می کردم این شعر دارد به من توهن می  کند. یعنی چه که 
در شهر ما نیست جز دود ماشن و جز داد و فریاد؟ شهر من مهان وقت 
پر از خانه های قدمیی  بود با دیوارهای آجری که آن سویشان درخت های بلند 

داشتند و خاکش حاصل خیز بود و یک پارک الله داشت که من آن را با آن 
بوی بی نظری درخت هایش با هیچ هبشتی در هیچ روستایی عوض منی کردم. 
شهر من سینما داشت، فیلم های کودک پشت سر هم و بی وقفه در 
سینماهایش به منایش درمی آمد. شهر من شهربازی داشت که چرخ و فلکش از 
چرخ و فلک های دستی توی شهرهای کوچک خیلی بزرگ تر بود. توی شهر 
من دخرها می توانستند دوچرخه سواری کنند و با پسرهای حمله و مهبازی هایشان 
مسابقه بدهند اما ندیده بودم در هیچ شهر کوچک و روستایی دخرها سوار 
دوچرخه شوند. شهر من تئاتر موزیکال و کنسرت های خمصوص بانوان داشت. 
شهر من دانشگاهی داشت که عکس سردرش پشت اسکناس های پنجاه 
تومانی بود. توی شهر من کاس های شنا و نقاشی و سفالگری و هبرین 
آموزشگاه های زبان و هبرین مدرسه ها و دانشگاه ها بود... اصا به باور من 
خوشی در شهر من متام منی شد و من منی دانستم چرا باید حسرت روستا را خبورم 
و منی خوردم و تا مهن امروز هم حسرت هیچ شهر دیگر و روستایی را منی خورم. 
منی گومی که دمل هیچ وقت برای شهرم منی سوزد و از این که برج ها و پاساژهای 
زشت جای بیشر خانه باغ های آن را گرفته اند، دلتنگ منی شوم اما باور دارم که 
این اتفاق هم جز به دلیل تعلق خاطر نداشن به این شهر منی افتد؛ شاید به این 
خاطر که بیشر آدم هایی که در دهه های اخری در این شهر زندگی کرده اند، از 
آب و گل این شهر نبوده اند و هیچ وقت آن را متعلق به خودشان و خودشان 
را متعلق به آن ندانسته اند. اما منی دامن چرا هیچ کدامشان حاضر نیستند برگردند 
به شهرهای خودشان و آن جاهایی که بیشر دوستش دارند. به خاطر سینما و 
شهربازی و فست فود و تئاتر و کاس های زبان و نقاشی و شناست یا به خاطر 
روح زندگی که در این شهر جاری است و صدای پرنده هایی که هر جایی از آن 
شنیده می شود و صدای آبی که با مهه خشکسالی که این شهر را بلعیده است، 

هنوز در هر جای آن به گوش می رسد؟ 

استاد ابراهیم باستانی پاریزی معتقد بود که ایران ما انباشته از روستازادگان 
دانشمند است اما حقیقت این است که این دانشمندان روستازاده اند نه 
روستانشن و فهرست طوالنی از روستازادگان دانشمندی که استاد پاریزی 
در »محاسه کویر« ارائه کرده اند، نشان منی دهد که هیچ یک از آن ها مهه عمر 

در روستا زندگی کرده باشند. 
جاذبه شهرها و کانشهرها در جمموعه وسیعی از امکانات اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... است. زندگی در شهر تولید شادی 
می کند؛ اگرچه غم های زیادی نیز در کنار این شادی های کوچک و بزرگ 
مهواره تولید می شود اما شهروندان احساس می کنند در نتیجه زیسن در شهر 

به مدنیت یا متدن نزدیک ترند. 

شهر به دلیل وجود تنوع فرهنگی در آن، این امکان را برای ساکنانش فراهم 
می آورد که بتوانند با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های گوناگون آشنا شوند و 
جتربه بینافرهنگی به دست آورند. از این راه، شهر به شهروندانش کمک 
می کند که دایره انتخاب هایشان گسرش یابد. شهروندان می توانند از میان 
منوی فرهنگی که در شهر ارائه می شود، خرده فرهنگ یا فرهنگ دخلواهشان 
را انتخاب کنند. این نکته به تنهایی کافی است تا نوعی حس شادی پایدار 
در ساکنان شهر اجیاد شود؛ این که در شهر می توان از منوی فرهنگی، آن 
شیوه یا سبک زندگی  را برگزید که دوست داشتنی تر است. هرچه شهرها 
بزرگ تر و تنوع فرهنگی آن ها بیشر و منوی فرهنگی شهر متنوع تر می شود، 
به مهان نسبت، زندگی در شهر دلپذیرتر، دوست داشتنی تر، مهیج تر، 
زیباتر و شادی خبش تر می شود زیرا شهروندان می توانند با زبانی پیچیده تر 
و ذهنی آماده تر و افق بینشی وسیع تر زندگی را فهم کنند. شهرها می توانند 
به ما کمک کنند تا ظرفیت آرزومندی مان افزایش یابد. آرزوهای بزرگ در 
شهرهای بزرگ پیدا می شوند. شهرهای بزرگ می توانند به ما کمک کنند که 

خود را در یک افق وسیع تر تصور کنیم. 
شهرها مولد شادی اند؛ آن  هم شادی پایدار چون به ما کمک می کنند که بتوانیم 
به مترین مدارا و تساهل بپردازمی. لذت مدارا و تساهل ناشی از جتربه آزادی است. 
هرچه شهر بزرگ تر می شود، قلمرو ما آدم ها و آزادی مان گسرش می یابد. این 
مهان راز شهر است برای تولید شادی بیشر. آزادی شهر، بی بند و بار نیست. 
آزادی شهر به شهروند کمک می کند که او بتواند به بیان خود بپردازد؛ سبک 
خود را بیافریند. شهر مولد شادی است چرا که به ما کمک می کند به دیگران 
کمک کنیم، با دیگران زندگی کنیم و در میان دیگران باشیم که انسان مهه 

خوبی هایش را در فرایند گفت وگو و تعامل با دیگران به دست می آورد.  
*این مطلب وامدار مقاله »شهر و شادی« نوشته دکر نعمت اهلل فاضلی است.
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 اما هم من پا به 
سن گذاشته ام، هم 
خواننده ها. دیگر 
سر پریی جابه جا 
شدن نه در شان 

ماست نه چیز 
خوبی  است. عیب 

است. بد است 
که زبامن الل کار 
کرگدن به خنس 
خبورد. دعا کنید 

که خنورد. این جا 
اتفاقا جای خوب 
و معقولی  است 

که ایستاده امی. آقای 
حضرتی مرد خوبی  

است. خریخواه 
است و دلش 

می خواهد برای 
مملکتش کار درست 
و حسابی کند. او 
هم سال هاست که 
به چنگ و دندان 
روزنامه اش را حفظ 
کرده. آدم معتدلی  
است و از افراط و 

تفریط پرهیز می کند. 
روزنامه اش هم 

خوب و معقول و 
متن است. غرض 
این که جنسش با 

کرگدن جور است. 
کرگدن و اعتماد 
نامهخوان نیستند 

با هم. آن ها شرق 
منی زنند که ما غرب 
بزنیم. آن ها چپ 

نیستند که ما راست 
باشیم. نه. آن ها هم 
اهل اعتدال و وقار 

و منطقند. آن ها 
هم از ذوق زدگی و 
نان به نرخ روزخوری 

پرهیز دارند. برای 
مهن هم هست 
که قریب چهل 

هفته بی مشکل و 
بی مسئله  سه شنبه 
به سه شنبه کرگدن 

در جوف اعتماد به 
دستتان رسیده.
خدا دعایتان را 

مستجاب کند و 

ادامه پرمی در صفحه 13 

وجه ظهور مصلحانه انبیا)ع( مهن بوده 
است که به گوش و هوش غفلت زده 

آدمی تذکار دهند که: »کل شی هالک 
اال وجهه«. آثار باستانی در دیده اهل 

معرفت، ارزش و افتخار و غرور و مباهات 
ندارند، بلکه حجت موجهی  است بر این 
معنا که دنیا حمل قرار نیست و هیچ کس 
اعم از شاه و گدا، بزرگ و کوچک و  
فقری و غنی و مرد و زن چاره ای ندارد 

جز آن که منزل به دیگری بسپارد و مبرید. 
روزگار، سبک سری و بدعهد و ناپایدار 

است و او را اعتمادی و بقایی نیست. 
راهی که فرجام قطعی اش مرگ و فناست، 

چه حاجت به کاخ و هرم و حرم و 
هبشت مصنوع؟ به تعبری حافظ: »از این 
رباط دودر چون ضرورت است رحیل/ 
رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه 
پست« و به تعبری تورات: »بنی آدم را از 
مشقتی که زیر آفتاب سوزان می کشد، 
منفعتی نیست.« ساخته ما به دیگران 

می رسد و ِکشته ما را دیگران می دروند و 
ما را نصیبی جز »باطل اباطیل« نیست. 
مساجد و معابد به جامانده از ادوار قبل، 

در زمره شکومهندترین آثار معماری و 
هنری اند، حتی از کاخ های پادشاهان 

خودبرتربن هم با شکوه ترند. تاریِخ هنری 
نیست که از شگفتی های قبه الصخره و 
مسجد اموی و ایاصوفیه و جامع یزد و 

اصفهان و قرطبه با جتلیل و حتسن ننوشته 
باشد. اصًا تاریخ معماری را منی توان از 
تاریخ ادیان جدا کرد. کلیساها، معابد، 

کنیسه ها، مزگت ها و مسجدها در تقابل 
و رقابت با هم ساخته شده اند و برجای 

مانده اند. منونه ای از این تقابل ها را در 
مسابقه بیزانسی ها و عثمانی ها و در مهن 

مسجد ایاصوفیه می توانیم ببینیم. هنوز 
هم این مسابقه جریان دارد و حاصلش 
عمارت های دینی و مذهبی اند. به تعبری 

قرآن در سوره حج: »و لوال دفع اهلل الناس 

بعضهم ببعض هلدمت صوامع و بیع و 
صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم اهلل 

کثریا...« )و اگر خداوند بعضی از 
مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند، 
دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا 
و مساجدی که نام خدا در آن بسیار 
برده می شود، ویران می شوند(. معابد و 
مساجد به نام پیامربان و برای مومنان 
ساخته می شوند، اما پیامربان مأموریتی 
واالتر از ساخت عبادتگاه داشته اند. 

ساخت وساز، در هر مرتبه اش، با سطحی 
از غفلت مازمت دارد که این غفلت با 
ذات هوشیار پیامربان مجع منی شود. در 
اغلب متون کهن، در مذمت شاهان 
و مستکربان، به خانه های حمکم و 

بزرگ وپرجتمل شان اشاره شده است. 
اولن مسجدی که پیامرب اسام)ص( به 
دست خود و کمک صحابه درجه اول 
خود بنا منودند، طبق مهة گزارش ها فاقد 

هرگونه تکلف و جتمل و تصنعی -بلکه 
استحکامی- بوده است. از شدت 

سادگی و بی پریایگی، به هیچ وجه آن بنا 
را منی توانیم با ساده ترین و بی پریایه ترین 

یادبعضینفرات

اینروزهاروزاواست؛روزمردیکه
شعررامیانمردمانبردوبهپیمانشبا
مردمشوفادارماند.اینماه،ماهاو
است؛ماهمردیکهباخودشو
مردمشامینبود؛امینماند؛قیصر

امینپور.غ-ا

سخنپاکچوناندرختپاکاست؛ریشهدرزمین
استواروشاخههاوبرگانگسترده...

)قرآنمجید-سورهابراهیم-آیه24(

در کوچه های قهوه ای قاهره قدم می زدمی. در قهوه خانه ای 
نشستیم تا قهوه ای بنوشیم و خستگی در کنیم. در رادیو 
عبداحللیم حافظ می خواند؛ خواندنی تازه، شعری تازه و 
آهنگی تازه مهراه با ارگ. شعر به گوشم آشنا بود؛ سروده ای 
از نزار قبانی؛ »قارئه الفنجان« )فالگری(. و عبداحللیم حافظ 

می خواند: »جلست و اخلوف بعینیها«. 
نشست و بیم در دیدگانش بود 
به فنجان واژگون من نگریست 

گفت 
پسرم، غم خمور 

در سرنوشت تو عشق نوشته شده 
حال خوشی بود. با دوستم از این آهنگ تازه سخن 
می گفتم. قهوه چی مهربان، سخن ما را می شنید. آهنگی 
عربی گوش می کردمی و به فارسی گپ می زدمی. به عربی 
گفت: "کجایی هستید؟" گفتم: "ایرانی." چهره اش باز 
شد. لبخندی زد، مرحبایی گفت و گفت خوش آمدید 
هم میهنان عمر خیام. کنار پیشخوانش جعبه ای بود پر از 
کاست های نو و کهنه. کاستی یافت و گفت به احرام 
مشا، این آهنگ را می گذارم که بشنوید. حاال»ام کلثوم« 
می خواند؛ رباعیات خیام با ترمجه امحد رامی. آن جا نشسته 
بودمی؛ شادمان از این مهمان نوازی. با خود می اندیشیدم، 
شاعران ما چرا سروده هایشان کم خوانده می شود و نوسرایان 

ما چرا شعرهایشان را خواننده ها منی خوانند؟ 
صدای  با  را  شهرها«  »قدس، گل  فریوز،  رفتم.  بریوت  به 
جادویی اش می خواند و مارسل خلیفه، خواننده شهری، شعر 
حممود درویش، »من یوسفم پدر« و از مسیح القاسم »می روم« را. 
این خاطره ها در من بود و با من بود که از قضای روزگار، 
در سفری به هتران، با اندوه فراوان به خانه شاعران رفتم؛ برای 
آخرین دیدار و بدرود با قیصر امن پور. صبحی آفتابی بود. 
آن پیکر پررنج آرام در تابوتی آرمیده بود. آن دل پردرد از 
تپیدن باز ایستاده بود. آن ها که در حیاتش او را آزرده بودند، 
حاال در مماتش و در سوگش سینه می زدند و بیانیه می دادند. 
چه روزگار عجیبی! برادری سخنی بیش نیست و معنی لغت 

آشتی شبیخون است. 
آن زبان پاک دیگر شعر منی گفت اما زیباترین سروده اش، 
سرود زندگی اش بود. مردی که زندگی اش به شعر می مانست 
و شعرش زندگی بود، آخرین شعرش را سروده بود. مهه 
می گریستند. در گوشه ای آرام، پس از سال ها، دوست 
دیرینم شفیعی کدکنی را دیدم؛ هبت زده بود. چشمم که 
به چشمش افتاد، جلو رفتم. تا مرا دید، گریست؛ سخت 
گریست. استادی بر سوگ شاگردش می گریست. چه 
می گفتم وقتی خود سوگوار بودم؟ دست به گردنش افکندم 

و هر دو گریستیم. فقط گفتم: "تسلیت". 
چون که گل رفت و گلستان شد خراب 

بوی گل را از که جوییم از گاب 
خواننده ای، با غم، شعر قیصر را می خواند؛ می گریست و 
می خواند. و من به یاد آن روز قاهره افتادم. قیصر با شعرهایش 
دل ها را فتح کرده بود. حممد اصفهانی، حسام الدین سراج 
و علریضا افتخاری شعرهای او را خوانده بودند و این کم 

دلی سربلند و سری سر به زیر
به یاد مرحوم قیصر امین پور؛ از پس ابرها و روزها و سال ها 

 غالمرضا امامی

توفیقی نبود که در زندگی شاعری، شعرهایش زمزمه شود. 
قیصر صمیمی بود؛ ساده بود و ساده زیست. در دل 
دریایی اش گویی کودکی جا داشت. شانزده سال سردبریی 
»سروش نوجوان«، این جوان خوزستانی را به دنیای کودکی 
کشاند. حاصل تامل او در این دنیای رنگن، منظومه 
»ظهر روز دهم« بود. مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو 

و شعر و کودکی...
بارها دیده ام آنان که از کودکی چندان فاصله نگرفته اند، در 
بزرگی مهربانانی یگانه شده اند. چه ساده می سرود این مرد 
ساده. سخنی سهل و ممتنع داشت. آن فرزانه فروتن ریشه در 
سنت داشت اما در حال نفس می کشید و روی و نگاه به 
آینده داشت. در شعرهایش واژه ها با تار و پود کام آمیخته 
می شد که گویی با ما سخن می گوید. سخنش از سر درد و 
دل بود؛ درددل بود. به آنچه نوشت و سرود، اعتقاد داشت 
و امیان. هرگز به مصلحتی نیندیشید و دلقی نیندوخت و 
شعر را پلکانی نساخت. واژه های مردم کوی و برزن را به کار 
می برد. شاعری نبود بر برج عاج نشسته و دور از مردمش و 
با زبانی سخن بگوید که هم زبانانش درنیابند چه می گوید. 
شاید از این رو است که سروده های این شاعر مردمی مهچون 

ضرب املثل دهان به دهان می گردد: 
چقدر زود دیر می شود. 

آسایش آفتاب در سایه تو است. 
باغ دل تو از آب نوشیدن سوخت. 

و چه زیبا گفته است: 
زیبایی راز، راز زیبایی است. 

آن راز هنفته در هنر، این است. 
و قیصر راز هنفته در هنر را دریافت. شعرش زندگی بود و 
زندگی اش شعر؛ با شعور آمیخته بود و از شعار گرخیته. با 
هبره وری از گنجینه ادب کهن و زبان مردمی، قیصر در قله 
قبیله قلم قدم می زد. سخنانش تازه بود؛ هر چند با درد 

عجن بود: 
من سال های سال مردم 

تا این که یک دم زندگی کردم 
تو می توانی 

یک ذره 
یک مثقال 

مثل من مبریی؟ 
احوال خوشی نداشت. یک روز در میان به بیمارستان 
می رفت و شادی و سرخوشی و غم را به هم می آمیخت. 

این روزها را که می گذرد 
شادم 

زیرا 
یک سطر در میان آزادم 

در پی تازگی بود. جان جوان او مهواره در راه بود. به زبان 
مردمش سخن می گفت: 

از من گذشت 
اما دمل هنوز 

با هلجه حملی خود حرف می زند 
با هلجه حملی مردم 

با هلجه فصیح گل و گندم 
درد فردی نداشت؛ با مردمش مهدل و مهدرد بود: 

این دردها به درد دل من منی خورند 
این حرف ها به درد سرودن منی خورند 

شیواست واژه های رخ و زلف و خط و خال 
اما به شیوه غزل من منی خورند 

رو کردن به گذشته، او را از حال و آینده بازمنی داشت. سر 
فرو بردن در کتاب های کهن او را از احوال روزمره ملتش 
غافل منی ساخت. به آرمان هایش وفادار ماند و حرمان ها 

آزارش  داد: 
هرچه روزی آرمان پنداشت حرمان شد مهه 

هرچه می پنداشت درمان است عن درد شد 
باید حال و احوال او را دوستان نزدیکش مهچون موسی 
بیدج، بیوک ملکی و عموزاده خلیلی باز گویند؛ حال مردی 

را که گفت: 
گفت احوالت چطور است؟ 

گفتمش عالی است 
مثل حال گل 

حال گل در چنگیز مغول 
با مهه احوالی که داشت، سر در گریبان غم فرو نربد. با مهه 
دردی که می کشید و رجنوری جسمش، شکوه و شکایتی 
نکرد. گویی جان جوان جوینده او، این سخن را از یاد 

نربده بود: 
هن سخن تازه بگو 
تا دو جهان تازه شود 

از تکرار بیم نداشت. به هبار و زندگی دل بسته بود و 
می گفت: 

هبار اگرچه تکرار است 
اما تکرار زندگی است 

و »نوروز« اگرچه کهنه ترین روز است 
اما عن نوآوری است 

قیصر دستوری از کسی نگرفت و خود »دستور زبان 
عشق« را نوشت. اما نوشت: 

شاعر یعنی دلی که دستور منی پذیرد و دستی که تنها از دل 
دستور می گرید و گردنی که تنها در برابر راستی خم می شود 
و زانویی که تنها در برابر زیبایی آمسانی با زمن آشنا می شود. 
قیصر برای مردمش روز و روزگاری خوش می خواست. با 
خویش و در جان خویش در صلح بود. با خود یگانه بود 

و با جنگ و جدل بیگانه. امیدوار بود و امیدوار ماند: 
به امید پریوزی واقعی 

نه در جنگ 
که بر جنگ 

دلی پردرد داشت و می گفت:
ای داد به داد دل ما کس نرسید

از بس که بلند بود 
داد دل ما 

مردی که از خاک بر افاک شد، سخن پاکش سر 
به آمسان کشید، بر دیده مردمش جای گرفت و در دل 
دوستانش جاودان ماند، بر قله ادب چنن زمزمه می کند: 

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم 
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم 

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است 
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم 

او را می بینیم که از پس ابرها و روزها و سال ها، استوار و 
نستوه ایستاده است با: 

دلی سربلند 
و سری سر به زیر 
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سایه پدران بر سر پسران
  احمد طالبی نژاد

سیاهمشق/غمتدرنهانخانهدلنشیند

قرار گرفن فرزندان زیر سایه پدران و مادران نامدار، 
یکی از خرافه های رایج در عرصه سینما، ادبیات 
و دیگر هنر هاست. من هم به استناد برخی 
منونه ها کم و بیش این خرافه را باور کرده ام. تا 
آن جا که به خاطر دارم، پسران دو بازیگر بزرگ و 
نامدار سینما، آنتونی کوین و آلن دلون، به عنوان 
بازیگر در چند فیلم بازی کردند اما به جایی 
نرسیدند چرا که سایه پدرانشان هویت فردی شان را پوشانده بود. در 
سینمای ایران، هم در گذشته و هم در حال حاضر، منونه هایی وجود دارد 
که این خرافه مدرن در موردشان صدق می کند. پوالد کیمیایی، سام 
قریبیان، ایرج نوذری و چند بازیگر دیگر، با وجود توانایی های فردی، مهواره 
به عنوان »پسر فانی« شناخته می شوند و کمر کسی فردیتشان را به 
رمسیت می شناسد. این پسرها باید خیلی تاش کنند، خیلی جبنگند و این 
در و آن در بزنند تا از زیر آوار سنگن سایه پدر رهایی یابند؛ مگر این که 
شانس با آنان یاری کند. منونه اش بازیگر جوان این روزهای سینما، ساعد 
سهیلی است که می دانیم فرزند سعید سهیلی فیلمساز نسبتا پرکار دو دهه 
اخری است. شانس با ساعد - پس از بازی در چند فیلم پدرش - یار 
شد و در چند فیلم از مجله »مروپل« ساخته مسعود کیمیایی نقشی بر 
عهده اش گذاشته شد. به این ترتیب، او توانست جدا از پدر به هویتی 
شخصی برسد و سراجنام در فیلم خوب »چند مر مکعب عشق« به 
موفقیتی تابناک دست پیدا کند و حاال دیگر می تواند مستقل از پدر به 

راهش ادامه دهد. 
پوالد کیمیایی که از کودکی در دامان سینما بزرگ شده، بیش از دیگر 
مهوندانش در معرض اهتام »اگر پدرش فانی نبود...« قرار داشته است. 
بله، او از کودکی به کمک پدرش با حضور در فیلم »سرب« به جرگه 
بازیگران پیوست و باور مهگان این بود که پدرش دست او را گرفته و 
تاتی تاتی وارد عرصه بازیگری کرده است. بعد ها در چند فیلم کیمیایی 
نقش های کوتاه، متوسط و نقش اول )حکم، جرم و مروپل( را با قدرت 
متام بازی کرد ولی نام پدر مهچون سایه ای مسج باالی سرش سنگینی 
می کرد. من اگرچه در مقام دفاع از او نیستم، اما برای این که ثابت شود 
او بازیگر مستقلی است و به قول پدرش در یک مصاحبه سه، چهار 
سال پیش، »حاال دیگر می شود او را سپرد به سینما« رجوع می دهم به 
فیلم »گشت ارشاد« ساخته سعید سهیلی که در کنار محید فرخ نژاد و 
ساعد سهیلی، حضوری پرقدرت داشت. یعنی این که پوالد جنم بازیگری 
را دارد و مگر می شود نداشته باشد؟ اما به رغم این که توانایی هایش اثبات 
شده، هنوز هم او را »پسر کیمیایی« می دانند و نه پوالد کیمیایی که 
ممکن بود هیچ نسبتی هم با پدر نامدارش نداشته باشد. شاید به مهن 

دلیل باشد که تصمیم گرفته است فیلم بسازد. 
اما ظاهرا بدبیاری دست از سر این جوان که کودکی و نوجوانی دشواری را 
از سر گذرانده، برمنی دارد. فیلمربداری اش شروع شد و ده، پانزده دقیقه ای 
هم راش مفید گرفت اما »افتاد مشکل ها« و فیلم متوقف شد. این 
می تواند برای یک جوان که می خواهد در سینمای این مملکت به هویتی 
مستقل دست یابد، بسیار دردآور باشد و او را دچار افسردگی کند. 
منی دامن سراجنام این فیلم چه شد یا چه خواهد شد؟ ولی موقعیت پوالد 
را درک می کنم. اما به او و به دیگر پسران توصیه می کنم صبور باشند 
و اگر تصمیم به مستقل شدن دارند، تاشی مضاعف به کار برند و با 
خرافه هایی از این دست جبنگند و امیدوارانه در راهی که پیش  رو دارند، 
حرکت کنند. باالخره روزی این استقال به دست می آید اما به شرطها و 
شروطها. این که کسی فرزند پدری نامدار باشد، کافی نیست تا او را به 
مقصود برساند. در کنار این اعتبار عاریتی، باید خود شخص هم به هر 
طریق ممکن دانش افزایی کند. دیدن فیلم های ارزمشند ایرانی و خارجی با 
مترکز روی بازی بازیگران برجسته، خواندن کتاب های ختصصی در زمینه 
بازیگری و حتی کارگردانی و کتاب های دیگر در زمینه ادبیات، تاریخ، 
جامعه شناسی و روانشناسی و گشت و گذار در الیه های خمتلف جامعه 
و نگاه کردن به رفتار، کردار و گفتار آدم ها از هر قشر و طبقه ای می تواند 
سطح فرهنگ، سواد و الجرم قدرت آن ها را در زمینه مورد عاقه شان 

باال بربد و بر توانایی و آمادگی شان بیفزاید. 
اما چرا در این یادداشت روی پسران تاکید کردم و از دخران نگفتم؟ 
چون بر اساس مهان باور و با توجه به آنچه دیده امی، دخران در طول 
تاریخ سینما خیلی زود توانسته اند سایه پدر یا مادر را از باالی سر 
خود برانند. ایزابا روسلینی فرزند دو شخصیت سینمایی نامدار، روبرتو 
روسلینی و اینگرید برگمن، بود اما به عنوان یک فیلمساز و پیش تر در 
مقام بازیگر، هویتی مستقل داشت و دارد. جرالدین چاپلن، دخر 
چارلی بزرگ، بازیگر مستقلی بود. در سینمای ایران هم لیا حامتی، 
باران کوثری، پگاه آهنگرانی و چند بازیگر زن دیگر - اگرچه خنستن 
جتربه هایشان در آثار پدر یا مادرشان بوده - اما دیگر کسی منی گوید 
لیا دخر علی حامتی  و زری خوشکام، باران دخر رخشان بنی اعتماد 
و جهانگری کوثری، پگاه دخر منیژه حکمت و مجشید آهنگرانی ) هر 
دو فیلمساز(. برخی چیز ها چنان پیچیده و غریقابل حتلیلند که ناچار 
پای عنصری به نام شانش یا تقدیر را به میان می آورد. زندگی مهن 

است.   

»پرتره«
نیکای واسیلیوویچ 
گوگول
ترمجه پرویز مهتیان 
بروجنی
نشر چشمه
1383 

داستانی ترسناک 
از طمع آدمیزاد. 
روایتی از گردش و 
دست به دست 
شدن یک تابلوی 
پرتره نقاشی که هر 
کجا که می رود و 
هر کس صاحبش 
می شود دچار 
نگرانی و نسیان 
می شود و درهنایت 
معلوم می شود 
صاحب پرتره هم 
انسانی طمع کار و 
خسیس بوده است 
که هنرمندی توانسته 
چهره اش را چنان 
دقیق ترسیم کند که 
نگاه نگران و روحیه 
ناآرامش را در قاب 
تصویر ثبت کند. این 
کتاب یکی از آثار 
بی مشار گوگول است 
و کتابی است بسیار 
باریک و مجع وجور 
با ترمجه ای روان که 
می تواند خواننده را 
چندساعتی سرگرم 
کند.

خاطراتکودکی

در خانـــواده ی مـــا رســـم اســـت دســـتمال بـــه ســـر بـــی درد می بندنـــد. 
ــازی حتصیـــل  ــته ی داروسـ ــران در رشـ ــه در هتـ ــتم كـ عمـــوی نازنینـــی داشـ
كـــرده بـــود و بـــا ماهانـــه ی خمتصـــری كـــه مادربزرگـــم، خری النســـاء، بـــرای 
او می فرســـتاد زندگیـــش را پیـــش می بـــرد. حتـــی توانســـت بـــا صرفه جویـــی 
بـــرای خـــودش یـــك پالتـــوی دســـت دوم نظامیـــان آمریكایـــی خبـــرد، زمانـــی 
كـــه متفقـــن در مملكـــت مـــا جـــوالن می دادنـــد. در پیش ســـینه ی آن 
پالتـــو ســـوراخی بـــود كـــه بدقـــت رفـــو كـــرده بودنـــد تـــا نشـــان گلولـــه پیـــدا 
نباشـــد. معلـــوم نیســـت مـــال كـــدام مادرمـــرده  بـــود و در كجـــا هـــدف 

دمشـــن شـــده بـــود.
ایـــن عمـــوی نازنـــن مـــا كـــه امساعیـــل نـــام داشـــت و مهنـــام پدربـــزرگ 
مادریـــش بـــود و مِسَـــت پـــدری بـــه مـــن داشـــت مـــن خیلـــی دوســـت 
ــه بـــود، حنجـــره ی  ــتنی هـــم بـــود. خوش قیافـ ــًا دوست داشـ ــتم. واقعـ داشـ
داودی داشـــت كـــه جـــای او را در حمافـــل بـــاز می كـــرد، خوش صحبـــت 
و شـــریین بیان بود. ســـاعتها می توانســـتی با او باشـــی و خســـته نشـــوی. 
حتصیلكـــرده بـــود و امـــروزی. ایـــن زمانـــی كـــه صحبتـــش را می كنـــم 
ــا مـــادرم آمـــده بـــودم هتـــران. معمـــواًل تعطیـــات  مـــن ده ســـامل بـــود و بـ
تابســـتانی را اگـــر بـــه ییـــاق منی رفتیـــم می آمـــدمی هتـــران، پیـــش عموجـــان 
امساعیـــل. دیگـــر از حســـن هایی داشـــت گرایـــش بـــه چـــپ داشـــت كـــه 
انسان دوســـتی او را برجســـته می كـــرد. تـــا آخـــر زندگـــی بـــر ســـر امیانـــش 

ایســـتاد و بـــه افـــكاری كـــه در جوانـــی داشـــت وفـــادار مانـــد.
نفهمیـــدم چـــی شـــد كـــه دور و بریهـــا شـــروع كردنـــد بـــه طعنـــه زدن. متلـــك 
بـــار كـــردن. رو می گرداندنـــد ازو. تنهـــا كســـی كـــه مراعاتـــش می كـــرد 
مـــن،  ربابـــه ی  عمـــه  می كـــرد  محایـــت  او  از  مرامـــی  حبثهـــای  در  و 
خواهـــرش بـــود. جیك و پیـــك عموجـــامن بـــا عمـــه ربابـــه بـــود، خواهـــرش، 
بـــا او در میـــان می گذاشـــت. می شـــد فهمیـــد زیـــر كاســـه  رازش را 

نیم كاسه ئی ســـت.
ــع داشـــت  ــه مجـ ــامن كـ ــدم ایـــن عموجـ ــران مـــن فهمیـ ــه آمـــدمی هتـ وقتـــی كـ
آنچـــه مهـــه خوبـــان دارنـــد، از حـــزب بریـــده و بـــه ســـازمان ســـومكای دكـــر 
داود منشـــی زاده پیوســـته. اعضـــای حـــزب ســـومكا )حـــزب سوسیالیســـت 
ملـّــی كارگـــران ایـــران( و نـــریوی ضربتـــی اش از تعـــدادی جوانـــان بزن هبـــادر 
متشـــكل بـــود. كارشـــان ایـــن بـــود كـــه روزانـــه می رفتنـــد بـــه ســـعدی و 
اســـامبول و خیاباهنـــای دوروبـــر و بســـاط توده ایهـــا را هبـــم می رخیتنـــد. 
روزنامه هایشـــان را پـــاره می كردنـــد، كتاب هایشـــان را اوراق می كردنـــد. 

