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تا چند خرقه بردرم از بیم و از امید
درده شراب و واخرام از بیم و از امید
پیش آر جام آتش اندیشهسوز را
کاندیشههاست در سرم از بیم و از امید
کشتی نوح را که ز طوفان امان ماست
بنما که زیر لنگرم از بیم و از امید
آن زر سرخ و نقد طرب را بده که من
رخسار زرد چون زرم از بیم و از امید
در حلقه ز آنچ دادی در حلق من بریز
کآخر چو حلقه بر درم از بیم و از امید
بار دگر به آب ده این رنگ و بوی را
کاین دم به رنگ دیگرم از بیم و از امید
ز آبی که آب کوثر اندر هوای اوست
کاندر هوای کوثرم از بیم و از امید
کوری چشم بد تو ز چشمم هنان مشو
کز چشمها هنانترم از بیم و از امید
در آفتاب روی خودم دار زانک من
مانند این غزل ترم از بیم و از امید
دیوان شمس /موالنا جاللالدین
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چکـس
بـرای هــمهکـس و هــی 

از خیالی عاقلی مجنون شود
در مثنوی شریف موالنا داستانی هست که بازخوانیاش کمکمان
میکنــد هبــر بفهمیــم ناامیــدی چــه بالیــی ســرمان مـیآورد .داســتان
در دفــر ســوم اســت" :رجنــور شــدن آدمــی بــه وهــم تعظیــم خلــق و
رغب ــت مش ـریان ب ــه وی و حکای ــت معل ــم" .داس ــتان م ــورد اش ــاره
مــن مهــن حکایــت معلــم اســت .بچههــای مکتبــی کــه تکلیفشــان
را اجنــام ندادهانــد و حوصلــه درس خوانــدن ندارنــد نقشــه میکشــند
کــه معلمشــان را ســر کار بگذارنــد و از صرافــت تعلیــم بیندازنــد.
تصمیــم میگرینــد بــه حمــض دیــدن معلــم از رنــگ زرد و حــال بــد
و بیمــاریاش پرسوجــو کننــد .بـرای اینکــه کالمــم را متــرک کنــم بــه
اش ــعار موالن ــا جاللالدی ــن حمم ــد و مت ــاع نامرغ ــوب س ــرمقاله را ب ــه
برکــت ظاهــر و باطــن ایــن دکان وحــدت ،مرغــوب کنــم چنــد بیتــی
را عینــا رونویســی میکنــم :کــودکان مکتبــی از اوســتاد /رنــج دیدنــد
از مــال و اجتهــاد /مشــورت کردنــد در تعویــق کار /تــا معلــم درفتــد
در اضط ـرار /چــون منیآیــد ورا رجنــوریای /کــه بگــرد چنــد روز او
دوریای /ت ــا رهی ــم از حب ــس و تنگ ــی و ز کار /هس ــت او چ ــون
کتــر ایــن تدبــر کــرد /کــه بگویــد
ســنگ خــارا بــر قـرار /آن یکــی زیر 
اوســتا چونــی تــو زرد /خــر باشــد رنــگ تــو بــر جــای نیســت /ایــن
اث ــر ی ــا از ه ـوا ی ــا از تب یس ــت /اندک ــی ان ــدر خی ــال افت ــد ازی ــن /ت ــو
بـ ـرادر ه ــم م ــدد ک ــن اینچن ــن /چ ــون درآی ــی از در مکت ــب بگ ــو/
خــر باشــد اوســتا اح ـوال تــو /آن خیالــش اندکــی افــزون شــود /کــز
خیالــی عاقلــی جمنــون شــود ...امــروز میگوینــد انــرژی منفــی .یعنــی
اینکــه مــدام فــال بــد بزنیــد و ســخن از بیوفایــی بگوییــد .اگــر صبــح
تــا شــب نالــه ســر دهیــد از گرانــی و ناامنــی و بیــکاری و بداقبالــی و
بدبیــاری و مریضــی و نکبــت ،شــک نکنیــد کــه اینهــا مهــه عــن آوار
روی س ـرتان خ ـراب م یشــود .اجلنــس مــع اجلنــس مییل ـوا .مریض یهــا
و بدخبت یهــا هــم بــا ناامیدهــا از یــک جنســند و هرجــا کــه باشــند
هــم را پیــدا میکننــد.
موالن ــا خی ــال را ب ــه خ ــوب و ب ــد تقس ــیم میکن ــد .اینط ــور نیس ــت
ک ــه ه ــر خیال ــی خ ــوب و س ــازنده و مفی ــد باش ــد .چ ــه خیا له ــا ک ــه
ب ــه جن ــگ منیاجنام ــد و چ ــه خیا له ــا ک ــه آدم را اس ــر و سرگش ــته
و بدخب ــت منیکن ــد .از ای ــن حی ــث ناامی ــدی ه ــم خی ــال ب ــد اس ــت
و پ ــدر صاحببچ ــه آدم را درمـ ـیآورد .خی ــال ب ــد و ف ــال ب ــد ع ــن
خبتک یســت کــه اگــر روی ســینه کســی بیفتــد ســخت از آن برخیــزد.
مــا زیــادی نــق م یزنیــم و زیــادی از دســت مهــه شــکارمی و زیــادی از
مهــه چیــز و مهــهکــس بــد میگوییــم .وضعمــان خیلــی بــد نیســت.
دور و بــر را کــه نــگاه کنیــم خــوب هــم هســت .خــدا را شــکر .امــا
یه ــا
ح ــرف از ناامی ــدی و بیوفای ــی زی ــاد م یزنی ــم .ب ــه ق ــول امروز 
ان ــرژی منف ــی زی ــاد میفرس ــتیم .ت ــوی تاکس ــی ،ت ــوی مهمان ــی ،ت ــوی
روزنامــه ،تــوی شــبکههای ماهـواره ،تــوی ایــن شــبکه حــرتآور جمــازی
فه ــای ناامی ــد کنن ــده بس ــیار اس ــت .ی ــک پلی ــدی را ک ــه
می ـزان حر 
ببینی ــم ضرب ــدر ه ـزارش میکنی ــم و ب ــه مه ــه ج ــا تعمیم ــش میدهی ــم.
حب ــث س ــفیدمنایی و س ــیاهمنایی نیس ــت .اتفاق ــا اگ ــر ه ــر چی ــزی
را س ــر ج ــای خ ــودش و در ح ــد و ان ــدازه خ ــودش ببینی ــم میتوان ــد
ب ــه خودشناس ـیمان کم ــک کن ــد .الله ــم ارنیاالش ــیاء کماه ــی .ام ــا
حال ــت م ــا حال ــت مه ــن معلم یس ــت ک ــه از ه ــر س ــو م ــورد هج ــوم
ناامیــدی قـرار گرفتــه اســت .تلویزیــون نــگاه میکنیــم ناامیــد م یشــومی.
ماه ـواره ن ــگاه میکنی ــم ،ناامیدت ــر م یش ــومی .روزنامهه ــا و جملهه ــا را
نــگاه میکنیــم از شــدت ناامیــدی تــرس بــه جامنــان میافتــد کــه شــب
تاریــک و بیــم مــوج و گردابــی چنــن هایــل ...کارتــون گالیــور یادتــان
اســت کــه یکــی دائــم خمالفخوانــی م یکــرد و منفــی میبافــت؟ در
آن مجــع چهــار ،پنــج نفــری حضــور یــک ناامیــد میتوانســت بامنــک
باشــد و باعــث خنــده شــود امــا اگــر هــر چهــار نفرشــان ناامیــد باشــند
و فقــط گالیــور امیــدوار باشــد آن وقــت شــور از مــزه مـیرود و مجــع از
هــم میپاشــد .وضــع مــا تــا حــدودی مهــن اســت .ناامیدهــا بــه چــه
شــوقی کنــار هــم مجــع بش ـوند؟
س ــرمقاله را مثنوینام ــه منیکن ــم ام ــا دمل منیآی ــد ح ــاال ک ــه حب ــث داغ
شــده قصه آن گاو را در جزیره خضرا یادآوریتان نکنم .یک جزیره
سرســبز بــود و یــک گاو نــر .یــک جزیــره ســبز هســت انــدر جهــان/
یســت تنهــا خــوش دهــان /مجلــه صح ـرا را چــرد او تــا بــه
انــدرو گاو 

شــب /تــا شــود زفــت و عظیــم و منتجــب ...گاو از صبــح تــا شــب
فه ــا مت ــام ش ــده غص ــه
م یچ ــرد و م یخ ــورد ،ش ــب ک ــه میبین ــد عل 
م یخ ــورد و الغ ــر م یش ــود .ش ــب ز اندیش ــه ک ــه ف ــردا چ ــه خ ــورم/
گــردد او چــون تــار مــو الغــر ز غــم .بیــدار کــه م یشــود میبینــد جزیــره
دوب ــاره سرس ــبز ش ــده و خ ــوش و خ ــرم ش ــده .م یچ ــرد و م یچ ــرد و
فهــا متــام شــود و بعــد غصــه دار شــود و...
م یچــرد تــا شــب کــه عل 
چهــل ســال از صبــح تــا شــب فربــه م یشــود و از شــب تــا صبــح زرد
و الغ ــر .فک ــر منیکن ــد رزاق ــی ک ــه چه ــل س ــال گرس ــنهاش نگذاش ــته
منبعــد هــمگرســنهاش من یگــذارد .ســاهلا خــوردی وکــم نامــد ز خــور/
تــرک مســتقبل کــن و ماضــی نگــر .بالنســبت مــا هــم فــرق زیــادی بــا
آن حی ـوان عظیماجلث ــه ن ــدارمی .خ ــودم را ع ــرض میکن ــم .ب ــه ماض ــی
کــه بنگــرم رزاق کـرمی چهــل و هشــت ســال اســت گرســنهام نگذاشــته
و رهــامی نکــرده و ســقف باالســر را ازم دریــغ نکــرده .بــا ایــن مهــه مــن
مهچن ــان مطمئ ــن نیس ــتم و از ف ــردای نیام ــده ترس ــان و ل ــرزامن .ای ــن
ناامیــدی اگــر نشــانه بیامیانــی نیســت نشــانه چیســت؟ خــوب گــوش
بدهیــد کــه ســوءتفاهم نشــود .مــن من یگــومی کــه اوضــاع خیلــی گل و
بلبل اســت و هیچ کس گرســنه نیســت و هیچ خانوادهای ب یســقف
یهــا روی ســر بعض یهــا خـراب نشــده.
نیســتند و مریض یهــا و پلید 
حتم ــا ش ــده .بای ــد ت ــاش کنی ــم ت ــا اوض ــاع را هبب ــود ببخش ــیم .ام ــا
ناامی ــدی و ی ــاس بـ ـرای گاو عل ــف من یش ــود بـ ـرای م ــا ه ــم س ــقف
من یشــود .بــا ناامیــدی من یشــود بـیکاری را مهــار کــرد و فکــری بـرای
اقتصــاد کشــور کــرد .ناامیــدی بـرای کســی نــان من یشــود ،قاتــق نانــش
هــم من یشــود ،قاتــل جانــش چـرا .مه متــر از اینهــا در مســائل سیاســی
ه ــم ناامی ــدی راه ب ــه جای ــی من یب ــرد .برعک ــس ب ــا امی ــدواری م یش ــود
ف ــردای هب ــر را س ــاخت .غ ــر زدن اگ ــر در ح ــد من ــک باش ــد خ ــوب
اســت؛ زندگــی را ملیــح میکنــد .بیــش از آن امــا ســم مهلک یســت
کــه آدمــی را گرفتــار مــی کنــد .گرفتــار هــم کــرده.
م ــا روزه ــای تل ــخ و س ــیاهی را پش ــت س ــر گذاش ــتهامی .بیانص ــاف
اســت هــر کــه بگویــد اوضاعمــان روز بــه روز هبــر نشــده .یــک روزی
در ایــن مملکــت ســیاهزخم و دیفــری و حصبــه کـوالک میکردنــد.
س ــالی ی ــک ب ــار پل ــو ه ــم کس ــی منیتوانس ــت خب ــورد .گرس ــنگی و
فقــر و فاقــه بیــداد م یکــرد .صدســال قبــل را ول کنیــد ،مهــن دهــه
ش ــصت یادت ــان رفت ــه؟ از ه ــر حی ــث حس ــاب کنی ــد ام ــروز هب ــر از
یهــای نوســتالژیک بــه شــدت
دهــه شــصت اســت .مــن از ایــن باز 
یه ــا باع ــث م یش ــود حقیق ــت اش ــیاء را نبینی ــم.
ش ــاکیام .ای ــن باز 
گذش ــته در ج ــای خ ــودش نیک ــو ب ــود ام ــا ام ــروز هب ــر اس ــت از
گذش ــته بالش ــک .بگذاری ــد ب ــه ترتی ــب بگ ــومی .ده ــه هفت ــاد هب ــر
از ده ــه ش ــصت اس ــت ،ده ــه هش ــتاد هب ــر از هفت ــاد ،ن ــود هب ــر از
هشــتاد ...چ ـرا ه ـزار و چهارصــد هبــر از ه ـزار و ســیصد نباشــد؟
م ــن از جای ــی پ ــول نگرفتـ ـهام ت ــا مملک ــت را فوقالع ــاده خ ــوب و
دوستداش ــتنی و زیب ــا تصوی ــر کن ــم .روزنامهن ــگارم و ب ــه اقتض ــای
ای ــن ش ــغل پ ــر دردس ــرم از اوض ــاع و اح ـوال مملک ــت خ ــر دارم .از
باقــی جاهــای دنیــا هــم خــر دارم ،کمابیــش .بـرامی واضــح و مربهــن
یســت .شــاید بگوییــد مهینقــدری
اســت کــه اوضــاع مــا رو بــه هببود 
کــه اوضاعمــان خــوب شــده دزدهــا هــم فربهتــر شــدهاند و شــدیدتر
ظتــر میدزدنــد ...باالخــره هــر کــه گریــزد ز خراجــات شــهر/
و غلی 
جورکــش غــول بیابــان شــود.
ناامیدی بد اســت ،اما بدتر از آن کســانی هســتند که عنی آیه یاس
فه ــای چ ــون زهرمارش ــان
ح ــس و ح ــال بقی ــه را میگرین ــد و ب ــا حر 
انگیزهه ــا را ک ــور میکنن ــد و نی ــش و کنای ــه م یزنن ــد .کار منیکنی ــد
نکنید ،الاقل خنده را بر لبها خنشــکانید و امید را در دهلا نکشــید.
یســت .تصویــر
بیشــر از هــر کــس دیگــر خطــامب بــه مهــکاران رسانها 
یه ــا و نارس ــاییها مبالغ ــه
ام ــروز را وارون ــه نش ــان ندهی ــد و در بد 
نکنیــد .تــا خــدای حممــد هســت امیــد هــم هســت و م یشــود ب ـرای
روزهــای خــوب و خــوش و پــر از صلــح و امنیــت و رفــاه و ب ـرادری
تــاش کــرد .درســایه امیــد اســت کــه م یشــود بــه صلــح رســید وگرنــه
ناامیــدی و جنــگ قــوم و خویشــند.
خملص مشا سردبری
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امید تنها راه نجات
من است /نیست

تصویرگر :احسان غالمی
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اول انقــاب ،از تلویزیــون،
تئاتری پخش شــد به
اســم دیکته ،که متنش را
غالحمســن ســاعدی نوشته
بــود .پرویــز فنـیزاده هم
خدابیامــرز -در آن بــازیمیکــرد .علریضــا جملل
هــم فکــر کنــم بــود .تئاتر
درباره مناســبات عجیب و
غریــب یــک زندانــی -مثال
سیاســی -بود با بازجوش.
از روی حافظــه دارم نقــل
میکنم و ممکن اســت
اشــتباه کنم .خبصوص
اینکه حفیظ نیســتم و از
مهــن دیــروز و پریــروزم هــم
چیــزی بــه خاطــر ندارم
چه برســد به ســی و شــش
ســال پیش .اما این تئاتر
بــه دلیــل مهمتریــن دیالوگش
در خاطرم ثبت شــده.
در اواخــر قصــه بازجــو
دیکتــه میکنــد و زندانــی
روی ختته ســیاه مینویســد.
ســر یک مجله بازجو و
زندانی کالهشــان توی
هــم مـیرود .بازجــو دیکته
میکنــد کــه "امیــد تنها
راه جات من اســت" و
زندانی روی ختته مینویســد
"امیــد تنهــا راه جنــات مــن
نیســت" .من ســنی نداشــتم
و طبیعــی بــود کــه فــرق ایــن
اســت و نیســت را نفهمم.
فــرداش معلممــان آقای
عطارد ،توی مدرســه حبث
تئاتر را پیش کشــید و
گفــت فــرق مــا بــا چپیها/
تودهایها مهنی اســت که
آهنــا میخواهنــد امیدمان
را ناامیــد کننــد .میخواهنــد
القــا کننــد کــه امیــدواری را
ســاواکیها و حکومتیها
تــوی کلهمــان کردهاند...
مجلــه آقــای عطــارد عنی
نقش فیالشــجر در ضمریم
حک شــد که "انســان به
امید زنده اســت ".نپرســیدم
که مشــکل چپیها با
امید چیســت؟ روم نشــد
که بگومی منظور ســاعدی
را نفهمیــدهام .بقیــه بچههــا
هــم طــوری وامنــود کردند
که مشــکلی ندارند و
حرفهــای آقــای عطــارد را
خــوب و کامــل میفهمنــد.
من هم ســر تکان دادم

و اما نامههای مشا.
امروز دوستامن منعم
کردهاند از مقدمه
نویسی برایزگوند.
گفتندمهنیسرمقاله
و پرمیکفایت
میکند.نقلیهم
از پیغمرب آوردند
خطاب به ابوهریره
که یک روز در
میان به دیدار من
بیا تا حمبت زیاد
گردد .من هم
عنی ابو هریره اگر
بنا باشد هر روز
سرتان ار درد بیاورم
و هرجای خالی
کرگدن ار سیاهکنم
البدحوصلهتان
سر میرود و دیگر
دلتان برامی تنگ
منیشود .جدل
با سخن حق
نکنم.توصیهشان
ار میشنوم و
مهینجافیالفورقلم
درمیکشم و هیچ
منیگومی.گفتنیها
ارجلوترگفتهام.
بپردازم به نامههای
مشا.
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«قلبسگی»
میخاییلبولگاکوف
ترمجهآبتنیگلکار
نشرماهی
ازتندترینمتونی
که در نکوهش
کمونیسمنوشته
شده است میتوان
به داستان «قلب
سگی» اشارهکرد.
داستان روایت
زندگی سگیکتک
خورده و خیابانی
استکه طی یک
عمل جراحی توسط
دکرتفیلیپوویچبرای
تبدیلکردنش به
انسان به موجودی
نیمه انسان با
خصایل یک سگ
تبدیل میشود و
بعد از خوگرفنت
با شرایط جدیدش
پزروشنفکری
میگرید و با حزب
کمونیستمهراه
میشود و برای خود
دکرت هم حرفهای
قلنبهسلنبهم یزندو
او ار هتدید میکند
کهاگرساختمانش
ار در اختیار تودهها
نگذارد او ار لو
میدهد.درهنایت
دکرتتصمیم
میگرید او ار به
شکل قبل یعنی مهان
سگ ولگرد برگرداند
و در این بنی ما با
شرایط و اتفاقات
روسیهکمونیستی
کم و بیش آشنا
میشومی .از این
داستان در روسیه
فیلمیهمساخته
شده است ولی نثر
بولگاکوفبهعنوان
یکی دیگر از بزرگان
ادبیات روس چیز
دیگری است.

درباره کتابگردی امسال
 احمد مسجد جامعی
سال گذشته که ب رای بار خنست پیشنهاد
روز کتابگردی در ادامه هت رانگردیها
داده شد ،ارتباط این دو از نگاه رسان هها
پنهان مناند و در گفت هها و خربهای
روزهای بعد این مضمون به بیانهای
خمتلف آمد که «هت رانگردی به
کتابگردی رسید» .هت رانگردی در واقع
دو خبش متفاوت موضعی و موضوعی دارد .در رویکرد موضعی،
خبشی از شهر مورد بازدید ق رار م یگرید؛ مثال عودالجان یا دروازه
غار .در رویکرد موضوعی هم بنا به یک موضوع خاص،
خب شهایی از هت ران را بازدید م یکنیم یا به دیدار شخصی تهای
برجستهم یرومی.مثالهایهت رانگردیموضوعی«تکی هگردی»
و «شعرگردی» است که اولی دیدار از تکایای قدمیی ری و هت ران
و مش ریان است که معموال در چند هفته اجنام م یشود .دومی هم
دیدار با چهرههای برجسته شعر کشور ،یادمانها ،اجنم نها و
خان ههای شعر و شاع ران است .کتابگردی هم از مهان سنخ و
جنس هت رانگردیهای موضوعی است که هم به ناش ران قدمیی و
شناخت هشده م یپردازد که جزو خاطرههای شه رند و هم به
کتابفروش یهایحملیوهمبهناش رانجدیدکهای نهانیزجزو
سرمای ههای فرهنگی ملی و حمل یاند .کتابگردی ب رنامه دیدار با
مهه این ع زی زان است ،منتهی یک دعوت مهگانی ب رای این دیدار
هم هست ،یعنی در عنی حال مهه را به این گردش ف رام یخ واند.
نیت اصلی هت رانگردی از یک سو ،فهم ب یواسطه و شناخت
هبرت مسائل و مشکالت در کنار گ زارشهای دستگاهها و
یربط است و از سوی دیگر ،به میدان آوردن خود
م راجع ذ 
مردم ب رای امور م ربوط به خودشان در شهر .بناب راین ،هت رانگردی
پشت کردن به شیوه مدی ریت از باال و آم رانه است .کتابگردی
هم مهنی مقصد و مقصود را دنبال م یکند و م یخ واهد
با رجوع به خود مردم و گروههای خمتلف دست اندر کار
فرهنگ ،مشکالت این حوزه را به یاد آنها بیاورد ،بلکه به
طور خودجوش و مردمی راهح لهایی هم ب رای آنها به دست
بیاید .مهنی خصلت مردمی کتابگردی باعث شده بود که اهل
فرهنگ و هنر و سینما و رسانه و ن ویسندگان و ناش ران ،خود
پیشگام و مت ولی این امر شدند و هر روز این فرخ وان را یادآوری
و تک رار کردند و مردم و مسئوالن را به این حرکت فرهنگی
ف راخ واندند .درست به مهنی دلیل بود که برخی از مسئ ولنی ب رای
خنستنی بار ،نه در سال نها و جمامع رمسی ،بلکه در کوچه و
خیابان و مغازه با کتابفروشها و کتابخ وانها و اهل فرهنگ
روب هرو م یشدند و به گف توگو م یپرداختند .بناب راین ،حضور
منایندگان مردم و مدی ران سطوح خمتلف نیز در واقع پاسخی به
این دعوت مردمی بود .یعنی قدرت حرکت مردم ،مسئوالن و
مدی ران را هم به مه راه خود به میدان آورد.
البته این ف راخ وان مدعی حل ی کروزه مسائل نشر و کتاب
نیست ،اما دس تکم یادآور مسائل و مشکالت بسیار
آنهاست .روشن است که حل برخی از این معضالت به آسانی
ممکن نیست و حتی از عهده ت وامنندت رین دول تها ب ه تنهایی
ب رمن یآید .این است که دوباره یادآوری م یکند ب رای حل آنها
بایدبهپشت وانهمردمیواتکاین ویسندگانوناش رانوهنرمندان
و تشک لهای آنان فکر کرد.
از دیگر برکات روز کتابگردی ،تبدیل شدن بسیاری از
مغازههای کسب و کار ناش ران به پاتوقهای فرهنگی و هنری
بود که با حضور م ولفان و مرتمجان و هنرمندان و سینماگ ران
و اصحاب رسانه جلوهای خاص یافت و الگ ویی ب رای سایر
حوزهها و روزهای دیگر در سال شد.
از جت رب ههای امسال که ب رامی تازگی داشت ،ابتکارات ناش ران
و کتابفروشان ب رای این روز خاص بود .مثال یکی از آنها به
مناسبت روز کتابگردی در 28آبان 28،درصد به مش رتیانش
ختفیف م یداد و دیگری  10درصد به ختفیف هفته کتابش
افزوده بود.
اما دیگر نکته قابل توجه در مورد روز کتابگردی ،اتفاقی بود
که در م راسم جایزه جالل آ ل امحد افتاد؛ هر چند شاید توجه
خیل یها را ب رنینگیخته باشد .ب رای من ،نکته جالب ،ستایش
و متجید دو سه نفر از ن ویسندگان برگ زیده این جایزه از ناش ران
آثارشان در کنار اساتید و خان وادهشان بود .این ستای شها را
نباید فقط در معنای اخالقی فهمید؛ ای نها را در عنی حال باید
به معنای توجه اهل قلم به معضل نشر و فروش کتاب تلقی
کرد که یکی از هدفهای روز کتابگردی ،حل آن بود.

کمی سیاست

آقای نظربایف افتخار میدهد

ظاهرا نظربایف واقعیت مرگ را پذیرفته ،در حالی که شش سال پیش
از دانشمندان خواسته بود اکسیر جاودانگی را برایش کشف کنند
 رها حقیقی

یک .به حق چیزهای نشنیده! نظربایف  ۷۵ساله قزاقستانی ،در حضور
کارمندان دولت اعالمکردکه بعد از  ۲۵سال ،از ریاستمجهوریکنار
میرود و راه ار برای جاری شدن خون تازه مهوار میسازد .البته آقای
نظربایف نگفته کی و چطور بعد از ربع قرن کنارهگریی میکند ،اما
حتی خرب متایل به کنارهگریی روسای مجهور کشورهای آسیانه میانه
خودش اتفاقی مهم است« .اُف»های این منطقهکه بازماندگان شوروی
کمونیستی بوده و هستند ،دولتهای اقتدارگرایی ار به وجود آوردندکه
بیشرت مضحکهای از دموکراسی ار به منایش میگذاشت.
نظربایف از سال  ،۱۹۸۹قبل از فروپاشی شوروی سابق ،خنست به
عنوان رهرب حزبکمونیست و از سال  ۱۹۹۱به عنوان رئیسمجهور بر
قزاقستان حکمرانیکرده است .در سال  ۲۰۱۱الحیهای تصویب شدکه
بر اساس آن ،نظربایف رهرب ملت خوانده شد و اجازه یافت از حمدودیت
ریاستمجهوری پس از دو دوره متوالی مستثنا و بتواند تا آخر عمر دائما
انتخاب شود .او آخرین بار در آوریلگذشته باکسب  ۹۸درصد آ ار بار
دیگر رئیسمجهور قزاقستان شد.
اوکه بعد از ربع قرن ریاستمجهوری شدیدا احساس دموکرات بودنکرده،
در جلسه هیات دولت هشدار داده در کشورش جایی برای منصب
مادامالعمر وجود ندارد و مدیران ارشد نباید فکر کنند غریقابل تغیری
هستند .آقای نظربایف در حالی در جلسه هیات دولت از بازنشستگی
قریبالوقوع خودگفتهکه قزاقستان دچار حبران شدید اقتصادی است و
نرخ رشد اقتصادی اینکشور تنها یک درصد است .او در این جلسه وزیر
اقتصاد ار هم هتدید به برکناریکرد.
نظربایفگویا باالخره توانسته با واقعیت مرگکنار بیاید .او شش سال
پیش از دانشمندان خواسته بود اکسری جاودانگی ارکشفکنند!
دو.گروهی از تروریستها به پاریس محلهکردند و حدود  ۱۳۰فرانسوی
ار کشتند .اینکه رسانهها با سرعت برای اشتهای سرییناپذیر مردم
ک طرف ،اینکه هشتگهای مربوط به این اتفاق
خوراک هتیه میکنند ی 
در شبکههای اجتماعی با سرعتی نزدیک به سرعت نور تولید میشود
هم یک طرف ،انبوه حتلیلهای عجیب و غریب خودش داستانی شده.
پس مهه این حتلیلها موج م یزند .مهه سعی میکنند
میل به فرهیختگی در ِ
با حتلیل خود نشان دهند چقدر بقیه درگری سطح اتفاقات هستند و
نگاه عمیق او ار ندارند! مهه مهدیگر ار به توهم توطئه متهم میکنند اما
خودشان این تومهات ار تولید میکنند.
اصال صربکنید ببینم! توهم توطئه؟ این عبارت معنایی منفی دارد ،اما آیا
واقعا مرز بنی واقعیت و توهم چیست؟ چطور میشودگفت توطئهای در
کار بوده یا توهم آن توطئه بر زبانها جاری است؟ اصال مگر میشود در
این جهان جنگزدهکه بر سرخط خربها خلق شده ،توهم ار از واقعیت جدا

کرد؟ اما یک چیزی ار منیتوان انکارکرد؛ رسانهها بزرگترینکاسبان انواع
توهم و واقعیت توطئه هستند .به مهنی دلیل هی خربهای حاشیهای و آمار
حبثبرانگیز ارائه میکنند تا با تگ  Paris Attackخربهای بیشرتی
کلیک خبورند و آمار بازدیدکنندگان باالتر برود .مثال؟ این اتفاق ،خونبارترین
اتفاق در پاریس بعد از جنگ جهانی دوم است .برای اولنی بار بعد از
جنگ جهانی دوم در فرانسه مقررات منع عبور وضع شده .رسانههای
آمریکایی همکه به وظیفه روتینشان ،یعنی قهرمانسازی و ضدقهرمانسازی،
مشغولند :مغز متفکر محالت تروریستی یک روز پس از حادثه در حال
خوردن ویسکی دیده شده است یا  ۱۱ماه روی طرح تروریستی  ۱۳نوامرب
کار شده .نتیجه این خربها میشود حتلیلهای ریز و درشت:کار خودشان
بوده،کار آمریکا بوده ،داعش میخواهد اروپا ار فتحکند.
دیروز در خربها آمده بود ،نظامیان روس هنگام پرتاب موشک به مواضع
داعش ،قبل از شلیک ،روی بدنه مینویسند هدیهای از طرف پاریس!
شاید زمانی که یکی از اولنی کتابهای مهم پستمدرن یعنی کتاب
«وضعیت پستمدرن» منتشر شد ،حرفهای ژان بودریار برای ما خیلی
اغ ارقآمیز به نظر میرسید ،اما واقعیت این استکه حق با بودریار بوده.
به قول دیالوگ اکثر فیلمها و سریالهای ایرانی ،آدم قاطی میکند چی
درست است چی غلط .انگار اصال واقعیتی درکار نیست.
سه .در چهلمنی ساملرگ ژنرال فرانچسکو فرانکو ،کلیساهای اسپانیا
مراسم یادبود ویژهای به یاد این دیکتاتور نظامی اسپانیایی برگزار میکنند.
این اتفاق با انتقاد شدید صدها نفر از بستگان ه ازران نفریکه در جریان
جنگ داخلی اسپانیا و حکومت  ۳۶ساله فرانکو کشته و یا ناپدید
شدند ،مهراه شده است .در یک هفتهگذشته دستکم  ۱۶کلیسا به
افتخار فرانکو مرامسی برگزارکردند؛ از مجله در مکانیکه زندانیان سیاسی
درگوری دستهمجعی در آنجا دفن شده بودند.
نیوس آلوارس بهکمکگروههای داوطلب توانست بقایای پدربزرگش ارکه
بعد از جنگ در یکی از زندانهای فرانکو اعدام شده بود ،پیداکند .حاال
او به شدت از دستکلیساها ناراضی است .او در این زمینهگفته است:
"از عملکردکلیساهاییکه برای فرانکو جملس یادبود برگزارکردند ،خشمگنی
هستم.کودکانوساخلوردگانزیادیهستندکهمستحقاینخدماتهستند".
بیوه  ۶۰سالهای از مادریدکه خودش ار یک مسیحی متامعیار میداند،
کسانی ارکه احساس میکنند الزم است برای ژنرال فرانکو مراسم یادبود
برگزار کنندُ ،دگم میخواند .از آنسو ،سخنگوی «بنیاد فرانچسکو
فرانکو»گفته آقای ژنرال اسپانیا ار از مصائبکمونیسم دور نگه داشت
و در دهههای  ۵۰و  ۶۰میالدی حتول اقتصادی ار درکشور رقم زد .او
پا ار از این هم فراترگذاشته و مدعی شده استکسانیکه امروز از ژنرال
انتقاد میکنند ،آزادی بیان خود ار مدیون فرانکو هستند!
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گزارش اقلیت

دانشمندان میتوانند به درک دلیل خشونت و ترور
و یافتن راهحل برای آن کمک کنند
 دکتر مهدی زارع

پنجشنبه  21آبان  94در جنوب
منطقــه شیعهنشــن بــروت و
مجعهشــب  22آبــان  94در
پاریــس محــات تروریســتی داعــش
بــه مــردم بیگنــاه -کــه از دیــدگاه
آنها اتباع و مهکاران دمشنانشــان
بــوده و هســتند! -مــوج خــری
مهمــی در دنیــا اجیــادکــرد .عــاوه بــر ای نهــا یکشــنبه 10
آبــان  1394مهــن گــروه تروریســتی بــا ســاقط کــردن
هواپیمــای مســافربری روســیه بــا  224سرنشــن در
صح ـرای ســینای مصــر جنایــت دیگــری ار رقــم زد کــه
س ـراجنام دولــت روســیه نیــز در روزهــای بعــد از محــات
تروریستی پاریس ،ماهیت تروریستی سقوط این هواپیما
ار تأییدکرد .در روزهای اول بعد از رخداد این جنایات
علیــه مــردم بیدفــاع ،طبیعتــا ســخنان ره ـران سیاســی
کشــورهای یادشــده بــر تالفــی موضــوع و از بــن بــردن
س ـریع پدیــده داعــش متمرکــز شــد .محــات هوایــی کــه
روســیه و فرانســه بــه شــهر «رقــه» (مقــر اصلــی داعــش در
ســوریه) در هفتــه بعــد از محــات تروریســتی پاریــس اجنــام
دادند برای مقابله با عاملنی و مسببان این حوادث بود.
ولــی آیــا صرفــا بــا مببــاران رقــه م یتـوان بــه مقابلــه بــا داعــش
پرداخــت و از نتیجــه مثبــت آن مطمئــن بــود؟ امهیــت ایــن
پرســش از آ نجــا ناشــی م یشــود کــه مســببان ح ـوادث
پاریــس ب ارســاس گـزارش پلیــس فرانســه عمدتــا از فرزنــدان
نسل دوم مراکشیهای مهاجر به بلژیکند و اکث ار متولد
و بزرگ شده حومه بروکسل(پایتخت بلژیک) و درواقع
شــهروندان احتادیــه اروپــا بــه مشــار میرونــد .طبیعــی اســت
کــه ایــن س ـوال اجیــاد شــود کــه چ ـ ار گروههــای تروریســتی
اعضای خود ار از میان فرزندان عرب/مسلمانان مهاجر
به اروپای غربی انتخاب میکنند؟ چگونه استکه این
تروریس ـتها کــه متــام دوران حتصیــل و شــکلگریی
شخصیتشــان در نظــام آمــوزش و پــرورش اروپــا بــوده،
اکنــون جــذب ســازمانی تروریســتی شــدهاند کــه از
یهــای دنیــای معاصــر پــروی
متحجرتریــن ایدئولوژ 
میکند؟
نگارنــده در یادداش ـتهای قبلــی خــود بــه مســئله
خشکســالی ،گرمشــدن زمــن و تغی ـرات اقلیمــی در
خاورمیانه -بهویژه در ناحیه سوریه و عراق طی سالهای
 2000تا -2010در اجیاد بسرت و اقلیم مناسب برای
شکلگریی جنگهای منطقه و پدیدهای به نام داعش
اشــاره کــرده اســت .ولــی ایــن مســئله کــه جــذب نــرو از
تهــای مهــم غــرب اروپــا -ماننــد
اروپــا و حاشــیه پایتخ 
بروکســل -بـرای گــروه تروریســتی داعــش صــورت بگــرد،
مسئله بغرنج و پیچیدهای است و منیتوان آن ار با یک
دلیــل وگـ ازره یکخطــی (خشکســالی و تغیــر اقلیــم در
خاورمیانه) توجیهکرد؛ چراکه در غرب اروپا خشکسالی
ماننــد خاورمیانــه بــروز پیــدا نکــرده اســت.
پسزمینههــای فرهنگــی و اجتماعــی جــذب فرزنــدان
مهاجران مســلمان مشال آفریقا بهگروههای تروریســتی ار
بایــد در آنچــه در دهههــای گذشــته در جوامــع اروپایــی
و مــدرن رخ داده ،جس ـتوجو کــرد .چــه چیــز موجــب
حاشیهنشینی فرزندان عرب/مسلمان مهاجر در جوامع
میزبــان شــده اســت؟ بــه منظــور یافــن ارهحــل بـرای چنــن
موضــوع پیچیــدهای ،س ـواالتی از ایــن دســت ار م یت ـوان
از جامعهشناســان ،تارخیدانــان ،متخصصــان جغرافیــای
سیاسی و مردمشناسان و روانشناسان اجتماعی پرسید.
پاسـخهایی کــه ایــن متخصصــان میدهنــد ،ارهح لهــای
مطمئــن و قابــل قبولــی هســتند کــه م یت ـوان در اختیــار
تصمی مســازان و تصمی مگ ـران ق ـرار داد .حــال اگــر ایــن
ارهحلها به پیچیدگیهای چننی موضوعاتی نپردازند و
نگاهی درازمدت نداشته باشند ،صرفا به برخورد پلیسی
و نظامی (که در جای خود مهم و الزم است) حمدود
خواهند شد .حتی برای موثر بودن مبارزه علیه تروریسم

در زمینههــای پلیســی و نظامــی هــم بایــد از دانشــمندان
کمــک گرفــت .علــم و فنــاوری اســت کــه میتوانــد هــم
دالیــل چنــن هتدیــدی در ســطح بنیاملللــی ار نشــان
دهــد و هــم ارهح لهــای پایــدار و بــا کمرتیــن هزینــه (و
البتــه درازمــدت و مههجانبــه) ار در اختیــار سیاســتمداران
شهــای
ق ـرار دهــد .مطالــب منــدرج در نش ـریات و گزار 
رســانههای بنیاملللــی و فرانســوی بعــد از فروکــش کــردن
اولیــه اخبــار محــات تروریســتی (بهویـژه محــات پاریــس)
نشــان میدهــد کــه اصحــاب رســانه نیــز بعــد از امتــام
«اخبــار فــوری» در روزهــای اول حادثــه ،بــه س ـراغ
تارخیدانان ،متخصصان جغرافیای سیاسی ،روانشناسان
و «جامعهشناســان متخصــص مهاجــرت» رفتهانــد و از
آ نهــا پرســیدهاندکــه دلیــل ایــن اتفاقــات چــه بــوده اســت.
ایــن دانشــمندان هســتند کــه میتواننــد هبرتیــن پاسـخها ار
ف ارهــمکننــد.
نگارنــده تردیــد نــدارد کــه حتــی قبــل از ح ـوادث آبــان
 94نیــز در کشــورهای پیش ـرفتهای ماننــد بلژیــک
و فرانســه ایــن پرســش از جامعهشناســان و ســایر
متخصصــان ایــن حوزههــا پرســیده شــده اســت و آ نهــا
در پروژههــای پژوهشــی و بررسـیهای میدانــی خــود بــه
دالیــل و زمینههــای جــذب بعضــی فرزنــدان مهاج ـران
عرب/مســلمان در اروپــا بــه گروههایــی ماننــد داعــش
پرداختهانــد .ای نکــه چ ـرا جوامــع اروپایــی منیتواننــد
مســلمانان تــازهوارد را بــه جامعــه اصلــی خــود جــذب
کننــد و آ نهــا بــه حاشــیه رانــده م یش ـوند ،در چنــن
بررس ـیهایی مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت .فقــط
پیچیدگــی موضــوع آنجاســت کــه ایــن اتفاقــات سـریع
و پشت سر هم رخ دادهاند و سیاستمداران نیز جمبور
به اقدامات سـریع و ضربتی بودهاند تا نشــان دهند که
در مبــارزه علیــه تروریســم قاطعنــد و منیتواننــد صرفــا بــه
اقدامــات درازمــدت اکتفــا کننــد.
نکتــه دیگــر ایــن اســتکــه در مهــه دنیــا الزامــا ایــن حــرف
و نظــر دانشــمندان نیســت کــه بــه کرســی مینشــیند
و اجرایــی م یشــود .سیاســتمداران ممکــن اســت از
خبشهایــی از نتایــج دســتاوردهای دانشــمندان (کــه
مهسو با نظر خودشان است) استفاده کنند و چهبسا
یهــای خــود
شهــای مهــم دیگــری را در تصمیمگری 
خب 
وارد نکننــد.
دانشمندان معموال از مظلومترین و حمجوبترین قشرهای
جوامعنــد .هــر چقــدر از نظــر آ نهــا در حــل معضــات
دنیــای امــروز (در زمینــه مــورد حبــث :مبــارزه علیــه تروریســم
و خش ـونت) بیشــر هبرهگــری شــود ،مســلم اســت کــه
نتایج قابل اعتنا و مطمئنی به دست خواهد آمد.

مردم و روزنامهها
در قطار
 پژمان موسوی

بیست و یکمنی دوره منایشگاه مطبوعات ،درکنار اخبار
ریز و درشت و حاشیه و منتهای ف اروانی که داشت،
حامل یک خرب مهم هم بود؛ خربیکه میتواند در صورت
اجرای درست ،نهتنها خبشی از خماطبان ار با مطبوعات
پیوندی دوباره دهد ،که میتواند منجر به باال رفنت سرانه
مطالعه نشریات مکتوب در جامعه هم بشود .خرب از این
قرار بود« :شرکت مح لونقل ریلی رجا و معاونت مطبوعاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور توزیع روزنامهها و
جمالت سراسری در قطارهای بنیشهری ،تفامهنامه مهکاری
امضا کردند ».طبق آنچه حسن موسوینژاد ،مدیرعامل
شرکت مح لونقل ریلی رجا در حاشیه این منایشگاهگفت،
مسافران سالها مطبوعات اردر قطارهای مسافربری مطالعه
میکردند اما به مرور زمان بعضی از روزنامههاکنار رفتند و
تعدادکمی از آنها باقی ماندند؛ اشاره آقای موسوینژاد به
روزگاری استکه نشریات جدی و حرفهای میزبان مسافران
از مبدا تا مقصد بودند و مسافران فرصت داشتند در طول
مسری ،یک روزنامه یا جمله خوب ار مطالعهکنند و احیانا
خماطب آن شوند؛ رویکردیکه در طول سالهایگذشته
چرخشی 180درجهای پیدا کرده و بهتدریج روزنامهها
و جمالت «بیخاصیت» که کوچکترین جذبهای برای
خماطب و احیانا افزایش سرانه مطالعه ندارند ،جایگزین آنها
شدهاند .اینگونه بودکه روزنامههاییکه در طول این سالها-
حتی احیانا این روزها -درکوپههای قطارهای بنیشهری
توزیع میشدند ،یا «سفره» میشدند یا حداکثر برای حل
«جدول» از آنها استفاده میشد.
امروز اما روزگار دیگری است؛ نشریات مستقل و غریدولتی
به مدد شرایط جدیدیکه درکشور مستقر شده ،آزادی
عمل بیشرتی برای فعالیت دارند و نشر ِ
یات معترب نزدیک به
دولت نیز شرایط هبرتی ار نسبت بهگذشته سپری میکنند.
این موضوع در کنار تفامهنامهای که ذکرش رفت ،شرایط
امیدوارکنندهای ار به وجود آورده استکه وقت مسافران از
مبدا تا مقصد ،دیگر هدر نرود و به بطالت نگذرد و آنان
این فرصت ارداشته باشندکه حتی در صورتیکه هیچگاه نیز
خوانندهمستمرودائمیمطبوعاتنبودهاند،بهمطالعهآنها
ترغیب و احیانا خواننده «دائمی» نشریات مکتوب شوند.
به هر حال باید پذیرفتکه خبشی از مردم به دالیل خمتلفکه
مهمترینش شاید درگرییهای روزمره زندگی است ،هیچگاه
خماطب «جدی» و «پیگری» مطبوعات نبودهاند و به دلیل
«ناآشنایی» باکارکردهای روزنامهها و جمالت ،عالقهای هم
به تغیری این مناسبات ندارند ،اما در عنی حال از آنجایی
که از قدمیگفتهاند و شنیدهامیکه «در سفر باید شناخت»!
شاید بتوان امیدوار بودکه این مواجهه مردم با روزنامهها و
جمالت هم بتواند زمینه حداقلی «شناخت» ار فراهم آورد
و به تغیری نگرش مردم به اینکاالهای فرهنگی منجر شود.
از سوی دیگر از کنار این موضوع نیز منیتوان بهسادگی
گذشتکه خبش زیادی از مسافران قطارهای بنیشهری ار
طبقه متوسط و عامه مردِم شهرستاننشنی تشکیل میدهند
و این یعنی طبقهایکه خیلی روزنامهخوان نیست و ِ
فرصت
سفر میتواند طیف جدیدی از خماطبان بالقوه ار نیز به
خماطبانی بالفعل تبدیلکند .حاال بعد از این تفامهنامه «ما»
میمانیم و «وزارت فرهنگ»؛ «ما» برای حرکت به مست
مردم و مطالباتشان و بازتاب آنها در روزنامهها و جمالت
و «وزارت فرهنگ» برای انتخاب و گلچنی درست و
مسئوالنه مطبوعات آگاهیخبش و اطالعرسان برای توزیع
در قطارهای مسافری بنیشهری .اگر ما بتوانیم از این فرصت
کهگویا قرار است نصیب  12تا  15روزنامه و جمله شود،
بهخوبی هبره بربمی و خماطبان جدیدی اربرای نشریات مکتوب
دست و پاکنیم و وزارت فرهنگ و شرکت رجا هم بتوانند
با انتخاب درست روزنامهها و جمالت ،نقش تارخیی خود ار
بهدرستی ایفاکنند ،میتوان امیدوار بودکه در بدترین شرایط
خماطبانی یکشبه اما به دفعات و در هبرتین حالت خماطبانی
دائمیوپیگری،میزباننشر ِ
یاتمکتومبانشوند.میماندیک
نکته مهمکه ضرورت پیگریی این تفامهنامه از سوی اهالی
مطبوعات و رسانه است تا این تفامهنامه هم مانند بیمشار
تفامهنامه دیگر به بایگانی تاریخ نرود و فرصتی برای ظهور و
بروز بیابد...
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تروریستها از کجا میآیند؟

حرفه؛ روزنامهنگار

که فهمیدم اما راســتش
را خبواهیــد تــا مهــن اآلن
نفهمیــدهام .البتــه یک
چیزهایــی مهــان موقــع و ایــن
موقع به عقلم رســیده اما
لــب مطلــب را نفهمیــدهام.
مهینطوری از روی شـواهد
و قراین به نظرم اشــکال
کار بــه امیــد برمنیگــردد
بلکــه بــه "تنهــا راه جنــات"
برمیگــردد .از ایــن حیــث
مومنــن هــم اعتقــادی به
تنهــا راه جنــات ندارنــد.
امیــد هــم عــن تــوکل ،بی
اقــدام عملــی فایــده ندارد؛
راهگشــا هم نیســت" :با
توکل زانوی اشــر ببند".
اما مشــکل فقط به چپیها
برمنیگردد .ســاعدی با
تودهایها حشــر و نشــر
زیاد داشــت .زندان هم
رفتــه بــود .امــا بیــش از آنکــه
چپ بوده باشــد روشــنفکر
بــود .بــه نظــرم او ناامیــدی
را از روشــنفکرها ارث برده
بــود نــه از چپیهــا .بیــش از
چپیها روشــنفکرها هســتند
که از امید بدشــان میآید.
از یــک جایــی ناامیــدی
مهزاد روشــنفکری شــده
و بیخ ریشــش چســبیده.
حرفم حمققانه نیســت،
مهه داســتانها و مقالهها
را هــم زیــر و رو نکــردهام
اما از روی نشــانههای
دم دســتی به نظرم ختم
لــق ناامیــدی را هدایــت
در دهان روشــنفکران
ایران شکســته اســت.
قبل از او کســی به این
میزان مایوس و ســرخورده
نیســت .ســوءتفاهم نشود؛
مقام شــامخ هدایت
ســرجاش حمفوظ .خدمت
او بــه ادبیــات را منیتـوان
دسـتکم گرفت اما این
مرد بزرگ تالی فســاد هم
متاســفانه داشــته است.
مهمترین تالی فســادش مهنی
ترویج یاس و ســرخوردگی و
ناامیدی.
نامههــای هدایــت را بــه
شــهیدنورایی اگر خنواندهاید
خبوانیــد امــا قبلــش از
خودتــان مراقبــت کنید
کــه بــاد ناامیــدیاش مشــا را
نربد .پانزده ،شــانزده ســال
پیــش بــود کــه ایــن کتاب
به دســتم رســید .عجیب
کتاب به دمل نشســت.