بدتـــر از مهـــه، خـــود آهنـــا را لت و پـــار می كردنـــد.
بعدهـــا كـــه آهبـــا از آســـیاب افتـــاده بـــود، از گوشـــه كنایه هـــای عمـــه 
ربابـــه ام فهمیـــدم كـــه حـــزب عموجـــامن را فرســـتاده بـــود بـــه مركـــز فرماندهـــی 
ســـومكا تـــا كادر معمولـــی حـــزب از هجـــوم آهنـــا غافلگـــری نشـــوند. 
حـــدس مـــی زمن در ســـومكا نقـــش عمـــومی را می دانســـتند و بـــه روش 
ــا هـــم مأمـــوری از خودشـــان در حـــزب تـــوده  ــااًل آهنـ منی آوردنـــد. احتمـ
جـــا كـــرده بودنـــد كـــه خربهـــای داخـــل حـــزب را بـــه مركـــز فرماندهـــی 

ســـومكا درز مـــی داد. یـــك معاملـــه  ی پایاپـــای.
پیـــدا بـــود كـــه عموجـــان امساعیـــل مســـتثنی بـــود. حتصیلكـــرده بـــود و 
خوش قرحیـــه. معلـــوم بـــود میـــان كله خرهـــای ســـومكایی می درخشـــد. 
مـــورد توجـــه دكـــر داود منشـــی زاده بـــود تـــا آجنـــا كـــه ســـركردگی یـــك گـــروه 

ــود. ــرده بـ ــذار كـ ــه او واگـ را بـ
صبـــح مجعـــه ی یـــك روزی كـــه مـــن هنـــوز هتـــران بـــودم عموجـــان امساعیـــل 
ــردم  ــود. مـ ــده بـ ــازه وارد شـ ــه تـ ــرد كـ ــوار فولكس واگـــن خـــودش كـ ــرا سـ مـ
می ایســـتادند متاشـــا می كردنـــد، چـــون شـــكل عجیبـــی داشـــت و بـــا 
ماشـــینهای دیگـــر فـــرق می كـــرد. گذشـــته از شـــكل و مشایلـــش موتـــور 
آن در عقـــب ماشـــن تعبیـــه شـــده بـــود. خنـــده دار وقتـــی بـــود كـــه راهنمـــا 
مـــی زدی. دســـتكی بـــه انـــدازه ی ده  دوازده  ســـانت از نیمـــه ی بدنـــه، 
زیـــر ســـقف، مـــی زد بـــریون تـــا بگویـــد بـــه چـــپ می پیچـــد یـــا بـــه راســـت.
حـــاال كـــه خاطـــرات را می جـــورم و مســـری رفتامدمـــان را در خیـــال 
نقـــش مـــی زمن جائـــی كـــه رفتـــه بـــودمی، انتهـــای كوچـــه ای پـــت و هپـــن، 
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امـــا بن بســـت بایـــد حول وحـــوش خیابـــان ایـــران بـــوده باشـــد. دروازه ئـــی 
بـــزرگ جلومـــان بـــود كلـــون دار كـــه وقتـــی تـــو رفتیـــم پـــس از یـــك هشـــتی 
تاریـــك، امـــا نـــه باریـــك، بـــه حیاطـــی كوچـــك رســـیدمی كـــه مثـــل اغلـــب 
خانه هـــای هتـــران دور تـــا دورش اتـــاق بـــود. زیرزمینـــی داشـــت مســـت 
مشـــال كـــه كنجـــكاوی مـــرا باعـــث شـــد، از پنجـــره ی بـــاز چیزهائـــی 
معمـــواًل  زیرزمینهـــا  در  منی دیـــدی.  زیرزمینهـــا  در  عادتـــًا  دیـــدم كـــه 
آنچـــه می بینـــی مخـــره و تغـــار و كـــوزه اســـت. ایـــن زیرزمـــن پـــر بـــود از 
وســـایل ورزشـــی كـــه در باشـــگاهها می دیـــدی. دمبـــل، هالـــر، خـــرك، 
بارفیكـــس. هنـــوز هیچ كـــس در خانـــه رو نشـــان نـــداده بـــود. غنیمـــت 
مشـــردم ایـــن خلوتـــی خانـــه را و از چنـــد پلـــه ی آجـــری رفتـــم پائـــن تـــا 
سروگوشـــی آب بدهـــم. آره، واقعـــا از یـــك باشـــگاه ورزشـــی چیـــزی 

كـــم نداشـــت.
بعدهـــا كـــه بـــا عملیـــات ســـومكائیها آشـــنا شـــدم دانســـتم كـــه ایـــن وســـایل 
بـــرای ورزیدگـــی جوانـــان اســـت كـــه پیشـــوا الزم دانســـته بـــود و مهـــه روزه 
عصرهـــا جوانـــان در آجنـــا بـــه عضاتشـــان ورز می دادنـــد تـــا بتواننـــد بـــه 

زور بـــازو حریـــف را ســـرجای خـــودش بنشـــانند.
از زیرزمـــن كـــه آمـــدم بـــریون ســـه جـــوان را دیـــدم كـــه داشـــتند بـــا عمـــو 
امساعیلـــم گفتگـــو می كردنـــد. دقایقـــی طـــول كشـــید تـــا صاحبخانـــه 
پیـــداش شـــد. قـــد متوســـطی داشـــت. نســـبتًا بـــا تـــن و تـــوش بـــود. 
پریاهـــن ســـیاه و شـــلوار خاكســـری بـــه تـــن داشـــت. كمربنـــد بســـته 
بـــود. نزدیكـــر كـــه آمـــد در صـــورت گـــردش نامهواریهایـــی بـــود كـــه 
خـــرب از آبلـــه مـــی داد. ســـبیل مگســـی داشـــت. بـــه نظـــرم آمـــد بـــه  
رغـــم وقـــار حمسوســـش یـــك كمـــی لنـــگ می زنـــد. جواهنـــا بـــه صدایـــی 
او درود گفتنـــد.  بـــه  بـــود  آن  در  هـــم حرمـــت  و  شـــوق  هـــم  كـــه 
گفتنـــد پیشـــوا آمـــد. در آن ســـن و ســـالی كـــه مـــن بـــودم، بزمحـــت ده 
ســـاله، آدم مســـنی می آمـــد. ولـــی حـــاال فكـــر می كنـــم زیـــر چهـــل بایـــد 
می داشـــت. جواهنـــا دســـت راستشـــان را بـــاال آوردنـــد و مثـــل پریاهـــن 
ســـیاه های هیتلـــری ســـام دادنـــد. در حالیكـــه دو ســـگ یغـــور گرگـــی 
مهراهیـــش می كردنـــد متقابـــًا دســـت راســـتش را بـــاال بـــرد و جوابشـــان 
داد. تـــازه آنوقـــت بـــود كـــه مشـــاهبت او بـــا هیتلـــر دســـتم آمـــد كـــه تقریبـــًا 

ده  ســـالی می شـــد بســـاطش برچیـــده شـــده بـــود.
راه پله ئـــی بـــود در قســـمت غـــرب خانـــه كـــه بـــه اتاقهـــای باالیـــی راه 
عمـــو  دســـت  مـــن كنـــار  نشســـتند،  پله هـــا  بـــاالی  جواهنـــا  می بـــرد. 
ســـگهای  نشســـت،  پاین تـــر  پلـــه  یـــك  پیشـــوا  نشســـتم.  امساعیلـــم 

او جـــا خـــوش كردنـــد. پـــای  پائـــن  گرگـــی اش 
چنـــد حلظـــه  نگذشـــت كـــه یكـــی از جواهنـــا كـــه ســـاهلا بعـــد فهمیـــدم 
داریـــوش مهایـــون بـــود از او خواســـت چیـــزی از نوشـــته های خـــودش 
خبوانـــد. تقاضـــای او را تأییـــد كـــرد جـــوان دیگـــری كـــه كنـــارش نشســـته 
شـــدمی  مهـــكار  آینـــدگان  روزنامـــه ی  در  وقتی كـــه  هـــم  را  او  و  بـــود 

شـــناختم. شـــاپور زندنیـــا.
آن موقـــع  ولـــی  بـــود  مهراهـــش  لوله شـــده  چیـــزی  می آمـــد  وقتـــی كـــه 
منی دانســـتم دستنوشـــت اوســـت و نویســـنده اســـت. مـــن از بچگـــی 
ســـینه چاك شـــاعر و نویســـنده بـــودم. حرمتـــش افـــزون شـــد در چشـــم 
مـــن. دستنوشـــته هایش را ورق زد و از آن میـــان ورقـــی را انتخـــاب كـــرد. 
شـــروع بـــه خوانـــدن كـــرد. صـــداش رگـــه دار بـــود ولـــی آهنگـــی نـــرم و روان 
داشـــت. شـــروع بـــه خوانـــدن كـــه كـــرد زبـــان نوشـــته اش حتـــی بـــرای كـــودك 
ده ســـاله ئی كـــه مـــن بـــودم، كـــم و بیـــش، قابـــل هضـــم بـــود. حتـــی جاذبـــه 

داشـــت. غرابتـــش جـــذب كننـــده بـــود.
غـــّرش  زیـــر  جنگـــزده،  برلـــن  در  بـــود  بارانـــی  شـــبی  فضـــای  فضـــا 
هواپیماهـــای متفقـــن كـــه بی وقفـــه مبـــب می انداختنـــد. ایســـتاده كنـــار 
ــاه بگـــرید.  ــاده رو، راوی حتـــی فرصـــت نكـــرده بـــود در جانپناهـــی پنـ پیـ
تصویـــر بیـــش از آن ترســـناك و تاریـــك بـــود كـــه كـــودك ده ســـاله  ئی را 

تـــكان ندهـــد و خاطـــره اش عمـــری بـــا او منانـــد.
كســـی از مـــا ُنُطـــق منـــی زد. پیـــدا بـــود كـــه ایـــن تصویـــر هولنـــاك از واقعیـــت 
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مسجدی که امروز می شناسیم، مقایسه 
کنیم. حتی مساجد ساده روستاهای 
دورافتاده و فقری جهان اسام آراسته با 
رنگ ولعابی است که اماکن مقدسه به 

واسطه آن ها شناخته شوند. مساجد امروز 
را بدون آرایه و تزیینات مذهبی منی توانیم 
تصور کنیم، اما مسجدالنبی و مسجد 

قبا هیچکدام از این تزیینات را نداشتند. 
برای مسلمانان صدر اسام مهن قدر که 

مسجدشان شبیه به کلیسا و کنیسه و 
آتشکده نشود، کافی بوده است. )نگفته 
نگذارمی که رفته رفته مهن تزیینات و آرایه ها 

به منادهایی از هویت دینی و ملی بدل 
شدند و امهیتی بیش از تزئن یافتند. امروز 

هیچ مسجدی بدون این تزئینات کامل 
منی شود.( 

مسجد پیامرب)ص( بنابر قرائن و شواهد، 
از هر پریایه ای بری بوده است، سهل 

است حتی از خشت خام هم نصیب 
نداشته است؛ نه کتیبه ای، نه فرشی، نه 

کاشی های رنگارنگی، نه سنگ مرمری، 
نه حوضی، نه فواره ای، نه گنبدی، نه 
گلدسته ای، نه آیه ای و نه... مسجد 
مدینه و خانة پیغمرب)ص( چسبیده به 

هم بوده اند. مفهوم خانه هم در اینجا با 
آن چیزی که به ذهن ما متبادر می شود، 

متفاوت است. خانه- هرقدر هم که 
حمقر باشد- در ذهن ما جایی است 
که دیوار و سقف و پنجره و حیاط 

دارد، مطبخ دارد، مبال دارد، جایی برای 
نشسن و خوابیدن دارد و... حال آن که 
خانة پیامرب)ص( اتاقک حمقری بوده که با 
شاخه های گل اندود خنل به دیوار مسجد 
منضم شده بوده و با پرده ای سیاِه موین 
)به جای در( از دید عموم مستور بوده 
است. »کاتب واقدی« گزارش دقیقی 
از این خانه ها داده و جزئیات آن ها را 
بیان کرده است و پرهیز پیامرب)ص( را 
از نصب پرده های منقش و رنگن و 
استفاده از آن را یادآور شده است. 

آن گونه که شاهدان عینی نقل کرده اند هر 
خانه پیغمرب)ص( درواقع اتاقکی حصریی 
و گل اندود بوده است که به تعداد مهسران 

گرامی آن حضرت )ُنه مهسر، ُنه خانه( 
ساخته شده و با دیواره ای از لیف خرما 
از هم تفکیک و به دیوار اصلی مسجد 

ضمیمه شده. یکی از  مهسران پیامرب)ص( 
در غیاب آن حضرت، دستی به سر 
و روی اتاقش می کشد و لیف خرما 
را به خشت خام ارتقا می دهد. پیامرب 
وقتی متوجه دیوار خشتی می شوند، به 
مهسر خود اعراض می کنند که: »دو 

روز دنیا ارزش این ساخت وسازها را 
ندارد.« در تفکر دینی و بنا بر سریه پیامرب 

ساخت و ساز مذموم است و برای به 
سر بردن زندگی، بی خردی است که 

خانه های سنگی و مقاوم و امین بسازمی. 
مهن قدر که سقفی باشد که مانع آفتاب 

و باران و برف باشد و از دید غری مستور 
باشد کافی است.

»تغیریات تدرجیی کمی منجر به تغیریات 
جهشی کیفی می شود«. این یک اصل 

مهم جامعه شناسی است و در تاریخ 
اسام مصداق های فراوان دارد. شهر 
اسامی بعد از فتوحات تغیری ماهیت 

داد و به چیزی تبدیل شد که دیگر دخل 
و ربطی به مدینه النبی نداشت. ازآجناکه 

مدینه مهم ترین مدل شهر اسامی 
است، خوب است که قدری تأمل 

کنیم و تغیریات و جهش این شهر را 
بررسی کنیم. نه فقط شکل حکومت 
در مدینه با مهه حکومت های جهان 

متفاوت بود، بلکه مفهوم خانه و مسجد 
و بازار و دادگاه و لباس و فقر و ثروت 

و جتارت و... منحصر به شبه جزیره 
بوده و با مهه جا فرق می کرده. به عنوان 
مثال لباس در ذهن ما پارچه های دوخته 

شده ای است از مریال های متفاوت 

این چهل مشارهرا 
به اندازه عمرمان 

کش دهد. اگر هناد 
خوبی ساخته امی، 

خدا کند که بعد از 
ما هم تداوم داشته 

باشد. کرگدن چیزی 
نیست که بوی 

کهنگی بگرید. اگر 
سال نود و چهار 

منتشر شده، هزار و 
چهارصد و نود و 
چهار هم می تواند 
منتشر شود. چه 

عیبی دارد؟ بگذار 
این کرگدن و آین 

کرگدن باقیات 
صاحلت ما باشد... 

ببخشید که مهار 
قلم از دستم در 

رفت و شروع کردم 
به خیالبافی برای 

آینده های دور. آرزو 
بر جوانان عیب 
نیست؛ بر پریها 
هم. فقط حاال 

که صحبتش پیش 
آمده از صمیم دل 

آرزو می کنم که 
کرگدن و اعتماد 
مستدام باشند و 
با مشای دوست، 

حاالحاالها مبانند. 
اگر رفیق مهدل 

مایی بگو آمن یا 
رب العاملن.
چه داشتم 

می گفتم؟ بله. 
عرضم این بود 
که پیغام های 

منایشگاهی تان را 
شنیدم. حتما به 

عیب و ایرادهایی که 
گرفته اید رسیدگی 
می کنم. هرآنچه 
را گفته اید اعم از 

خوب و بد، زشت 
و زیبا، ضعف و 
قوت، فهرست 

کرده ام و به مهکارامن 
نشان داده ام.

از مهان هفته قبل که 
منایشگاه دایر بود 
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می آیـــد، از جتربه ئـــی مســـتقیم، نشســـته در گوشـــت 
و خـــون.

زندگـــی ســـختی داشـــت ایـــن مـــرد كـــه بعدهـــا دانســـتم 
ــم پـــدر  دكـــر داود منشـــی زاده اســـت. در كودكـــی هـ
و هـــم عمویـــش را از دســـت داده بـــود. در زمـــان 
مشـــروطیت جـــزو عامـــان كمیتـــه جمـــازات بودنـــد هـــر 

دو. لـــو رفتنـــد. مدتـــی در زنـــدان بودنـــد 
پـــارك  اكنـــون  حملّـــی كـــه  در 

دو  هـــر  اســـت.  شـــهر 

ــتی  ــود منشـــی زاده در زندگـــی نوشـ ــدند. خـ ــدام شـ اعـ
كـــه در مقدمـــه ی در بـــدر در پـــی هبشـــت چـــاپ كـــرده 
از ناپدیـــد شـــدن آهنـــا و ســـر بـــه نیســـت شـــدن آهنـــا 
می گویـــد. ولـــی بـــه یقـــن اعـــدام شـــده اند. تلخـــی ایـــن 
واقعـــه او را رهـــا نكـــرد. از مهـــان كودكـــی در فكـــر 
انتقـــام بـــود. مثـــل پـــدرش جســـور و جنگنـــده بـــود. 
روحـــی نـــاآرام داشـــت. قـــوم ایرانـــی را از نـــژاد »آزدگان 
از  پـــس  ناگزیـــر  می دانســـت كـــه  آزاده ســـواران«  و 
محلـــه ی عـــرب جمبـــور بـــوده خاصیـــت نـــژادی خـــود 
را درخـــور مقتضیـــات حمیـــط عـــوض كنـــد. منشـــی زاده 
ایـــن تعویـــض را »روپـــوش عاریتـــی« تلقـــی می كنـــد. 
مـــرام حزبـــش را در كتابچـــه ی پیـــكار بـــا اهرمـــن، بـــرای 
دربـــاره ی  و  می دهـــد  شـــرح  ملـــی،  حیـــات  جتدیـــد 

مشـــكات ســـرزمن ایـــران برنامـــه می دهـــد.
قلـــم  بـــه  را  ایـــن كتابچـــه  ســـرفصلهای  از  برخـــی 
متـــدن، فرهنـــگ، كولتـــور؛  نـــژاد و خـــون؛  می دهـــم: 
هنرهـــای زیبـــا و ادبیـــات؛ وجـــدان اجتماعـــی؛ پـــرورش 
كـــودكان؛ نیاخـــاك. بـــر روی هـــم ۲۳ ســـرفصل كتابچـــه 
معضاتـــی را كـــه ایـــران پنجـــاه ســـال پیـــش گرفتـــارش بـــود 
ســـیاهه می كنـــد. حتـــی دربـــاره ی آب. از ایـــن ســـرفصل 

تكـــه ای را بـــرای مشـــا نقـــل می كنـــم:
»اردوی ســـور، آناهیته)ناهیـــد( فرشـــته مـــوكل آب، هـــر 
كـــس آب را آلـــوده میكـــرد، هـــر كـــس آب را هبـــدر 
میـــداد، مغضـــوب میســـاخت. در نزدیكـــی آن مـــكان 

مقدســـی، كـــه مبـــدأ و نقطـــه حركـــت افتخـــارات ایـــران 
اســـت ـــــ غرضـــم بیســـتون )بغســـتان( ســـرزمن خدیـــان 
ایـــران میباشـــد، یعنـــی كنـــگاور ـــــ پرستشـــگاه بزرگـــی بنـــام 
فرشـــته  مـــوكل آب، ناهیـــد، ســـاخته شـــده، كـــه عظمـــت 

ــازد ]...[« ــر بیننده ئـــی را متحـــری می سـ آن امـــروز هـ

بـــدون  روشـــن،  او  زبـــان  می بینیـــد  مهچنانكـــه 
احســـان  برخـــاف  ســـت،  لفظـــی  پیچیدگیهـــای 
تـــوده. وقتـــی  طـــربی، حریـــف مهـــدوره اش در حـــزب 
كـــه گیلگمـــش را خبوانیـــد یـــا جهانـــداری پارســـها را 
خبوانیـــد یـــا دوراندیشـــی در تكنیـــك را خبوانیـــد زبـــان او 
را شســـته رُفتـــه می یابیـــد. تنهـــا كســـی را كـــه می تـــوامن بـــا 
او بنشـــامن دكـــر حممـــد مقـــدم اســـت. جســـتار دربـــاره  
مهـــر و ناهیـــد او را ببینیـــد: پـــاك و پاكیـــزه، دســـت و 

رو شســـته، مثـــل شـــعر.
شـــناخت فضـــا و زمـــان كـــه ماهیـــت زبـــان را روشـــن 
ترمجـــه ی منشـــی زاده ســـبك  می ســـازد در گیلگمـــش 
می ســـازد و حنـــو نوشـــته را تعیـــن می كنـــد و موســـیقی 
پـــی دار آنســـت. مـــن از طریـــق ترمجه هـــای او بـــا ارتـــگای 
گاســـت، متفكـــر اســـپانیول، آشـــنا شـــدم. دوراندیشـــی 

در تكنیـــك و انتلكتوئـــل و دیگـــری.
كنـــار  را  دست نوشـــته اش  شـــد.  متـــام  خواندنـــش 
گذشـــت. دســـتی بـــه گل و گـــوش یكـــی از ســـگهای 
گرگـــی اش كشـــید. خورنـــه زدن او را شـــنیدم. ســـگها 
هیتلـــر.  پیشـــوا،  ســـگ گرگـــی  دو  بـــا  منی زدنـــد  مـــو 
وقتهایـــی كـــه مراســـم رمســـی نبـــود و عكســـها در حمیـــط 
خانگـــی گرفتـــه شـــده بـــود می دیـــدی در هـــر چیـــز ایـــن 

خانـــه الگوبـــرداری شـــده بـــود از پیشـــوا.
تـــازه واردی كـــه آمـــد كمـــی از جوانـــی را پشـــت ســـر 

گذاشـــته بـــود بـــه حمـــض ورود دستســـام داد. نشســـته 
ــته پرســـید شـــغال مازندرانـــی كـــو كجاســـت؟ ننشسـ

ظاهـــراً ایـــن شـــغال مازندرانـــی را حتفـــه آورده بودنـــد. گفـــت 
دیشـــب گذاشـــتیمش تـــوی انبـــاری و در را بـــه روش قفـــل 
كـــردمی. ولـــی ایـــن )دســـت كشـــید بـــه گل و گـــردن ســـگ 
گرگـــی كـــه بـــه او نزدیك تـــر بـــود( طاقـــت رقیـــب نداشـــت. 
قـــرار  و  آرام  بی تابـــی كـــرد.  را  شـــب  سراســـر 
نداشـــت. باالخـــره زجنـــری پـــاره كـــرد، در 
انباری را شكســـت. وقتی ما خرب 

شـــدمی كـــه كار شـــغال مازندرانـــی متـــام بـــود.
تـــازه وارد خنده ئـــی زد و ایـــن شـــعر را خوانـــد كـــه دیگـــر 

زبانـــزد شـــده:
شغال بیشه ی مازندران را
نگرید جز سگ مازندرانی

یكـــی گفـــت ســـگ كیســـت بـــه پـــای گرگـــی مـــا برســـد 
ــه خندیدنـــد. ســـگ مازندرانـــی. مهـ

مـــن و عموجـــان امساعیـــل دو مازندرانـــی خالـــِص ُخلـّــص 
در آن مجـــع بـــودمی. حتـــی در آن ســـن كـــم هـــم بـــه مـــن، 

بیـــش و كـــم، گـــران آمـــده بـــود. عمـــو جـــان را منـــی دامن.
وقتـــی كـــه از خانـــه ی دكـــر داود  منشـــی     زاده آمـــدمی 
یـــادم  شـــومی  عموجـــان  فولكس واگـــن  ســـوار  بـــریون 
شـــغال  آن  بـــه  باشـــد  ســـوزانده  دل  منی آمـــد كســـی 
مازندرانـــی ــــــ تســـلیم ناچـــاره  ی سرنوشـــتی كـــه نـــه امیـــد 

مقابلـــه ی مهـــراز داشـــت و نـــه راه فـــرار.
دكـــر داود منشـــی زاده را دیگـــر ندیـــدم تـــا ایـــرج افشـــار 
در جـــزو موقوفـــات دكـــر حممـــود افشـــار یـــزدی كتـــاب 
پژوهشـــِی ژوزف ماركـــوارت را، ِوهـــرُود و آرَنـــگ، بـــه 
ترمجـــه و اضافـــات دكـــر داود منشـــی زاده انتشـــار داد 
و  اســـاطریی  جغرافیـــای  در  جستارهائی ســـت  كـــه 
تارخیـــی ایـــران شـــرقی. بـــر دقـــت علمـــی و ســـواد او و 
شـــور جانـــش افســـوس خـــوردم و دریغـــا گفتـــم. عشـــق 

چـــه كارهـــا كـــه منی كنـــد.  
۴ آبان ۱۳۹۴ 
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شهری شبیه مادر
 اسم نویسنده: 

سیاهمشق/َگَلنَگدن

اولــن مرتبــه ای کــه در زندگــی بــا مفهــوم شــهر 
آشــنا شــدم شــش یــا کــه هفت ســاله بــودم. 
»لــوک  متاشــای کارتــون  بــه  بــودم  نشســته 
خوش شانس« که قدمی ترها »لوک بی باک« 
ترمجه اش می کردند. این کارتون اپیزودی دارد 
نــام »شــهر گل مرواریــد« کــه پیــش از  بــه 
انقــاب دوبلــه شــده اســت. در ایــن اپیــزود 
عده ای خانه به دوش به زمن مهواری می رسند که به نظرشان برای 
زندگــی کــردن مناســب اســت. آن هــا شهرشــان را در مهــن زمــن بنــا 
می کننــد. بعــد از آن بانیــان ایــن شــهر در زمن هایشــان طــا پیــدا 
می کننــد. ســودای ثــروت و طــای موجــود در شــهر گل مرواریــد 
خیلــی زود پــای مهاجــران را بــه ایــن شــهر بــاز می کنــد. مهاجــران کــه 
بیشــر می شــوند، کســب و کار رونــق می گــرد. بعــد از طــا نوبــت 
زمــن  بــرای  می خواهــد  از کشــاورزان  یکــی  می رســد.  نفــت  بــه 
زراعــی اش چــاه آب حفــر کنــد کــه بــه نفــت می رســد. ذخــره  نفتــی 
شــهر گل مروارید در مدت کوتاهی باعث ورود شــرکت های نفتی 
به شــهر می شــود. با رونق کســب و کار و صنعت در شــهر وجود 
بانــک ضــروری می شــود و شــهری کــه بانــک داشــته باشــد و پــول 
نفت و طا در حســاب های بانکی اش ذخره شــود، پر از ســارق 
و تبهکار می شــود. در میان این اشــرار چهار برادر به نام  »برادران 
دالتــون« وجــود دارنــد کــه متــام شــهر از آن هــا حســاب می برنــد. 
این جاســت کــه قهرمــان مــا یعنــی »لــوک بی بــاک« مهــان کابــوی تنها 
بــه مهــراه اســب وفــادارش »جالــی« وارد قصــه می شــود. ایــن کابــوی 
تنهــا در دوئــل تگزاســی ســایه اش را هــم شکســت می دهــد و بــه 
ســریع ترین هفت ترکــش غــرب معــروف اســت. از این جــا بــه بعــد 
داســتان می شــود نــرد لــوک خوش شــانس به عنــوان کانــر شــهر بــا 
برادران دالتون و سایر تبهکاران. مهم نیست که در پایان این نرد 
چــه کســی پــروز می شــود. مهــم ایــن اســت کــه در انتهــا شــهر گل 
مرواریــد دوبــاره یــک زمــن مهــوار اســت. خبشــی از یــک بیابــان کــه 
دیگــر نــه طایــی در آن یافــت می شــود و نــه نفتــی از زمن هایــش 

استخراج می شود. 
بــه نظــر متــام شــهرها موجــودات ســخاومتندی هســتند کــه بــدون هیــچ 
چشمداشــتی هرچــه دارنــد در اختیــار ساکنانشــان قــرار می دهنــد. 
شــهرها اگــر یکــی از اعضــای خانــواده باشــند مادرنــد. شــاید بــه مهــن 
خاطر میان شهرها پیوند خواهرخواندگی خوانده می شود. به اخبار 
جنجالی این روزها نگاه کنید؛ به تعطیلی برنامه  فتیله ، به حاشیه های 
میان اقوام. این طور که پیداست آدم ها متوجه سخاوت  شهرهایشان 
شده اند که این چنن سنگ شهرشان را به سینه  می زنند. چند سالی 
است که مردم شهرهای خمتلف طرفدار تیم فوتبال شهرشان شده اند 
چــون تیــم فوتبــال شهرشــان اســت. ایــن درســت کــه ســاکنان شــهرها 

منی خواهند زیر دین شهرشــان باشــند اما...
»شــل سیلورســتاین« داســتانی دارد بــه نــام »درخــت خبشــنده«؛ 
درخــت خبشــنده بــه مفهــوم شــهر نزدیــک اســت. پســربچه ای بــا 
درختــی دوســت می شــود و درخــت هــم در جــواب بــا پســربچه 
دوستی می کند. تا وقتی پسر، بچه است، درخت اجازه می دهد 
پسربچه به شاخه هایش تاب ببندد و تفریح کند. بعد از آن اجازه 
می دهــد پســربچه زیــر ســایه اش اســراحت کنــد. فصلــش کــه رســید 
پســربچه  از میوه هــای درخــت می خــورد امــا هرچــه پســر بزرگ تــر 
می شــود و نیازهایــش بیشــر قــد می کشــند، درخــت بــه پســربچه 
اجــازه می دهــد بیشــر از قبــل از او اســتفاده کنــد و بــه شــکلی او را 
مصــرف کنــد. دســت آخر کــه از درخــت چیــزی منی مانــد جــز یــک 
ریشــه در زمــن، پســر مــی رود پــی زندگــی اش و یــادش منی مانــد کــه 
روزی در ایــن زمــن درختــی بــوده، مهــان درختــی کــه هنــوز ریشــه اش 

در مهــان زمــن اســت. 
طرح کلی داستان درخت خبشنده و شهر گل مروارید یکی است. 
شاید اگر در کارتون لوک بی باک، اسم شهر را »شهر خبشنده« 
می گذاشــتند هــم بــه جایــی برمنی خــورد. ایــن مهــه آمســان و ریســمان 
بافتــم کــه بگــومی شــهر تــاش می کنــد قبــل از هــر چیــزی خبشــندگی 
را بــه ســاکنانش بیامــوزد. اگــر حــس می کنیــد از شــهری کــه در آن 
زندگی می کنید دینی بر گردنتان است، به جای سینه سپر کردن 
و جنگیــدن بــا دمشــن فرضــی خبشــنده باشــید. خبشــنده کــه باشــید 
دینتــان را هبــر از هــر وقتــی بــه شــهرتان ادا کرده ایــد. مــادر در مقابــل 
بچه هایــش از متــام حقوقــش می گــذرد تــا آن هــا را درســت تربیــت 
کنــد. هیچ وقــت مــادر نبــوده ام و مــی دامن کــه قــرار نیســت تــا انتهــای 
عمــرم مــادر شــوم، امــا ایــن را مــی دامن کــه یــک فرزنــد خبشــنده بیشــر 
مــادرش را خوشــحال می کنــد تــا یــک فرزنــد ســینه چاک حمافــظ. 
متــام حرفــم ایــن اســت کــه اگــر حــس می کنیــد از شــهرتان دینــی بــر 
گردن مشاســت و قصد ادا کردن این دین را دارید خبشــنده باشــید. 

ببخشــید تــا شــهرتان از مشــا راضــی باشــد. 

»مرجم دردها«
جومپا الهریی
ترمجه امریمهدی 
حقیقت
نشر ماهی

داستان های جومپا 
الهریی روایت 
داستان  زندگی 
انسان های معمولی 
است. روایت 
زندگی آدم هایی 
که مثل خود ما 
هستند و جتربه هایی 
مشرک با ما دارند. 
اما روایت های او 
در حن سادگی 
درهنایت دچار 
پیچیدگی هایی 
می شود که در بعضی 
موارد خواننده را 
شگفت زده می کند. 
آدم های او اغلب 
نسلی هستند که 
خارج از وطن و 
در کشوری دیگر 
بزرگ شده اند و 
زندگی  می کنند و 
تضادهای دنیای 
کودکی و زندگی 
امروزشان مشکاتی 
در زندگی شان 
به وجود می آورد. او 
که خود هندی تبار 
است ولی در امریکا 
زندگی می کند و 
جوایز بی مشاری برای 
داستان هایش دریافت 
کرده و جمموعه 
داستان های کتاب 
»مرجم دردها« هر 
کدام به تنهایی یکی 
از هبرین داستان های 
عصر حاضرند و هر 
سلیقه ای را راضی 
می کنند.

 قسمت دوم/ سفر به سورمه را

 رامبد خانلری

زندگی در کنار مردگان

منتظر می شوم خبندد، خنده اش را که کرد جوابش را بدهم، اما منی خندد. 
حتـی دیگـر چپقـش را هـم روی زمـن منی کوبـد. زل زده بـه مـن و تـوی 
چشـم هامی نـگاه می کنـد. دخـرش؟ کـدام دخـر؟ بایـد تـوی مهـن سـرای 
سرایداری دخری داشته باشد. شاید این قرمشال بازی ها را درآورده که من 
حسـاب کار دسـتم بیایـد و خیـال ناجـور بـه سـرم نزنـد. حواسـم بـه گزمـه و 
غـذای مـردم باشـد و از جایـی کـه نشسـته ام تـکان خنـورم. پریمـرد می گویـد: 
»اوناهاش باباجون، دخرم اون جاسـت.« اشـاره می کند به جایی که جز 

تاریکی چیزی نیسـت. 
- پاشو باباجون، دخرم اون جاست. پاشو برو ببینش شاید مهرش به دلت 

نشست. شاید خاطرش رو خواستی.
خل بازی هـای پریمـرد کم کـم اذیتـم می کنـد. شـاید زدن بـه جـاده  سورمه سـرا 
کم خطرتر از شـب را سـحر کردن در کنار این پریمرد مشـنگ بود. شـاید 
جـاده خطـری نداشـت. شـاید پریمـرد ایـن دروغ هـا را از خـودش درآورد کـه 

شـب را این جـا مبـامن. 
- اسم این قربستون چیه؟

سوالی هبر از این به ذهنم منی آد.
- منـی دومن بابـا؛ مـن سـه، چهـار سـالی بیشـر نیسـت اومـدم این جـا. یکـی 
از قدمیی هـای ده از ننه بزرگـش شـنیده هبشـت حییـا، یکـی دیگـه شـنیده 

شـعیب آباد.
یکی از تربچه ها را برمی دارد، منک مال می کند و به نیش می کشد.

- من خودم با هبشت حییا راحت ترم، مهن هم صداش می کنم.
تربچه  دیگر را قبل از این که پریمرد بردارد، برمی دارم، به خاطر سرخی و 
درشتی اش باارزش ترین در وعده  غذایی ام به نظر می آید. دندامن را که در 
جانش فرو می کنم، توی جان ترب، در هوا می ماند، پوک است، انگار 
قبل تر یک نفر با سرنگ متام آبش را کشیده باشد. پریمرد دوباره چشم 
می دوزد به تاریکی، به مهان جایی که می گفت دخرش آن جاست. قبل 
از آن که دوباره مزخرف ببافد، می پرسم: »چی شد که این جا موندی؟ چی 
شد که مهدم این مرده ها  شدی؟« دست هایش را به ران هایش می مالد و 
چشم هایش را تنگ می کند. با مهن تکان خمتصری که می خورد خاک بلند 
می کند، پارچه را دوال می کنم روی سبزی ها و تکه های نان. پریمرد سرش 
را باال می آورد و می گوید: »یه موقعی از خدا خواستم که مبریم، این قدر دمل 
مرگ می خواست که دیگه به زنده بودن رضا نباشم. شاید یه وقتی برات 
گفتم چرا، اما حاال وقتش نیست بابا جون. اگه برا خاطر ترسش نبود تا 
حاال هزار بار خودم رو کشته بودم باباجون، ترس از مردن نه ها، ترس از گناه 
این که خودم رو بکشم.« به شنیدن کلمه  خودکشی از دهان یک پریمرد 
عادت ندارم. مهیشه دیده ام که پریها و بیشر پریمردها در جلوی کاروان عزا 
راه می روند. توی خودشان هستند و با کسی حرف منی زنند. بیشر دستشان 
را پشت کمر قاب می کنند و سرشان را می اندازند پاین و جلوتر از بقیه 
با قدم های سریع که از آن سن و سال بعید است، به مست مسجد یا حمل 
برگزاری مراسم عزا می روند. انگار که می خواهند بروند و خرب بگریند، بروند 
سر و گوشی آب بدهند و ببیند هم قطارشان، چگونه رفته؟ درد کشیده؟ 
راحت رفته؟ قبل از رفن حرفی نزده؟ این یکی هم چیز جدیدی نگفته؟ شاید 
به این خاطر که خودشان را به مرگ نزدیک تر می بینند. نزدیک تر از زن ها، 
نزدیک تر از جوان ها. پریمردها مهن که پایشان به مراسم ختم می رسد، اشک 
می ریزند و رگ و ریشه دارتر از بقیه دل می سوزانند حتی اگر کمر از بقیه 
میت را بشناسند. آن ها مرگ را باور کرده اند، باوری که انتظارش را می کشند. 
برای آن ها مرگ یک مرض العاج است اما مرگ طبیعی، این که به آخر 
خط برسند و از گردونه خارج شوند. آن ها خودشان را از مرگ غریطبیعی 
دور می دانند، از قتل، از خودکشی، از مرگ بر اثر سیل و زلزله و تصادف 
حتی برای جوان هایی که به این شکل از مرگ دچار می شوند، کمر از بقیه 
دل می سوزانند، به نظرشان آن ها قافیه را مفت باخته اند. آن ها قدر زندگی 
را می دانند و مرگ را با هیچ پسوند و پیشوندی قبول منی کنند، حاال برامی 
خیلی عجیب است که پریمردی آن هم این جا، به دور از شهر با من حرف 

از خودکشی می زند.
- کجایی بابا؟ می خوای بقیه اش رو بشنفی؟

پاورقی/سورمهسرا

نگاهـش می کنـم، هنـوز دارد پاهایـش را می مالـد. می گـومی: »آره، آره« 
گونه هایـش کمـی جـان می گرینـد و بـریون می زننـد، چـن کنـار لب هایـش 
کمـی صـاف می شـود. اولـن بـار اسـت کـه حـس می کنـم بـا گونه هایـش 

می خنـدد.
- وسایلم رو کردم یه بقچه، یه هوا بزرگ تر از بقچه خوراک تو و زدم به 
دل جاده، بی برنامه چرخیدم تا رسیدم به این جا، روزی که رسیدم یه کور 
از هبشت حییا شفا گرفته بود و بینا شده بود، این جا شده بود عینهو بازار 
مسگرها. امسش »سبقت« بود. یه ماه زودتر به هوای عاشورا بلند شده بود، 
یکه و تنها و کورمال کورمال اومده بود تا قربستون، شنیده بود یه بنده  خوب 
خدا این جا دفن شده، وقتی رسیده بود این جا، تو آمسون سورمه سرا جنگ 
دیده بود، اون ته مه ها، دیده بود یه اسب داره بدون سوار وسط میدون جنگ 
چهارنعل می دوه، می گفت چند دقیقه مات اسِب بوده که یهو به نظرش 
اومده داره می بینه. بعدشم شروع کرده به داد و هوار و سلیطه بازی که مجاعت 
بیاین من دارم می بینم، من که رسیدم ملت مجع شده بودن این جا و سبقت 
برای بار چندم داشت مهن ها رو تعریف می کرد. فرداش هم از ترس این که 
مبادا هبشت حییا خبواد امونتیش رو پس بگریه، بدون زن و بچه و زندگی زد 

به چاک جاده، حاال کجا رفت؟ اهلل اعلم.
دوباره دندان هایش را نشان می دهد، دوباره وقت خندیدن صورتش ثابت 

می ماند.
- حـاال هرچنـد وقـت یـه بـار زن و بچـه اش میـان و از مرده هـای قربسـتون 
می خوان  که سبقت برگرده، حتی اگه شده کور شه و برگرده، قدمی ها بیشر 
می اومـدن حـاال کمـر میـان، ایـن آخری هـا دیگـه بچه هـه منیـاد، فقـط مـادره 
میاد. هر سری هم به قاعده  یه پرس و نیم از غذای خونه شون رو برام میاره.
غذا را که می گوید به اندازه  دو قلپ آب دهامن را قورت می دهم و به اندازه 

یک کف دست از نان های بیات الی پارچه را برمی دارم و گاز می زمن.
- فکر کن از خدا مرگ خبوای و به هوای مرگ خودت رو آواره  دشت و 
بیابون بکنی و برسی به قربستونی که یکی از مرده هاش حاجت می ده، اون 
هم حاجت به این بزرگی، خب تو جای من بودی ازش چی می خواستی؟ 

منم خواستم، باهاش بیع کردم، گفتم این قدر می مومن این جا تا مبریم.
نگاهی به کلبه پشت سرش می اندازم و می گومی: »ببن سبقت چی کار 
کرده که تو نکردی؟ اون وقت شاید تو رو هم حاجت روا کنه.« تای سفره 
را باز می کند، نگاهی به نان ها می اندازد و می گوید: »مهه  جریه  نومنون مهینه 
بابا، برای دوپیازه ات هم نگه دار« بعد برمی گردد و به کلبه نگاه می کند. 
زیـر لـب ذکـر می خوانـد و بعـد می گویـد: »مـن هـم حاجـت روا شـدم بابـا 
جون، مگه مردن یعنی چی؟ مهن که افتادم این گوشه  دنیا و کس و کاری 
ندارم که بیاد سراغم، روز تا روز یه آدم نیست که باهاش دو کلمه اختاط 
کنم. دل نگرون چیزی نیستم، به چیزی امیدوار نیستم یعنی ُمردم دیگه 
باباجون. اصا کی می دونه که زندگی بعد مرگ چه شکلِیه؟ شاید مهن 
شکلی باشه یه قربستون وسط یه بیابون. شاید هبشت باشه شاید جهنم، برا 
آدم مرده چه فرقی می کنه؟« پریمرد هم باید مثل هدیه از زندگی بریده باشد. 
حرف هایش شبیه به حرف های روزهای آخر هدیه است. حرف های این 
مرد را باید جدی گرفت وگرنه کار دست خودش می دهد. خودش را ناکار 
می کنـد. پریمـرد دسـت روی شـانه ام می گـذارد و بلنـد می شـود. بـه مسـت 
تاریکی می رود، مهان جایی که گفته بود دخرش آن جاست. مهه جا طوری 
ساکت است که انگار جهاز شنوایی ندارم. باد مامیی که از چند حلظه  
پیـش شـروع بـه وزیـدن کـرده بـود، در حـال شـدت گرفـن اسـت، حـاال مهـن 
خمتصر صدایش در این سـکوت در حفره گوش هامی جان می گرید، شـبیه 
به صدای زن هایی است که آن دورها در تاریکی این آمسان کم جان با هم 
شیون می کنند، مهاهنگ و هم نفس. انگار که آن مست آمسان تصویرشان 
پیداسـت، سـایه هایی کـه روی زمـن نشسـته اند، مهاهنـگ بـا هـم چـپ و 
راست می شوند، به وسط که می رسند به مست پاین دوال می شوند و دوباره 
بلنـد می شـوند، بـه چـپ می رونـد، بـه وسـط برمی گردنـد و پایـن می رونـد، 
بلنـد می شـوند و بـه راسـت می رونـد. پریمـرد در تاریکـی بـا یـک نفـر حـرف 
می زنـد. گریـه می کنـد و حـرف می زنـد. ضجـه ای کـه بـه جـان کلمه هایـش 
افتاده حرف هایش را نامفهوم کرده است. منی فهمم چه می گوید؟ صدای 

آنچهگذشت:قصدداشتمبهسورمهسراسفرکنم.بهقبرستانیرسیدم.ازسرایدارقبرستاننشانیسورمهسراراپرسیدم
واوگفتکهانتهایهمینجادهبهسورمهسرامیرسدامابهتراستشبراهمینجابمانمکهاینجادهشبهاامنیت
درستودرمانیندارد.منهمخستهبودموقبولکردمامابهتربودنمیماندم.پیرمردکمیعجیبوغریباست.همین

حاالهمپرسیدکهحاضرمدامادششوم؟
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ادامه پرمی در صفحه 17 

)پنبه و پشم و نایلون و کتان و...( 
که بسته به گرما و سرمای هوا، الیه 

الیه روی هم پوشیده می شود. ما لباس 
زیر می پوشیم و بعد لباس رو و رویش 
باالپوش و از این قبیل. کمابیش مردم 

امروز دنیا به مهن سبک لباس می پوشند، 
اما ساکنن شبه جزیره در چهارده قرن 
قبل این گونه لباس منی پوشیدند. خیلی 
از آن ها و عمدتا بادیه نشن ها از ابتدا 
تا انتهای زندگی شان ازاری داشتند که 

زمستان و تابستان با مهان سرمی کردند. 
این ازار روی سر بسته می شد، روی 

دوش انداخته می شد و مثل لنگ دور 
کمر پیچیده می شد و جای دستمال 
و حوله و سایه بان هم کارایی داشت. 

شهری ها اما با لباس های رنگن و زربفت 
منایش مکنت و دارایی می دادند و گاهی 

تا هشت، ده لباس روی هم روی هم 
می پوشیدند و به اصطاح در برابر چشم 

بقیه تربج می کردند. دربن شهری های 
متمول رقابتی بوده که خود را با چندین 

دست لباس می آراستند و منایش شوکت و 
حشمت می دادند. حتی خانه های خود 
را طوری طراحی می کردند که از بریون 
دیده شوند و دارایی شان به رخ کشیده 

شود. برای تقریب به ذهن خبش هایی از 
فیلم حممدرسول اهلل مصطفی عقاد را به 

یادتان می آورم که خانواده ابوسفیان و کفار 
قریش غرق در پارچه و لباس، جوری که 
بقیه ببینند عیاشی می کردند و در مهان 

حال بردگان برهنه را شاق می زدند. فیلم 
سینمایی هالیوودی سند نیست اما از 

شواهد و قراین پیداست که این فیلم تا حد 
زیادی توانسته تصویری معقول از عربستان 
چهارده قرن قبل ارائه دهد. دقت که بکنید 

می بینید مصداق خانه و لباس و دارایی 
چقدر با مفاهیم امروزی شان تفاوت دارند. 

حتی با مفاهیم آن روزی  شان نیز در بن 
دیگر اقوام تفاوت داشتند. این تفاوت را 
اولن گروه اسریان ایرانی، که دست بسته 

به حضور جناب خلیفه دوم برده شدند، 
هبر از هر غریعربی درک کردند. آن ها 

انتظار داشتند که جناب خلیفه بارگاهی 
و حاجبانی و مازمانی داشته باشد و 
چنان که در مدائن و تیسفون و فارس 
دیده بودند، سریری زرین و کر و فری 

مهایونی را انتظار می کشیدند، اما وقتی 
مسجد حمقر مدینه و خلیفه بی جتمل را 

دیدند، از شدت این مهه سادگی زبانشان 
بند آمد و به شدت حتت تأثری قرار گرفتند. 
اسرای جنگی در زمره موالی درآمدند و 
خود خبشی از تغیریات کمی را باعث 

شدند که قصه ای طوالنی دارد.
با استیای عرب ها، ایرانیان کم وبیش، 
خیلی زود به اسام گرویدند و از جان 
و دل مسلمان شدند، اما بسیاری از 

عرب ها، ازمجله خود سردار قادسیه، سعد 
ابی وقاص، جمذوب زند و پازند شدند و 
آین خود را از یاد بردند. در خود این 

امر که قاتل نوه پیامرب پسر سردار قادسیه 
است حقیقتی هنفته است که خردمندان 

در آن به دیده اعتبار می نگرند. طبق 
بعضی گزارش ها، بعضی از عرب ها آین 

خود را از یاد بردند و شیفته غنیمت 
غریقابل مشارشی شدند که از این فتح 

عظیم نصیب بردند. مهم ترین اتفاقی که 
در جامعه اسامی افتاد این بود که حجم 
کثریی از ثروت به زندگی ساده عربی شان 
راه یافت و حال و روزشان را عوض کرد. 

از بعد فتوحات میزان دارایی به چنگ 
آمده عرب ها و اعرابی ها به قدری بود که 
دیگر منی شد در خانه گلی بی دروپیکر 

نگاهش داشت و حراستش کرد. اعراض 
شدید و غلیظ زاهدان و اصحاب خاص 
حضرت رسول)ص( به خلیفه دوم متوجه 
این نکته بود که میزان یارانه ای که او بن 

آحاد جامعه قسمت  کرد، سبک زندگی 
اسامی را برای مهیشه دگرگون ساخت. 

با مهکارامن جلسه 
گذاشتم تا پیگری 
فرمایش های مشا 

باشم. منایشگاه متام 
شده اما باب نقد و 
انتقاد بسته نشده. 
هر چه بگویید به 

دیده منت. کرگدن، 
کرگدن مشاست. 

هر طوری امر کنید 
به مهان مستش 

می برم. البته چون 
مطمئنم که مشا 
هم مرام کرگدنی 

دارید خیامل راحت 
است که به چاهم 

منی اندازید و به بدی 
رهنمومن منی شوید. 
نه. مست و سو 

منظورم مهن است 
که مثا ادبیاتش را 
بیشر کنیم یا هنرش 

را. شوخی بیشر 
بنویسیم، یا جدی؟ 

اخبار را به طنز 
برگزار کنیم یا به غری 
طنز... و از مهن 
قبیل. خدا را شکر 
در اصل و اساس 
جمله با هم اتفاق 
نظر دارمی و هرگز 
از جاده مستقیم 

منحرف منی شومی. 
خدا منحرفمان 
نکند... طبق 

معمول خیلی حرف 
زدم. ببخشید. 

وقـت پیـش ننـه  مـرده اش بـه خوابـش اومـد و گفـت چـرا منـاز 
ظهر منی خونی؟ حاال مهیشه در حال خوندن مناز ظهره، 
وقتی که می خونه، چند ساعتی آرومه و به وقت آرامش 

چشم هاش می خندند.«
موسی دوباره می پرسد: »ظهر شده حاج آقا؟« شری آب 
را باز کرده و به انتظار شنیدن جواب از من ایستاده 
است. پریمرد به من چشمک می زند، هردو چشمش 
را برای یک حلظه باز و بسته می کند و قبل از این که 
من چیزی بگومی، خودش رو به موسی می گوید: »آره 
ظهر شده موسی، حاال هم دست به آبت رو بگری. اون 
قدر آب رو رخیت پاش نکن که راه بگریه تا پای قربها 
و عزیز آقا بیاد پوست از سر مهه مون بکنه.« موسی 
سرش را پاین می اندازد و زیرلبی می گوید چشم. بعد 
مهان طور که وضو می گرید مدام با خودش می گوید: 
»ظهر شد.« کف از الی لب هایش بریون زده و حباب 
می زند. کارش که متام می شود، شری آب را می بندد و 
کفش هایش را روی زمن می کشد و به مست کلبه  چوبی 
شلوارش  جیب های کناری  از  جوراب هایش  می رود. 
بریون زده است. جوراب هایی که سفید و متیز است، متیز 
مثل بقیه  لباس هایی که به تن دارد. مهان طور که می رود 
دست هایش را با جوراب ها خشک می کند و با خودش 
حرف می زند. پریمرد با خنده می گوید: »مهیشه مهن 
طوریه، بی صدا تا قربستون میاد، جوری که اومدنش رو 
منی فهمی، وقتی می پرسه ظهر شد غافلگری می شی، اما 
از اون به بعد پر سر و صداست، انگار نه  انگار این 
مهون آدمیه که مثل سایه خزیده تا این جا. من که نبودم 
اما حتم دارم وقتی اومد غافلگریت کرد، نکرد؟« سرم را 
چند بار تکان می دهم که یعنی کرده. پریمرد با لبخند به 

سایه موسی که دور می شود نگاه می کند و می گوید: 
»حتی رفتنش رو هم منی بینی، منازش رو که خبونه بی 
سر و صدا از مهون طرف می ره.« بعد می نشیند کنارم، 
سردماغ است. انگار مهن چند قطره اشکی که رخیته و 

البه ای که کرده حالش را جا آورده است.
- کم کم هبشون عادت می کنی باباجون، هم به موسی 

هم به عزیز آقا، هم به سلیم روضه خون.
چرا باید به این ها عادت کنم؟ من که فردا صبح رفتنی ام. 
نگاهی به پریمرد می کنم و مهن را می پرسم. تکه  سنگ 
تیـزی را از روی زمـن برمـی دارد و شـروع می کنـد بـه کنـدن 

زمن با مهان تکه سنگ.
- فرضـا کـه بـا یـه بلـد فـردا صبـح تـا سورمه سـرا هـم رفتـی، 
شب که باید برگردی، مگه منی دونی باباجون؟ به غریبه ها 

اجـازه منـی دن شـب تـو سورمه سـرا مبونـن.
دیگر منی توامن جلوی سوال هایی را که رخیته اند توی کاسه 
سرم بگریم. پریمرد دست می گذارد روی پای من و کف 
دستش را نشامن می دهد که یعنی آرام باشم بعد حواسش 
را می دهد به کندن زمن با مهان تکه سنگ نوک تیز و 
از سورمه سرا منی دومن  زیادی  می گوید: »من هم چیز 
باباجون. توی مهه  این سال هایی که این جا بودم هیچ وقت 
قسمت نشده تا سورمه سرا برم. فقط این  رو شنیدم که اگه 
یه شب توی سورمه سرا مبونی دیگه سورمه سرایی هستی. 
سورمه سرایی بودن هم قصه  خودش رو داره باباجون. شنیدم 
هیچ وقت از سورمه سرا بریون منی زنن. راست و دروغش رو 
منی دومن اما من تو این سه، چهار سال یه دونه سورمه سرایی 
ندیدم. آدم های زیادی رو دیدم مث تو که رفن تا سورمه سرا 

اما ندیدم که هیچ کدومشون برگردن.« 
 ادامه دارد...

باد هم قوت گرفته و بر کلمات پیوسته  پریمرد سوار است. 
توی آن تاریکی حجم سیاهی را می بینم که کوتاه قامت و 
هپن است، باید پریمرد باشد که روی زمن نشسته، کنارش 
حجـم تاریـک دیگـری، ثابـت اسـت و تـکان منی خـورد، 
به نظر ایسـتاده اسـت. پریمرد که سـاکت می شـود شـروع 
می کند به حرف زدن. پچ پچه می کند. حرف های او از 
پریمرد نا واضح تر است، حتی منی فهمم که صدایش مردانه 
اسـت یا زنانه. یک نفر از پشـت سـرم می گوید: »ظهر 
شـد، حاج آقـا، ظهـر شـد.« انـگار کـه قلبـم یـک مشـِت 
سفت می شود، دیگر منی تپد، سنگن تر از آنی می شود 
کـه بـود و بـرای یـک حلظـه مهـه  بـدمن بـه مسـت ایـن تـوده  
سـفت شـده مجع می شـود. برمی گردم. پشـت سـرم یکی 
ایستاده هم سن و سال خودم، سی و یکی دو ساله، الغر 
است با شکمی بزرگ، شبیه عقب افتاده ها است. با دماغ 
هپـن، لب هـای قلـوه ای بـزرگ، بـا صورتـی پـر از آبلـه کـه مهه 
را کنده و حاال جای زخم ها هوا کشیده و خشک شده 
است. دوباره می گوید: »ظهر شد حاج آقا، ظهر شد.« 
آستن هایش را تا باالی آرنج تا زده و پاشنه  کفش هایش را 
خوابانده است. پاشنه  پاهایش چرک و کربه بسته و ترک 
خورده اسـت. بوی قالی خیس دو شـب مانده می دهد. 
پریمـرد می آیـد و بـه جوانـک می گویـد: »مهمـون مـا رو 
ترسـوندی موسـی. ظهره برو. برو تا دیر نشـده دسـت به 
آب بگـری.« حـاال کـه مهـه  آمسـان سـورمه ای اسـت، حـاال 
کـه دیگـر مهـان لکه هـای نارجنـی را هـم نـدارد، چـرا این هـا 
پشت هم می گویند که ظهر است؟ پریمرد به شکلی که 
موسی نفهمد انگشت اشاره اش را کنار گوشش می تاباند 
کـه یعنـی طـرف مشـاعرش را از دسـت داده اسـت. بعـد 
می گویـد: »مهـه  زندگـی اش ننـه اش بـود، ننـه اش ُمـرد. چنـد 
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نوجوانــی  از  را  هترانی تــاش  آقــای  مــن 
خــوب  بســیار  موســیقی دان  می شناســم. 
کشــورمان بــه خصــوص در حــوزه موســیقی 
ردیــف دســتگاهی اســت. او جــزو معــدود 
از  پیــش  زمــان  از  اســت کــه  نوازندگانــی 
انقــاب کــه در ارکســرهای رادیــو فعالیــت 
می کــرد، اشــراف بســیار خوبــی بــر کارش 
دارد. طنن و حلن سازش در حوزه موسیقی ایرانی بسیار دلنواز 
و منطبق با فاصله هایی است که در موسیقی ردیف دستگاهی 
ایرانــی وجــود دارد. ایــن کار، مهــارت زیــادی می طلبــد بــه طــوری 
کــه بســیاری از نوازنــدگان برجســته حتــی بــه ایــن حــوزه ورود هــم 
نکرده انــد. امــا ســاز کارینتــی کــه آقــای هترانی تــاش می نــوازد، بــه 
خاطر رعایت این فواصل و حسی که می تواند از موسیقی ملی 

منتقل کند، بسیار دلپذیر بوده و هست. 
او جــز آن کــه در نواخــن کارینــت اســتادی بی بدیــل اســت، 
خصوصیــات اخاقــی ویــژه و ارزمشنــدی نیــز دارد. طــی ســال های 
آشــنایی ام بــا آقــای هترانــی تــاش، او را فــردی یافتــم کــه عاقــه و 
پیوند عمیق و عجیبی با خانواده و زندگی خانوادگی دارد. این 
اتفاقــی اســت کــه در حــوزه هنــر کمــر می افتــد. علتــش هــم ایــن 
اســت کــه معمــوال اهالــی هنــر بــه دلیــل اشــتغال فــراوان بــه کارهــای 
هنــری، از خانواده هایشــان دور می افتنــد و فاصلــه می گرینــد و 
عمــا وقــت چندانــی بــرای زندگــی خانوادگــی منی گذارنــد. امــا 
عاقه وی به موسیقی هیچ گاه سبب فاصله اش از خانواده نشد 
و این پیوند هنوز هم وجود دارد و عاوه بر زندگی پربار هنری، 
زندگــی خانوادگــی شــریین و باکیفیتــی را نیــز در طــی ایــن ســال ها 
داشــته اســت. افســوس کــه مهســر ایشــان چنــد ســال پیــش فــوت 
کــرد و آقــای هترانــی تــاش را تنهــا گذاشــت. ایــن اتفــاق بــرای ایــن 
نوازنده برجســته که ســال ها با پایداری و وفاداری در کنار مهســر 
خــود زندگــی کــرده بــود، ضایعــه ســنگینی بــه حســاب می آمــد. 
وقتــی صحبــت از ویژگــی خانواده دوســتی ایشــان می شــود، مهیشــه 
یــاد یــک صحنــه جالــب می افتــم کــه از وقتــی مــن نوجــوان بــودم و 
به منزل ایشان رفت و آمد داشتم، در ذهنم نقش بسته است. 
خاطــرم هســت کــه ایشــان بــه دلیــل عاقــه ای کــه بــه پســر 3، 4 
ساله اش داشت، فرزندش را روی پایش می گذاشت و کارینت 
می نواخــت. در 15، 16 ســالگی، مهــواره ایــن حالــت کــه نشــان 
از عاقــه وافــر وی بــه فرزنــدش داشــت، بــرامی جالــب بــود. در ایــن 
شــرایط هم کودک از نوای دلپذیر ســاز آرام می شــد و هم او از 
حضور فرزندش برای نواخن اهلام می گرفت. بســیار خوشــحال 
هســتم کــه جنــاب هترانی تــاش مهچنــان آن روحیــه و پیونــد عمیــق 

خــود را بــا موســیقی حفــظ کــرده و فعــال اســت. 

سیاهمشق/کتابآدمهایغایب

پیوند عمیق با موسیقی
و خانواده
 محمد سریر

»دادخواهی 
حیوانات نزد پادشاه 
پریان از ستم 
آدمیان«
از رسائل 
اخوان الصفا
ترمجه عبداحلمید 
آیتی
نشر نی
1382

بی شک طرفداران 
حقوق حیوانات از 
خواندن این کتاب 
لذت خواهند برد. 
این کتاب حرف 
دل آن هاست. 
شرح این که آدمیزاد 
تا چه حد در 
کار طبیعت و 
زندگی خملوقات 
خداوند دخالت 
کرده و مهه آن ها را 
به زیر سلطه خود 
درآورده حبث روز 
است و طرفداران 
حمیط زیست خیلی 
در این زمینه 
فعالیت می کنند 
ولی نکته جالب 
این جاست که هزار 
سال پیش-یعنی 
صدر اسام- هم 
کسانی بوده اند که 
در آموزه هایشان 
به این نکات 
توجه داشته اند و 
جور آدمیزاد به 
دیگر خملوقات 
دغدغه شان بوده 
و آن را به صورت 
داستان هایی 
پرکشش به 
طالبان علم درس 
می داده اند. این که 
اخوان الصفا که 
بودند و چه کردند 
در مقدمه کتاب 
به تفصیل آمده و 
توصیه می شود 
خوانندگان برای 
آشنایی با آن ها و 
مهچنن لذت بردن 
از نثر زیبا و بسیار 
شیوای کتاب آن را 
مطالعه کنند.

اتاقخاص/عباستهرانیتاش

غــروب پنجشــنبه اســت و مــادر بــه عــادت هــر هفتــه بــه زیــارت حــرم حضــرت عبدالعظیــم رفتــه. ایــن بــار عبــاس هفت ســاله را هــم مهــراه خــود بــرده و 
می خواهــد در مســری برگشــت از بســاط پریمــرد دســتفروش برایــش یــک اســباب بازی هدیــه بگــرید. "کدامــش را می خواهــی؟" در بســاط پریمــرد مهــه 
چیز هســت. وغ وغ ســاهاب، فرفره و... اما عباس کوچک نی لبک را انتخاب می کند. مهان جا جلوی بســاط، نی را روی لبش می گذارد و در 
آن می دمــد. نــوای نی لبــک بــر قلــب و جــان کــودک هفت ســاله می نشــیند و بــه گوشــش خــوش می آیــد. بــه خاطــر مهــن حلظــه اســت کــه او اعتقــاد 

دارد موســیقی هشــتاد ســال پیــش، خــودش، او را صــدا کــرده اســت. 
موســیقی را از مهــان دوران مدرســه شــروع می کنــد. یــک ســال بــه یادگــریی قــرآن و شــرعیات می گــذرد و ســال بعــد هــم موســیقی و نواخــن فلــوت 
آغاز می شود. مهارتش در نواخن فلوت او را راهی گروه پیشاهنگی به سرپرستی غاحمسن خان من باشیان و هنرستان عالی موسیقی می کند. 
پایه های نواخن کارینت را از ویدر اتریشی یاد می گرید و بعد هم به خاطر عاقه اش به نوای موسیقی ایرانی و فولکلور، برای مهارت آموزی، 

شــاگرد حســینعلی وزیری تبار می شــود و لطافت نوای ســازش، هترانی را تبدیل هبرین شــاگرد او می کند. 
"خانــواده خمالفتــی بــا موســیقی نداشــتند؟" ایــن را کــه می پرســم، از خاطــره ای کــه از ذهنــش عبــور می کنــد، بــه خنــده می افتــد: "یــک روز زمســتانی 
مــن و پــدرم دور کرســی نشســته بــودمی و مــن داشــتم خیلــی آرام مشــق می کــردم. روزهــای اولــی بــود کــه بــا کارینــت آشــنا شــده بــودم و مشــق های 
ابتدایــی بــود. پــدرم کــه صــدای ســاز را شــنید، گفــت چــه کار می کنــی؟ گفتــم دارم مشــق مدرســه ام را متریــن می کنــم. عصبانــی شــد، کشــیده ای زیــر 
گوشــم زد و گفــت این هــا کارهــای ارمنی هاســت!" هــر چنــد مــادر از او دفــاع می کنــد و پــدر را بــرای ایــن تنبیــه ناجبــا ســرزنش، امــا عبــاس جــوان 
حســابی دمــغ و دخلــور می شــود. امــا یــک ســال بعــد ورق برمی گــردد. "یــک ســال گذشــته بــود و یــاد گرفتــه بــودم بــا کارینــت موســیقی ایرانــی بنــوازم. 
بــاز هــم داشــتم زیــر کرســی متریــن می کــردم و پــدرم هــم نشســته بــود. ایــن بــار صــدای موســیقی را کــه شــنید، ســر شــوق آمــد و گفــت: آهــان! این هــا 
خــوب اســت! بعــد هــم بــا آهنگــی کــه مــی زدم، دم گرفــت و شــروع کــرد بــه زمزمــه کــردن. پــدرم اساســا بــه موســیقی عاقــه داشــت و این جــا بــود کــه 

رضایــت او هــم جلــب شــد." 
اگــر مهســایه عبــاس هترانــی تــاش باشــید و مثــا او را در صــف نانوایــی ببینیــد، هیــچ گاه حــدس هــم منی زنیــد کــه ایــن پریمــرد بــا موهــای نقــره ای، لبخنــد 
جدانشــدنی از لــب و فروتنــی ذاتــی اش، در 87 ســالگی، تنهــا بازمانــده نســل کارینــت )قره نی( نوازانــی باشــد کــه موســیقی ردیــف دســتگاهی ایرانــی 
را بــا ایــن ســاز غربــی تلفیــق کردنــد و حــاال عنــوان »پــدر کارینت نــوازی ایــران« را یــدک می کشــد. ذوق موســیقی بــا بنــد بنــد وجــود او عجــن شــده. 
وقتــی از یکــی از قطعه هــای آلبــوم موســیقی اش، بداهه نــوازی در آواز دشــتی، می گویــد و رقــص چوپــی کــه ایــن قطعــه بــر اســاس ریتــم آن ســاخته 
شــده، ســر ذوق می آید، از صندلی بلند می شــود و می ایســتد. "بیم بام بیم بام بابام، بابابام بام بابام..." خرب دارد که در این ذوق تنها نیســت 

و ایــن قطعــه موســیقی، سیاهپوســت ها را هــم در قــاره ای دیگــر بــه رقــص واداشــته اســت. 
بایــد ماننــد عبــاس هترانــی تــاش عاشــق موســیقی باشــی و ســال ها شــیداوار خبوانــی و متریــن و تلمــذ کنــی تــا وقتــی از عظمــت موســیقی ایــن ســرزمن 
ســخن می گوید، معنای پشــت کلمات را درک کنی؛ معنایی که در قالب کلمات جا منی شــود و »آن جا که ســخن باز می ماند، موســیقی آغاز 
می شــود«. ایــن موســیقی ، بــه گفتــه او، بســیار غنی تــر و بزرگ تــر از موســیقی غربــی اســت. آن هــا تنهــا دو مقــام دارنــد و مــا 12 مقــام و هــر مقــام 
هــم گوشــه های نابــی دارد کــه بســیاری حتــی بــا آن هــا آشــنا نیســتند؛ گوشــه هایی کــه روح را بــه پــرواز درمی آورنــد. مهــن غنــای موســیقی ایرانــی اســت 

کــه ســازهای غربــی چــون کارینــت را در خــود حــل می کنــد. 
سال های زیادی از روزگاری که در رادیو، تک نوازی های 10، 15 دقیقه ای داشت، می گذرد؛ از آن زمان که با مجعی از هبرین ها به سرپرستی 
جــواد بدیــع زاده، ارکســر مشــاره 2 رادیــو را تشــکیل می دادنــد؛ ســال هایی کــه هــر چنــد فــراز و فرودهایــش چــن بــر صــورت و دســتان هنرمنــد او 
انداختــه، امــا عاقــه بــه وطــن و وابســتگان و فرزنــدان مانــع از آن شــده تــا در روزهــای بی مهــری جــای وطــن کنــد. دعوت نامه هــای ســوئد و آمریــکا 

در کشــوهای اتاقــش سال هاســت کــه خــاک می خورنــد. 
عباس هترانی تاش مریاثی زنده اســت از فرهنگ غنی موســیقی ایرانی. یک عمر مهنشــینی با ســاز و آواز از او شــخصیتی ســاخته که بعید اســت 
مصاحبانــش او را جــز بــه مهربانــی و گشــاده رویی بــه یــاد آورنــد. ایــن را می شــود از در و دیــوار پــر از عکــس و هدیــه و یــادگاری خانــه اش فهمیــد؛ 

از لبخندهــای عمیــق افــراد غریبــه و آشــنا در کنــار هترانی تــاش در عکس هــا کــه هیچ یــک رنــگ تظاهــر ندارنــد.  

آن جا که سخن باز می ماند
مالقات با پدر کالرینت نوازی ایران؛ عباس تهرانی تاش

 المیرا حسینی
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بپردازم به نامه هایتان:
اما شروع می کنم با 
نامه خامن تنکابنی؛ 
بدری تنکابنی از 

هتران:

سام بر كرگدن عزیز
ممنون از نصایح گران 
قدرتان. نامه ی دوم 
سركار خامن ضرغام 
را خواندم. به نظرم 
چیزی را اصاح 

نكرده بودند و هم 
چنان بر نظر خود، 
پای فشرده بودند. 

اما ... بگذرمی. 
1- تفوق به جای 
توفق ) فكر كنم بار 
سوم یا چهارم است 
كه این كلمه را تذكر 

می دهم!!(
2- آدمیزاد به جای 

آدمزاد
3- آیه ی 31 

سوره ی بقره: و علم 
آدم االمساء كلها

4- منی خواهم با 
مشا به جدال كامی 

بپردازم اما به جای 
توضیح كردن باید 

گفت واضح كردن، 
توضیح مصدر باب 
تفعیل و به معنای 

روشن كردن است. 
ضمناً این عبارت، 

در دستور زبان 
امروز، فعل مركب 
حمسوب منی شود. 
فعل، كرد و واضح 

ُمسند است.
5- جلوه ی آمسانی 

به جای جلوهی 
آمسانی

6- تا االن دایر 
است به جای تا 

دایر است
با آرزوی توفیق

ممنومن و از دقت و 
حوصله تان. بنا ندارم 

در زگوند حبث راه 
بیندازم. این باریکه 

مال مشاست و 
هرچه می خواهد 

دل تنگتان می توانید 
بگویید.

ادامه پرمی در صفحه 19

ابن خلدون بعضی از این دارایی ها را با 
اسم ورسم سرمایه داران نوخاسته فهرست 

کرده است که سر به فلک می زند. 
کسانی مثل طلحه و زبری و سعد و 

دوستانشان آن قدر مال و اموال حاصل 
از فتوحات داشتند که چندین قطار شر 
نیز منی توانست حساب و کتاب ملک و 
مالشان را محل کند. تا قبل از فتوحات، 
فئودالیسم در شبه جزیره معنی نداشت و 
زمن به جز در طایف و خبش هایی از 

مین، قدر و منزلتی نداشت. بیابان برهوت 
مل یزرع به چه دردی می خورده و به چه 
کاری می آمده؟ برده داری هم به دلیل 

ساختار قبیله ای عرب ها، 
با برده داری رایج دنیا فرق 
می کرده. زمن که نباشد، 

برده به چه دردی می خورد؟ 
برده داری و زمن داری مازم 
مهند و مهن که زمن داری 
و خلق و خوی زمن داری 

عرب ها را به خود مبتا 
کرد برده داری هم توسعه 

یافت و در زمره ضروریات 
زندگی قرار گرفت. با 

تقسیم غنائم، به هر عرب 
تعدادی برده و مقداری 

زمن  رسید که از مهاجر و 
انصار فئودال های متام عیار 

 ساخت. برای این که متوجه 
شومی تغیریات کمی به چه 
جهشی در دنیای نوپای 

اسامی منجر شد، خوب 
است اوضاع سال ۶۱ 

هجری را با ایام خافت 
شیخن مقایسه کنیم. آنچه 
در شام می گذرد خافت 

اسامی نیست، بلکه 
حتت تأثری ایران و مصر و 

دمشق، پادشاهی به ظاهر 
اسامی است که با جال 

و جربوت و شوکت و 
حشمتی مثال زدنی راه افتاده 

و حتی روی دست ایران 
و بیزانس بلند شده است. 
کاخ سبزی که معاویه برای 
پسرش به ارث گذاشته از 

هر درباری جملل تر است و 
هیچ دخلی به مسجدنشینی 
جنابن عتیق و عمر ندارد، 

چه برسد به امریاملومنن 
علی)ع(. هرآنچه پیامرب 
اسام)ص( از عادات 

زشت و جاهلی از عرب ها 
زدوده بودند به مهت 

بنی امیه برگشت و شهر و 
زندگی شان را تغیری داد. به 

تعبری ابن خلدون، »عصبیت 
عربی« نریوی حمرکه ای بود 
تا عادات جاهلی به اسم 
اسام و جامعه اسامی 

دوباره حاکم شود. عاوه 
بر این ها، اعراب بادیه نشن 

نیز قدرت پیدا کردند و متدن 
نوپای اسامی را تصاحب 

کردند، بلکه به تصرف 
عدوانی اش درآوردند و آن 

را از آموزه های حقیقی 
اسام هتی کردند. )عرب 
با اعراب فرق می کند و 
در لغت و اصطاح به 
بادیه نشینان ضد مدنیته 

»اعراب« گفته می شود(. 
اعراب متأسفانه در زمان 

حیات پیامرب نیز دردسرهایی 
درست کردند و به تعبری 

قرآن هنایت کفر و نفاق را 
روا داشتند. متأسفانه تصمیم 
جناب عتیق در مواجهه با 

دی
جدی

ری 
 ام

ها:
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محفلی به وسعت ایران
 کاوه فوالدی نسب

سیاهمشق/تأمالت/3

این شکل حمفلی که ادبیات داستانی ما امروز به 
خودش گرفته، از آن آسیب هایی است که نه تنها 
به امروزمان لطمه زده و می زند، کاری می کند 
مقابل  در  بعد  سال  سال های  باشیم  ناگزیر 
بیندازمی پاینی و  نسل های آتی هم سرمان را 

بگوییم »دخرت، پسر، ما متهمیم«. 
به  مقاله هامی،  و  یادداشت ها  در  پیش تر  من 
مناسبت ها و دالیل خمتلف و به شکل های گوناگون، چند باری به این 
موضوع اشاره کرده ام که حمفل به مفهوم باند و مافیا )در معنای واقعی اش 
و نه به شکل کاریکاتورواری که بعضی ها این دور و برها تومهش را دارند( 
در ادبیات داستانی ما نه وجود دارد، نه اصال حملی از اعراب. باند و 
مافیا جایی به وجود می آید و معنا پیدا می کند که خربی از قدرت 
و ثروت یا دست کم شهرت باشد در حالی که جای این سه، در 
ادبیات داستانی امروز ما خالی تر از خالی است. حبث به این جا که 
می رسد، آن قول معروف به ذهن متبادر می شود که اصال »مورچه چیه 
که کله پاچه ش باشه«. اما وقتی در مقیاسی کالن تر موضوع را بررسی 
و حتلیل می کنیم، می بینیم ادبیات داستانی ما امروز تبدیل به حمفل شده 
است. تکرار می کنم؛ حمفل به معنای باند و مافیا نه، به معنای درون گرا 

و درون ریز بودن. 
اگر مثلثی را در ذهن بیاورمی که یک رأسش سیاسیون و مدیران هستند، 
یک رأسش مردم و یک رأسش روشنفکران )که نویسنده ها هم جزو مهنی 
گروهند( امروز در قطع کامل ارتباط نویسندگان با سیاسیون و مدیران و 
مردم، حمفل بزرگی شکل گرفته که نویسنده های ایرانی - از پری و جوان، زن 
و مرد، جدی نویس و مبتذل نویس، مستقل و حکومتی و غریه و غریه - و 
چندتایی ناشر و روزنامه نگار عضوش هستند. اهالی این حمفل - آگاهانه 
یا ناآگاهانه و رذیالنه یا ابلهانه - متام پیوندها و ریسمان هایی را که ممکن 
بوده آن ها را به »جامعه  ایرانی« متصل کنند، قطع کرده اند و حاال ماست 
خودشان را می خورند و )با عرض شرمندگی( ساده لوحانه و متومهانه خیال 
می کنند در قلب اندیشه ورزی، فرهنگ و هنر ایران قرار گرفته اند. و از سر 
مهنی توهم شبه کافکایی است که مدام یکدیگر را »حماکمه« می کنند و 
با هم دعوا دارند و به هم نان قرض می دهند و مرزبندی می کنند و خودی 
و غریخودی می کنند و این، آن را قبول ندارد و آن  یکی معتقد است 
این  یکی اصال نویسنده نیست و خالصه ماجراهاست در آن. و در 
هنایت هم کسی را به درون »قصر« راهی نیست؛ قصری که در ساده ترین 
شکل، کتاخبانه های مردم است... این »ادبیات حمفلی« که خوش خیاالنه 
خودش را در جایگاهی مهم - و اصال حیاتی - از مناسبات و ساز و 
کارهای اندیشه و فرهنگ و هنر و ایران تصور می کند، کارش به جایی 
رسیده که تریاژش شده 500تا و 700تا؛ رقمی که اگر - در هبرتین 
حالت - آن را تعداد خماطبان قطعی یک کتاب فرض کنیم، در مقایسه 
با خماطبان انواع و اقسام - و بگذارید بگومی »مهه «ی - تولیدات و 
فراورده های فرهنگی دیگر، از فیلم و منایش گرفته تا جمله و حتی گالری های 

نقاشی، ناچیز و مسخره است. 
یک بررسی  نه چندان پیچیده نشان می دهد که امروز خبش عمده  خماطبان 
ادبیات داستانی در ایران مهان اهالی حمفل ملی ادبیات - نویسنده ها و 
ناشرها و روزنامه نگارها - هستند. اهالی این حمفل هنوز به این نتیجه 
نرسیده اند که یک جای اساسی و مهمی از کارشان می لنگد و هبرت 
است مدتی به  جای مدام حرف زدن و زیر سوال بردن مهه  چیز، 
سکوت کنند و فکر. اما آن ها کماکان، بی  آن که سوزنی به خودشان 
بزنند، دوتا جوالدوز گرفته اند دستشان و یکی را حواله  سیاسیون و مدیران 

می کنند و آن  یکی را حواله  مردم. 
»ادبیات حمفلی« چننی چیزی است؛ شرتمرغی که نه بار می برد و نه 
شری می دهد؛ برای خودش هست و مهنی گوشه  کنارها می پلکد؛ ادبیاتی 
است که رابطه اش به  کلی با جامعه قطع و اصال بی خیاِل آن شده و 
در فراموشِی کامل در قبال این مسئله که حرفه مند است نه کارگزار یا 

پارتیزان سیاسی. 
این ادبیات در مواجهه با نظام سیاسی/ مدیریتی سه رویکرد اساسی 
دارد: یا متام قد در خدمت نظام سیاسی است و منویات آن را داستانی 
می کند، یا مثل گروهی از نویسنده های مستقل در جلد اپوزیسیون فرو 
رفته و کماکان سوداهای چه گوارایی دارد و اصال پوزیسیون را به رمسیت 
منی شناسد که خبواهد توجهی هبش بکند و یا اقلیتی است مستقل که 
ادبیات را ادبیات می داند، نه مستمسکی برای خدمت به اپوزیسیون 
یا پوزیسیون. و بوالعجب که صدای این گروه سوم را هر دو گروه قبلی 
خفه می کنند؛ آن به هبانه  غریخودی بودن و این به هبانه  غریسیاسی/ 
غریمسئول بودن )این یکی از گره گاه های مهمی است که در این 
سرزمنی ادبیات به مسلخ می رود؛ بله، دقیقا به دست مهان کسانی که 
حرفه مند ادبیاتند و قرار است متولیان واقعی ادبیات این سرزمنی باشند(. 
این طوری  می شود که حمفلی به وسعت ایران شکل می گرید و در فضایی 
ایزوله از سیاسیون و مدیران و مردم برای خودش خوش است. باالخره 
دستک و دنبکی هم هست که این عیش منغص نشود؛ از ناشرهایی که 
دست رد به سینه  هیچ کتابی منی زنند تا صفحه های ادبی روزنامه ها که هر 

طوری هست باید ُپر شوند تا ُپز فرهنگی بودنشان خمدوش نشود...   