برادرم امحد
زرینآبادی از هتران:
کرگدن سالم .مهه
چیز خوب است
و ماللی نیست
جز دوری آقای
گلمکانی.از
ایشان چ ار خربی
نیست؟ از حممد
صاحلعال هم .مشا
ما اربه نویسندگانتان
عادتمیدهید
بعدصفحهشان
ارتعطیلمیکنید
و ما ار درمخاری
میگذارید.
نسبتبهسرمقاله
متنای جاودانگی هم
نقد دارم .این نگاه
شاید در شعر و
ادبیات خوب باشد
اما با واقعیتهای
جامعه منی خواند.
واقعیتجامعه
ما این استکه
امکانات به اندازه
کافی وجود ندارم
و نباید بیگدار
به آب زد .جتربه
کشورهایپیشرفته
ار نباید ندیده
بگریمی...
از نوشتههای خوب
آقای هارون یشایایی
هم تشکر میکنم.
به شدت دلنشنی
مینویسند.
دعا میکنم خداوند
جلوی انقراض نسل
کرگدنها ار بگرید.
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«برادرانسیسرتز»
پاتریکدوویت
ترمجهپیمان
خاکسار
نشرچشمه
یکی از
شاهکارهایسبک
«وسرتن»که
شباهتهایزیادی
به داستان «موشها
و آدمها» دارد .دو
برادرجایزهبگریکه
یکی از آنها تر و
فرزتر و باهوشتر
است و آن دیگری
توپا
کمیدس 
چلفتیوخنگ
ولی درهنایت هر دو
تریاندازهایماهری
هستند و در پی
یک سفارش جدید
برای دستگریی آدم
بدهاراهیبیابان
میشوند.داستان
طنزی پنهان دارد
که در خود نام
اثر هم مسترت
است .سیسرتز به
معنی خواهران در
کنار عنوان برادران
شوخی لطیفی ار در
خود داردکه متام
روایتهایداستان
هم از آن برخوردار
است .آنها در
ادامهسفرشانمتوجه
میشوندکه آدم
بدها درواقع خود
سفارشدهندگان
هستندوکسانی
که آنها قصد
کشتنشان ار
داشتهاندانسانهای
آزادهای هستند و
با روشن شدن این
واقعیت دو برادر
تصمیممیگرینداز
حقطرفداریکنند.
کتاببرندهجایزه
بوکر است و یکی
ازخواندنیترین
کتابهایمنتشر
شده ا ستکه با
استقبالخماطبانهم
روبهرو شده.

برایاسبابکشیازطبقهچهاردهمساختمانیدر
تورنتو به تنها آپارمتان خالی هانوور با چند شرکت
ایرانی مذاکرهکردم .وقتی میخواهی پول خرجکنی
چه اشکال دارد که آن ار به هموطنت بدهی؟
عاقبتبایکیازآنهابرسرقیمتبهتوافقرسیدم
و راننده و مهکارش راس ساعت هشت صبح،
دقیق و منظم ،سرکار آمدند .اینقدری هم ابزار و
بدار با خودشان داشتند تا زیر باریکمر خم نکنند و به
ریل و سطح شی 
در و دیوار هم خش نیندازند .وقتی متام اسباب ار تویکامیون بارکردند،
رفتم باال نگاهی به آپارمتانکوچکیکردمکه یک سال و نیم ما ار مهمان
کرده بود.کمدهاش ارگشتم تا چیزی جا منانده باشد و بعد تورنتو ار مثل
شهرهای دیگریکه در عمرم رهاکرده و رفته بودم مهانجا در ایوان دلباز
آپارمتان رو به درختهای سیاهشده از سرماگذاشتم و بریون آمدم.
سه ساعتی طولکشید تاکامیون به هانوور رسید .یکی ،دو بارگم شدند
ک بار هم در
که من یدامن چ ار چون طبعا مسرییاب با خودشان داشتند .ی 
ترافیکیکهمنمن یدامنکجابود،گریکردند.علیآقایرانندهبهموبایلمزنگ
زد وگفت" :مشا همگری این تصادفه افتادین تو بزرگراه فالن؟" ما اصال
کراننده
تصادفی ندیده بودمی .و هنایتا وقتی برای چای جایی ایستادند،کم 
مدتی مفقود شدکه نیمساعتی منتظرش ماندمی تا از جاییکه من یدامنکجا
کرانندهکه سریوس نام داشت ،به منگفته بود در ایران
بود ،برگشت.کم 
استاد دانشگاهی بوده و فوقلیسانس دارد و فعال برایگذرانکار میکند
تا دوباره به رشته حتصیلی خودش برگردد .عادی هم هست .اگرکارکردن
برایکسی عار نباشد چه اشکالی دارد؟ برای خودم جتربهای مشابه پیش
نیامد اما یکی ،دو بار در تورنتو وقتی از خانه ماندن و خریه شدن به
جزوههای درسی به ستوه آمده بودم تصمیمهای انفجاریگرفتمکه بروم و
کاری پیداکنم؛ بهویژه در آن روزهاکه دالر مثل بوته هرزی قد میکشید.
برایکارگرییکنانواییرزومهفرستادمکهاحتماالچونیادمرفتهبودپیشوند
دکرت ار از جلوی امسم بردارم ،خربم نکردند و شغل دیگر آموزش فارسی به
بچههای ایرانی یک دبستان فرانسهزبان بودکه حتی به مصاحبه هم دعوت
شدم .مصاحبهکنندهکه معلم ورزش به نظر میرسید و باگرمکن روبهروم
نشسته بود ،برامی توضیح دادکه هدف از این شغل تشویق بچههای مهاجر
به حفظ آینیها و سننکشورهای مبدا استکه من هم حتت تاثری قرار
گرفتم .اما وقتی پرسید اگر بچهای سرکالس شلوغکند و بیادبیکند
چه میکنی ،پیشش اعرتافکردمکه جتربه چندانی در ای ن باره ندارم .به
هر حال ،هرچه بود ،قرار نبود من بهکاری غری از شغل خودمکه در ایران
داشتم،یعنیدندانپزشکی،مشغولشوم.
باالخره یک و دوی بعدازظهر به هانوور رسیدمی .ساختمان ما یک جمتمع
دراز افقی بود در سه طبقهکه در هر طرف یک در ورودی داشت .آپارمتان
ما اولنی آپارمتان از در چپ بود و خیلی آسانتر بود اگر اسباب و اثاثیه ار
از مهنی طرف وارد میکردمی .اگر پنجرههای بزرگ رو به حیاط باز میشد
که نور علی نور بود اما ...در اینجا اّمای بزرگی وجود داشت .طبق قانون
و طبق نوشتهایکه بزرگ روی درگذاشته شده بود ،مهه اسبابکشیها
باید از د ِر آنطرف و بدون بازکردن پنجرهها اجنام میشد؛ قانونیکه مهان
اول علیآقای راننده و سریوس ار به خنده واداشت" .معلومهکه این در
راحتتره .سریوس بپر تو پنجرهها رو بازکن ".من البته سعیکردم خیلی آرام
و مساملتآمیز برای علیآقا و سریوس توضیح بدهمکه هبرت است قانون ار
مهنیطورکه هست ،رعایتکنیم وکلهکامیون ار بچرخانیم و برومی جلوی
آن در .اما آنها فقط لبخند زدند وکار خودشان ارکردند.
دردسرتان ندهم .دقایقی بعد تعدادی از ساکننی ساختمانکه اغلب پریمرد
پریزنهای بازنشسته بودند ،دورکامیونی عجیب حلقه زده بودندکه روی
آن به زبانی آنسر دنیایی و به حروف و عالماتی دور از ذهن بزرگ نوشته
شده بود «باربری اشکان» وکارگرانی داشتکه از در ممنوعه و البته از
پنجرههایمطلقاممنوعهداشتندکارتنها ارهلم یدادندتو.علیآقاکهصف
متاشاگران ار دورکامیون دیدگفت" :میبینی دکرت؟! شرط میبندم عقل
خودشوننرسیدهاینجوریاسبابکشیکنن.واسهمهنیحریونموندهن".
حرفی نداشتم بزمن .دقایقی بعد مدیر ساختمان رسیده بود و داشت مشاتتم
میکردکه چ ار در اولنی روز حضورم قانون ار زیر پاگذاشتهام .شرح دادنش
سخت بودکه آدم خیلی وقتها در ناف مملکت خودش توی رودربایستی
هموطنش قرار میگرید ،چه برسد به اینجاکه هانوور است و در حال
حاضر بهکمک علیآقا و سریوس مجعیت ایرانیاش از دو نفر و نصفی به
چهار نفر و نصفی ارتقا پیداکرده است.
اینکه فکرکنید دو هموطن ما راضی به تغیری مسری و ادامه اسبابکشی از
در دیگر شدند ،سادهانگاری است .حتی پیشنهادکردمکه بروم ب اریشان
غذا خبرم تا جانی بگریند و از آن طرف شروعکنندکه علیآقا درآمد" :من
االنکوبیده خومن پایینه .یهکله باید برگردم تورنتو یه رستوران ایرانی قشنگ
بشینم یه پرسکوبیده رو شهیدکنم .قربون دستت دکرت .بگری سر این فرش
رو سریوس به لبه پنجره خنوره .دوباره این عجوزه پیداش میشه".
علیآقاوسریوسخیلیزوداسباب ارازپنجرههاتوانداختندوکوبیدهگویان
به تورنتو رفتند اما فکر نکردند بنده و خانواده دستکم یکسال آزگار با
متاشاگران امروز مهسایه خواهیم بود و چشم تو چشم خواهیم شد و هر
بار م ار ببینند یادکامیون رنگارنگی خواهند افتادکه نیش راننده وکمک
قانونشکنش تا بناگوش باز بود و مرد مهراهشان هم  -یعنی این مهسایه
جدید  -با متام وجودش با آنها مهکاری میکرد.

گفتوگو /آیین درویشـی

حاالت و مقامات م.امید
توگو با مرتضی کاخی درباره ریشههای امید و ناامیدی
گف 
در شعر مهدی اخوانثالث
 ساجده سلیمی
   وقتی مهدی اخوانثالث به رحمت خدا رفت ،ناشرانی که تصمیم گرفته بودند یادنامهای برای اخوان منتشر کنند،
موضوع را با مرتضی کاخی در میان گذاشتند و این کار بزرگ را به او سپردند .نتیجه این تصمیم و اعتماد شد کتاب ارزشمند
باغ بیبرگی ،یادنامه مهدی اخوانثالث .حکایت این ماجرا را کاخی در مقدمه آن کتاب با قلمی شیوا بیان کرده است .واقعیت
هم این بود که آنها تصمیم درستی گرفته بودند؛ برای حرف زدن درباره اخوانثالث چه کسی بهتر از کاخی که سالها در کنار
او بود و میتوانست به خوبی حق دوستی را ادا کند .بهخاطر همین ،در شماره ویژه امید ما نیز سراغ مرتضی کاخی رفتیم تا با
او درباره شعر و شخصیت اخوان حرف بزنیم .شاعری که اگرچه نامش امید بود اما شعرهای ناامیدانه حیرتآوری سرود و از
این حیث روایت معتبری از تاریخ معاصر را در دسترس ایرانیها قرار داد.

 یادتــان هســت اخــوان تخلــص «امیــد» را از چــه زمانــی
انتخــاب کــرد؟
در کتابهایــی کــه دربــاره اخ ـوان نوشــتهام ،اشــاره کــردهام کــه یــک
اجنمــن ادبــی در خراســان بــوده و اخ ـوان در جلســات آن شــرکت
م یکــرده اســت .یکــی از اشــخاص از او میپرســد ختلصــت
چیســت؟ پاســخ میدهــد ختلــص نــدارم .مدیــر ایــن اجنمــن ادبــی بــه
اخـوان میگویــد «امیــد» خــوب اســت و امیــد بگــذار .اخـوان هــم
پذیرفتــه و مهــن کنیــه را گذاشــته اســت.
 نام آن مدیر انجمن را به خاطر دارید؟
نصــرت منشيباشــي .در چنــد کتــاب هــم مــن نــام ایشــان را ذکــر
کــردهام .وقتــی اخ ـوان نوج ـوان بــوده ،او رئیــس اجنمــن ادبــی بــوده
اســت.
 اخــوان تــا پایــان عمــر هــم از همیــن تخلــص اســتفاده کــرد.
بــه خاطــر داریــد کــه خــود اخــوان دربــاره ایــن تخلــص حرفــی زده
باشــد یــا بــه آن اب ـراز عالقــه کــرده باشــد؟
بلــه ،تــا پایــان از مهــن ختلــص اســتفاده م یکــرد ،امــا بــه خاطــر
نــدارم چیــزی دربــاره ایــن ختلــص گفتــه باشــد .اخ ـوان البتــه نــه صرفــا
ناامیدانــه ،بلکــه شــعرهایی میســرود کــه در شــکایت از روزگار بــود
و ای ـراد میگرفــت بــه آن .تــا حــدی کــه مــن بــه یــاد م ـیآورم ،در
کتــاب «بــاغ بیبرگــی» مهــه ایــن م ـوارد را آوردهام و نظریــات اف ـراد
خمتلــف را ذکــر کــردهام .بعضــی معتقدنــد اخ ـوان ناامیــد اســت امــا
مهــه ایــن را قبــول ندارنــد و عــدهای دیگــر خــاف ایــن را معتقدنــد.
عقیــده خــودم ایــن اســت کــه اخ ـوان شــعر ناامیدانــه من یســرود بلکــه
مثــل دیگرانــی از شــاعران جرئــت و جســارت داشــت کــه از اوضــاع
و احـوال زمــان ســرودن ایــن شــعرها و بــر اســاس برداشــت درســت و
آگاهانـهاش شــعر بسـراید .عــاوه بــر ایــن ،هــر کــس ختلصــی داشــت
یــا نامــی ،بــه ایــن معنــی نیســت کــه عــن آن باشــد .ممکــن اســت -
کــه هســت  -ختلــص شــاعری «حســرت» باشــد یــا «سرشــک»؛
معنایــش ایــن نیســت کــه خننــدد و یــا فقــط گریــه کنــد .اخ ـوان بــه
شــوخی ختلص «الف .بامداد» امحد شــاملو را چیز دیگری تعریف
میکــرد!
 تخلــص اخــوان ،امیــد اســت امــا بیشــتر بــه خاطــر شــعرهای
ناامیدان ـهاش مشــهور اســت .مثــا زمســتان ،کتیبــه یــا قاصــدک.
اینهــا شــعرهایی هســتند کــه از اخــوان در ذهنهــا ثبــت شــدهاند
و در عیــن حــال نماینــده نوعــی از یــأس و ناامیــدی هــم هســتند.
ببینیــد ،تنهــا اخ ـوان نبــود کــه شــعرهایی از آن دســت م یســرود.
بســیاری از شــاعران دیگــر آن دوره نیــز بــه مهــن ســبک شــعر
میگفتنــد .مشــا حتــی در دی ـوان حافــظ هــم از ایــن دســت شــعرها
میبینیــد .اخ ـوان شــعرهایی کــه اینگونــه نیســتند نیــز دارد .بــه طــور
کلــی ،شــاعرانگی اخ ـوان در روزگاری شــکل گرفــت کــه پــس از
 28مــرداد بــود و آن اختناقــی کــه بــه وجــود آمــده بــود .اخ ـوان
هــم پیــش از آن اندیشــه سوسیالیســتی داشــت ،هــم بــه زنــدان
هــم افتــاد .در جممــوع مایــوس بــود .تــا آخــر عمــر هــم ایــن نــوع
یــاس و شــکایت از روزگار مه ـراه او بــود .منونــه بــارز آن در شــعر

«زمســتان» مشــخص اســت .زمانــی کــه شــعر زمســتان منتشــر شــد،
مــن دانشــجوی دانشــگاه هت ـران بــودم .ایــن شــعر متــام دانشــگاه را
گرفته بود و کل دانشــگاه درباره آن حرف میزدند .در این شــعر،
ضمن ترســیم فضای ســرد زمســتان ،وقتی مشا آخر شــعر را خبوانید،
میبینیــد خبــش آخــر آن زمــان نــدارد« :درختــان اســکلتهای
بلورآجــن /زمــن دملــرده ســقف آمســان کوتــاه /غبارآلــوده مهــر و مــاه/
زمســتان اســت» و واقعــا زمســتان بــود .کوچکتریــن تظاهراتــی اگــر
میخواســتیم در دانشــگاه داشــته باشــیم بــا برخــورد شــدیدی مواجــه
م یشــدمی .بــه هــر حــال جـوان بــودمی و اندیشـههایی داشــتیم .بعــد از
 28مــرداد حاکمیــت کامــا نظامــی شــده بــود .بارهــا مــورد ضــرب و
شــتم قـرارگرفتیــم و ایــن شــعر کــه منتشــر شــد ،روح مهــه شــاد شــد.
یعنــی زبــان متــام مــردم ادیــب ،شعردوســت و سیاستپیشــه مهــن
بــود .او در شــعری کــه بــه مصــدق تقــدمی کــرده ،نوشــته «بــه پریحممــد
امحدآبــادی» چــون در آن زمــان منیتوانســت اســم مصــدق را بــه
کار بــرد .آ نجــا میبینیــد بــه مهراهــان مصــدق هــم محلــه میکنــد
و میگویــد آ نهــا نیــز تــو را رهــا کردنــد .در نتیجــه بــا داشــن یــک
اندیشه فعال و اندیشه سیاسی و ملی گویای حال و روز سیاسی
آن زمــان بــود .مشــا ایــن موضــوع را در شــعر شــاملو هــم میبینیــد.
نیمــا هــم بــه مهــن شــکل بــوده اســت .شــعرای دیگــری نیــز کــه بعــدا
آمدنــد ،مثــل خویــی و شــفیعی کدکنــی ،هــم مهــن مضمــون را در
کجــور بــوی یــأس
شعرهایشــان آوردهانــد .معمــوال شــعرهای آنهــا ی 
و ناراحتــی مـیداد و بــه گونـهای بیــان میکردنــد کــه اختناقــی وجــود
دارد؛ به خصوص برای قشــر دانشــجو و فرهیخته و کتابخوانده.
مــا مهــه ایــن گرفتــاری را داشــتیم کــه حــق نداشــتیم از یــک حــدی
بلندتــر صحبــت کنیــم یــا بیندیشــیم.
 شیوه اخوان در شعرهای عاشقانه هم اینگونه بود؟  
اخ ـوان بســیار احساســاتی بــود .بــه نظــرم شــعر عاشــقانه اخ ـوان
بــا مهــان مضامینــی کــه در اشــعار دیگــر شــاعران دیــده م یشــود،
نوشــته شــده اســت .مشــا بــه شــعر حافــظ و ســعدی هــم کــه نــگاه
کنیــد ،میبینیــد دم از گالیــه و ناامیــدی م یزننــد .ببینیــد ،مســائل
عاطفــی در شــاعران پیچیدهتــر اســت .شکسـتهای عاطفــی ممکــن
اســت در آثــار شــاعران بــزرگ بیشــر بــه چشــم بیاینــد؛ هــر چنــد
شــاعران متوســط و کوچــک هــم ایــن کار را میکننــد .گاهــی هنــگام
صحبــت بــا معشــوق از چیزهــای کوچکــی ،مثــل نــگاه نکرد نهــای
او و بیاعتنای یهــای او ،ممکــن اســت دلگــر شــوند و از آ نهــا بــا
درد بیشــری یــاد کننــد .حتــی در شــعر رودکــی کــه مربــوط بــه بیشــر
از ه ـزار ســال پیــش اســت ،عینــا مهــن مســائل مطــرح م یشــود.
شــاعر واقعــی و بــاذوق و ســلیقهای چــون اخ ـوان و هماندازههــای
او بســیار حســاس هســتند و ایــن امــر طبیعــی اســت .متشــاعران هــم
از شــاعران واقعــی تقلیــد میکننــد .مــردم عــادی هــم در گفتارهــا و
گفتوگوهایشــان بــه اینگونــه شــعر توســل میجوینــد.
 گلــه و شــکایت ،حتــی حکایــت ناامیــدی ،در شــعر دیگ ـران
هــم وجــود دارد امــا ظاه ـرا در شــعر اخــوان بــه یــک تشــخص
ویــژه میرســد .گویــی از حــد و مــرز ناامیدیهــای مرســوم فراتــر
م ـیرود.
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 شــما همیشــه بــه اخــوان نزدی ـک بودهایــد؛ بــا
همــه ایــن تفاصیــل فکــر میکنیــد اخــوان آدم

دکرتشفیعیکدکنی
ه.ا سایه
مهدی اخوان ثالث
دکرت مرتضیکاخی
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بلــه  ،ایــن مضامــن در شــعر اخـوان دیــده میشــود،
امــا قبــل از او نیــز وجــود داشــته اســت؛ بــا ایــن
تفــاوت کــه در شــعر قبــل از اخ ـوان ایــن مضامــن
بــه شــکل کالســیک بــوده اســت .مثــا در قصیــده
«شــب و شـراب» کــه ملکالشــعرا میگویــد« :بــذر
هنــر بــه مــرز امــل کشــتم ای دریــغ /کــم داس دهــر
ِکشــته آمــال بدرویــد /چــون روزگار ســفله ندانســت
قــدر مــن /کــس را چــه انتظــار ازو بایــدی کشــید/
شــد ب یتــو یــاوه دســت وزارت کــه درخــور اســت/
انگشــری جــم را انگشــت مجشــید /نشــکفت اگــر
زمانــه جانــی ت ـرا خنواســت /دارم عجــب کــه بــا تــو
چگونــه بیارمیــد /دیریســت کایــن زمانــه بدخــوی
ســفلهطبع /بــا ســفلگان مچیــد و ز آزادگان رمیــد/
اصــل تناســب اســت یکــی اصــل اســتوار /نت ـوان بــه

داشــتم اما در دمل« :ســامت را منیخواهند پاســخ
گفــت /ســرها در گریبــان اســت /کســی ســر برنیــارد
کــرد پاســخ گفــن و دیــدار یــاران را »...وقتــی
میگویــد «مســیحای جوامنــرد مــن ای ترســای پــر
پریهــن چرکــن( »...ارمنیهــا ب ـرای اســتفاده از
ش ـراب حمدودیتــی نداشــتند) او از یــک مســیحی
میخواهــد کــه «ســامم را تــو پاس ـخگوی در
بگشــای »...یعنــی میگویــد مــن از ایــن جامعــه
و جــاری خســتهام ،رنــج میکشــم و دیگــر توقعــی
نــدارم؛ شــاید تــو کــه بــا مــی ســر و کار داری و
گرمــی مــی در وجــودت هســت ،بتوانــی کمکــی
بکنــی .ســعدی و حافــظ هــم از مضمــون مــی
مهــن اســتفاده را بردهانــد .تعریــف ســعدی و
حافــظ بـرای تشــویق بــه میخوارگــی نیســت .آنهــا

دلیــل آنهــا خمالفتهایــی بــا دســتگاه ســلطنتی پیــدا
کردنــد .حکومــت احســاس خطــر کــرد و خواســت
ایــن فضــا را از بــن بــرد .بــه هــر حــال ،در اثــر
حـوادث  28مــرداد فضــای خفقــانآور شــدیدی در
ای ـران حاکــم شــد .در کســانی کــه افکارشــان بازتــر
بــود و متایــات سیاســی و انســانی داشــتند ،یــک
نــوع شــاعرانگی بــه وجــود آمــد .شــاملو و اخ ـوان
حاصــل مهــن دوره هســتند .حتــی توللــی هــم بــود کــه
ت تاثــر افــکار ســلطنتطلبانه ق ـرار
البتــه بعدهــا حت ـ 
گرفــت و غزلیــات بـیدردی گفــت کــه دیگــر زبانــش
زبــان مــردم نبــود؛ زبــان خــودش بــود .نیمــا هــم بــود.

دوستعزیزمان
فرهاد مشریی از
هتران یا جای دیگر
نوشتهاند:
کاش یک مشاره
هم درباره حرف
مفتدربیاورید.
حرف مفت خیلی
زیاد است ولی
مفتیهمنیست.
جمانینیست.اتفاقا
حرفهایمفت
خیلیگرانهستند
و ما باید هزینههایش
ار از جیب مردم
بدهیم .تاریخ حرف
مفت و پیامدهای
حرف مفت ار ار
بنویسیدبایدمشارهای
خواندنی ازکار
دربیاید.

نیــز میگوینــد چــون م ـی بــه علــت مســتیآوری
ســبب کــم دیــده شــدن غــم تــو میشــود ،از آن
اســتفاده کــن .بــا مــی ،شــاعر از ایــن مرحلــه غــم
و رنــج خالصــی مییابــد و ایــن اســت کــه اخ ـوان
میگویــد« :مســیحای جوانمــرد مــن ای ترســای
پــر پریهــن چرکــن /ه ـوا بــس ناجوامنردانــه ســرد
اســت...آی /...دمــت گــرم و ســرت خــوش بــاد/
ســامم را تــو پاســخ گــوی در بگشــای!»

جهــد بــا منــش ایــن جهــان چخیــد /آزادمــردی و خــرد
و پاکــی نیــت /بــا بدخویــی و ددمنشــی توأمــان کــه
دیــد /چنــدی ز روی حیــف درخشــنده گوهــری /در
پارگــن شــغل و عمــل بــا خــزف مچیــد »...اخ ـوان
هــم مهــن مضامــن را آورده اســت امــا زبــان اخ ـوان
زبــان نویــی اســت .مشــا غزلیــات «ســایه» را ببینیــد
بعضیهایــش چقــدر شــکننده و دردآور اســت.
پــس ناامیــدی  -مثــا  -شــعر زمســتان نشــات
گرفتــه از ناامیــدی جامعــه اســت کــه در شــعر
اخ ـوان انعــکاس پیــدا میکنــد .خیلــی پیــش میآیــد  بــه حــوادث  28مــرداد اشــاره کردیــد .فضــای
کــه مــردم ناامیدنــد و خوشــحالی در آ نهــا نیســت .ناامیدانــه آن ســالها در شــعر دیگــر شــاعران هــم
حتــی کارهــای روزمرهشــان را از ســر ناامیــدی و بــه انــدازه اخــوان تاثیرگــذار بــود؟
روزمرگــی اجنــام میدهنــد .زندگــی میکننــد امــا وقتــی ببینیــد ،رضاشــاه آدم خشــنی بــود .س ـرپاس خمتــاری
حالــی از آنهــا میپرســی ،میگوینــد ای بابــا چــه (رکنالدیــن خمتــاری) کــه مدیــر کارهــای مربــوط بــه
زندگ ـیای ...اخ ـوان هــم مهنیهــا را بیــان میکنــد .جلوگــری از خطاهــای غریحاکمانــه مــردم بــود ،در
شــاعران برجســته کســانی هســتند کــه ایــن ناامیــدی و عــن حــال کــه موزیســن درجــه یکــی بــود ،بــه شــدت
درد جــاری را بــا زبــان شــاعرانه بیــان میکننــد و بایــد بیرحــم بــود؛ بســیار شــکنجهگر بــود .اتفاقــا او بــود
هــم ای نطــور باشــد وگرنــه شــاعر اخــاق شــعریاش را کــه دســتور داد شــاعری مثــل عشــقی را در زنــدان
پوســت کندنــد .رضاشــاه کــه رفــت ،کمــی اوضــاع
رعایــت نکــرده اســت.
مــن وقتــی شــعر زمســتان را میخوانــدم ،بــا خــود شــل شــد ،چون پســرش تازهکار بود .کمونیســم هم
میگفتــم مهــن اســت .دقیقــا فضــای آن را ملــس در مهــان زمــان قــدرت یافتــه بــود .ایــن افــکار از طریــق
میکــردمی .منتهــا اخ ـوان توانســته آن را بــه ایــن عــدهای بــه جوانــان ایـران منتقــل شــد .کمکــم افــکار
خوبــی بــه شــعر در بیــاورد .مهــن حــس را مــن هــم سوسیالیســتی بــه جوانــان راه پیــدا کــرد و بــه مهــن

ناامیــدی بــود؟
ن ــه ،نب ــود .اخـ ـوان مث ــل ی ــک پارچ ــه ظری ــف و
ابریش ــمنی ک ــه رن ــگ مش ــخصی دارد ،ب ــود .ش ــاید
ن ــزد عـ ـوام ای ــن موض ــوع مط ــرح باش ــد ام ــا ب ــه نظ ــرم
عـ ـوام منیتوانن ــد در ای ــن م ــورد قض ــاوت کنن ــد.
ش ــاعران ب ــزرگ چن ــن حکم ــی دارن ــد .آ نه ــا از
م ــردم میگوین ــد و شعرش ــان درب ــاره م ــردم اس ــت
ول ــی ضرورت ــا معنـ ـیاش ای ــن نیس ــت ک ــه مه ــه م ــردم
بای ــد زی ــر آن را امض ــا کنن ــد .اخـ ـوان سرش ــار از
دگرگون ــی ب ــود و ح ــاالت عمی ــق و لطی ــف ش ــاعرانه
داش ــت و روحیـ ـهاش حت ــت تاث ــر اتفاق ــات خمتلف ــی
ک ــه میافت ــاد ،تغی ــر م یک ــرد .ام ــا م .امی ــد ناامی ــد
نب ــود .اخ ـوان در زندگ ــی ج ــاری ع ــادیاش سرش ــار
از نکتهگوی یهــای دلچســب بــود کــه غالبــا خــودش
م یس ــاخت .میخندی ــد ،میگف ــت و میش ــنید .از
سیاســت روز و زندگــی عمومــی مــردم دلگــر بــود و
صــدای ســاکت عمــوم را در شــعرش نشــان مـیداد؛
ن ــه ب ــه ص ــورت مقال ــه انتق ــادی ی ــا نط ــق سیاس ــی
بلکــه بــه صــورت شــعر؛ شــعر واقعــی؛ شــعری کــه از
زبانــی آگاه و فرخنــده نشــات میگرفــت .بــه نظــرم
ه ــر کس ــی اخ ـوان را ذات ــا آدم ــی ی ــا ش ــاعری نومی ــد
بنامــد ،حداقلــش ایــن اســت کــه زمــان اخـوان و زبــان
او را منیشناس ــد .مه ــن و ب ــس.

تشــنه در بیابان با چه
ولعی آب گوارا مینوشــد؟
مــن هــم بــا مهــن ولــع نامهها
را خوانــدم .دلیلــش را
منیفهمیــدم کــه چـرا این
نامههــا اینقــدر بــه جامن
مینشــینند؟ هدایت کجا؟
مــن کجــا؟ عجیــب خــود را
خماطب نامهها میپنداشــتم.
کتاب که متام شــد یاس و
ناامیــدی برجــامن غلبــه کرد.
عــن کــرم خزیــدم در پیلــه
ســرخوردگی .کلماتی که آن
ایــام مهنشــینم بودنــد اینها
بودنــد" :کــه چــی؟ کــه چه
بشــود؟ چه فایده؟ آخرش
چــی؟ "...هدایــت یک
مجلــه خطرنــاک هــم دارد کــه
ادامه پرمی در صفحه 9
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ار در دست
میگریید و آن ار
میخوانیدفرقی
با نوشتههای
نویسندگان
حرفهای در آن
منیبینید.شاید
دلیلش این
باشدکه خامن
دارالشفایی با
نوشنتبیگانه
نبوده و سالها
جتربه نوشنت ار در
رمانشمنعکس
کرده .در داستان
«خالی بزرگ»
با روایت زندگی
دخرتی متمول
و جمرد روبهرو
هستیمکه از
عشقهای امروزی
خسته شده است
و به دنبال نیمه
دیگرش میگردد
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با دغدغههای
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درگری است .رمان
نثر خوبی دارد و
نقصهای داستان
ار میپوشاند .این
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یک رمان ایرانی
توانسته برای خود
در بازارکتاب
جایگاه خوبی
توپاکند.
دس 

 بهروز غریبپور

اگر سه حادثه ناامیدکننده بر سر من آوار نشده بود
و با نریوی «امید» جان به در نربده بودم ،نام این
خیابان در فرهنگسرای هبمن هرچه میشد،
«خیابانامید»منیشد.
جایگاه متاشاگران در دو سالن روباز و صحنههای
آنها رو به امتام بود و ما در حال نصب
سیستمهای نوری و صوتی و صندلیها بودمی...
سالنهایکشتارگوسفندی وگاوی با حفظکاشیهای سفید و نقالهها
و چنگکهای محل الشهها به رنگ سفید درآمده و قرار بودکه به زودی
اشیای موزه هنرهای منایشی به آنجا منتقل شوند و در ویرتینهاییکه بریون
ازکشتارگاه ساخته میشدند ،قرار بگریند یا روی دیوارها نصب شوند و من
از شدت هیجان ،آرام و قرار نداشتم ...داشتم نفسی به راحتی میکشیدم
انی آبادشدهکندم و به خانه برگشتم و در راه
و نیمه شب بودکه دل از ویر ِ
خدا خدا میکردمکه بتوانیم سر ساعت نُه شب بیست و یکم شهریورماه
مراسم افتتاح ار برگزارکنیم .شاید آن شب تنها شبی بودکه پس از مدتها
احساس آرامش میکردم ...لکهها و شتکهای خون از دیوارها پاک
شده بود و سالنکشتار در حال خداحافظی با یک دوران طوالنی خون
رخینت بود .ما به روز افتتاح نزدیک شده بودمی .قرارمان با مرحوم خبشی،
رانندهکارکشتهکشتارگاه ،ساعت نُه صبح بود اما او سحرخیز بود و هشت
و نیم زنگ در ار به صدا درآورد .هول و هراسان از خانه بریون آمدم و
پرسیدممشکلیپیشآمده؟خندیدوباهلجهگیلکیاشگفت":نهرئیس...
من هر ساعت که خبوامب ،طبق عادت ،ساعت چهار صبح از خواب
بیدار میشوم و اول به باغچهکشتارگاهکه در آن سروها وکاجهایی ار
کاشتهامکه خودم از مشال آوردهام سر م یزمن ،آبیاریشان میکنم و بعد
دنبال مشا میآمی .امروزکارم زودتر متام شد و نی م ساعتی جلوی خانه مشا
بودم و من یدامن چ ار زنگ ار زدم ".باغچهای ارکه میگفت ،پس از مرگ
ناگهانی خبشی به نام «سروستان خبشی» نامگذاریکردمی ...خوابآلوده به
صحبتهایشگوش م یدادمکه ناگهان روی پل حافظ از نقطهای حوالی
میدان ارهآهن دود عظیمیدیدمی .خبشیگفت " :ارهآهن آتشگرفته!" من
گفتم" :شایدکارخانهای مهان نزدیکیها باشد ".اوگفت" :شاید هم یک
انبار چوب آتشگرفته ".هرچه بود ،چرمت پاره شد .اما تا خیابان ارهآهن
و حتی میدانکشتارگاه تصور منیکردم مهان سالنی آتشگرفته استکه
شب قبل ،آماده شدنش خیامل ار آسودهکرده بود .ماشنیهای آتشنشانی
آژیرکشان یا در حال بریون آمدن و یا در حال وارد شدن به کشتارگاِه
آماده تغیریِ نام بودند .مهه جا ار دودگرفته بود و زمانیکه ما سر رسیدمی،
آخرین شعلههای آتش در حال خاموش شدن بودند ...مجعیت مهچون
متاشاگران یک فیلم هیجانانگیز دور تا دورکشتارگاه مجع شده بودند .خدا
م یداندکه چ ار من نه فریادی زدم ،نه حرکتی از خودم نشان دادم و در آن
حالت هبتزدگی به تنها چیزیکه فکر میکردم ،روز و ساعت افتتاح بود.
هرکسی چیزی میگفت .یکی میگفت عمدی بوده .یکی میگفت
جوشکارها بیاحتیاطیکردهاند .اما باز من به روز و ساعت افتتاح فکر
میکردم و به خودم میگفتم چه سهوی چه عمدی ،ما باید بالفاصله
ت بهکار شومی
و پس از خاموشی قطعی آتش ناامیدکننده ،امیدوارانه دس 
در حالیکه میفهمیدم و در چهرهها میخواندمکه مراسم افتتاح به زودی
برگزار خنواهد شد ...آتشکه خاموش شد ،من بالفاصله وارد سالنکشتار
شدم .باورکردنی نبود .از آن مهه سفیدی حتی یک لکه سفید به جا منانده
بود .شب بیستارهای روبهرومی بودکه باید دوباره مثل برف سفید میشد.
یکیگفت" :زمان افتتاح ار عقب بیندازمی .چهکسی بود ،من یدامن .هرکه
بود ،با نعره منکه میگفتم «نه! نه!» خاموش شد ...به حاجآقا سامانی،
سرپرستسردخانه،گفتم":متامنریوهایتان ارمیخواهم".بهپیمانکارنقاشی
گفتم" :از اینجا بریون منیروید و تا مهه جا ار مثل روز قبل نکنید ،با مشا
شگرفته بود .از نریوهای
تسویهحساب منیکنیم ".این منطق یک آدم آت 
آتشنشانی خواستمکه شیلنگهای ماشنیهایشان ار برای شسنت دیوارها
و سقف وکفها وارد سالنها بکنند .مسئول حراست ،آقای عزیزی ،در
مهان حالگزارش دادکه آهنگرها در حال بریدنکانالهای هوا بدون توجه
به پشم شیشه داخلکانالها باعث آتشسوزی شدهاند و عمدی درکار
نبوده و برای آرامکردن منگفت" :خدا رحمکردکه وسایل موزه ار نچیده
بودند "...حق با او بود؛ خدا به ما رحمکرده بود .ایکاش پاککردن آن
مهه سیاهی و رنگآمیزی دوباره آن سالن درندشت و نریو و حالتیکه مهه ما
داشتیم در دورهایکه خیلیها از آن مینالند رخ داده بود؛ در عصر دجییتال
و زمانیکه هرکسکه موبایلی دارد ،یک فیلمربدار و مستندساز است...
سه شبانهروزکار بیامان و پلک نزدن من و سه شیفتکار ،آن سیاهی
ار به دریایی از سفیدی تبدیلکرد .به دفرتکارم (!) رفتم و روی قالی چرکی
که حاال دوده هم به چرکش اضافه شده بود ،درازکشیدم .دفرتکارم پست
برقی درکشتارگاه سابق بودکه ختتی چوبی داشت و یادگار نگهبانانی بودکه
شبهاکنار پست برق اسرتاحت میکردند و روی این ختت آن قالی چرک
و پوسیده در انتظارم بود؛ یک قالی جادوییکنار پست برقیکه اگر جرقهای
میزد ،ختت و قالی و هر جنبدهای ار زغال میکرد ...بیپروا درازکشیدم.
درازکشیدن مهانا و فرو رفنت به خوابی عمیق و سفید مهانا ...خوابیکه بوی
سوختگی م یداد ،اما من امیدوارانه خوابیدم.

داستان جلد

به ناامیدی از این در مرو
روزگار ممکن است پستی و بلندی زیاد داشته باشد
اما به قول میم .امید :زندگی میگوید اما باز باید زیست
 حامد یعقوبی
یک؛ آن جزیره ،آن جزیره لعنتیکه داستنی هافمن فیلم «پاپیون» ار توی
خودش نگه داشت فقط یک جزیره نبود .مهه آن چیزی بودکه پریمرد بعد
از یک عمر حبس و دربهدری و تعقیب وگریز به دست آورده بود .مهه
سهمی بودکه دنیا ،مثل استخوانیکه جلوی سگ پرت میکنند ،تف
کرده بود توی صورت او .هافمن شبیه اسرییکه با سوراخ عرقگری چرکش
خو میگرید ،طوری با آن جزیره اخت شده بود که آدم فکر میکرد
هبشت برین ار یافته است ،اما واقعیت این بودکه ناامیدی به بدترین وجه او
ار فریفته بود؛ ناامیدی و خستگی و سرخوردگی از هافمن موجودی ساخته
بودکه منیتوانست تعریفی از آینده داشته باشد .به خاطر مهنی برای او
آن جزیره عجیب ،به رختآویز زنگزدهای تبدیل شده بودکه به هافمن
اجازه میداد پریاهن خستهاش ار روی آن بیندازد .ولی استیومککوئنی
درست عکس هافمن بود .رنگ موهایش مثل دندانهایش سفید شده
بود ،اما خیلی خوب میدانست تا وقتی زنده است باید زندگیکند .او
حواسش بودکه ناامیدی از ایستادن جلوی جوخه اعدام سختتر است،
بنابراین با اینکه جزیره هافمن ار دیده بود اما منیتوانست به آن چوبرختی
بیموقع قناعتکند« .قناعت»کلمهای نبودکه در ادبیات پاپیون جایی
داشته باشد .هافمن ترجیح داد بقیه عمرش ار توی آن اتاق چند در چند
سرکند؛ در انزوای مطلق و در حماصره آن مزرعهکوچک و خوکهای
مزاحم .ولی مککوئنی دلش منیخواست از عادت و حمافظهکاری یک
زندان دیگر برای خودش بسازد .پوست دست و صورتش ازکهولت سن
چروک شده بود ولی تصمیمگرفت دلش ار بزند به دریا؛ زد و مثل سرباز
بیچیزیکه به جنگی نابرابر قدم میگذارد به استقبال تغیری رفت .این
بزرگترین تفاوت مککوئنی و هافمن بود ،تفاوت امید و ناامیدی .امید
ار دستکم نگریمی ،میتواندکارهاییکندکه از خمیله آدمیزاد خارج است.
آندره مالروکتابی دارد با نام «امید»؛کتابیکه مرحوم رضا سیدحسینی
آن ار سالها قبل ترمجهکرد و از قول لوئی آراگون در مقدمهاش نوشت:
«امید یکی ازکتابهای اساسی دوران ماست.کتابی استکه در آن
واالترین آرمانهای ما در برابر دردناکترین واقعیتها قرار میگرید ...امید
عصاره عصر ماست ،و کدام کتاب دیگر است که بتواند با آن برابری
کند؟ ...مالرو واقعگرایی است که به واقعیت تعالی میخبشد »...این
یعنی صرفنظر از خط داستانیکتاب مالرو ،چیزیکه باعث میشود
این کتاب واجد چننی ویژگیهایی دانسته شود ،حقیقتی است که در
مفهوم امید هنفته است .طوریکه مهدی اخوان ثالث ،متخلص به امید
با آن مهه شعر نومیدانه ،در جایی میگوید:
«مرگ میگوید:
هوم! چه بیهوده!
زندگی میگوید اما
باز باید زیست،
باید زیست،
باید زیست»....
دو؛ خوب یادم هست قبل از انتخابات سال  92بازار حبثهای
فیسبوکی داغ بود .عدهای به هر دلیلیکه خودشان باید جوابگوی آن
باشند ،اعتقاد داشتند شرکت در انتخابات سودی ندارد و راه اصالح
فعال مسدود است .حتی خاطرم هست منونه چننی حبثهایی به تلویزیون
هم کشیده شده بود و از تریبونهایی که حتت عنوان «حبث آزاد» در
دانشگاههاگذاشته میشود ،تک و توک از این صداها شنیده میشد.
با این حال انتخابات برگزار شد و برخالف نظر کسانی که سعی در
تعمیم و ترویج بدبینیشان داشتند ،نامکسی از صندوق آ ار بریون آمدکه
شعارش تبلیغ امید بود .آن زمان اتفاقات عجیبی در داخلکشور میافتاد
طوریکه موج «روحانی مچکرمی» از یک شوخی مهگانی به یک واقعیت
ملموس تبدیل شد .اگر تیم ملی والیبال حریفهای صاحبنام بزرگ ار
شکست میداد ،مردم از رئیسمجهور جدید تشکر میکردند .اگر در
بازار اقتصادی فعل و انفعال مثبتی رخ میداد مردم شعار روحانی مچکرمی
سر میدادند ،با اینکه میدانستند هیچ بنیبشری خنواهد توانست ظرف
مدتیکوتاهکار مهمی اجنام بدهد .اما واقعیت این بودکه روحانی نهتنها
در بازی روان و قدرمتندانه تیم ملی والیبال نقشی نداشت بلکه حتی هنوز
نتوانسته بود چیزی از برنامههای اقتصادی و فرهنگیاش ار در جامعه پیاده

کند ،پس چ ار مردم او ار مناد این موفقیتها میدانستند؟ آن اتفاقیکه در
کشور رخ داد ازکجا نشأت میگرفت؟ آیا هیچ آدم عاقلی میتوانست
بپذیردگل قوچاننژاد بهکرهجنوبیکه باعث صعود ایران به جام جهانی
فوتبال شد ،مدیون حسن روحانی باشد؟ پس نقشکارلوسکیروش چه
بود؟ آن دعوای زرگریکه او با مربیکره راه انداخت و عمال مترکز هدایت
س دولت تدبری و امید داشت؟ با
تیم ار از او گرفت ،چه ربطی به رئی 
این حال وقتی تیم به جام جهانی صعود کرد و مردم برای ابراز شادی
به خیابانها رخیتند ،نام حسن روحانی مدام تکرار شد و رنگ تبلیغات
انتخاباتی او ،درها و دیوارها ار پرکرد .به نظرم مهه اینها یک دلیل ساده
داشت؛ انتخاب روحانی ،صرفنظر از نتایج بعدی ،موجی از امید در
ایران به وجود آورد که باعث شد بقال و آهنگر و نانوا و فوتبالیست و
سیاستمدار و روشنفکر و ژورنالیست ،نگاه دیگری به آینده داشته باشند.
پس بیدلیل نبود اگر مردم به خاطر هر موفقیتی درکنار ابراز خوشحالی،
پای حضور حسن روحانی ار وسط میکشیدند.
سه؛ آیا مفهوم متعالی امید ار باید به مسائل سیاسی تقلیل داد؟ قطعا
نه ،اما امید هم مثل مهه چیزهای دیگر مظاهری داردکه آرامش فضای
سیاسی و افزایش میل به زندگی ،یکی از آن مظاهر است .کسانی که
با تاریخ اروپا آشنا باشند خوب میدانند باور اینکه از آن سالهای
سیاه قرونوسطی و دادگاههای تفتیش عقاید ،اروپای متمدن متولد شود
کار سختی است .منیخواهم بگومی اروپا منونه مدینه فاضلهای است
که رویایش ار فیلسوفان میپختند .اروپا و امریکا جنگ و خونریزی و
پدرسوختگیکم نداشته است ،هنوز هم دارد ،اماکسانیکه آنور آب
ار مهواره تقدیس میکنند ،باید بدانند دموکراسی و رفاه یک شبه به وجود
نیامده است .اجازه بدهید اینجا یک پرانتز باز کنم و توضیح بدهم
هبرت است وارد حبثهای حاشیهای نشومی .من هم خوب میدامن پشت
شعار زیبای دموکراسی خیلی وقتها جنگ و جدال و استعمار و تسلط
هنفته بوده است ،اما فعالکاری با این حرفها ندارم .حرف بر سر این
است که اگر امید به اصالح و پیشرفت نبود ،دنیا روی آرامش به خود
منیدید .اصال چ ار اروپا ار مثال بزمن .جامعه اشرافی و جاهلی صدر
اسالم مثال هبرتی است .وقتی پیامرب اسالم به رسالت مبعوث شد،
جامعه عربی فرسنگها از آموزههای اسالمی و انسانی دور بود .اما
سنت خداوند این استکه از دل ظلمت نور بریون میآورد و در ِ
هنایت
نومیدی راهی از امید و رستگاری باز میکند .بنابراینکسانیکه بر طبل
ناامیدی میکوبند و به هر طریق میخواهند افق آینده ار تریه و تار نشان
بدهند ،برخالف سنت اهلی رفتار میکنند .یک وقتی فالسفه و حکما و
شاعران از شکست و ناامیدی حرف م یزنند ،حرفشان قابل فهم است.
آنها به سری تاریخ نگاه میکنند و آمسان دنیای مدرن ار تریه میبینند،
بنابراین چون با حقیقت جهان سر وکار دارند،گزارش درستی از زندگی
انسان ارائه میکنند ،ولو اینکه آنگزارش سیاه و نومیدانه باشد .در این
وضعیت حتی اگر شبیه فیلسوفهای پستمدرن مهه قواعد حاکم بر
جهان ار جاهالنه و بیمارگونه تشخیص بدهی ،حرفت میتواند رنگ
و بویی از حقیقت و درستی داشته باشد ،مضاف بر اینکه در این
وضعیت هم منیتوان انکارکرد میل به ویرانی آنها معطوف به بازسازی
و بریو نرفت از وضعیت نابسامان فعلی خواهد بود .اما اگر سیاستمدار
و روزنامهنگار و مردم کوچه و بازار از ناامیدی حرف بزنند و مدام بر
طبل شکست بکوبند ،یک جایکار میلنگد .من معتقدم این دسته یا
به منافع حزبیشان نرسیدهاند یا مقرری مورد انتظار ار دریافت نکردهاند.
هر طور که فکر کنیم میبینیم وضع ما از چند سال پیش هبرت است.
آرمانی نیست ،اما هبرت است .تا مهنی چند سال پیش حرف ما به خاطر
سیاستهای غلط دستگاه دیپلماسی ،در دنیا خریداری نداشت .یعنی
کسی به حرفمانگوش منیداد .آن زمان هم حرفمان مثل امروز درست
و منطقی بود اما شیوه تفهیمش ار نادرست انتخابکرده بودمی .ما هنوز
هم از ملتهای مظلوم جهان باید محایتکنیم ،هنوز هم میتوانیم روی
منافع ملیمان سفت و سخت بایستیم اما آن زمان ،نوعگفنت حرفها ار
آنقدر ناشیانه برگزیده بودمیکه نهتنها اثری نداشتند بلکه به ضد خود تبدیل
میشدند .حکایت قاری قرآن گلستان سعدی ار البد شنیدهاید .شیخ
مصلحالدین در باب فواید خاموشی ،داستان زیبا و عربتآموزی ار تعریف
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امیدها و آرزوها

میکندکه بد نیست یکبار دیگر آن ار با هم خبوانیم :در آنها روی بدهد؛ این یعنی چراغ روشن امیدهای بزرگ.
«ناخوشآوازی به بانگ بلند قرآن مهی خواند .صاحبدلی یعنی راه رستگاری باز است و انسان موجودی فراموش
بر او بگذشت.گفت :تو ار مشاهره (مواجب ،دستمزد ،شده رویکره زمنی نیست.
انعام) چندست؟ گفت :هیچ .گفت :پس این زمحت سخن آخر ار بگومی و حبث ار متامکنم؛ بهرغم مدعیانی
خود چندان چ ار مهی دهی؟گفت :از هبر خدا میخوامن .که منع عشق کنند ،عقل حکم میکند ما به آینده
گفت :از هبر خدا خموان.گر تو قرآن بدین منط خوانی /امیدوار باشیم .من به چشم دیدم کسانی که در سال
بربی رونق مسلمانی» .این حکایت ار نوشتم تا بگومی  92میلی برای حضور در انتخابات نداشتند ،بعد از
چه روزگاری ار سپریکردمی .اما حاال خیلی از قواعد تغیری پریوزی روحانی ،بعد از شروع مذاکرات ،بعد از به
کرده است ،تغیریاتیکه مشا هبرت از من از آنها آگاهید پایان رسیدن مذاکرات هستهای ،مثل بقیه مردم سر از
و الزم نیست با بازگوییشان به تکرار مکررات بپردازم .پا منیشناختند اما کسی نبود به آنها بگوید اگر مردم
چهار؛ از حبث دور افتادم .حرف امید و ناامیدی بود .حرف مشا ار گوش داده بودند ،این شادیها از راه
واقعیت این استکه در غیاب امید قدم از قدم منیتوانیم منیرسیدند .اشتباه نکنید ،من دولت ار  -هیچ دولتی را-
بردارمی .فرضکنید فردوسی به جای سرودن شاهنامه ،نومید جنات دهنده آرمانی منیدامن .چهبسا عمر دولت متام شود
و پریشاناحوال دست روی دست میگذاشت و میدان ار و مشکالت به قوت خود باقی باشند .حرف بر سر
به بادجنان دور قابچنیهای دربار واگذار میکرد .درست این است که ساخنت جهان کار یک شب و دو شب
استکه او پیش از به ختت نشسنت سلطان حممد غزنوی نیست ،یک پروسه بلندمدت استکه توان مشارکت در
شاهنامه ار شروعکرده بود اما اگر میخواست مثل باقی آن به امید نیاز دارد.کسیکه ناامید باشد ،منیتواند به
آن مجاعت زندگیکند ،نهتنها حال و روز هبرتی داشت ،دیگران حرکتکردن ار بیاموزد؛ حرکتکردنکه چیزی
بلکه دچار خماطرات ف اروان و فقر و فاقه هم منیشد ،با نیست ،آدم ناامید زندگی ار هم به خود زهر میکند
این حال با امید به حقیقتیکار شاهنامه ار به پایان رساند هم به دیگران .درست شبیه کسانی که این روزها برای
که از یک دوراندیشی حکیمانه حکایت میکرد .به قول خود یک وظیفه ذاتی تعریفکردهاند و حاضر نیستند از
حافظ :ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل /تو پس پرده چه آنکوتاه بیایند :ناامیدکردن مردم .غافل از اینکه مردم
دانیکهکه خوب است وکه زشت .وعده خداوند است بیشرت از اینکهگوششان بدهکار این حرفها باشد ،به
که إ َِّن اللَّ َه ال ُيـ َغِّيُ ما بِقَوٍم َح ّ ٰت ُيـ َغِّيوا ما بِأَنف ِ
ُسهِم؛ این سوابق تارخیی خود رجوع میکنند ،جاییکه شاعرشان
نشان میدهد به اتفاق جهان میتوانگرفت .آیه میگوید میگوید :به ناامیدی از این در مرو بزن فالی /بودکه قرعه
سرنوشتهیچقومیتغیریمنیکندمگراینکهتغیریانفسی دولت به نام ما افتد.

تویتلویزیونموجمجعیتی ارمیدیدمکه
دارند تالش میکنند تا از بنی سیمهای
خاردار و از بنی موانع دیگری که با
انواع و اقسام امکانات حمافظتی اجیاد
شده بود ،رد شوند و خودشان ار
برسانند به سرزمینیکه از آ ِن خودشان
نیست،امااحساسمیکنندکهدرآن
رها هستند و میتوانند آنجا با آرامش زندگیکنند.
گزارشگر از زن جوانی پرسید" :برای چی ازکشورتان بریون
آمدهاید و مهاجرتکردهاید؟" زن جوانگفت" :ما هیچچیزی
منیخواهیم .ما فقط آرامش میخواهیم .فقط میخواهیم روی
سرمان مبب و موشک نیندازند ".و تکرارکردکه ما فقط آرامش
میخواهیم .وقتی زنگفت آرامش ،به خیلی چیزها فکرکردم.
به اینکه آرامش یک هدیه بزرگ اهلی است .به اینکه خیلیها
ناآرامند تا ما آرام باشیم و خیلیها بیق اررند تا ما برقرار باشیم.
توی مجعیت مهه جور آدم ی میدیدم؛ با ملیتهای متفاوت.
موجی از مهاجران سوری ،موجی از مهاجران افغانستانی
و موجی از مهاجران عراقی .به این فکرکردمکه اروپا چند
وقتی است نسبت بهگذشته مهاجرپذیرتر شده و درهایش
ار روی آدمهایی بازکرده استکه دیگر جایی برای زندگی
کردن ندارند .بعد به این فکرکردمکهکاش اروپاییها درهای
کشورهایشان ار باز منیکردند و ایکاش از اول این اروپاییها
و امریکاییها تویکشورهای خودشان میماندند و با اسباب
و ادوات جنگیشان برای آرامکردن سرزمنیهای ای ن مردمان به
کشورهای آنها هجوم منیبردند تا امروز مردمان آنکشورهای
جنگزده آواره نشوند.گزارشگر با پریزنی افغان حرف میزد
که نای بلند شدن و حتی نای حرف زدن نداشت .پسرش
میگفتکه ادامه این آوارگی در آن جزیره یونانی به خاطر
وضعیت پریزن دیگر برایشان ممکن نیست .به این فکرکردم
که اگر مهنی قدرتهای جهانیکه حاال از روی بشردوستی
مرزهایشان ار برای مهاجران و آوارهها بازکردهاندگذاشته بودند،
حاال پریزن توی خانهاش بود و میتوانست به زمستانی فکر
کند که در راه است و حلاف کرسیاش ار از انباری بریون
بیاورد و پنبهاش ار دوباره بزند و دوباره بدوزدش و کرسیاش
ار علم کند و بعد پسرها و دخرتها و نوهها و عروسها و
دامادهایش ار دور خودش مجعکند .شاید خانهاش قدمیی و
ب یرنگ بود ،اما برای او خانه بود و میتوانست زیر سقفش
آرام باشد و حاال جمبور نبود در این جزیرهای که از نظر او
نه سر داشت و نه ته ،منتظر اجازه ورود بهکشوری بیگانه
باشد .پریزن به دوربنی نگاه میکرد ...از نگاه او میشد
خیلی چیزها ار فهمید .پریزن با حسرت بهگزارشگرگفت:
"من نُه فرزند دارم و هرکدامشان چهار یا پنج بچه دارند و
بعضی از بچههای آنها هم برای خودشان بچه دارند"...
پریزن اینها ار بهگزارشگر میگفت و من به این فکر میکردم
آنهاییکه به اسم آزادی و صلح بهکشورها جنگ میبرند،
هیچوقت به پریزن و نوهها و نتیجههایش فکر نکردهاند ،آنها
فقط به خودشان فکر میکنند نه به هیچکس و چیز دیگری.
سپس چند سال بعد میآیند و جلوی دوربنیهای تلویزیونها
مینشینندوبهسادگیمیگویند":مادربارهمحلهبهفالنکشور
اشتباهکردمی ،ما باعث شدمی فالنگروه تروریست به وجود بیاید
و "...و توی حماسباتشان اصال پریزنهایی ارکه آوارهکردهاند
و س ِر پریی حسرت ار مهمان دلهایشانکردهاند و اینمهه رنج
اربه جانشان رخیتهاند ،منیمشارند...
گزارشگر و دوربینش از پریزن دورشدند و پریزن روسری
ابریشمی سفیدش ار جلوی دهانشگرفت ...فکرکردم پریزن
حرفهای زیادی داشت که به صالحدید پسرش آنها ار
نگفت .از نگاه پریزن میفهمیدم حرفهاییکه پسرش به
مرتجم میگفت با حرفهایی که او زده بود ،متفاوت
است ...حرفهای پریزن از جنس درد بود؛ دردهایی که
پسرش منیتوانست آنها ار به دوربنی تلویزیون انتقال دهد.
دوربنیگزارشگر مهچنان از پریزن دور میشد و روسری سفید
ابریشمی زن به مست چشمهاشکه حاال پر از اشک شده
بود ،نزدیک میشد .دوربنی رفت به مست مجعیتیکه تا چشم
کار میکرد ،دستشان ار به توریهای حمافظ آن سرزمنیهایی
گرفته بودند که یک روز دولتهایشان برای جنات مهنی
آدمهای این مست توری بهکشورهایشان رفته بودند ...فکر
کردم تصویر این دستها و تصویر آن پریزن هیچوقت از ذهنم
بریون منیرود .پریزنیکه روسری سفید ابریشمی سرش بود و
با هلجه فارسی دری بهگزارشگر میگفت ما افغانها سرزمنی
آرامی داشتیم ،سرزمنی سرسبزی داشتیم...
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 نوید محمودی

عجیــب بــا جــان آدم جفــت
میشــود اما متظاهرانه
و بیمعنیســت .خدا
بیامــرز از ایــن مجــات زیــاد
دارد .مجالتی که میشــود
باالســر مقاالت نقلشــان
کرد ،توی پسـتهای
فیســبوکی شریشــان کرد و
توی مباحثات سیاســی
با تکرارشــان دهن طرف
امیدوار را بســت .او
مملکت را به ســطل پر
از گند و کثافتی تشــبیه
میکنــد کــه امیــد اصالح
آن ابلهانه اســت .گند و
کثافــت را کــه اصــاح
منیکننــد ،یــک لگــد می
زننــد زیــرش و...
ناامیدی مغناطیســی دارد
کــه مهــه منفیبافیهــا را
بــه خــود جــذب میکند.
هــر طــرف را کــه نــگاه
کنیــد چیــزی جــز تایید
ناامیــدی منیبینیــد .انگار
یکباره مهه فیلســوفان و
شــاعران و هنرمندان دســت
بــه یکــی میکننــد تــا جز
یــاس نگوینــد .انــگار عامل
خــودش را بــا ناامیــدی پــس
ضمریتــان مهاهنــگ میکند
و در برابــر دیدگانتــان جــز
بنبســت قرار منیدهد.
فیلمهــا مهــه حــرف از
بیوفایی میزنند .نقاشــان
جز تلخی و ســیاهی چیزی
منیکشــند .حتی تصانیف
ســرزندهها و شــنگوالن
موســیقی ایرانی هم تلخ و
مایوس کننده میشــود...
یکبــار مهــر کــه بــودم حتت
تاثــر مهــن جــو ناامیدی
خبــط کــردم و تیــر زدم "مهــه
ســیاهی ،مهه تباهی ،مگر
شــب ما ســحر ندارد"...
حاال عنی ســگ پشــیمامن.
خــدای حممــد بــه لطــف و
کرمــش عفومــان کنــد .روزی
که شــروع کردمی به درآوردن
مهر نوشــته بودمی ای مهر
طلــوع کــن کــه خوابیــم مهه.
اما باد اســتغنای حق که
بــر ظاهــر و باطنمــان وزیــدن
گرفت ندانســته مانوس
اشــعار و گفتههایی شــدمی
کــه عــن زقــوم تلــخ بودند.
این تلخی مناســب حمرومی
اســت نه برخورداری.
وای بــه حــال حمرومــان.
جناتدهنــده درگــور خفته
اســت یعنی چه؟ چه معنی

خواهرمان سیده زه ار
حسینی از دماوند:
توزیعکرگدن ار
منیخواهیدفکری
برایشبکنید.من
هر سه شنبه باید
برای یککرگدن
بکومب بیامی هتران
یا به دوستامن در
هتران سفارشکنم
که برامی خبرند و
کناربگذارند.
اگربشودمستقل
شوید خیلی راحت
میشومی چون یک
هفته وقت دارمی
کهکرگدن خبرمی
وگرنه اآلن اگر
سهشنبهنرسیم
دیگر به دستمان
منیرسد .یک
خواهش دیگر هم
از مشا داشتم .مشا
ار به اسم طنزپرداز
میشناسند.هفته
نامهمهرموفقیتش
ارمدیون طنزپردازانی
بودکه آن وقت با
مشاکار میکردند.
اما حاال از از آهنا
خربینیست.
نه آقای زرویی
نصرآبادمینویسند
نه شهرام شکیبا و
نه جالل مزینانی.
سید رضا علوی هم
که چند مشارهای
برایتاننوشت
دیگرمنینویسد.
این صفحه طنز
برایکرگدن
ضعیف است و
باید به فکری به
حالشبکنید.
کرگدنمهانطوری
که خودتان هم
نوشتهایدخیلی
خشک و عبوس
شده .البته از این
حیوان توقع غری
خشکی و عبوسی
هم منیرود.
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«نرتس دخرتم
کسی اینجا
نیست»
امحد طالبینژاد
قطره
1394
رمان تازه طالبینژاد
داستان زنی است
که بعد از سالها
زندگی بهعنوان
مهسر شهید
جمبور میشود
واقعیت ار برای
دخرتشکه حاال
دخرتی جوان
شده و در پی
کشفحقیقت
است بیانکند.
بیان این نکتهکه
او درواقع مهسر
شهیدنیست
و پدر دخرتش
جزو زندانیهای
سیاسی و اعدامی
بوده است .تازه از
اینجای داستان
به بعد است
که آنها تصمیم
میگریند قرب او
ارکه در جایی
نامعلوم قرار دارد
پیداکنند .این
رمانکه متنی
روان و مضمونی
پرکشش دارد به
سیاق دیگر آثار
طالبینژاد -چه
در حوزه نقد
و چه در زمینه
تالیفکتابهای
سینمایی-به
کتابی خواندنی و
بهیادماندنیتبدیل
شده است.

سیاه مشق /روایات  

شمشیر سامورایی هانزو
روی تاندون
 حسین قره
راستش ار خبواهید ،اصال چیزیمان نبود .سرحال و قرباق بودمی؛ هم
خودم ،هم والده بچهها .فشارخون بنده مهیشه یازده روی هفت بود .عیال
هم وقتی از دست ما به فغان میآمد ،فشارش م یرفت نُه روی شش.
یک بار حتی وسط دعوا بنده برای مظلوممنایی همکه شده ،دستگاه
فشارسنج ارآوردم ،امادیدم نه بابا ،خربی نیست؛ انگار وسط آن جار
ومنجریکیداشتهتویقلبمان،بهقولمامشهدیها،القشتکمیزده؛
یعنی بشک نزنان برای خودش خوش بوده .البته خود مهنی ماج ار دوباره
دعوا ار اوجداد و از آن طرف ،خامن از حال رفت .زودی فشارخونش ار
گرفتیم ودیدمی ای بابا ،نُه روی شش حتی خنواسته بشود؛ نُه روی هشت
الاقل یک خطری ،یک هتدیدی ،هیچی .خالصه دیدمی در جنگ
طرفی نبستیم ،روی نوار صلح قدم زدمی.
یکی ،دو سالی به خری و خوشی داشت میگذشت تا یکباره تب طب
سنتی باالگرفت .آقا از در و دیوار بودکه فواید جوشانده ته پیاز و آش
لپه و دوغ پونه م یرخیت .یکدفعهگذشته آریایی ما بیدار شده بودکه نان
کماج و آش اماج هبرتین اشربه و اطعمه دنیا بوده ،سیصد و سی و یک
درد و مرض ار رفع میکرده چ ارکه آن پدرجد طبیب ما قولنج مخری ار
میگرفته .برای پخنت نانکماج باید دو مشت به هپلویش بزنی ،یکی به
کتفش ،بعد هم با غیظ بکوبیش به سقف و بعد در تنور خوب حالش
ار بگریی .حاال آشش ار نگفتمکه دیگر خودش غوغایی است .این
وسطها هم یک بابایی توی تبلیغ شبکه یک و دو و سه و ...سواره و
پیاده م یرفت دنبال بوعلیکه راز شامپو سری  ...ار بگرید .بندهکمرتین
توی در و دیوار و مهسایه و دوست و آشنا در به در دنبال یک نفر بودم
که با طب سنتی دردی ارکه ما من یدانستیم و منیفهمیدمی و عالئمش
هنوز بروز نکرده بود ،درمانکند.
خامنیکه مشا باشید و آقاییکه مشا ،دست برقضا زد و پدر مادرشوهر
خواهرگفت آقاامید ،مهسایه سه بلوک آنورتر ما طبیب درآمد؛ آن
هم چه طبیبی! زالو میانداخت به هر جاییکه باورتان منیشود .اصال
آدم فکرش ار منیکرد از تاندون پشت پا این مهه خون بیاید .حجامت
که نگو؛ اگر به حرف ایشان بود ،هفتهای یک بار وقت حماق ماه
وقت خوبی بود .بنده عرض کردم که البته حماق ماه ،ماهی یک بار
استکه جوابگرفتم «در طب سنتی مهان هفتهای یک بار است».
اصال من یدانید؛ یک شوری ،یک شوقی .به اجدادم قسم ،یکجوری
زندگیمان معنا پیداکرده بود ،بابای هایدگر هم منیتوانست درککند.
صبح به صبح با چشمهای وقزده ،یاس فلسفی ار هم زیر بغل زده ،برای
کسب انرژی خورشیدکه عاملگری است ،از روی پشتبام از آننت مرکزی
ساختمان باال م یرفتیم روی پرههایش مثلکالغ مینشستیمکه امواج
انرژیخبش هستی ار در حالیکه سرمان در میان دود و بوق و شن و مه
صبحگاهی بود ،بگریمی ،دریافتکنیم؛ عنی بشقاب ماهواره؛ بدون نویز.
دردسر ندهم .بنده و بانو خدمت این آقا رسیدمی و ایشان در یک نگاه
شروعکرد به نوشنت سه صفحه آچار پشت و روکه چه خبور چه خنور،
چه جور خبور چه جور خنور و ...این برای من بود .برای بانو باز یک
ماجرای دیگر داشت .ما این نسخهها اربرداشتیم رفتیم داروخانهکه دوباره
خود مهنی آقا توش نشسته بود .نسخه ما ار پیچید و به امان خدا ولکرد.
از فردایش چشم مهسر ما تار میدید ،ما خودمان همکه ویولن میزدمی.
فشارخون ما از  17پاینیتر منیآمد .برای مادر بچهها هم از  5باالتر.
حال خومبان علیالظاهر اصال به هم رخیته بود ،ولی از نسخه مشا بگو
یک قدم عقب نشستیم ،ننشستیم .سر هفته سوم آقا ،غش و ضعف به
ما مستولی شده بود ،چشم بنده با رگهای متورم از حدقه میزد بریون
و بانو هم زرد و نزار .در مهنی روزها ،دوستی از مشهد آمد خانه ماکه
دکرتای عمومی دانشگاه مشهد خوانده بود و سالها دور دنیا دوره افتاده
بود تا اسرار طبگذشتگان ار پیداکند و از قضا از دانشجویان دوره اول
طب سنتی دانشگاه هتران بود و چه و چه .تا رسید ،ما خواستیم بگوییم
آقا آنچه تو خواندهای ،ما دیدهامیکه یک دمنوش برایش آوردمی و برای
شام هم دمی تاجخروس با چاشنی اطرفیلگشنیزیگذاشتیم جلویش.
یک نگاهی به منکرد .تا خواست به زبان بیاید ،بنی دوکتفم ار نشان
دادمکه انگار با مششریهای سامورایی هانزو قاچقاچ شده بود.گفت:
"چیکارکردی با خودت"؟ خواستم توضیح بدهمکه انگار تا آخرش
ار خوانده بود .ادامه داد" :آقاجان ،حجامت وقت دارد ،فصل دارد؛ باید
یک ماه قبلش حتت مراقبت باشی ،غذایی خبورییکه وقتی حجامت
میکنی درست از آب دربیاید .هرگیاهی برای هر فردی و طبعی صالح
نیست .متام عالئم بالینی تو میگوید حالت خوب نیست و خرابی و
چه و چه .این دوست سه روزی ما ار به ختت بست تا از این جو و تب
طب سنتی آمدمی بریون .فشارخون بنده دوباره شد یازده روی شش و برای
مادربچهها هم مهنیطور .راستش از آن روزها تبهای زیادی خیلیها ار
گرفتارکرد؛ سکه و دالر و مسکن مهر و چاقی و الغری و ترک سیگار
و این و آن و مادر چاوز خدابیامرز و چه و چه .اما آقا جو چیز نامردی
است .ما هم چشممان ترسیده؛ میترسیم دوبار فشارخومنان بچسبد به
سقف و غزل خداحافظی ار خبوانیم.

عصر جدید

توگو
تفکر ،آزادی ،گف 
توگو با سیاوش جمادی درباره مفهوم امید
گف 
در سیاست و فلسفه
 علی گلستان
   سیاوش جمادی در میان کتابخوانها بهخصوص آنهایی که دل در گرو ادبیات و فلسفه دارند ،نامی آشناست.
آقای جمادی ترجمههای زیادی از آثار فلسفی مهم داشته اما در سالهای اخیر نامش با کتاب "هستی و زمان" مارتین هایدگر
گره خورده است .چند روز پیش با آقای جمادی تماس گرفتیم و توضیح دادیم که میخواهیم درباره مفهوم امید با ایشان
مصاحبهای انجام بدهیم .میدانستیم طبق معمول سرشان شلوغ است و مشغلههای بسیاری دارند .با این حال با بزرگواری
توگوی یک ساعته است.
توگو تعیین کردند .آنچه میخوانید نتیجه یک گف 
پذیرفتند و زمانی را برای انجام گف 
 تاریــخ معاصــر مــا نشــان میدهــد امیدهــای مــا همــواره از دل
ناامیــدی بــه وجــود آمدهانــد .ماننــد دوران مشــروطه یــا زمــان
انقــاب کــه فضــا ب ـرای کنشهــای اصالحــی اساســا وجــود
نداشــت .چگونــه میشــود از دل ایــن یــاس و ناامیــدی،ناگهــان
امیــد ایجــاد میشــود؟
البتــه مــن از زاویــه دیگــری بــه ایــن مســئله نــگاه میکنــم .امیــد وقتــی
میتوانــد توانــش را نشــان بدهــد کــه بنبسـتها ،تنگناهــا و ناامیــدی
در حــد هنایــی خــود بــروز پیــدا کــرده باشــند .در غــر ایــن صــورت
کارکــرد امیدخبشــی کارکــردی ایدئولوژیــک اســت؛تولیــد رضایــت و
سپاســگزاری و خرســندی از وضــع موجــود.
مادامــی کــه بــا امیــد ســر و کار دارمی و رســانهها مرتــب امیدخبشــند
یــا خربهایــی خــوش منتشــر میکننــد ،درواقــع بــا ایــن کار نوعــی
ســازگاری در کســانی اجیــاد مــی کننــد کــه بــا ش ـرایط نومیــدی و
بنبســت مواجهنــد ،زی ـرا اف ـرادی کــه در موقعیــت بنبســت و بــدون
راه در رو بــه ســر میبرنــد -ش ـرایطی کــه راه رهایــی نــدارد -دائمــا
ب ـرای رهایــی و تغیــر وضــع موجــود دســت و پــا میزننــد .امــا اگــر
بـرای حفــظ وضــع موجــود امیدهــای کاذب داده شــود ،امیــد میتوانــد
کارکــرد منفــی پیــدا کنــد .امیــد یــک کلمــه انتزاعــی اســت و اگــر
خبواهیــم بــه آن واقعیــت انضمامــی ببخشــیم ،بایــد ببینیــم امیــد بــه چــه
چیــزی مدنظــر اســت؛ ماننــد امیــد بــه رهایــی از مــرگ ،یــا امیــد بــه
رهایــی از بیمــاری و یــا امیــد بــه رهایــی از انســداد فضــای عمومــی.
بیحرکتــی و کلبیمســلکی بــه اصطــاح متــداول در فلســفه یونــان،
زدودگی گســرشیافته میــان مردمــی کــه
یعنــی انســانیت و سیاس ـت
ِ
میتواننــد پتانســیل خوبــی بـرای رهایــی باشــند .اگــر امیــد رهای یخبــش
نباشــد بــه ضــد امیــد تبدیــل م یشــود.
 وجــه تمایــز امیــد کاذب و امیــد رهاییبخــش چیســت و چگونــه
امیــد کاذب میتوانــد بــه امیــد رهاییبخــش تبدیــل شــود؟
بــا تفکــر .البتــه ای نکــه خــود «تفکــر چیســت» هــم حبــث دیگــری
اســت .چنا نکــه واژه تفکــر در زبا نهــای خمتلــف بــه معنــای شــعور
و وجــدان هــم بــه کار مـیرود .مــا یــک خــرد عملــی دارمی و در عــن
حــال مفهومــی ب ـرای دیــن دارمی بــه معنــای قــوهای کــه خــر و شــر را
از هــم متیــز میدهــد .اگــر تفکــر بـرای مــا خــر و شــر را از هــم متیــز
ندهــد ،از بــرون ایــن کار را برامیــان خواهنــد کــرد .از شـرایط تفکــر،
خودبنیــاد بــودن اســت و اگــر خودانگیختگــی و فکــر دربــاره جهــان
باشــد ،آنگاه خــود ،تصمیــم میگرینــد و خــر و شــر خــود را خــود
تشــخیص میدهنــد ،نــه ای نکــه مرجــع بریونــی ب ـرای آنــان تشــخیص
بدهــد( .بــه بــاور مــن ،بایــد در تــز یازدهــم معــروف فلســفه کــه تاکنــون
فیلســوفان بــه تفســر جهــان پرداختهانــد و حــال موقــع تغیــر جهــان
اســت ،جتدیــد نظــر کنیــم ).جهــان مــا ،جهــان نومیــدی و تعمیــم
خشــونت اســت و مــا شــاهد نوعــی خودکشــی سیاســی و عملــی
هســتیم .بســیاری از معضالتــی کــه در جهــان هســت بــه جتدیــد نظــر
نیــاز دارد .از ســوی دیگــر ،تفکــر میتوانــد واژهای انتزاعــی باشــد،
ماننــد فکــر کــردن دربــاره «عقــول عشــره» ابــن ســینا یــا مالصــدرا و
جنــگ بــن اصالــت و ماهیــت وجــود .در ایــن حالــت چیزهایــی را
احســاس میکنیــم کــه بــه مــا مربــوط نیســت .ای نهــا میتوانــد موضــوع
حبــث باشــد ،امــا تفکــر موضــوع زنــدهای اســت کــه از رویارویــی
بــا مســائل پریامــون مــا آغــاز م یشــود .چنا نکــه میدانیــم تاریــخ
تفکــر در برابــر تاریــغ تعصــب ق ـرار دارد.چنــان کــه ســقراط کــه بــه
یــک شــخصیت منادیــن در تاریــخ تفکــر تبدیــل شــده ،در کوچــه و
خیابا نهــا بــود کــه دربــاره امــور فــردی و زندگــی ســخن میگفــت،
نــه در مــدارس در بســته .بــا برانگیخــن قــوه تفکــر و اندیشــه دربــاره
حـوادث و رخدادهــای پریامومنــان ،یــک گام بــزرگ برداشــته م یشــود؛

ایــن گام وقتــی میتوانــد برداشــته شــود کــه فضــای عمومــی عــاری از
تــرس و امکانــات در حــد برابــر باشــد .ایــن مشــکلی اســت کــه امــروز
تفکــر را هتدیــد میکنــد.
در کشــورهای در حــال توســعه و خاورمیانــه کــه اصــا فضــای
کهــای جهانــی-
عمومــی وجــود نــدارد؛ در جهــان هــم بــا مســئله بان 
یعنــی مهانهایــی کــه ۵۰درصــد ثــروت جهــان را در اختیــار دارنــد-
تفکــر دارد بــه مســت الیگارشــی حرکــت میکنــد.
 در این شرایط امید از کجا آغاز میشود؟
از ای نجــا کــه مــن و مشــا بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــیم .درواقــع از
جایــی شــروع م یشــود کــه موانــع از بــن بــرود .منظــور از تفکــر یــک
امــر انتزاعــی انف ـرادی جمــرد نیســت ،بلکــه دقیقــا بــه وجــود آوردن
ســوژهای اســت کــه خودبنیــاد فکــر کنــد و بــه قــول امروزیهــا در یــک
فضــای بیناســوژهای ق ـرار داشــته باشــد.
 باوجــود اینهــا ،مثــا در تاریــخ مشــروطه شــاهدیم کــه اساســا
امیــد در یــک فضــای ناامیــدی و یــاس بــه وجــود آمــده اســت .ایــن
چگونــه قابــل تحلیــل اســت؟
ارنســت بلــوخ سرگذشــت عجیبــی دارد کــه بــد نیســت بــه آن اشــاره
ش ــود ،زیـ ـرا او یک ــی از کس ــانی اس ــت ک ــه میتوان ــد ب ــه حب ــث م ــا
کم ــک کن ــد .او کتاب ــی دارد ب ــه ن ــام «اص ــل امی ــد» .بل ــوخ در
جنبــش دانشــجویی ســال  ۱۹۶۸هــم بســیار اثرگــذار بــود .ارنســت
بل ــوخ یه ــودی ب ــود و موق ــع جن ــگ جهان ــی دوم از آمل ــان ن ــازی ب ــه
س ــوئیس رف ــت و از آنج ــا ب ــه اتری ــش (چ ــون در مه ــه ج ــا آملانه ــا
بــه دنبــال او بودنــد) و ســپس بــه امریــکا رفــت و در بدتریــن شـرایط
ناامی ــدی ای ــن اث ــر درب ــاره امی ــد را نوش ــت .بل ــوخ چپگـ ـرا ب ــود و
بع ــد از جن ــگ ب ــه آمل ــان ش ــرقی بازگش ــت .روش ــنفکرانی چ ــون او
در دوران تــره و تــاری بــه تفکــر دربــاره امیــد پرداختنــد؛ از یکســو
اروپ ــا در ح ــال جترب ــه گذره ــای مال ــی ب ــود ک ــه دموکراس ــی را هتدی ــد
میکــرد و بــه مســت الیگارشــی میرانــد و از طرفــی در بلــوک شــرق
نی ــز نظ ــام متامیتخـ ـواه ش ــوروی حکمفرم ــا ب ــود ک ــه در آن ح ــزب
ح ــرف اول را مـ ـیزد .در ای ــن س ــالها بل ــوخ یک ــی از افـ ـرادی ب ــود
ک ــه ب ــه «فیلس ــوف امی ــد» مع ــروف ب ــود .او در کت ــاب خ ــود ک ــه
آن را ب ــا پدیدارشناس ــی ه ــگل متناظ ــر ک ــرده -مه ــان تفک ــر هگل ــی
ک ــه ذهنی ــت و عینی ــت پیوس ــته و چه ــره ژانوسـ ـیوار ی ــک روح و
واقعیتن ــد -امی ــد را در تاری ــخ قصهه ــا و روایته ــا بررس ــی میکن ــد.
او میگویــد کــه در قصههــای تارخیــی ،اســطورهای یــا در قصههــای
پری ــان ه ــم عناص ــر رهای ــی خب ــش هس ــت ،حت ــی در دی ــن و فلس ــفه
ه ــم عناص ــر رهاییخب ــش وج ــود دارد.
م ــن از او کم ــک م یگ ــرم و از ی ــک زاوی ــه دیگ ــر ،ای ــن ط ــور
میگــومی کــه در فرهنــگ مــا کــه در گذشــته فرهنــگ عقبافتــادهای
ب ــه حس ــاب میآم ــد و اغل ــب م ــردم ب یسـ ـواد بودن ــد ،عناص ــر و
ته ــای رهای ــی خبش ــی دی ــده م یش ــود .مث ــا ام ــروز ش ــاید
ظرفی 
آزادی ب ــه عن ـوان ی ــک مس ــئله ناگزی ــر ب ـرای م ــردم درنیام ــده باش ــد،
یعنــی اگــر فــرد یــک شــغل و معیشــت کافــی داشــته باشــد،بــه ایــن
آس ــانیها ب ــه ایـ ـن موض ــوع منیرس ــد ک ــه روح و اندیش ــه بای ــد آزاد
باش ــد .ام ــا عدالتخواه ــی و عدالتجوی ــی از دیرب ــاز در جامع ــه م ــا
ب ــوده و جنب ــه هست یش ــناختی ه ــم داش ــته اس ــت .یعن ــی ای ــن ط ــور
نیس ــت ک ــه بگویی ــم در بره ـهای از تاری ــخ ب ــوده ی ــا در بره ــه دیگ ــری
نبــوده اســت و یــا آزادی تنهــا در مدرنیتــه بــوده اســت .بلکــه تارخیــی
پشــت مــردم بــوده کــه گرچــه بــا متــام وجــود ظلــم و ســتم دســتگاههای
حکومتــی را ملــس میکردنــد ،امــا ایــن پتانســیل در جامعــه مــا وجــود
داش ــت .ع ــدهای ه ــم ک ــه ب ــه اروپ ــا رفت ــه بودن ــد ای ــن پتانس ــیلهای
تهــا را در
رهای یخبــش را از آ نجــا گرفتنــد و عــدهای نیــز ایــن ظرفی 

11

شماره سیوهشتم سال اول سهشنبه  3آذرماه1394

رفیق خوب وخواهر
گرامیمانبدری
تنکابنی از هتران
نوشتهاند:
سالم بركرگدن عزیز
خیلی به مشا غبطه
می خورم .واقعاً
خوشا به احوال تان.
آن قدر با آدم های
گوناگون  ،از عامی
گرفته تا با سواد ،از
فرهیخته تا غری آن
سروكله می زنید
كه عنوانكرگدن با
آن پوست معروفش
كام ًال ب ارزنده ی تان
می شود.
 -1مشاره ار به
جای مشاره ار
 -2باقیات
صاحلات به جای
باقیاتصاحلت
 -3ضد مدرنیته به
جای ضد مدنیته و
شاید هم به جای
ضدمدنیت
 -4حمراب به جای
مهراب
 -5سهل ممتنع به
جای سهل و ممتنع

فرهن ــگ اس ــامی پی ــدا کردن ــد .ب ــه مه ــن دلی ــل وقت ــی
ب ــه گذش ــتههایی مینگ ــرمی ک ــه بس ــیار ناامیدکنن ــده
اس ــت ،کم ــر اث ــری از تفک ــر آزادان ــه را مش ــاهده
میکنی ــم ،ام ــا ب ــاز میبینی ــم ک ــه در مه ــان شـ ـرایط
پتانس ــیلهای رهای یخب ــش وج ــود داش ــته اس ــت .از
س ــوی دیگ ــر ،در گذش ــتههای دورت ــر ،ایـ ـران م ــدام
در معــرض تاخــت و تــاز بــوده و ایــن ســتم را حــس
م یک ــرده اس ــت .جال ــب ایـ ـن اس ــت ک ــه مش ــاهده
میکنی ــم هی چک ــدام از آ نه ــا منیتوانن ــد کاری اجن ــام
دهنــد و در ایــن صــورت اســت کــه امیــد میبندنــد،
ام ــا امی ــد ب ــه تقدی ــر و گذش ــت زم ــان .چن ــان ک ــه
ســعدی میگویــد« :عمــری دگــر ببایــد بعــد از فـراق
م ــا را /کای ــن عم ــر ص ــرف ک ــردمی ان ــدر امی ــدواری».
میبینی ــم س ــعدی امی ــد را ب ــه جه ــان دیگ ــری موک ــول
کــرده اســت .یــا زمــان محلــه مغــول بــه ایـران میبینیــم
کــه ســیف فرغانــی میگویــد« :هــم مــرگ بــر جهــان
مشــا نیــز بگــذرد /هــم رونــق زمــان مشــا نیــز بگــذرد.../
آن ک ــس ک ــه اس ــب داش ــت غب ــارش ف ــرو نشس ــت/
گــرد ســم خـران مشــا نیــز بگــذرد .../در مملکــت چــو
غ ــرش ش ـران گذش ــت و رف ــت /ای ــن عوع ــو س ــگان
مشــا نیــز بگــذرد »...هنــوز کــه هنــوز اســت ایــن شــعر
دس ــت ب ــه دس ــت م یش ــود ،ام ــا ای ــن تفک ــر نیس ــت
یــا تفکــر در ایــن شــعر نیســت زی ـرا اگــر تفکــر بــود،
بایــد وضعیــت را حتلیــل میکــرد .امــا اینجــا امیــدی

ک ــه وج ــود دارد ،ضدامی ــد اس ــت؛ یعن ــی میخواه ــد
بگوی ــد باالخ ــره مه ــه چی ــز م یگ ــذرد .ای ــن درحال ــی
اس ــت ک ــه در س ــوی دیگ ــر کس ــانی ک ــه مس ــلط
بودن ــد -یعن ــی ش ــاهان -تنه ــا ای ــن ام ــر برایش ــان
امهی ــت داش ــت ک ــه ت ــا موقع ــی ک ــه زندهان ــد ،حلظ ــات
زندگ ــی را در ل ــذت و مهـ ـراه ب ــا پ ــا گذاش ــن روی
وجدانش ــان س ــپری کنن ــد.
 جهان به سمت امید پیش میرود یا ناامیدی؟
مــن من یت ـوامن ج ـواب ایــن س ـوال را بدهــم زی ـرا در
جایگاهــی نیســتم کــه دربــاره آینــده تاریــخ نظــر بدهــم.
بــا ایــن حــال ،حــرف آغازینــم را تک ـرار میکنــم کــه
امیــد وقتــی کارکــرد دارد کــه بتوانــد بــه ناامیدتریــن
اشــخاص قــدرت حرکــت بدهــد ،وگرنــه امیــد دادن
بــه جامعــه کلبیمســلک در معنــای فلســفی آن ،یــا
گفــن ای نکــه مشــکالت جزئــی اســت ،یــا امیــدی
کــه رســانهها بــا هــدف حفــظ ســاختار وضــع موجــود
تزریــق میکننــد ،ضــد امیــد اســت.
در ســال  ۱۹۳۳کــه فاشیســم در اروپــا قــدرت
م یگــرد و مهــه جــا نشــانههای ســرکوب آزادی
دیــده م یشــود ،جامعهشناســی بــه نــام کارل ماهنــامی
کتابــی دربــاره اتوپیــا .ماهنــامی در مقال ـهای بــه نــام
«دموکراتیزاســیون روح» مینویســد تقدیــر انســانها
در عصــر جدیــد ،نــه فقــط در حیــات سیاســی،
بلکــه در حیــات فکــری و حقیقــی دموکراتیزاســیون

اســت .و میگویــد االن کــه هــر زمــان شــعله
دیکتاتــوری از هــر گوشــه اروپــا برخاســته ،ایــن حــرف
عجیــب بــه نظــر میرســد ،امــا حتــی ایــن فاشیسـتها
نیــز پتانســی ل دموکراســی دارنــد.
بنابرای ــن میتـ ـوان گف ــت جه ــان ب ــه مس ــت هرچ ــه
بیش ــر دموکراتی ــک ش ــدن و دموکراس ــی پی ــش
مـ ـیرود .ای ــن پتانس ــیل اس ــت ک ــه در آین ــده ب ــا
قدرته ــای ض ــد دموکراتی ــک مواج ــه میش ــود
ک ــه خبش ــی در خ ــود غ ــرب اس ــت و خبش ــی در
خاورمیان ــه .اکن ــون در خاورمیان ــه مس ــئله بنیادگرای ــی
و جنگه ــای فرقـ ـهای ب ــه معض ــل مهم ــی تبدی ــل
ش ــده اس ــت .تعب ــر ک ــردن اینک ــه مه ــه ای ــن مش ــکل
کار آنهاس ــت چی ــزی را ح ــل منیکن ــد .ب ــر ف ــرض
کــه آنهــا کارگردانــی میکننــد ،امــا اگــر در صحنــه
کســی نباشــد کــه ب ـرای آنهــا بــازی کنــد ،کارگــردان
خل ــع س ــاح میش ــود .اگ ــر جه ــل نباش ــد ،ام ــکان
ن ــدارد ک ــه آنه ــا بتوانن ــد اس ــتفاده کنن ــد .بنابرای ــن
هی ــچ راه ــی نیس ــت ج ــز اینک ــه از نظ ــر ذهن ــی،
آگاه ــی رو ب ــه پی ــش م ـیرود و جه ــل رو ب ــه پ ــس.
هرچن ــد آنه ــا مه ـواره در براب ــر ای ــن مس ــر مقاوم ــت
میکننــد .بــه عن ـوان کســانی کــه در قلمــرو عمومــی
قـ ـرار دارمی ،بای ــد ت ــاش کنی ــم فض ــا بازت ــر ش ــود و
شـ ـرایط گفتوگ ــو فراه ــم ش ــود و از مه ــه مهمت ــر
آزادی تب ــادل اف ــکار مهی ــا ش ــود.

میتواند داشــته باشــد؟ چه
نوری در دل ما روشــن
می کند؟ شــاید بگویید
وظیفه شــاعران این نیســت
که نوری در دلها روشــن
کنند .شــاعران که پیامربان
نیســتند .آهنــا تنهــا بازگو
کننــده کلماتــی هســتند که
بیــش از هــر کلمــه دیگــری
در عامل میشــنوند .البد
شــاعر از اهل ملکوت
اسـراق مسع کرده و این
تعبــر را از آهنــا دزدیــده.
اصــاح کنــم؛ وام گرفتــه.
بدیلــش را کافــکا هــم گفتــه:
منجــی خواهــد آمــد ،یک
روز پس از واپســن روز...
ایــرج مــرزا قبــل از مردنــش
ادامه پرمی در صفحه 13
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«میشائیلکلهاس»
و سه داستان دیگر
هاینریشفون
کالیست
ترمجه حممود حدادی
نشرماهی
فزادهای
داستاناش ار 
استکه یاغی
میشود.خیلیشبیه
داستانهاییاست
که قبال شنیدهامی.
حتیمنونههایایرانی
آن را .قهرمانیکه
از دل طبقات نیمه
ثرومتندبرمیخیزدو
درهنایت به قهرمان
مردم فقری تبدیل
میشود .هرچندکه
گاهی جمبور میشود
با تندرویهاییکه به
نام او اجنام میشود
برخوردکند و در
برابرقدرتهایحملی
که او ار شورشی
مینامند از خود
دفاعکند .درهنایت
حرکت او به انقالبی
منجر میشودکه
خودش هم انتظارش
ار ندارد .البته این
قصه آملانی قرن
شانزدمهیخیلی
پرکشش و خواندنی
ازکار درآمده،
طوریکه فرانتس
کافکا آن ار در
یک جلسه تا آخر
خوانده است و
هرمان هسه هم از
آن بسیار تعریف
کرده .ترمجه آقای
حدادی مانند باقی
کارهایشانروان
و سلیس است و
تسلطشانبهزبان
آملانیاعتمادخواننده
به منت ار فراهم
میکند.