»زندگی و 
مهاجرت آریائیان«
بر پایه گفتارهای 
ایرانی
فریدون جنیدی
نشر بلخ
1386

نام دکر جنیدی 
به عنوان یک 
شاهنامه پژوه و 
یک متخصص 
در عامل ادبیات 
کهن برای 
خیلی ها آشناست 
و کسانی هم 
که ایشان را 
منی شناسند 
می توانند به بنیاد 
نیشابور بروند 
که درش به روی 
مهگان باز است 
و از نزدیک 
با این استاد 
فردوسی شناس 
ماقات کنند. 
تعداد کتاب ها و 
مقاالت ایشان 
از انگشتان 
دست فراتر 
رفته و نظریاتش 
درباره سرزمن 
ایران و آریائیان 
و زبان فارسی 
منحصربه فرد 
است. کتاب 
»زندگی و 
مهاجرت آریائیان« 
هم چکیده 
باورهای اوست که 
شاید خمالفانی هم 
داشته باشد ولی 
با این وجود کتابی 
بسیار خواندنی 
و شریین است و 
بسیار آموزنده.

درحـقـیقتشــرححالماســتآن

»زن سـه بـار عاشـق مـرد شـده بـود؛ یـک بـار در نُـه 
سـالگی، یـک بـار در نـوزده سـالگی و یـک بـار در 
چهل سالگی. بار اول نفهمیده بود چه اتفاقی افتاده. 
بار دوم فهمیده بود اما از آن جنگل تاریک و مه آلود 
ترسیده بود. متام دوستانش عاشق پسرانی هم سن و 
سـال خـود بودنـد. هیچ کـدام از یـک مـرد سی سـاله 
خوششـان منی آمـد. ایـن عشـق مثـل جنـگل سـیاه و 
تاریک بود. صداهایی که از میان درختان او را به خود می خواندند، زیبایی 
وعده هایی که به او می دادند و تصور آن مهه خواسن او را سخت ترساند. 
دید انگار به یک مهمانی عجیب دعوت شده که مهه با لباس مبدل در 

آن شرکت کرده اند تا او را که جوان ترین و زیباترین دخر آن جشن 
است، جلوی کینگ کونگ بیندازند تا یک سال 

دیگر آرام مباند. پس ترسید و جلو نرفت. 
بار سـوم بیشـر از عشـق، حتسـن 

بود و احرام و رسوب آن دو 
بار عاشق شدن قبلی که 

تـه آب مانـده بـود و 
بـا  تـا  می رفـت 

زمـان  گـذر 
سـنگ 

بـار  شـود. 
اول نسـیم بـود، بـار 

دوم آتـش، امـا بـار سـوم 
آب بود؛ رودخانه ای آرام، آبی 

از آبی عمیق و جاری تا ابد....« 
صبا چشم از صفحه  منایشگر برداشت و به 

تپـه  سـبز روبه رویـش خـریه شـد. بعـد صفحـه  دیگـری بـاز کـرد 
و نوشـت. 

»از آن جایی که نشسته بود، جنگل را می دید که می رفت و می رفت و 
بعد موج برمی داشت و خیز می گرفت و باال می رفت تا به آمسان برسد، اما 
منی رسید. منی رسید چون پشت جنگل، کوه خلت آبی رنگ، با لکه های 
سفید برف، جنگل را از آمسان می راند تا خود به آن برسد. دخرک عاشق 

جنگل بود، عاشق اهبت و اهبام آن، عاشق مه دود آلودی که بر...« 
صبا لپ تاپش را حمکم بست و زیر لب گفت: "خنری، منی شود. در منی آید. 
اصوال داستان امحقانه ای است." و بعد یکباره نگاه آن چشم های پرنفوذ را 
دید که از البه الی درختان به او دوخته شده بود. می دانست صاحب نگاه 
آن نزدیکی ها نیست، اما هر وقت دیدار نزدیک می شد، صبا آن نگاه را 

دور و بر خود احساس می کرد. 
صبا از روی صندلی بلند شد و از ایوان خم شد تا به حرکت حلزونی که 
روی سنگ های حیاط لیز می خورد و می رفت نگاه کند. حلزون می رفت 
و ردی باریـک و خیـس از خـودش باقـی می گذاشـت؛ باریـک و خیـس و 

نقره ای. 
صبا گفت: "مثل من است؛ منی تواند بدود. اما اقا یک چیزی از خودش 

باقی می گذارد. هر چند آن چیز خیلی زود ناپدید می شود."

پنجاه سالگی 

 ناهید طباطبایی

بیژن از اتاق بریون آمد و گفت: "به نظر تو این کتی که تنم است، خوب 
است یا..." 

صبا با بی حوصلگی گفت: "خوب است. بابا بیا برومی دیگر." هر وقت 
می خواسـتند جایـی برونـد کـه صبـا مشـتاقش بـود، بیـژن لبـاس پوشـیدنش را 
هزار ساعت طول می داد و صبا سعی می کرد عکس العمل نشان ندهد. 
بیژن برگشت توی اتاق تا کیفش را بردارد و صبا ماند که دارد جلبازی می کند 

یا از حلن بی حوصله  او فهمیده که برایش مهم نیست. 
باالخره بیژن آمد بریون، عینک گرد دورنقره ای اش را زد، دستی به سبیلش 
کشـید و گوشـه  آن را بـرد بـه طـرف دهانـش و گفـت: "تـو روپـوش دیگـری 

نداری؟" 
صبا گفت: "ومل کن تو را به خدا. باز شروع کردی." و به بیژن نگاه 
کرد و دید خوش قیافه شده. گفت: "خیلی سرحالی 

تو!" 
بیژن خندید و گفت: "ای بابا! چرا 
روپـوش آبـی ات را منی پوشـی؟ 
آن زیر چی پوشیدی؟" 
صبـا گفـت: "تنـگ 
معـذب  اسـت؛ 
می شـوم. اگـر 
هم پوشـیده 

بودم، می گفتی چرا 
نپوشـیدی.  را  قهـوه ای 
پریاهـن  یـک  هـم  زیـر  آن 
را  جـوامب  پوشـیدم.  خوشـگل 

سـرحالی؟"  این قـدر  چـرا  نـدادی. 
بیژن گفت: "نه به سرحالی تو. فقط مانده ام که 
وقتی انگیزه  به این مهمی داری، چرا به خودت منی رسی؟ 

هیچ وقت حاضر نیستی برای چیزی که می خواهی زمحت بکشی." 
صبا دستی به موهایش کشید، الکی خندید و گفت: "موهامی را درست 

کـرده ام دیگر." 
بیژن گفت: "خب، باز هم بد نیست. می بینم خط چشم هم کشیدی. 

بابا خیلی کلکی!" 
صبا خنده اش را قورت داد و گفت: "من بیچاره!" 

این بازی مهیشگی شان بود. 
بیـژن قفـل درهـای ماشـن را بـاز کـرد و گفـت: "خـدا کنـد مهمـان دیگـری 

نداشـته باشند." 
صبا ادامه داد: "یا اگر داشته باشند، خامن و جوان و خوشگل باشد. گرچه 

تو مهن طوری هم به اندازه  کافی انگیزه داری." 
بیـژن ماشـن را روشـن کـرد و از حیـاط رفـت بـریون و آرام بـه طـرف جـاده  

کنـاره رانـد. 
صبـا صدایـش را کمـی کلفـت کـرد و چشـم هایش را مخـار کـرد و گفـت: 
"بیـژن چایـی می خـوری یـا قهـوه؟ بیـژن بـه نظـر تـو بـرای ایـن مبل هـا چـه 
رنگی پارچه خبرمی؟ بیژن می خواستم نظرت را درباره  شست پای چپ... 
راستی دیدی وقتی راه می رود چه قری می دهد؟ تو هم خیلی زرنگی  ها! 
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در مورد غلطها هم 
مهکارامن شاهدند که 
برحذرشان داشته ام 
از جواب و توجیه. 
اما توضیح به باب 

تفعیل است و 
مناسب است که با 
کردن بیاید. تعطیل 
و توزیع و تشریح و 

تقسیم و از این قبیل 
را هم می بینید که 
با کردن می آورند. 
قدما هم با مهن 

کردن می آوردند و 
من جایی ندیدم که 
نویسنده ای توضیح 
داده باشد. باز هم 
هرچه مشا بفرمایید.
اما برسیم به نامه 
دوست دیگرمان 
مرتضی رویتوند:

سام بزرگوار
من تو منایشگاه 
مطبوعات امییل 
کرگدن رو از 

مهکاران مشا گرفتم
من رویتوند هستم. 
یادداشت اجتماعی 

و گاه طنز می 
نویسم. می خواستم 
اگه بشه برای کرگدن 

بنویسم. قبا یه 
مدت برای قانون 

مینوشتم
اگه خبواین منونه کار 

بفرستم
و اینکه یه مطلب 
کوتاه برای کرگدن 

نوشتم که براتون 
میفرستم.

اصحاب رّده باعث تقویت اعراب شد. 
ایضاً ساخت کوفه در زمان جناب عمر، 

اعراب را دائرمدار فتوحات کرد. عثمان 
نیز دست اعراب را باز نگه داشت تا 

عادت های جاهلی خود را به سرزمن های 
فتح شده سرایت دهند. به این ترتیب، 

در چهار سال و چند ماه خافت 
علی بن ابی طالب)ع( اعراب قدرت یافته 
به یکی از مشکات جدی حکومت 
بدل شدند و در برابر آموزه های حقیقی 

اسام مقاومت کردند. آنچه در فتوحات 
از قساوت و تندی و پلیدی گزارش شده، 
مربوط به مهن بادیه نشینان تندخویی بوده 
است که وسوسه تصاحب غنیمت آن ها 

را به جبهه کشانده بود. برای تقریب به 
ذهن می توامن داعش و طالبان و القاعده را 
مثال بزمن که مریاث داران واقعی اعراب ضد 
متدن صدر اسام هستند. تاریخ سیستان 
را که خبوانید، دستتان می  آید که اعراب با 
دهقانان مظلوم ایران چه کردند و به اسم 
اسام و برای تصاحب مال و منال چه 

فجایعی را باعث شدند.
سوال جدی و اساسی برای هر ناظری 
که تاریخ اسام را مطالعه می کند این 

است که بر جامعه اسامی چه گذشت 
که 5۰ سال بعد از رحلت بنیان گذار 
دین و حکومت اسامی، عرت آن 

بزرگوار را به جرم خروج از دین سر  بریدند 
و خاندانش را به اسریی  بردند؟ از زمانی 

صحبت می کنیم که هنوز مشاری از 
صحابه زنده اند و هنوز منش و روش 
پیامرب)ص( و خلفای راشدین فراموش 

نشده بود. پیگریی این سوال فقط حبثی 
تارخیی نیست، بلکه مفاهیم کلیدی شهر 
اسامی را هم می توان در حن بازخوانی 

تارخیی اش استنباط کرد. شهر اسامی 
قرار بوده شهروندانی مومن و پاک دامن 

و متخلق به اخاق حسنه تربیت کند که 
در صلح و صفا و درهنایت رضایتمندی 

با هم زندگی  کنند و استعدادهای 
خدادادی شان را به منصه ظهور  برسانند. 

اما نه مدینه، نه مکه، نه کوفه )اولن 
شهر تأسیسی مسلمانان( و نه بغداد، 

که بنی عباس بنایش کردند، هیچ کدام در 
عمل به شهر اسامی به معنی امتَّ کلمه 

تبدیل نشدند. اتفاقاً آن قدری که بعدها ری 
و دیلمان و نیشابور و طربستان و قرطبه 
و اندلس و خوارزم و... اسامی شدند، 

شهرهای عربستان نشدند. دراین باره 
بیشر سخن خواهیم گفت، اما خوب 
است به این نکته توجه کنیم که بعد از 

رحلت پیامرب)ص( آن قدری که جاه طلبی 
و عصبیت عربی و نفاق و بدخواهی 

سر بلند کردند و صدایشان شنیده شد، 
صدای خریخواهی و وارستگی سلمان 

و ابوذر و مقداد به گوش نرسید. در 
مههمه جنگ قدرت، سهم حضرت 

علی)ع( و دوستان مهفکرشان سکوت و 
حتمل و بردباری بود. تا وقتی پیامرب)ص( 
زنده بودند، اهل مدینه اعم از مهاجرین 

و انصار و وضیع و شریف، مهدالنه 
کار می کردند و زمحت می کشیدند و 
در جنگ و صلح برادرانه با هم تاش 

می کردند. قانون پیشرفته مواسات باعث 
شده بود کسی به دارایی اش فخر نفروشد 
و مهاجر و انصار برادرانه و مشفقانه با 
هم زندگی کنند. چه شد و چه بایی 

سر جامعه نوپای اسامی آمد و در واقع 
با رحلت پیامرب)ص( چه چیزی از بن 
رفت که برادران دیروز، دمشنان کن توز 
امروز شدند و  رودرروی یکدیگر تیغ 

کشیدند، حبثی است که احتیاج به دقت 
و اطاعات زیاد دارد و نباید سرسری از 
کنارش عبور کرد. آیا هر شهر اسامی 
نیاز مربم به پیامربی نامریا دارد تا ضامن 
اخاق و برابری و برادری باشد؟ سوال 

جدی و اساسی این است که جوهر شهر 
اسامی چیست که اگر نباشد، هیچ کدام 
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حسـابی خـودت را سـاخته ای." صبـا خنـده اش گرفـت. 
راست می گفت. عینک آفتابی اش را زد. خودش را توی 
آینـه  پشـت سـایبان ماشـن نـگاه کـرد و دسـتی بـه خـط 
روی پیشـانی اش کشـید. یـاد حـرف اسـتاد افتـاد؛ وقتـی 
هیجده سـاله بـود. یـک بـار هبـش گفتـه بـود کـه این قـدر 
ابروهایـش را بـاال ندهـد؛ پیشـانی اش خـط می افتـد. ایـن 
چیـزی بـود کـه تـا آن موقـع هیچ کـس بـه او نگفتـه بـود. 
خـب، هنـوز هـم بـدک نبـود. گرچـه دیگـر جـوان نبـود 
امـا هنـوز پـری هـم بـه حسـاب منی آمـد. بعـد یـاد حـرف 
پسـرعمویش افتـاد. برایـش تعریـف کـرده بـود فانـی گفتـه 
خیلی از مردها افتخار می کنند که زنشان نویسنده باشد 
و پسرعمو گفته بود: "مگر مهان برای افتخارش باشد" 

و خندیـد. 
بیـژن نگاهـی بـه او انداخـت و گفـت : "هـان؟ یـاد چـی 

افتـادی؟ اسـتاد!" 
 صبـا گفـت: "چـه اسـتادی؟ چـه کشـکی؟ دو مـاه شـده 
که چیزی ننوشـتم. هفت تا شـروع دارم اما پایان هیچی. 
در ضمـن، صـد بـار گفتـم بـه مـن نگـو اسـتاد. االن تـوی 
رسـتوران ها وقتـی می خواهنـد پیشـخدمت را صـدا کننـد، 

می گوینـد اسـتاد." 
بیژن دستی به سبیلش کشید و گفت: "می خواهم سبیل 

بگذارم." 
صبـا گفـت: "هیچ وقـت حـرف مـن را جـدی منی گـریی 

دکـر. می گـومی دو مـاه اسـت هیچـی ننوشـته ام." 
بیـژن گفـت: "این کـه چیـزی نیسـت. مـن یـک نفـر را 
می شناسم که هیچ وقت هیچی ننوشته استاد. در ضمن 

دکـر هـم خودتـی." 
صبـا سـرش را بـه مسـت پنجـره چرخانـد. در واقـع زیـاد 
هـم نگـران نوشـن نبـود. گاهـی این طـوری می شـد. مدتـی 
منی نوشت و بعد دوباره شروع می کرد. فقط این بار کمی 

زیـادی طـول کشـیده بـود. 
بیـژن گفـت: "می دانـی دارم بـه چـی فکـر می کنـم؟ اگـر 
جنـاب اسـتاد یکـی از رمان هایـت را بـرای سـینما یـا تئاتـر 
کار می کرد، حمشر می شد. دیگر الزم نبود اصا چیزی 

بنویسی." 
صبـا گفـت: "هیچ وقـت مهن طـوری بـرای کسـی کاری 
منی کنـد. تـو یکـی کـه می دانـی. آن هـم حـاال بـا ایـن 
سـن و سـال. به موقع جننبیدم وگرنه االن جهانی شـده 

بـودم." 
بیـژن گفـت: "خـب، می خواهـی مـن سفارشـت را بـه زن 

اسـتاد بکنـم. شـاید بـه حـرف او گـوش بدهـد." 
صبا گفت: "فعا که مهه به حرف او گوش می دهند؛ هم 
اسـتاد و هـم مشـا. بعـدش هـم چقـدر حـرف می زنـی! یـک 

کمی گاز بده، دیر شده." 
بیژن گفت: "گازم بدهم، فایده ندارد؛ ورودی متل قو االن 
غلغلـه اسـت. از دیـروز کـه آفتـاب شـد، دوبـاره مهـه چـادر 
و پتو و آفتابه و قلیانشان را انداختند پشت ماشن و راه 

افتادند. آخر یکی نیست به این ها بگوید..." 
 صبا پرید توی حرفش و گفت: "یادت می آید مجعه ها تا 
آفتاب می شد، خرت و پرت هامان را می رخیتیم پشت ژیان 

و می رفتیم دماوند؟" 
بیـژن گـردن چرخانـد و خـودش را تـوی آینـه  ماشـینش نـگاه 

کـرد و گفـت: "نـه، اصـا یـادم منی آیـد. مـن و ژیـان؟" 
صبـا خندیـد و بـه بـریون نـگاه کـرد. یـک پرایـد از بغـل 
دستشان پیچید و ازشان جلو زد و پنج تا جوانی که تویش 

نشسـته بودنـد، زدنـد زیـر خنـده. 
بیژن گفت: "حال کردند  ها از بنز جلو زدند. حاال تا آخر 

شب سرحالند." 
صبـا هیچـی نگفـت. هنـوز داشـت بـه ژیـان فکـر می کـرد 
که صندلی اش شکسته بود و بیژن زیرش صندوق نوشابه 
گذاشته بود و به صبح های زمستان که قبل از حرکت به 
طـرف مهدکـودک، تـوش را بـا خبـاری برقـی گـرم می کـرد و 
بعد پسرش که تا مهد گریه می کرد چون می خواست پیش 

او مباند و بعد دیر رسـیدن به اداره و... 
صبـا آهـی کشـید و عینکـش را پـاک کـرد. بیـژن گفـت: 

"دلـت بـرای اسـتاد خیلـی تنـگ شـده؟" 
صبا عینکش را زد به چشمش و گفت: "ای بابا، اگر ما 

را دوست داشت که منی رفت زن بگرید." 
بیژن مثل مهیشه با شنیدن این مجله زد زیر خنده و حسابی 
خندید. به نظرش صبا خیلی بامزه این مجله را می گفت. 

صبا گفت: "البته استاد از اولش زن داشت؛ از مهان وقتی 
که من دیدمش. اصا به نظرم اولن بار توی عروسی اش 

بود که دیدمش؛ پنج سامل بود." 
بیژن گفت: "می دامن. صد بار تعریف کردی." 

صبا گفت: "فکر می کنی که می دانی."  

ســالی  هشــت  ســاله،  خیلــی 
یــا چنــد  می شــه، خیلــی ســال 
ســال؟ یــا ســال ها؟ منــی دومن... 
هــر چــی هســت، دمل می  خــواد 
زیــادی  ســال های  باشــه،  زیــاد 
گذشــته  ســال ها  اون  از 
هــر هفتــه چهارشــنبه  باشــه... 
عصــر زنــگ می  زنــه. از چهارشــنبه صبــح منتظــرم کــه 
زنگ بزنه و ســوالش رو بپرســه، منم با تردید جواب 
بــدم "کــی مــی آی؟" "عصــری، خواســتم راه بیفتــم 
هــر  مــی دم."  خــرب  شــدم  نزدیــک  مــی  زمن.  زنــگ 
چهارشــنبه از خــودم می  پرســم چنــد ســال دیگــه ایــن 
روال ادامــه داره؟ کــی یــاد می  گــریه دیگــه زنــگ نزنــه 
و خــودش بیــاد؟ البتــه بــه مهــن هبونــه بــا هــم گپــی 
می  زنیــم و بعــد از چنــد روز صــداش رو می  شــنوم. 
ســال هایی رو پیــش خــودم جمســم می  کنــم کــه دیگــه 
تلفــن منی زنــه، مــی آد دم در و زنــگ در رو می  زنــه. 
شــاید هــم دوســتی، رفیقــی، آشــنایی، کســی رو بــا 
خــودش بیــاره. مهیشــه تــا از در خونه شــون بیــاد بــریون 
و بــه مــن برســه، دمل می  ریــزه چــون تــوی چشــم هاش 
بــا اون مژه هــای بلنــد و نی نی هــای ســیاه کــه ســیاه تر 
از اون منی شــه، کلــی حــرف می شــه خونــد. حــاال 
دیگــه مدت هاســت هبونــه نبــودمن رو منی گــریه. مثــل 
بــره،  می  خواســت  وقتــی  نیســت کــه  اون وقت هــا 
برمی گشــت و نگاهــم می  کــرد. حــاال طــوری مــی ره 
کــه انــگار مطمئنــه برمی گــرده؛ دیگــه منی ترســه کــه 
منــو از دســت بــده. روزهــا، هــر قــدر کنــد یــا تنــد، 
باالخــره می  گــذرن؛ مهون طــور کــه تــوی ایــن ســال ها 
گذشــن. ســال های اول، مهن چند روز هر دومون 
قــرار  یــه  بــا  انــگار  بــود.  یه جــوری  رو می  خراشــید. 
نگفتــه، می  دونســتیم نبایــد دربــاره ش حــرف بزنیــم، 
خبونیــم.  رو  هــم  دل  حرف هــای  می  تونســتیم  امــا 
اون طــوری کــه وقتــی در حلظــه رفتنــش نگامهــون بــه 
رو  ســرمون  هــم  بــا  دو  هــر  می  خــورد،  هــم گــره 
می  انداختیــم پایــن، خــوب می  دونســتم داره بــه چــی 
می  کــرد.  خالــی  رو  دمل  تــه  مهــن  و  می  کنــه  فکــر 
می  شــد کــه بعضــی هفته هــا بیشــر از دو بــار مهدیگــه 
رو ببینیــم یــا بــا هــم ســفر بــرمی، امــا نــه خیلــی زیــاد. 
و  آدم هــا  بــا  بایــد  می  خواســت،  مهاهنگــی  کلــی 
اجــازه  می  کــردم،  مهاهنــگ  خمتلــف  کارهــای 
می  گرفتــم، هبانــه جــور می  کــردم یــا دروغــی می  بافتــم 
کــه بشــه بــا هــم یــک طرفــی بــرمی. بعــدا یــاد گرفتیــم 
کــه بــدون مهاهنگــی ایــن کار رو بکنیــم. مثــا بعــد از 
این کــه می  رفتیــم، زنــگ مــی  زدمی و خــرب مــی  دادمی؛ 
دیگــه کاری هــم از دســت کســی برمنی اومــد. هــر 
چنــد یــه بــار کار بــه کانــری کشــید، امــا بــه کیفــش 
مســافرت  نتونســتیم  هیچ وقــت  البتــه  می  ارزیــد. 
خارجــی بــرمی. مهم تریــن دلیــِل از ایــران نرفتنــم ایــن بــود 
کــه منی ذاشــن بــا مــن بیــاد. بــرای این کــه ناراحــت 
بــراش  مــی رم  جــا  هــر  می  کنــم  ســعی  نشــه، 
ســوغاتی های حســابی بیــارم کــه جــربان بشــه. اصــا 
هــم منی گــم چقــدر خــوش گذشــت و چــی شــد. 
مــی رم  پــروژه کاری  یــه  بــرای  دارم  می گــم  مهیشــه 
حرفــاش  از  مــی  زمن،  تلفــن  هــم  وقتــی  فان جــا. 
می  فهمــم کــه دلــش تنــگ شــده. قبل ترهــا حتــی گریــه 
زدنــش  حــرف  شــکل  از  بعــدا  امــا  می  کــرد، 
هیچ وقــت  شــده؛  تنــگ  دلــش  کــه  می  فهمیــدم 
تنــگ  دمل  می  گفتــم  منــم کــه  منی گفــت.  مســتقیم 
در  شــد،  بزرگ تــر کــه  می  کــرد.  ســکوت  شــده، 
بعــدش  مــن می  گفــت: "مرســی!"  جــواب دلتنگــی 
دنبــامل؟"  مــی آی  "چهارشــنبه کــی  می  پرســید:  هــم 
می  کــردم کــه  تنظیــم  طــوری  رو  ســفرهام  مهیشــه 
چهارشــنبه صبــح هتــران باشــم. ایــن رو کــه می گفــت، 
دمل هــرّی می  رخیــت، انــگار نفســم می  رفــت و دمل 

می  خواســت مهــه چــی رو ول کنــم و بی خیــال ســفر 
پــر  دمل  و  ســراغم  می  اومــد  وجــدان  عــذاب  بشــم. 
مــی زد کــه زودتــر برگــردم. مهیشــه خــدا خــدا می  کــردم 
نپرســه کــی برمی گــردی. بــرای مهــن ســعی می  کــردم 
بــه هبانــه قطــع شــدن  زودتــر تلفــن رو متــوم کنــم و 
مکاملــه، گوشــی رو بــذارم. یــه بــار دقیقــا می  دونســتم 
االنــه کــه بپرســه؛ ســریع خداحافظــی کــردم و گوشــی 
رو گذاشــتم، امــا تــا هتــل بغــض داشــتم از این کــه 

نذاشتم حرفشو بزنه. 
این جــوری هــم می  شــه گفــت کــه خــودش خواســت 
اون جــا  چــون  ببینــه  رو  مــن  بــار  یــه  هفتــه ای  و  بــره 
یــا مــن فکــر  رو بیشــر از این جــا دوســت داشــت؛ 
دوســت  هــی  می  اومــد،  وقتــی  این طوریــه.  می  کــردم 
داشــت برگــرده یــا زود بی حوصلــه می  شــد. مــن هــم 
موافقــت کــردم کــه برعکــس بشــه؛ یعنــی بیشــر اون جــا 
باشــه و هفتــه ای دو روز بیــاد پیــش مــن. امــا دیگــه مهــه 
تــوامن رو می  ذاشــتم کــه مهــن دو روز حســابی هبــش 
خــوش بگــذره؛ ســینما، ســاندویچ، پــارک، ســفرهای 
یــه روزه و... اون هــم بــدش منی اومــد کــه هیــچ، ظاهــرا 
خیلــی هــم بــا ایــن احــواالت جدیــد ســرخوش بــود. 
بــه حمــض این کــه می  اومــد، ســوال می  کــرد: "خــب، 
برنامــه چیــه؟" مــن هــم فهرســت برنامه هــای جــذاب 
آخــر هفتــه رو یکی یکــی می  گفتــم و دوتایــی می  رفتیــم 
خوش گذرونــی. کم کــم یــادش دادم کــه تــوی پارکینــگ 
خونــه ماشــن رو روشــن کنــه. احســاس می  کــرد بــزرگ 
شــده؛ ایــن رو تــوی چشــماش می  خونــدم و خوشــم 
برمی داشــت  رو  ســوییچ  موقع هایــی  یــه  می  اومــد. 
و می  گفــت: "مــن مــریم ماشــن رو راه بنــدازم؛ مشــا 
کارت متــوم شــد، بیــا پایــن!" بعــد می  رفتــم و یواشــکی 
نگاهــش می  کــردم و دمل غنــج مــی  زد. امــا ســر و کلــه 
غــم کم کــم پیــدا شــد؛ از روزی کــه حــس کــرد دیگــه 
منی خــواد برگــرده؛ دلــش می  خواســت پیشــم مبونــه، امــا 
رفــن، دســت  بــه  مونــده  از چنــد ســاعت  منی شــد. 
و پــاش شــل می  شــد و می  افتــاد جلــوی تلویزیــون و 
ســکوت. حتــی تــه چشــم هاش خیــس می  شــد. امــا 
دیگــه منی شــد کاری کــرد. قانــون قانــون بــود و تغیــری 
هــم  مــا  داشــت.  و گرفتــاری  دردســر  دادنــش کلــی 

حوصلــه ش رو نداشــتیم. 
یــاد حــرف مادربزرگــش افتــاد کــه یــک بــار گفتــه بــود: 
"این هــا کــه میــان خواســتگاریت و تــو راحــت هبشــون 
قســمتت  اونــی کــه  نیســن.  قســمتت  میگــی،  نــه 
باشــه، ایــراِد مهــه ایــن آدم هــا رو هــم داشــته باشــه، 
منی تونــی هبــش نــه بگــی. انــگار دهنــت قفــل می شــه و 
چشــمت رو بــه مهــه کــم و کاســتی هاش می  بنــدی." 
مهــن موقــع شــک بــرش داشــت کــه نکنــد بــاز هــم 
زیــادی حــرف زده، یــا چیزهایــی گفتــه کــه پرگویــی بــه 
نظــر رســیده. منی خواســت ایــن یکــی هــم فکــر کنــد 
ســفره دلــش را بــاز کــرده یــا دارد غــر می  زنــد. نبایــد 
انــدوه چشــم های پســرکش را بــه حــراج می  گذاشــت 
و در چنــد مجلــه ناقــص خاصــه می  کــرد. تــازه یــادش 
افتــاد کــه خیلــی چیزهــا را نبایــد گفــت، ولــی دیگــر 
دیــر شــده بــود. "پــس کــی بــه ســکوت می  رســی؟" 
پــی اش را  ایــن هشــت ســال رگ و  متــام  این هــا در 
تراشــیده و دلــش را خراشــیده بودنــد، ولــی چــرا وقتــی 
بــه زبــان مــی  آورد، این قــدر تکــراری و بی رنــگ و بــو 
می  شــوند؟ خــودش می  دانــد هــر کاری کنــد، منی توانــد 
آن چیــزی کــه جانــش را، روحــش را، فشــار می  دهــد، 
بگویــد. کســی چــه می  فهمــد تــوی ایــن چنــد دقیقــه، 
پســرکش  اســت  قــرار  دیگــر کــه  دقیقــه  چنــد  مهــن 
زنــگ بزنــد، تــوی دلــش چــه آشــوبی اســت. بــا این کــه 
سال هاســت عصرهــای چهارشــنبه زنــگ می  زنــد... 
کاش می  توانســت مهــه حرف هایــی را کــه گفتــه بــود، 
پــس  از هــوا  بزنــد. کاش می  شــد صدایــش را  خــط 

بگــرید. 
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مجسمه ای برای کم حافظه ها 
 بهروز غریب پور

در خیابان »امید« فرهنگسرای هبمن - که 
شرح علت نامگذاری اش را به آینده موکول 
می کنم - فضایی وجود داشت که در دوران 
»کشتارگاهی«اش به »سالن سریاب شوری« 
و فضای  به گالری  تبدیل  و  بود  معروف 
منایشگاهی شد. در این سالن دستگاهی بود 
که دستگاه سریاب شوری بود اما شکل و 
مشایلش به جمسمه ای مدرن شبیه بود. این دستگاه خوشبختانه بسیار 
سنگن هم بود. روزی هنگام آماده سازی سالن من سر رسیدم و 
متوجه شدم مهه درمانده اند که با این دکل سخت جان و سنگن چه 
کنند. گفتم: "این دستگاه مهن جا باید مباند و می ماند. خودتان را 
به زمحت نیندازید... کافی است سکوی کم ارتفاع آن را مرمت و 
اصاح کنیم." مهه نفس راحتی کشیدند اما پی نربدند که من به چه 
دلیل چنن تصمیمی گرفته ام... گالری و فضای منایشگاهی که آماده 
هبره برداری شد، گفتم دستگاه سریاب شوری را رنگ بزنند؛ رنگ قرمز 
تند. با این رنگ آمیزی، دستگاه بیش از پیش به یک جمسمه مدرن 
شبیه شد تا حدی که چند هنرمند هنگام بازدید از سالن به این 
اشتباه افتادند و تصور کردند که به مناسبت گالری آینده، من 
سفارش ساخت یک جمسمه را داده ام. به هر حال، جمسمه مدرن 
و  منی کشیدند  او کار  از  این جهت که  از  هم  سریاب شوری 
بازنشسته شده بود و هم این که پاک و پاکیزه و رنگ آمیزی شده و 
بیشر از این جهت که به زباله دان تاریخ حواله داده نشده بود، حتما 
خوشحال بود و صد البته، او هم منی دانست که چه ماموریتی برایش 
در نظر گرفته  بودم. اما به زودی روزی فرا می رسید که مجاعت خسته 
از تصور جابه جایی دستگاه سریاب شوری سنگن و هم خود 

دستگاه از نیت من آگاه می شدند... 
عنوان  به  رفسنجانی  هامشی  آقای  رسید.  فرا  روز  آن  عاقبت 
رئیس مجهور به مهراه هیئتی برای بازدید فرهنگسرای هبمن آمدند... 
ناگفته مناند که من آن روز به تیزهوشی آقای رفسنجانی امیان آوردم. 
ایشان توضیحات را به دقت گوش می دادند و ناگهان با طرح 
سوالی طرف را می آزمودند. مثا وقتی از من سوال کردند بّناها 
چقدر دستمزد می گریند و من گفتم هفت هزار تومان، مطلقا 
امتحان  باید  بزنگاه  احساس منی کردم که در مهان روز و سر 
صداقت پس بدهم و... در آن زمان ما در حال ساخن سینما 
تراس چارلی چاپلن بودمی. حن بازدید، آقای رفسنجانی از یک 
می گریی؟"  چقدر  روزی  "مشا  پرسیدند:  پری  خوش چهره  بّنای 
بنای پری گفتند: "چهارده هزار تومان!" رئیس مجهور نگاهی به من 
انداختند که چرا دروغ گفتی؟ اما من دروغ نگفته بودم و به جای 
هر توضیحی و بافاصله از پریمرد بّنا پرسیدم: "چهارده هزار تومان 
را برای چند شیفت کاری می گریی؟" و ایشان گفتند: "دو شیفت. 
اگر یک شیفت کار بکنم، هفت هزار تومان می گریم..." تصورم 
این بود که آقای رفسنجانی باور کرده اند با مدیر دروغگویی سر و 
کار ندارند. مباند که بعدها کسانی که در معیت ایشان بودند، به 
من گفتند در آن حلظه مچ گریی دملان برایت سوخت اما تو فورا 
ثابت کردی که دروغ نگفته ای و از آن حلظه به بعد، رئیس مجهور 

حرف هایت را با اطمینان بیشری گوش می دادند. 
به سالن سریاب شوری یا گالری آینده که رسیدمی، آقای رفسنجانی به 
دستگاه خریه شدند و با لبخند معروف و طرز صحبت خاصشان 
گفتند: "این هم که حتما جمسمه مدرن است!" گفتم: "خری، این 
جمسمه ای برای کم حافظه هاست! این دستگاه یک زمانی دستگاه 
سریاب شوری کشتارگاه بوده اما حاال تر و متیز و رنگ آمیزی شده و 
هیبت یک جمسمه را پیدا کرده است." و بعد ادامه دادم: "روزی که 
این دستگاه را می خواستند جابه جا کنند، از خودم پرسیدم چه کسی 
باور خواهد کرد که روزی روزگاری این جا کشتارگاه بوده است. با 
جسارت عرض می کنم ما ملت بی حافظه یا کم حافظه ای هستیم 
و به قولی حافظه تارخیی ندارمی و خیلی زود یادمان می رود که 
گذشته چگونه بوده است و... خاصه این جمسمه، جمسمه 
»حافظه تارخیی« است." و اضافه کردم: "برای آینده؛ مگر این که 
آیندگان قصد کنند گذشته را از یاد بربند و اال آن ها هم این جمسمه 
پرخاطره را جابه جا منی کنند..." هرگز سکوت و تامل طوالنی آقای 
رئیس مجهور از ذهنم پاک منی شود. در سیمایشان چیزی خواندم 
که تعبری این ضرب املثل بود: »جانا سخن از زبان ما می گویی...« 
یادداشت را که می نوشتم، ناگهان به این فکر افتادم که آیا بعد 
از بیست و چهار سال، آیا آن جمسمه مدرن، آن جمسمه حافظه 
تارخیی را به زباله دان تاریخ انداخته اند یا نه و دیدم که هبرین موقع 
است از خانی آبادی ها یا نازی آبادی های مهجوار فرهنگسرای هبمن 
خواهش کنم از خیابان امید - اگر امسش را عوض نکرده باشند 
- بگذرند و سری به گالری - اگر امسش را عوض نکرده باشند - 
بزنند و به من خرب بدهد که آیا پیش بینی ام درست بوده یا حافظه را 

پاک کرده اند...  