ســحرهای پاییــز هتـران حــال و هـوای خوشــی
دارد .اگــر ســحرخیز باشــی یــا بــه هــر دلیــل
جمبور شوی ساعتی قبل از سر زدن آفتاب از
خانــه بــرون بزنــی و خ ـواب ار از ســر بــرون
کنی ،روز خوبی ار شروع خواهیکرد .هنوز
هــم ســحرها نســیم خنــک پاییــزیکوچههــای
باریــک حمــات جنــوب هتـران ار طــی میکنــد
و از بلندیهای الربز و توچال مهیشــه پیدا تا دشـتهای ورامنی و
حمــات قدمیــی شــهر ری بیدریــغ م یگــذرد و از آ نجــا تــا دریاچــه
منک و فالت قم دامن میگسرتاند.
ســعادتی اســت اگــر بتوانــی ســحرهای پاییــز هت ـران ار ب ـرای عبــادت
گتــرمکــه
جتربــهکنــی .مــن دوران نوجوانــی خــود ار مه ـراه بــا ب ـرادر بزر 
سرپرســتی خانـواده مــا ار بــه عهــده داشــت ،چنــن ســعادتی ار جتربــه
کــردهام .در جمموعــه ف اریــض دینــی یهودیــان چهــل شــب هســتکــه
آن ار شبهای «سلیحوت» میگویند؛ به معنی شبهای راز و
نیاز با خداوند .در این شبها درکنیسا مناجات عارفانه به زبان
فارسی یا عربی در ستایش خداوند و حتسنی جهان هستی و صلح
و عدالت ،عموما ازکتاب «مزامری داوود» خوانده میشد .اینکه
م یگــومی خوانــده م یشــد ،بـرای آن اســتکــه ایــن روزهــا ایــن م ارســم
به قدری چکشی و سرهمبندی برگزار میشودکه هیچ شباهتی به
گذشــته ندارد .این م ارســم چهل ســحری مشــغلهای دوستداشــتنی
برایکســانی اســتکه مهت ترک خواب و توســل به حق ار داشــته
باشند.
به وقت ســحرکوچههای حمله ما در مرکز عودالجان هتران آنقدر
روشــنایی داشــتکــه جلــوی پاهامیــان ار ببینیــم تــا بــه مقصــد برســیم.
معموال قبل از ما چند نفری رسیده بودند و منتظر بقیه میماندند.
هــر چنــد ایــن م ارســم مردانــه بــه نظــر میرســید ،ولــی مهیشــه چنــد زن
خان ـهدار در حاشــیه مینشســتند و ضمــنگــوش دادن بــه دعاهــا،
مساور ار آماده میکردند تا در پایان مراسم منازگ ازران صبحانه خود
ارکه لیوانی چای و چند تکه نان خوشگوار بود ،خبورند و با عجله
بــهکار رو ازنــه خــود برســند.
کنیسایی که ما به آنجا م یرفتیم در مرکز حمله قرار داشت و آن
ار «کنیسای خاله» میگفتند .با آنکه کنیساها به نام بزرگان
دین یا واقفنی ،مهواره مردانه بود ،منیدامن چ ار نام اینکنیسا ار خاله
گذاشته بودند .از هرکس میپرسیدی چ ار ،چیزی میگفتکه به
گفته سایرین شباهتی نداشت .پیشمنازکنیسا ،ابراهیمآقا ،مردی بود
میانسال و خوشآوازکه او ار «ابراهیم غزخلوان» میگفتند .صدایش
با طننی و آهنگی که داشت ،از دور به گوش میرسید و مردم ار
به حضور در مراسم دعا دعوت میکرد« :خروسان سحر خواندند
یارب یارب /تو در خوابی چه میدانی /او میداندکه بیدار است/
دالگویدکه برخیزی /هواگوید دمی دیگر /هوا ار پشت پایش زن
که وقت محد جبار است» .با این اشتیاق مهیشه در مراسم حاضر
بودمی .بیشرت روزها برادرم الزم بود هرچه زودتر به حملکارش برسد و
مراسم متامنشده ،لقمه نانی به دندان میکشید و چای داغ ار هول
هولکی فرو میداد .من تنها به خانه برمیگشتم وکتابها و وسایل
مناز ارکه درکیسه خمصوص بود ،با خود به خانه میبردم.
بعضــی روزهــا بچههــا مهدیگــر ار پیــدا میکردنــد و بــازی و ســرگرمی
در فضــای کوچــک میــدان حملــه پــا میگرفــت .آن روزهــا داشــن
توپ برای ما شــدنی نبود .اگر توپی روی زمنی میغلتید ،پارچهها
گلولهشــدهای بــودکــه در برخــورد بــا پــای بچههــا بــه جســمی ســفت
و ســنگنی بــدل شــده بــود.
در یکــی از ایــن روزهــا ،بعــد از برگشــن ازکنیســا ،بــازی بــا بچههــا ار
شــروعکــردمی.کیســه مذکــور ار درگوشـهای روی پیشآمدگــی دیـوار
جمــاور میــدانگذاشــتم و مشــغول بــازی شــدم .بــا متــام شــدن بــازی،
خسته و عرقکرده سراغکیسه وسایل دعا رفتم ولی هرچهگشتم،
از آن خربی نبود .نگران شدم.کمکم بچهها به خانههایشان رفتند
و من تنها وگریان ،ترســان از تنبیه برادرم ،دنبالکیســه میگشــتم.
جسـتوجویکوچــه بــهکوچــه فایــدهای نکــرد .ناچــار بــا ناامیــدی بــه
خانه برگشــتم .مادرمکه نگران شــده بود ،حامل ار پرســید .بیکم و
کاســت برایش تعریفکردم .با خونســردیگفتکه به دردکســی
منیخورد و هرکس برده ،میآورد ســر جایش میگذارد و برادرم ار
ارضــیکــرد چیــزی نگویــد .بـرادرم وســایل منــاز ار دوبــاره روبـهراهکــرد و
ما از مجله سحرخیزان حمله باقی ماندمی.
میگــذرد و حملــه مــا تغیـرات بســیاری پیــداکــرده
ســالها از آن واقعــه 
ولی نوبت خرابکردن آن دیوار هنوز نرســیده اســت؛ شــاید بســاز
تهــای فرســوده هنــوز
شهــا نتوانســتهاند یــا ماموریــن حفــظ باف 
بفرو 
فرصــت نکردهانــد و دی ـوار مهچنــان پــا برجاســت ...حــاال بعــد از
گذشــته ایــن مهــه ســال ،بــه محــداهلل ،مــن بـرای خــودم پریمــردی شــدهام
جزو شیوخکرگدن .با وجود این ،هر وقت از میدان حمله میگذرم،
باز هم نگاهم به آن دیوار و پیش آمدگیاش میافتد ولیکیسه ار
پیــدا منیکنــم .آن ار ســر جایــش نگذاشــتهاند...

رسالهای کوچک درباره فضیلتهای بزرگ

قاتالن امید دشمنان سیاستند
دلیل برای ناامیدی تا دلتان بخواهد هست
ما برای زنده ماندن به امید نیازمندیم
 ثمینا رستگاری

قدرت امید بیشرت است یا ناامیدی؟ امید سازندهتر
است یا ناامیدی؟ امید منطقیتر است یا ناامیدی؟
کدام یک آسانتر است؟ به راه بادیه رفنت شرط عقل
است یا نشسنت باطل؟ نشسنت باطل انتخابی
عقالنیتر نیست وقتی مهه شواهد و قراین از بیهودگی
راه بادیه میگویند؟ آیا ما قادر به انتخاب میان امید
و ناامیدی هستیم یا به یکی از آنها حمکوم شدهامی؟
جواب این سوالها به آسانی خود سوالها نیستند .عاملان بسیاری به این
سوالها اندیشیدهاند و هرکدام پاسخی برای آن یافتهاند و یا متام عمر خود
ار برای یافنت پاسخ آن تالشکردهاند .ناکجاآبادهای بسیاری ساختهاند و
آدمهای بسیاری برای حتقق آن ناکجاآبادها زیستهاند و مردهاند .حتی
بدبنیترینفیلسوفاندغدغهایبرایتصویردنیاییروشنداشتهاندکهبادنیای
تاریک امروز تفاوت دارد .هر آینی و دین و مکتبی بسته به میزان امیدیکه
در انسانها خلقکرده پایدار مانده است .امید به جامعهای بیطبقه ،امید به
برابری ،امید به آزادی ،امید به رستگاری و...
در عنی حال هرکسی به میخی حمکم برای بسنت بندهای امیدش نیاز دارد.
در دنیاییکه صفحات تارخیش پر است از جنگ و نابرابری و بیعدالتی،
برای آدمیکه میداند علیرغم مهه تالشها روزی باید زیر خاک سرد خبوابد
و برای مهیشه از این دنیا برود ،هبانهای برای امیدوار بودن الزم است .سنگ
بنایی مستحکمکه در برابر این سوال خیامکه «از آمدن و رفنت ما سودی
کو؟ وز تار امید ما پودیکو؟» دود نشود و به هوا نرود.
گادامر فیلسوف برجسته آملانی چند روز قبل از مرگش در مصاحبهای
میگوید فقط از یک مجله میتواند بیهیچ حمدودیتی دفاع کند .آن
مجلهای که بعد از  102سال کسی مانند گادامر میخواهد به عنوان
تنها باور زندگیاش بر زبان بیاورد چه بود؟ «انسانها بدون امید منیتوانند
زندگی کنند» .او ریشه این باورش ار توانست تا اسطورههای یونان پیدا
کند .طبق این اسطورهها انسانها در ابتدا مهچونکرمهایی درون غارها
زندگی میکردند و مرگ خود ار انتظار میکشیدند اما پرومته ،آگاهی
آنها از زمان مرگشان ار گرفت و در عوض امید به زیسنت ار به آنها
خبشید .بعد از آن بودکه از غارها بریون آمدند ،خانه ساختند ،برای هبرت
کردن این دنیاکارکردند و هنایتا هم مردند .درهنایت مهان اتفاقی افتادکه
اگر در غار مانده بودند هم میافتاد؛ مرگ .اما آنچه در این میان باعث
شد انسان از غار بریون بیاید و مهه آنچه ار میدانیم بسازد امید بوده
است .درست در مهنیجاستکه امید به سیاست وصل میشود ،البته
اگر سیاست ار تالش برای هبرتکردن جهان بدانیم .شاید چننی درکی از
سیاست برای ما خیلی سخت باشد .سیاست برای اغلب ما سبقت در
کالهگذاشنت بر سر دیگران معنی میدهد ،اینکه آنقدر هنرمندانه مردم
ار فریب دهیکه با طیب خاطر و رضایت باطن امکان چاپیده شدنشان
ار به تو تقدمیکنند .آیا مههگری بودن این معنی دلیل خوبی برای فراموش
کردن معنای واقعی سیاست است؟
مجله معروفی وجود داردکه میگوید سیاست به وجود آمد چون انسانها با

همموافقنبودند.یعنیسیاستاخرتاعبشربرایحلاختالفنظرهایشبود؛
حل اختالفنظرها برای تبدیلکردن جهان به جاییکه قابل زیست انسان
باشد .مهه هنادهای سیاسی با چننیکارکردی به وجود آمدهاند .اینکه تاریخ
و جغرافیای ما چه تعریفی از سیاست در ذهن ما به وجود آورده معنای اصلی
آن ار از بنی منیبرد .آن منایندهایکه فکر میکند هر چه بیشرت داد بزندکار
مهمتری اجنام داده و رسالت منایندگیاش ار هبرت به اجنام رسانده ،پارملان را،
و آنکسکه وارد دولت میشود تا بار خود و نوادگانش ار ببندد قوه جمریه ار
بیمعنا منیکند .آن قاضیکه قبح رشوهگرفنت برایش از بنی رفته ابطال معنای
راستنی سیاست نیست .آنها دمشنان سیاستند ،دقیقا به این دلیلکه امیدها
ار ناامید و انسانها ار ناتوان از تبدیل جهان به جای هبرتی میکنند .آنها
سازندگانسیاهچالههاییازناامیدیدرپیشپایآدمهاهستند.بنابراینکلمه
سیاست ارکه میبینید یاد اینها نیفتید .اینها پیامدهای ناخواسته آفرینشند
و هستی بر مدار اینها منیچرخد .خواندن دست این افرادکار زیاد سختی
نیست اما در برابر آنهاکه با دیدن هر شوقی آن ارکودکانه میپندارند،
آنهاکه مهیشه پوزخندی حاضر و آماده دارند تا روی صورت امیدوار آدم
بکوبند ،چه بایدکرد؟ مشا چند بار به مناسبتهای خمتلف با این مجالت
مواجه شدهایدکه« :چه فایده؟»« ،کار از اینکارهاگذشته ،این مملکت
درستبشو نیست» .مشا هم حتماکم ندیدهاید از اینهاییکه جز تباهیها
و سیاهیها اطرافشان ار منیبینند وکامشان مهیشه تلخ است ،حرفهایی
که م یزنند حقیقت است اما متام حقیقت نیست .در مقابل اینهاکه هنوز
در غار ماندهاند و بریون آمدن از آن غار ار بیخردی و خامی و بیجتربگی
و سادگی میدانند ،حرف زیادی برایگفنت وجود ندارد .اگر حوصله داشته
باشید میتوانید بپرسید" :پیشنهاد هبرتی داری؟" در اینجا دیگر آن پوزخند
تبدیل به شانه باال انداختنی غری مسئوالنه میشودکه البته میتواند پایان
خوبی برای یک مکامله خطرناک باشد .خطرناک از آن جهتکه این افراد
درست به اندازه فردیکه در مرتو سرنگ آلوده به ایدز دستشگرفته میتواند
در آدم وحشت و اضطراب اجیادکند.
فرق ظریفی است میان اینها و کسانی که اغلب اوقات منتقد وضع
موجودند؛ آنها برخالف گروه اول به دنیایی هبرت باور دارند .منتقدی ار
میشناسمکه جز باکمک واکر منیتواند راه برود ،اما هر روز  5صبح بیدار
میشود تاکتاب خبواند و مطلب بنویسد .البته نویسنده اذعان داردکه سیگار
کشیدن بسیار سادهتر ازکتاب خواندن است.کافه رفنت و مرید و م اردپروری
با مجالت قصار این روزها از سیگارکشیدن هم آسانتر شده .زهر ناامیدی
درکام مردم رخینت ،پرستیژآور هم هست چون هنوزکه هنوز است آدمها
فکر میکنند این سرنگ ناامیدی به دستگرفتهها چیزهایی میدانندکه ما
منیدانیم .اما واقعیت امر این استکه مردم از غار بریون آمدهاند.شش صبح
همکه در اتوبان مهت باشی ترافیکی میبینیکه دلیل ناکارآمدی شهرداری
نیست ،بلکه نشان دهنده وجود آدمهایی است که چرخ این مملکت ار
آنها میچرخانند نه حرفهای ما .بنابراین خیلی بیانصافی استکه ما با
کلمامتان پاهای آنها ار سستکنیم .این مملکت برای زنده ماندن امید الزم
دارد ،دلیل برای ناامیدی تا دلتان خبواهد هست.

داستانهایی برای شب و چندتایی هم برای روز

داستانی از تارا الرکوفسکی که از  2010سردبیری فصلنامه اسموکالنگ را به عهده
دارد؛ خواندن داستانهای او به اندازه دود کردن یک نخ سیگار طول میکشد
 اسداهلل امرایی

تارا الرکوفسکی ()Tara Larkowski
نویسنده امریکایی در شمال شرق پنسیلوانیا بزرگ
شده است و در حال حاضر در حومه واشنگتن
دیسی زندگی میکند .او «روشهای نوین دیو
درون» را سال  2012و «تماشاگران خاموش»
راکه پروژه نویسندگان سانتافه است سال 2016
منتشرکرده است .داستانی راکه در این صفحه
میخوانید ،یکی از داستانهای مجموعه «فلش
فیکشن بینالمللی داستان»  -منتشر شده
توسط انتشارات دبلیو دبلیو نورتون  -است.
داستانهای الرکوفسکی در مجالت ادبی نظیر
آلفرد هیچکاک ،مید امریکن ریویو و ...و
گلچینهای ادبی منتشر شده است .او از سال
 2010سردبیر فصلنامه اسموکالنگ است.
این فصلنامه تنها داستانهایکوتاهکوتاه موسوم
به فلش فیکشن را چاپ میکند؛ داستانهایی
که حداکثر هزارکلمه دارند؛ داستانهاییکه -
اگر حرف بنده را به تبلیغ دخانیات تعبیر نکنید
 به اندازه یک سیگار دودکردن خواندنشانطول میکشد .این مجله در دورانی تاسیس
و نامگذاری شدکه اغلب نویسندگان سیگار
میکشیدند .البته فکر نکنید االن نمیکشند.
قابل توجه دوستانکرگدن! داستان حاضر با اجازه
و اطالع نویسنده ترجمه و منتشر شده است.

موقعــی کــه جــن بــرون خانــه رخــت هپــن میکنــد،
پــدرش زنــگ میزنــد .صدایــش در گوشــی موبایــل،
اســتاکاتو اســت؛ منقطــع .پــدر داســتان زنــی را
شــنیده کــه یــک ویولونیســت حرف ـهای اســت؛
زنــی کــه پایــش ُســر خــورده و افتــاده روی ماشــن
ظرفشــویی کــه درش بــاز بــوده .تــوی ظرفشــویی
کاردی تیغ ـهاش رو بــه بــاال بــوده کــه بــه بــازوی او
فرورفتــه و دســتش را دریــده اســت .بــه احتمــال زیــاد
دیگــر منیتوانــد ویولــن بزنــد.
جنی گوشــی نازک را بنی گوش و شــانهاش قرار داده
فهــای پــدرش گــوش میکنــد؛ گریههــای
و بــه حر 
لبــاس بــه ســر انگش ـتهایش فــرو م ـیرود .یکــی از
گریههــا از دهانــش میافتــد و پــرت م یشــود تــوی

شــکاف نــرده خانـ ه مهســایه و احتمــاال آ نقــدر آ نجــا
میمانــد تــا یکــی پیــدا شــود و آن را در بیــاورد .هـوا
نســبت بــه ایــن وقــت ســال در مــاه ژوئــن گــرم اســت
و مچــن زیــر پایــش مثــل تیغههــای کاه خشــک بــه
شســت پــای بیجورابــش فــرو م ـیرود.
پــدرش میگویــد" :باباجــان میخواهــم مراقــب
خــودت باشــی .جینــی عزیــزم حواســت بــه کارد و
اب ـزار برنــده و چکشهــای دور و اطرافــت باشــد".
جنی او را در نظر میآورد که توی ماشــن خودش
نشســته و شیش ـهها را داده پایــن و ولــو شــده و
ســیگار برگــی گوشــه لــب گذاشــته؛ بــه او میگویــد
کــه زندگــی آســان نیســت و در هــر حلظــه خطــر در
کمــن اســت؛ مهــه جــا و هــر جــا.
میخنــدد و بــدن خــود را جمســم میکنــد کــه بــاالی
یــک چکــش کمپرســور میلــرزد .بــا دســتش یــک
اره موتــوری ســنگنی را هــل میدهــد بــه مســت دیـوار
اتــاق بچــه کــه در طبق ـه بــاال درســت میکننــد.
فشــار مـیآورد .اتــاق بچــه را شــوهرش بــه رنــگ ســبز
روشــن رنگآمیــزی کــرده اســت .حالــت هتــوع کــه
از ســه ،چهــار روز پیــش تنــش را میلرزانــد ،دوبــاره

س ـراغش میآیــد؛ بــوع .چیــزی منانــده کــه گوشــی را
بینــدازد .بــه پــدرش میگویــد" :بایــد بــروم ".نفســی
چــاق میکنــد و مینشــیند روی زانــو و انگشــتانش
را بــه شــکمش فشــار میدهــد.
فکــر میکنــد بچــه دخــر اســت .شــاید معــروف
شــود؛ پزشــک یــا نویســنده؛ نوازنــده؛ مثــا نوازنــده
ویولــن .امــا ویولونیســت فکــر میکــرد در آشــپزخانه
خان ـهاش جایــش امــن اســت .یــک حلظــه ســر میــز
شــام بلیــت کنســرت رزرو میکنــد و بعــد گرب ـهای
در م ـیرود و ســر م یخــورد و خــون ف ـواره میزنــد؛
کلــی خــون .مگــر پــدر و مــادرش نگفتــه بودنــد کــه
تیغـ ه کارد را رو بــه بــاال نگــذارد؟ بایــد یــک نفــر قبــا
بــه او هشــدار مـیداد .آدمهــا خیلــی وقتهــا دلشــان
میخواهــد مثــل نقــل و نبــات نصیحــت کننــد؛ مثــل
آدامــس بادکنکــی فشــار بــده؛ پــوپ جبــو.
شــوهرش از ای ـوان پشــتی صدایــش میزنــد .دســتش
را ســایبان چشــم میکنــد کــه آفتــاب چشــمش را
نزنــد .شــوهرش خیــال میکنــد برایــش دســت تــکان
میدهــد .تپــه را جلــوی خــودش میبینــد؛ انــگار
اولــن بــار اســت کــه میبینــد .س ـرباالیی تنــدی
اســت .مرددنــد .چنــد ســال قبــل کــه میخواســتند
ایــن ملــک را خبرنــد خیلــی فکــر کــرده و مــردد بودنــد
و شــوهرش قــول داده بــود اســتخری در جمــاورت آن
بســازد؛ پلــه بســازد تــا هبــر بشــود س ـراغ آن بــرود.
یــک قــدم بــه مســت شــوهرش مـیرود .پاهایــش الغــر
و باریــک اســت؛ مثــل نیقلیــان .حــس میکنــد
االن میافتــد .انــگار قبــا ایــن اتفــاق افتــاده بــود.
تیغههــای علــف انــگار بــه هپلــوی او فــرو میرفــت و
در مقابــل وزن او خــم منیشــد ،بلکــه فــرو میرفــت.
شــوهرش هنــوز خیلــی از او دور بــود .دســتش را
بــاال آورده بــود و بــه مســت او تــکان مـیداد؛ لبخنــد
مـیزد و احتمــاال بــه اتــاق ســبزرنگ فکــر میکــرد و
بــه الالییهــای آرام.

مهمانی پر عیش و نوشــی
را توصیــف میکنــد کــه
ظاهـرا جــز صفــا و وفــا
در آن راه نداشــته .این
مهمانــی اولــن و آخریــن
مهمانــی اهــل ادب و طــرب
اســت که به شــاعر خوش
میگــذرد .مهــه چیــز به
خوبی و خوشــی بوده و
بدی و تلخی و عبوســی
بدان راه نداشــته .ایرج فکر
کنــم آخریــن قصیــدهای که
ســروده مهنی قصیده اخوانیه
بــوده .طبــع تلــخ و مایــوس
ایــرج هــر چــه میگــردد در
ایــن مهمانــی چیــزی که
مایه یاس و اندوه باشــد
منیبینــد .هــم غــذا بــه حد
کفایــت بــوده ،هــم میــوه و
شــرینی به اندازه بوده و
هم رفیق اهل و سـرا امن
و باده نوشــن بود و...
بــا ایــن مهــه در ایــن قصیــده
منیتوانــد منکــر بدبینیاش
شــود .ایرج بیش از آنکه
بدبنی باشــد عادت به
بدبینی داشــته اســت .برای
مهــن میگویــد" :جهــان به
دیده من ناپســند میآمد/
ولی در آن شــب دیدم
کــه دیــده بدبــن بود"...
ایــن بدبینــی منحصــر به
ایرج نیســت .شــاعران
کلهــم امجعــن از جهــان
و رســم جهان شــاکیاند
و جز پلیدی و زشــتی به
چشمشــان منیآید .اصال
بــه یــک اعتبــار هنــر مالزمت
دارد بــا بدبینــی .الاقــل آثــار
هنــری گواهــی میدهنــد که
هنرمنــدان تلـخکام بودهاند
و دنیا را ســفلهپرور و دون
و دنی میدیدهاند .اشــتباه
نکنیــم و ایــن تلخکامــی
را به حســاب یاس و
ســرخوردگی نگذارمی .کال
کســی که اعتقاد به غیب
و آخــرت دارد منیتوانــد
تلخکام نباشــد" .الدنیا
ســجناملومن" معنیاش
مهنی اســت که تعلق خاطر
مومنــن بــه یــک جــای دیگر
اســت .برعکس مومننی
اهل غفلت حســابی با
ایــن دنیــا جورنــد و چنــد
صبــاح زندگــی را بــه عیــش
و عشــرت میگذرانند .نه
اینهــا امیدوارنــد و نــه آهنــا
ناامیــد .تلقــی قدمــا از دنیــا
ماهیتاً متفاوت اســت با
تلقــی مــا از دنیــا .اعتقــاد بــه
ادامه پرمی در صفحه 15

شماره سیوهشتم سال اول سهشنبه  3آذرماه1394

دخترهایکوچولو

13

رفیق خوب و
بزرگوارمان به اسم
زمستان زاد (البد
اسم مستعار است
دیگر) از شریاز و
از طریق فیسبوک
نوشتهاند:
سالم و ارادت تام
و متام خدمت مشا
به صورت خاصه و
عامه اش هم حمضر
دست تویکار
کرگدننامه
غرض از پیام ابتدایش
باید بگومیکه
هیچوقتکسانی ار
که تنها برای تقاضا
پیام می دهند ار
دوستنداشتهام.
خالف مرام و
معرفت است پس
مطمءن باش سرتق
هستم و پای حرفم
می ایستم درثانی
اصال منیدامن چه سری
ستکه به شدت با
اینکرگدن نامه ارتباط
دارم و پیگری شده
ام خالصه تر بگومی
بزرگوار  ...مشارههایی
ارکه خنوانده ام و
متاشفانهبهدستم
نرسیده ار می خواهم
 .و توی شهر شریاز
هستم سابقا هم پیام
دادمکه حتما به دلیل
مشغلهفراموشتان
شده .چطور و از
طریقیمیتوانید
مشاره ها ار به دستم
برسانید و لطفا یک
مشارهکارت حساب
و مشاره تلفن برای
مهاهنگیبهبنده
بدید و یا هر روشی
که صالح میدونید
جمموعه رو بگریم.
خواهش میکنم .
خیلی نیاز دارم .
مطالب خوبی داره.
یاحق
با آرزوی توفیق
روزافزون
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داستان ما و شهرمان
شماره سیوهشتم سال اول سهشنبه  3آذرماه1394

«رنجهای ورتر
جوان»
یوهانولفگانگ
فونگوته
ترمجهحممود
حدادی
نشرماهی
«رنجهایورتر
جوان» یک
شاهکارادبیاست
کهازقضامضمونی
شاعرانهوعاشقانه
دارد .زمانیکه
گوته اینکتاب ار
نوشت،ادبیات
بهشیوهکالسیک
آن مرسوم بود و
رمانتیسیسماروپا ار
تسخریکرده بود.
و این رمان اولنی
داستان تراژدی از
نوع مدرن بود.گوته
یکیازاثرگذارترین
نویسندگانآملانی
است و به بیانی
او ار شکسپری
آملان م یدانند .اما
داستان ورتر چیز
دیگری است .این
اثر قرن هفدمهی با
تکنیکروایتها
ازطریقنامهنگاری
بنی عاشق و
معشوق اولنی اثر
ادبیساختارشکنانه
استکه البته
بعدهانویسندگان
دیگری هم از این
تکنیکاستفاده
کردند .ولیکاری
کهگوته درکتابش
میکند و باعث
شاخصشدن
رمانش میشود این
استکه او فقط
نامههایقهرمان
داستانیعنیورتر
ار برای خماطب
مینویسد.اینرمان
کهناپلئونبناپارت
آن ار هفتبار
خواندهاست
خواندنشبهجوانان
توصیهمیشود.

 ترانه یلدا
دعوت شدم تا در برنامه تدکس()tedx
دانشــگاه هت ـران راجــع بــه موضوعــی کــه
بیش از هر چیز در دمل جای دارد هجده
دقیقــه صحبــت کنــم .فکــر کــردم آن را از
نظــر مشــا هــم بگــذرامن .قســمت مقدمــه را
امــروز و خبــش دوم را هفتــه آینــده
میخوانید.
کودک ـیام را در قلــب هت ـران درســت وســط میــدان هبارســتان
زندگــی کــردهام .از ت ـراس خانهمــان ،ســاختمان جملــس قــدمی و
مســجد سپهســاالر پیــدا بــود .بـرای خریــد بــا مــادرم بــه سرچشــمه
م یرفتیــم کــه هنــوز هبرتیــن جــا بـرای خریــد ماهــی اســت .میــدان،
حوض و فواره و جمســمههای فرشــتهای داشــت .شــب هم توی
بهــای میــدان و
ضهــا چ ـراغ روشــن م یشــد .منظــره غرو 
حو 
گلدســتههای مســجد سپهســاالر کــه ه ـزاران کالغ دور آ نهــا
میچرخیدنــد هنــوز پررنگتریــن تصویــری اســت کــه از بچگــی
در ذهنــم مانــده ...االن آن ســاختمان خانهمــان را بانــک ملــی
فهــا م ـیروم از قبــل دمل م یلــرزد
خریــده و مــن هــر بــار آنطر 
کــه مبــادا آن شــاخصترین یــادگار میــدان دیگــر ســر جایــش
نباشــد...
خانه مادربزرگم کمی باالتر از پل رومی را مهنی پارســال خراب
کردند و درختانش را بریدند و االن به جایش یک چاله بزرگ
اســت .خانـه آجرقرمــزی نوجوانـیام در دروس هنــوز نصفــش بــه
طــور معجزهآســا پابرجاســت! آ نهــا کــه خانــه را خریدنــد مثــل
داســتان ویکنــت شــقه شــده کالوینــو کــه بــا مششــر مهــه چیــز را
نصــف م یکــرد ،نصفــش کردنــد .و یک یشــان نصفــه خــودش را
نگــه داشــت!
در دهه  70میالدی در ایتالیا و فرانســه معماری و شهرســازی
خوانــدم؛ درســت زمانــی کــه آ نجــا داشــتند حمــات قــدمی را
نوســازی و هبســازی میکردنــد .بــا مهشــاگردیهام در کمیتــه
تهــا مهــه بــه زیبایــی
بافــت تارخیــی شــهر تورینــو بــودمی .ایــن باف 
حفــظ و نگهــداری شــدند و مــن هــر بــار اروپــا مـیروم از ای نکــه
ســر جایشــان هســتند لــذت م یبــرم.
بــه ایـران کــه برگشــتم گشـتوگذار در سرتاســر ایــن هفــت اقلیــم
و ایرانشــهرهایش تازه شــروع شــد و مثرهاش برای من شــناخت و
عشــقی عمیــق بــود از ایــن ســرزمنی و مردمانــش.
خهــا و کوچهپســکوچههای اصفهــان
عیــد  58از بــس تــوی کا 
گشتم یک روز پاسبانها جلومی را گرفتند و گفتند" :خامن این
چنــد روزه دنبــال چــی م یگــردی؟" گفتــم" :دنبــال ایــن نصــف
کبــار هــم در خانــه
جهــان مشــا!" خندیدنــد و گذشــتیم ...ی 
طهــای تــو در تــو
یهــای کاشــان گــم شــدم .از بــس حیا 
عامر 
داشــت.
خانهمان در کوچه جهان ،خیابان هبار ،ختت مجشــید را زمانی
تــرک کــردم کــه خانــه آجرهبمنــی مهســایهمان «شــاهجهان» را
کوبیدند و جایش  32واحد بیرخیت ساختند .دمل شکست.
حتملــش ســخت بــود .بعــد از چنــد ســال دوبــاره بــه زور یــک
خانــه آجرهبمنــی در خیابــان قوامالســلطنه از مــادرم خریــدم کــه
ا نشــاءاهلل تــا آخــر عمــر در آن خواهیــم مانــد.
تهــای قدمی ـ ی و تارخیــی شــهرهامیان طــی
ایــده حفاظــت از باف 
ســالها زندگــی حرف ـهای بهعن ـوان یــک معمــار و شهرســاز مهیشــه
مه ـراه مــن بــوده اســت .صحبــت فقــط از شــهر قــدمی نیســت کــه
بتــر اســت .متاســفانه متــام
البتــه حــس مــکان در آن بیشــر و جذا 
شهرهای ما در این  50ساله ختریب و نوسازی شده بدون آنکه
کسی دلش بسوزد که چ ار دارمی این ثروتهای به یادگار مانده و
جاگرفتــه در خاطـرات مجع یمــان ار بــه دســت خــود نابــود میکنیــم.
مــن هــم مثــل مهــن خانههــا و شــهرها ،علریغــم شــور و عالقـهای
کــه در ایــن راه بــه خــرج دادهام و درآوردن جملــه و نوشــن مقالــه
تــوی روزنامــه و غــره ،هرگــز ایــن شــانس را پیــدا نکــردهام کــه
ایــن آرزوهــا و دغدغههــامی را بــه مثــر برســامن .هــر بــار مطالعــه و
ایدههــای بازآفرینــی و پــروژه و تصویــب ...و بعــدش در عمــل:
حهــا صــاف م یرفتنــد
بــا یــک دیـوار یــا یــک ســوءتفاهم بــزرگ ،طر 
در آرشــیوها تــا خــاک خبورنــد و کار عمــا شــروع من یشــد.
به جرم داشنتکوچههای تنگ و خانههای قدمیی ،بدونگاز ،بدون
شــبکه فاضــاب ،بــدون پارکینــگ و خدمــات حملـهای ،...خیل یهــا
از حمــات قدمی یشــان کــوچ
کردند .اغلب خانههای این
حمالت در جماورت بازارها به
انبــار و آشــغالدانی و حمــل
جتمــع ولگــردان تبدیــل
شــدند...
ادامه دارد...

فرفات العرفانیه
َزف َزفات الکرگدنیه عن َر َ

پارادوکس وجد و مالل
در گوشه میخانه هم ما را تو پیدا میکنی
 محسن باغبان

فکرکنم تنها
کاری که در
زندگیام بهخوبی
و الینقطع اجنام دادهام
غصه خوردن بوده.
یکطورهایی «غم با من زاده
شده ،منو رها منیکنه ».فرمود« :ای
غم بگو از دست تو آخر کجا باید شدن /در گوشه میخانه هم...
بله».
جناب سرزنش یکبارگفت« :این زندگی اینجور منیمونه».کچل جان!
یــک روز هــم سرخوشــی میآیــد س ـراغت .در پارادوکــس وجــد در مــال
گرفتــار م یشــوی و «میــانگریــه میخنــدم» تــازه ب اریــت معنــی پیــدا میکنــد.
اگــر روزی ایــن حــال ار داشــتی ،ناموســا از خانــه بــرون نــرو فقــط! گفتــم:
«اخالق خوب و حال خوش و روزگار وصل /امید هر سه ار به لب گور
م یبــرم ».گفــت« :ببــن حــاال!»
و من از پنجشنبه به فکر بودم که این هفته اصال بریون نروم و حرف نزمن
تــا گنــد تــازهای بــاال نیایــد .بــا ســلسالبول ســلسالقول هــم گرفتـهام و دیگــر
اختیارگفنتنگفنت دســت خودم نیســت.
شــنبه درس نرفتــم و شــب مبتــا شــدم بــه صندلـیداغ دوســتان.گفتــم دیگــر
خبــط نکنــم و خــر بدهــم .در تلگـرام بــه یکــی از مهکالســامن کــه آفالیــن
بــود پیــام دادم:
 درود .متاســفانه ایــن بنــده فــردا منیتوانــد درکالس حاضــر باشــد .عــرضکــردم تــا زمحــت نیفتیــد .برخــی دوســتان ار نیــز من ییــامب .بــه اطــاع برســانید.
آمدم بنویسم بدرودکه ناگهان آنالین شدند:
 سالم .خری باشد! خــر اســت.کاری پیــش آمــده در آن ســاعت (منیخواســتم دروغ بگــومیو دیوانگی هم جنبید) یعنی جنون باال زده و هبرت است فعال جایی نروم!
 نفرمایید! اگر این جنون باشد ،وای به حال ما! ارســتش ،از پن جشــنبه منگل-پریشــان م ـ یزمن .نوعــی سرخوشــی و غــمدرهمآمیختــه دارم کــه معلــوم نیســت حاصــل چیســت .میترســم بیــامی و
شهــای بـرادر انصــاری ار بپیچــامن یــا لــپ یکــی
فهــای مهمــل بـزمن یــاگو 
حر 
از بانـوان ار بکشــم .اوضــاع خطرنــاک اســت بانــو .جــدی عــرض میکنــم.
 تازگیها فرقکردهاید!( ارســت میگویــد .از وقتــی جنــاب ســرزنش رفتــه ،بــه حــال خــودم نیســتم.
غمگنی بودم مهیشه ،حاال خلخلیهامی ار منیتوامن مدیریتکنم).گفتم:
«بــر بنــده ببخشــایید اگــر زیــاده خــل شــدهام .دیگــر افســار ایــن ب یزبــان از
بهــا هــم دیگــر کمکــی منیکننــد! دو روز اســت
دســت شــده اســت .نقا 
دارم ســعی میکنــم ســوت چهارانگشــتی ب ـزمن و بشــکن خرکــی .موفــق
منیشوم .امروز ار در خلوت نشستم وکاری نکردم .بیخودی میخندیدم
و ب یخــودی غصـهام میگرفــت .کمــی هــم بــا خــودم بروسل یبــازی کــردم،
بسـواری کــردم»...
سـوار پشــتی هــمشــدم و کلــی اس 
 استاد بزرگوار ،اشکالی نداره! عامل و آدمکه ما ار سرکارگذاشنت ،مشاهم ما ار سرکار بذارید! خوشحاملکه حالتون خوبه!
 ازکجا میدانید بزرگوار؟ مهنی االن سوار چوب جاروی خانهام! سوار شدن بر چوب جارو مهیشه دال بر بدحالی نیست. پــس مشــا هــم برویــد یــک چــوب جــارو س ـوار ش ـوید ...پیتیکــو پیتیکــوف ارمــوش نشــود :صــد مرتبــه!
 -من هم از اینکارها میکنم!

 پــس فامیــل درآمــدمی! چـ ار زودتــرنگفتیــد؟ خالهبــازی هــم میکنیــد؟
 ف اروان.نــت ایشــان قطــع شــد .آمــدم در بــروم کــه
مهکالســی دیگــری آنالیــن شــد:
 ســام آقــای دکــر .شــب بارونــی مشــا خــوش .ممنــونکــه خــر دادیــن .حالتــون خوبه؟
 آری ،هوا بس ناجوامنردانه ســرد اســت به فضل خدا .ســامت و خوبو خوش و قرباقم شــکر خدا.
(بعد عکســی فرســتادکه رویش نوشــته بود :موجودات عجیبی هســتیم...
یه آدمایی رو اذیت میکنیم...که حتمل یه حلظه دوریشون رو ندارمی!...
واقعا چـرا؟)
 چون ِکرم دارمی بزرگوار! راستی ،من با این بیخوابی چکارکنم آقای دکرت؟ خبوابید بزرگوار! فــردا ســرکالس میخواســتم خبـوامب! حمــروم شــدمی.کاش تعطیــل من یشــد.مشــاکالس جربانــی هــم نداریــن .چـ ار منیآیــن؟
 بله بدخبتانه! راستش ،دیوانه شدهام ...میانگریه و خندهگری افتادهام...پارادوکــس وجــد در مــال دارم ...و چنــان ب یتــامبکــه دمل میخواهــد ،بــدوم
تــا تــه دشــت ،بــروم تــا ســرکــوه ...میترســم بیــامی بـزمن زیــر آواز یــاکار ناجــور
دیگــری بکنــم .خــدا ار خــوش منیآیــد ســر پــری!
 ببخشید استاد .منیتومن درکتونکنم. ارســتش خــودم هــم دیگــر خــودم ار درک منیکنــم .خیلــی ســال اســتکــه درک منیکنــم.
 آقای دکرت! چ ار به نظر من حال مشا از مهه ما خوشتره؟ چــون مشــا عاقلیــد مــن خلــم« .بیچــاره آنکســیکــهگرفتــار عقــل شــد»؛یعنــی مشــا؛ «خوشــبخت آ نکــه کرهخــر آمــد االغ رفــت»؛ یعنــی بنــده.
 نفرماینی! اگه این مسئله ازکتاب خوندنه ما دیگهکتاب خنونیم! هیچ بلدی در زندگیکیفکنی برادر؟ منیدومن منظورتون ازکیف چیه. کیــف کــردن یعنــی توانایــی آدم بـرای لــذت بــردن .واحــد سنجشــش هــمخــر بــر ثانیــه اســت و طویلــه بــر ثانیــه .هــر 100خــر م یشــود یــک طویلــه.
 آقای دکرت من بازم نفهمیدم! ســاده م یگــومی .مــردم امــور زندگــی ار دو دســته کردهانــد :خــوب و بــد،دردنــاک و خــوش .و فکــر میکننــد بایــد بــا خوش ـیها خــوب بــود و بــر
دردهــا غصــه خــورد ،در حالــی کــه اگــر اهــل کیــف باشــی متوجــه م یشــوی
باید بدون قضاوت با مهه وجودت با مهه چیزکیفکنی.کیفیت زندگی
فهــا بســتگی دارد .مهــه چیــز ار بایــد خــوب دیــد ،حتــی دردهــا
بــه مهــنکی 
و رن جهــا و کارهــای ب یخــودی ار و هــم از مهــه چیــز لــذت بــرد و هــم بــه
مهه چیز لذت داد وگرنه زندگی آدم میشود آخرت یزید .توانستم منظورم
ار بگــومی؟
 من زندگی کردن با مهه وجود رو منیفهمم .ببخشید اگه حرفام مشا روآزردهخاطر میکنه.
 خودم هم خوب منیفهمم .ولی دارم تالش میکنم بفهمم...
حــاال یــک هفتــه اســت نشســتهام و دارم فلســفه لــذمت ار بــه دنیــا صــادر
میکنم! جناب سرزنش درباره حضور در تلگرام چیزی نگفته بود؛ «بنده
در ایــن ماج ـ ار گنــاه نــدارد»!
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در خواب خانوم جون را میبینم که دستش را دراز میکند و از توی قبر خودش
یک مشت آبنبات در میآورد و میگوید :بفرما
 شرمین نادری
خ ـواب میبینــم خا منجــون ،مادربــزرگ پــدرم ،از
قــر بلنــد شــده و عــن وقتهایــی کــه تــوی حیــاط
مینشســت ،خــوش و خــرم جــا هپــن کــرده تــوی
قربســتان و نشســته ســر قربهــای خالــی .بعــد
ســرش را بــاال گرفتــه و صدامــان م یزنــد کنــار
قربهــا و صفمــان میکنــد و م یبــرد بــاالی
ســر ســوراخهای بزرگــی کــه تــوی دل زمــن
کندهانــد و بــا صدایــی کــه از تــه چــاه میآیــد،
میگویــد" :یکــی یکــی میرویــد ایــن تــو".
آن وقــت ،درســت وقتــی مــا از تــرس بــه گریــه
افتــادهامی ،میبینــم دســتش را دراز میکنــد و از
تــوی قــر خــودش یــک مشــت آبنبــات در م ـیآورد
و میگویــد" :بفرمــا" و وقتــی مــا دراز و کوتــاه زار
م یزنیــم ،رویــش را بــه مــن میکنــد و میگویــد" :هنــوز
نوبــت تــو نشــده بچــه".
گمــامن سیزدهســالهام .تــرس از مــرگ عــن خــوره افتــاده بــه
کتــرم هــم مهنیطــوری شــده .وقتــی
جــامن .خواهــر کوچ 
مس ـواک م یزنیــم ،روب ـهروی هــم میایســتیم و غصــه
م یخــورمی .خیــال میکنیــم جنــگ دوبــاره نزدیــک شــده،
سقف االن میآید پاینی و این آخرین مسواک زدن مهه
عمرمــان اســت .از صــدای رعــد و بــرق میترســیم چــون
یاد مبباران میاندازدمان .از آقای منکی میترســیم چون
خیال میکنیم توی منکهایش سیانور م یریزدکه جان
مههمان ار بگرید .از شریینیهای مانده خانه اقدسجون
میترسیم چون تویکتابها نوشتهاندکه غذای مانده
مریضــی و مــرگ مـیآورد.
م ـیرومی تــوی انبــاری ،در را روی خودمــان میبنــدمی
شــب ،وقــت
و دعــا میخوانیــم.
خوا بیــد ن ،

مهدیگر
را نــگاه میکنیــم و صــر میکنیــم کــه زلزلــه بیایــد و
زیــر آوار دفــن شــومی .از خیابــان کــه رد م یشــومی ،بــا
یــک صــدای ســوزناکی میگوییــم خداحافــظ خواهــر و
م ـیرومی کــه مبــرمی.
بعــد مــن میافتــم بــه خ ـواب دیــدن .خ ـواب مهــه
مردههــای فامیــل را میبینــم .بـرادرِشــوهرخاله کــه جـوا ِن
جوان مرده ،یک روز بعد از مردنش به خوامب میآید؛
بــار ســفر میخواهــد.کل خانـواده بــه تکاپــو میافتنــد و
مراســم مفصلــی میگرینــد و حلـوای نــذری میدهنــد و
دهــن مــرده بــه قــول خودشــان بســته م یشــود.
بعد یک شب دیگر خواب زنعموی پدرم را میبینم
کــه پریهــن مشــکی پوشــیده .مــادرش مریــض م یشــود
امــا من یمــرد .مهــه آرام م یشــوند و میگوینــد شــب
شــام زیاد خنور و میروند پی کارشــان .آن وقت خرب
میرســد کــه مــادر زنعمــو ســر باغچــه افتــاده ،ســکته

کــرده و
مرده .دوباره مهه مجع م یشــوند و ســعی میکنند من
را از گلــوی مــرگ بــرون بکشــند.
یک یشــان هــر روز حل ـوا م یپــزد و تــوی حلقومــم
میکنــد ،آن یکــی م یبــرد زیــارت و خالهجــان هــر
روز صبــح زنــگ م یزنــد ببینــد خـواب مــردن شــوهرش
را دیــدهام یــا نــه کــه ندیــدهام .بیشــر خ ـواب غریبههــا
را میبینــم؛ غریبههایــی کــه از بــاالی پلــه میافتنــد،
زیــر ماشــن میرونــد و از شــدت پرخــوری نفسشــان
میگــرد.
بــه مــادرم م یگــومی" :خ ـواب دیــدم خا منجــون
مــن را بــرده ســر قــر و تــوی دســتم آبنبــات
گذاشته ".مادرم هاج و واج نگاهم میکند؛
اول حرفــی من یزنــد ،دور خــودش میچرخــد و
بعــد بلنــد م یشــود و تلفــن م یزنــد بــه عمـهام
میگویــد" :مــن بــه ایــن چیزهــا اعتقــاد نــدارم
هــا ،امــا ایــن بچــه یــک چیزیــش شــده .از
مــرگ ترســیده ".عمـهام هــم زنــگ م یزنــد
بــه یــک حاجآقایــی و آن آقــا میپرســد آیــا
من آبنبات را توی خواب از دســت مرده
گرفت ـهام یــا نــه .مــن م یگــومی نــه .حــاج آقــا
میگویــد پــس چیــز مهم ـ ی نیســت؛ صدقــه
بدهیــد رفــع م یشــود.
امــا رفــع من یشــود .مــن بــا مردههــا زندگــی
میکنــم؛ شــب و روز .انــگار ســایههای
تهــای پشــت مدرســه مهــه صــف طویــل
درخ 
مردههــای آشــنا و غریبــه باشــند کــه پشــت ســر هــم
ردیــف شــدهاند تــا دربــاره مــرگ ب ـرامی حــرف بزننــد.
مدرســه م ـیروم و کالس نقاشــی م ـیروم و حتــی
بهــا دســت از ســرم
عاشــق م یشــوم امــا خوا 
برمنیدارنــد .خانهمــان را عــوض میکنیــم و مــن یــک
شــب از خ ـواب م یپــرم و جیــغ بنفــش میکشــم و
م یگــومی زلزلــه .مهــه دیوانــه م یشــوند.
بــا لبــاس خانــه و پــای برهنــه
م ـیدومی تــوی کوچــه و بعــد
دوبامبــی م یزنیــم تــوی ســر
خودمــان .هیــچ خــری از
زلزلــه نیســت .مــن خ ـواب
بــد دیــدهام .هــر چنــد فــردا
تــوی اخبــار یــک جایــی
را نشــان میدهنــد کــه زلزلــه
ویرانــش کــرده اســت؛ گرچــه
خیلــی دورتــر از شــهر مــا ،خیلــی ســرد و خیلــی
بهــای مــن و مــادرم آه میکشــد و
کتــر از خوا 
تاری 
پــدر خــودش را م یزنــد بــه آن راه.

مهــان وقتهاســتگمــامنکــه شــروع میکنــم در خـواب
راه رفنت .برای خودم تا سر کوچه میروم چون مهسایه
مردهمــان آمــده بــه خ ـوامب و دســتم را گرفتــه و بــرده و
التماس میکند که زنگ خانهشان را بزمن و بگومی
کــه دلــش بـرای بچههایــش تنــگ شــده و پولــش
را داده دســت ب ـرادرش .مــن را وســط راهــروی
خانــه بــا شــلوار گلــدار دســتگری میکننــد؛
فشــب؛ در حالــی کــه خیــال میکنــم دارم
نص 
میروم به خامن آن مهسایه مرده بگومی شوهرش
دلتنگــی میکنــد .بعــد مــادرم حبســم میکنــد
تــوی اتــاق و کلــی دعـوامی میکنــد.
یکــی از دوس ـتهای مادربزرگــم دعــا م یگــرد
و زیــر ســرم م یگــذارد و مادربزرگــم خنــده خنــده
بگــردیام ارثــی اســت؛
فــاش میکنــد کــه خوا 
یــک خاصیــت مــادرزادی بامــزه کــه بیشــر بــه دیــدار
بــا اهالــی آن دنیایــی خانـواده شــبیه اســت تــا خاصیتــی
ترســناک و هبـتآور .مادربزرگــم میگویــد شــب محــام
کنــم ،غســل کنــم ،منــاز خب ـوامن و از خــدا خبواهــم کــه
عزیــزی را در خ ـواب ببینــم و از آن عزیــز خبواهــم کــه
رشــته الفــت مــن و آن دنیــا قطــع شــود.
شب هیچ خوابی منیبینم .شبهای بعد هم خوابهامی
قصههــای چرنــد یــک دخــر چهاردهســاله اســت وگمــامن
بیســت ســالی طــول
میکشد

تــا بفهمــم
خوا بها یــی
میدیــدم موهبتــی
کــه
دســت دادهام؛ درســت وقتــی بــا
بــوده کــه از
مهــه وجــودم آرزو میکنــم مــادر و مادربــزرگ و پدربــزرگ و
دای یجــان و دوســت مهکالســی و رفیــق دانشــگاهیام بــه
خوامب بیایند و منیآیند .فقط مشــتی آبنبات اســتکه
هر شب میخورم قبل از خواب و صفحه آبی تلویزیون
و رویاییکه دیگر از منگرفته شده .مهنی هم هستکه
میافتم به جان صفحه مرگ و هی مینویسمش .شاید
دوبــاره بیایــد.
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مرگخواب

خداونــد و پذیــرش مفاهیــم
کلــی و بــاور بــه غیــب اجــازه
یــاس و ناامیــدی منیدهــد.
ابوالعال تلخکام هســت
اما ناامید نیســت .الغفران
ابوالعــا را کــه خبوانیــد تــازه
دســتتان میآید که با چه
شــاعر امیدواری ســر و کار
داریــد .خیــام هــم کــه بنــا بر
ظاهر سـراینده دهها رباعی
دهریســت به هیچ وجه
ناامید نیســت .این رباعی
خیــام را نــگاه کنیــد .در
هنایــت تلخکامــی آیــا بویی
از یاس و ســرخوردگی از
آن به مشــامتان میرســد؟
"ماییــم و مــی و مطــرب و
ایــن کنــج خـراب /جــان و
دل و جــام و جامــه پــر درد
شـراب /فارغ ز امید رمحت
و بیــم عــذاب /آزاد ز
خــاک و بــاد و از آتــش و
آب" شــاید این رباعی مال
خیام نباشــد .حبث سـراینده
نیســت .این رباعی را
هرکســی گفته باشــد ،حرف
از بیوفایــی و ناامیــدی نــزده
اســت .اتفاقا اینحرفها
هنالهای الغری هســتند
کــه بعدهــا در حافــظ و
همدورهایهــای حافــظ به
بار مینشــیند .این رباعی
اتفاقا سرشــار از امید به
زندگیســت" :چون الله
بــه نــوروز قــدح گــر به
دســت /با اللهرخی اگر
تو را فرصت هســت/
مینــوش بــه خرمــی که
ایــن چــرخ کهــن /ناگاه
تــو را بــه خــاک گردانــد
پســت" .اشــتباه نکنیم.
تذکــر بــه دوروزه بــودن عمــر
و یــادآوری اجــل اتفاقــا
دعوت به شــاد زیســن و
خوش و خرم بودن اســت.
روی مهنی اســاس اســت که
میفرمایــد "ایــن غافلــه عمر
عجــب میگــذرد /دریاب
دمــی کــه بــا طــرب میگذرد"
بعدهــا هــم حافــظ و
ســعدی این پند حکیمانه
را شــنیدند و با کلماتی
دلنشـنتر و تاثریگذارتر
تروجیــش کردنــد .امــا در
دوره جدیــد بنـیآدم [یعنــی
مهــن آدم مــدرن غربــی]
ارتباطــش را بــا آمســان از
دســت داده ،ســهل اســت،
اصال آمسانی نیســت که
ارتباطــی در کار بــوده

توضیحکرگدن:
هرکس هر مشاره جمله
ار میخواهد با جمید
جدیدی متاس بگرید.
مشاره موبایلش ار
اینجامیگذارمحتما
راهنماییتانمیکند:
09122962126
جمید از بچههای
نیک روزگار است
واز زیر سنگ هم
شدهکرگدنهای
مورد نیازتان ار تامنی
میکند.
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«جای خالی
سلوچ»
حمموددولتآبادی
نشر آگاه
1358
نشرچشمه
1372
دولتآبادینیازی
به معرفی ندارد
ونوشتههایش
از خودش هم
بیشرتبرای
خماطبفارس یزبان
آشناست.رمان
جای «خالی
سلوچ» بعد از
شاهکار اول این
نویسندهیعنی
«کلیدر»دومنی
اثری استکه
توانستهبهعنوانیک
اثرکالسیک در
ادبیاتکشورمان
جایی برای خود باز
کند .داستان این
رمان روایت زندگی
زنی روستایی است
که مردش او ار تنها
گذاشته و برای
معاش به شهر
رفته ولی حرفها
وحدیثهایی
هم بهگوشش
میرسد مبنی بر
بازنگشنت شوهر و
دغدغههای او برای
سامان دادن زندگی
فرزندانش و دور
ماندن از حرفها
و حدیثها و
چشمانناپاک.
رمان بهشدت
باورپذیر است و
خواننده با تکتک
شخصیتهای
داستانزندگی
میکند و با هر
بار ورق زدنکتاب
آرزو میکندکه
ایکاش داستان
به این زودی متام
نشود.

سیاه مشق/کتاب آدمهای غایب

تازگی و سادگی در آثار
هنرمندی واقعی
 علی درخشی
دریککالمآقایکامبیزدرمبخش اریکهنرمند
واقعی م یدامن .دلیلش هم روشن است .بسیاری
از ما کارتونیستها ممکن است یا در کار
یباشیمیاخلقآثارهنری.اماآقای
مطبوعاتیقو 
کامبیز درمبخش در هر دو خبش قوی ظاهر شده
است .هم در مطبوعات فعال و درخشان بوده و
هم جنبه هنری کارهایش ار حفظ کرده که
نشاندهنده این استکه ایشان به معنی واقعیکلمه یک آرتیست است.
کسانیکهدستیبرآتشدارند،م یدانندکارسادهوراحتینیست.اینکه
اثر یک کارتونیست هم قابلیت کار ژورنالیستی داشته باشد و هم
منایشگاهی ،چیزی استکه بهواقع هرکسی از پس اجنامش برمنیآید.
ایشانازمعدودکسانیهستندکهآثارشان ارمیتواننددرگالریهابهمنایش
بگذارند.باقیآثارکارتونیستهاعمدتابعدازچاپدرمطبوعاتخودش
ار نشان میدهد .اما آقای درمبخش به واسطه تکنیک باال و تسلطیکه
برکار دارد ،منایشگاههای فوقالعاده موفقی ار برپا میکند .اگر نگاهی به
کارهای این هنرمند بیندازید ،خواهید دیدکه سالهاست سبککار
خودش ار دارد .اما درگذر سالهای طوالنی،کارهایشکهنه نشدهاند،
بدیع و تازهاند و خالقیت خاص خودش ار دارند .این نکته بسیار مهمی
استکه یک هنرمند ضمن حفظ سبککاری و سن و جتربهایکه دارد،
تازگی آثارش ار حفظکند و به تکرار نیفتد .به مهنی دلیل هم هستکه در
ایرانکمرت هنرمندی ار میبینیدکه مثل ایشان این ویژگی ار داشته باشد و
سالها سبک و استایلش ار حفظکند و در عنی حال هم موفق ظاهر
شود .یک سادگی و در عنی حال پختگی در کار ایشان به چشم
میخوردکه به جرئت میگومی درکار هیچکارتونیست دیگری نیست.
در نگاه اول،کارهای آقایکامبیز درمبخش ممکن است بازی با فرم به
نظر بیاید؛ بازی با فرمیکه احتماال از فرمولهای خاصی هم تبعیت
میکند .اما این ظاهر اولیه و ساده ماجراست.کافی استکمی در
دیدن آثار ایشان عمیق شومی تا دریابیم آنچه در ابتدا بازی با فرم به
چشم میآمد ،معنا و مفهومی غنی دارد و به هیچ عنوان منیتوان آن ار
در قالب چند فرمول سادهگنجاند.کاریکه آقای درمبخش به خماطب
عرضه میکند ،عمق دارد و صرفا یککار بصری تزئینی نیست و به
مهنی جهت من مهواره ایشان ار به عنوان یک هنرمندکامل ستایشکردهام
و خوشحاملکه در طول زندگیام توانستهام از جتربیات این هنرمند بزرگ
استفادهکنم .البته بسیار باعث تاسف استکه ایشان سالها ایران نبود.
طی سالهای حتصیلم توانستم از جتربیات اساتیدی چون آقای علیزاده
و آقای عبدی استفاده کنم ولی در آن سالها این شانس ار نداشتم
که از آقای درمبخش بیاموزم و از جتربیاتش درس بگریم .جای شکرش
باقی استکه به ایران بازگشت و ما میتوانیم از هنر و جتربه استثنایی
این هنرمند هبره بربمی.
معموال هنرمندی که به چننی جایگاه و مرتبهای میرسد ،صاحب
خصوصیاتاخالقیمنحصربهفردینیزهستکهبرحمبوبیتاومیافزاید.
جناب درمبخش از این قاعده مستثنا نیست .من در طول سالهای
آشناییام با این هنرمند بزرگ ،ایشان ار فردی فوقالعاده خونگرم و مهربان
یافتمکه با وجود جایگاهیکه دارد ،به هیچ عنوانگرفتار غرور و تکرب نشده
است؛ شخصیکه میشود به او نزدیک شد و حتی در نقدکارهایش
سخنگفت بدون آنکه نگران واکنش منفی از جانب او باشید .آقای
تداشتنی دارد
کامبیز درمبخش مهنیقدرکهگفتم شخصیتیگرم و دوس 
و مانند یک هنرمند واقعی عمل میکند.

اتاق خاص  /کامبیز درمبخش

در من یک جوان زندگی میکند
دیدار با کامبیز درمبخش در خانهای پر از نقاشی و مجسمه
 محبوبه حقیقی
بعــد از بیســت و پنــج ســال زندگــی کــردن در اروپــا ده ،دوازده ســالی اســت کــه بــه ایـران بازگشــته اســت .میپرســم
چ ـرا دیگــر در اروپــا زندگــی منیکنیــد؟ میگویــد" :ب ـرای ای نکــه تنهایــی را دوســت نــدارم .ای نجــا دور و بــر آدم
شــلوغ اســت .مــن آدمهــا را دوســت دارم "...میگویــد" :تــوی خــارج مهــش فکــر و ذکــر و حواســت اینجاســت.
بــه بقــال ســر کوچ هتــان فکــر میکنــی کــه ازش خریــد م یکــردی ...فکــر میکنــی بــه وقتهایــی کــه ب ـرای نــان
خریــدن تــوی صــف میایســتادی "...بــا وجــود ایــن ،وقتــی بــه ایـران بازم یگــردد ،آنچــه را ســالها در خیالــش داشــته
اســت ،دیگــر منیبینــد .میگویــد" :ســردر خانــه قدمیــی مــا یــک گچــری بــود کــه دوتــا فرشــته بودنــد در یــک زمینــه
صورت یرنــگ و هــر دو تاجــی را درســت بــاالی در خانــه در دســت گرفتــه بودنــد .وقتــی برگشــتم و دیــدم جــای آن
در قدمیــی بــا آن گچربیهایــی کــه بیســت و پن ـ ج ســال هبشــان فکــر م یکــردم یــک در آهنــی بــزرگ گذاشــتهاند،
شــوکه شــدم ولــی پشــیمان هرگــز "...میگویــد" :مثــل بوکســوری بــودم کــه مشــتی تــوی چانـهاش خــورده و گیــج و
منــگ شــده اســت".
حهــای معروفــی دارد کــه آدمــی را نشــان میدهــد کــه پنجــره خانـهاش رو بــه دیـواری آجــری بــاز
کامبیــز درمخبــش طر 
م یشــود و مــاه و ســتارهها را از تــوی کنســرو درمـیآورد .ایــن تصویــر یــک آرتیســت اســت از شــهری کــه دوســتش
داشته.
روی دیـوار اتــاق کارش  -کــه بــه قــول خــودش یــک انبــاری اســت کــه تــوی آن کار میکنــد  -اثــری بیــش از هــر
چیــز دیگــری توجهــم را جلــب میکنــد .شــبیه نقاشــی کودکــی اســت کــه بــا خــودکار دوتــا آدم را کشــیده باشــد و
بعــد بــه شــکل خارقالعــادهای رنگآمیــزیاش کــرده باشــد .امــا بـرای مــن کــه از نقاشــی و نقــد آثــار هنــری چیــزی
من ـیدامن ،ایــن نقاشــی چیــز مســحورکنندهای دارد .میپرســم ایــن تابلــو کار کیســت و درمبخــش پاســخ میدهــد:
"کار حســن حاضرمشــار ...پریمــرد نقاشــی کــه خــودم کشــفش کــردم ".ایــن اســم ب ـرامی آشناســت .حاضرمشــار
نقــاش و جمسم هســاز خودآموختـهای بــود کــه تــا پیــش از آ نکــه کامبیــز درمبخــش کشــفشکنــد و برایــش چندیــن
یهــای هت ـران برپــاکنــد ،کنــار خیابــان مینشســت و نقاش ـیها و جمســمههایش را
منایشــگاه در معروفتریــن گالر 
میفروخــت .از قضــای روزگار ،یــک روز درمبخــش او را میبینــد و مشــری دائمـیاش میشــود و او را بــه جهــان
هنــر معرفــی میکنــد .حــاال نــه فقــط مهــن نقاشــی یــادگار او در خانــه درمبخــش اســت کــه هــر گوشـه خانــه تابل وهــا
و جمســمههای زیبــای ایــن پریمــرد را کــه کمــر از یــک ســال پیــش از دنیــا رفــت ،میبینــم .ایــن روحیــه در کامبیــز
درمبخــش روحی ـهای شناخت هشــده و ســتودنی اســت .او مهیشــه مشــغول کشــف اســت .ایــن را او منیگویــد؛ در
طــول ایــن ســالها کــه مشــری کتابفروشــی نشــر ثالــث بــودهام ،مـیدامن کــه هــر روز صبــح م یشــود او را روی یکــی
از صندل یهــای کافــه طبقــه بــاال پیــدا کــرد .بســیاری از اوقــات جوا نهــای گمنــام و تــازهکاری کنــار او نشســتهاند و
بــا او شــبیه یــک دوســت صمیمــی و قدمیــی گــپ میزننــد .اگــر نگاهشــان نکنــی حتــی متوجــه من یشــوی کــه یــک
طرف این مکامله کامبیز درمبخش نامدار و اســتاد مســلم و خالق طراحی و کاریکاتور اســت .خودش میگوید
ایــن برم یگــردد بــه درون خــودم ...در مــن یــک آدم جـوان زندگــی میکنــد...
تــوی اتــاق کارش پــر اســت از اســباببازیها و عروس ـکهایی کــه خریــده اســت تــا بعــدا برایشــان داســتان و
پرســوناژ بســازد .در طــول روز کاغــذی در دســت دارد و مــدام مشــغول طراحــی اســت .میگویــد" :ایــده یــک اثــر
خــود بــه خــود جرقــه میزنــد و مهــان فرشــته اهلــام بــا ســازش میآیــد تــوی ذهــن آدم و موســیقی مینـوازد و ایــده را
بــا خــودش مـیآورد .گاهــی بــا دیــدن کار دیگـران ،فکــر خلــق یــک اثــر بــه ذهــن آدمــی میرســد .گاهــی هــم ایــده
در عــامل واقعیــت وجــود دارد امــا مهــه از کنــارش رد م یشــومی و بــه آن توجــه منیکنیــم؛ مثــل مــرد واکسـی کــه دیــدم
خــودش پــا نداشــت یــا واکســیدیگــری در آفریقــا؛ در جایــی کــه مهــه آد مهــا پابرهنــه بودنــد...
هــر جــای خانــه کامبیــز درمبخــش را کــه نــگاه کنیــد ،از روی زمــن تــا روی دیوارهــا ،پــر اســت از آثــار نقاشــی و
جمســمه و آثــار هنــری آنتیــک کــه از ای نجــا و آ نجــای دنیــا مجــع کــرده اســت .جمموع ـهای از آثــار اهلــام گرفتــه از
چاپهــای ســنگی قدمیــی دارد کــه بیســت و هفتــم آذر در گالــری ســیحون بــه منایــش درمیآیــد و بــا شــوق و ذوق
نشــامنان میدهــد؛ آ نقــدر بــا اشــتیاق کــه پیــش خــودم فکــر میکنــم دلکنــدن از آثــارش بایــد بـرای او کار ســختی
باشــد .خــودش هــم مهــن را میگویــد و ادامــه میدهــد" :امــا اگــر منیفروختمشــان دیگــر خان ـهام جــا نداشــت".
آدمهای زیادی را دیدهام که این خوشــبختی را داشــتهاند که عاشــق کارشــان باشــند اما بنی مهه آنها که تا امروز
دیــدهام ،کامبیــز درمبخــش خوشــبختترین اســت .میگویــد" :دمل میخواهــد ســالها بــه ایــن کار ادامــه دهــم .تـوان
و خالقیتــش را دارم و م یتـوامن .فقــط امیــدوارم بیمــاری یــا چیــز دیگــری باعــث نشــود کــه دیگــر نتـوامن"...

17

شماره سیوهشتم سال اول سهشنبه  3آذرماه1394

عکسها :مرمی ختتکشیان

رفیقدیگرمانمحید
خ از سبزوار و
از طریق فیسبوک
نوشتهاند:
سالم وقت مشا
خبری! عذر می
خوام مزامحتون می
شم« .کرگدن»
متام شهرستان ها
توزیع منی شه؟
مثالسبزوار؟من
خیلی دنبال مشاره
ی «سی»گشتم
فکر میکنم برای
هفتم مهر بود ،ولی
متاسفانهپیداش
نکردم .می شه
بفرماییدچطورمی
تومن هتیه اش بکنم؟
سپاسگزارم!هبروز
باشیدمهیشه!
از مهنی طریق جمید
جدیدی ):
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لزوم بازخوانی یک متن
 کاوه فوالدینسب
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«خاطرهای در
درومن است!»
گزیدهاشعار
عاشقانه
آنا آمخاتووا
ترمجه امحد پوری
نشرچشمه
1377
امحد پوری جزو
پرکارترینمرتمجان
شعر جهان در
سالهای اخری
است و چندین
کتاب از آمخاتووا
ترمجهکرده است
کهکتاب مزبور
بنی آنها مهجور
واقع شده ولی
به حلاظ حس
و حال یکی از
هبرتینجمموعه
شعرهایترمجه
شده است.
آنا آمخاتوواکه
نامش از ریشه
عربی است و
درواقع امحددوا
است یکی از
معروفترین
شاعران زن
جهان و یکی
ازتاثریگذارترین
چهرههایادبی
روسیه استکه
در زمان حکومت
کمونیستییکی
از منتقدان جدی
سیاستهای
دولت بود ولی
درهنایت با
اشعارشصدایش
ار بهگوش جهان
رساند و عاشقان
دنیا ار با شعرهایش
سرگرم و دلشاد
کرد.

«جوامنرگی در نثر معاصر فارسی» (سخنرانی
هوشنگ گلشریی در شب ششم از شبهای
شعر انستیتوگوته در هتران  /مهر  )1356از آن
منتهایی است که هر نویسنده و منتقد ایرانی
خوب و حتی الزم است هر چند وقت یک بار
برود سراغش و دوباره آن ار خبواند؛ با دقت و مترکز،
نه سرسری و سهلانگارانه؛ طوریکه انگار اولنی
بار است دارد با منت مواجه میشود و یک واوش ار اگر جا بیندازد ،متام
حمتوای آن ار از دست میدهد.گلشریی در این مقاله هم آسیبشناسی
میکند ،هم راهو چاه نشان میدهد ،هم نقد میکند و هم  -بیکه توی
ذوق بزند  -پیشنهادهایی برای خواندن ارائه میکند (که بیشرتشان هنوز
هم معتربند و امروز جزوکالسیکهای ادبیات مدرن فارسی شدهاند) و
نشان میدهد نه فقط بر ادبیات زمانهاشکه بر تاریخ ادبیات مدرن فارسی
احاطه دارد و میتواند رویکنجهای تاریک آن نور بیندازد؛ مهانکاریکه
به طور طبیعی از یک روشنفکر دغدغهمند توقع دارمی .او خیلی زود تکلیف
متنش ار با شنونده و خواننده معلوم میکند و میگوید« :مقصودم از
جوانمرگی ،مرگ  -به هر علتکه باشد  -قبل از چهلسالگی است و
کمرت؛ چه شاعر یا نویسنده زنده باشند یا مرده .یعنی ممکن است نویسنده
یا شاعر مهچنان زنده مبانند ،اما دیگر از خلق و ابداع در آنها خربی
نباشد ،خودشان ار تکرارکنند و از حد و حدودیکه در مهان جوانی به
آن دست یافتهاند ،فراتر نروند ».و راستی در حوالی داستان معاصر ایران
 تا مهنی امروز هم  -چند نفر هستندکه دچار این سندروم اپیدمیکنشده باشند؟ تعدادشان از انگشتهای یک دست بیشرت میشود؟
از مهمترین ویژگیهای این منت  -بگذارید بگومی از مهمترین ویژگیهای
«آموزنده» این منت  -یکی هم این استکهگلشریی یکطرفه به قاضی
منیرود .او شرایط ار واقعبینانه حتلیل میکند و  -برخالف پارتی ازنهای
ادبیکه از مهان موقعها متشکل شده بودند و علیرغ ِم  -و مهنیطور
حتتتاثریِ  -انشعابهای مدام چهلسال اخری ،امروز در فرقهها و
دستههایکوچکترکماکان به حیاتشان ادامه میدهند  -فرافکنانه مهه
بار آنچه ار جوامنرگی مینامیده و امروز میشود نامهای دیگری هم برایش
پیداکرد ،بر دوش نظام سیاسی موجود منیاندازد (مشابه این نظر ار  -از
ازویهای دیگر  -هبرام بیضایی هم در شب سوم از مهان شبهای
شعرگوته مطرحکرده بود؛ اینکه سانسور منحصر به دولت نیست و
افکار عمومی نیز در زمانهايی نقش سدی ار در برابر حتول ايدهها و
انديشههایمرتقیبازیمیکنند).
گلشریی به درستی پررنگترین نقش ار برای اداره سانسور و دم و دستگاه
تفتیش عقاید ساواک قائل میشود و از قتل فرهنگ و ادب به دست
آنها حرف م یزند اما در عنی حال سوزنی هم به جامعه روشنفکری/
ادبی همعصرش م یزند؛ از «فقدان تداوم فرهنگی» و «متفنن بودن»
نویسندهها سخن میگوید وکمی جلوتر میرود سراغ حاشیهرویهایی
که  -متاسفانه هنوز هم  -بیشرت اوقات بر منت چریه میشوند« :اگر
کسی به خاطر مسائل جنبی داستان -که ممکن است در منت یک
جامعه ،اصلی هم باشد  -مطرح شد و در داستاننویسی و یا شعر چیز
دندانگریی نداشت ،باید در مهان مقوله مطرحشکرد .مههکاره است
جز داستاننویس .انسان شریفی است ،استاد و عامل است ،اما در این
ت باالش بر سر
حوزهکوچک هیچکاره است یا مسافر است و دس 
این سفره مهمان خستهای است »...و با آن زبان  -بهموقع  -تند
و تیزش از «ادا و اطوارهایی» میگویدکه «بیست ،سی سال پیش
ُمد بود؛ روشنفکرانیکه با یکی ،دو داستان یا چند ترمجه از زبانهای
فرنگی فکر میکردند نوبرش ار آوردهاند ،پیفپیف هم میکردند و بر
سر خلق خدا هم منت میگذاشتند» .این سندروم هم البته در ه ازرتوی
فرهنگ معلق ما میان سنت و مدرنیته و عرفیگری و سادهخواهی سنتی
و قاعدهمندی و سازمانپذیری مدرن هنوز با قدرت به قوت خود باقی
است و از صدقهسریاش امروز جیمز جویسها و ویرجینیا وولفها و
هدایتها و فرخزادهای یکی ،دوکتابهکم ندارمیکه خیال میکنند و
هیچ تردیدی هم به دل راه منیدهندکه وظیفه و رسالتشان ار در قبال
ادبیات ایران به اجنام رساندهاند وکمکم وقتش رسیده در جملسها بر
صدر بنشینند و «فقط» قدر بینند و البد آن یکی منت مهم فارسی
معاصر  -مقدمه اخوانثالث بر دفرت شعر «زمستان»  -ار خنواندهاند
که میگوید در اقالیم فارس یزبان ،با این مهه سران،گردنکشیدن چون
منکه چننی و چنامن ،بیش از آنکه نادرست باشد ،مضحک است.
گلشریی در «جوامنرگی در نثر معاصر فارسی» از «جتربههایی» در حوزه
داستان میگویدکه اگر هم نبودند« ،ضرری به جایی منیزد».کاش
دستکم مهنی مجله  -تنها مهنی مجله  -از متام این منت ار نویسندگان
ایرانی آویزهگوش میکردند و با جوهری نامریا بر لوح ذهن مینوشتند .در
آن صورت شاید امروز قفسههایکتابفروشیها تبدیل منیشد به انبار
کتابهای بیخماطبیکه نویسندههایشان از روی دست بزرگان خارجی
و ایرانی ،و حتی بدتر ،از روی دست مهدیگرکپیکردهاند ،بیکه حامل
کوچکترین بارقهای از خالقیت و نگاه شخصی باشند؛ از مهانها
کهگلشریی میگوید «یکی ،دو صفحهاش ار خواندم و مناز میتش ار
خواندم».

در حـقـیقت شــرح حال ماس ـتآن

خون
بریدهای از یک رمان در دست انتشار
 مهدی یزدانی ُ
خ ّرم
خ ّرم است .او پیش از این دو ِ
   توضیحِ :
رمان «به گزارش ادارهی هواشناسی
رمان «خون» سومین رمان مهدی یزدانی ُ
فردا این خورشید لعنتی(»...ققنوس  )1384و «من منچستر یونایتد را دوست دارم» (چشمه  )1391را منتشر کرده
است« .خون» هماکنون در وزارت ارشاد در انتظا ِر مجوِز نشر به سر میبرد .این رمان را که تمی سیاسی -تاریخی دارد نش ِر
چشمه منتشر خواهد کرد ...رمان مذکور به سرنوشت چندین و چند شخصیت در سال  1358میپردازد و روزگار یک مبارز
عامل اصلی این فالشبکها میشود ...این قسمت تکهی ابتدایی رمان است که میخوانید.
رزمیکار است که ِ
اولاش بُخار بود...
ُباریکه از دیوارهی جوی ِ
آب روبروی خشکشویی
با شتاب میزد بریون و در سرمای هوای یکی از
روزهای هفتههای پایانی هبمن ماِه ِ
سال  1391در
خیابا ِن شانزدِه آذر متالشی میشدُ ...باری که
سالها بود از خشکشویی روبروی باشگاِه ورزشی
قدمیی خیابا ِن شانزده آذر بریون میآمد،کمی روی هوا
معطل میماند و بعد یکهو حمو میشد و مرِد جوا ِن تنومندیکه نشسته بود
روی سکوی روبروی خبارها چشم میانداخت به جایی آن ِ
طرف شیشهی
دکا ِن خشکشویی تا دوباره اتوی بزرگ تکانی خبورد و ُبا ِر تازه ار با زور
بریزد توی لولهایکه از زی ِر سنگفرشهای لقشدهی پیادهروکشیده شده بود
تا دیوارهی جوی آبِ ...
کف جوی تهماندهای از جلن و تکههای میوههای
نارجن یر ِ
نگ زمستانی باکلی تهسیگار درهم بود و رویشان اعالمیهی ترحی ِم
پریمردی اُفتاده بودکه توی منِ خبار مدام ُشلتر میشد و ِ
بافتکاغ ِذ بازیافتیاش
وام یرفت...کیوکوشنیکای سیوهفت ساله در سرمای زمستانی هبمنماِه
هتران خیلی زودتر از ِ
ساک بزرِ
ساعت پن جونیم رسیده بود به د ِر باشگاهِ ...
گ
ورزشیاش ارگذاشته بود روی زمنی و خودش هم ولو شده بود روی سکوی
سیمانی و خریه بود به ُباریکه نیامده غیب میشد توی هوا ...توی ِ
ساک
خشک سفیدش بود با لوگوی آب یر ِ
ورزشیاش لباسهای نیم ِ
نگ رشتهی رزمی
کیوکوشنیکاراته ...روی پاچهی شلوا ِر سفیدش هم مهنی لوگو ار چسبانده
داغی اتو ِ
جفتکتا ِن شلوار شده بود .لباسها ار دیر
بودکه سیاه بود و با ِ
شسته بود و از ِ
هول دیر رسیدن ،نگذاشته بود درست و حسابی درگرمای
خباری خانهی ِ
کوچک جمردیاش در خیابا ِن فلسطنی خشک شوند ...امروز
قرار بود بع ِد دو سال بس ِ
نتکمربن ِد قهوهای ،پانزده مبارزهی یک دقیقهای بکند
با پانزده نفر وکم نیاورد تاکمربن ِد سیاِه دا ِن یک ار ببندند دوِرکمرش...
هرچند توی خیلی از باشگاهها با ده مبارزه سر و ت ِه قضیه ار هم میآوردند و
البتهکلیکاتا اما توی این باشگاِه قدمیی ماج ار جوِر دیگری بود...
کاراتهکای سیوهفت ساله میدانستکه در هیججای هتران،کمرتکسی
ب اریاش مهم استکهگرف ِ
نتکمربن ِد سیاه برای یککارمن ِد دونپایهی ادارهی
مثل نا ِن شب شدهاست ...کارمن ِد دونپایهای که از ِ
هشت صبح
آمار ِ
ِ
کیوسک س ِرکوچهی رهی معریی
میرود به ادارهاش در خیابا ِن فاطمی .از
مثل مهرنامه ...بعد تا ِ
ساعت چهار رقم
آبمعدنی میخرد وگاهی جملههایی ِ
مثل بیشرتِکارمندهای جهان
باال و پاینی میکند و تلفن جواب میدهدِ ...
از آغاز تا امروز ...برایکارمن ِد دونپایهی ادارهی آمارکه ِ
عاشق ژاپن است
و ساموراییها و ارو ِاح سرگردان در داستانهای آنها باز هم ،معنا نداردکه
درککند باالی سرش روی لبهی سر د ِر باشگاه ،یک جفت روح نشستهاند
روح شاعری آزادیخواه با یک
که مدتهاست در هتران ول میچرخندِ ...
روح خبیث با صورتی خالدار...کارمن ِد دونپایه خیلی زود رسیده وکمکم
ِ
خسته شده از لرزیدن روی سکوی سیمانی و زل زدن به خباری که توی
داخل نوِر چ ارغهای مغازه وگم میشود ...هر چند
تاریکی غروب میپیچد ِ
او تنهاکسی نیستکه امروز توی این باشگاه آزموِن ارتقایکمربند دارد...
احتماال حلظهای بیشرت در خود فرو خواهد رفت و چشماشگرم خواهد شد
و خنواهد دید سایهی یک لک ِ
دودکش
لک عظیماجلثه ارکهکمی باالتر روی ِ
آجریکهنه و بیاستفادهی ِ
سقف خشکشویی آشیانهی قدمییاش ار با
تناشگرم میکند ...لکلک از آخرین بازماندهگا ِن نسل خود است...
اهالی حمل میشناسندش وکاری بهکارش ندارند و پریمردهای مسجدی و
آدمهای قدمییت ِر آن دور و اطراف هنوز هم فکر میکنند لکلک حیوا ِن
مقدسیستکه باید ناناش داد و آباش وکاری بهکارش نداشت...
لکلککزکرده توی ِ
سرمای بع ِد ِ
غروب هبمنماهکه نگاهاش میافتد به یک
مرِد قدبلند درشتهیکلکه با ِ
ساک ورزشی بر دوش از خ ِم خیابا ِن اصلی
میپیچد تو و به رس ِم مهیشه نگاهی میاندازد تا ببیند پرندهی بزرِ
گ سفیدرنگ
س ِر جایاش هست یا نه ...لکلک که بوی خبار آب خشکشویی
مشاماش ار پرکرده و مطمئن است به زودی شه ِر دود زدهی پرسر و صدا ار

ترک خواهدکرد ،سرش ار میبرد الی پرهایاش و در خود مجعتر میشود...
میگویند لکلکها ِ
عاشق هتران هستند و پر بوده پشتبامهای بلند از
آشیانههاشان که درش ختم میگذاشتند و جوجهها ار بزرگ میکردند..
لکلککمابیش آدمهایکوچه ار میشناسد و میداند این مردیکه میآید
از آنهاییستکه سنگ پرت منیکند و مردیکه سنگ پرت منیکند،
مردی بیخطر است ...لکلک آخرین نگاه ار به ارو ِاح س ِر ِ
حال نشسته
بر سر د ِر ورودی میاندازد و منقارش ار چند باری به هم میکوبد و دوباره
میرود توی چرت...
مرِد درشتهیکل که به لک ِ
دودکش خانهی قدمیی سنگ
لک روی
ِ
پرت منیکند با تانی ازکنار سکوی سیمانی رد میشود و نیمنگاهی به
همباشگاهی در ِ
حال چرتاش میاندازد ...او هم خیلی زود رسیده ...ولی
سرش ار میاندازد پاینی و میرود ِ
مست ورودی باشگاه .از این یارو خوشش
منیآید ...کارمن ِد دونپایهی ادارهی آمار با صدای پای او که از بغلاش
میگذرد از چرت میآید بریون ...خودش ار کش و قوس میدهد و از
جایاش بلند میشود ...چند دقیقهای تویکوچه میایستد و بعد شانه باال
میاندازد و میرود تو...
اولش بوی عرق م یزند توی دماغ...
بعدش نوِر مهتابیها با تصوی ِر بزرگ از یک مرِد ژاپنی چاق که چهارزانو
نشسته و پشتاش کوِه فوجییاما مشخص است م یزند توی چشم...
داخل عکس بسته است ...بعدترش ار دیگر منیشود درست
چشمهای مرِد ِ
و حسابی حدس زد چون تاتامی پر است از رزمیکارهایی که میلولند
توی هم ...کوچک و درشت ،باریک و بلند ،وحشی و آرام ،از سفید
گرفته تا سیاه ،میکوبند توی میتهای چرمیکه رنگشان چیزیست ب ِ
نی
نارجنی و قهوهای ...صدای پاهاییکهکوبیده میشود و دانههای ِ
درشت
عرقکه شره میکنند پاینی...کیوکوشنیکای سیوهفت ساله وقتی وارِد
رختکن میشود ،فقط صدای پاها ار میشنود و کیایهای بلندی که
کشیدهمیشوند...
اصل اول رشتههای رزمی آزاد است ،این مبارزهها هستند که
جنگیدن ِ
سر ِ
نوشت یک ورزشکار ار مشخص میکند برای جلو رفنت ،برای اینکه
گوش
بیخ ِ
کیوکوشنیکای سیوهفتساله در باشگاهی در مرکز هتران و ِ
دانشگاِه بزرِ
گ پایتخت و زی ِر سقفکوتاه جاناش درآید تا یک پارچهی
چند الیهی سیاهرنگ دورکمرش بسته شود...کمربندهای سیاه جنسهای
خمتلفی دارند ...ازکتانهای سادهگرفته تا ابریشمهای براقکه هزار سال عمر
نگ سفی ِد اولشان از زی ِر ر ِ
میکنند و آرام وکند میپوسند و ر ِ
نگ سیاه
دوباره م یزند بریون...
کیوکوشنیکای سیوهفت ساله که زودتر رسیده ،سریع دوگیاش ار تن
کاپ بیضهبند ار پا میکند و بعد میرود سراغِ ساقبندهاکه
میکند ،اول ِ
سفید هستند و الزامی برای مسابقههای رمسی ...باندهای سفی ِدمستعملاش
ار هم درمیآورد و مهان طور که مینشیند روی سکو شروع میکند به
ِ
انگشت
بسنتشان ...اولنی حلقه دوِر شست پیچیده میشود و دومی
مچ دست حمکم شود ...شانههایاش
کوچک و هی میچرخد تا آخر روی ِ
ار آرام و نرم مالِش میدهد شروع میکند بهگرمکرد ِن سرشانهها...گرمکردن
اصلی ار باید توی حموطهی باشگاه اجنام دهد و حاال فقط میخواهد رگ و
پیاش ارکمی روانترکند ...بع ِدسالها یک ِ
شب مبارزهای جلوی رویاش
نتکمربن ِد سیاه پانزده مبارزه ِ
است و او باید برایگرف ِ
پشت سرهم اجنام بدهد
او مرک ِز جهان است و باید پانزده مبارزهی یک دقیقهای ،بدوِن توقف ،بدوِن
اسرت ِ
حداقل باخت و
احت زیاد ،بدوِن زمنی خوردن ،بدوِنکمآوردن ...با ِ
مساوی...کیوکوشنیکای س ی و هفت ساله صد و سی و هشتکیلو وزن
دارد با عضلههایی درشت ،با دستهاییکه از ِ
فرطکیسه زدن ِسیکنهای
پینهبسته دارندِ ...
شاخکرگدن ...اولنی بار مهان پریمرِد ژاپنی
«سیکن»ِ ...
ِ
انگشت سبابه و وسطی ارکشف
توی عکس قدرت این دو استخوا ِنگرِد
سیکن درشتاش زی ِر پارچهی
کرد ...دستهایاش ار مشت میکند و ِ
شن سفتشدهی کیسهی برزنتی فرو
باند م یزنند بریون ...آنقدر توی ِ
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شکوِه ببر ،قدرت شیر و تیزبینی عقاب
کونگفوی شائولین؛کهنترین رشتهی رزمی بشر را زی ِر
نظر استادکرم داوری آغازکنید.
کرم داوری بیش از ده سال را در معب ِد شائولین و زیر
شخص زائوژایکبیر سپریکرده و حاال آمادهی انتقال
تجربیاتگرانبهای خود است به فرزندان ایران اسالمی.
خصوصی-عمومی

دوستبزرگوارمان
سرکار خامن نوشنی
ضرغامهمنامههایی
فرستادهاندکه از آن
میانگزیدهای از
یکی از نامههاشان
ار نقل میکنم:

طرح :ترالن تبار

شیهان ِ
شش رشتهی آشیها را
سامان ترابی دارندهی دان ِ
از جهان و نمایندهی رسمی سبک در تهران
ذهن خود را به
شعار ما اخالق است و بعد مبارزهِ .
مابسپارید

کیوکوشنیکای سیوهفت ساله خریه شده به عکسها
و پوسرتهای متامنشدنی روی دیوار ...هر بارکه نگاهشان
میکند چی ِز جدیدی پیدا میکند انگار...
گ مــردی را میبینــد بــا هیبتــی
تــوی یــک پوس ـرِ بــزر 
آنچنانــی کــه گارد گرفتــه و بــه گوش ـهای نــگاه
میکنــد ...مــرد از اُســتادا ِن قدمیــی مهــن باشــگاه بــوده
کــه یــک سـ ِ
ـال پیــش اعــدام شــده ...ماجـرا درگــری بــا
پنــج ِ
الت زورگــر بــوده ...میگفتنــد ســاعت دوازده
شــب بــوده کــه شــیها ِن باجتربــه بعــد از ده ســاعت
سهــای خمتلــف و بع ـ ِد تعطی لشــدن
تدریــس در کال 
باشــگاه و رف ـ ِ
ن آخریــن شــاگرِد خصوص ـیاش آمــده
بریون به ِ
مست خانه ...وقتی رسیده به میدا ِن صادقیه
و داشــته م یرفتــه تــا سـوار شــود بــه مسـ ِ
ـت شــهران ،گویــا
پنــج نفــر دورهاش میکننــد و در تاریکـیای کــه معمـوال
در غـ ِ
ـرب هت ـران دائم یســت ،جلــوی نــگا ِه بیتفــاوت
شــدهی مجاعتــی میکشــانندش گوشــهی دی ـوار تــا بــه
ضـ ِ
ـرب چاقــو و هتدیــد جیـ ِ
ـب بنــدهی خــدا
را بزننــد کــه شــیها ِن کهنـهکار دیگــر
کــم مـیآورد ،عصبانــی م یشــود...
خســتهگی عضــات ذه ـناش را
از کار میاندازنــد و او شــروع
میکنــد ...بــا ضرب ـهی
کی ِ
دست
مستقی ِم آگوسو ِ
راس ـتاش قفس ـهی
ســینه یک یشــان را
چنــان خــرد میکنــد
کــه بــه گواهــی
پزشـ ِ
ـک قانونــی
دندههــا در دم
شکســته و فــرو
میرونــد تــوی
ریـهی جـوان کــه
تــازه مهاجــرت
کــرده بــوده بــه
هت ـران ...تــا
اولــی مشـ ِ
ـغول
ُمــردناش بــوده،
سنســی بــا شــدت
کنیگــری جانان ـهای
م یگــذارد بــن پاهــای
آن دیگــری کــه قمــه
دس ـتاش بــوده و داشــته از
موتــورش پیــاده م یشــده ...بــه
گواهــی پزشــکی قانونــی هرچــه در
حمـ ِـل برخــورد ضربــه بــوده در دم منهــدم
شده و جوا ِن چاقو به دست که برادرِجوا ِن
قبلــی بــوده هــم بــا نعــره جــان میدهــد گویــا ...کســی
درســت منیدانــد کــه چـرا نزدیک یهــای میــدا ِن بدقـوارهی
صادقیــه ،چطــور بــه آنــی ســر و کل ـهی آن مهــه آد ِم
موبایــل بــه دســت پیــدا م یشــود و ســه خفت ُ
کـ ِـن باقــی
مانــده مبهــوت زیـ ِر نــگا ِه مربــی کهنـهکار وا میرونــد و
بعدش در دادگاه اُستاد به خاط ِر کش ِ
نت سومنی جوان
کــه داشــته «غلــط کــردم» میگفتــه ،حمکــوم م یشــود بــه
اعــدام .پرونــده خیلــی ســال ایــن دســت و آن دســت
م یشــود ...وکی لهــا و مدافعــا ِن شــیهان ســالها مبــارزه
میکننــد و امــا در یــک صبـ ِـح دلانگی ـ ِز پاییــزی وقتــی
هنــوز آفتــاب نــزده بــوده و وکیـ ِـل شــیهان تــازه بــا تلفــن
از خ ـواب بیــدار شــده و راهــی زنــدان ،صبحان ـهی
مفصـلاش را م یخــورد و بــا ریشــی انبــوه مـیرود مسـ ِ
ـت
حموطـهی اعــدام ...مــاد ِر مقتــول کــه زنــی روســتایی بــوده
عکس پسـ ِر
و تنها بازماندهی او که رضایت نداد ،با ِ
زورگــرش آ نجــا منتظــر بــوده ...دادگاه شــیهان را بـرای
کشـ ِ
ن نفــر ســوم بــه اعــدام حمکــوم کــرده بــود ...یعنــی
بیشرت به خاط ِر کش ِ
برعکس دوتای
نت نف ِر سوم ،چون
ِ
دیگــر ،او ناگهــان کــم م ـیآورد و متــا ِم ت ـناش بــه آنــی
فلــج م یش ـوند و در یــک حلظــه ( )...بــه خــودش...
امــا ضربـهی ماوآشـیگری جــودان ،چنــان نشســته روی
گیجگاهاش که به گواهی ِ
پزشک قانونی ،مرگ در دم
بــوده و مغــز بــه کلــی از شــکل اُفتــاده ...شــدت ضربــه
آ نقــدر بــوده کــه دیـوارهی گیـجگاه را ترکانــده و نــروی
عضـ ِ
ـات پشـ ِ
ـت ران را راه داده تــوی کاس ـهی ســر و
طکــردن افتــاده بــوده...
بــوم ...قبـ ِـل مــردن گویــا بــه غل 
شــیهان کهنهکار و وکیلاش هرچه توضیح داده بودند
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رفتهاند و ضربه زدهاندکه دیگر زخم منیشوند و پوستشان
ورمنیآید ...مهنیطور ِ
ساق پاهایاشکه از فرطکوبیدن
روی کیسهبوکس و شن انگار ورم کردهاند مهیشهی خدا
رختکن باشگاِه
و حاال او بعد از سالها جانکندن در
ِ
کیوکوشنیکاراتهای در خیابان شانزده آذر هتران روی سک ِو
سنگیکوتاِه رختکن نشسته و سعی میکند مترکزکند...
در ِ
باب مترکز ه ازران پند و نصیحت و مقاله و مستن ِد
علمی و غریِعلمی در جهان وجود دارد ...اینکه ذهن
ار از گشادی خارج کرده و وادارش کنیم تصویر بسازد و
به خاطر بیاورد و گاهی هم خودش ار خالی کند از متاِم
جهان فراموشکردنکا ِر بزرِ
گ ذهن است نه به یادآوردن...
کارمن ِد دونپایهی ادارهی آمار مترکز میکند و سعی تا
یادش برود نویسندهی رمانهای زرد است ...یادش برود
داستاننویسیست که از قضا رمانهایش ار منیخوانند
و یادش برود که حالاش از ناشرهایی به هم میخورد
که رمانهای او ار ردکردند و جمبورشکه برود مزخر ِ
فات
عشقی بنویسد و باز هم نفروشد و هر بعد از ظهر بع ِد
کارش سری بزند به فروشگاِه نش ِر مرکز و از پس ِر جوانیکه
باهاش چاقسالمتی دارد بپرسدکه آیاکتابی از او ب اریشان
آمده واو هم جواب بدهدکه « واقعا شرمنده...کتابهای
مشا تو این فروشگاه خواننده نداره .ولی چند نسخهیکه
آوردمی هنوز مهون جاس» و بعد حبث ار عوض کند و
برود ِ
اوضاع کتاب و سانسور و او هم
مست سیاست و ِ
لبخندی بزند و ِ
دست آخر هم با بدرقهی مهان جوان از د ِر
فروشگاه بزند بریون ...مترکز میکند تا یادش برودکه از نُه
سالهگی ِ
حسرت داش ِ
نتکمربن ِد مشکیکیوکوشنی داشته و
یادش برودکه در آخرین مبارزهاش دندانهای یککمربن ِد
سیاِه دا ِن سه ار رخیته توی دهاناش و باز یادش برود که
دستهایاش قوی هستند و پاهایاش دو بار شکستهاند
و اینکه در این زمستا ِن پر سوِز با هزار امید و آرزوکوبیده
و آمده باشگاهِ خیابا ِن شانزده آذر تا بازیها ار بربد و
دوش ِ
برگردد و توی خانهاش در خیابا ِن فلسط ِ
آب
نی و زی ِر ِ
گرم ،هایهای برای متام سالهایی که از کف داده گریه
کند و یادش برودکه هفته پیش دکرتگفتهکه سیتالوپرام
ار باید تا ت ِه عمرش خبورد ...کیوکوشنیکای سیوهفت
ساله بلند میشود و روبروی آیینه میایستد ،تنهاست و
میداندکه ه ازران نفر توی مهنی هت ار ِن عزیزشکمربن ِد سیاه
دارند و صدها نفر دیگر هم برای ناشرانیکار میکنندکه
خوب میفروشند و ِ
پول حسابی میدهند به آدم وکاری
هم ندارند به شهرت و افتخار و از این مزخرفات ...توی
آیینه ،خودش با دوگیکهنهشده وکمربن ِد قهوهای نشسته،
روی سینهاش ،قلباش ،لوگوی آبیکیوکوشنیکاراته دوخته
شده و روی زانوی چپاش لوگوی سیاهر ِ
نگ آن با اتو
چسبانده شده و دارد ورمیآیدکمکم ...هنوزکلی مانده
تا شروِع امتحا ِنکمربند ،زود رسیده باشگاه و ِ
حال درست
گرمکردن هم ندارد فعال ...از جلوی آیینه بلند میشود
و میآیدکناری و مینشیند روی سکوی سنگی بلندتری
که رویاش ار با مرمر نا ِ
مرغوب رگهدار فرشکردهاند ...نور
ُمردهی مهتابیهای رختکن که سالهاست خاکشان
گرفتهنشده انگار ،روی مرم ِر نامرغوب میشکند و بوی
عرقی از قدمی مانده ار میپاشد توی رختکن ...روی دیوا ِر
ِ
مست چپ ار انوِاع پوسرتها و عکسها و ُکپیهای سیاه
و سفیدکه تبلیغاتی هستند بیشرتشان پوشانده،کنارشان
ین چوبی اسقاطیست با مدالهای برجنی
هم یک ویرت ِ
کاپ حلبیکه منونهاش توی خوِد باشگاه
تویاش و چند ِ
هم هست ...روی دیوار مهه جور عکسی وجود دارد...
از عکسهای دستهمجعی مبارزها و شاگردهای دورههای
ِ
خمتلف باشگاهگرفته تا پرترههای ِسنسیها و شیهانهای
ابروگرهکردهایکه تبلیغکردهاند برای خودشان...
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در دادگاهکــه ایــن دفـ ِـاع شــخصی بــوده بــازکارگــر نبــوده
و مــاد ِر کشــتهی ســومی بــا هلجـهای ناآشــنا مــدام جیــغ
طکــردن اُفتــاده بــود» ،ایــن
بچــم کــه بــه غل 
مـیزده کــه« َ
گـزارهی معنایــی ،مهـرا ِه فیل مهــای موبای لهــای آدمهــای
سـ ِ
ـاعت دوازد ِه شـ ِ
ـب نزدیک یهــای میــدا ِن صادقیــه
اجازه نداده که قاضی متقاعد شــود که اُســتاد ،ســومی
را هــم مثـ ِـل دو نفـ ِر قبلــی بــه خاطـ ِر دفــاع از خــود کشــته
و فقــط حکــم بدهــد بــه پرداخـ ِ
ـت دیــه ...پنـ ِـج صبحــی
که شــیهان کهنهکار را دار زدند ،آلودگی هوای هتران
از مــرِز هشــدار هــم گذشــته و مدرسـهها تعطیــل شــده
بودنــد...
کیوکوشنیکای سیوهفت ساله چشماش ار از روی پوسرتِ
تبلیغاتی اُستا ِد اعدامشده میچرخاند و سعی میکند
فقط به مبارزههایاش فکرکند و مبارزه ...از روی سکو
میآید پاینی ،دوباره میرود ِ
مست آیینه و این بار چهارزانو
مینشیند روبروی آیینهی قدی و چشمهایاش ار میبندد

باشــد .اولنی آموزه دنیای
جدید مهنی اســت که
انســان تنهاســت و چیزی
جز خودش نیســت و نه
بــا کل ارتبــاط دارد ،نــه در
روابط کیهانی دخیل اســت
و نه سررشــتهای به جایی
دارد .انســان مهنی موجود
یک مرت و هفتاد ،هشــتاد
ســانتیاســت که از ســر
شــروع میشــود به پا ختم
میشــود .این انســان تنها
را نه کســی یاری میکند،
نه کســی هدایت میکند

تا مترکزکند و تنشگرم شود برای مبارزه ،برای جنگیدن،
حتی برای نوش ِ
نت مقال ِه بلندیکه باید دربارهی شع ِر وطنی
ی یک ِ
دوست قدمییکه
دو ار ِن مشروطه بنویسد برای جمله 
میدانسته اوکلی دربارهی شع ِر مشروطهکتاب خوانده...
که مقاله ار از یک ماِه پیش سفارشاش ار داده بوده به او.
هرچند نویسندهی سیوهفت ساله سر درنیاوردهکه ِ
وسط
زمستان ،بازخوانی شع ِر مشروطه چه امهیتی دارد و اصال
چ ار به اوکه فقط یک رمان آبکی عاشقانه دربارهی ِ
عشق
آتشنی و ناکامی در دوران مشروطه نوشته و چند سالی
هم شع ِر آن دوره ار خوانده این مقاله ار سفارش دادهاند؟
ترحم بوده؟ ...نه ،باید مترکزکند ،نباید به شع ِر مشروطه
فکرکند ،عارف قزوینی و آن رویای امحقانهکه چند ماه
نل رسالت و
است دست از سرش برمنیدارد ...رویای تو ِ
قطاریکه صدکشتهی دو ار ِن مشروطه ار ِ
وسط تونل پیاده
کرد و او بودکه این صحنه ار دیده بود ...بعد از شوکی
که از خورد ِن یک هیزاگری سنگنی توی صورتاش هبش
نل بزرگیکه زمانیکه
نل رسالت ...تو ِ
وارد شده بود ...تو ِ
در نارمک زندهگی میکرد یک روز در میان رد میشد
حمل
از وسطش تا برسد به ورودی اتوبا ِنکردستان و برود ِ
کارش ...کمی دورتر میشد اما از ترافیکاش روانتر از
داخل شهر بود باز...گاهی هم سری میزد به دفرتِ یک
ِ
نش ِر تازه تاسیسکه جایی هبرت از غرب برای خودشگری
نیاورده و میخواست رمانهای بستسلر دربیاورد که
رابطهی ب ِ
نی روشنفکرها و توده باشند و او از نویسندهگانی
بودکه دعوتشده بود برای نوشنت یک رمان...