سیاهمشق/کشتارگاهفرهنگ

»مهیشه شوهر«
فئودور 
داستایفسکی
ترمجه دکر 
علی اصغر خربه زاده
نشر نگاه
1370

»مهیشه شوهر« 
در عامل 
داستایفسکی بازها 
کتابی مهجور 
است چه برسد 
به خماطبان عام 
که بیشر با 
آثار معروف 
داستایفسکی آشنا 
هستند و اسم این 
کتاب اصا به 
گوششان هم 
نرسیده. داستانی 
تلخ و در عن 
حال طنز از 
آدم هایی که اراده 
و جربزه ندارند و 
برای جربان این 
کمبود دست 
به دامن دیگران 
می شوند. حتی در 
زمینه های به شدت 
خصوصی  مثل 
روابط زناشویی 
و زندگی 
خصوصی شان تا 
جایی که نقششان 
در زندگی را بر 
دیگران حتمیل 
می کنند و خود 
فقط نظاره گر 
می مانند. داستان 
به شدت پرکشش 
و خواندنی است 
و با این که از 
زمره داستان های 
درجه دو این 
نویسنده است 
ولی باز از ارزش 
آن کم منی شود و 
خوانندگان شیفته 
ادبیات روس را 
ارضا می کند.

من معتقدم که خواب بودیم همه 
من و فرودگاه اصفهان و ابراهیم باستانی پاریزی و سهیل محمودی

و دستخط سیدحسن حسینی

تـــوی  اغلـــب  را  نیم ســـاخته  خانـــه  یـــک   -1 ا
زادگاهـــم،  وســـط  درســـت  می بینـــم؛  خـــواب 
ایـــام کـــه ســـی ســـال پیـــش ترکـــش کـــردم. ســـالن 
بزرگـــی دارد بـــا ســـقف بلنـــد و دیـــوار آجرپـــوش؛ 

آماده گچکاری و رنگ. 
از یـــک فـــرودگاه هـــم پـــرواز می کنـــم تـــا می رســـم 
ــی  ــان؛ فرودگاهـ ــه ایـــام؛ فرودگاهـــی در اصفهـ بـ
کـــه تـــوی زندگـــی ام کمـــر ازش پـــرواز کـــرده ام. از بـــس بـــه خـــوامب می آیـــد، 
تقریبـــا ســـوراخ ســـنبه های فـــرودگاه را می شناســـم. فـــوری کارت پـــرواز 
می گـــریم و ســـوار می شـــوم و مـــی روم مســـت ایـــام. هواپیمـــا هـــم عـــوض 
فـــرودگاه، تـــوی جـــاده می نشـــیند؛ بـــا دهلـــره. بعـــد هـــم پیـــاده می شـــوم و 
مـــی روم مســـت خانـــه و هـــر بـــار ناراحتـــم کـــه چـــرا کار ایـــن خانـــه متـــام 
منی شـــود. خیلـــی جـــادار و بـــزرگ اســـت؛ مثـــل گنجـــی کـــه بـــه دســـت 
آورده باشـــم، خوشـــحامل می کنـــد احســـاس داشـــتنش. خیلـــی طبیعـــی 

اســـت ایـــن احســـاس، امـــا نامتـــام ماندنـــش آزاردهنـــده اســـت. 
چنـــد بـــار بـــه تعبـــریش فکـــر کـــردم و گفتـــم شـــاید ارث پنهـــان مانـــده 
پـــدری باشـــد چـــون پـــدرم در دوران بی ثبـــت و ســـندی مســـافر بـــن 
بـــوده. شـــاید ملکـــی داشـــته و شـــاید هـــم نداشـــته  ایـــران و عـــراق 
یـــک تعبـــری واقعی تـــر دارد؛ شـــاید کار نامتامـــی کـــه بایـــد متـــام  امـــا 
اســـت.  نامتـــام  رنـــج  یـــک  مثـــل  مـــن  بـــرای  ایـــام  اســـت.  می شـــده 
ســـیل و آتش ســـوزی و زلزلـــه هـــر ســـال بـــه زیرســـاخت های ایـــن شـــهر 
آســـیب می زنـــد. حمرومیـــت ایـــن شـــهر دســـت از ســـر خـــواب مـــن 
برمنـــی دارد. شـــک نـــدارم ایـــن ســـاختمان نیم ســـاز ایـــام اســـت؛ ایـــاِم 

زخم خـــورده، قانـــع و صبـــور، متـــن و آرام... 

دوان دوان  بـــودم.  غربـــی  ســـپه  خیابـــان  تـــوی  غـــروب  حوالـــی   -2
خـــودم را رســـاندم بـــه یـــک ســـاختمان قدمیـــی روبـــه روی پســـت خانه. 
از در اصلـــی تـــو نرفتـــم. دِر دیگـــری پشـــت ســـاختمان بـــود کـــه تـــه 

راهـــروی بلنـــدی قـــرار داشـــت. ســـر راه دیـــدم عـــده ای روزنامه هـــا را 
داخـــل كامیون هـــای محـــل گوشـــت می گذاشـــتند و مـــن بی اعتنـــا وارد 
بـــاال رفتـــم. شـــاید ســـاختمان قدمیـــی  پلـــه ای  ســـاختمان شـــدم. از 
روزنامـــه اطاعـــات در حوالـــی توپخانـــه بـــود. پاهـــامی روی هـــر پلـــه 
كمـــی سســـت می شـــد؛ مثـــل این كـــه جریـــان بـــرق بـــه پله هـــا وصـــل 
كـــرده باشـــند. جریـــان بـــرق را تـــوی پاهـــامی احســـاس می کـــردم. پاهـــامی 
کـــه داغ می شـــد، یـــک چـــراغ تـــوی راه پلـــه روشـــن می شـــد. بـــه ســـختی 
خـــودم را بـــه پلـــه آخـــر و اتـــاق کوچکـــی بـــاالی راه پلـــه رســـاندم كـــه 
دور میـــزی وســـط آن، ســـهیل حممـــودی و باســـتانی پاریـــزی نشســـته 
آمـــدی. عجلـــه كـــن. صفحـــه دارد  بودنـــد. ســـهیل گفـــت: »دیـــر 
بســـته می شـــود.« هـــر دو منتظـــر بودنـــد مـــن از كیفـــی قهـــوه ای كـــه 
روی دوشـــم بـــود، شـــعر تـــازه ســـید حســـن حســـینی را بـــریون بیـــاورم. 
گفتـــم: »شـــعر دســـتخط ســـید حســـن حســـینی اســـت. چنـــد مـــورد 
عجلـــه كـــن.  شـــود.« گفتنـــد  پاكنویـــس  بایـــد  دارد.  خط خوردگـــی 
كاغذهـــای كیفـــم را رخیتـــم روی میـــز. چیزهایـــی کـــه روی صفحـــات 
كوچـــك كاهـــی بـــا خـــودكار آبـــی نوشـــته شـــده بـــود، بـــه خـــط مـــن نبـــود 
امـــا خـــودم نوشـــته بودمشـــان. انـــگار قبلی هـــا را هـــم مـــن نوشـــته بـــودم. 
اصـــا انـــگار وســـط ماجـــرا نقـــش ســـید حســـن را بـــازی می كـــردم. 
شـــعری را كـــه پاكنویـــس كـــردم، یـــادم اســـت. البتـــه از مصـــراع دومـــش 
فقـــط کلمـــه »اضطـــراب« یـــادم مانـــده اســـت کـــه بـــا آن کل مصـــراع را 

ســـاخته ام. شـــعر ایـــن بـــود: 
 پر شور و شر و شتاب بودمی مهه 

آیینه ی اضطراب بودمی مهه 
بیدار شدمی و هیچ تعبری نداشت 
من معتقدم كه خواب بودمی مهه 

عكس العمـــل ســـهیل و باســـتانی پاریـــزی حتســـن بـــود. انـــگار منتظـــر 
مهـــن رباعـــی بودنـــد کـــه صفحـــه بســـته شـــود. بعـــد هـــم شـــعر رفـــت 
بـــرای چـــاپ... مهـــن... مـــن هـــم بی خـــودی از خـــواب پریـــدم.  

خوابگردی

 عبدالجبار کاکایی
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از فرم های اسامی و اسلیمی منی تواند 
جایش را پر کند؟ کاخ سبز معاویه انباشته 
بود از منادهای اسامی، بنی عباس هم 

در حفظ ظاهر اسام کم نگذاشتند، اما 
فاصله شام و بغداد و مرو با مدینه آنقدر 

زیاد بود که منی توان باور کرد که هر دو 
شهر را یک دین و یک آین سرپا نگه 

داشته است.
حتی قبل از پریوزی انقاب اسامی، 
دغدغه جدی انقابیون مسلمان این 

بوده است که چه کنیم تا شهر و جامعه 
و مملکتمان اسامی باشد؟ طبیعی 

است که اولن قدم، هدم و پاک سازی 
مظاهر شرک و کفر و استکبار باشد. 

بانک ها چون متهم به رباخواری بودند، 

به آتش کشیده شدند. سینماها چون 
مروج فرهنگ مبتذل و غریاخاقی 
بودند، سوزانده شدند. شیشه های 

مشروب فروشی ها، که درواقع حرام فروش 
بودند، شکسته شدند. اسم های مناد 
استکبار و طاغوت  پاک شدند و 

جایشان را به آزادی و انقاب و توحید و 
نبوت دادند. با پریوزی انقاب، حکومت 

به دست مسلمانان افتاد. و سعی شد 
احکام اسامی اجرا شود و مظاهر 
بی بندوباری و بی عفتی از بن برود. 

عملی شدن حجاب یک دلیلش این بود 
که ظاهر جامعه اسامی شود و کسی 
از متاشای هتران و باقی شهرها یاد دیار 
کفر و احلاد نیفتد. حاال شهرهایی دارمی 

که از مهه شهرهای دنیا متمایزند. در ایران 
نه از مشروب فروشی خربی است نه از 

 خانه های بدنام، نه از کازینو و نه... مکه 
و مدینه را که استثنا  کنیم، هیچ شهری از 
حیث ظواهر و تقیدات اسامی به پای 

هتران و تربیز و اصفهان و رشت و شریاز 
و اراک و کازرون و... منی رسد. آداب 
مسلمانانی در ایران از هرجای دیگری 

عیان تر است و بیشر به چشم می آید و 

و اما مطلب 
پیوستی شان:
عاشقانه های 

کرگدنی

یک روز هباری آقای 
کرگدن در جنگل 
در حال قدم زدن 
بود. مهن طور که 
می رفت ناگهان 
خامن کرگدن را 

دید... نزدیک حامن 
کرگدن رفت و 

لبخندی حتویلش 
داد و با دستپاچگی 

گفت: ساعت 
چنده؟

خامن کرگدن که 
از مزامحت های 

خیابانی خسته بود 
اخم کرد و گفت: 
مزاحم نشید لطفا
آقای کرگدن که 
سرخ شده بود 

گفت: به جان 
خودم نیت خری 

دارم. 
خامن کرگدن شاد 

شد و گفت: قبول. 
رزومه کاری و پرینت 

مشاره حسابتان را 
ارائه دهید.

آقای کرگدن 
چشمانش گرد شد. 

عشقمنایرانمن

در  مطلب  واپسن  نوشته،  این  ا
موضوعی است که در مشاره های 
پیشن آغاز کردم و به گمامن به 
و  رسانه ها  تأثری گسرده  علت 
ارتباطات نوین امهیت زائدالوصفی 
برای این نسل و نسل های پسن 
خواهد داشت. البته اگر خداوند 
سبحان عمر و اجازت فرماید حبث اخاقی کوتاهی هم در 
مشاره بعد مطرح خواهد شد که از جهتی بدین موضوع 

ارتباط می یابد.
باری ما مهه مقهور و وابسته به این ابزارها شده امی و این 
اتفاق ها به سرعت برق و در طول ربع قرن رخ داده است. 
اکنون تصور کنید موبایل و شبکه تلفن های مهراه یا اینرنت 
و خطوط مکاتبات امییل ناپدید شود، چه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ اصا قابل تصور نیست. به یک مورد اشاره می کنم 
که کمر به چشم می آید اما امروزه به یکی از ستون های 
تولید فرهنگ و امور روزمره اغلب مردم باسواد بدل شده 
است. مهن مثال یا مورد کافی است تا قضیه را بیشر 
جدی بگریمی و از قافله عقب منانیم و به قول یکی از 

طنزپردازان نشریه توفیق: قافله مان به غافله تبدیل نشود!
WORLD

یکی از بزرگ ترین اخراعات بشر که با اخراع گوتنربگ 
در صنعت چاپ کتاب و نشر تکنیکی و مکانیکی 
آن  به  است که  ناقابل  نرم افزار  مهن  می کند،  برابری 
می دهد که  را  امکان  این  ما  به  و  »ورد«  می گوییم 
بدون  و  هتیه کنیم  مناسب  استانداردهای  با  مطلبی 
استفاده از کاغذ و قلم و پاک کن دائما زیر و رویش 
کنیم و صدرش را به ذیل و عُجز بربمی و عجزش را به 
صدر بیاورمی و این جا و آن جایش را اصاح کنیم و با 
بی مشار امکانات حروف و فونت های متعدد و متنوع 
هرچه میل مبارکمان است بر مونیتور ثبت کنیم. خنستن 
حسن این کار البته رفع واسطه ای به نام کاغذ است که 
یکی از موجبات قطع درختان و نابودی حمیط زیست 
حمسوب می شود. اصا در اغلب موارد، دیگر نیازی به 
نوشته های کاغذی نیست. افراد نامه ها و امییل هایشان 
را می فرستند و پاسخش را می ستانند و هر دو در انبان 
رایانه ذخریه می شود. گریم لطف نوشته های دستی را 
ندارد و نوستالژی کاغذ و بوی چاپ و صدای تورق 
کتاب هنوز ما را مست می کند) که از خبت نامساعد 
روزگار، راقم این سطور هنوز در مهان حال و هواست و 
فقط در میان گرد و غبار کتاخبانه می تواند ببالد و بنالد( 
اما حقیقت فراتر از امیال و خواسته های ماست. جهان 
به سرعت دگرگون می شود و کاش اگر هم جامانده امی 
می کنم  تعجب  این جاست که  منانیم.  عقب  خیلی 
چگونه عده ای را گمان بر این است که با کند و زجنری 
کردن امواج و بسن راه خطوط و امثال ذلک خدمتی به 
ملت و میهن و دین و امیان می کنند؟ امروز مردم کجا 
خوشبخت تر و آگاه تر و  دیندارترند؟ مطمئن باشید 
آن ها که برخوردارتر و آزادتر و آسوده ترند به مناسبات 
اخاقی پایبندتر و به معنویت و دین مقیدترند. البته دینی 
که حمصول آگاهی و اختیار است، نه اعتقاد نادانان، 

مهچون دین طالبان و سرسپردگان داعش!
باری، افق های زندگی به کلی دگرگون شده است. دو، سه 
روز پیش یکی از رفقا دی وی دی حاوی مقداری کتاب به 
من داد. حدود چهارصد کتاب از مجله من کامل عربی 
الکامِل ابن اثری و تاریخ مفصل حممد بن جریر طربی و تفسری 
این مرد به مهراه صحاح سته اهل سنت و کتب اربعه شیعه و 
متونی مانند ناسخ التواریخ و روضه الصفا و... و کتاب هایی 
دیگر که قبا در یک اتاق جا می شد و حاال در یک 
فلش کوچک تر از یک  بندانگشت یا هارد اکسرنال. شاید 

با پتو در مقابل طوفان نوح
دنیا پاک عوض شده؛ کسی که خود را با تغییرات هماهنگ نکند

قافیه را می بازد
 سید مسعود رضوی فقیه

به زودی به این ها هم نیازی نباشد. من دیگر 
از هیچ واقعه و رخداد و کشف و اخراعی 
تعجب منی کنم زیرا بشر هرچه را ختیل کرده به 
واقعیت سنجاق کرده و هرچه را آرزو کرده دارد 
حمقق می سازد. طبیعی است که ما نیز مطیع 
و هبره ور شومی و هبرین هبره ها را بربمی. کارمان 
راحت تر و خیال و وقتمان آسوده تر است، اما 
می بینم که برخی هنوز مشغول آزمون و خطایند 
و جلوی طوفان نوح پتو بر سر می کشند تا 
دفع با شود. مثا ممیزی کتاب یا فیلم هایی 
که از طرح تا سناریو و بازیگرانش را قبا زیر 
ذره بن برده اند یا لغو کنسرت های موسیقی و 
تئاترهایی که حاصل رنج و خاقیت هنرمندان 
است. چرا و به چه قیمت؟ به قیمت بی قانونی 
و افزایش فشارها و سلیقه های تنگ و حمدود بر 

کل نظام تولید فرهنگ!
بفرمایید(  توجه  خوب  اما  این  )به  اما 
مردم هر کتابی را الزم داشته باشند اگر 
از  را  قاچاقش  و  زیرزمینی  چاپی  نسخه 
کنار خیابان خنرند، روی یک فلش یا از 
حافظه رایانه شان هتیه می کنند و اگر از 
هنر و فیلم و موسیقی جماز حمروم شوند، 
به غریجمازش رو می آورند. اگر فیلم ایرانی 
و منایش خوب و مربوط به واقعیات وطن 
و فرهنگشان را نتوانند متاشا کنند، خیلی 
خوب، تعارف که ندارمی، آخرین فیلم های 
راک  موزیک های  جدیدترین  و  هالیوود 
و  هوی متال  و  متال  و  رپ  و  پاپ  و 
کاسیک و فاخر و بازاری و مبتذل رخیته 
و طبعا مشای ممیز و مانع تراش سبب رونق 
و روی آوردن جوانان بدان بازار هستید. 
و  متعصبان  است که  خدمتی  تنها  این 
سختگریان می کنند؛ خدمت به فرهنگ و 
هنر بیگانه. به قول استاد دکر رضا داوری، 
عقانی نیست که بررس یک کتاب، دون 
مثل  استادی  مثا کتاب  باشد.  مؤلف 

حمقق را بدهند به طلبه ای که در اوایل سطح متوقف 
یا دانشجویی معتمد و ظاهرا متدین! که چه  است 
بشود؟ مثا عیوبش را بگرید؟ این خنده دار است و 
مهان طور که چند سال قبل کتابی از این هزارها موارد 
ممیزی منتشر شد، مایه وهن و خجلت است. اما اگر 
در آن مقطع و زمان توجیهی داشت، اکنون و با این 
وسعت دسرسی ها به کتاب  ها و منابع اطاعات و 
امکانات، دیگر چه وجهی دارد؟ چرا خود و مردم 
و  آزادی  آفتاب  منی گذارید  و  می کنید  فرسوده  را 
خرسندی بتابد و حس امنیت و احرام و رواداری، 

اهل فرهنگ را حال آورد و جانی تازه ببخشد؟
این ماجرا یک وجه دیگر هم البته دارد؛ و آن مربوط به 
مردم و کاربران است. مردم ایران باید حسن استفاده را از 
این امکانات بربند. قبیح است که بعضی از مهوطنامنان 
رکوردشکن سایت های مبتذل باشند. شرم آور است که 
بیشرین کپی پیست و سرقت مقاالت و مطالب به اسم 
حتقیق دبریستانی و دانشگاهی و حتی در حد رساله های 
فوق لیسانس و دکرا در مملکت ما رخ دهد. به کجا دارمی 
می رومی این گونه بی پروا و شتابان؟ ما صاحب دعاوی 
و ارزش هایی بوده و هستیم و عقبه و مریاثی دارمی که 
به  اما یک سر قضیه  اغلب ملت هاست...،  رشک 
خود ما بازمی گردد. یک وقت می نالیدمی که نیست و 
دسرسی ندارمی و از آگاهی و اطاعات حمرومیم، اما 
اکنون که هست و متاع خوب و بد در بازار فرهنگ و 

ادب و هنر رخیته و کمابیش می شود هرچه طلب کنی به 
کف آری، چرا به غفلت و زشتی رو کنیم و از فواید این 
امکانات هبره نربمی؟ چرا خودزنی و ویرانگری و بطالت 

پیشه کرده امی؟
این جهان مهچون کتابی کهنه رویاروی ماست

عاملی حمتاج حتقیق است و استعداد نیست
مصرع دوم این شعر از بیدل دهلوی است و شاید در 
عصر او هم بطالت و تغافل اوج گرفته بوده که چنن 
سروده است. به هر حال دیگر مثل گذشته منی توان 
مهه چیز را کنرل کرد. دولت مردم را، معلم بچه ها را، 
است  پراکنده  دین  و  متاع کفر  و...  را  خانواده  پدر 
بنیان ها  و  زمینه ها  و  در دسرس. هرچه ظرفیت ها  و 
بود.  خواهد  بیشر  و  هبر  هم  هبره ها  باشد،  اصیل تر 
نظام تعلیم و تربیت کهن دارد زیر و رو می شود و اگر 
اروپا و غرب پله پله در این مسری گام هناده و به برخی 
تبعاتش اندیشیده اند ما باید منتظر طوفان باشیم. با این 
اوضاع واحوال و ظاهرگرایی و مشکات نظام آموزشی 
و مدرک گرایی سطحی، شاید آسیب زیادی ببینیم. پس 
بگذارید مردم آزادی و انتخاب را جتربه کنند. وگرنه در 
برابر طوفان های روزگار دچار هرج و مرج و بی بند و باری 
خواهد شد. درست مانند جامعه ای که از در و دیوارش 
تبلیغ های اخاقی می بارد و در مهان حال رکورددار رجوع 
به سایت های مبتذل و ناهنجار است. برای این چه 

توضیحی هست... 
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رویا آخرین چیزی است که 
برایمان می ماند 

درباره رمان »آخرین رویای فروغ«، 
نوشته سیامک گلشیری 

 سمانه فتحی 

»آخرین رویای فروغ« داستان کیست و از چه حرف می زند؟ فروغ، زن 
ساخلورده ای که برای دیدن عشق سال های جوانی اش به رامسر می رود، 
بر اثر بیماری در آن جا در بیمارستانی بسری می شود و سپس او را 
در حالی  که تقریبا متام هوش و حواسش را از دست داده، به ویای 
دخر بزرگش منتقل می کنند. مهن سبب می شود که اعضای خانواده اش 
مهگی در آن ویا مجع شوند. آن ها در آن جا پی می برند که مادرشان 
در سال های جوانی شوهری داشته که یک سال و اندی با او زندگی 
کرده و حتی از او دخری دارد و این پدر خانواده بوده که تا حلظه مرگش 
نگذاشته بود هیچ کدام از دخرهایش و پسرش از این قضیه بو بربند. 
او بوده که هرگز منی خواسته چیزی از زندگی گذشته فروغ به زندگی اش 
راه یابد، اما حاال با بیماری سخت فروغ و آمدن آن ها به ویای مشال، 
گریزی از این واقعیت نیست. دخرها که یکی پس از دیگری در شب 
وقوع رمان پا به ویای خواهر بزرگ تر می گذارند، با شنیدن این خرب 
شوکه می شوند و به  سختی مهه  چیز را می پذیرند. آن ها در عن حال 
نگرانند که تنها پسر فروغ که بسیار به پدرش شباهت دارد، با شنیدن این 

خرب، از عصبانیت و خشم دست به کار وحشتناکی بزند. 
این رمان که تنها چند ساعت از زندگی این آدم ها را 
به تصویر می کشد، فقط به روایت نگرانی آدم های 
داستان و نیز قصه  عشق فروغ و شوهر سابقش بسنده 
منی کند. نویسنده خانواده ای را در موقعیتی بسیار 
خاص دور هم گرد آورده است؛ موقعیتی که به  نظر 
می رسد هرگز در هیچ زمانی در زندگی آن خانواده 
رخ نداده و این بسر، انگیزه  روایت  ماجراهایی 
شده که سال هاست در دل تک تک اعضای 
خانواده مانده. در واقع عشق فروغ که خود 
بسیار پرمعناست و فرزندی از آن به یادگار مانده، 
هبانه ای شده تا آدم های داستان به یاد عشق هایی 
بیفتند که هرگز به سراجنامی نرسیده است. آن ها با دیدن 
چهره  جدیدی از مادری که به  راستی در متامی زندگی اش 
هیچ چیزی را از آن ها دریغ نکرده و مهن طور مردی که هنوز عاشقانه 
مادرشان را دوست دارد و نیز دخرش، لب به سخن می گشایند و 
نویسنده نیز بسری فراهم کرده تا این جنواها از طریق راوی داستان 
به گوش ما برسد. در واقع، آن جاست که درمی یابیم هیچ کدام 
آن ها  منی دانند.  را کامل  زندگی شان  داستان  از شخصیت های 
آرزوهایشان را از دست رفته می دانند و مهگی به زندگی  فکر می کنند 
که می توانستند داشته باشند و حاال هیچ خربی از آن نیست؛ درست 
مثل فروغ که روزگاری به زندگی  که می توانست داشته باشد، پشت پا 

زده و زندگی دیگری را برای خود برگزیده بود.
داستان هر چند به روایت آرزوها و عشق های از دست  رفته  آدم های 
خود می پردازد، اما بی گمان با خواندن آن ها هرگز مطمئن نیستیم که 
حتی اگر به آرزوها و عشق هایشان می رسیدند، باز آن چنان که فکر 

می کنند و خود می گویند، از زندگی شان رضایت داشتند. 
در جایی از داستان، شوهر سابق فروغ به راوی داستان می گوید که 
وقتی موقع ورودش به ویا، به دیدن فروغ - که تقریبا نیمه بیهوش است 
-  رفته، خاطره روزی را برای او تعریف کرده که جمبور شده بودند در 
جاده چالوس به خاطر برف سنگن، جایی روی کوهی بزنند کنار 
و شبی را آن جا سر کنند: »بعد رسیدمی به یه جا که دیگه منی شد 
جلوتر رفت. یعنی دیگه منی شد باالتر رفت. اون وقت زدمی کنار. تازه 
وقتی پیاده شدمی، فهمیدمی هیچ کس دیگه اون باال نیست. فقط ما 
بودمی، فقط ما. اون وقت رفتیم وایسادمی لب اون جاده باریک و از اون 
باال دره رو متاشا کردمی که یه دست سفید شده بود. تا امروز چیزی به 

قشنگی اون منظره ندیده م.« 
مرد ادعا می کند که وقتی داشته این چیزها را برای فروغ می گفته، 
فروغی که تقریبا حواسش را از دست داده، زن داشته با دقت به 
حرف هایش گوش می کرده است. می گوید مطمئن است که فروغ 
تک تک کلمات او را فهمیده و حاال هم دارد به آن ها فکر می کند. 
در واقع، نویسنده در این موقعیت درخشان در پی آن است که بگوید 
ما، مهه ما، تنها با آرزوهامیان زندگی می کنیم و هیچ زندگی آرمانی 
وجود ندارد. مشخص نیست اگر فروغ با شوهر سابقش به زندگی اش 
ادامه می داد - مهان طور که فکر می کند - سراسر زندگی اش را با 
لذت و عشق سر می کرد. در واقع این رویاهای ما هستند که به 
زندگی مان معنا می خبشند و بدون آن ها هرگز دوام منی آورمی و این 
موقعیتی است که نویسنده در این رمان بدان دست یافته است.   

فراغـتیوکتابـــیسیاهمشق/چرابایدکالسیکهاراخواند

اوایـــل دهـــه هشـــتاد وقتـــی بـــه مناســـبت زادروز 
دکـــر  بـــا  گفت وگـــو  بـــرای  فردوســـی 
عامـــه  دانشـــگاه  بـــه  مریجال الدیـــن کـــزازی 
طباطبایـــی رفتـــم بعـــد از پایـــان مصاحبـــه از او 
را  شـــرایطی  دارد  امـــکان  چنانچـــه  خواســـتم 
از  دفـــاع  جلســـه  در  بتـــوامن  تـــا  فراهـــم کنـــد 

پایان نامـــه دکـــرای یکـــی از دانشـــجویان 
شـــرکت کنـــم و گزارشـــی بنویســـم. دکـــر کـــزازی 

هـــم پذیرفـــت و مدتـــی بعـــد بـــه آن جلســـه 
کـــه  دانشـــجویی  شـــدم.  دعـــوت 

پایان نامـــه اش  از  می خواســـت 
تنـــوع  موضـــوع  کنـــد  دفـــاع 

عـــروض در آثـــار حافـــظ را 
بـــود.  کـــرده  انتخـــاب 
مدتـــی دربـــاره موضوعـــش 
بعـــد  کـــرد،  صحبـــت 
رفـــت ســـراغ پایان نامـــه 
و در پایـــان هـــم بیتـــی 
خوانـــد.  حافـــظ  از 
یـــاد  بـــه  امـــا  را  بیـــت 
نـــدارم ولـــی آنچـــه یـــادم 
در  او  اشـــتباه  مانـــده 

تعیـــن وزن عروضـــی آن 
اســـت، طـــوری کـــه دکـــر 

خطـــاب  خنـــده  بـــا  کـــزازی 
مضمـــون  بـــه  نقـــل   - او  بـــه 

مـــا  »البتـــه  گفـــت:  می کنـــم- 
منـــره مشـــا را داده امی ولـــی وزن  دیگـــر 

ایـــن بیـــت مـــورد نظـــر را اشـــتباه ادا کردیـــد.« 
کنـــاِر دکـــر کـــزازی دو اســـتاد دیگـــر هـــم نشســـته 

بودنـــد و آن هـــا هـــم بـــه نشـــان تاییـــد، ســـر تـــکان دادنـــد. بعـــد 
اصـــرار کـــرد و گفـــت حرفتـــان را  دانشـــجوی حمـــرم روی حرفـــش 
می پذیـــرم ولـــی بـــاز هـــم حتقیـــق می کنـــم. آن روز بعـــد از جلســـه از 
دکـــر کـــزازی دربـــاره ایـــن اختـــاف ســـلیقه ســـوال کـــردم و گفتـــم آن 
هـــم  بـــاز  چـــون گفـــت  نپذیرفـــت  را  مشـــا  حـــرف  تلوحیـــا  دانشـــجو 
حتقیـــق می کنـــد. دکـــر کـــزازی هـــم در مهـــان زمـــان کوتاهـــی کـــه 
داشـــتیم بـــه مـــورد جالبـــی اشـــاره کـــرد کـــه حـــاال ســـوژه تالیـــف کتـــاب 
خواندنـــی و درخـــور توجـــه ابواحلســـن جنفـــی شـــده اســـت: دربـــاره 
طبقه بنـــدی وزن هـــای شـــعر فارســـی. کـــزازی اشـــاره کـــرد کـــه عـــروض 
قـــدمی و عـــروض جدیـــد بـــرای اغلـــب دانشـــجوها مشکل ســـاز اســـت 
و ظرایـــف و نـــکات آن هـــا را به خوبـــی منی شناســـند... یـــادم هســـت 

دکـــر مشیســـا هـــم دربـــاره مهـــن تفـــاوت گفتـــه بـــود: »عـــروض ســـنتی،   
مهـــان عـــروض عربـــی اســـت بـــا کمـــی تفـــاوت، بـــه ایـــن معنـــا کـــه چـــون 
ــائل  ــردازد برخـــی مسـ ــعر فارســـی بپـ ــه بررســـی شـ ــده اســـت بـ ــرار شـ قـ
عـــروض عربـــی، مثـــا توجـــه بـــه عـــروض و ضـــرب را، نادیـــده گرفتـــه 
ــعر عربـــی می آیـــد  ــه کار شـ ــه بـ ــرده اســـت؛ بنابرایـــن نـ ــا کمرنـــگ کـ یـ
نـــه چنـــان کـــه بایـــد ، بـــه کار شـــعر فارســـی. بزرگ تریـــن فـــرق، بـــه نظـــر 
مـــن آن نیســـت کـــه تقطیـــع در عـــروض ســـنتی بـــر مبنـــای ســـاکن و 
متحـــرک و ســـبب و قـــد و فاصلـــه اســـت و در عـــروض علمـــی بـــر 
مبنـــای هجـــا، بلکـــه بزرگ تریـــن فـــرق ایـــن اســـت کـــه در عـــروض 
متفـــق  یـــا  اوزان  فارســـی،  بـــه طبیعـــت موســـیقی شـــعر  بنـــا  علمـــی 

االرکان هســـتند یـــا متنـــاوب االرکان...«
اســـت کـــه  اثـــری  فارســـی«  شـــعر  وزن هـــای  طبقه بنـــدی  »دربـــاره 
ــازار نشـــر کـــرده اســـت. ایـــن اثـــر 163  اخـــریا نشـــر نیلوفـــر راهـــی بـ
می توانـــد  خواننـــده  داده کـــه  ارائـــه  را  راهکارهایـــی  صفحـــه ای 
را  فارســـی  شـــعر  وزن  هـــم  دقیـــق،  مطالعـــه  و  آن  بـــه  اســـتناد  بـــا 
تاحـــدودی خـــوب تشـــخیص دهـــد، هـــم بـــا اســـلوب طبقه بنـــدی آن 
آشـــنا شـــود. حـــاال چـــرا تاحـــدودی؟ بـــه دلیـــل این کـــه وزن عروضـــی 
ســـال ها  نیازمنـــد  آن،  بـــر  تســـلط  اســـت کـــه  حـــوزه گســـرده ای 
مطالعـــه و جتربـــه اســـت. مهـــن بـــس کـــه ابتـــدای کتـــاب حاضـــر، در 
پیشـــگفتار قیـــد شـــده اســـت کـــه مشـــار اوزان شـــعر فارســـی بیـــش از 
چهارصـــد مـــورد اســـت. ایـــن کتـــاب به رغـــم کوتاه بـــودن خبش هـــا، 
حـــاوی مثال هـــای خوبـــی دربـــاره اوزان مطرح شـــده اســـت، اوزانـــی 
کـــه در برخـــی مـــوارد مهجـــور هـــم مانده انـــد ولـــی نـــگاه تیزبـــن جنفـــی 
ایـــن کتـــاب  او در  اســـت.  پیشـــگاه خواننـــده آورده  بـــه  آن هـــا را 
از اطنـــاب هـــم پرهیـــز کـــرده کـــه ایـــن خـــود بـــه پربـــاری اثـــر منتهـــی 
شـــده اســـت. جنفـــی مرجـــم کـــه مهیشـــه از نثـــری روان و متیـــز 
ــه ایـــن  ــتفاده کـــرده اســـت و مهیشـ در آثـــارش اسـ
برتـــری را نســـبت بـــه بســـیاری از مرمجـــان 
اســـت،  خواننـــده کشـــیده  رخ  بـــه 
کتابـــی  در  این بـــار  و  این جـــا 
فارســـی،  شـــعر  موضـــوع  بـــا 
در  را  تســـلط کم نظـــریش 
منصـــه  بـــه  عرصـــه  ایـــن 
ظهـــور گذاشـــته اســـت. 
در  جنفـــی  دغدغـــه 
آمـــوزش  ایـــن کتـــاب، 
شـــعر  عروضـــی  وزن 
تـــاش  بلکـــه  نیســـت 
بـــه  اســـت  کـــرده 
طبقه بنـــدی  یـــک 
علمـــی در اوزان شـــعر 
فارســـی دســـت یابـــد و 
در  او  نظـــر می رســـد  بـــه 
بـــوده  هـــم  موفـــق  راه  ایـــن 
ایـــن  در  نویســـنده  اســـت. 
طبقه بنـــدی  روش هـــای  کتـــاب 
بـــا  را  الول ســـاتن  فـــرزاد و  خانلـــری، 
مقایســـه می کنـــد،  مثال زدنـــی  موشـــکافی 
برمی مشـــرد  را  یـــک  هـــر  قـــوت  و  نقـــاط ضعـــف 
و درهنایـــت رای می دهـــد کـــه کدام یـــک بـــرای خواننـــده ایرانـــی 
روشـــنگرتر اســـت. خوانـــدن ایـــن کتـــاب را از دســـت ندهیـــد خاصـــه 

هســـتید. هـــم  شـــعر  دوســـتدار  اگـــر 
»برگـــزار«  ســـوم کلمـــه  پاراگـــراف   97 صفحـــه  در  پی نوشـــت: 
بـــه  نـــدارم متـــه  تایـــپ شـــده اســـت. قصـــد  بـــه اشـــتباه »برگـــذار« 
خشـــخاش بگـــذارم و مهـــن یـــک مـــورد را دلیـــل ســـهل انگاری ناشـــر 
در فراینـــد تولیـــد و چـــاپ بـــدامن. ولـــی از آن جـــا کـــه بـــر پیشـــانی ایـــن 
کتـــاب، نـــام ابواحلســـن جنفـــی می درخشـــد شـــاید دقـــت دوچندانـــی 
نیـــاز باشـــد کـــه کتـــاب بارهـــا و بارهـــا، منونه خوانـــی شـــود تـــا از بـــروز 
چنـــن اشـــتباهاتی جلوگـــریی شـــود. وگرنـــه در ناب بـــودن ایـــن اثـــر 

شـــکی نیســـت.  