و نــه اصــا منبــع هدایــت
و علــم مطلقــی وجــود دارد
کــه ایــن آدمیـزاد خودش
را بــا آهنــا پیونــد بزنــد.
مهنی اســت که تنهاســت
و راهی ســخت در پیش
رو دارد .انســان قدمی بنی
دو نریوی خری و شــر در
نوســان بود .اهورا از یک
طــرف و اهرمیــن از طــرف
دیگر این انســان را به
خود میکشــیدند .زئوس
از یــک طــرف و پرومتــه از
طــرف دیگــر ]...[.عامل
غیــب یعنــی مهــن نریوهای
ناپیدایــی کــه آدمیـزاد پیدا
را هدایــت و محایــت
میکننــد .در دوره جدیــد
اما چیزی جز انســان
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...کرگدن این
هفتهخیلیخوب
بود خبصوصکه
اقای طوسی هم
دستی بقلم برده
بودند.حرفهای
ایشون مهیشه یه
جورایی به دل
میشینه.منیدومن
چ ار بنظرم میاد
که اصوال زیاد
خوشحال
نیسنت این حال
و هوا ار درکلمه
بکلمهمطلبیکه
مینویسنمیشهحس
کرد .سر مقاله مشا
همنگرانیهاتون ار
منتقلمیکرد.البد
یادتون نیستکه
من مدهتا پیش چند
خطی در مهنی
مورد براتون نوشتم
چهکار سختی
دارین .چقدر
کرگدن احساس نا
امنی میکنه  .منهم
اگر قبول باشه
برایشدعا میکنم
که مهیشگی و
بی درد سر هر
هفته بدست
دوستدارانشبرسه.
فکرمیکنم باید
اجازه بدین
کمی طنز اینور
و اونورباشه و
نویسندهاتوندست
و بالشون بازتر بشه.
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«شنل پاره»
نینابربروا
فاطمهولیانی
نشرماهی
شنلیکه باعث
مرور خاطرات
میشود ،آن هم
شنلیکهنه و پاره.
چیزی به یادگار
از روزگاران تلخ و
پرآشوبگذشته.
نینابربروانویسنده
روس مثل باقی
نویسندگانروس
تاریخ سرزمینش ار
از طریق داستان
روایت میکند .او
که انقالب اکترب
و بعد حکومت
کمونیسم ارجتربه
میکند و در پی
آن دوری از وطن
ار چاره میکند
این داستان ار
در فرانسه نوشته
است و اول بار
به زبان فرانسه
منتشرکرده است.
شنل در ادبیات
جایگاهیویژه
دارد و بهاصطالح
مههنویسندگان
روس بر این باورند
که از مههشان از
زیر شنلگوگول
بریون آمدهاند.
اینکتاب از
جمموعهکتابهای
کوچکنشر
ماهی است و
قطرکمی دارد و
قیمتیمناسب.
میشود آن ار
در یک بعد از
ظهر خواند و از
داستانشلذت
برد .از مرتجم
کتاب قبل از
اینکاری رویت
نشده ولی ترمجه
اینکتاب بسیار
خوب است.

کلمه کشتی و ورزشی که به مهنی نام خوانده
میشود خبشی از مریاث آیینی و هپلوانیکشور ما ار
شکل میدهد .کشتی در لغت به معنای بند
سفیدی استکه از پشمگوسفند هتیه میشود و
هرجوانزرتشتیهنگامبلوغبایدآن اربهکمرببندد
و تا پایان عمر باز نکند .در دورانکهن ایران زمنی،
در رزم هپلوانان ،آنها دو دست ار در دو طرفکمر
یکدیگر میگذاشتند و به اصطالحکمرگریی میکردند و یکی سعی
میکرد به این طریق آن دیگری ار بر زمنی بیندازد .مهنی مسئله مبنای
نامگذاری این مبارزه هپلوانی به کشتی بود .قدمییترین سند کشتی و
کشتیگرییکه نقشی است نشاندهنده فن سر زیر بغل روی یکی از
دستههایظرفیمفرغیلرستان،درموزهفلکاالفالکنگهداریمیشودو
نشان از بیش از سه هزار سال تاریخ مستمرکشتی درکشور ما دارد..
در زمانیکه آینی مهر و میرتاییسم در ایران توسعه پیداکرده بود ،معابد مهر
مکانی برای یادگرفنتکشتی در قالب سلسله مراتب اخالقی و منطبق
بر آینیهای فتوت بود که ما بقایای این رسم ار امروز در زورخانهها -
که بازماندههای آن زمان هستند  -مهچنان میبینیم؛ رمسیکه از ایران به
اروپا رفت و در رم نیز به آن تاسی میجستند و جنگجویان رومی سعی
میکردند طبق این آینی مدارج اخالقی و قهرمانی ار طیکنند .در رم ،با
پذیرش مسیحیت ،این آینی شکل دیگری یافت اما در ایران ،با ورود اسالم،
به دلیل تطبیقکشتیگریی و آینیهای هپلوانی با اصول اخالقیکه اسالم
مروج آن بود ،رواج بیشرت یافت و شخصیتی چون امام علی (ع) جایگزین
اسطورههای قدمیی هپلوانی و جوامنردی در ای ارنزمنی شدکه اوج آن ار در
شخصیت پوریای ولی در دوران اسالمی ایران میبینیم.
با مهنی اشارات خمتصر میتوان دریافتکه جایگاهکشتی وکشتیگری در
کشورمابایدجایگاهباالییباشد.کشتیگریفقطیکورزشکارنیست،
بلکه خبشی از منادها و بازمانده طبقه مرجع در جامعه سنتی ایران است.
در دوران ناصرالدینشاهکه آغاز ورود دیدگاههای غربی به ایران بود ،ما
آخرین دورههای هپلوانی به شکل باستانی ار پشت سر میگذارمی .آخرین
رزم هپلوانیکه طی آن بازوبند هپلوانی ایران به هپلوان برنده رزم تعلقگرفت،
بنی هپلوان یزدی بزرگ و هپلوان اکرب خراسانی در حضور ناصرالدینشاه و
مطابق روال مهیشگی در میدان ارگ اجنام شدکه با وجود شکست یزدی،
برای حفظ منزلت و احرتام او ،شاه بازوبند هپلوانی ار به دو قسمتکرد
و یکی ار به بازوی هپلوان اکرب و دیگری ار به بازوی یزدی بزرگ بست و
هپلوان اکرب «هپلوان پایتخت» و هپلوان یزدی «هپلوان ایران» خوانده شدند.
اکرب خراسانی نقطه پایانی این سبک و سیاقکشتی تارخیی بود .او اولنی
کشتیگریی بودکه در معیت شاه ایران به روسیه رفت و در آنجا با هپلوان
آن سرزمنی در پرتزبورگکشتیگرفت و او ار بر زمنیزد .اکثر فنون معروف
درکشتی مثلکالته و بزکش و ...فنونی هستندکه اکرب خراسانی مبدع
آنهاست .پس از جنگ جهانی اولکه دور جدید بازیهای املپیک برگزار
شد،کشتی ،مهچون املپیک باستان ،در مشار مسابقات این بازیها قرار
گرفت .اگرچهکشتی ایران از زورخانهها به تشکها و سالنهای جدید
رفت اما مهچنان مهمترین اصلش رفتار هپلوانی و جوامنردی بود و نه حتی
برد و باخت در مسابقات.کشتی در سطح جهانی برای ما امکان معرفی
هویت فرهنگی و تارخییمان ارفراهم میکرد؛کاریکه با هیچ ورزش دیگری
منیتوانستیم اجنام دهیم .برد و باخت روی تشک آنقدر مهم نبودکه
حضور با مهه اصالتهای تارخیی و فرهنگی امهیت داشت.
به تدریجکشتیگریان ما با شکل و ضوابطکشتی جهان آشنا شدند و
ما توانستیم در عرصههای جهانی  -مهچون املپیک ملبورن  -به مدال
طال دست پیداکنیم .مردم ازکشتیگریان توقع داشتندکه معرف فرهنگ
و تاریخ و هویت کشورمان باشند و چننی هم بود .این سری صعودی
ادامه داشت و به دوران طالییکشتی ایران با بزرگانی چون صنعتگران،
یزاده ،سیفپور و حبیبی رسید و در هنایت ختتی در سال 1340
مهد 
برای اولنی بار قهرمانی جهان ار برایکشتی ایران رقم زد.کشتیگریان ما
توانستهبودندغرورجامعهایرانی اربارفتارورزشیخودشاناحیاکنند.کشتی
تنها رشتهای بودکه نیازی به زمینهسازی و استعدادیابی نداشت .مهچنانکه
میبینیم،کشورهایحوزهفرهنگیایرانبزرگمهگیبهدلیلآنچهازفرهنگ
این سرزمنی به ارث بردهاند درکشتی حرفی برایگفنت دارند .جالب این
استکه وقتی مسئوالن مسابقات جهانی معتقد بودند ورزشکشتی حترک
کافی ندارد ،الگوی جدید برایکشتی از میان مهنیکشتیگریان ایرانی سر
برآورد .حبیبیکشتیگریی بودکه سرعت زیادی داشت و به خاطر فنون
ویژهاش در جهان شهرت داشت .فدراسیون جهانیکشتی شکلکشتی
گرفنت او ار به عنوان الگوی استانداردکشت ی به دنیا معرفیکرد .البته اینکار
و قاعدهسازی در ورزشی مانندکشتیکه به عدد افرادیکه در آن ورزش
سابقه داشتند ،فن و شیوه وجود داشت ،اشتباه بود .در نتیجه وقتی ما حمتوا
ار ازکشتیگرفتیم وکشتیگری تنها به یک ابزار فنی بدل شد ،این ورزش به
تدریج جایگاه قدمیش ار از دست داد .برای مهنی وقتی در سال 1347تیم
ملی فوتبال ایران توانست تیم اسرائیل ار در هتران شکست دهد و غرور مردم
ایران ار به حلاظ ملی و مذهبی احیاکند ،فوتبال جایگزینکشتی شد و از آن
روزکشتی دیگر ورزش اول ما نبود و مردم ما حتقق رویاهایشان ار در فوتبال
دنبالکردند .نتیجه آن بودکه خصلتهای فوتبال جانشنی خصلتهای
کشتی در جامعه شد.

ارغنون

یاد رضا موتوری بخیر
حکایت تیتراژخوانی؛ از فرهاد مهراد و فریدون فروغی
تا همایون شجریان و علیرضا قربانی و ساالر عقیلی
 کاوه ارجمند

این روزها تیرتاژخوانی امهیت فراوان یافته .اصال تبدیل شده به یک
خرب مهم .هنوز فیلم یا سریالی ساخته نشده خربش را میشنومی که
قرار است تیرتاژش را فالنی یا هبمانی خبواند .بعد هم که فالنی یا
هبمانی میخواند حبث درمیگریدکه خوب خوانده یا بد خوانده .ماجرا
آنقدر جدی شده که گاه دو خواننده برای تیرتاژ انتخاب میشود و
تیرتاژ اول فیلم یا سریال را یکی میخواند و تیرتاژ آخر را یکی دیگر.
حتی موردی داشتهامی که تیرتاژ پایانی فیلم را دو نفر خواندهاند .یعنی
مقداری از تیرتاژ فیلم با صدای یک خواننده پخش شده و مابقی تیرتاژ
با صدای خوانندهای دیگر .ابتدا تیرتاژخوانی کار خوانندههای پاپ
بود ،اما حاال کار به جایی رسیده که شهرام ناظری و مهایون شجریان
هم به این قافله پیوستهاند .علریضا قربانی هم که اصال با تیرتاژ مطرح
شد و ساالر عقیلی هم این روزها در این کار به شهرت رسیده است.
البته موسیقی با کالم از مهان اول با سینما پیوند خورد .در آغازین
سالهای سینمای ایران خیلی از خوانندگان نامدار ما صدایشان در
فیلمها شنیده میشد .ایرج شاید مشهورترین آنها باشد؛ خوانندهایکه
متاشاگر عام سینما صدای او را با تصویر مرحوم فردین به یاد میآورد.
ایرج خواننده ممتازی بود که اگر خودش را وقف سینما منیکرد و به
اقتضای سینمای آن روز آوازهای نازل و کوچهباغی منیخواند شاید
پایگاه و جایگاه دیگری در سینمای ایران پیدا میکرد ،اما سرنوشت
او را نه استعداد و حنجره حریتآورش که سینمایی رقم زد که به حلاظ
هنری ارزش چندانی نداشت و به مهنی دلیل زود از خاطرها فراموش
شد .شاید خنستنی بار با فیلم «رضا موتوری» بودکه تیرتاژخوانی امهیت
ویژهای یافت .یک ترانه عجیب که با شکل تصنیفهای رایج کامال
متفاوت بود ،مهراه با یک موسیقی شنیدنی و یک ِ
صدای تازه و امروزی
باعث شد ترانه «با ِ
صدای بیصدا» تبدیل به یک اتفاق شود.کسانی
که دستاندرکار فیلم بودند جوانا ِن عصیانگری بودند که سینما را از
روی ِ
دست سینماگرا ِن شورشی و آوانگارد امریکایی مشق میکردند؛
سینمایی معطوف به قهرمان و فردیتی که سعی داشت اساس وضع
موجود را درهم بشکند .مهه چیز فیلم به هم میآمد .شاید برای خنستنی
بار بودکه ترانهکامال در خدمت فیلم بود .شاید برای خنستنی بار بود
که وقتی فیلم متام میشد ترانه دست از سرت برمنیداشت .حسن ترانه
در این بود که اگرچه بهشدت به فیلم وابسته بود و در خدمت فیلم
اما میتوانستی آن را جدای از فیلم هم بشنوی .راستش را خبواهید من
اصال با ترانه بود که مشتاق دیدن فیلم شدم .یعنی ابتدا ترانه را شنیدم
و آنقدر روی روح و روان من تاثری گذاشت که دربهدر به دنبال فیلم
گشتم و در زمانهای که هرگونه فیلم ویاچاسی ممنوع بود ،آن را دیدم
و لذت شنیدن ترانه برامی صدچندان شد .چند ترانه دیگر هم برای
من چننی حکمی داشتند؛ «دمل از خیلی روزا باکسی نیست /دیگه
فریادی و فریادرسی نیست» از مهنی قماش بود .صدایی خسته و زخم
خورده که بعدها مرا واداشت فیلمش را گری بیاورم و ببینم .ترانه فیلم
«گوزنها» هم از ترانههای ماندگار آن سالها بود که نسل من ابتدا
موسیقیاش را با صدای فرهاد شنید و بعد که فیلم را دید صدای پری
زنگنه به گوشش خورد« :گنجشکک اشیمشی /لب بوم ما نشنی/
بارون میاد خیس میشی /برف میاد گوله میشی /میافتی تو حوض
نقاشی» .بازهم ترانهکامال در خدمت فیلم بود و اگرچه در ظاهر یک

ترانه ساده عامیانه بود ،اما تو منیتوانستی درک و دریافت سیاسی از
آن نداشته باشی .در سالهای پس از انقالب اولنی ترانهایکه به ترانه
ماندگار و جاودانه چند نسل بدل شد ترانه «یار دبستانی من» بود؛
فیلمیکه منصور هترانی آن را ساخت .ظاهراکار ترانه و موسیقی فیلم
هم بر عهده خود هترانی بود.
ترانه را فریدون فروغیخواند ،اما هنگام پخش فیلم وزارت ارشاد مانع
پخش این ترانه با صدای فروغی شد و بهناچار صدای مجشید جم
جایگزین آ ن شد .این ترانه یکی از فراگریترین ترانههای سینماست .بعدها
با صدای فروغی هم این ترانه را شنیدمی و بعدترها با صدای خود منصور
هترانی .منیخواهم برایتان تارخیچه ترانه در سینمای ایران را بازگوکنم فقط
خواستم ترانههای مهم و اثرگذاری راکه از سینما بریون آمده و بهعنوان
یک اثر مستقل در ذهن و ضمری ما جا خوشکرده به امجال مرورکنم.
بدون شک پیش از آنکه سینمای ایران جدی شود صداهای ماندگاری
در فیلمها خواندهاند؛ از استاد بنان تا دلکش .اما حقیقت این استکه
کمرتکسی امروز ترانهای از استاد بنان را با یک فیلم به خاطر میآورد.
گمان کنم پس از فیلم «از فریاد تا ترور» دیگر کمرت اهالی سینما به
سراغ موسیقی رفتند .تا فیلم «دلشدگان»که اصل و اساس فیلم بر
مبنای موسیقی بود .فیلم روایت یک گروه از اهالی موسیقی بود که به
فرنگ میروند برای ضبط چند قطعه موسیقی .فیلم چنگی به دل منیزد،
اما شنیدن صدای استاد شجریان آن هم در سالن سینما چیزی نبودکه
بتوانی بهراحتی آن را از دست بدهی .ظاهرا استاد شرط کرده بود که
صدایش با لبهای هنرپیشه فیلم بههیچوجه مهخوانی نباید داشته باشد.
چراکه استاد منیخواست نقش ایرج را برای فردین بازیکند .استاد آنقدر
هوشیار بود که اجازه نداد حتی متاشاگر عام حلظهای تصور کند آن
صدای حریتآور دارد ازگلوی امنی تارخ بریون میآید .حقیقتا هم ستم
بودکسی چننی تصور خطایی را به ذهن راه دهد .چند فراز از آوازهای
فیلم که خیلی زود آلبوم مستقلش به بازار آمد از شاهکارهای آوازی
استاد بود و خیلی زود تبدیل به زمزمههای خلوت عاشقان شد« :یارم به
یک ال پریهن خوابیده زیر نسرتن /ترسم که بوی نسرتن مست است و
هشیارشکند /ای آفتاب آهسته نه پا در حرمی یار من /ترسم صدای پای
تو خواب است و بیدارش کند» .یا آن جا که با صدای مب میخواند:
«گر زحال دل خرب داری بگو /گر نشانی خمتصر داری بگو /مرگ را
دامن ولی تاکوی دوست /راه اگر نزدیکتر داری بگو» .هبرت است حبث
درباره این آلبوم را متامکنم وگرنه به این راحتی منیتوامن از توصیف عاشقانه
این آلبوم دست بردارم .بله ،غرض اینکه تا سالها از ترانه و تصنیف
در فیلمها خربی نبود تا اینکه موسیقی پاپ درکشور ما رونقی دوباره
یافت .سیاستیکه صداوسیمای مجهوری اسالمی پرمچدارش شد و طنز
ماجرا اینکه علی معلم دامغانی که شاعری انقالبی و دشوارگو بود،
جمری این طرح جالب شد؛ در مقام ریاست موسیقی سازمان صداوسیما.
ظاهرا سیاست زعمای قوم بر این بود که از رونق بازار لسآجنلسیها
بکاهند و بر رونق بازار موسیقیدانهای وطنی و متعهد بیفزایند ...آقا
ظاهرا باید مطلب را مهنی جا درز بگریم و باقیاش را بگذارم برای هفته
بعد .فقط یادتان باشد که قرار بود درباره ترانه و تصنیف در فیلمها و
سریالها صحبتکنیم و اینکه چه شد تیرتاژخوانی آنقدر امهیت پیدا
کرد و ...اخل.
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در مارکت شلوغ مدیای جهانی تلویزیون ما با کدام برنامه میخواهد
با دیگران رقابت کند؟
 سید مسعود رضوی فقیه
ا

طریق عشق پر آشوب و آفت
است ای دل /بیفتد آنکه در
این راه با شتاب رود

در هفتههای اخری وقایعی در
کشور رخ داده که سوای غمبار
بودن ،اندیشه و دغدغههای
زیادی را نیز برانگیخته است .یک برنامه طنز قدمیی
کودکان ،خطایی مرتکب شد که مهه را ناراحت کرد و
موجهایی از اعرتاضات میان مهوطنان آذری و ترک زبامنان
را برانگیخت .ما هم در هتران معرتض بودمی .این مورد
خاص قلب مهه را شکست ،هرچند که فکر منیکنم
تعمدی درکار بوده باشد .اما سالهاست به صداوسیما
و برنامههای یکسویه و کمحمتوایش اعرتاض میکنیم.
بزرگان و خردمندان ،از سی سال قبل دائما گفتهاند و
تکرارکردهاندکه اگر برنامههای صداوسیما متحول نشود
و کیفیت و جذابیتی بدان تزریق نشود ،خماطبانش را از
دست خواهد داد .میدانیم که هر روز جهان شاهد
افزایش رسانههاست و جهانیان دائما به ایده و امکان
تازهای دست مییابند .هر سال نه یک یا دو کانال و
ابتکار جدید برای اطالعرسانی وگزارش وکسب خرب،
که صدها راه نو اضافه میشود .در مارکت شلوغ مدیای
جهانی ،این بقالی مزبور هم تکانهایی خورده اما فقط
کمیت چشمگریی یافته و از دو کانال ابتدای انقالب
اسالمی در تلویزیون و سه ،چهار شبکه رادیویی به
صدها شبکه تازه ملی و استانی و برونمرزی ارتقا یافته
است .عیبی ندارد .خیلی هم خوب! اما برنامههایتان
کجاست؟ جز دربی فوتبال پایتخت و فوتبالهای اروپایی
و جام جهانی و دو ،سه برنامه مردمپسند چه دارید که
با سریالهای ترکی و شبکههای خربی اسم و رسمدار
ی هالیوودی و حتی مستندهای نشنال
و جذابیت فیلمها 
جئوگرافی و ساینس و امثاهلم رقابتکند؟
چند هفته قبل،کارشناسیکه ختصصش هم دقیقا معلوم
نبود مهنی موضوع را مطرح میکرد و به جای «رقابت»
از واژه «تقابل» استفاده میکرد .تکیه بر مهنیکلمهکامال
نشان از دو تفکر متفاوت دارد؛ یکی به رویارویی و دمشن
بودن طرفهای مقابل باور دارد ،لذا نیازی به همسخنی
و شناخت و هنایتا رقابت و تأثری متقابل در خود احساس
منیکند .دیگری به اثرپذیری و اثرگذاری و شناخت و
رقابت و اگر امکانش فراهم بود مهکاری و گفتوگو
باور دارد .اینها دو راه متفاوتند و به مهنی دلیل اگر
کسی چشم بر واقعیات ببندد و طرق خیالی و ومهیرا
دنبالکند ،روزی روزگاری چنان تنها و بیخماطب میماند
که در موعد جشن و سرور ،یا حلظههای خاصی که
باید خماطبان بسیار یا اندکش را راضی و خشنودکند ،با
عجله سر و ته چند فیلم بالیوودی یا هالیوودی را م یزند
و دوبلههایشان را تغیری میدهد تا چند ماشنی به هم
خبورند و مشتیگلوله شلیک شود وکلی انفجار رخ دهد
و آخرسر هم هیچ درس و یا لذتی از یک نسخه خوب
یا متوسط سینمایی نصیب مردم نباشد ،زیرا اساسا مردم
به نسخه اصلی و باکیفیت وکامل مهان فیلمها دسرتسی
دارند و این نقض غرض هم حکایتی استکه مباند.
[ ]...من از صداوسیما عبور میکنم زیرا نقد این دستگاه
عریض و طویل که از مالیات و ثروت ملی و هزینههای
دولتی ارتزاق میکند اما پاسخگو و مسئول نیست،
فایدهای ندارد .مگر رئیسمجهور برگزیده اکثریت ملت
چندین بارگالیه و انتقادکرده اثری داشته است؟ خطاب
به مسئوالن صداوسیما ،تنها به یک نکته بسنده میکنم
که تا ده سال دیگر مطمئن باشید که اگر حتول بزرگی
متناسب با واقعیات جهان اجیاد نکنید ،حتی یک بیننده

هم خنواهید داشت .انسانها جمبور و بنده اوامر و امیال
دیگران نیستند ،خاصه در جهانی که حق انتخاب و
گزینههایش فراوان است و فراوانتر هم خواهد شد .اما
بهعنوان یک مشفق به مدیران سیما و صدا عرض کنم
که خودتان را از مشاوره روانشناسان و حمققان اجتماعی
و حقوقی بینصیب ندانید .متام شبکهها و بنگاههای
رسانهای دفرتی از این مشاوران دارندکه خماطرات روانی و
اجتماعی و قوم ی و فرهنگی و حقوقی و ...را وارسی و
برای حل مشکالت و اجتناب از آنها راهحل مییابد؛
راهحلهای واقعی و موردی ،برای مشکالت عملی و نه
توپنج سال پیش در
کاغذی و خبشنامهای .حدود بیس 
جریانکنگره حکیم نظامی ،فرصت مغتنم ی دست داد تا
چند روزی در تربیز سیاحتکنم .شهریکه بوی مشس و
صائب میداد و بوی مشروطه و ستارخان و ثقهاالسالم
و آزادیخواهان و دانشوران و هنرمندان و عاشقان ...اما
یک ارمغان بزرگ در این سفر نصیبم شد و آن دیدار با
استاد یگانه و بیمانند ادبیات و فرهنگمان ،زندهیاد دکرت
منوچهر مرتضوی بود .ایشان مدتها به دلیل بیمهریها
و اسائه ادب مجاعتی جاهل و غافل آزرده بودند و از
خالیق وگزند مردممنایانکناره جسته بودند .من به مهراه
دوست شاعر ادبپژوهم دکرت فرهاد طهماسبی خدمت
استاد رسیدمی .اشتیاق دیدار دکرت مرتضوی برای منکه
بهتازگی کتابهای «مسائل عصر ایلخانان»
و بهخصوص «مکتب حافظ» ایشان را
برای دومنی بار خوانده بودم فرصت
مغتنم و کمنظریی بود .خواستم
دست عزیزشان را ببوسم .اجازه
نفرمودند .در عوض اجازه دادند
تا روز بعد هم خدمتشان برسم
و مفصلتر از فرمایشاتشان هبره
بربمکه به مهراه زندهیاد استادم دکرت
حممود عبادیان به ضیافت عصرگاهی
استاد شتافتیم .بعدها به نامه و تلفن
بارها مصاحبت استاد نصیبم شد و
شرح آن دیدار را مهان زمان یادداشت
کردم و این هبرهها را مقداری در
حافظه دارم و در نوبت بعد قصد دارم
به خوانندگان گرام ی «کرگدن» تقدمی
کنم.
امـا آنچـه مربـوط بـه حبـث جـاری اسـت ایـن
نکتـه از سـخنان اسـتاد مرتضـوی بـود کـه در
پاسـخ کمرتیـن ارادمتنـد و شاگردشـان فرمودنـد،
یهـای
وقتـی مـن از بابـت اسـائه ادب و جفاکار 
نادانـان و نااهلان بـه ایشـان ابـراز شرمسـاری و انـدوه
کـردم .اسـتاد منوچهـر مرتضـوی بـا لباسـی آراسـته و
بهـا ایسـتاده
بسـیار مـوزون ،کنـار قفسـهای از کتا 
بودنـد؛ موهایشـان شـانه خـورده و مرتـب و بـراق و
صورت عزیزشـان درخشـان بود .کفشهای سـیاه انگار
مهنی االن واکس خورده و برق انداخته شده بود و در
امتداد شـلوار و اتوی دقیقی که نشـان از توجه ایشـان
بـه تناسـب و ظرافـت و نظافـت داشـت قـرار گرفتـه بـود.
با این مهه هیچ تکلفی نداشـتند و مهه چیز سـاده بود.
اشرافیت و زرق و برقی در کار نبود اما شکوه و لطف
بیپایانـی داشـت .مثـل یـک قـاب اصیـل کـه اثـر هنـری
زیبایی را دربرگرفته است .استاد مرتضوی فرمودند" :من
از هی چکـس گالیـه و شـکایتی نـدارم .گاهـی تاریـخ بـا
آدمهـا بازیهایـی میکنـد کـه خوشـایند مـا نیسـت .مـن
درک میکنـم .امـا آنچـه درک منیکنـم تکـرار ایـن کارهـا
در زمانـی اسـت کـه لزومـی نـدارد و بستری هـم برایـش
نیست .اگر در غوغای یک اتفاق مهه هیجانزدهاند و

فریـاد م یزننـد چـرا بایـد در سـکوت و آرامـش هـم فریـاد
بزنند یا آرامش را زایلکنند؟! بسیار مانندان ما آمدهاند
و رفتهانـد امـا ایـران مانـده و ایـران چیـز غریبـی نیسـت.
ایـن مردمنـد کـه نسـل در نسـل بـا هـم رنـج کشـیدهاند بـا
هم شـاد بودهاند و در هنگامههای تارخیی به فریاد هم
رسـیدهاند .روزی مـردم خراسـان و اصفهـان و شیراز بـه
آذرباجیـان میآمدنـد و دوش بـه دوش مـردم ایـن خطـه از
وطن با لشکر عثمانی میجنگیدند تا انتقام قتلعامها
و جتاوزات و شیعهکشـیهای بیرمحانه لشـکر عثمانی
را بسـتانند .و روزگاری مـردم تربیـز قیـام کردنـد و کمـر
اسـتبداد صغیر و کبیر را شکسـتند و بـرای آزادی هتـران
راهـی شـدند ...ایـران ایـن مردمنـد .ایـن مـردم ...بـا ایـن
مهـه منـیدامن چـرا نگـرامن جنـاب رضـوی .منـیدامن".
واپسنی کلمات را با اندوه گفتند و مدتی سکوت و
سکوت و سکوت بود که باز شعلهای افروختند و از
اندیشههایشان درباره این بیت خواجه حافظ نکتههای
شریینگفتند:
دولت پری مغان بادکه باقی سهل است /دیگریگو برو
و نام من از یاد برب
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تلویزیون علیه تلویزیون

موضوعیــت نــدارد .اصال
حبــث انــکار خــدا و آخــرت
نیســت ،حبث این اســت که
در تلقیهــای جدیــد چیــزی
بــه عنـوان غیــب وجــود ندارد
و انســان در این عامل
تنهاســت .معنی اصلی
اومانیســم هم مهنی اســت.
یعنــی کــه نفــی و اثبــات
ارادههــای برتــر موضوعیت
ندارد ،بلکه جز انســان
چیــزی موضوعیــت ندارد.
در کانتکــس جدیــد مبحــث
نریوهای مافوق بشــری
مرتفع شــده اســت و
اصال کســی به آهنا فکر
منیکند .در رمان مرشــد
و مارگریتا شــیطان خودش
را به یکی از کمونیسـتها
معرفــی میکند .کمونیســت
میخندد و شــیطان را
مســخره میکند .میگوید
مــن اگــر وجــود تــو را
بپذیرم به این معنیســت
کــه خــدا را هــم پذیرفتـهام.
در حالــی کــه داعیــه مــن
انســان اســت ...به نظرم
ناامیدی از مهنیجاســت
که ســر بریون می آورد.
با رجوع انســان به انســان
اســت که یاس و ناامیدی
ســر و شــکل پیدا میکند.
ناامیــدی بــا توحیــد و بــاور
به غیب ســازگاری ندارد.
حتی با شــرک هم کســی
ناامید منیشــود .مشــرکنی
اتفاقــا ناامیــد نبودنــد .حتی
معروف اســت که وقتی
منــرود الف خداونــدیزد
و بــه هـوا پریــد تــا بــرج و
باروی خدا را بشــکند،
خداونــد تــرش را خونآلــود
برگرداند تا ناامید نشــود.
نکته ظریفیســت در اینجا.
صــرف بــاور بــه جهان
غیــب ،حتــی در تلقیهــای
شــرکآلود مانع یاس و
ناامیدیست.
کلمــات مهمنــد و تاثـرات
عجیــب و غریــب دارنــد.
خلقــت نیــز بــا کالم آغــاز
شــده اســت .هزار پله هم
از معنــای اصلــی کلمــه
(لوگــوس) پایــن بیاییــم بــاز
هــم منیتـوان منکــر تاثـرات
حریتانگیــز کلمــات
بشــومی .صلــح و جنــگ مــا
حاصــل کلمــات هســتند.
علــم اگــر پیشــرفتی کــرده
مدیــون کلمات اســت.

کاشمیدونستم
پنجشنبه
کرگدنیها کدوم
کتابفروشیهسنت.
دیروز شوهر من
یک کتاب برای من
خرید وقتی بازش
کردم فو ار فهمیدمکه
من اینکتاب ار دارم
و حتی دو سه باری
خوندم
نویسنده ان «یوناس
یوناسون» است دو
نفر اینکتاب ار ترمجه
کرده اند با دو تیرت
خمتلف .اقایکیهان
هبمنی و
اقای حسنی هترانی
که من ترمجه این اقا
ار خوندمکه بنظرم
بسیارترمجهخوبی
بود «بیسوادیکه
حساب وکتاب
سرش
میشد» اقای هبمنی
باعنوان «دخرتیکه
پادشاه سوید ار جنات
داد» نشر اموت
واونکه من خوندم
مال نشر چشمه
طنز بسیار خوبی داره
و من بارها خواستم
خواندن ان ار
بشما توصیهکنم
ولی بنظرمعجیب
میادکه دو نفر یک
کتاب ار با دو عنوان
ترمجهکنند! منکه
وارد نیستم ولی ایا
اینکار شدنی
و قانونیست؟
چطور دو موسسه
نشر توجه نکرده
باشن
اگر خواستنیکمی
هم خبندین حتما این
کتاب ار خبوننی.
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ستارهباز
رومنگاری
ترمجه
مهدینسرین
نشرمرکز
1394

فراغـتی وکتاب ــی

 آرش ساالری
خوزه آملایو دیکتاتور جوانی استکه با ترکیبی از نبوغ و فساد توانسته
در یکی ازکشورهای مهیشه آشوب آمریکای جنوبی برای مدتی نوبت
ریاست ار به خود برساند .این ژنرال خودساخته ولی هدفش از رسیدن
به قدرت و بعد انگیزهاش برای حفظ آن نه رسیدن به لذات دنیوی
است و نه منافع اخروی؛ نه ثروت مجع میکند و نه حکمرانی برایش
امهیت دارد؛ مهانطورکه دغدغه عدالت وکار خری هم ندارد .آملایوی
رمان «ستارهباز» از آن شخصیتهای درویش و عارفمسلک یا
خلوضع هم نیست که نویسندههای به ته رسیده میسازند برای
شکسنت کلیشهها و دوباره نان درآوردن از کلیشههای به بنبست
رسیده .خیلی هم نرمال است :آدم میکشد به قدرکافی و فساد هم
اجنام میدهد؛ فقط هدف وکار اصلیاش اینها نیست .تصاحب
حکومت ت ِه هتش برای او فقط یک دلیل داشته :رسیدن به قدرت و
ثروتکافی برای رسیدن به شگفتزدگی.
آملایو عاشق امر ماورایی است؛ عشق جنونآمیزیکه از شگفتزدگی
در برابر یک شعبدهباز دو زاری شروع میشود و بعد به شکلی
جنونآمیز سطح توقع او ار باال میبرد تا حدیکه هیچکس و هیچ
شعبدهای منیتواند او ار راضیکند .متام ثروت و قدرتش ار میگذارد
روی مجعکردن انواع شعبدهبازهای ریز و درشت ،انواع مدعیان سحر
و جادو ،انواع آدمها وکارهای شگفتانگیز .هرچه مدعی ستارگی
هست در جهان ،مجع میکند دور خودش و میشود «ستارهباز»
و مهه ناامیدش میکنند .مههشان حقههای سادهای هستند
که خودش هبرت از مهه بلدشان است؛ نهکسی واقعا پرواز
میکند ،نهکسی میتواند غیب بگوید؛ مهانطورکه قبلتر
ثروت و قدرت و فساد هم ناامیدشکرده بود .زندگیاش پوچ
و افسرده و بیمعناست تا وقتیکه خرب جک افسانهای ار
میشنود؛کسیکه ظاه ار «واقعا» میتواندکاری بکند.
در جهان پرآشوب و خونآلود رمان اواخر قرن بیستم ،هیچ
قصهای منیتواند سیاسی نباشد و هیچ قصه سیاسی منیتواند
ناظر به مصداق واقعی نباشد .و رومنگاریکه حتما یکی
از بارزترین مصادیق این قضیه است ،خوزه آملایویش ار از روی
کدام دیکتاتور آمریکای جنوبی یاکشور خیالیاش ار از روی
کدامکشور ساخته؟ یا الاقل عناصرش ار با ترکیبکدام آدمها
ساخته و یاکنایهها و هجویههای جهان دیکتاتورش از روی
جهان حاکمانکدام مکتب فکری بوده؟ حداقلیکه میتوان
ادعاکرد حتما در مهه رمانهای دیکتاتوری این دوره وجود
دارد و نویسندهای نیستکه فرصت دادن فحشی به مکتبی
ار از دست بدهد .اما جواب سوال ازکه یا چه بودن خوزه
آملایویگاری خیلی غریمنتظرهتر از جواب متام دیگر سوالها
از این طایفه است :شخص واقعی احتماال جایی خیلی دورتر
و خیلی بعیدتر و خیلی پنهانتر از هر چیزیکه بشود حدس زد ،قرار
دارد :خود رومنگاری.
ستارهباز میتواند به غریعادیترین شکل ممکن ،روایت زندگی خود
رومنگاری باشد و اینطوری احتماال برعکسترین رمانکل قرن بیستم
بشود :در جهانی که حتی قصههای کودکانه هم ارجاعات پنهان
سیاسی داشتند ،قصهای با ظاهری متاما سیاسی ،در واقع ارجاعی به
یک امر متاما غریسیاسی است .روایتی از یک زندگی آشفته و پرآشوب
که هویت حموریاش یک چیز بود :سر رفنت حوصله از جهان.
رومنگاری با مهه چیز بازیکرد ولی هیچ چیز نتوانست راضیاش
کند .با اسم خودش بازیکرد .با جوایز بازیکرد .باکتابهایش بازی
کرد .هرکاری ارکه میشد ،جتربهکرد و در مهه اینها در حد خوب
 الاقل در حد آدمهای معمولی آن جهان  -خوب بود .و مهه اینهاروی هم،کل زندگیاش،کل جهانش و هرچه ارکه به دست آورد ،در
هنایت آن چیزی نبودکه او میخواست .برایگاری مثل خوزه آملایو
هیچ چیز از آن چیزهاییکه بقیه فکر میکردند قاعدتا باید برایش مهم
باشد (ثروت و قدرت /احرتام و شهرت) مهم نبود .او دنبال شگفتی
بودکه ورای مهه اینها قرار میگرفت .شگفتیکه ما شاید ندانیم برای
او ظهورش در چه بود ،ولی این ار میدانیمکه هرگز به آن نرسید :وقتی
خودکشیکرد و آن نامه آسوده ارگذاشت« :خیلی خوشگذشت،
ممنون،خدافز».
رومنگاری و خوزه آملایو دنبال چیز دیگری بودند و س ِر رسیدن به آن
چیز مهه جهانشان ار بازی دادند .هرچه ار وجود داشت و حمتمل بود
پیداکردند و به دست آوردند؛کلکسیونی از قشنگیهای امسی جهان؛
هر چیزیکه حمتمل بود آن شگفتیگریزپا باشد .و آخرش رسیدند به
جک افسانهای و نامیکه میگفتند مهان استکه دنبالش هستند .و
آن حلظه حکما مهمترین حلظهکل عمرشان بود :هدف .خوزه آملایو
جانش ار در معرض خطر شورشیانگذاشت تا به آن حلظه برسدکه
در اتاق جک افسانهایگریزپا ار بازکند .و رومنگاری تصمیمگرفت
خودکشیکند .یک چیزی هست در فضای خالی میان این دو مجله
که پنهان است در هر دو قصه؛ چیزیکه پایانبندی قصه خوزه آملایو
است و احتماال اولنی قصه ناگفته رومنگاری.