 علی رضا کیوانی نژاد

طبقه بندی علمی وزن های شعر فارسی
درباره کتاب جدید ابوالحسن نجفی

دربارهطبقهبندیوزنهایشعرفارسی
ابوالحسننجفی
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ادامه پرمی در صفحه 25 

بانگ مسلمانی اش از هر بانگی بلندتر به 
گوش می رسد. هتران حتی سودای ام القرا 

شدن درسر می پروراند و به نسبت که 
بسنجیم )به استثنای مهان مکه و مدینه( 

برای این صفت شایسته تر از بقیه شهرهای 
اسامی است. مع الوصف اسامی 

خواندن هتران با ماحظاتی مهراه است 
و چنان که پیش تر گفتم برای اتصاف به 

صفت اسامی احتیاج به جوهری دارد که 
جدی ترین غایب شهر است. این جوهر 

چیست و شهر مسلمانان چطور اسامی 
می شود؟ 

پیامرب)ص( یثرب را تسمیه به مدینه کردند 
و مسجدی هم در مرکز آن ساختند. 
ظاهراً تغیری دیگری را در شهر باعث 

نشدند. اما با مهن تصرف اندک، شهر 
عربی، شهر اسامی شد. مکه در سیطره 
مشرکن بود و حتی بنای توحید را خانه 
اصنام کرده بودند و حج را نیز به آداب 

شرک  آلوده بودند. پیامرب)ص( مکه را 
نیز تغیری ندادند. مهم ترین تغیری مکه این 
بود که از بت های جاهلی پاک سازی 

شود. حتی آداب حج نیز تقریباً به مهان 
صورت باقی ماندند. بااین حال، قریه 

شرک به قریه اسام بدل شد و آنچه در 
خدمت شرک بود، به خدمت توحید 

درآمد و رنگ توحید گرفت. خصوصیت 
اسام چنانکه پیامرب بارها بر آن تاکید 
کردند این است که بدی ها را به نیکی 

بدل می کند و سیئات به حسنات مبدل 
می گرداند. پیامرب حتی در مواجهه با 

کفاری که عزم پذیرش اسام می کردند، 
در حالی که هنوز شرمسار رفتاری بودند 

که با مسلمانان و پیامرب کرده بودند، 
می فرمودند که اسام سیئات گذشته را به 
حسنات حال بدل می کند. در روزگار 

ما هم اتفاقی تقریباً مشابه افتاد که درخور 
تأمل است. فی املثل انقابیون در بنای 
»شهیاد« تغیریی اجیاد نکردند و دستی 

در ظاهر آن نربدند. فقط امسش به آزادی 
تغیری دادند. اولن باری که شهیاد، آزادی 

شد، چنان این تسمیه خوش نشست 
که گویی از آغاز این بنا را با هدف و 

نیت آزادی ساخته اند. دیگر هیچ نشانی 
از طاغوت و شاه در آن دیده نشد. آن 
چیزی که یثرب را مدینه کرد و مکه را مناد 
توحید ساخت و هنوز هم می تواند شهیاد 

را آزادی  کند، چیست؟
بغداد را با پول و به دستور حکومت 

عباسی ساختند و از ابتدا جوانب 
اسامی را در معماری و شهرسازی اش 

درنظر گرفتند، اما این شهر آن قدری 
که به کار علی بابا و چهل دزدش آمد به 

کار اسام و اهل اسام نیامد. آمار 
که بگریمی، خون های به ناحق رخیته شده 

در بغداد آن قدر زیاد است که آدم از 
شنیدن اش خوف می کند. کوفه هم به 
دستور خلیفه و به قصد توسعه اسام 
ساخته شد، اما هیچ شهری به اندازه 

کوفه و اهالی آن امریاملومنن علی)ع( را 
آزار ندادند و در حق فرزندانش ستم روا 

نداشتند. شهرهای ایران از فردای فتوحات 
با تغیریاتی جزئی به باد اسامی تغیری 

ماهیت دادند و اهالی اش، که جموس زاده 
و زندیق زاده نامیده می شدند، بزرگ ترین 
خدمات را به اسام کردند. خادمان به 
اسام را، به خصوص خادمان علمی و 

عقلی را، که فهرست کنیم بیشرین سهم 
به ایرانیان می رسد. چه بسا اگر زندیق زاده ها 

و جموس زاده ها نبودند، علوم فقهی و 
حدیثی و کامی و عرفانی و فلسفی هم 
بدین پایه ها رفعت منی یافتند و عرب در 
مهان حد توسعه به مششری و نصرت به 
رعب متوقف می ماندند. حبث بر سر 

ایرانی بودن و عرب بودن نیست. ایرانیان 
منتی بر سر اسام و مسلمانان ندارند. 
به قول مرحوم مطهری، خدمات اسام 

و ایران متقابل است و اگر ایرانیان به 

آخه من آخه...
خامن کرگدن فهمید 

که رَکب خورده 
است با بی تفاوتی 

گفت: خودتو 
ِپرِزنت کن

آقای کرگدن سینه اش 
را صاف کرد و 

گفت: من کرگدن 
هستم. پشت بازوام 
بد نیست. شاخم 
بسیار زیباست و 

در نگاهم آنی 
وجود دارد

خامن کرگدن با 
عصانیت گفت: 
مهن؟ اینا رو که 
پدربزرگ کرگدن 
مهسایه هم دارد!

آقای کرگدن دیگر 
ناامید شده بود اما 
یک حلظه به یاد 

تبلیغ دیشب تلویزیون 
افتاد. وام خودرو!
آقای کرگدن با 
اعتماد به نفس 

گفت: من 
بیست وپنج میلیون 
پول دارم که می تومن 

ماشن خبرم و پولدار 
شم

و مهن مجله کافی 
بود تا چشمان خامن 

کرگدن برق بزند
خاصه قول و قرار 

ازدواج گذاشتند 
و قرار شد آقای 

کرگدن وام خودرو 
بگرید و با مهان 

خودرو خرج زندگی 
را درآورد.

دیکتاتور و ترس هایش 
نگاهی به کتاب »53 نفر« نوشته بزرگ علوی 

  المیرا حسینی
انقاب روسیه که پریوز شد، خیلی از دیکتاتورها نگران 
شدند که مبادا به سرنوشت تزارها گرفتار شوند. اندیشه های 
حاکم بر شوروی از مرزها عبور کرده بود و طرفداران آزادی 
و عدالت اجتماعی را به خود جلب می کرد. در مهن 
زمان، رضاخان هم که مانند متامی دیکتاتورها، بقای 
حکومت خود را در خاموش کردن صدای خمالفان می دید، 
از ترس نفوذ اندیشه های عدالت طلبانه شوروی آن روزها 
در میان مردم، شروع به دستگریی افرادی کرد که به زعم 
او، طرفدار اندیشه های مارکس بودند؛ »53 نفر«ی که 
نامشان در تاریخ ماند و بزرگ علوی هم جزو ایشان بود.

و  دستگریی  روزهای  از  نفر،   53 در کتاب  علوی 
هم بندهایش می نویسد. این که بن دستگری شده ها اکثرا 
چیز زیادی از شوروی و مارکس منی دانستند و اشتباهی 
در این میان بر خورده بودند، اما این اشتباه برای حکومت 
وقت سنگن متام شد. زندان قصر تبدیل شد به کاس 
درس. کتاب ها دست به دست می چرخید و هر کسی هر 
چیزی را که بلد بود، به باقی یاد می داد. بزرگ علوی با 
اشاره به بی سوادی ماموران حکومتی که »فردریش انگلس« 
را فردی انگلیسی می پنداشتند و ناآگاهی مشار زیادی از 
دستگریشدگان، نشان می دهد که چگونه دیکتاتورها از 
سر ترس، تریی می اندازند که بعدها بر قلب خودشان 
می نشیند. این که چگونه نظام سلطه بی آن که خود بداند، 
از انسان های معمولی و سر در الک خود فرو برده، 

انقابی های آگاه می سازد.
این روزها زندان قصر که روزگاری کریدورهای کثیف و 
شلوغش زندانیان را به وحشت می انداخت، تبدیل به باغ - 
موزه ای زیبا شده که مکان تفرج است و برگزاری برنامه های 
فرهنگی. کاش بزرگ علوی هم زنده می ماند و امروز را 
می دید. می دید که پس از دیکتاتورها، زندان های وحشت زا 
تبدیل به موزه شده اند و بعد از زمستان، روسیاهی نصیب 

زغال شده است.

 

تخم مرغ های قورباغه  
نوشته  شوم«  »تخم مرغ های  کتاب  به  نگاهی 

میخاییل بولگاکف 
  محمد سرابی

یکی از ادعا های حکومت های کمونیستی »جهش« 
می کردند  ادعا  زمانی  دو  هر  و چن  است. شوروی 
که می توانند با جهش های بلند از روی مراحل خمتلف 
اقتصادی و اجتماعی رد شوند و جامعه ای خوشبخت 
و مرفه و شکوفا بسازند. این ادعا در کشور های دیگری 
که دچار عقب ماندگی طوالنی هستند هم مطرح شده و 
هیچ وقت به نتیجه درست نرسیده است. داستان کتاب 
»ختم مرغ های شوم« در مهان زمانی می گذرد که حکومت 
تازه تاسیس احتاد مجاهری شوروی وامنود می کرد راه حل های 
خارق العاده اقتصادی پیدا کرده است. شاید میخاییل 
بولگاکف از مهن ایده ها برای نوشن این داستان علمی - 

ختیلی استفاده کرده است. 
دور.  خیلی  آینده  نه  اما  می گذرد  آینده  در  داستان 
بولگاکف کتاب را سال 1924 نوشته است و داستان 
آن در 1928 اتفاق می افتد. پریسکوف استاد سختگری 
دانشکده زیست شناسی است و زندگی کردن با یک 
جانورشناس که عاشق کارش باشد، دشوار است. برای 
مهن مهسر پروفسور پریسکوف او را ترک کرده و در 

تو مسبب  یادداشت نوشته است »قورباغه های  یک 
لرزش های عصبی نفرت انگیز و حتمل ناپذیر من هستند. 
مهه عمر با یادآوری آن ها احساس بدخبتی می کنم«. 
پروفسور متخصص جانورشناسی، جنن شناسی، آناتومی، 
گیاه شناسی و جغرافیاست و خارج از این موضوعات 
تقریبا هیچ چیزی منی گوید. او روزنامه منی خواند و به 
تئاتر هم منی رود. پریسکوف به فرانسه و آملانی هم مانند 
زبان مادری اش مسلط است و چون می داند که فقط 
دو دانشمند جهانی دیگر در سطح او در انگلیس و 
ایتالیا وجود دارند، بار ها هتدید کرده که شوروی را ترک 
اتفاقا  است.  نکرده  را  این کار  هیچ وقت  اما  می کند 
بولگاکف خودش هم می خواست روسیه استالینی را ترک 
کند اما موفق نشد. در مهن کتاب هم می شود دید که 
چرا نوشته های بولگاکف در نظام حاکم شوروی حتمل 
منی شد. در داستان می بینیم سیمونویچ، مامور ارشد دولتی 
قبل از تسلط کمونیست ها، نوازنده فلوت در سالن انتظار 
یک سینما بوده که بعد از 1917 فلوتش را با تپانچه 
ماوزر عوض کرده و به دریای طوفانی جنگ و انقاب 

پیوسته است. 
بیشر اتفاقات داستان در مسکو رخ می دهند. مسکو با 
خیابان های شلوغ و آدم های الابالی و بی خیال که با عجله 
این طرف و آن طرف می روند، مناد یک شهر مدرن و 
شلوغ است. آگهی های تبلیغاتی و مظاهر زندگی جدید 
که آرام آرام جایگاهشان را در زندگی روزمره باز می کنند، 
مهه جای شهر دیده می شوند و روزنامه ا ی سخنگو از 
باالی برج دانشگاه برای مردم اخبار می گوید. خیابان ها، 
مغازه ها، باغ ها و مهه مکان ها اسم دیگری داشته است 
ولی این چیز ها برای پروفسور مهم نیست؛ او فقط به 
قورباغه ها و چیز هایی فکر می کند که درون آزمایشگاه و 

زیر میکروسکوپ می بیند. 
کتاب ختم مرغ های شوم را نشر مروارید با ترمجه پونه معتمد 
منتشر کرده است. طرح روی جلد کتاب ترکیبی از طیف 
رنگ های زرد و سبز است که هیچ ارتباطی با موضوع 
داستان ندارد. ولی یکی از امتیازات کتاب این است که 

من آن مستقیما از زبان روسی ترمجه شده است. 

 

پزشکی پیدا کنید تا شما را بدوزد! 
نوشته  نیم شده«  دو  »ویکنت  رمان  درباره 

ایتالو کالوینو 
  فرشاد شیرزادی

اگر به بدنتان گلوله توپ خورد یا با فرود آمدن هر ضربه 
دیگری دو نیمه شدید حتما هرچه زودتر پزشکی پیدا کنید 
تا بدن دو تکه شده مشا را به هم بدوزد. اگر نتوانید این کار 
را خیلی زود اجنام دهید ممکن است هم برای خودتان و هم 
برای دیگران دردسر بیافرینید. مهان دردسرهایی که در رمان 
»ویکنت دو نیم شده« ایتالو کالوینو ایتالیایی به سادگی یک 

»ویکنت« را دربه در می کند.
اگر هوس کردید دو نیمه شوید حتما مراقب باشید که نیمه 
بد سرشت وجودتان دستورهای بی جا به دیگران ندهد و 
دیگران را به دار نیاویزد، به ویژه اگر ویکنت باشید و صاحب 

برج و بارو و قلعه!
رمان »ویکنت دو نیم شده« اثر کالوینو، نویسنده ایتالیایی 
از آغاز تا پایان آمیخته به طنزی شگفت است. این رمان 
به رغم الیه خشن بریونی اش، درومنایه ای ظریف و عمیقا 
انسانی دارد. اتفاق های آن خواندنی، جذاب و تفکربرانگیز 
است. داستان با جنگ ویکنت و مهراهانش با ترک ها در 
قرون میانه شروع می شود. ویکنت »مداردو دی ترّالبا« در 
ابتدای داستان مورد اصابت گلوله توپ قرار می گرید و 
پیکرش دو نیم می شود. نیمه ای که جان سامل به در برده 
با یک پا و یک چشم و گوش و یک دست به دهکده 
خود یعنی ترّالبا بازمی گردد و شرارت هایش برای دیگران 

دردسرهای مرگ آفرین به بار می آورد. 
وقتی پدرش پرنده ای دست آموز را به قلعه می فرستد، او نیمی 

از بدن پرنده را لت و پار می کند و راهی آمسانش می سازد 
اما پدر ساعاتی بعد درمی گذرد و کار فرمانفرمایی قلعه به 
ویکنت سپرده می شود. از قضای روزگار ویکنت شرور و 
ستمگر عاشق یک دخر چوپان به نام »پاما« می شود. 
اما هرچه تاش می کند تا در دل دخرک تپلی راهی جبوید 
موفق منی شود و منی تواند او را مال خود کند و به قلعه بربد.

استاد جنار به دستور ویکنت چوبه های دار درست می کند 
و با وصف این که خود می داند بسیاری از نزدیکانش به دار 
آوخیته می  شوند ناگزیر، به دستور ویکنت ساخن چوبه های 
اعدام را ادامه می دهد. داستان دو نیم شدن ویکنت که 
با طنزی عمیق به پیش می رود تفسری و تأویل پذیر است. 
درواقع هر خماطبی به فراخور هوش و قرحیه و پسند ادبی 
خود می تواند از این اثر برداشت های معنایی گوناگونی به 
دست دهد. کار و کردار هر کدام از شخصیت های دیگر 
این داستان در سایه دو نیم شدن ویکنت تأویل پذیر است. 
به عنوان یک نشانه می توان به داستان »ازه کی یل« پروتستان 
و قومش اشاره کرد که حتی یک نسخه اجنیل نیز به مهراه 
ندارند و منی دانند برای حفظ دینشان چه کار باید بکنند. 
آن ها به مهن امر بسنده کرده اند که از صبح تا شب به کار 
در مزرعه مشغول باشند، جان بکنند و لقمه ای نان درآورند. 
در داستان »ویکنت دو نیم شده« یک دهکده جذامی نیز 
نزدیک دهکده راوی که خواهرزاده ویکنت است، وجود 
دارد که هر کس جذام می گرید به آن جا رانده می شود. 
دایه ویکنت نیز که جذامی نیست به زور به آن جا کشانده 

می شود.
ویکنت در ادامه رمان ظلم های زیادی به مردم دهکده اش 
روا می دارد، اما سر و کله نیمه دیگر خودش که خری مطلق 
است پیدا می شود و در جهت معکوس او پا جای پای او 
می گذارد و با خری مطلق می خواهد مهه چیز را درست کند 
و به مهه موعظه کند و اندرز دهد؛ به حدی که مهه را حتی 
از خود بیزار می کند. شاید کالوینو با این شگرد هومشندانه 
می خواهد به خماطب بگوید که مدینه فاضله ای وجود ندارد 
و این مدینه فاضله اگر هم عینیت یابد مکان مطلوبی از آب 
درخنواهد آمد. این مدینه فاضله درواقع حاصل خیالبافی های 

آدم های درمانده است.
رمان »ویکنت دو نیم شده« سال 1388 با ترمجه پرویز 
شهدی از سوی نشر چشمه در نوبت پنجم چاپ قرار 

گرفت. 

 

شب های سفید و روشن 
ــته  ــن« نوش ــب های روش ــه »ش ــی ب نگاه
داستایفســکی،  میخاییلوویــچ  فئــودور 

ترجمــه ســروش حبیبــی
  بهمن محمدی

نشر ماهی به تازگی رمان »شب های روشن« داستایفسکی 
را دوباره منتشر و روانه بازار کرده است. داستان عاشقانه 
است و بسیار معروف و فیلم های زیادی هم از روی آن 
ساخته شده است و جزو آثار مهم این نویسنده به مشار 
می رود. کل داستان طی چند شب می گذرد و رابطه دو 
جان شیفته را روایت می کند. البته تفاوت این چاپ با 
سایر نسخه های موجود در بازار این است که این بار کتاب 
حاوی تصویر است. غری از ترمجه »سروش حبیبی« که 
بی نظری است و خواننده با اطمینان کامل به نام او کتاب را 
در دست می گرید، مهن تصاویر بر جذابیت کتاب افزوده 
است. تصویرهای کتاب کار یکی از تصویرگران بزرگ 
روس به نام »مستیساف والریانوویچ دابوژینسکی« است 
که بی شباهت به آثار تصویرگری زنده یاد استاد »مرتضی 
ممیز« هم نیست و با حال و هوای داستان بسیار تناسب 
دارد. قطع کتاب مجع وجور و چاپ و صحافی آن بسیار 
خوب است و مانند دیگر حمصوالت نشر ماهی بی عیب 
و نقص است و برای خواندن مناسب. خوب است که 
عاقه مندان به ادبیات روس و داستایفسکی بازها این کتاب 

را هم به کلکسیونشان اضافه کنند. 
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امپراتور و بازی نویسنده 
  آرش ساالری

سیاهمشق/نویسندهخوانی

امپراتور منایشی از پریوزی بشر نویسنده بر طبیعت بی جان جهاِن روایت 
است: چگونه می توان شخصی را روایت کرد که خودش نیست و به 
زوال رسیده؛ متام جهان پریامونش هم با خودش به زوال رسیده چون 
آن قدر بزرگ بوده که کل جهان پریامونش بر اساس خودش شکل 
گرفته و شاهدانی که مانده اند هم آن قدر حتت تاثری وجود او بوده اند 
که نتوانسته اند او را طوری ببینند که بتوانند روایتش کنند به جز با شوق. 
و باقی آدم ها هم که حتت تاثری اشتیاق به او نبودند و به جایش از او 
متنفر بودند )او جهان را طوری ساخته بود که آدم ها یا مشتاقش بودند یا 
دمشنش( آن قدر دور بوده اند از او و فقط حق داشته اند از دور ببینندش 
که چیزی برای روایت ندارند. و با مهه  این ها، بی خیاِل روایت کردنش 
هم منی توان شد چون معلوم نیست هر چند هزار سال یک بار چنن 
ماده  روایتی، چنن واقعیت شفافی، به وجود می آید؛ چنن انسان کاملی 
که هنایت خرد را به هنایت فساد پیوند بدهد و آن را با هاله ای از تقدس 
و معنویت به کمال برساند. ریشارد کاپوشچینسکی کسی بود که مهه  این 
را فهمید و شروع کرد به جنگیدن با این طبیعت سرسخت تا رامش کند 
و به روایت درش بیاورد به این دلیل ساده که خودش هم یکی از مهان 

کسانی بود که در جاذبه  جهان او گری افتاده بود. 
معدود  از  بود.  آشنا  امپراتور  با  قبل  سال ها  از  کاپوشچینسکی 
ژورنالیست های غربی خوش اقبالی بود که توانسته بود وارد جهان ممنوعه  
اتیوپی بشود؛ با استفاده از روش متداولش که ساخت و پاخت با 
مسئولن رده پاین بود و بعد مبادله روابط به دست آمده از آن 
طریق در برابر امکانات مالی خربگزاری های پولدار. دوگانه ای که با 
آن موانع سیاسی و اقتصادی را برطرف می کرد و تقریبا به هر جایی 
که می خواست می رفت؛ با این که تقریبا فقریترین خربنگار یکی 
از فقریترین خربگزاری های جهان بود: خربگزاری دولتی هلستان بعد 
از جنگ که تقریبا تنها کاری که برای خربنگارش می کرد، چاپ 
کردن گزارش هایش بود. مهه  این ها او را از سد روایت های هند و 
ایران و شوروی و چند کشور دیگر گذرانده بود، اما مانع روایت 
اتیوپی و امپراتور، آن هم بعد از سقوط و مرگش، از جنسی دیگر 
بود؛ نه اقتصادی و سیاسی که صرفا »منی شد«. ناروایت پذیری. 

وقتی فقط چند نفر آدم باقی مانده اند که قضیه را دیده اند و آن ها 
هم آن قدر جمذوبند که روایت ندارند، چطوری باید روایت را 
درآورد؟ راه حل کاپوشچینسکی به شکل خاقانه ای ساده است: 
روایت کردن خود آن آدم ها. پاسخی ساده ولی اورژانسی: اگر 
آن آدم ها از بن بروند، روایت هم از بن می رود. پس در اوج 
جنگ های داخلی اتیوپی که در زمان ثبات دیکتاتوری امپراتور هم 
ذاتا بلبشو بود، می رود اتیوپی دنبال آن آدم های شاهد؛ درباریان، 
حواریون و مریدان. و خب، اولن مسئله مهن جا پیش می آید: 
در چنان شرایطی و بعد از چنان دوره ای از دیکتاتوری، قاعدتا 
آدم های نزدیک امپراتور باید پنهان شده باشند طوری که هیچ اثری 
ازشان باقی منانده باشد. و مهن جا هم هست که کاپوشچینسکی 
سوپرپاورش را رو می کند: از مجله روابطی که اجیاد کرده بود در 
سفرهای زمان امپراتور برای این که خودش را جا کند، ارتباط 
با مستخدم خمصوص امپراتور بود. و او که حتی انقابیون هم 
حرمتش را نگه داشته بودند و تنها کسی بود که اجازه داده بودند 
تا آخرین روز کنار امپراتور مباند، در عصر انقاب هم برای خودش در 
گوشه ای زندگی اش را می کند در حالی که قاعدتا با مهه  آن حواریون 
فراری نیز آشناست. کاپوشچینسکی می رود سراغ او و او لینک ها را 
اجیاد می کند و از این جا به بعد کار اصلی شروع می شود: پیدا کردن 
روایت از زبان حواریون واله مطرود از بن انبوهی اشتیاق و البته حسرت. 
کاپوشچینسکی مهه چیز را ثبت می کند. یکی یکی بازمانده ها را در 
خمفیگاه هایشان پیدا می کند و هرچه را می گویند، می نویسد؛ حتی 
دروغ های واضحشان را؛ حلظاتی که سعی می کنند پای خودشان را 
از آن فسادها بکشند بریون یا حلظاتی که زور می زنند تا ثابت کنند که 
امپراتور خودش خوب بود ولی دور و بری هایش بد بودند. نتیجه می شود 
جمموعه  آشفته ای متشکل از انبوهی احساسات و روایات درهم تنیده. 
و این جاست که برای بار چندم کار تازه شروع می شود: چنن جمموعه  
آشفته ای را نه می شود بر اساس راوی ها یکپارچه کرد و نه بر اساس سری 
تارخیی و نه بر اساس خود امپراتور؛ این حجم انبوه شفاهی که هیچ مرزی 

بن حقیقت و کذبشان وجود ندارد؛ هیچ نخ واحدی. 
کاپوشچینسکی راه حل را در انتخاب »وضع« ها پیدا می کند؛ دوره هایی 
که هویت خاص دارند؛ چیزی بیشر از ترتیب تارخیی صرف. تاریخ و 
اتفاقات تارخیی و خصوصیات مهم نیستند. کاپوشچینسکی با نگاه به 
هویت خاص فضا، دوره هایش را تعریف می کند؛ مانند دوره  افول که 
نسبتی با روزهای سقوط ندارد الزاما؛ مهان طور که اتفاقا شامل خبشی از 
روزهای قدرت هم می شود. و با این تدبری است که نه تنها امپراتور قابل 
روایت می شود از پشت روایات آن آدم ها، که خود آن آدم ها هم قابل 
روایت می شوند؛ مهان طور که باید روایت می شدند تا روایت امپراتور 
درست دربیاید: وضع شامل مهه  آن هاست، حتی اگر از وجود مهه  آن ها 

ساخته شده باشد.  

امپراتور و بازی 
امپراتور 
ریشارد 
کاپوشچینسکی

ترمجه حسن 
کامشاد
 نشر ماهی
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آری به اتفاق جهان می توان گرفت
یادی از پرویز مشکاتیان

آبان امسال چند نشریه به پرویز مشکاتیان پرداختند. مشکاتیان در اردیبهشت ماه 
به دنیا آمده است و در شهریورماه هم دار فانی را وداع گفته است. یعنی 
پرداخن به مشکاتیان ربطی به تقومی نداشت. از آن طرف هم اثر جدیدی از 
مشکاتیان منتشر نشده بود و اتفاق خاصی هم که مربوط به مشکاتیان باشد رخ 
نداده بود. هرچه بود خوشایند بود و راستش را خبواهید من از این بی ربطی خیلی 
خوشحال شدم. این بی ربطی عِن ربط است و نشان می دهد هنر و هنرمند 
مهیشه و مهه جا حضور دارند و در تقومی زندگی منی کنند. در میان حرف هایی 
که درباره مشکاتیان زده شد خاطره حسن علیزاده از ساز زدن بر سر مزار پدر 
مشکاتیان خیلی شریین بود و خماطبان این خاطره نیز در فضاهای جمازی به آن 
واکنش های بسیار نشان دادند. خاطره ای که نشان داد حلقه مفقوده موسیقی 
امروز ما مهن شور و شیدایی و جنون و عاطفه ای است که مدت هاست 
کمر از آن می توان نشانی یافت. این خاطره و دیگر حرف ها و نوشته ها 
یک بار دیگر مرا به دنیای آن اعجوبه موسیقی ایرانی پرتاب کرد. یک هفته 
متام آثار مشکاتیان را شنیدم. بارها و بارها. و چه صفایی دارد آبان ماه بارانی 
را با مشکاتیان گذراندن و به ویژه قطعه »خزان« را شنیدن؛ قطعه ای پر از شور 
و شیدایی که حقیقتا طوفان رنگ های پاییزی را در خاطر آدمی زنده می کند و 
هوای عاشقی را در قلب آدم های رقیق القلبی مثل من بیدار. این شد که تصمیم 
گرفتم من هم به استقبال دوستان مطبوعاتی بروم و بی هبانه یادی از بزرگمردی 

کنم که موسیقی معاصِر ایرانی به شدت وامدار اوست.
پرویز مشکاتیان بی شک از نوابغ هنری این سرزمن بود و سرنوشت و فرجام او نیز 
الجرم مهچون اغلب نوابغ تلخ و مایه دریغ. کمر از ربع قرن از زندگی اش گذشته 
بود که »رزم مشرک« را ساخت. و چند سال پیش تر از آن کنسرت های به 
یاد ماندنی اش با فاطمه واعظی )پریسا( و هنگامه اخوان را برگزار کرد، اما اهل 
ذوق می دانند آنچه او با مهکاری هم والیتی اش حممدرضا شجریان اجنام داد از 
بیخ و بن چیز دیگری بود. نه تنها در کارنامه او، که در تاریخ موسیقی ایران آن 
آثار یگانه بود و ممتاز. بعد از جدایی از حممدرضا شجریان، مشکاتیان باز هم 
بیکار ننشست. ایرج بسطامی را به عنوان استعدادی جوان به جامعه موسیقی 
ایرانی معرفی کرد. با یکی از ممتازترین شاگردان شجریان یعنی علی جهاندار 
مهکاری کرد. یک بار دیگر سراغ شهرام ناظری رفت تا خاطره »الله هبار« را 
زنده کند. علی رستمیان را برکشید. شاگرد ممتاز شجریان جناب نورخبش را هم 

ارغنون

 کاوه ارجمند

به میدان آورد. افتخاری را هم از قلم نینداخت، اما و اما 
هیچ کدام شجریان نشد که نشد. شجریان البته اوضاعش 
هبر بود. با جمید درخشانی و لطفی و حسن یوسف زمانی 
و کلهر و علیزاده کارهایی شنیدنی ارائه داد، اما مشکاتیان 
نتوانست مهانند شجریان توفیقاتش را تکرار کند. مشکاتیان 
مهان مشکاتیان بود اما دیگران شجریان نبودند. گویی تنها او 
بود که می توانست مهسنگ او باشد. گویی فقط شجریان 
می توانست پاسخ مضراب های عاشقانه و بی مانند او را 
بدهد. گمان می کنم مشکاتیان از فراق شجریان دق کرد. 
در حقیقت وقتی نتوانست مهسنگ خود را بیابد کمر به 
نابودی خویش بست. بعضی هنرمندان مهه عمر به دنبال 
کسی می گردند که مکمل آن ها باشد. بعضی این توفیق 
را می یابند که در جوانی کسی را که می خواهند پیدا کنند. 
درست مثل مسعود کیمیایی که در جوانی هبروز وثوقی را 
یافت و با او قصه های قهرمانانش را بر پرده نقره ای جان 
خبشید. بعد از رفن وثوقی کیمیایی اگرچه قهرمان های 
متعددی را به سینما معرفی کرد، اما هیچ کدامشان هبروز 
وثوقی نشدند. اتفاقاتی از این دست حکِم التکرار فی 
التجلی را دارند و تنها یک بار اتفاق می افتند. هنرمندانی 
که بعد از شجریان با مشکاتیان مهکاری کردند آدم های 
مستعدی بودند و بعضی هایشان صاحب سبک و صدا 
اما هیچ کدامشان نتوانستند عاملِ رندی را که مریاثدار خیام 
بود درک کنند و آوازی درخور ساز آن قلندر خراسانی از 
حنجره شان بریون بیاورند. شجریان و مشکاتیان مهدیگر 
را یافتند و این یافت چیز ساده ای نیست. یافت چیزی 
از جنس شهود است. فقط یک بار اتفاق می افتد. نوع 
اصیلش یک بار اتفاق می افتد. بقیه بازی است و نوعی 
ادا درآوردن. درست مثل عشق می ماند که اصلش یک بار 
اتفاق می افتد و آن یک بار هم از دایره اختیار آدمی خارج 
است: عشق آمدنی بود، نه آموختنی. منی دامن از قول 
شجریان یا مشکاتیان اما یقن دارم از قول یکی از این بزرگواران خواندم که شبی 
را در کنار یکدیگر سپری می کردند. یکی در گوشه ای مشغول سنتور زدن بوده 
و غرق در احواالِت شیدایی خود و دیگری گوش جان به این نغمه ها سپرده و 
در کنار این نوازنده مشغول تورِق دیواِن خواجه حافظ. در یک حلظه گویی هر 
دو هنرمند یکدیگر را پیدا می کنند و به یگانگی می رسند. غزل یک بند خوانده 
می شود: یاری اندر کس منی بینم یاران را چه شد. یک شاهکار متام عیار در 
یک حلظه خلق می شود. صبح مهان روز کله سحر هم می روند پشت در استودیو 
به انتظار و مهان روز این غزل را ضبط می کنند و حاصلش می شود چیزی که 
من و مشا در آلبوم »بیداد« می شنومی؛ آلبومی که سال شصت و چهار زلزله ای در 
عاملِ فرهنگ و هنِر این سرزمن انداخت. شجریان و مشکاتیان هر یک اتفاقی 
بودند در موسیقی ما و به حکِم: آری به اتفاق جهان می توان گرفت، توانستند 
جهانی را به بانگ و آهنگ دگرگون کنند. مشکاتیان ظاهرا دل نازک تر بود و 
فراق یاِر غارش را تاب نیاورد و دق کرد، اما حقیقت این است که شجریان هم 
با مهه زیرکی و توامنندی اش در موسیقی نتوانست در کنار دیگر هنرمندان نامی 
این سرزمن یک بار دیگر توفیق »بیداد و دستان« را تکرار کند. امروز بچه های 
جواِن موسیقی جفت ندارند. هر هفته با یک گروه و یک آهنگساز و یک 
خواننده مهکاری می کنند و به هیچ وجه خود را مقید و متعهد به کار کردن با 
آدم های مشخص و معن منی کنند. خوب است یا بد منی دامن. به حلاظ هنری 
معتقدم بد است، چراکه موسیقی یک کار مجعی است و تا یک گروه در کنار 
هم زندگی نکنند و حرف مهدیگر را نفهمند آن اتفاقی که باید بیفتد منی افتد. 
اما از آن طرف هم بزرگ ترین حسنش این است که هیچ کس به دیگری دل 
منی بندد و مهه زندگی اش را به وجود یک نفر گره منی زند. نسل جدید مصداق 
این سخن شاعر است: به هر مچن که رسیدی گلی بچن و برو. خیلی از آن ها 
حتی به نوع خاصی از موسیقی دلبستگی ندارند. امروز سنتی می خوانند فردا 
پاپ و اگر فرصتی دست دهد شاید از روحوضی خواندن نیز پرهیزی نداشته 
باشند. نه این که خدای ناکرده قصد اهانت به موسیقی روحوضی را داشته باشم، 
خنری، بلکه مقصودم این است که هر کدام از این میدان ها هپلوان خودش را 
می خواهد. انس و الفت گرفن با یک نوع موسیقی چیزی دیگر است و تفنن 
با انواع و اقسام موسیقی چیز دیگر. گمان نکنم این موضوع نیاز به توضیح 

چندانی داشته باشد.   
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خدمت دین درآمدند، اسام نیز فضایی 
و موقعیتی فراهم آورد تا استعداد علمی 

و عقلی تازه مسلمانان ایران شکوفا شود. 
موضوع حبث آن جوهری است که پس 

از رحلت رسول اهلل)ص( در شبه جزیره 
غایب می شود، اما در شهرهایی که صبغه 
جموسی و زردشتی داشتند، ظاهر می شود.

فرم و حمتوا از هم جدا نیستند، اما برای 
فهم و نقد جمبورمی که ازحلاظ نظری فرم 
را از حمتوا جدا کنیم. فرم اسامی بدون 
حمتوای اسامی بی معنی است، هرچند 

حمتوای اسامی در هر فرمی امکان حتقق 
دارد. مسجدی که به سبک تیموری 

و صفوی ساخته می شود به درد کاری 
جز آداب اسامی منی خورد، اما آداب 
اسامی در کلیسا و کنیسه هم می تواند 
به اجرا درآید. شهر اسامی احتیاج به 

مسجد و بازار و دارالعدل دارد، اما مناز 
را در غری مسجد هم می شود خواند و 

عدل را در هرجا می توان اقامه کرد. اسام 
منحصر به جغرافیا نیست و مهان طور که 
در عربستان متولد شد، در ایران و اسپانیا 
و مصر هم می تواند ادامه حیات دهد، 

اما جغرافیا بدون اسام و مسیحیت یا هر 
حمتوایی از این جنس امکان تداوم ندارد. 
چه می خواهم بگومی؟ برای اسامی شدن 
شهر وجود فرم اسامی خوب و زیبنده 

است، اما به صرف فرم هیچ شهری 
اسامی منی شود. کمااین که اندلس 

نیامده برگشت و باوجود ظرایف هنری و 
معماری به خدمت مسیحیت درآمد. از 
این حیث هر شهری با هر فرمی و با هر 
جغرافیایی می تواند اسامی شود. هرچند 

فرم و جغرافیا مهم اند و در حتقق حمتوا تاثری 
بسیاری می گذارند.