فلسفهروزمرهیاوقایعنگاریعشق
درباره «جستارهایی در باب عشق» نوشته آلن دوباتن با ترجمه گلی امامی
 شهال زرلکی

 جستارهایی در باب عشق
نوشته آلن دوباتن
ترجمه گلی امامی
انتشارات نیلوفر
دانستن اینکه احمقهایی بیش نبودیم ،ما را به
انسانهایخردمندیتبدیلنکرد
«آلن دوباتن» ار مهه کتاخبوانها میشناسند .ابداع
جالبی است تلفیق و ترکیب فلسفه با زندگی روزمره.
دوباتن شاید اولنی نویسندهای استکه فلسفه ار از
مدار خود خارج کرده است! وقتی کتابهای او
منتشرشد،خیلیهابافلسفهآشتیکردند.فیلسوفهادیگرآدمهاییمغلقگو
و ماللآور نبودند .آنها میتوانستند درباره پیشپاافتادهترین مسائل زندگی ما
نظر بدهند .مهیشه فکر میکردمی سقراط و اپیکور و مونتنی و ...فقط بهکار
مناظرهها و مباحثههای پیچیده فلسفی میآیند ،اماکتاب «تسلیخبشیهای
فلسفه» نشان دادکه حتی نیچه و شوپنهاور  -معروف به فیلسوفان بدبنی -
هم میتوانند برای درمان یکی از امراض روانی ما مفید باشند.
«جستارهایی در باب عشق»
اولنیکتاب دوباتن است و آخرین
کتاب منتشر شده او در ایران .اولنی
کتابش وقتی منتشر شد ،دو میلیون
نسخه فقط در لندن فروخت .در
ایران هم با اوضاع اسفبارکتاخبوانی
مجاعت نتزده ،اینکتاب در هبار
امسال منتشر شده و هنوز 1650
تای آن متام نشده .البته به غریواقعی
بودن برخی تریاژهای بعضی ناشران
هم باید حوامسان باشد! بگذرمی .آه
و ناله درباره کتابخنوانی مهوطنان
تکراری و بیفایده است و بیامهیت
ظاهرا .مردم خودشان هر وقت از
تارهای عنکبوت تلگرام و مهوندان
دیگرش خسته شدند ،به سوی
کتاخبوانیبرخواهندگشت.البتهاگر
تا آن زمان حس و حال و سوادی برای ورق زدن برگهای یک کتاب
برایشان باقی مانده باشد .عشق ،باز هم سخن از عشق.کسی از نوشنت
و خواندن درباره اینکلمه خسته منیشود انگار .چه درستگفتهکه :از هر
زبانکه میشنوم نامکرر است .حرفهای دوباتن درباره عشق واقعا و انصافا
نامکرر است.کتاب «جستارهایی در باب عشق» یک وقایعنگاری است؛
وقایعنگاری مهراه با آسیبشناسی پدیدهای به نام عشق .او روایت داستانی
سادهای برای این وقایعنگاری برگزیده .عاشق شدن و فارغ شدن ار در یک
خط داستانی ساده پی میگرید .از چگونگی آغاز یک رابطه عاشقانه و فراز
و فرودهای آن میگوید و طوری آن ار به پایان میرساندکه وقتی خوب نگاه
میکنی ،میبینی چقدر شبیه مهه پیوندهای عاشقانهای استکه دیدهای و
شنیدهای و جتربهکردهای .انگار یک مسری ثابت از پیش تعینی شده استکه

راهی برای متفاوت طیکردن آن وجود ندارد .از این منظرکتاب قابل تاملی
است .نویسنده در تالش بیحاصل برای تغیری قواعد بازی عشق نیست.
عشق ار بازی مشخصی میداند با قواعد خاص خودش.کسیکه بازی ار
شروع میکند باید قواعد الیتغری آن ار نیز بپذیرد .برعکسکتابهای دیگری
با موضوعات مشابه ،در پی ارائه راهکاری به منظور مراقبت یا مدیریت عشق
نیست .با صراحت و صمیمیت متامی ماجرای ساده و پیچیده عاشق شدن
و فارغ شدن ار شرح میدهد؛ خنستنی دعوای پس از اولنی عشقبازی .تغیری
نگرش عاشق و معشوق بعد از حادثه «خودمانی شدن» در فصل سیزدهم
کتاب با مهنی عنوان :خودمانی شدن .تا اتفاقات دیگریکه در طول مسری
یک رابطه عاطفی رخ میدهد مثل بیوفایی معشوق و افسردگی و خودکشی
عاشق .از چیزی به نام عقده عیسی مسیح حرف م یزند؛ مهان سندرم خود ار
قربانی دانسنت و از اینکشف پنهان سرمست شدن .به قول نویسنده مست
از می اندوه .و نکته متمایزکننده اینکه مهه اینگفتارها ار با نقب زدن به عامل
فلسفه و ادبیات غنای خاصی میخبشد.
عنوان فصلها مثل آثار دیگر دوباتن جذاب وکنجکاوی برانگیز است.
خالقیت مهمترین ابزار این نویسنده است؛ از زمانیکه حتصیل در مقطع
دکرتای فلسفه ار ترک میکند تاکتاب جستارهایی در باب عشق ار بنویسد.
خالقیت او از اینجا شناسایی میشودکه ادبیات و فلسفه و مسائل روزمره
آدمها ار طوری به هم پیوند میدهدکه خواندنیترین و جذابترین مطالب
از دل آن بریون میآید .پشتوانه خالقیت و ابداع و نوآوری او در این ترکیب
و تلفیق ،دانش و مطالعه در حوزه ادبیات و فلسفه است .در پایان مهنی
کتاب ،او در خبشکوتاهی مادام بوواری ار به مطب یک روانشناس میبرد!
روانشناس ِ
بیماری اما بوواری ار اعتیاد به عشق مینامد و به بیان دقیقتر اعتیاد
به عشق مردان ناالیق ،بیوفا و فراموشکار .دوباتن میگوید دانسنت چند و
چون بیماری مادام بوواری به معنای درمان او نیست .او میداندکه عشق
نابالغ و بیسراجنامی دارد اما قادر به رهاکردن آن خنواهد بود .درست است
که برمشردن مهه مراحل و وادیهای چندگانه عشق با این هدف صورتگرفته
که آدم باید بتواند عاقالنه عاشق شود اما دوباتن با زیرکی و جتاهل آگاهانهای،
سطرهای پایانیکتابش ار به عاشق شدن دوباره ختم میکند .هر چند از دادن
نسخهای عاقالنه هم چشم منیپوشد .بایدهایی ار برمیمشردکه معلوم نیست
کسیکه وارد بازی عشق میشود بتواند آنها ار اج ارکند .آخرین دستورالعمل
او درکتابش اینهاست« :میبایست عشق ار پذی ار شد .بدون فروافتادن در

یاس یا امیدواری جزمی؛ بدون تدوین فلسفهای برای ترسها یا سرخوردگیهای
اخالقیمان .عشق به ذهن حتلیلگر نوعی فروتنی میآموزد ،درسیکه هر چند
برای رسیدن به قطعیتهای ثابت راه دشواری دارد و آن اینکه حتلیل هرگز
منیتواند راهی بدون خطا برود و الجرم هرگز از طنز وکنایه دور نیست( ».ص
آخر) البته ترمجه «گلی امامی» از این سطور چندان سامل نیستکه بشود
فهمید دقیقا منظور آلن دوباتن چه بوده است .و باز البته باید یادآور شد چقدر
جای ویراستاری حرفهای در بنگاههای انتشارتی امروزی خالی است؛ یک خأل
وحشتناککه ناشران معترب هم از آن مستثنا نیستند.
به هر حال بازی عشق تکرار خواهد شد و از هر زبان که قصه عشق ار
بشنوی نامکرر است .به قول نویسنده :علم به اینکه امحقهایی بیش نبودمی،
ما ار به انسانهای خردمندی تبدیل نکرد.
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شاعری که تاوان کلمات را میپردازد
درباره مجموعه شعر «تاوان کلمات» سروده
عبدالجبارکاکایی
 فرشاد شیرزادی
عبداجلبارکاکایی ار میتوان درگزیده شعر «تاوانکلمات»

هبرت ازگذشته شناخت .از خالل شعرهای او در این جمموعه
میتوان به این شناخت رسیدکه او بدون اینکه در شعرهایش
از امیانش دستمایهای بسازد تا با آن خماطب ار جذبکند،
جتربه ساده و عرفانی خود ار با شاعرانگیکمنظریی بازآفرینی
میکند .درست در امتداد جتربهای دیرینکه از آن در نوشنت
ترانه «آمد اذان آمد اذان /از روزن دیوار من /ازگنبد نیلوفری/
تا خلوت بسیار من ».../هبرهگرفته است.گزیده شعر «تاوان
کلمات» به چندین بار خواندن میارزد .چه شعرهای نابی
در این جمموعه آمدهکه بهروشنی نشان از شور عاطفی شاعر
دارد و میتوان نام «عاشقانه» بر آن هناد و چه شعرهای
اجتماعی-فلسفیچندالیهایچون«مرتسک».زبانشعری
کاکایی در این جمموعه از تشخص و خالقیت او حکایت
دارد .شعر مرتسک ،مرتسکی ار توصیف میکندکه سعی
میکند خود ار زنده نگه دارد یا زنده نشان بدهد« :حاجت
به اشارات و زبان نیست مرتسک /پیداستکه در جسم
تو جان نیست مرتسک /با باد به رقص آمده پریاهنت اما/
در عمق وجودت هیجان نیست مرتسک /شبپای زمینی
و زمنی سفره خالی است /این بیهنری نام و نشان نیست
مرتسک /تا صبح در این مزرعه تاراج ملخ بود /چشمان تو
حتی نگران نیست مرتسک /پیش از تو و بعد از تو زمان
سطر بلندیست /پایان تو پایان جهان نیست مرتسک/
این مزرعه آلودهکفتار وکالغ است /بیدار شو از خواب!
زمان نیست ،مرتسک»کاکایی در جتربههای عاشقانه خود
مرزی بنی عاشقانه زمینی و آمسانی قائل منیشود ،طوریکه
گاه میتوان شعر او ار با تصور اینکه برای معشوقی زمینی
سروده ،خواند.گاه شعر او در پایان به عاشقانهای عارفانه
تبدیل میشودکه بهگونهای متامعیار رها از ریا و تصنع است.
اینگونه جتربهها در غزلیکه با مطلع «کجا جدا شوم از توکه
بعد از آن تو نباشی ».../درخششی چشمافسا دارد .اوج این
درخشش ار به ویژه در سطر ما قبل آخر میتوان بهروشنی دید
که مینویسد« :تو ار اگر چه منییامبت ،هنوز بر آمن/که در
مکان تو نگنجیکه در زمان تو نباشی» .زبان شعرکاکایی
زبانی ساده و در عنی حال غنی است چون خماطب خود
ار خماطبی سادهانگار و سهلنگر منیبیند .شعرهای جمموعه
«تاوانکلمات» از سویههای روشن جتربههای عرفانی شاعر
برمیخیزد و خواننده ار به دنبال خود میکشاند .با رجوع به
شعر باال خواننده با شوریدگی میخواهد بداندکه این «تو»
کیست .میپذیرمیکه زبان شعریکاکایی در اینگزیده زبانی
ساده و شفاف است ،اما حقیقت این است که با تأمل
در سطر به سطر شعرهای «تاوانکلمات» درمییابیمکه مینیمالبهسبکایرانی
ارتباط عمیق پیداکردن با این شعرها آسان نیست .خواننده درباره مجموعه داستان «آنکه باد میکارد» نوشته
شعرهای او باید مانند سراینده «مؤمن» به معنای واقعی باشد احمدطبایی
یا دستکم حلظههای شاعرانهای ارکه «خلوص» خاستگاه
آن است ،جتربهکرده باشد .شعرهای «تاوانکلمات»گرچه بهمنمحمدی
ساده خوانده میشود اما خواننده سهلانگار ار منیطلبد« .آنکه باد میکارد» جمموعهای است از  ۳۱داستانکوتاه
البته با اینکه برای عامه مردم قابل درک است ،اما در عمق یا به قول خود نویسنده داستانک که نشرکالر آن ار منتشر
خنبهپسند است .به تعبریی دیگرکاکایی با انگیزههای درونی کرده است .عناوین بعضی از داستانها عبارتند از آرامش
شده مذهبی مینویسد اما از سطح عبور میکند تا شعرش در حضور دیگری ،خشم خاموش ،تلخ و شریین ،انتقالی،
به ماندگاری برسد.گزیده اشعار «تاوانکلمات» ارکه عنوانش آتشبس ،تنگنا ،سگ هار ،فراموشی و ...داستانهای این
کونیم صفحهای
شایدکنایتیدربرداشتهباشد،تابستانامسالانتشاراتکتاب جمموعه بسیار کوتاه و عمدتا یک یا ی 
هستند و داستان به خالصهترین شکل ممکن در آنها
نیستانمنتشرکردهاست.
روایت میشود .این خالصهشدنهاکه برداشتی از مفهوم
مینیمال در داستاننویسی استگاه بهقدری در داستانها
پررنگ میشود که به اصل رسالت داستانگویی لطمه
م یزند و درهنایت داستانی بیسر و ته ار باقی میگذارد.
البته درکل بنی داستانهایکتاب ،داستانهایی هستندکه
در خاطر خواننده جا خوش میکنند و حتی ممکن است
دهن به دهن بگردند .البته داستانکهای اینکتاب مهگی
یک ویژگی مهم دارند و آن تصویری بودنآنهاستکه به
نظر میرسد نویسنده توانسته با حشو زوائد و تصویر دادن از
فضای اتفاقها موضوع اصلی ار بگوید و این قدرت نویسنده
ارکه خود روزنامهنگار هم هست و با قلم بیگانه نیست نشان
میدهد .به یکی ،دو مجله از منت داستان توجهکنید« :از
آه ،ای زندگی! منم که هنوز...
ایستگاه بریون آمدم اما هنوز چند قدمی بیشرت نرفته بودمکه
دربــاره مجموعــه شــعر «ســرزمین خیال» احساسکردم سایهای پشت سرم حرکت میکند .مهانطور
که م یرفتم ،برگشتم و نگاهشکردم .خودش بود .مهان پریمرد
ســروده فتیــه عامری
ورچروکیدهکه انگار داشت تعقیبم میکرد »...یا مجله پایانی
 لیال کردبچه
داستان پاداشکه یکی از زیباترین داستانکهای این جمموعه
بعضیکتابها،بعضیجمموعهشعرها،صرفایککتابشعر است« :چندی بعد ،از جای هر زخم بر تن دشت ،یکگل
نیستند ،حس نوستالژیک دارند و بار خبشی از خاطرههای سرخ رویید و اینک ،دشت ازگلهای سرخ پوشیده بود».
مجعی ار بر دوش میکشند؛ کتابهاییکه وقتی آنها ار ورق هرچندکه مجله از نظر دستوری غلط است و اگر میگوییم
م یزنی ،به هر صفحهکه میرسی ،توی دلت یک «یادش به اینک پس باید در انتهای مجله «است» بگذارمی تا مجله
خری» میگویی .جمموعههای ترانه ،از مهنی دستکتابها بشود «...و اینک ،دشت ازگلهای سرخ پوشیده است».
هستند؛ کتابهاییکه هر صفحهشان ار بارها و بارها زمزمه گذشته از این ای ارداتکوچککتاب بسیار خوب و خواندنی
کردهامی و با آنها خاطره دارمی وگاهی این خاطرهبازی از روی است وکوتاه بودن داستانها نعمتی استکه مهراه داشنت و
جلدکتاب شروع میشود.انتشارات فصل پنجم در یکی ،دو خواندن آن ار در هر فضایی ممکن میکند.
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حکایتهــای آن گاوبــا ِز مشــت زن،کــه
نویســنده بــود
درباره کتاب «بهترین داستانهای کوتاه ارنست
همینگوی»ترجمهوگزیدهاحمدگلشیری
 ارژنگ طالبینژاد
مهینگوی از آن نامهایی استکه در سری حتوالت ادبیات
داستانی و رماننویسی ،منیتوان تاریخ ار دنبالکرد و از نام
او غافل شد .او نهتنها در نثر و شیوه نگارش ،بلکه در
نوع زندگی حرفهای و شخصی نویسندگان بعد از خود هم
تأثریگذاشت .ماجراجوییکه در زمان حیاتش ،خربهای
مربوط به زندگی شخصیاشکم از جذابیت رمانهاییکه
مینوشتنداشت.ازدواجهایمتعددوسفرهایشبهسراسر
دنیا ،از او چهره جذابی ساختکه رویای متام نویسندگان
پس از خود شد .مردی شجاع و نرتس ،مردیکه زندگی
و مرگ ار ساده میانگارد و چنان به نثر وکلماتش وفادار
استکهگویی نوشتههایش عنصری جداییناپذیر از وجود
خود اوست .شایدکمرت نویسندهای در قرابت شیوه نگارش
و شخصیت اجتماعیاش به پای مهینگوی یا آنطورکه
دوستان نزدیک صدایش میزدند« ،پاپا» برسد .مهینگوی
اساسا در زندگ ی آشوبطلب و به تعبریی آسایشگریز بود.
منیتوانستگوشهای از جهان بنشیند و فروپاشی و جنگ و
درهم رخیتگیکشورهای دیگر ار ببیند .منیتوانست از حال
و احوال انقالبیون و چریکها غافل شود .مدت زیادی ار
در شهرهایگوناگون از مجله پاریس ،مادرید و فینکا وجییا
در نزدیکی هاوانا زندگیکرد و مدام در حتوالت اجتماعی
و سیاسی این شهرها حضور پیدا میکرد .با آنکه شالوده
ادبیاش در فرانسه و پاریس زیبا و بیکران دهه بیست شکل
گرفت ،اما مهواره اسپانیا ار وطن دوم خود مینامید .برای
تزنی داشت و در
نویسندهای که عالقه ف اروان به مش 
مسابقات بوکس شرکت میکرد ،مراس م ساالنه گاوبازی
اسپانیا وسوسه و عشقی توصیفناپذیر بود که منیتوان
بهراحتی نادیدهاشگرفت .مهینگوی جشنهایگاوبازی ار
نه برای خشونت عریانشانکه به دلیل قرابت بسیارشان با
حقیقت تراژدی دوست م یداشت و در یک رمان و چند
داستانکوتاهش از این رویداد  -البته با جزئیات بسیار ریز
و دقیق -نقل میکند .روحیه سرکش و عصیانگر مهینگوی
یک حلظه او ار آرام منیگذاشت و این حقیقتی استکه
در آثارش بهوضوح مشهود است .این جمموعه بینظری از
داستانهایکوتاه اوکه توسط انتشارات نگاه و با ترمجه روان
و خوب امحدگلشریی چندین و چند نوبت به چاپ رسیده
توخیزهای مهینگوی و تبدیل شدنش
است ،سری جس 
از یک جوان آس و پاس در سودای نویسنده شدن به
نویسندهای ساخلورده اما مهچنان ماجراجو ار بهخوبی نشان
میدهد .نثر مهینگوی حلظه به حلظه با زندگیاش پیشرفت
کرد و پختهتر شد .آنچنان که عادات عجیب و دقیق
نویسندگیاش هم جدیتر شد .بیش از اینها میتوان درباره
این نویسنده حمبوب نوشت اما مقدمه مفصل و خواندنی
کتاب ،حاوی نکات جذاب بسیاری است از زندگی
پرماجرایارنستمهینگوی.ماجراهاییکهبهخوبیمیتوانند
سرمشقوالگوینویسندگانجوانباشند.

سال اخری از ایندست جمموعههاکه سهمی در خاطره ِ
مجعی
ما دارند ،چندتایی چاپکرده است؛ از ترانههای سعید دبریی
و مسعود فردمنشگرفته تا جمموعه «سرزمنی خیال» سروده فتیه
عامریکه پیشرت در قالب آلبومهایی حتت عنوان «حکایت»،
دکلمه آنها ار شنیده بودمی وکتابی است بس خاطرهانگیز!
اما جمموعه سرزمنی خیال ،از ِ
وجوه دیگری هم درخور توجه
است .یکی اینکه از قابلیت و تو ِ
انایی شعر سپید برای اجرای
موسیقایی ودکلمه شدنمیگوید .دیگر اینکهم یدانیم شعر
سپید ،شعری استکه وزن عروضی و موسیقیکناری یعنی
ردیف و قافیه اریکسرهکنارگذاشته ،اما میبینیمکه فتیه عامری
در سرزمنی خیال اصرار زیادی بهکاربرد قافیه در شعرش دارد و
اتفاقاگاهیکار ار به افراط میکشاند و این شاید به شناختی
برگرددکه شاعر از موسیقی و امهیت موسیقی دارد .اما مهمترین
گی سرزمنی خیال ،مثبت ِ
ویژ ِ
اندیشی آن است؛ چیزیکه در
شعر سپید این روزگار ،کمرت پیدا میشود .در روزگاریکه اغلب
شعرهای سپید یا عاشقانههای فراقیاند ،یا شکایت وگله از
زندگی ،یا اعرتاض به وضع موجود و ...خو ِ
اندن جمموعهایکه
شعرهایش فروغ فرخزاد ار با آن سط ِر معروف «آه ،ای زندگی
منمکه هنوز ،با مهه تلخی از تو لربیزم» به خاطرمان میآورد،
خالی از لطف نیست .منکه راستش در سالهای اخری بهجز
جمموعههای شعر ویژه نوجوانان که اغلب توسط انتشارات
کانون پرورش فکری چاپ میشود ،جمموعهای اینچننی
سراپا امید و خوشبینی و روشننگری ندیده بودم .سرزمنی
خیال جمموعهای است لربیز از زندگی ،جمموعهای روشنکه از
روزهای خوب میگوید ،از شبهایگرم و پرشور و رویایی،
از زندگی و از عشق .ما که به نوشنت و خواندن شعرهای
غمانگیز عادتکردهامی ،مشاییکه هنوز دنبال بارقههایی از امید
و خوشبینی هستید ،این جمموعه برای مشا چاپ شده است.

ایــن کلماتنــد کــه دنیــای مــا
را میســازند .پــس بایــد
مراقــب کلماتــی کــه بــر زبــان
میرانیــم یــا بــر کاغذشــان
مینویســیم ،باشــیم .روی
مهنی اصل اســت که اشــعار
مهمنــد و در قلــب و
جــان مــا رســوخ میکننــد.
داســتانها هــم مهمنــد
بـرای اینکــه عــامل ذهنــی
مــا را میســازند .نکتـهای
کــه میخواهــم بگومی
اینجاســت .مــا زندانــی
کلماتــی شــدهامی کــه در
دوره جدیــد بــر زبــان بشــر
جاری شــده اســت .کســی
کــه میگویــد جناتدهنــده
در گــور خفتــه اســت فقــط
چهارتــا کلمــه ســاده را کنــار
هــم منــی چینــد بلکــه عاملــی
میســازد که ما را در آن
گرفتــار میکنــد .مــا گرفتــار
کلماتــی هســتیم کــه شــاعران
و هنرمنــدان از دوره جدیــد
تعبــر کردهانــد .بــاور بــه
غیــب میدانیــد چـرا ایــن
مهــه بـرای انســان معاصــر
ســخت شــده اســت؟ برای
اینکــه کلمــات شــاعران
منافــذ غیــب را بســتهاند.
چون شــاعران از کالم خود
راهــی بــه غیــب نگشــودهاند
انســان معاصــر هــم از درک
و فهــم غیــب عاجــز مانــده
اســت .از این روســت که
امیــدواری ســخت و پرهزینــه
است.
امیــدواری مراتــب دارد.
مرتبه دم دســتی و ســاده
آن مهنی اســت که امروز را
بــه فــردا بــدوزمی و نیامدههــا
را روشــن و خوب و با
نشــاط تصــور کنیــم .بــه قــول
روانشــناسها تصویــر ذهنــی
مثبــت .بـرای اینکــه ســنگ
روی ســنگ بند بشــود و
کار دنیــا بچرخــد و حیــات
ادامــه یابــد بشــر موظــف
اســت از فردایــش تصویــر
ذهنــی مثبــت بســازد و آن
را بــاور کنــد .خیلــی هــم
خــوب .بیمثبــت اندیشــی
منیتـوان پولــدار شــد یا
اخـراع کــرد یــا در آبادانــی
دنیــا کوشــید .امــا ایــن مرتبــه
نــازل امیدواریســت .مرتبــه
باالتــرش بــاور بــه غیب
اســت .باور به نریو و
اراده برتــری کــه فــوق مهــه
ارادههاســت .باور به یداهلل

برادرمانحممدرضا
طالبی از هتران دوباره
سر ذوق آمدهاند
برامیاننامهای
خوب و خواندنی
فرستادهاند.اگر
یادتان باشد دو،
سه مشاره قبل هم
این بزرگوار نامه ای
نوشتندکه مورد توجه
بعضیخوانندهها
واقع شد:
رفقایکرگدن سالم
این نامه ار شهر
مشهدمینویسم؛از
جوار بارگاره حضرت
رضا .نایبالزیاره مهه
دوستانهستم.
اما بعد؛ مشاره قبل
ارکه االن جلوی
دستم دارم ،به
موضوع شهر و
دلتنگیاختصاص
دادهاید .دمتانگرم
اماحقیقتشاین
استکه شهر برای
ماکه در شهرهای
بزرگ زندگی
میکنیمجای
اندوه و خستگی و
کالفگیودلتنگی
است .من و مشای
ساکن هتران از
شهر دلزدهامی و
آن ار بد میدانیم
و دملان میخواهد
سر به تنش نباشد.
اماانصافاساکنان
شهرهای دیگر هم
مهینطورهستند؟
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«شاگردقصاب»
پاتریکمککیب
ترمجهپیمان
خاکسار
نشرچشمه
1393
یک جوان
آنارشیستمتام
کارهای بدش
در نوجوانی ار
با مشا در میان
میگذارد.البته
مهه اینکارها از
نظر خود او توجیه
دارند و او فقط
میخواهدخودش
و خانوادهاش ار
از هتمتهای
مهسایههامربا
کند .اوکه
خیلی به حلاظ
شخصیتپردازی
شبیهنوجوان
قهرمانداستان
ناطوردشتاست
علیه متامکسانیکه
او و خانوادهاش ار
نقدمیکنندطغیان
میکند و انتقام
سختی از آنهاکه
شاملصمیمیترین
دوستش و پسر
مهسایه و مادرش
میشوندمیگرید.
حسادت،بغض،
کینه ،حتقری متام
خصایلیاست
که نوجوان قصه ار
که پدری الکلی
دارد و مادرش هم
روانهتیمارستان
شدهبرمیانگیزدتا
دست به هرکاری
بزند و در آخر
خانه پدریاش ار با
جسدمتعفنپدر
به آتش بکشد ولی
از این حادثه جان
سامل به درمیبرد و
داستانزندگیاش
ار برای خماطبان
بازگومیکند.

 اسم نویسنده:
بعضــی از روزهــا امیــد یــک مــرد ســی و یکــی
دو ســاله امــا بــا موهــای فلفلمنکــی اســت؛
مــردی بــا شــلواریکــه مهرنــگکتــش نیســت؛
قدمزنــان در جــادهای بــا شــیب رو بــه بــاال.
نگاهش را دوخته به خطیکه انتهای جاده
را از آمســان جــدا میکنــد؛ آنجایــی کــه
جــاده متــام م یشــود .اگــر صــدا کنــی امیــد،
برمنیگردد چون اســم کوچکش چیز دیگری اســت .شــاید حامد
یــا کــه میــاد یــا هــر اســم دیگــری و روز دیگــری امیــد دخــرک
گهــای شــاد
س ـیوچند ســالهای اســت کــه بــا لباسهایــی بــا رن 
پشت به تو ایستاده و میبیند پسر چند سالهاش دور میشود و
بــه مســت مدرســه م ـیرود .دخــرک دســت تــکان منیدهــد و
خداحافظــی منیکنــد؛ بــا ایــن انتظــار کــه تــا ظهــر پســرش مــرد
م یشــود و بــه خانــه برم یگــردد؛ مــردی هبــر از آ نکــه پــدرش بــوده
است.
بعضــی روزهــا کــه دل و دمــاغ اجنــام کاری را نــداری ،هبــر اســت
بنشــینی و ببینــی کــه امیــد چگونــه بــا کفشهایــی کــه از رخیــت
افتــاده ،قــدم بــه قــدم سـرباالیی را بــاال مـیرود و گاهــی بــا دســتمال
متیــزی کــه از جیبــش بــرون م ـیآورد ،من عــرق روی پیشــانی را
م یگــرد تــا تــو پیشــانی خیــس را نبینــی کــه اگــر روزی گــذرت بــه
مهــن راه و شــیب کمــرش افتــاد ،بــا خــودت فکــر نکنــی کــه تــا
بــه انتهــا رفتنــش ســخت اســت .م یشــود بنشــینی کنــار مدرســه و
چشــم بدوزی به دخرتک و برق نگاهش؛ به پسـربچهای که مرد
نشــده از مدرســه بــرون م یزنــد و آنوقــت صــدای فکــر دخــر را
م یشــنوی کــه میگویــد بـرای امــروز بــد نیســت ،شــاید ،شــاید روز
دیگــری .آنوقــت بــا عشــق و عالقـهای کــه از فاصلـه میــان تــو و
آ نهــا پیداســت ،دســت پســرش را م یگــرد و میرونــد بــه مســت
خانـه کــه آن دورهاســت .میرونــد و کوچــک م یشـوند .کوچــک
م یشـوند تــا دیگــر معلــوم نباشــند.
در علــم فلســفه س ـوال معروفــی هســت کــه میگویــد بــا علــم بــه
صــدای تقریبــی کــه از افتــادن یــک درخــت بــا توجــه بــه جث ـهاش
دارمی ،اگــر در جنگلــی درختــی بیفتــد ،در حالــی کــه هی چکــدام
از مــا در آن حوالــی نباشــیم ،یعنــی بــه طــور کلــی ،غریبــه و آشــنا
کســی نباشــد ،آیــا بــاز هــم درخــت بـرای افتــادن از خــودش صــدا
تولیــد میکنــد؟ سـوال بامنکــی اســت .بــه ایــن سـوال کــه برخــوردم،
از خودم پرسیدم که اگر کنار آن راه ننشسته باشم ،باز هم امید
هر روز وقتی این مسری را باال میرود ،وقتی پشتکت تریهاش از
خیسی عرقیکه خشک شده ،شوره زده وکیفش را شبیه پاندول
ساعت روی مسری یک نیمدایره فرضیکنار شلوار روشنش باال و
پایــن میکنــد ،بــاز هــم مهــان دســتمال متیــز را از جیبــش درمـیآورد
و من عــرق را از پیشــانیاش م یگــرد یــا کــه م یگــذارد عــرق روی
صورتش شره کند و راه بگرید و از کنار چانهاش روی زمنی بریزد؟
آیــا اگــرکنــار مدرســه ننشســته باشــم ،بــاز هــم امیــد ظهــرکــه شــد،
چشـمهایش بــرق م یزنــد؟ بــاز هــم دســت پســرش را م یگــرد و بــه
مســت خان ـه م یبــرد یــا کــه م یگــذارد بچــه از مدرســه بــرود بــه هــر
کجا که دلش میخواهد .مگر نه اینکه او هم قرار است بشود
یــک نفــر شــبیه پــدرش و یــک روزی بــرود مهانجایــی کــه پــدرش
رفــت ،خــب از مهــن حــاال بــرود هبــر نیســت؟ حــاال کــه دل کنــدن
تتــر م یشــود مهــه چیــز را بــه مهــن
تتــر اســت ،حــاال کــه راح 
راح 
شــکلی کــه هســت ،رهــا کــرد.
راســتش را خبواهیــد یــک روزی داخــل جنــگل بــودم و درختــی
کــه متوجــه حضــورم نشــده بــود ،افتــاد .ب یصــدا افتــاد؛ شــبیه
کلم ـه «خانــه» وســط روشــنایی منایشــگر گوشــی تلفــن مهراهــی
کــه صدایــش را بســته باشــی؛ آ نقــدر ب یصــدا کــه بــا خــودم
تک ـرار کــردم" :آزمایــش میکنیــم :یــک ،دو ،ســه" .پــس روز
دیگــری پشــت تلــی از خردهریزهــا ،کنــار مهــان جــاده مهیشــگی،
شهــای
پنهــان شــدم تــا فضولــی امیــد را بکنــم .بــا مهــان کف 
زه ـوار در رفتــه و مهــان کــت و شــلوار مســر س ـرباالیی را بــاال
کشــید .قطرههــای عــرق کــه روی پیشــانیاش زنــده شــدند ،بــه
دور و اطرافــش نــگاه کــرد .مهــان موقــع بــا خــودم گفتــم بیاعتنــا
بــه قطرههــا بــه راهــش ادامــه میدهــد امــا دســتمالش را درآورد،
روی پیشــانی کشــید و بعد آن را تا کرد و در جیبش گذاشــت.
بــه خــودم گفتــم آن یکــی امیــد اگــر مــن را نبینــد پیــش از آمــدن
پسـربچه ،ایــن پــا و آن پــا میکنــد و مـیرود بــه آندورهــا ،امــا
ایســتاد؛ ایســتاد تــا بچــه بیایــد و بــا هــم برونــد .حتــی بــا آمــدن
بچــه چش ـمهایش بــرق زد...
دوســت نــدارم از چیــزی کــه تعریــف کــردم نتیجــه بگــرم .دوســت
دارم بگــومی ســر امیــد ســامت کــه تــا وقتــی هســت ،زندگــی
هســت.

پاورقی /سورمهسرا

قسمت سوم /چرا آسمان دوتا ماه دارد؟

گرگ خان
 رامبد خانلری

   آنچه گذشت :قصد داشتم به سورمهسرا سفر كنم .به قبرستانی رسیدم .از سرایدار قبرستان نشانی سورمهسرا را پرسیدم
و او گفت كه انتهای همین جاده به سورمهسرا میرسد اما بهتر است شب را همینجا بمانم كه این جاده شبها امنیت درست
و درمانی ندارد .من هم خسته بودم و قبول كردم اما بهتر بود نمیماندم ،پیرمرد كمی عجیب و غریب بود .پیرمرد گفت
كه غریبهها اجازه ندارند شبرا در سورمهسرا بمانند .گفت از سورمهسرا چیزی نمیداند و تا به حال هم یك سورم هسرایی
ندیده؛ فقط آدمهایی را مثل من دیده كه به سورمهسرا رفتهاند اما برگشتنشان را ندیده است .گفت خودش نیت كرده خادم این
قبرستان باشد تا بمیرد .گفت كه از زندگی كردن خسته شده است...
حرفهای پریمرد به دمل منینشیند؛ باورشان منیکنم .مهه حرفهایش
بـرامی شـبیه مهـان دوپیـازهای هسـتند کـه از سـر شـب روی گاز اسـت و
دارد قوام میآید .این پریمرد هم مثل خیلیهای دیگری که میشناسم
دروغ بیدلیل میگوید .تنهایی به آدم یاد میدهد دروغهای بیدلیل را
شـبیه بـه حـرف راسـت بگویـد .خـودم هـم تنهـا بـودهام ،خـودم هـم دروغ
بیدلیل گفتهام ،خودم هم دروغهای خودم را باور كردهام .با مهه اینها
به سـرم م یزند در مورد هدیه از او بپرسـم؛ شـاید او را دیده باشـد .در
مورد او بگوید ،دروغ هم بگوید ،شاید خیلی چیزها دستم بیاید .حاال
گودالـش بـه انـدازه یـک کاسـه گـود شـده اسـت .نگاهـم میکنـد .از
نگاهش میفهممکه فهمیده سر مطرحکردن مسئلهای با خودم جر و
منجر میکنم .میگومی" :تو این مدت یه خامن جوون با پوست سفید
و کک و مکـی و موهـای نارجنـی ندیـدی کـه خبـواد بـره سورمهسـرا؟"
پریمرد دست از کندن چاله میکشد و نه به من ،انگار که با صدای
بلنـد بـه خـودش میگویـد" :تـو ناخـدا رو م یگـی ".ناخـدا بـرای هدیـه
چه لقب عجیب و غریبی است .هر وقتکسی میگوید ناخدا ،یک
عاقلهمرد با پای چوبی و یک پرنده روی شانهاش به نظرم میآید ،یاد
تلفنچی آژانس نزدیك خانهام میافتم ،کسـ ی که مهیشـه فقط صدایش
را شـنیدهام و هیچوقـت او را ندیـدهام .امـا چـون رانندههـا البـهالی
خاطراتشان او را ناخدا صدا میکنند ،مهیشه در نظرم پریمردی است
با ریش بلند خاکسرتی ،چشمبندی روی یکی از چشمهایش ،با یک
پای چوبی و یک دست مصنوعیکه شبیه به یک قالب فلزی است.
هر وقت از دسـت رانندهها عصبانی م یشـود آن را روی میز میکوبد
و نـوک تیـز قلاب تـوی میـزگیر میکنـد .بـه مهین خاطـر مهـه جـای میـ ِز
جلوی ناخدا باید قلوهکن شده باشد .روی شانهاش هم پرندهای دارد
رنگارنگ و از تبار طوطی که کمحرفی ناخدا را با وراجیهایش جربان
میکنـد .یـک بـار بـه نظـرم آمـد صـدای پرنـده را شـنیدم ،وقتـی ناخـدا
داشـت توضیـح مـیداد کـه ماشین ندارنـد و بایـد پانـزده دقیقـهای صبر
کنـم ،بـه نظـرم آمـد کـه صدایـی طوطـ یوار میگویـد" :دو درجـه بـه"...
پریمـرد بـه شـانهام م یزنـد و میگویـد" :باباجـان تـو چـرا ای نقـدر خیالـت
بازیگوشـه؟" هنـوز دارد بـا دهـان بـاز بـه مـن نـگاه میکنـد .میخنـدم و
میگومی" :ناخدا؟" میگوید" :آره ناخدا ،به گمامن دو سه سال پیش
بـود .یـک روز مثـل تـو اومـد و نشـونی سورمهسـرا رو خواسـت .منـم
هبـش راه رو نشـون دادم .گفتـم کـه خطـر داره امـا گوشـش بدهـکار ایـن
حرفها نبود .چند ساعتی موند اینجا رو رفت و روبکرد ،نشست
و با اشرف حرف زد ،برای من آبگوشت عدس بار گذاشت و رفت.
گفـت قـراره معلـم بچههـای سورمهسـرا بشـه.گفـت بایـد فـردا صبـح سـر
کالس درس حاضـر باشـه و باکـش نیسـت اگـه تـوی راه هـمكالم از
گخـان»" .از پریمـرد سـراغ اشـرف را
مـا هبترون بشـه یـا كـه طعمـه «گر 
میگیرم .میپرسـم کـه آیـا م یشـود او را دیـد و بـا او صحبـت کـرد؟
پریمرد انگشتش را به مست تاریکی نشانه میگرید و میگوید" :اشرف
دخرتمـه ،کنیزتـه ،اونجاسـت .خـودت نرفتـی کـه ببینیـش ".دوبـاره تـوی
تاریکـی حجـم جمسـم انسـانی را میبینـم بلندبـاال و باریـک کـه انـگار
دسـت بـه کمـر زده و بـه انتظـار ایسـتاده اسـت .شـبیه بـه حالتـی کـه
میگوینـد عزرائیـل از پشـت آدم رد م یشـود ،شـانههامی بـاال میپرنـد و
رعشـه بـه جـامن میافتـد .بـدون ای نکـه فکـر کنـم ،از پریمـرد میپرسـم:
گخـان؟ آدمـه؟ جونـوره؟ چیـه؟" پریمـرد شـانههایش را بـاال میانـدازد
"گر 
و میگویـد" :یـه زمانـی آدم بـود بابـا امـا حـاال حیـوون بیپیری شـده .از
آدمـی كـه حیـوون م یشـه حسـاب ببر بابـا كـه از هـر حیوونـی وحشـیتر
تتـر م یشـه .دیـدم کـه یـه نفـر مثـل تـو تـوی جـاده سورمهسـرا
و بیصف 
پاش رفته روی دمگرگخان و اونوقت ،جنازهاش رو توی قابلمه آوردن
و تـوی یکـی از قربهـای مهین زمین چـال کـردن ".دوبـاره شـانههامی بـاال
میپرنـد؛ انـگار ملکاملـوت بـه موضوعـی حلنشـدنی فکـر میکنـد و
ی را پشت سر من هی میرود و برمیگردد؛ میرود و بر
مسری دو مرت 

میگردد .مثل اینکه اینجا تنها جایی استکه شبهایش سختتر
گخـان
از روزهـا میگذرنـد .پریمـرد ادامـه میدهـد" :عزیزآقـا م یگـه گر 
هیچوقـت آدم نبـوده .م یگـه خـودش حیـوون رو از وقتـی كـه یـه تولـه
گخـان رو خـودش روش
بـوده قـد كـف دسـت ،دیـده .م یگـه اسـم گر 
گذاشـته ".بـهگمـامن پریمـرد میخواهـد بـا ایـن قصههـا بـا مـن تفریـحکند.
لـرزی را کـه بـه بـدمن افتـاده ،بـه حسـاب قصههـای خـودش گذاشـته و بـا
آب و تابـیکـه بـه ماجـرا میدهـد بـا مـن شـوخ و شـنگ بـازی میکنـد.
"یـه شـب کـه تـب دو سـه منـرهای افتـاد بـه مالجـم دیدمـش .دیـدم کـه
تـا پـای قبر فخرالسـادات اومـد .مهو نجـا ".و بـا انگشـت بـه یکـی از
قربهـا اشـاره میکنـد" .شـبیهگـرگ بـود امـا بـه قاعـده یـه خـرس بالـغ .بـرق
ستارهها افتاده بود به پشم و پیل تنش؛ نقرهای بود عنی تیغه دشنه .یه
گوش داشت به تیزی دوک و جایگوش دیگه خالی بود .آبگلوش
عین ریسـمان از زیـر پـوزهاش آویـزون بـود و خرنـاس میکشـید .صـدای
خرناسـش عین اره رو گوشـت تنـم کشـیده م یشـد؛ بیشتر ایـن جاهـا".
و دسـت م یگـذارد روی شـانههایش .شـانههامی م یسـوزند؛ ای نقـدر کـه
دعـا دعـا میکنـم دیگـر بـاال نپرنـد کـه اگـر بپرنـد ،سـوزش آ نهـا امـامن را
م یبـرد و جیـغ میکشـم .پریمـرد شـروع بـه کنـدن زمین میکنـد و ادامـه
میدهـد" :ای نجـور کـه شـنیدم ،یـه موقعـی یـه گـرگ افتـاده بـوده بـه جـون
مـردم مهین ده؛ از مـرغ و خـروس و گوسـفند زده تـا آدم .م یگـن زن
سلمونی ده رو با خودش برده و چند روز بعد جسد زنه رو تو مهنی راه
سورمهسـرا پیـدا کـردن؛ خلـت و عـور بـه قاعـده گوشـت یـه دیـگ خـورش
نـذری بـا اسـتخون؛ او نقـدری پخـش و پلا کـه دیگـه دیـدن جنـازهاش
[ ]...هیچ ،دل و رودهشون رو هم به هم م یرخیته ".مهان دو سه لقمه
نان بیات و سـبزی که پریمرد به خوردم داد قل م یزند و باال میآید تا
تـوی دهـامن .خـدا را شـکر کـه دوپیـازه پریمـرد دروغ و دبنـگ بـود" .بعـد
ی ده بـه علاوه
کاشـف بـه عمـل میـاد کـه صیـد گوسـفندها و سـگها 
صیـد زن سـلمونی کار یکـی از مردهـای ده بـوده .یـارو جنـون بـه سـرش
زده .قبل اینکه من بیام اینجا یه شب مهنی موسی میاد قربستون سر
خـاك مـادر مرحومـش .دیـده کـه مهـون َمـرده چهـار دسـت و پـا نشسـته
روی کمرکـش تپـه پشـت امامـزاده؛ زل زده بـوده بـه ماههـای تـوی آمسـون
و زوزه میکشـیده .تازه چندتا گرگ هم دورهاش کرده بودن و کاری به
کارش نداشنت .موسی میگه انگار غفور ،یعنی مهون مرده ،سردسته
گرگها شـده بود ".آب دهامن را تف میکنم روی زمنی؛ سـبز اسـت.
"فکـر کنـم عزیزآقـا مهین قصـه موسـی رو شـنیده كـه گذشـته رو جعـل
گخـان از بچگـی بـراش شـناس بـوده باباجـون .ای نطـور
كـرده وگفتـهگر 
کـه شـنیدم یـارو دلبر جانـان عزیزآقـا بـوده ،رفیـق گرمابـه و گلسـتان هـم
بـودن .هـی بـا خـودش كلنجـار رفتـه ،دیـده ایـن درید نهـا و پـاره كرد نهـا
از رفیق چند سالهاش بر منیاد ،كه گفته حیوون توله بود كه خودم اسم
گرگخان رو روشگذاشتم ".دیدن صحنهایکه مردی چهارزانو روی
گهـا احاطـهاش
زمین نشسـته و زوزه میکشـد آن هـم در حالـی کـه گر 
کردهانـد یـک حلظـه از جلـوی چشـمامن منـیرود .پریمـرد ادامـه میدهـد:
گخـان ،نـه گـرگ بیابـون باباجـون ،هـر دو هـم کـه اوهـام
"حـاال نـه گر 
باشه ،من جنازه یه جوون رو دیدم که از مهنی جاده کشیدنش بریون؛
اون هـم چـه جنـازهای! انـگار پیـش از ایـن یـه نفـر خوردتـش و پسـش
داده .برا مهنی هبت میگم این جاده بلد میخواد و تنها رفتنش خطر
فهـای پریمـرد ایـن آخـری بـه دمل نشسـت .یـک
داره ".از میـان مهـه حر 
کتـک کلمههـای مجلـهاش پنهـان بـود؛ انـگار کـه
جـور نگرانـی پشـت ت 
خیر و صالحـم را خبواهـد .باقـی را م یگـذارم بـه حسـاب تنهایـیاش؛
قصههایـی کـه خـودش از خـودش درآورده و حتـی شـاید آ نهـا را بـاور
کرده باشد؛ مثل قصه شفاگرفنتکور از یكی از مردههای هبشت حییا
گخـان .پریمـرد میخنـدد و بـا خنـده میگویـد" :دیـدی
یـا مهین قصـهگر 
باباجون؟! دیدی تو هم مثل من رفنت موسی رو نفهمیدی؟ جرثومهایه
برا خودش؛ عنی سایه بیصدا میاد ،عنی سایه بیصدا میره .فقط پای
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این شری آب که میرسه عنی سنچ هیئت عزاداری سر
و صـداش تـا آمسـون خـدا میرسـه" .تصویـر زمین دور
تـا دور امامـزاده در نظـرم میآیـد .موسـی مـرد را روی
کمرکش کدام تپه دیده؟ اینجا که هرچه هست زمنی
صـاف اسـت .تـازه مهـه ای نهـا را موسـی دیـده ،موسـی
بـا آن حـال و روزش و بعـد مهـه ای نهـا را بـه پریمـرد
گفته .اما مهه این فکرها باعث منیشودکه حتی برای
گهـا
یـک حلظـه صحنـه زوزه کشـیدن مـرد در میـان گر 
روی کمرکـش تپـه را نبینـم؛ مـردی کـه حـاال دیگـر بـه
پریمـرد شـبیه اسـت ،انـگار کـه خـود پریمـرد اسـت کـه
بدون لباس رویکمرکش تپه چهار دست و پا نشسته
پوزهاش را به مست آمسان گرفته و زوزه میکشد .دوباره
شـانهام بـاال م یپـرد .پریمـرد بـا تعجـب نگاهـم میکنـد
و میگویـد" :مثـل ای نکـه حـال و اوضاعـت زیـاد هـم
خوش نیسـتها باباجون ".دسـتش را روی پیشـانیام
م یگـذارد .دسـتش را پـس میکشـد و میگویـد" :بـه
گمـومن یـه منـرهای هـم تـب داری ".بعـد بنـا میکنـد
بـه خندیـدن .از تـه دل میخنـدد .ایـن خنـدهاش بـه
هی چکـدام از خندههایـی کـه تـا بـه حـال داشـته شـبیه
نیسـت .شـکمش زیـر پریاهـن مردانـه راهراهـش بـاال و
پایین م یشـود و مها نطـور بـا خنـده میگویـد" :مراقـب
بـاش شـب کـه ای نجـا میخوابـی یهـو سـرت رو بلنـد
گخـان بـاال سـر قبر فخرالسـادات
نکنـی ببینـی گر 
وایساده ".بعد دوباره شروع میکند به خندیدن .موقع
رخر میکند .نفهمیدم پریمرد از كی شروع
خندیدن ُخ ُ
بـه حـرف زدن كـرد؟ از ای نجـا م یشـنوم كـه میگویـد:
"ای نجـا شـبها اتفا قهـای عجیـب و غریـب مثـل
اتفا قهـای معمولیـه .خـودم یكـی از مهین شـبها ننـه

موسی رو دیدم كه داشت پای مهنی شری جورابهای
موسـی رو میشسـت .مـن رو كـه دیـد پـر چـادرش رو
كشـید روی صورتـش و خـودش هبـمگفـتكـه مرمحتـم،
ننـه موسـی ".دسـتهامی را ضربـدری از روی هـم رد
میکنم و میگذارم روی شـانههامی .م یسـوزند انگار؛
کـه یـک نفـر بـا اره روی آ نهـا میکشـد.
پریمـرد نگاهـم میکنـد و میگویـد" :حتمـا ای نقـدر
خسـتهای کـه چشـمات رو نبسـته ،ختـت تـا سـحر
میری .فقط صبح ممکنه با سر و صدای عزیز باغبون
از خـواب بیـدار بشـی .جـا خنـور ".دوبـاره میخنـدد.
موقـع خندیـدن انـگار کـه هـوای درسـت و حسـابی
سخـس میکنـد" .عزیـز شـبیه
بـه ریـهاش منیرسـد؛ خ 
باغبونـا نیسـت .بیشتر شـبیه هنرپیشـههای نقـش اول
پیـش از انقالبـه .فقـط یـه خـورده تلنگـش در رفتـه".
خـودش هـم بـد آب و گل نیسـت .شـاید اگـر شـبیه
دایـی مصیـب نبـود بـه نظـرم میآمـد کـه خوشقیافـه
اسـت .بچه که بودم دوسـت داشـتم وقتی بزرگ شـدم
شـبیه دایـی مصیـب شـوم؛ شـاید بـه خاطـر صـورت
ک ممـو و ابروهـای حمـوش بـود .پـرکاری غـده تریوییـدش
او را شـبیه بـه اروپای یهـا کـرده بـود .بـاز هـم بـه پریمـرد
اطمینـان میکنـم .بـه نظـرم ای نهـا را میگویـد کـه
حواسم را از گرگخان پرت کند .اگر فردا عزیزآقا آمد
و خوشقیافه نبود میشود فهمید که این پریمرد نیتش
خیر اسـت .بلنـد م یشـود ،خـودش را میتکانـد و بـه
مسـت کلبـه چوبـی مـیرود .بـه نظـر بـاز هـم بـا خـودش
حـرف م یزنـد .شـاید چـون دوبـاره بـاد شـروع بـه وزیـدن
کـرده ای نطـور بـه نظـر میآیـد .انـگارکـه ای نجـا بادگیر
باشـد .بـاد کـه میپیچـد انـگار یـک نفـر در گوشـت

پچپچـهوار حـرف م یزنـد ،دقـت کـه میکنـی میبینـی
مثـل صـدای جریجریکهاسـت .شـاید چنـد متر آن
فتـر کسـی فریـاد م یزنـد و ایـن صـدا بـه گوشـت
طر 
میرسد .شاید مهنی کنار گوشت کسی نشسته و در
گوشـی حرفـی را بـه تـو م یزنـد کـه تـو چیـزی از آن
من یشـنوی .ماه توی آمسان اسـت ،پشـت کلبه چوبی.
کتـرش هاللـی اسـت و روشـن و نیمـه
نیمـه کوچ 
کتـر
گتـرش خامـوش امـا کـره دیگـری کمـی کوچ 
بزر 
بـاالی آمسـان سورمهسـرا خامـوش اسـت .در ذهنـم
میگذرد که شاید توی کتاب علوم دوران راهنمایی یا
شاید دبریستان ،شاید توی روزنامهای جملهای ،درست
منیدامن کجا ،اما خیلی سال پیش خوانده بودم که بنا
به شـرایط خاصی م یشـود که دو ماه در آمسان باشـد
امـا خیلـی حمکـم اعتقـاد دارم کـه ایـن خاطـره جعلـی
اسـت و آن را مهین حـاال از خـودم سـاختهامُ .گ ُـرپ؛
پریمـرد تکـهای حصیر میانـدازد کنـارم .جـوری از جـا
میپرمکه چند برابر حصری خاک بلند میکنم .پریمرد
بـا خنـده نگاهـم میکنـد و میگویـد" :چـه خاطـر
پریشـونی داری باباجون؟ یه خورده دلت قرص باشـه.
بـرا مـرد خـوب نیسـت ای نقـدر تـرس تـو دلـش باشـه".
یـک متـکای دراز میانـدازد روی حصیر .متـکا هـم
مثل لباسهای موسـی متیز اسـت" .شـرمنده باباجون.
غریبههـا اجـازه نـدارن تـو كلبـه خبوابـن .نـه ای نکـه تـو
غریبـه باشـی هـا ،شـبها جـز مـن کسـی نبـاس اون
تـو خبوابـه ".انگشـتم را مسـت آمسـان سورمهسـرا نشـانه
مـیروم و م یگـومی" :اون چیـه تـو آمسـون؟ ماهـه؟ چـرا
آمسـون دوتـا مـاه داره؟"
ادامه دارد...