اولن مسجدی که پیامرب)ص( ساختند 
فاقد هرگونه آرایه و تزئن بود، حتی 

روایت هایی نقل شده که نشان می دهد 
پیامرب)ص( از تزئن مسجد به شیوه 

مسیحیان و یهودیان و زردشتیان پرهیز 
کرده اند؛ یعنی به سبب فقر اقتصادی و 
بنیه ضعیف مالی مسلمانان صدر اسام 

نبوده که اولن مسجد را به ساده ترین 
شکل ممکن ساخته اند. چنان که رسم 
عرب بود، می توانستند با هبره گریی از 

هندسه مقدس، مسجد را جملل و عظیم 
بسازند، اما این کار را عامدانه نکردند. 
پیامرب اسام)ص( در سفرهای بازرگانی 
پیش از بعثت خود، با فرهنگ یهود و 
نصارا آشنا شده بودند و می دانستند که 
پریوان دیگر ادیان دیرها و معابد خود 
را چگونه و با چه دقت و وسواسی 

تزئن می کنند. فرهنگ ایرانی و شکل 
آتشکده ها و مزگت ها و مهراب ها برای 
عرب آن زمان ناآشنا نبودند. عربی که از 
داستان های شاهنامه خرب داشته است 
و برگه های داستان اساطریی ایرانیان را 

می خریده و ثبت و ضبط می کرده حتمًا 
از آرایه های معنوی-عبادی زردشتیان و 
مهرپرستان خرب داشته است. مع الوصف 

مسجدالنبی چیزی جز مستطیل مسقف با 
شاخه های خرما و پوشیده با حصری خرما 
نبوده است. حتی برای روشنایی مسجد 

نیز از مشکات و مصباح استفاده نکردند. 
درباره شخصی به اسم متیم الداری، که 

جزو اولن ُقّصاص دوران اسامی است، 
گزارش شده که داوطلبانه چراغ های زیبایی 

را از شام می آورد و در مسجد می آویزد 
و پیامرب)ص( شب هنگام که مسجد را 
نورانی می بینند، برای متیم الداری دعای 

خری می کنند. این چراغ ها اولن تزئینات 
احتماالً مسیحی هستند که به مسجد 
پیامرب راه پیدا می کنند. امروز مسجد 
بی تزئن وجود ندارد. این تزئینات فقط 
جنبه جتملی ندارند و صرفاً منی خواهند 
اهبت و جال و جربوت مکان را به 

رخ بکشند. آرایه ها درواقع فرم های کهنی 
هستند که معنا و حضور را برای عابد و 

آقای کرگدن رفت 
وام بگرید. چندین و 
چند ضامن و چک 

و غریه خواستند. 
آقای کرگدن که 
در جنگل کسی 
را نداشت ناچار 
شد شاخش را 

گرو بانک بگذارد 
و ماشن را حتویل 
بگرید. چند ماهی 
کار کرد تا خرج 

عروسی اش را درآورد 
اما درآمدش کم بود 
و قسط هایش عقب 

افتاد. بانک هم 
شاخ آقای کرگدن را 
به جای سود وام با 

اره ای برقی  ُبرید.
ناگفته پیداست که 
خامن کرگدن دیگر 

یک شوهر بی شاخ 
منی خواست برای 
مهن با کرگدنی 

شاخ دار و پولدار 
ازدواج کرد. 

کرگدن حاال دیگر 
بی شاخ قصه ما 

این روزها با چسبی 
که به جای شاخ 
بر سرش است در 
خیایان ها سیگار 

می فروشد تا شاید 
بتواند وامش را تسویه 

کند.

نامههاییکهپستنمیشوند/بیستویک

سام شهریار
حســابی  اســت کــه  روزی  چنــد 
گــرد و خــاک راه انداختــه ای و 
به عنــوان یــک تئوریســن انقابــی 
داری آدرِس نفــوذ و نفوذگرایــان 
را بــه دوســتانت می دهــی. حــرف 
تــازه ای بــن حرف هایــت ندیــدم. 
تنــش  بــه  ســرش  هرکــه  تکــراری.  حرف هــای  مهــان 
مــی ارزد و خــردک فهــم و ســوادی دارد ماســون اســت 
و صهیونیســت و هبایــی و ســلطنت طلب و در یــک 
کام خائــن. مــن مشــکل خاصــی بــا حرف هــای تــو 
نــدارم. یعنــی اگــر مشــکلی هــم داشــته باشــم فرقــی بــه 
حــال تــو منی کنــد. تــو تصمیــم گرفتــه ای این گونــه فکــر 
کنــی و دنیــا را از دریچــه خــاص خــودت ببینــی. نــه 
حاضــری حــرف کســی را بشــنوی و نــه مایلــی حتــی 
یــک حلظــه در آرای عجیــب و غریبــت تأمــل کنــی. 
مــرغ یــک پــا دارد و تــو مهاننــد مــا نصرالدیــن ســالیان 
ســال اســت که ســنت چهل ســال اســت و حرف مرد 
یکــی اســت و ...اخل. امــا یــک ســوال دارم. خماطــب 
ایــن ســوال را هــم »تــو« منــی دامن. خماطــب ایــن ســوال 
گــوِش جــاِن توســت کــه امیــدوارم هنــوز شــنوا باشــد.

آثــار گران ســنگ  مرمجــاِن  مهــه  عزیــز! گــریم  شــهریار 
ادبــی و هنــری و فلســفی ایــن ســرزمن مشــتی خــود 
دِر  منی تــوان  باالخــره  بایــد کــرد؟  چــه  فروخته انــد، 
باشــند کــه  بایــد کســانی  را گل گرفــت.  نشــر  بــازار 
کتاب هــای غــرِی خمــرب را پیــدا و ترمجــه کننــد. این هــا را 
از کجــا پیــدا کنیــم؟ اصــا مــن تصمیــم گرفتــه ام دیگــر 
ترمجه های جنف دریابندری و حممد قاضی و عزت اهلل 
فوالدونــِد معلوم احلــال را خنــوامن، لطــف کنیــد و لیســتی 
از مرمجاِن انقابی و مؤمن و متدین و متعهد منتشر 
کنیــد تــا بــه آثــار درخشــان آن هــا مراجعــه کنــم و دیــن 
و دنیــای خــود را بــه خماطــره نیفکنــم. مــن از امــروز 
تصمیــم گرفتــه ام »شــازده احتجــاب« و »جــای خالــی 
ســلوچ« و »بــوف کــور« و »مهســایه ها« را بگــذارم 
بیایــد و آن هــا  مــا  تــا رفتگــر زمحتکــش حملــه  دِم در 
را راهــی ســطل زبالــه کنــد، لطــف کنیــد و رمان هــای 
منتشر شده دوستان انقابی و ارزشی را معرفی کنید 
تــا بتــوامن از آن هــا اســتفاده کنــم. بــا آثــار آقــای رهگــذر 
آشــنا هســتم امــا تــا آخــر عمــر کــه منی تــوان آثــار ایشــان 
را مطالعه کرد، باالخره آدمیزاد نیاز به تنوع هم دارد. 
فرهــادی و تقوایــی و کیمیایــی و مهرجویــی کــه مفســد 
فــی االرضنــد امــا مــردم کــه منی تواننــد صبــح تــا شــب 
جمموعــه اخراجی هــا را نــگاه کننــد، باالخــره آن هــا هــم 
آدمیزادند و خداوند تبارک و تعالی مهه آن ها را یک 
شــکل و یــک رأی نیافریــده. بــه مهــن دلیــل باباطاهــر 

می فرمایــد:
متاع کفر و دین بی مشری نیست

گروهی آن گروهی این پسندند
مشــا فــرض بفرماییــد مــا کافــر، باالخــره کفــار هــم جــزو 
خملوقــات خداینــد و بــه تعبــری شــاعر: خلــق سراســر 
مهــه هنــال خداینــد. اگرچــه مشــا و دوســتانتان خیلــی 
ســختگریتر از خــدا تشــریف داریــد، امــا بــاور بفرماییــد 
هیــچ  و  اســت  این گونــه  آدمیــزاد  طبیعــت  و  طبــع 
کاری اش هــم منی تــوان کــرد. منی تــوان بــه مهــه آدمیــان 
بــه جــاِی شــنیدن موســیقی دخلواهشــان  حکــم کــرد 
فقــط آثــار حامــد زمانــی را گــوش کننــد. منی تــوان مهــه 
نشــریاتی کــه  مطالعــه  جــای  بــه  جمبــور کــرد  را  مــردم 
دوســت می دارنــد فقــط کیهــان مطالعــه کننــد. منی تــوان 
مــردم را جمبــور کــرد بــه جــای خوانــدن شــعر شــاملو و 
فــروغ و اخــوان، علریضــا قــزوه و علی حممــد مــؤدب و 

متاع کفر و دین بی مشتری نیست
نامه ای به شهریار زرشناس

 سید عبدالجواد موسوی

امــریی اســفندقه خبواننــد. در یــک  کام برخــاف رأی 
مشــا و دوســتانتان منی تــوان مــردم را بــا شــاق و زور 
راهــی هبشــت کــرد. مشــا بایــد بفهمیــد و باالخــره روزی 
خواهیــد فهمیــد کــه جهــان بــازاری اســت- مشــا بگــو 
بــازار مــکاره- کــه هرکــس متــاع خــود را بایــد در آن 
عرضــه کنــد. مهــن. پســند متــاع مشــا بــا مــردم اســت 
و منی تــوان هیچ کــس را جمبــور بــه خریــد کاالی مــورد 
نظــر کــرد. بــازار هــم در مهــه جــای دنیــا اقتضائاتــی 
دارد. دکانــدار بایــد خوش خلــق باشــد، بایــد اعتمــاد 
مشــریانش را جلــب کنــد، بایــد جنــس خــوب عرضــه 
کنــد. بــا خــراب کــردن دکان دیگــری و دشــنام دادن 
را خنواهــد  اجنــاس مشــا  مغــازه داران کســی  دیگــر  بــه 
دوســت  ســخناِن  خــان!  شــهریار  جنــاب  خریــد، 
قدمیی تــان جنــاب رحیم پــور ازغــدی را شــنیدید؟ گفــت 
ایــن  بی ســوادند.  غالبــا  انقــاب  طرفــدار  رســانه های 
و  نفــوذی  و  مــزدور  و  ســیاه منا  مــن منی گــومی کــه  را 
اســتحاله شــده ام. آقــای رحیم پــور ازغــدی می گویــد کــه 
سال هاســت دارد از تریبون هــای رمســی کشــور پوســت 
روشــنفکران را می کنــد. مــن اگــر جــای ایشــان بــودم 
امــا  انقــاب،  طرفــدار  مدعــی  رســانه های  می گفتــم 
ایشــان صراحتــا می گویــد رســانه های طرفــدار انقــاب. 
خــب، چــه بایــد کــرد؟ در چنــن شــرایطی کــه منســوبان 
بــه انقــاب و اســام و دفــاع از ارزش هــا تولیــدات آثــار 
فرهنگی شان حاصلی جز بردن رونق مسلمانی ندارد 

مــردم چــه بایــد کننــد؟
شهریار!

انــکار  مهــه  ایــن  از  نشــدی  خســته  خــودت  واقعــا 
مبــاش،  حکایت نویــس  عبدالکــرمی  فرمــود:  دیگــران؟ 
چنــان بــاش کــه از تــو حکایــت کننــد. ایــن مهــه در 
مغــاک دیگــران چشــم دوخن عاقبــت خوشــی نــدارد. 
حتــی اگــر حاصــل ایــن چشــم دوخن در مغــاک بــه 
تصــرف مغــاک درآمــدن نباشــد، چــه حاصلــی از ایــن 
مهــه پرداخــن بــه دیگــری؟ دیگــری کار خــود را می کنــد 
و بــار خــود را می بــرد. دشــنام دادن و ســنگ پراکنی نــه 
دیگران را متوقف می کند و نه حتی از حمبوبیت آنان 
می کاهــد. و نه تنهــا منی کاهــد کــه آنــان را در موقعیــت 
مظلومیــت قــرار می دهــد و در ســرزمینی کــه مردمانــش 
معتقدنــد حــق مهیشــه بــا مظلــوم اســت موجــب رونــق 
بــرای  انــکار را  نفــرت و  آنــان خواهــد شــد و  بــازار 

منکــران بــه ارمغــان خواهــد آورد. مــن منی گــومی آدمیــزاد 
بایــد بــه رنــگ مجاعــت درآیــد و بــه مشــهورات زمانــه 
گــردن هنــد و از گفــن حقیقــت بدیــن هبانــه کــه موجــب 
آزردن خلــق می شــود پرهیــز کنــد. چنــن رفتــاری درخــور 
شــأن آدمــی نیســت و بیشــر زیبنــده هبائــم اســت، امــا 
مهــان حقیقتــی کــه می گفــت مــرد در زیــر زبــان خویــش 
پنهــان اســت فرمــود: »العاقــل مــن وعظتــه التجــارب«. 
احلــق و االنصــاف کــدام یــک از مشــا و دوســتانتان در 
ایــن ســال ها از اتفاقــات پیشــن پنــد گرفته ایــد و شــیوه 
و روش خــود را تغیــری داده ایــد؟ کــدام یــک از مشــا کــه 
دعــوی فهــم و عقــل و خــرد برتــر داریــد، مصــداق ایــن 
ســخِن آن حقیقــت ازلــی و ابــدی هســتید: »اکمــل 
النــاس عقــا احســنهم خلقــا«؟ چــرا اغلــب مــردم مشــا را 
مصــداق تــام و متــام عبــوِس زهــد می داننــد و از دیدنتــان 
خوف می کنند؟ چرا هیچ جذابیتی در گفتار و رفتار 
و ســیمای مشــا و دوســتانتان وجــود نــدارد؟ چــرا هــر جــا 
که ســخن از زیبایی و آزادی اســت مشا در مقابل آن 
ایســتاده اید؟ چــرا هیــچ بویــی از ذوق ورزی از ســخنان 
مشــا بــه مشــام منی رســد؟ این جــا ســرزمن شــعر اســت 
و حکمــت و متثیــل و آهنــگ و بانــگ. منی خواهــم 
بگومی اشر به شعر عرب در حالتست و طرب و... 
اخل. امــا بــرادر مــن، مگــر نــه مشــا و دوســتانتان کتــاب 
می نویســید و حــرف می زنیــد و ســخنرانی می کنیــد 
کــه خایــق را از گمراهــی جنــات دهیــد؟ آِخــر بایــد 
جاذبــه ای هــم وجــود داشــته باشــد یــا نــه؟ مگــر مشــا 
خــود را تنهــا مدافعــاِن حقیقــی والیــت منی دانیــد؟ مگــر 
رهــرب انقــاب از جــذب حداکثــری و دفــع حداقلــی 
ســخن منی گویــد؟ آیــا رفتــار مشــا مصــداق تــام و متــاِم 
دفع حداکثری و جذب هیچ و کمر از هیچ نیست؟ 
کــدام یــک از مشــا عقــای قــوم، مصــداق ایــن ســخن 
امــام علــی )ع(: »التــودد الــی النــاس نصــف العقــل« 
هســتید؟ مگــر مشــا خــود را ســربازان جبهــه جنــگ نــرم 
منی دانیــد و منی گوییــد جــزو خنســتن کســانی بودیــد 
کــه صــدای پــای هتاجــم فرهنگــی را شــنیدید؟ خــب، 
خنســتن شــرط دفــاع از هویــت قومــی و دینــی شــناخِت 
حداقلــی از بنیان هــای فرهنگــی خــودی اســت. آن جــا 
کــه نــه شــعر اســت و نــه حکمــت و نــه عرفــان و نــه 
ذوق و نــه قلنــدری و نــه موســیقی، چــه جــای ســخن 

گفــن از فرهنــگ؟ 
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»و اگـر شـاعر باشـی، بـه وزن و قافیـه هتـی 
قناعـت مکـن، بی صناعـت و ترتیـب شـعر 
مگـوی کـه شـعر راسـت ناخـوش بـوَد. ملحـی 
بایـد کـه بـود انـدر شـعر، یـا صناعتـی بـه رسـم 

شعرا«
پنجـم  قـرن  قابوس نامـه می گویـد در  را  ایـن 
هجری قمری، اما االن که قرن پانزدهم است 
و کسـی قابوس نامـه منی خوانـد. یعنـی اصـا هیـچ کتابـی منی خوانـد و 
عـادت ناپسـند مطالعـه و دانش انـدوزی دارد از سـر مـردم می افتـد بـه 

عنایـت حـق.
االن که قرن پانزدهم است و کسی کتاب منی خواند اما مهگان کتاب 
می نویسند. کسی شعر منی خواند اما مهگان خیال می کنند شاعرند. 
ایـن اسـت کـه بـرای ایـن خیـل عظیـم شـاعران و بـه ویـژه متشـاعران، 
سـؤال هایی از ایـن قبیـل پیـش می آیـد کـه: چطـوری شـاعر معروفـی 
بشومی؟ چطوری پرفروش و الیک خور بشومی؟ چطوری دل از عارف 
و عامـی بـربمی؟ یعنـی بـه عبارتـی چطـوری از دلـربان صاحـب  مجـال و 
دلداران صاحب  مال و دلربایان صاحب رسانه و دل پریشان صاحب 

مناصب، دلربایی کنیم؟
پاسـخ این گونـه سـؤال ها دو نـوع اسـت؛ یکـی پاسـخ کوتـاه و پرمغـز 
و دیگـری پاسـخ طوالنـی و نغـز. پاسـخ کوتـاه ایـن اسـت: علیکـم 
باحلواشی. یعنی بر مشا بادا توجه به حواشی. این رهنمود از یک بیت 

حکمت آمـوز قـدمی گرفتـه شـده آن جـا کـه فرمـود:
اال یا ایها الطاِب ناشی

علیکم باملتون ال باحلواشی
از آن جـا کـه امـروز متـون و مطالعـه متـون، منسـوخ شـده اسـت و دو 
دیگر این که هیچ کس ناشی نیست و سه دیگر این که هیچ کس 
طالب علم نیست، پس دعوت به پرهیز از حواشی و توجه به متون 
نیز منسوخ است و راه رستگاری در شاعری و بلکه در هر هنری، 
پرداخـن بـه حواشـی و غـرق شـدن در حواشـی و زیسـن و ُمـردن در 

حواشـی است.
اما پاسخ مفصل به متام پرسش های مقدر، از این قبیل که حواشی 
چیست؟ و حواشی در کجاست؟ و مظنه خرید حاشیه ها چیست؟ 
َقر تشاَبَه عَلینا یعنی باالخره باید معلوم بشود که این گاو  و... اِنَّ البـَ
چه رنگی اسـت و چند سـاله اسـت و چه کاره اسـت؟ و به عبارتی 

شفاف سازی بشود از مواضع این گاو حواشی.
ای شـاعر ناشـی! ای جوینـده گاو حواشـی! بـدان کـه اول قـدم در 
ساخن حاشیه، بازی درآوردن است که اگر هزار سال جدی باشی 
بـه جایـی منی رسـی و اگـر یـک سـاعت در حاشـیه باشـی، در صـدر 

اخبـار و تیرهایـی و مـدام بـر سـر زبان هایـی.
ای شـاعر ناشـی! بـدان کـه مـردم ایـن روزگار دلباختـه بازی انـد و 
از متـام آنچـه در عـامل اسـت، بـه بـازی راضی انـد. پـس بـر تـو بـاد، 
پرداخن به اقسام بازی از قبیِل: مدرن بازی، سنتی بازی، قصیده بازی، 
فمینیسـت بازی،  رمانتیک بـازی،  پسـت مدرن بازی،  آوانگاردبـازی، 
فاخربازی، گفتاربازی، مضمون بازی، سیاسـی بازی، چرخشـی بازی، 
سـبک هندی بازی،  پیچیده بـازی،  خمالف بـازی،  ارزشـی بازی، 
غمگن بـازی، افسـرده بازی، فحاشـی بازی، فحش خـور، مبارزبـازی، 
مطفاوط بازی، مریدبازی و چه بازی های ناگفتنی دیگر چندان که 

افتـد و دانـی.
هان و هان! بدان که برخی از اقسام این بازی ها صورتی اصیل هم 
دارند. هم بدان گونه که هر سکه تقلبی و بی ارزش، برگرفته از سکه ای 

رایج و ارزمشند است.
ای شاعر ناشی! در مدرن بازی، شرط اول این است که حرف های 
گنده تر از دهانت بگویی. پس در آینه بنگر و دهانت را اندازه کن و 

آن سخن که بزرگ تر از دهان توست برگزین و بگوی!
بگو: فردوسی و عطار و ناصرخسرو و سعدی و موالنا و حافظ، 
شاعر نیستند. بگو: نیما و اخوان و فروغ و شاملو هم آن قدر مدرن 
نیستند که شاعر امروز حمسوب بشوند، به ویژه آن که متاسفانه اشعار 
ایشان معنا دارد و سر و ته دارد و شعر مدرن از معنا عبور کرده است 
و توقع معنا داشن از شعر، برآمده از ذهنیت های کاسیک است.

ای شـاعر ناشـی! در سـنتی بازی پیـش از شـعر گفـن، بـه جامـه و 
پای جامه )به عبارت فرنگی پیژامه( و پای تاوه )به زبان امروز کفش( 
عینک و کیف و کاه بپرداز و به کسوت سنتی درآی که شرط توفیق 

در حاشیه سـازی و تولید عکس و خرب اسـت.
پـس چـون سـودای شعرسـازی بـه سـرت زد، از کجـاوه و حممـل و 
خیمگـی و بارگـی و سـاربان و کاروان و شـر و پیه سـوز و صراحـی، 
آنچـه توانـی فراهـم کـن و شـعری بسـاز کهنه تـر از دکان مسسـاری و 
فرسـوده تر از متـاع عتیقه فروشـی و غبـار گرفته تـر از اشـیای موزه  هـا.

ای شاعر ناشی! اندکی تأمل کن تا در فصلی دیگر، مشه ای دیگر از 
حاشیه بازی را برایت بازگومی. 

 اسماعیل امینی

شعر سازی و حاشیه بازی
سیاهمشق/ازماست

»عارف جان 
سوخته«
داستان شورانگیز 
زندگی موالنا
هنال جتدد
برگردان مهستی 
حبرینی
نشر نیلوفر
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شیفتگان موالنا 
و ارادمتندان مشس 
هنوز هم منی دانند 
که بن او مرد 
بزرگ چه نوع 
رابطه ای برقرار بود. 
هنوز هم حمققان 
و پژوهشگران در 
درک وقایع آن 
روزگار عاجزند و 
حتی نوادگانش 
هم درک درستی 
از زندگی و حال 
و هوای شعر 
گفن موالنا و 
زندگی اش ندارند و 
به گمانه زنی هایشان 
ادامه می دهند. اما 
در این میان خامن 
جتدد کاری بی نظری 
کرده است. او 
زندگی موالنا قبل از 
آشنایی با مشس و 
بعد از جدا شدنش 
از او و مهچنن 
زندگی شاگردان و 
جانشینان موالنا را 
در قالب داستانی 
پرکشش با فضایی 
به غایت باورپذیر 
به تصویر کشیده 
است. خواننده 
با جزئیات و 
ظرافت هایی دقیق 
و منطقی از زندگی 
موالنا و ارادتش 
به استادش مشس 
آشنا می شود و 
جتربه ناب آشنایی 
با زندگی یکی از 
بزرگ ترین شاعران 
این سرزمن را از 
سر می گذراند.

گزارشمرگ

نگران بودم بمیرد
گفتم انا اهلل و انا الیه راجعون و فاتحه اش را خواندم؛ زنده بود البد

اما برای من نفس نمی کشید

حوصله اش سر می رفت، خسته می شد. اصا حواسش نبود که من دردی 
چیزی دارم؛ از چیزی می ترسم. حواسش نه به خودش بود، نه به من. ولی 
این طوری منرد. این را می گفت و گوشه روسری اش را می گرفت به دندانش. 
می گفت آمد خانه و گفت بیشر از این حوصله ات را ندارم. گفت برای 
خـودم هزارتـا دوسـت و آشـنا و مهـکار دارم کـه می خواهـم ببینـم. اصـا چـرا 
باید مهش بیخ دل تو باشم؟ گفتم شِب تعطیل است؛ آدم ها مهه پی زن و 
بچه شان هستند. گفت چقدر تو زیاده خواهی، چقدر حرف می زنی! مهن 
بداخاقی که می کنی، از چشـمم بیشـر می افتی. این ها را گفت و بلند 
شد و کتش را پوشید. کتش گنده و کلفت و قهوه ای بود؛ عن سردارهای 
جنگـی روی دوشـش دوتـا تکـه اضافـه داشـت؛ انـگار نـه انـگار کـه از ایـن 
طرف به آن طرف کلی شانه دارد. ترسناک شده بود. من ترسیدم. تلفنش 
را برداشتم و پرت کردم مستش. معطل نکرد؛ آمد طرفم، دستش را باال برد 
و حمکم کوبید توی گوشم. چشمم سیاهی رفت. این مهان دستی بود که 
منتظر بودم دسـتم را بگرید؛ مهان دسـتی که خودم ناخنش را می گرفتم و 
ِکرِم می زدم روی خشکی اش. این دسِت گرم و عزیز خودش بود. نشستم 
روی زانوهـامی. گونـه ام تـوی دسـتم ذق ذق می کـرد. دردش زیـاد بـود، امـا درد 
دمل خیلی بیشر بود. صدایش را شنیدم که گفت داغ دیدمن را می گذارم به 
دلت؛ داغ غذا پختنت را، داغ ورجه وورجه کردنت را. داد می زد؛ صدایش 
مثل وقتی می خندید، شـریین بود. گوش کردم. غریبه ای توی خانه بود که 
منی شناختم. مهان جا بود که مرد؛ وقتی روی دو پایش ایستاده بود و نفس 
می کشید؛ وقتی از پشت عینک چنان نگاهم می کرد که انگار بار اول 
است می بیندم. سرم را گذاشتم روی زانومی. دستم روی گوشم بود. گفتم انا 
اهلل و انا الیه راجعون و فاحته اش را خواندم. زنده بود البد، اما برای من نفس 
منی کشـید. دسـت و دمل برایـش کـه منی لرزیـد، فهمیـدم یک جـوری مـرده کـه 
هیچ زنده ای دلش منی خواهد مبرید. آدم وقتی کسی دوستش ندارد می مرید؛ 
آن هم کسی که با متام جانش آن جا بوده. آن آدم باید خودش برود؛ دیگر 
نفس کشیدنش ارزش ندارد. منتهی مهه این را منی دانند. این را می گفت و 

گوشه روسری اش را می جوید. زن عجیبی بود.  

می گفت مهیشه نگرانش بودم. از در که بریون می رفت صلوات می فرستادم 
پشـت سـرش؛ هـر چنـد می خندیـد بـه مـن. وقتـی دیـر می رسـید سـر کار، 
دل تپش می گرفتم. هول هول گوشی را برمی داشتم و زنگ می زدم و چرت 
و پرت می گفتم مبادا که خیال کند خل شده ام. می گفت می ترسیدم مبرید. 
می ترسیدم گاز بگریدش مثل آن زهرا که توی مدرسه مان بود و گاز گرفتش. 
بچه اش را چسـبانده بود به سـینه و مرده بود طفلک و چشـمش باز بود. 
می گفت چشـمم تا صبح باز بود. گاهی بلند می شـدم نفسـش را گوش 
مـی دادم. منـک کـه می خـورد، انـگار منـک بـه زخـم مـن می پاشـید. دندانـش 
که درد می گرفت، انگار مهه دندان هامی داشت می افتاد در چهل سالگی. 
خسـته که می شـد، بارش روی دوش من بود. سـرش که از بالش می افتاد، 
می دویدم و گردنش را می گرفتم؛ می ترسیدم رگش بگرید، سکته کند. مگر 
نبود پسر آن یکی مهسایه، هبمن؟ طفلک مثل یک تکه ماه خوابیده بود و 
بلند نشده بود. مگر آدم از فردایش خرب دارد... هی می گفتم و هی دمل 
می تپید و می خواستم حالش را بپرسم و زنگ می زدم و خیط می شدم و 

کنف تر از مهیشه گوشی را می گذاشتم و می رفتم پی کارم. 
با روغن زیتون سرخ کردنی بادجمان را یواش یواش می پختم که کلسرولش از 
این باالتر نرود. کفشش را می بردم توی دستشویی و کف کفش را خوب 
می شستم یواشکی که لیز خنورد. پریهنش که کثیف می شد، تا صبح چند 
بار بلند می شدم و لکه اش را می شستم که صبح جلوی مهکارش آبرودار 
باشـد و دلـش نشـکند و قلبـش درسـت و درمـان کار کنـد و منـرید. مـرغ 
که می پختم برایش، آبش را کم می گذاشتم که مهه خاصیتش مباند توی 
خوراک. منکش را کم می رخیتم که بعدتر، وقتی خودش به عادت مهیشگی 
اضافه می کند، فشـارش باال نرود. آب می گذاشـتم بغل دسـتش که مبادا 
شب آب دهانش بپرد توی حلقش و آب نباشد دم دستش و خفه شود. 
می گفت آخرین بار که من را برد بریون، خیلی سس روی غذایش رخیت؛ 
دمل هـری رخیـت. گفتـم کاش خـودم برایـش سـس درسـت می کـردم؛ معلـوم 
نیسـت این هـا تـوی غذایشـان چـی می ریزنـد. گفتـم خنـور، گفـت هیـس... 
نگران من نباش. هر دفعه مهن را می گفت. دل دل های من می خنداندش، 

 شرمین نادری
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منازگزار تداعی می کنند. درواقع نسبت های 
زرین هندسه اهلی خماطب را حتت تأثری قرار 
می دهد تا از مادیات رها شده، به معنا و 
امر معنوی رغبت پیدا کند. دلیل این که 
انسان در معابد و مساجد و کلیساها 

و... احساس آرامش و طمانینه می کند 
مهن است که فرم های معنوی اجازه 

سرعت و شتاب و پرخاش و تندی به 
انسان منی دهند. درواقع فرم، فضایی خلق 
می کند که انسان بتواند خود را در حمضر 

اهلی ببیند. فرم در خدمت حمتوایی قرار 
می گرید که ما مساحمة آن را روح می نامیم. 

قطعاً بن ما و اصحاب پیامرب)ص( 
در صدر اسام این فرق اساسی وجود 
دارد که ایشان مهواره خود را در حضور 

می دیدند و جان شیفته شان متأثر از جان 
علوی پیامرب)ص( میل به تعالی داشت. 
این که مثا محزه بی زره به کارزار می رفت 
و مرگ را »هتلکه« منی پنداشت، موید 
مهن حضوری است که وجود هر نوع 

واسطه و مانع و رادعی را در ارتباطش با 
خالق منی پذیرفت. گرته ای از این حضور را 
خود ما در اوایل انقاب و دوران جنگ 
حتمیلی جتربه کرده امی. حضور که پررنگ 

شود ضرورت فرم از بن می رود و سینما و 
مسجد، بلکه کعبه و بتخانه بر هم منطبق 

می شوند. کسی که به عمق جان، عامل 
را حمضر خدا بپندارد، حال و اوضاعش 

با غفلت زده ای که دچار نفسانیت 
است، فرق دارد. پیامرب)ص( و اصحابش 
هیچ وقت از حمضر خدا غایب منی شدند 
که نیاز به هندسه اهلی و معماری معنوی 

داشته باشند. درواقع هرقدر از آن منبع 
فیض دور شومی، بیشر گرفتار غفلت 

می شومی و برای حضور به هبانه هایی مثل 
معماری و هنر احتیاج پیدا می کنیم. آن 
بیت مولوی، که ابتدای حبث ذکر شد، 

اینجا هم مصداق دارد:  »اسن این عامل 
ای جان غفلت است/ هوشیاری این 

جهان را آفت است«. یعنی حتی هنر نیز 
آمیخته با غفلت است و تاشی است 

که پرده های غفلت را کنار زند. هنر 
نوحه انسان است در فراق هبشت. اول 
باید فراقی حاصل شده باشد و انسان از 

هبشت دور افتاده باشد تا بعداً به یاد منشا 
و مآبش نوحه بسراید. فرم منتزع از حمتوا 
نیست اما در غیبت روح، کالبد بی اثر 

می شود و راه به جایی منی برد کما این که 
کاخ معاویه و مسجد اموی علی رغم 

فرم های هنرمندانه و حریت انگیزشان راه به 
جایی نربدند. این طور نیست که فکر کنیم 
اگر فرم اسامی درست کنیم، متعاقباً روح 

اسامی هم در آن حلول می کند. این 
تلقی مسیحی است و اگر چه تاریخ هنر 
را پرو پیمان می کند اما دردی از دردهای 
بشر را درمان منی کند. متاسفانه در فهم 

فرم های مذهبی گرفتار تلقی های مسیحی 
شده امی که چند سطری هم در این باره 

مصدع می شوم.
یکی از نظریه پردازان هنر گفته است که 

هنر دینی چیزی جز هنر مسیحی نیست 
و مسلمانان و یهودیان جز از واقعیت 

مسیحی منی توانند دست به ابداع هنری 
بزنند. این حرف با عنایت به مبانی هنر 

مسیحی بی وجه نیست و تصور و جتسد 
مفاهیم انتزاعی با مسیحیت سازگارتر 

است تا با اسام. اسام نه با رهبانیت 
سازگار است و نه با انتزاع و عزلت. 

طریقت مسیحی مستلزم بریدن از دنیا و 
مواهبش و ترک لذات دنیاست. برای رفن 

به مست خدا باید از زن و بچه و مال 
و نام گذشت. در اسام اما در معیت 

مهه این ها می شود سلوک کرد و به مست 
خدا رفت. پیامرب حتی در جنگ ها نیز 

عیال خود را مهراه می بردند تا نشان امت 
دهند که در جهاد در راه خدا نیازی 

به عبور از زن و لذت حال نیست. 
مسجد هم نیازی ندارد که چیزی غری از 

عجب... باز هم 
بنویس، اما کمی 

با دقت تر و شسته 
رفته تر. در خدمتم.

نامه بعدی را رفیق 
قدمیی مان میثم 

رشیدی مهرآبادی با 
آن خط خوششان 

فرستاده اند:
مشا را به چند بیت 

از ترانه آغازین 
سریال معمای شاه 
درباره ایران مهمان 

 می کنم...
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 اسداهلل امرایی

گم شده

ناپدید شدن در کشوری که پر از آدم های گم شده و 
مفقوداالثر است، کار خیلی آسانی است. مهه  تاش ها 
بر جست وجوی جنازه  ها متمرکز است؛ طوری که آن 
دسته از ما میان زندگان به  سرعت می توانیم حمو شومی. 
کسی به خود زمحت منی دهد دنبال ما بیاید؛ حتی متوجه 
منی شوند که رفته ای. اگر قبا مشا را دیده باشم، به یاد 
ندارم. می بینی، مهه آن هایی که آن زیر هستند، خاطرات 
بدی دارند. در هر صورت یا به خاطر منی آورند یا صاف 

و پوست کنده، منی خواهند. 
استاد دانشگاهی یک  بار به من گفت که گم شده بودم. 
جواب دادم برای آن که خودت را گم کنی، ابتدا باید 

بدانی کجا هستی. 
بعد فکر کردم، اگر برعکس باشد، چی؟ 

من پانزده سال متام پاک شده بودم؛ انگار پاک کنی 
بر وجودم کشیده باشند. مهه  چیز را رها کردم؛ از مجله 
خودم. مسابقه ای بود که هیچ وقت در آن شرکت نکردم. 
زیدی داشتم که جشن تولد گرفته بود و من رو نشان 
ندادم. سوار اتوبوسی شدم که به مقصد لوس ویلوس 
می رفت. برنامه  نداشتم؛ یکهو پیش آمد. این چیزی بود 

که باید اتفاق می افتاد. هیچ راه برگشتی هم نبود. 
ابتدا احساس گناه می کردم. پس از آن فکری شدم. آیا 
دنبامل می گردند؟ آیا پیدامی می کنند؟ اگر به کسی بر 

خبورم چه اتفاقی می افتد؟ 
اما به کسی برخنوردم.

می گویند که دنیا چیزی در حد یک دستمال است. 
دستمال  دنیا  می گویند  نیست. کسانی که  این طور 
است، دنیا را منی شناسند. دنیا خیلی بزرگ است و 
باالتر از مهه، عجیب و غریب و بیگانه. آدم می تواند 
در آن پرسه بزند و دور شود و در گسره  آن خود را 

گم کند و هیچ کس هم به جایی اش حساب نکند. 
است.  من گذشته  از  سالی  و  سن  دیگر  حاال 
یک جورهایی بزرگ شده ام. سن خر پری را دارم و... 
زیادی کرده ام  و کارهای  رفته ام  جاها  خیلی  به  من 
که فکرش را هم به خودم راه منی دادم. اما آدم زنده 
می ماند؛ عادت می کند. هیچ  چیزی بد نیست؛ هیچ 

 چیز. 
بندر  بوده ای؟ در  تومبس  به خیلی جاها رفته ام. در 
بوئنوونتورا چی؟ یا در سان پدرو سوال؟ ممفیس چی؟ 

مثل توله سگی به دنبال دخر مسئول کنرل خرید دم 

سنرو،  ال  تا  و  می افتم  فروشگاه کی مارت  خروجی 
بوی کود  که  است  شهری  می روم که  کالیفرنیا، 
می دهد. شروع رابطه  ما هبر از پایانش بود. بعد برای 
بود؛ کنار  نوادا  الفلن  در  رفتم که  به کازینویی  کار 
آن   می کردم  زندگی  خانه ای  توی  رودخانه  کلرادو. 
طرف بول هد سیتی با زنی به اسم فرنسیس و مردی 
به اسم فرانک، اما هیچ  وقت مهدیگر را منی دیدمی. هر 
وقت کاری با هم داشتیم، یادداشت می گذاشتیم. هر 

دو امایشان ضعیف بود. 
من  به  زن  یک  تولسا،  در  رستورانی  توی  یک  بار، 
گفت که قیافه  من او را یاد پسرش می اندازد که گم 
شد و دیگر خربی از او نشد. پرسید: »فکر می کنی 

چرا رفت؟« 
 گفتم: »منی دامن.« اما شاید هم می دانستم و نگفتم. 

شاید هم منی دانستم. 
بی آن که خبواهم، کارم شد تدریس زبان انگلیسی به 
تگزاس  پرچم  در گالوستون.  اسپانیایی زبان  کودکان 
در  از دخرها  یکی  است.  پرچم شیلی  خیلی شبیه 
افتاد.  از تاب پرت شد و  او  آغوش من فوت کرد. 
خیلی حمکم هلش دادم و از کفی تاب پرتاب شد. 
انگار دو دقیقه در آمسان مه آلود خلیج پرواز کرد. من 
منی خواستم به او صدمه ای بزمن، اما زدم... خب چی؟ 

چه کاری از دستت برمی آید؟ 
آیا تا به حال به مریدا در یوکاتان رفته ای؟ تابستان ها 
دمای آن جا به 42 درجه می رسد. در منطقه مراکز 
تا مردم روز  اداری شهر را تعطیل می کنند  جتاری و 
یکشنبه در خیابان به رقص و پایکوبی بپردازند. گاهی 
مردم  به مجع  هم  من  و  می کنم  پیدا  دوستی  اوقات 

می پیوندم. 
پارسال تصمیم گرفتم اسم خودم را در گوگل جست و جو 
کنم. شاید آن ها هم در جست و جوی من بودند. اما 
حتی خودم هم منی توامن خودم را پیدا کنم. فقط یک مرد 
است با اسم من که در بارکوییسی متو ونزوئا زندگی 
می کند و دندان ساز است؛ سه بچه دارد و به خداوند 

معتقد است. 
گاهی اوقات خواب می بینم که در بارکوییسی متو ونزوئا 
به وجود خداوند  دارم و  فرزند  زندگی می کنم و سه 
پیدا  اوقات خواب می بینم که مرا  اعتقاد دارم. گاهی 

کرده اند. 

Alberto(آلبرتوفوگوئت
Fuguet(سال1964درسانتیاگو
شیلیبهدنیاآمدومدتیبعدبههمراه
خانوادهاشبهالسینوکالیفرنیادرایاالت
متحدهرفتوسیزدهسالدرآنکشور
بود.اودردانشگاهشیلیروزنامهنگاری
خواندهویکیازنویسندگانمعروف
امروزامریکایالتیناست.فوگوئت
ازبرجستهتریننمایندگاننسلخودو
پیشگامانجنبشادبیمکاوندوبه
حسابمیآیدکهپایانرئالیسمجادویی
شعارشاناست.مکاوندوترکیبیاز
مکدونالدوماکاندواست.مجله
تایمدرسال1999اورایکیاز
پنجاهنویسندهمهمهزارهسومنامید.
مجلهنیوزویکهمسال2003اورا
رویجلدبرد.فوگوئتدرسانتیاگو
زندگیمیکند.اومنتقدسینماییو
کارگرداناست.ایننویسندهشیفته
سینماستورمانشباعنوان»فیلمهای
زندگیمن«سال2003منتشرشد.
»کوتاهنوشتهها«یاوهممجموعه
هشتداستانکوتاهاستبارویکرد
سینماییکهبرپیشانیهرکدامعکس
سیاهوسفیدیدیدهمیشود.داستان
»گمشده«ازاینمجموعهدرباره
رنجهاییکاگزیستانسیالیستناامید
است.داستانهایفوگوئترا»رئالیسم
شبهسینمایی«نیزمینامند.

داستانهاییبرایشبوچندتاییهمبرایروز

داستانی از آلبرتو فوگوئت که مجله  تایم در سال 1999 او را
یکی از پنجاه نویسنده  مهم هزاره  سوم نامید
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طنز و اعتراض

بعد از چند سال به فکر جتدید چاپ کتاب 
»هویت و خشونت« افتادم. یکی، دو روز 
پیش که داشتم آن را بازخوانی و آماده سازی 
برخوردم. کتاب  جالبی  نکته  به  می کردم 
پاسخی است به  هانتینگتون که جهان را به 
مسیحی،  مانند  دینی  متدنی  حوزه  چند 
مسلمان، هندو، کنفوسیوسی و بودایی تقسیم 

می کند که گویی باید دائما توی سر یکدیگر بزنند. 
»آمارتیا سن« استاد بلندپایه با این نگاه تک بعدی موافق نیست. او 
می گوید این حتمیل تکوارگی هویتی در جوامع است، که حتی اگر در 
آغاز با نیت خریخواهانه باشد، وقتی خبواهد هرگونه هویت فرهنگی 
دیگر را از تابعان خود بگرید و آن ها را ملزم به قرار گرفن در قالب 
فکری و مسلکی احنصاری خود کند، ناچار درصدد حذف افکار 
خارج از آن هویت تکواره برمی آید؛ مانند آنچه در زمان استالن بر 
سر مارکسیسم آمد و میلیون ها دگراندیش یا متهم به دگراندیشی را 

قربانی کرد. 
باری، یکی از مصادیقی که آمارتیا سن برای نتیجه گریی های خود در 
آن کتاب آورده، این نکته جالبی است که برایتان نقل می کنم: »از دهه 
20 که محایت از سیاست        های فاشیستی در سراسر ایتالیا به         سرعت 
در حال گسرش بود، یکی از مأموران جذب نریوی سیاسی از حزب 
فاشیست با یک سوسیالیست روستایی درباره این حبث می        کرد که 
باید به حزب فاشیست ملحق شود. مرد روستایی می        گوید: "چگونه 
می        توامن به حزب مشا ملحق شوم؟ پدرم سوسیالیست بود. پدربزرگم 
سوسیالیست بود. واقعا منی        توامن عضو حزب فاشیست بشوم." 
مامور یارگریی فاشیست با حلنی بسیار منطقی می        گوید: "این چه 
حرفی است؟" و سپس از آن سوسیالیست روستایی می        پرسد: "اگر 
پدرت جنایتکار         بود و پدربزرگت هم جنایتکار         بود، آن وقت چکار 
می        کردی؟" مرد روستایی صادقانه می       گوید: "آه، آن وقت؟ آن وقت، 

البته عضو حزب فاشیست می        شدم!"«
وقتی این نکته را برای دوستم دکر مرادی تعریف کردم، او داستان 
مشاهبی را که در زمان »ناصر« دیکتاتور مصر برایش ساخته بودند 
گفت که احتماال برگرفته از مهان داستان جذب نریو برای حزب 
فاشیست بوده است. از این گونه طنزهای شریین برای دیکتاتورها در 
کشورهای گوناگون بسیار ساخته می شود. ناصر که در سرنگونی 
سلطنت مشارکت داشت و کانال سوئز را ملی کرد و عزت و هویت 
ملی عرب هایی را به آنان بازگرداند که قرن ها از استقال و سروری 
دور مانده بودند، با بقای قدرتش طریقت دیکتاتوری در پیش گرفت. 
این گونه پیشوایان کاریزماتیک و به قول امروزی ها فرمهند، حمبوبیتشان را 
تا مدت ها در خارج از کشور و حتی بن ملت خود حفظ می کنند، 
اما تدرجیا اعتماد و اعتبار خود را نزد فرهیختگان داخلی که به منافع 
ملی کشورشان می اندیشند، از دست می دهند. با این حال، زمانی 
که ناصر موجب آن شکست خفت بار مصریان شد و در آن قمار 
بزرگ مهه اعتبار خود را بر باد رفته دید و استعفا داد، مردم مصر و 
خصوصا فرودست ترین طبقات را، به رغم مهه آزردگی ها، چنان شوری 
درگرفت که به خیابان ها رخیتند و رئیس رئیس سردادند. این حرکت 
مردمی نظری نداشت و او را با مهه شرمندگی ناچار به ماندن کرد، اما 
غم مسئولیت و افسردگی آن شکست از آستانه حتملش فراتر بود و 
دق مرگش کرد. پس از مرگ ناصر، باز میلیون ها مصری با هیجانی 

دیوانه وار به خیابان ها رخیتند و زار زدند. 
وقتی پوپوالریسم با کاریزما مهراه باشد و در اخاق مداری و پاکدستی 
شخص دیکتاتور جای تردید نباشد، گویی اشتباهاتش فراموش می شود و 
چنن واکنش و ابراز احساساتی از سوی رعایا دور از انتظار نیست. باری 
این مقدمه به ماجرایی باز می گردد که دکر مجشید )نوراهلل( مرادی برامی 
تعریف کرد که: می گویند در مصر آن دوران، مردی در مهه جا به جای 
عبارت شکرگزاری رایِج »احَلمُد هلل« می گفت »احَلمُد لناصر!« هرچه 
ایراد می گرفتند که محد سزاوار خداوند است زیر بار منی رفت. سراجنام 
خرب به ناصر می رسد و مرد را برای دجلویی دعوت می کند و با مامیت 
به او می گوید: "عزیز من، خدا باقی است و من فانی. چرا باید محد 
انسان فانی را گفت. آمدمی و من فردا ُمردم آن وقت چه خواهی گفت؟" و 
مرد بدون تردید و با صراحت گفت: "آن وقت خواهم گفت: احلمدهلل!"

از این گونه طنزها خصوصا در دوران سلطه کمونیسم بر اروپای 
شرقی بسیار ساخته می شد. از آن مجله این که: در جریان اشغال 
چک اسلواکی توسط ارتش سرخ، روزی مردی مال باخته به شکایت 
نزد ُکماندان روس رفت و گفت که دیشب در فان حمل دو سرباز 
سوئیسی بر سرش رخیته اند و کتکش زده اند و ساعت روسی او را به 
سرقت برده اند. کماندان فکری کرد و با تردید گفت: "ببن ما در این جا 
سرباز سوئیسی ندارمی، ساعت روسی هم ارزش دزدیدن ندارد. شاید 
دوتا سرباز روس تو را زده اند و ساعت سوئیسی ات را دزدیده اند؟" مرد 
شاکی با نگرانی گفت: "سپاسگزارم رفیق کماندان، اما یادت باشد این 

حرف را تو گفتی نه من." 

 فریدون مجلسی

سیاهمشق/مشغولیات

»دوستش داشتم«
آنا گاوالدا
ترمجه ناهید فروغان
نشر ماهی

داستان زندگی زنی 
که شوهرش به او 
خیانت کرده و او 
را رها کرده داستانی 
کلیشه ای و تکراری 
است. ولی نویسنده 
در این داستان با 
نوع روایتش کاری 
می کند که این 
اتفاق پیش پا افتاده 
به داستانی تراژیک 
و پرکشش تبدیل 
شود و درهنایت 
خواننده از خواندش 
کیفور شود. این که 
زن با دو دخر 
کوچکش به خانواده 
شوهرش پناه بربد و 
درهنایت با دخرها 
و پدرشوهرش که 
آدمی کم حرف 
است به ویای 
آن ها نقل مکان 
کند به تنهایی اتفاق 
ویژه ای نیست. ولی 
وقتی اتفاق ها جوری 
پیش می رود که زن 
بیشر با پدرشوهرش 
آشنا می شود و 
ناگفته های زندگی 
او را می شنود و نوع 
تربیتش بر فرزندانش 
را درک می کند 
تصمیم می گرید 
با جدایی اش طور 
دیگری رفتار کند. 
این کتاب که از 
جمموعه کتاب های 
کوچک نشر ماهی 
است ترمجه ای بسیار 
روان دارد و خواننده 
را به پیگریی دیگر 
نوشته های خامن 
گاوالدا ترغیب 
می کند.

شاعران پرسنلی،کارمندان شعر

حممدی حتت تاثری مهه است و هر شاعر بزرگ 
و ماندگاری چنن است زیرا به قول مشس قیس 
شاعر باید که از هر َطرَفی، طرفی بربندد. چنان 
که شعر در هر علمی به کار مهی شود، هر 
علمی در شعر به کار مهی شود و شاعر باید که 
از قدما سی هزار بیت و از معاصران ده هزار 
بیت در حافظه داشته باشد و... )از حافظه 

نقل می کنم و یقن دارم که از حیث معنا درست نقل کرده ام(
باری، ردپای متام معاصران نامدار و گذشتگان ماندگار را در شعر 
عطسه کنان  خاک  روز  »هر  می گوید:  وقتی  یافت؛  می توان  وی 
صبح می کند/ هر شام با مسکن می خوابد«. امیاژ مصرع اول را 
الاقل تا خاقانی می شود پی گرفت و مصرع دوم بی درنگ این فراز 
را از »آیه های زمینی« تداعی می کند: و مصرف مدام مسکن ها/ 
امیال پاک و ساده انسانی را/ به ورطه زوال کشانده است«؛ وقتی 

می گوید: 
من در تو هیچ گاه/ خود را جنسته ام/ من در تو بال  های رهایی را 
می بینم/ من اشک را که زینت دیدار است در پشت قاب دیدن/ 
می ریزم/ آیینه تا نبیند با وهم/ من اشک را که شوق فراوان است/ 
با اقتدای کامل خود بر چشمت )ای کاش می گفت »با اقتدا به 
چشمت«( در پشت ناگهان شنیدن/ در کنج سبِز خانه فهمیدن/ 
تو ای عصاره دیدن/  با  تو ای هبای شنیدن/ من  با  می ریزم/ من 
فهمیدن/ دیگر دمل.../ بیا بشتابیم )من از رسوم کهن می گومی - 

ص 20( 
و  »دریایی ها«  ویژه  به  حجم گرایان  شعر  با  است که  آشکار 
»دلتنگی ها«ی دکر رویایی در مهان نوجوانی سخت مانوس بوده 
پدر شاعران  »بوم گرایی«  فیلر  از  را  تاثریپذیری  این  البته  و  است 
جنوب )آتشی( گذرانده است. به شعر »چشم انداز« توجه بفرمایید 

تا معلوم شود چه عرض می کنم: 
تکــرار نقش هــا/ در آب هــا و آینه هــا یکســان نیســت/ آب از تــو یــک 

 یوسفعلی میرشکاک

سلوکشعر

تاریخ تاویلی شعر انقالب؛ بیانگرایی و بیانگرایان/ قسمت چهارم

تصــور آبــی دارد/ خــاک از تــو یــک تصــور عّنابــی/ مــن در تــو هرچــه 
می نگــرم، امــا/ آالیــش نــگاه/ در مــن بــه صفــر می رســد از دیــدارت 

)مهــان - ص 21( 
 

انقاب  شاعران  دیگر  اندازه  به  رحیان  چرا  خورد که  دریغ  باید  آیا 
شناخته شده نیست؟ این دریغ را نوجوانی باید خبورد که از دست »شاعران 
پرسنلی« به ستوه آمده است. گفتم رحیان هیچ گاه شاعر رمسی و عضو 
باندهای قدمی و جدید نبوده است و اصا اعتنایی به رسوم و عادات 
و آداب ایدئولوژیک نداشته و ندارد؛ شاعِر معتقدات خویش است. اما 
بگذارید برای مشا و برای فردای نزدیک )که حق چنان باطل و اهل باطل 
را در تنگنا خواهد انداخت که خیربون بیوهتم بایدیهم کمرین وجه بیچارگی 

ابلیس و جنود ابلیس باشد( سخنی ساز کنم.  
اگر کسی به آرشیو روزنامه مجهوری اسامی رجوع کند، خواهد 
دید که این بنده ابدی رزبار ذیل عنوان »از صدای سرخ شاعران 
مسلمان« به معرفی و مصاحبه با کسانی پرداخته است که امروز 
یا ناشرند یا تاجرند یا سرممیز و یا شعر را دستمایه کاسبی کرده اند 
یا در هتران مرده اند و از مادر لبنانی و پدر قزوینی متولد شده اند 
تا شوهر  و  بازگشته اند  زنانه  در کالبد  از زجرکش شدن،  پس  یا 
برایشان  بیهوده ای  اعتبار  چه  تبلیغات  فهمید  خنواهند  نکرده اند، 
دست و پا کرده است. ]...[ اما من، آری من از شوش دانیال 
و مصطفی جوانشریی از نیشابور و عبداحلمید رضائیان از دزفول 
و...  از صحنه  عالی نژاد  خلیل  و  شریاز  از  طینوش  حممدعلی  و 
درنیاوخیته  بی رونق  شرک  و  با کفر  و  نکرده  ظهور  بی اختیار  اخل 
»بی بی سی«  و  »وی اُِای«  برنگشته امی که  شدن  از کشته  پس  و 
بر دل ها حکومت کنند در حالی که سهامداران بزرگ امپریالیسم 
باد قهر سلطان می وزد. به قول مریزا  بر دولتمردان سوار باشند. 
حممدعلی معلم که از کومش سر برآورد و اکنون منتظر کالبد به 

کالبد شدن است: 
گاو گو فرهبی از هبر که خواهی کرد آی/ شور شریان گرسنه است 
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آدرس امییلم را که 
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هرچه می خواهد دل 
تنگتان بگویید که به 

دیده منت.
باقی بقایتان

جامن فدایتان. 

خملص مشا سردبری

متت

خانه و دکان و اداره مان باشد. فرموده 
است بر هرجا که فرود آیید مهانا بر خدا 
فرود آمده اید. خدا منحصر به مسجد و 
معماری اسامی نیست. در دمخه های 
زردشتی و کلیساهای گوتیک و هرجایی 

که فکر کنید هم می توان خدا را پیدا 
کرد. البته شهر اسامی خوب است که 

واجد منادهای اسامی باشد اما حتقق 
آن بستگی به منادها ندارد کما این که 

ظاهر یثرب و مدینه تفاوت چندانی باهم 
نداشتند. روح اسامی هر کجا که باشد 
مهان جا شهر و مکان مقدس و اسامی 

است. این که در شهرهای مذهبی ما 
هزاران گرفتاری و مصیبت وجود دارد 

معنی اش این است که از دست فرم کاری 
برمنی آید. فرم خوب است اما به تنهایی 

کاری پیش منی برد. این فرم در دوره قاجار 
آن قدر فراگری بوده که حتی کاخ ها و 

خانه ها را هم مثل مسجد می ساختند و 
خیلی هم خوب می ساختند اما با اندک 
نسیمی از غرب مهه شان فرو رخیتند و رو 
به زوال رفتند. احیای فرم های رو به زوال، 

کار پسندیده و نیکویی است اما اگر 
امید بسته امی که این فرم ها هویت دینی و 
اسامی مان را احیا کنند معلوم می شود 

درکی از حقیقت دین ندارمی. فرم ها را اگر 
دقت نکنیم ناخواسته تبدیل به بت های 
ناکارآمدشان می کنیم که حتی قدرت 

حمافظت از خود را ندارند اما گمان 
می کنیم که می توانند جنامتان دهند. اسام 
خری حمض است و هر شری را می تواند 
به خری تبدیل کند. از این حیث نگران 

ظاهر دنیا نباید باشیم. بتکدة مکه می شود 
خانه توحید و شهیاد می شود آزادی و بر 
مهن منهاج استبعادی ندارد که نیویورک 

و لندن و مادرید هم صبغه اسامی 
بگریند و موجب تعالی شهروندانشان را 
فراهم آورند. هتران را با مسجد و ظاهر 

شرعی می توان به رنگ اسامی اش درآورد 
اما وقتی این شهر اسامی می شود که 

روح اسام در آن دمیده شود. کی روح 
اسام درآن دمیده می شود؟... به عقب 

که برگردمی به پنجاه و هفت  و پنجاه 
و هشت می بینیم که خوش اخاق تر 

بودمی، پاکدامن تر بودمی، مهربان تر بودمی، 
شفقتمان بیشر بود، رفاقتمان حمکم تر 

بود، خبشنده تر بودمی، آنچه بر خود 
منی پسندیدمی بر مهسایه نیز منی پسندیدمی 
و آنچه دوست داشتیم، مهسایه را نیز 

سزاوار آن می دانستیم، دروغ منی گفتیم، 
ریا منی کردمی و حقوق یکدیگر را حمرم 

می مشردمی... مگر شهر اسامی جز مهن 
چیزهاست؟ مگر شهر اسامی و سواد 
اعظم آن جایی نیست که شهروندانش 
مهربان و مشفق و خبشنده و فداکار و 
پاکدامن باشند؟ برای چنن شهروندانی 

هر جای دنیا اسامی است و برای 
شهروندانی بی رحم و دروغگو و ناجوامنرد 
و خبیل و ریاکار، مکه و مدینه هم دیار 

کفر اند. اگر بنا بود سنگ و چوب و فرم 
به داد بشر برسند آل سعود امروز هبرین 
بندگان خدا می شدند... شرط الزم و 

کافی شهر اسامی، ربطی به کالبد ندارد 
بلکه روح می خواهد و روح را کیست که 
نداند به زور و زر میسر نیست این کار؟ 
با خبشنامه و قانون و دستور و اراده های 

اداری منی شود هتران را یا هیچ کجای دیگر 
را اسامی کرد. بلکه باید کاری کنیم و 

توبه کنیم و دل خود را از زنگارهای قدرت 
طلبی و پول پرستی بشوییم بلکه مستعد 

آن شومی که خداوند نظری کند و بار 
دیگر روح اسامی را در کالبدمان بدمد. 
ما هنوز خانه از غری نپرداخته امی و استعداد 
پذیرش چنن روحی را نیافته امی. خلوت دل 

نیست جای صحبت اضداد/ دیو چو 
بریون رود فرشته درآید. اول شیطان را از 
شهر بریون کنیم، بعدا حق خودش نزول 

اجال می فرماید.  

انجــمنشاعران

جوادمجابی

شاعرگمشدگیها

در جوی سیمانی روان ست و گاهی درگری 
تکه تکه های دوست شاعرم 

با پسماند بقالی ها، در گلوی هنر 
عکس معصوم شکسته دبستانش 

کنار گندنای پژمرده و تربچه ای پوک 
صف سربازی و سر تراشیده اش وسط بطری خالی و 

تنکه 
فکل و کراوات و تن الغر، بی طاقت زیر طاقی دانشکده 

مصرف می شود اشیا، با بی مصرف شدن انسان 
از ریش تراش و ناخن گری و جعبه رنگ مو 

 قرص ها و دفرچه لب ختت و کتاب جیبی کاهی. 
 هاوانای بازگشته به برگ های باز و تر 

اندکی مصفای گم شده بعد از ظهر روی ژنده ها 
این استکان خمصوص اوست، پس بقیه اش کو؟ 

منی توامن هنر را جلوتر بروم 
شب های عیش او را بنگرم زیر دندان خرموشان 
خاطرات زندان او دورتر رفته از چشم انداز حقری 

زاغان که دورترک می پرند 
بذرهایی از او به منقار می ربایند 

که باید در کشتزار شخم زده می ماند تا تابستان. 
خرداد ۹۴/ کوی نویسندگان

داوودجهانوند

قهوه ات را بنوش 
روزنامه ات را ورق بزن 

در ستون ادبی 
کسی برایت شعر تازه ای گفته است 

در صفحه  حوادث 
کسی خودش را با عکس تو 

به دست رود سپرده است 
و در ورقی دیگر 

سیاستمداران جهان 
فتنه چشمان تو را 

پشت تیرهای درشت بی خاصیت 
پنهان کرده اند 

اما تو 
قهوه ات را بنوش 

به جواب چهار حرفی جدولت فکر کن 
به پیامربی که صدایی خوش داشت و 

ستاره اش در آمسان تو 
بی فروغ بود

کیانوشخانمحمدی

این اتوبوس که آتش گرفته، هنوز اتوبوس است
این پریاهن که سوخته، هنوز پریاهن است

این زن که بوی صورت کباب شده اش هنوز در 
هواست، هنوز آدم است

هنوز معشوقه ی آن مرد است که هنوز نشسته بر صندلی 
انتظار ترمینال غرب و هنوز از هیچ چیز خرب ندارد

چه خواهی کرد آی 
آری، مدار عامل -کار کردن خر و خوردن یابو- 
بی مدار شده است. این درست است که صورت 
فاقد هر گونه خودآگاهی فردی  غالب فرد منتشر 
و مجعی  است و از دانشجو گرفته تا کاسب و...

اخل  ]...[ وقتی »شویعر« بر کرسی عامه مهایی و 
عامه فروزانفر تکیه بزند و هنگامی که دانشجویان 
من  در  وی  انشایی  و  امایی  اغاط  بر  بیچاره 
دستنویس انگشت بگذارند، به جای این که ]...[ 
و پا از دانشگاه خارج شود، به قوه قهریه عامی تر 
از خود متوسل شود و دانشجویان هتدید به حبس 
و  متام شد. جان کری  دیگر  اما  و هتک شوند. 
حسن باراک اوباما )االمساء تنزل من السماء( کار 
را یکسره کردند و نشان دادند که »مقّدر« از این 
اّی  ظلمو  الذین  سیعلم  و  نیست  غافل  سرزمن 

منقلب ینقلبون. 
قهر سلطان وزیدن گرفته است. غربی هفتصد  باد 
سال است که دارد غرامت می دهد و شرقی گمان 
و  مال  و  جان  مسلم  و  مفت  می تواند  می برد که 
ناموس فرد و مجع را - آن هم به نام شرایع آمسانی - 

در اختیار بگرید و جان به در بربد. 
 

نارنج آفتاب که زیبا شد/ من باغ را به یاد تو دیدم/ 
سبز  خیال  با  من  بوییدم/  تو  یاد  به  را  برگ  من 
شکوفه  آهو  جهیدند/  اشتیاق  اسبان  روییدم/  تو 
دوباره ای  غلتید/ موج  از کنار ساحل  خورد/ موج 
در  برد/  فرو  و  مرا گرفت  دست  آمد/  فراز  که 
بیکرانی از تپش سبز/ تابیدم - از هوا به زمن - 
شقایق/  خنده  با  تپیدم/  آفتاب  در چشم  تابیدم/ 
ذوق  با  من گرفت/  دست  از  سیبی،  یتیم  طفلی 
او عجن شدم/ آن گاه/ دندان او شدم/ مردی که 
کودکانش/ گل ها/ طوفان جنگ را/ با خون خود 
یاد گلش بو  به  طراوت جوبار داده اند/ چشم مرا 
کرد/ بوی تو در مشام گلش پیچید/ کولی شدمی 
هر دو - من و جنگل/ ابر عظیم جامه دران خواند 

)مهان - ص24و 23(
چنان که پیشر یادآور شدم 24سال از چاپ دفر 
»من از رسوم کهن می گومی« می گذرد، اما شعرها 
برخی.  مگر  است،  جنگ  اوایل  روزگار  حاصل 
بنابراین می توان چنان که مرسوم است، نقد را حتویل 
به تقومی کرد، اما شعر حتویل به تقومی منی شود مگر 
این که مدح و مرثیه و شعار و از این قبیل باشد که 
در سال های اخری بسیار دیده امی و رحیان علی رغم 
سوابق مبارزاتی و انقابی و خدمات سیاسی، جز به 
ندرت شعر ایدئولوژیک و شعار زده ندارد زیرا شاعر 
فطری است و با اخذ و اقتباس از این و آن شاعر 

نشده است. در این فراز تامل بفرمایید: 
آفتاب  تابیدم/ در چشم  به زمن  هوا  از  تابیدم - 
تپیدم/ طفلی یتیم سیبی، از دست من گرفت/ با ذوق 

او عجن شدم/ آن گاه/ دندان او شدم
چنن  هرگز  شعر(  )کارمندان  پرسنلی«  »شاعران 
یافت و دریافتی از زبان نداشته و ندارند، مهان طور 
که مدعیان پیشتاز بودن در ساحت پست مدرنیسم 
منی توانند  هم  را  اخوان  و  شاملو  و  نیما  شعر  که 
درست قرائت کنند تا چه رسد به این که بفهمند، 
اما با کنار هم قرار دادن تصادفی الفاظ، خودفریبی 
من  به  اگر خردمندی  را شعر می انگارند.  خویش 
جهانی که کتب  در  درویش!  اعراض کند که 
مقدس و آثار حکما و عرفای بزرگ از کارایی باز 
پرسنلی  شاعران  می کند که  تفاوتی  چه  مانده اند، 
با محایت دولت ها و حکومت ها سازمان تشکیل 
یا  چاپ کنند  قاز  یک  صدتا  دفرهای  و  بدهند 
شعر  را  خود  معنای  و  صورت  فاقد  ماخولیای 
پست مدرن بینگارند، چه پاسخی باید به او بدهم؟ 
آیا می توامن به او بگومی، به قول هولدرین، »آن جا 
که خطر می بالد، منجی مهان جاست«؟ اگر شعر 
به ماخولیای موزون و مقفا یا ناموزون و فاقد معنا و 
مفهوم بدل نشده بود، باز هم کاری از پیش منی برد. 
بشر دیگر شاعرانه در زمن سکنی منی گزیند، بلکه 
بازیگرانه )سینمایی، تلویزیونی، رسانه ای( در زمن 
به سر می برد. درست مهچون سریال های کلمبیایی 
و ترکیه ای و حتی فروتر از این. بشر مهان است که 
ظِل  بشر  می کند.  زیرنویس  ماهواره ای  کانال های 

ِکرم چهارکاره است.  
ادامه دارد ...

ممدوحعدوان
ترجمه:بابکشاکر

 تو را بارها دیده ام
 تو را به یاد می آورم

 تو مهان زنی هستی که در تاریخ نامت را بارها دیده ام
 بلقیس غزل های سلیمانی

 لیلی شب های جمنونی
 تو را بارها عروس خودم کرده ام

 برای تو سرودهای رهایی خوانده ام
 به بیابان های سوزان گرخیته ام

 برای تو بارها مرده ام
 تو مهان زنی هستی

که می شنامست... آری

سیدحامداحمدی

سخن مناید زبان درازی اگر گشامی دهان خود را
هبل ببندم به قفل دندان زبان ناترمجان خود را

 صدای دل را ز جان شنیدم به دل نشاندم به جان رسیدم
به سر دویدم ز پا فتادم ز دست دادم عنان خود را

 به این رسیدم که خود به مصدر منی رسد مصدر رسیدن
که عشق و هجران ز دور اول به هم زدند استکان خود را

 چو آفتاب دم غروب از خجالت خویش درنیامی
مزن به سنگ حمک که پس داده ام به خود امتحان خود را

 بسی گران شد نیازم از بس نشد خریدار ناز من کس
بساط کن در دل من ای جان که ختته کردم دکان خود را

 سر چنان و چنینی ام نی، هوای باالنشینی ام نی
بیا که من خود کشیدم از زیر پای خود نردبان خود را

 فرو خنوردم گدازه ام را به دوش بردم جنازه ام را
 به خشم بگرفتمش به دندان چنان سگی استخوان خود را

علیکریمان

باز می گویی خبوان شعر از کتابت بیشر
اضطرامب می شود با انتخابت بیشر

می رومی و شعر می خوامن برایت پشت هم
ساکتی، اما شد از شوقت شتابت بیشر
ای که تا می بینمت غم هامی از دل می رود

ابرهامی را برب با آفتابت بیشر
خوب من! اوج جنومن را خنواهی دید، حیف

هر زمان زیبایی اما وقت خوابت بیشر
گفتم آرامی کنارم؟ پلک هایت بسته شد

با سوامل گریه کردم، با جوابت بیشر
تا به حال گریه ام، قدری دعا کن عشق را

زیر باران است امید استجابت بیشر
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هــوا كــه ســرد می شــود، بــازار خوراكی هــای مفیــد داغ هــم رونقــی تــازه پیــدا می كنــد 
و چرخی ها و دوره گردها هم با تعریف از خوراکی  هایشان به عنوان مرهم سینه 
و دوای ســرماخوردگی مشــری ها را جلب می كنند. در این زمان عموما یك یا 
چند نفر از اعضای خانه به ســلطان بیماری های موذی فصل )ســرما خوردگی( 
دچــار می شــوند و وظیفــه آشــپِز خانــه حكــم می كنــد بــا هتدیــد هــم کــه شــده، فــرد 
بیمــار را وادار بــه خــوردن خوراكی هــای مفیــد بكنــد. بعضــی از ایــن خوردنی هــا 
چنگــی بــه دل منی زننــد، امــا تــرس از وخیم تــر شــدن حــال و واگــریی مــرض و از 
مهــه مهم تــر ســرفه ها و عطســه های خســته كننده و خــرج دوا و درمــان، مهــه را بــه 

اطاعــت از آشپزباشــی وا مــی دارد؛ حتــی رئیــس خانــه را! 
مهیشــه مادربــزرگ راه هــای خوبــی بــرای خومشــزه كــردن ایــن قبیــل خوراكی هــا داشــت 
كــه بــه  عقیــده مــن طعم هــای بــد را نامرئــی می كــرد. ایــن كار نوعــی كیمیاگــری 
اســت كــه می توانــد از ویژگی هــای خــوب یــك آشــپز باشــد. ركــن اساســی ایــن 
كیمیاگــری مهدلــی، حمبــت و صبــوری اســت كــه اكثــر آشــپزهای باجتربــه بــا ارتبــاط 
حســی خــود و بــه مــرور زمــان بــه ایــن قــدرت می رســند. مهچنــن، اطمینانــی كــه 
بــه شــفاخبش بــودن ایــن مــواد مفیــد دارنــد بــه آهنــا كمــك می كنــد خوراكی هایــی 

بــا طعم هــای هبــر بپزنــد. 
قدمیی هــا می دانســتند كــه تركیــب شــری گــرم و عســل و زرده ختم مــرغ می توانــد 
مرهــم خوبــی بــرای ســرفه های خشــك باشــد، ولــی می شــود بــا اضافــه كــردن مقــدار 
كمــی كاكائــو و عنــوان شــریكاكائوی جادویــی بــه آن دادن، نظــر هــر بیمــاری را 

جلــب کــرد. 
بِــه هــم از میوه هــای پرفایــده فصــل اســت کــه خوردنــش در كتاب هــای مقــدس هــم 
توصیــه شــده و آن را منــاد عشــق و شــادی معرفــی می كننــد. یونانی هــای قــدمی بــه 
درخــت بــه بســیار احــرام می گذاشــتند و میــوه آن را بــه عنــوان منــادی از بــاروری 
بــه عروس هــا هدیــه می دادنــد. می گوینــد در بن النهریــن قبــل از كاشــت درخــت 
ســیب، درخــت ِبــه كاشــته می شــد كــه بــه  تدریــج بــا رواج كاشــت ســیب از رواج 
كاشــت آن کاســته شــد. ایــن میــوه جادویــی - چــه خــام و چــه پختــه - و بــه 
ــه را بــه   خصــوص دانه هــای آن مرهــم ســرفه و درمــان ســینه درد اســت. معمــوال ِب
شــكل خــام یــا آب پــز می خــورمی و از عطــر آن لــذت می بــرمی. ایــن  بــار می خواهــم 
یــك پلــوی خوشــبو و پرخاصیــت را كــه از تركیــب بــه و گشــنیز هتیــه می شــود، بــه 
مشــا معرفــی كنــم؛ بــا ایــن اطمینــان كــه ایــن غــذای مفیــد نیــازی بــه تبلیــغ نــدارد و بــا 

یــك بــار امتحــان کــردن، جــای خــود را در ســفره های مشــا بــاز خواهــد كــرد.   

مرا آن ده که آن به

 ساناز اعتمادی

می گویند در بن النهرین قبل از كاشت درخت 
سیب، درخت ِبه كاشته می شد

پز
رآش
دس
نها
یش
پ

 kargadanfoods@gmail.com
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طرزتهیه:
ابتــدا برنــج را بشــویید و بــرای كتــه  شــدن بگذاریــد بــا منــك بپــزد. وقتــی آب آن كشــیده 
شــد، ِبه هــای خردشــده را بــا زعفــران و منــك و فلفــل خملــوط کنیــد و بــا كــره یــا روغــن تفــت 
دهیــد تــا طایــی شــود. ســپس گشــنیز را هــم بــه آن اضافــه كنیــد و كمــی تفــت دهیــد. ایــن 
مــواد را بــا برنــج خملــوط کنیــد و بگذاریــد كتــه آمــاده شــود. عطــر كتــه خــرب از آمــاده شــدن 
ایــن غــذا می دهــد و هــر كســی را بــه خوردنــش دعــوت می كنــد. ایــن کتــه را بــا ماســت 

نــوش جــان كنیــد. 

موادالزم:
به مقدار دخلواه - گشنیز پاك كرده و خردشده 
به مقدار دخلواه - ِبه زرد رسیده نگینی خردشده 
به مقدار الزم - برنج خام   
به مقدار الزم - منك و فلفل  
به مقدار الزم - روغن یا كره  

كمی - زعفران د م كرده  

پیشنهاد:
- اگر از طعم گوشت خوشتان می آید، می توانید این كته را با انواع آن امتحان كنید. 

- اگر گیاه خوار هستید، می توانید این غذا را با پنری هم امتحان كنید. 

پلوي بِه و گشنیز 
مائدههــایزمینــی
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