فــوق ایدیهــم اســت کــه مشع
رجــا را در دل آدمیـزاد
روشــن میکند .کســی که
خــود را بنــده خــدا بدانــد
و عزمــش را دون عــزم اهلل
بداند عاشــق عامل میشــود
و ناامیــدی را از اطـراف
خــود کنــار میزنــد .شــاعری
کــه میگویــد عاشــقم بــر
لطــف و بــر قهــرش بــه
جــد ،چطــور میتواند
ناامید شــود؟ ســعدی ما
کــه میگویــد عاشــقم برمهــه
عامل که مهه عامل از اوســت
منیتوانــد ناامیــد شــود.
"بنــدهام گــو تــاج خواهــی بر
ســرم نــه یــا تــر /هرچــه پیــش
عاشــقان آید ز معشــوقان
نکوســت" ،راه هر نوع
یاس و ســرخوردگی را
میبنــدد .مــا کــی ســرخورده
میشــومی؟ زاینــده رود کــه بــه
گاوخونــی میریــزد افســردگی
بر وجودمان ســایه
میانــدازد .در کاری اگــر
توفیــق رفیــق رامهــان نشــود
گرفتــار یــاس و ناامیــدی
میشــومی .زندهها که
مبرینــد ،ســاملها کــه مریــض
شــوند ،آبادانیهــا کــه ویـران
شــوند ...اینهــا مهــه اوقامتــان
را تلــخ میکننــد و بــای
ناامیــدی را بــه جامنــان
میاندازنــد .مــن امــا مجلـهای
از آنتـوان دوســنت اگزوپــری
یــاد گرفتــم کــه به شــدت
کمکــم کــرد تــا از زنــدان
کلمــات اومانیســم بــرون
بیــامی .یــا الاقــل فکــر کنــم کــه
بــرون آمــدهام .مــا دیدمان
حقــر اســت .از پایــن بــه
دنیــا نــگاه میکنیــم .فکــر
میکنیم اگر شــری شــرزه
غزالــی را بــدرد بــه غـزال ظلــم
شــده اســت .باید ارتفاع
گرفــت .مجلـهای کــه از
اگزوپــری آموختــم ایــن بــود
کــه اگــر غـزال حقیقــت
وجــودی خویــش را در
شــکار شــدن درمییابد،
پــس از پنجههــای شــر
شــرزه چه باک؟ حرف
حکیمانهایســت.
این حرف ،نازل شــده
مهــان حکمتیســت
کــه امریاملومنــن فرمــود:
"عرفـتاهلل بفســخ عزائــم".
اراده هــای حقــر انســانی
چــه امهیتــی دارنــد که
ناکامیشــان را جدی

من رفیقانی دارم
که در شهرهای
کوچکزندگی
میکنند .آهنا نه تنها
در شهرشان دلشان
منیگرید بلکه آن
ار بدیل هبشت
موعودمیدانند.
هر وقت یکی از
آهنا مهمان من در
هتران میشود ،مهنی
که سه روزش به
چهار روز میرسد،
کالفه میشود و
بدخلقیمیکند
و به شهر و دیار
خودشمیافتد.
حق هم دارند .به
قول حافظ :غریب
ار دل سرگشته با
وطن باشد .ما در
هتران غریبیم .هر
قدر همکه دوست
و آشنا در این شهر
داشته باشیم باز
همغریبیم.ظاه ار
این ویژگی شهرهای
بزرگ است اما
ساکنانشهرهای
کوچک نه تنها
از این غریبه بودن
چیزیمنیدانندبلکه
شهرهای خود ار در
حدمعابدباستانی
ستایشمیکنند.
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«گریندهشناخته
نشد»
کاترینکرمسنتیلور
ترمجههبمن
دا ارلشفایی
نشرماهی

مهیشه دنیا مهنیجوری بوده یا این مهه حوادث
تلـخ و سـیاه مـال یکـی دو دهـه اخیر اسـت؟
جهان امروز در وضع فاجعهباری به سر میبرد.
من از بچگی خوره رادیو بودم و به مهنی دلیل
در جریان برخی حوادث مهم روزگارانگذشته
قرار داشتم؛ از جنگ ویتنامگرفته تا محلهها و
جنایتهای برخیگروههای تروریستی مثلگروه
کارلوس و بادرماینهف و سلاخی شـدن شـارون تیت مهسـر رومن
پوالنسکیکهگفته میشدکار یکگروه متعصب مذهبی بوده و
چیزهایی از این قبیلکه در قیاس با اتفاقهاییکه از آغاز قرن بیست
و یکم شاهدش هستیم ،خیلی چشمگری نبودند .یکی از تلخترین
حوادث مهم در نوجوانی ما ،سقوط آپولو  13بودکه جهان ار تکان
داد .ولی وقتی به سقوط هواپیمای روسی بر فراز خاک مصر نگاه
میکنمکه دویست و اندی آدم در یک چشم به هم زدن سوختند
و پودر شدند و دهها منونه مشابه حتی در خاک خودمان از مجله
سقوط ایرباس ایرانی بر فراز خلیجفارس با شلیک ناو آمریکایی ،مرگ
سرنشینان آپولو به چشم منیآید.
ازکجایش بگومی؟ از ماجرای یازده سپتامربکه من هم قرار بود در
چند قدمیاش باشـم ،ازکشـت وکشـتاریکه در سـوریه و عراق و
افغانستان و دیگر ممالک بالزده شاهدش هستیم ،از فجایع ناشی از
خشکسالی و دیگر بالهاییکه آمسانی نیستند و دستساز انسان و
عصر تکنولوژیاند؟ از چه بگومی تا روشن شودکه ما در چه جهنمی
به سر میبرمی؟ باورکنید جهان مملو از خشونت امروزی چیزیکم از
جهنم موعود ندارد .به هرگوشه از جهان نگاهکنی ،آتشی برپاست.
غـرب و شـرق هـم نـدارد .هیـچ نقطـه امنـی در جهـان امـروز یافـت
مینشود؛ جستهاند برخیها! اهل سیاست نیستم اما سیاست جهان
بد جوری به توحش رسیده است .پیدایشگروههای تروریستی مثل
داعش ،القاعده ،طالبان ،بوکوحرام و دهها جریان دهشتآفرین دیگر
که خواب ار بر جهانیان حرامکردهاند ،ناشی از چیست؟
در سکانسـی از فیلـم «سـه روز کنـدر» سـیدنی پـوالک ،اربـرت رد
فـورد وقتـی بـه خاطـر هتیـه سـاندویچ بـرای مهکا ارنـشکـه در یکـی از
احدهـای سـازمان اطالعـات مرکـزی آمریـکا کار میکننـد از حمـل
و 
کارش خارج میشود و پس از خرید برمیگردد ،با قتلعام مهراهانش
روبـهرو و متوجـه م یشـود کـه کار یکـی دیگـر از شـاخههای مهـان
سازمان بودهکه بر سر رقابت درکارتلهای نفتی ،دست به تصفیه
درونسازمانی زدهاند .پس از دیدن این صحنه فجیع ،تنها مجلهایکه
از او میشنومی ،این است" :پس مهش به خاطر نفته ".از آن زمانها
تا امروز به این باور رسیدهامکه هر اتفاق مهمی در جهان میافتد،
به حنوی با نفت ارتباط پیدا میکند .اگر نبود این نفت لعنتی و به
یاچههـای آب بـود ،شـاید جهـان شـکل و
جایـش رودخانههـا و در 
مشایل دیگریداشـت.
هر وقت در تلویزیون صحنهای از عبور جتهیزات جنگی داعشیها
ار میبینـم ،بـا خـودم م یگـومی مگـر م یشـود ایـن ادوات غولپیکـر از
مرزهای اروپایی عبورکنند و وارد خاورمیانه شوند وکسی نبیندشان؟
ای نهـا چگونـه از نـگاه رادارهـا و دوربنیهـا و دیگـر وسـایل مرزبانـی
رد م یشـوندکـه دیـده من یشـوند؟ مگـر م یشـود؟ بعـد بـه ایـن نتیجـه
کارخانههـای بـزرگ تولیـد جنگافـزارکـه شـب

میرسـمکـه ایـن مهـه
و روز در کار تولیـد سلاحهای کشـت و کشـتار هسـتند ،بایـد
حمصوالتشان در جایی مصرف شود تا چرخشان بچرخد .بنابراین،
طبـق سـناریوهاییکـه نوشـته م یشـود ،هـر چنـد وقـت یـک بـار بایـد
جنگـی در بگیرد و خونهـا رخیتـه شـود تـا مهچنـان دود از دودکـش
اینکارخانههای آدمکشی برخیزد و انسانها ار خفهکند .باورکنید
تسـاز تـرور و وحشـتی
گروههـای دس 
مثـل روز روشـن اسـتکـه ایـن 
که با نام اسالم و خدا و پیغمرب سر میبرند یا به رگبار میبندند و
گورهای دستهمجعی درست میکنند ،یک سرشان به قضیه نفت،
آن هـم نفـت خاورمیانـه ،وصـل اسـت .ایـن نفـت چـرخکارخانههـا ار
میچرخانـد وکارخانههـا هـم اغلـب درکار تولیـد ابـزار ویرانگـری و
خون و خونریزیاند .به مهنی دلیل معتقدم ،اروپاییها و آمریکاییها
به جای مبارزه باگروههای تروریستی ،دارند با آنها ...باورکنید اگر
خبواهند آنها ار مجعکنند ،یک ماههکار متام است .مگر نابودی
یتـر
صـدام و رژمی بعثـی چقـدر طـولکشـید؟ داعـشکـه از صـدام قو 
نیست .اینگروهها باید باشند تا غربیها هبانه ماندن در چهارگوشه
جهان به ویژه خاورمیانه ار داشته باشند.
جهان درگذشتههای دور به این زشتی نبوده است؛ حتی در دوران
قرون وسطی .امروز با آن دورانکه مهگان از بدترین دورههای تارخیی
میدانندش ،چه فرقی دارد؟ اینها البته حتلیلهای یک آدم غریسیاسی
است و دخلی به حتلیلکارشناسانه ندارد .هر چندکارشناسانی هم
که ناخنور سیاسـتند ،چیزی بیشتر از این منیدانند اما پیچ و تابش
میدهند و تعارف میکنند .باورکنید ماج ار به مهنی سادگی است
که عرضکردم .نفت و نفت و نفت.

گریختن از حلقه تقلید

تاریخ تاویلی شعر انقالب؛ بیانگرایی و بیانگرایان /قسمت پنجم
 یوسفعلی میرشکاک
شاعران حقیقی تداوم یکدیگر و شرح کالم
یکدیگرند و در چننی ساحتی (تداوم و شرح)
سلسلهای هستندکه از آدم صفوهاهلل آغاز شده و
به «آدماآلخر» یعنی «هو االول و اآلخر و الظاهر و
الباطن» میرسد .هرگاه تو در این سلسله به توحید
برسی و میان خود و آن یگانه مبتهج به ذات خود
هیچ فاصلهای نبینی بهگفتار وکردار ،قیامت تو ف ار رسیده است .حممدعلی
حممدی ادامهکدامیک از شاعران بزرگ پیش از خود است؟ برای راه بردن به
پاسخ این پرسش باید در شعر وی تاملکرد:
تو در پناه صبوری بودی /من از حضور تو سرشار /تو پلهای شده بودی
که تا خدا م یرفت /تو بال رفنت من بودی  -تا عرش /من آن پرنده ساکن/
که دل به دیدن پرهای خویش خوش میداشت /و از پریدن میماند /و
بالهاش به زجنری او بدل میشد /تو در خیال صبوری بودی  -دوری /من
از نیاز پریدن غافل (من از رسومکهن میگومی  -هبره اول شعر «تو بالهای
منی»  -صص  28و )27
ناقد زبوناندیش و فلکزده از تاثریپذیری سخن به میان میآورد زی ار در
ساحتکنشپذیری است .اهل حق از تداوم (دونادون) سخن میگویند.
روح فاقد جنسیت است .جنسیت بهکالبد راجع است ،اما فقدان جنسیت
بدان معنا نیستکه پس از مرگ ،عوارضکالبد قبلی دست از سر روح
برمیدارد .فقدان جنسیت صرفا در برزخ مطرح است (برزخ میان مرگ و میالد
جمدد) وگرنه هم در زمنی و هم در هبشتهای هشتگانه (جناتالثمانیه) به
حمض تعلق روح بهکالبد ،وظایفاالعضا معلوم و مشخص است اال اینکه
در هبشت ،زامیان و شری دادن وکهنهشوری و اینگونه دردسرها در میان
نیست ،ورنه چنانکه حکیم متأله بزرگ معاصر حضرت استاد جوادی آملی
درکتاب «زن در آیینه مجال و جالل»گفته است ،روح صرفا درکالبد
خاکی به جنسیت تعلق پیدا میکند .زنان مومنه در هبشت باید فاقدکالبد
باشند .البته ایشان متعلق به سلسله صدرای ارسطویی است و ارسطو عطسه
افالطون اهلی است (چنانکه به متثیل میگویندگربه عطسه شری است) و
صد ار و ارسطو تا ّ
ظل ملکوت بیشرت ف ار نرفتهاند و از دیدار جان جهانکه
«فمن یَُت یَرنی» حمروم بودهاند و به حقایق راه نربدهاند زی ار تا نبینی،
فرمود َ
ندانی .چنانکه شیخ اکرب میفرماید اینگونه علوم و معانی ذوقی است.
مسلما شأن حکیم بزرگ روزگار ما حضرت استاد مری از عبداهلل جوادی آملی
باالتر از آن استکه عوام اهل معنا (از شاعر و نویسنده و واعظ و فیلسوف
گرفته تا ...وکاسب) پنداشتهاند .مشکل ایشان  -ابقاه اهلل الهل احلق و
العدل  -مشکل مهه بزرگانی است که در راه توجیه یافتهای مالصد ار
تالش میکنند زی ار هر چند صد ار و دیگر فالسفه (حتی حضرت مریداماد)

در راه ملحق شدن به حقکارایی ندارند ،اما در راه دفع شکوک عوام اهل
اص اولئک کاالنعام
معنا سدی سدیدند .و لکن ایشان ار با عوام و خو ِ
چکار؟ مثل ایشان در میان ازدحامکسانیکه از دور و نزدیک من حیث
ظاهر با ایشان در یک موقفند و شبیه و نظری ،مثل آهوست در برابر ...بارها
گفتهام صدها مقاله بنده ارایشان در یک عبارت خالصه میفرمایند .ف یاملثل
آنجاکه میگویند «ظاهر مردم ،باطن اهل حکومت است» ،القای اصول
میکنند ولی چون غری اهلکسوت در این دیار حق تفریع فروع ندارند،کالم
می فهم
این حکیم اهلی ناشنیده میماند الجرم باید با مظاهر ُ
«ص ٌم بُ ٌ
کم ُع ٌ
ال یَ ِرجعون» به زبان مقاالت ستیهنده سخنگفت؛ هر چندکهکار ِگل در
خندقطرابلسباشد.
به سخن خود برگردمی .بله! سخن از تاثری و تاثر بود چنانکهگرفتاران ساحت
غربی وجود میانگارند .در این وادی بایدگفت ،وقتی رحیان میگوید:
پرنده دانه منیخواهد
پرنده مثل من است
کسیکه باال قویتر
برای رفنت باالتر میخواهد
حتت تاثری فروغ فرخزاد است .فروغ حتت تاثریکیست؟ البد الیوت و آقا
سید ابراهیمگلستان و...اخل .اینگونه داوریهاکاری از پیش منیبرد .تاثری
پذیرفنت به شرطی منفی (نگاتیو) استکه شاعر یا هنرمند در حلقه تقلید
مباند .نیما در اوایلکار شاگردپروری خویشکمحوصلگی به خرج داد و دو
شاگرد جوان خویش  -بامداد و امید  -ار به انتقادگرفت و ...شاید هم
مهنی نقد بیرمحانه موجب شدکه هر دو به تکاپو بیفتند .به هر حال ،حافظ
از سعدی و سلمان و به ویژه خواجو چنان تاثری پذیرفته و چنان مضامنی و
صور و حتی عنی عبارات دیگران ار مصادرهکردهکه ...اما هرآنچه ار برگرفته،
مهراه «طرز سخن خواجو» به اوجکمال رسانده چندانکه «لسانالغیب»
عنوانگرفته و تفأل به دیوان وی صورت آینی یافته است.
رحیان از هر که تاثری پذیرفته ،اگر کالمش ار ف ار نربده باشد ،الاقل تداوم
خبشیدهاست:
تو بالهای منی /و من برای تو آن بالهای باالسری/که بسته میشود از
هول چشمزخم نگاه /و باز میشود از رویکرد مهت دل /و میرساند جان
پرنده ار تا عرش /تو بالهای منی /توییکه میشود از شانههات باال رفت /و
پشت قاب متاشا نشست و دیده نشد /توییکه میروی از خویش و میبری
باال /هر آنکه ار ز تو و ز خود برون تواند جست /تو بالهای منی /من آن
پرندهکه پیش از این /دلش خرابه خاکسرت بود /من آن پرندهکه دیگر /ت ار به
چشم متاشا نشان خنواهد داد /من آن پرندهکه میداند /میان آینه بالگشوده
پیدا نیست /من آن پرندهکه خواهد رفت (مهان  -صص  31و )30
ادامه دارد ...

اثر :حسنی خسروجردی

خمتصرترینروایت
از یک دوران
هولناک.اینتنها
مجلهای استکه
میتوان درباره این
کتابگفت.
کلکتاب شامل
نامهنگاریهایدو
دوست یکی در
آملان و دیگری در
امریکاستکه با
هم شراکت دارند
و روابط خانوادگی
وصمیمیشان
ار با نامهنگاری
و خربدارشدن از
احواالتیکدیگر
پیگرفتهاند ولی
با رویکار آمدن
نازیها و فشار
آوردن بر یهودیان
آملاندوستیشان
کمرنگمیشود.
علت اینکمرنگ
شدن رفاقت هم
این استکه یکی
از آنهاکه مسیحی
است ،طرفدار
هیتلرمیشود
و او ار پیشوای
خود و خانوادهاش
برمیگزیندو
دیگری ارکه یهودی
است ترد میکند.
نامهنگاریهااز
سرگرفته میشود
و دوست یهودی
برای انتقام و از روی
عمد در نامههایش
چیزهاییمینویسد
تا دوستش در آملان
دچارگرفتاری شود.
درهنایتآخرین
نامه با مهرگرینده
شناختهنشدبرگشت
میخورد.

 احمد طالبینژاد

سلوک شعر
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یاد بعضی نفرات

لآلاحمد در آستانه زادروزش؛ سالم آقا جالل
یادی از جال 
 غالمرضا امامی

جالل آل امحد و غالمرضا امامی -قهوهخانهای در خرمشهر1346 /

   این روزها زادروز اوست .زادروز مردیکه نقشی نو رقم زد و در راه مردمش به صدق قلم و قدم زد ...از پس سالهاکه آن قامت قلمی را مینگرم ،همراه با
احترام ،نمیتوانم سهم او را از یاد برمکه زبان شفاهی را به مکتوب پیوند داد و طرحی نو درافکند .بیگمان نمیتوان آرا و اندیشههای وی را به تمامی پذیرفت و جای
چون و چراها دارد ...اما از یاد نبریمکه او برای پرسشهای زمانه و روزگار خویش پاسخهایی یافت .میتوان با پاسخها و راهحلها موافق نبود ،اما هرگز هیچ منصفی
نمیتواند او را از یاد بردکه سه نسل را به خویش مشغول داشت.
این روزهاکه جای نقد و نق عوض شده است ،دریغاکه نه با مهرکه باکین از او یاد میشود .هر چالهچولهایکه در خیابان است ،هرگرانیگوشت و نان و هر ستمی
که بر ستمدیدهای میرود به ناحق دشنامی هم نثار او و دکتر شریعتی میشود .جالل هرکه بود ،هر چه بود،کار خویشکرد و نقش خویش زد .پیمانه عمرش به پنجاه
نرسیده ،پر شد و فرصت آن نیافتکه تاملی از نو و نگرشی تازه بر اندیشههایش بیفکند .اسم جالل و سکه به نام جالل مهم نیست .راه و رسم جالل مهم است.
جالل زینتالمجالس نبود ،بینقاب بود .صریح و صادق و صمیمی بود .هرگز آن پیکر بلندکه در مسجد فیروزآبادی آرمیده است راضی نیستکه از او چهرهای دیگر
بسازند و دکانی تازه بگشایند .جالل ،جالل بود و جالل ماند ،آسید جالل یککالمکوچه برلن نبود؛ مردی بودکه دل به مردمش داشت .در آستانه زادروزش به او
سالم میکنم .آقا جالل تولدت مبارک.
آنچه در پی میآید بخشی است ازکتاب «جالل آل قلم»که به زمانه و زندگی او پرداخته و امید دارم نشر یابد.
این روزها جای او خالی است .جای مردیکه خودش بود ...همین.
غ .الف
چون اسب سرکشی میماند .یکدم مردی ار نشان دادند .تا او ار دید ،برآشفت و نعرهکشید :شناسنامهای فراهمکنید از شرح حال و شجرهنامه و تاریخ
سکون نداشت .جریان جاری مواجی آقا اینها ار چ ارگرفتهاید؟ این بیگناهان چهگناهیکردهاند؟ زندگی و آرامگاهشان تا مردمیکه در حول و حوششان
بود در سرزمنی مرداب .هرگز نایستاد .باید سرب داغگلویکسانی رخیتکه میگویند ایرانگلستان هستند با اعتقاداتی که دارند و آداب و رسومشان ،حتی
مهیشه در سفر بود .سری انفس و است و کار ف اروان ...مهه ساکت بودند و او مهنیطور قفلها وگرههاییکه بر ضرحیشان است ،زیباست.گفتم باید
آفاق .چونان مسندر برخاست از میان میخروشید .آن مرد هم ساکت بود؛ من یدانست چه بگوید قفل وگرهها ارگشود.گفت شاید ،اما اینها برای من داغ دل
خاکسرت ،خاکسرت شکست یک و هی میگفت چشم ،چشم ،بله قربان ،به عرض میرسامن .یک دهاتی است بر ضریح ،زیباست ،اینها مهه شعر است!
البد با خود میگفت این آقا دیگرکیستکه اینقدر حمکم در مهه جا ،پا جای پای سنت میگذاشت ،حتی در
نسل.
چشمان پرفروغش مثل زغال بود در شب سرد زمستان نسل
ما .قامت بلند بود ،چون قلهای باالیکوه دل در هوای دیگر
داشت .جان در هوای مانده راکد منیسپرد .جای عقابان
در سرکوههاست ...باگرگانکاتبکه جیفه زر ار باگوهر
کالم معاملهکردند و سر بر آستان زر و زور و تزویر ساییدند،
جنگید و در رساله «پولس رسول» بهکاتبان نوشتکه...:
کالم تو ایکاتب بایدکه چونگل باشد وکلمه وکالم ار
هرگز نفروش و نفروخت به هیچ قیمتی ،به هیچ قدرتی.
یک تکیهگاه و امید در خاک نومیدی .هنالیکه پیش از
شهریور  20به خاک نشسته بود ،نزدیک سی سال درختی
تناور شده بود و میوهها به بر داده بود.
درکوره ارههای تنگ زمانه جان جنیب او یک بلد بود .پرشور
و امید .از چهگذرهاگذشته بود ...وقتی سخن میگفت،
تاریخ ناطق بود .بیکم و زیاد .ترس و متلق ،مصلحت و
راحت منیشناخت .در دیار پلشتان ،جالل ،جالل بود و
جالل ماند .جالل آل قلم.
درکوچه فردوسی به خانهاشکه م یرفتی ،مهه جور آدم بود ،از
شاعری پری تا نوجوانی قصهنویس ،از عاملی روحانی تا استادی
دانشگاهی .در او جذبهای بود .منیخواست مراد شود اما
شده بود .با هرکس میجوشید .به آهنربا میمانست.
یک روز در دانشسرا ،دانشسرای عالی سخن میگفت .به داد م یزند .البد ربطی به جایی دارد و پشتی به پناهی و خانهاش هیزم م یرخیت به خباری.
زمنی و زمان بدگفت .روز دگر اعتصاب سکوت بود .یعنی کوهی .حرفش متام شد ،راهش ارکشید و آمد بریون .یک در خوزستان رمسی است ،هر حاجیکه به حج رفته به تعداد
معلمنیگفته بودند درکالسها حرفی من یزنیم و بعدگفتکه دم قرار نداشت .از هیچکس نرتسید و منیترسید .حرفش ار بچههایش پرچم م یزنند باالی در خانه .درکوچه میایستاد،
به پورکرمی میگفت عکس بگری خیلی زیباست و خود
من یدانستمگاه سکوتهایی فریاد است و بعد او اراز دانشس ار میزد ،هر جاکه بود ،در هر حال.
بعد گفت خسته شدم ،برومی به قهوهخانهای و رفتیم .در یادداشتبرم یداشت.
بریونکرده بودند...
برای او نوشتم هوای هتران سرد است و دعوتش کردم به قهوهخانه مردی آمد برای خوردن غذایی .قهوهچی گفت یکبار پرسیدکولیهاکجایند؟گفتم در بیابان.گفت باید
شهر خرم خرمشهر و او نوشت« :از وقتی از مدرسه بریومن چوبخطت پر شده ،نسیه منیدهیم و آن مرد جا خورد .رفت دیدنشان و رفتیم .نشست میانشان به درد دلشانگوش
رواندهاند ،خیال سفر دارم اما کی و به کجا؟» یک روز کمی لرزید و سر به زیر افکند .جالل بیکالم به قهوهچی کرد .دیدمی بیشرتشان دندانهایشان از طالست و میگفت
بعدازظهر پورکرمی آمد وگفت جالل منتظر است .با هم به اشارهکردکه به حساب من و مرد ختممرغ و خیاریگرفت ببنی تنها ثروتشان را ،و بعد دوست شد با آنها ،عکسی
هتل آناهیتا به دیدنش رفتیم .تا دیدمش،گفت جوان دیدی و رفت .وقت حسابگفت این مرد چهکاره بود؟ قهوهچی گرفت به یادگار .به هترانکه آمد ،عکس ار فرستاد برایشان.
گفتکارگرکشتی .جاللگفت یک ماه این مرد مهمان روکردن بهگذشته ،او ار از امروز بازمنیداشت .هر جاکتاب
در این ملک حق درس دادن هم ندارم...
ک ماهه ار و جالل جالبی مییافت ،میخواند .میخواست از میان خاکسرت
یککت برک به تن داشتکه سرآستینش رفته بود و یک من .و قهوهچی حساب کرد ناهار ی 
پولش ار داد و رفت .من مهربانی ار و دوست داشنت مردم جنات دهد گوهرهای سنت را .یکبار گفت باید به کار
کفشگشاد به پا.
رفتیمکنار اروندرود .به خندهگفتمکفشتان مثل بلم میماند .ار در وجود او دیدم ،ب یریب و ریا .به آقای طالقانی ارادتی صبیان خوزستان پرداخت .مثل زنبوری به مهه سو ارخها سر
به شوخیگفت میخواهم الاقل پامی احساس آزادیکند! بعد عجیب داشت .میگفت هم قوم و خویشیم و هم اهل میکشید و شهدها فراهم میکرد .هم به مکه رفت و هم
رفتیم بهگورستان .با دوستی بر قربی نشست و فاحتهای خواند یک حمل و هم آقاکه حرف م یزند ،یاد پدر زنده میشود به مسکو .هم قم ار دید و هم ُرم را .بهکوره دهات ایران
برای من .یک روز صبح تلفن زدمکه آقا و مهندس بازرگان هم زیاد سفر میکرد .هم کار سارتر ار میخواند و هم
وگفت دنیا و آخرت دو روی یک سکهاند.
قلم و کاغذ درآورد و نوشتهای نوشت و طرح قربی رها شدهاند از زندان .مهنی االن بیا برومی دیدنشان و رفتیم .تفسری قرآن را.
قدمییکشید .بریونکه آمدمی ،قدم زدمی .به پاسگاه ژاندارمری میگفت دارمکتابی میخوامن درباره دعاها در متامی ادیان و وقتی خرب دادند او مرده است ،به قربستان رفتیم .بر سنگ
که رسیدمی ،دیدمی مجعی ارگرفتهاند .مجعیکه میخواستند دعا در اسالم ار دوستم عبداهلل انوار نوشته است و عجیب سرد مردهشورخانه او ار دیدم .سرو بلند آرام خفته بود .سری
قاچاقی برایکار بهکویت روند .مثل یککشتی ،انبوه و موج بودکه من یدانستم چه رمزهاست و رازها در ادعیه اسالمی .که به هیچ دربار و درگاهی خم نشده بود ،اندکی مخیده بود.
مجعیت ار شکافت و جلو رفت ،روکرد به ژاندارمها وگفت دمل میخواهد اینکتاب روزی به فارسی درآید .روزیگفت ریشش بلند بود .چهره سپید بود .از دور یک قرمزی میزد،
این مهه امامزاده در ایران است .راه بیفتید برای هرکدامشان جلو رفتم ،خطی از خونکنار دهانش دمله بسته بود...
رئیستانکیستوکجاست؟

ادامه پرمی در صفحه 29

شماره سیوهشتم سال اول سهشنبه  3آذرماه1394

نجیب و جوانمرد و باریک و بلند

بگــرمی .چــه کســی گفتــه
کــه زاینــده رود بایــد بــه دریــا
بریــزد؟ اتفاقــا شــاید حقیقــت
وجــودی ایــن زیباتریــن رود
ایـران مهــن باشــد کــه مبرید
و در خــاک فــرو رود یــا
زیــر تابــش آفتــاب بــه هوا
برخیــزد .اراده حقــر مــا
کــه منیتوانــد بـرای جهــان
تعیــن تکلیــف کنــد .هنــاد
نــاآرام جهــان کــه نبایــد
از ارادههــای مــا تبعیــت
کنــد .کســی کــه خودش
را جزئــی از کل بدانــد
و ارادهاش را ذیــل اراده
رمحــن تعریــف کنــد ،چـرا
بایــد ناامیــد شــود؟ ناامیــد
چه شــود؟ کســی که به
عمــق جــان باور داشــته
باشــد که احلکم اال هلل،
از چــه چیــز میهراســد؟
نعوذبــاهلل کار کــه از
دســت خدا درمنیرود.
نکتــه ظریفیســت در
فرمایــش حضــرت زینــب
کــه میفرمایــد مــا رایــت اال
مجیــا .امــام به
حق را شــهید
کردهانــد و
یارانــش را
ســر بریدهاند
و اســب بر
بدنهاشان
تاختهانــد و
اهــل بیت
را شــقیترین
مردمان
به اســارت
بردهاند.
داســتان تلختر
از زهــرش را
میدانید.
بــا ایــن مهه
ولــی خدا
جــز زیبایی
منیبینــد .ســر ایــن مــا رایــت
اال مجیــا چیســت جــز
اینکــه مومــن خــودش را
تســلیم حــق کنــد و بــه حکــم
دوســت گردن بگذارد؟
بنــدهام گــو تــاج خواهــی بر
ســرم نــه یــا تــر .بـرای مهنی
اســت که نه سیدالشــهدا
نــا امیــد شــدند نــه زینــب
کــری و نــه زینالعابدیــن
علیهمالســام .گــرم کــه
مشــروطه مــا بــه رضــا خان
منتهی شــده باشــد و ملی
شــدن نفــت مــا فرجامــش
کودتای بیســت و هشــت

این نامهکوتاه ار
نوشتم تا این موضوع
ارگوشزدکرده باشم
که مباداکرگدن هم
به پایتخت زدگی
دچار شود.گرچه
اعرتافمیکنم
این منت لزوما در
نقدمطالبکرگدن
نیست و خواستم به
این هبانه یادی هم
بکنم از شهرهای
کوچک و ساکنان
مهربان بی ادعایش.
رفقایگرکدن،
جنابمریفتاح!
منتظرمشارههای
بعدهستیم.کاش
میشد جمالی فراهم
شود تا خوانندگان
هم صاحب
ستونی،صفحهای،
چیزی درکرگدن
بشوند و دلی از ع از
دربیاوردند.خوبی
کرگدن این استکه
نه برای روشنفکران
است ،نه برای
خماطب عام .بلکه
میتواند جمله هر دو
طیف باشد و در
عنی حال حرف
خودش ار بزند.
سرتان ار درد آوردم.
تا بعد یا علی.
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«روسالن وفادار»
فاجعه وفاداری در
دوران اسارت
گئورگیوالدمیوف
ترمجه دکرت روشن
وزیری
نشرماهی
رمانیروانشناسانه
و بسیار دقیق از
دورانی سخت در
روسیه .دورانیکه
انسانهادستهدسته
در اردوگاههای
کار اجباری
حکومتاستالنی
به اسارت روزگار
میگذراندندو
نهتنهااینزندانیان
بلکهزندانبانهای
آنها و مهنیطور
سگهاینگهبان
هم درکنار
آنها اسری بودند
و مهگی دور
از جهان واقعی
درگریمعضالت
خود بودند و
درهنایتبافروپاشی
و شکست
حکومتاستالنی
و تعطیل شدن
اینبازداشتگاهها
زندگی برای
این آدمها هم
بیمعنیمیشود
ولی روسالنکه
روزگاری از هبرتین
سگهاینگهبان
آنبازداشتگاه
بودهحقیقت
اتفاق افتاده ار
باور منیکند و
مهچنانوفادارانه
منتظرصاحبش
میماند و تا پای
جان از بازداشتگاه
حفاظت
میکند.نویسنده
دقت داشته تا
کوچکترین
حرکات و رفتارهای
سگها ار در
تصویرکردنروسالن
از قلم نیندازد.

سیاه مشق /از ماست

باز هم شعرسازی
و حاشیهبازی
 اسماعیل امینی
ای شاعر ناشی! سخن رسیده بود به فواید
حواشـی و اقسـام بـازی ،بـرای دلربایـی و
چشـمنوازی از دلبران و صاحبنظـران.
شیخ اجل در قرن هفتم فرمود:
شوخی مکن ای دوستکه صاحبنظرانند
بیگانه و خویش از پس و پیشت نگرانند
اما االن قرن پانزدهم است و دوران رواج
شـوخی اسـت و شوخچشـمی و بلکـه پررویـی و گسـتاخی.
بیگانـه و خویـش و صاحبنظـران هـم اگرچـه نگراننـد امـا
جهـای خربسـاز و شـهرتآفرین
نگـران جـا مانـدن تـو از مو 
هسـتند ،بـه پنـدا ِر تواضـع و خفـض جنـاح و حیـا و ادب
کـه خدایشـان بیامـرزاد .بـدانکـه هرچـه هسـت در گسـتاخی
بـرای نـامآوری اسـت و نـامآوری اسـت کـه شـرط اول و آخـر
نـانآوری اسـت.
ای شـاعر ناشـی! در قصیدهبـازی ،شـرط توفیـق در آن اسـت کـه
قلمبـه و مغلـق بسـرایی و بـه هیاهـو و طنطنـه و دمدمـه قصیـده
خبوانی ،چندا ن که هیچکس از قصیده تو توقع معنا و رسایی و
سالمت نداشته باشدکه در قصیده این روزگار اصل بر صالبت
شـاعر اسـت و نه سلامت شـعر.
ای شاعر ناشی! در آوانگاردبازی نیز ،قلمبهگویی و مغلقنویسی
شرط اول است .طرفه آنکه در آوانگاردبازی ،قید و بند وزن و
قافیه و ارتباطکلمات با همگسسته است ،نهتنها در شعر بلکه
در نقـد شـعر و سـخن گفتن از شـعر نیـز ،التـزام بـه معنـا و ربـط
منطقی منسوخ است.
ای شاعر ناشی! بیم مدار که بیمعنا سرودن و بیمعنا نوشنت و
سخن گفنت ،نکند زمانی موجب بیاعتباری و بیآبرویی بشود.
خیالـت ختـت! روزگاری اسـت کـه کسـی چیـزی منیخوانـد بهویـژه
شـعر و نقـد شـعر کـه مهجـور اسـت و متـاع بیمشتری اسـت بـه
عنایـت حق.
گیرم کـه خبوانـد ،کـه را آن جرئـت اسـت یـا آن مایـه حوصلـه
کـه بگویـد :خوانـدم و درنیافتـم .خوانـدم و بیمعنـا یافتـم .مگـر
ندیـدهای کـه ایـن مهـه سـخنران پریشـانگوی و ایـن مهـه سـخنان
یتـر از شـعر و نقـد شـعر هسـت و
بیمعنـا در مقوالتـی جد 
هی چکـس را دل و دمـاغ اعتراض و انتقـاد نیسـت؟
ای شــاعر ناشــی! اگــر ســودای پس ـتمدرنبازی داشــتی،
ـش اوهــام بــار بگــذار و هرچــه بــه دســتت رســید در
دیگــی بــر آتـ ِ
آن جبوشــان .اگــر قصیــده خراســانی اســت و اگــر غــزل عراقــی
اســت ،اگر زبان فارســی و انگلیســی و عربی و عجمی اســت
و اگــر قــدمی و جدیــد و فاخــر و نــازل بیــا تــا برســی بــه رکیــک
و مبتــذل ،هرچــه دم دســت بــود در دیــگ پسـتمدرن بینــداز!
جبوشــان و بــه هــم بیامیــز و چاشــنی جانســوِز سیاســت یــا
فلفل «الفیه و شلفیه» بر آن بیفزای
المذهبی و البته منک و ِ
تجــوش
و پیالهپیالــه و کاسهکاســه و بادیهبادیــه ،آش هف 
خــود را پیــش روی صاحبــا ِن اشــتهای پســامدرن بگــذار.
ای شـاعر ناشـی! اگر تاب اندکی دزد و پلیسبازی داری ،باری
فبـازی و سیاسـیبازی و ناراض یبـازی از راههـای میا نبُـر
خمال 
شهرت و ناجمویی است .تیرت اول روزنامهها و سایتها را خبوان
و هرچه در آنها بود نقیضه کن و خمالفت کن و کمی فحش و
فضیحت به کار بند و منتظر باش که آجان و حمتسب و املأمور
معـذوِر وظیفهشـناس بیایـد بـه سـراغت ،کـه بـه هـر حـال او هـم
بایـد بـه رؤسـای خـود گـزارش عملکـرد بدهـد و بـرای خـودش کار
برتاشد و از حقوق و مزایای آن برخوردار بشود .مهچنانکه تو،
یعنـی شـاعر ناشـی سـابق و شـاعر مبـارز فعلـی بـرای خـودت کار
تراشـیدهای و بـهزودی از حقـوق و مزایـای آن برخـوردار م یشـوی
سهـا.
در ایـن سـوی و آن سـوی اقیانو 
ای شـاعر ناشـی! روی دیگـر ایـن سـکه ،یعنـی دخالـت در بـازی
امیران و دیوانیـان و نشستن بـر در سـرای مهتران ،ارزشـیبازی
اسـت و آن بدیـن گونـه اسـت کـه تیتر اول خربهـا را خبوانـی و در
کنارش البته اخبار هواشناسی را پیگریی کنی و آن تیرتهای اول
را موزون و مقفا و خمیل بسـازی و شـعر فراهم کنی ،شیرینتر از
بتـر از حلـوای تنتنانـی .پـس دیرزمانـی بـر تـو نگـذرد
لوزینـه و چر 
ین خـوا ِن مهتران چنـدان هبـره آیـد کـه
کـه تـو را از چـرب و شیر ِ
پوسـت بینـدازی و غبغـب مهیـا کنـی و شـکم قطـور سـازی ،آن
سـا ن کـه شـایان مدیـران و مهتران اسـت .پـس از کس ِ
ـوت ژنـده
شاعری به در آیی و کتوشلوار مارکدار مدیریتی در بر کنی و
رطب و یابسـی چند از بر کنی از هبر سـخنرانی مدیریتی را ،آن
َقـدَر کـه بتوانـی!

 ):به اتفــاق مالحــت ):

ماجراهای هلفدونی

اسکناس ،سکه ،پمپم؛ توی زندان هر کس داستان خودش را دارد
 رضا ساکی

مهزمــان منیتوانســتند پاهایشــان را دراز کننــد .دوب ـهدو و نوبتــی پــا
میکشــیدند و آ نهــا کــه پایشــان مجــع بــود پــای آن دو نفــر دیگــر
ت و مــال میدادنــد .مهــه روز کارشــان ایــن بــود .تکـرار مشــت
را مشـ 
و مــال در اتاقــی تنــگ .یک ـ ی گفــت" :تنگنــای زندگــی کــم نبــود کــه
در اتــاق تنــگ زندانــی شــدمی؟" یکــی گفــت" :شــاید میخواهنــد قــدر
قهــای  90مــری هــم دارد بــا تلویزیــون
عافیــت بدانیــم چــون ای نجــا اتا 
و مس ـراح و محــام و قالــی کاشــان .خــودم دیــدهام ".یکــی گفــت:
"پــس چ ـرا مــا را در ایــن خــأ حبــس کردهانــد ".یکــی گفــت" :شــاید
جــرم آ نهــا از جــرم مــا کمــر اســت ".یکــی گفــت" :تــو مگــر چــه
کــردهای؟" گفــت" :مــن کاری نکــردهام ،زمن کــرد ،رفــت دادگاه طــاق
خواســت ،دادگاه هــم بــه نفعــش حکــم داد و مــن افتــادم زنــدان".
گفــت" :زنــت را کشــتی؟ " گفــت" :مــن جرئــت منیکنــم خــودم را
بکشــم چــه برســد بــه زمن .مهریـهاش را نتوانســتم بدهــم ،افتــادم زنــدان".
جــای پایشــان را عــوض کردنــد .یکــی آهــی از ســر خوشــی کشــید و
گفــت" :دنــدهات نــرم ،میخواســتی کمــر مهــرش کنــی ".یکــی گفــت:
"جای خواهری ،زنت زیبا بود؟" یکی گفت" :زیبایی نسبی است".
گفــت" :حبــث چیــز دیگــری اســت ".یکــی گفــت" :زن زیبــا آفــت
اســت ".گفت":حــاال چقــدر مهــرش بــود؟ " گفــت" :شــرمندهام".
گفــت" :شــرمندگی نــدارد ،مــرد یعنــی مهــن .بـرای عشــقش هــر کاری
میکنــد آخــرش هــم میافتــد زنــدان .بگــو ".گفــت" :مهــرش  14تــا
ســکه بــود!" جــای پایشــان را عــوض کردنــد .صدایشــان رفــت بــاال:
" 14ســکه؟" گفــت" :بلــه .نداشــتم بدهــم .یعنــی فرصــت خواســتم،
اما گفتند عنداملطالبه اســت ".یکی گفت" :گول خوردهای بدخبت.
عنداملطالبــه دیگــر نیســت ،عنداالســتطاعه اســت ".گفــت" :مـیدامن.
آن را هم بررسی کردند افتادم زندان ".یکی گفت" :یعنی استطاعت
 14سکه را هم نداشتی؟ چه غلطی کردی که رفتی زن گرفتی پس.

حقــت مهــن اتــاق تنــگ اســت".
جــای پایشــان را عــوض کردنــد .یکــی گفــت" :تــو چــه کــردی؟" گفــت:
"مــن دســتی پــول قــرض کــردم بعــد دوبــاره دســتی قــرض کــردم تــا قــرض
اول را بدهــم مهنیطــور مهــه حم ـ ل را چاپیــدم ".گفــت" :مگــر چقــدر
قرض کردی؟" گفت" :بار اول ،ده تومان ".پرســیدند" :ده میلیون؟"
گفــت" :نــه ،ده تومــان".
 میلیارد؟ نه آقا تومان. ده هزار تومان.ک بــر ســر خــرت .مــن بــودم شــلوارم را میفروختــم ده
گفــت" :خــا 
تومــان را مـیدادم ".گفــت" :فروختــم.اتفاقــا اول تنبــامن را فروختــم ولــی
پنــج تومــان بیشــر خنریدنــد .بعــد مهنیطــور قــرض روی قــرض آمــد تــا
رســید بــه  300ه ـزار تومــان".
 االن برای  300هزار تومان اینجایی؟ بله.جــای پایشــان را عــوض کردنــد .گفــت" :خــودت چــه؟" گفــت" :مــن
تصــادف کــردم .ماشــن صاح ـبکار را بــردم تــه دره ".گفــت" :بنــز
بــود؟" گفــت" :نــه ".گفــت" :پورشــه بــود؟" گفــت" :نــه ".گفــت:
"یعنــی گرا نتــر؟" گفــت" :خــدا وکیلــی بــن خودمــان باشــد ولــی ماشــن
نبــود ،موتــور بــود ".سـهتایی آرام گفتنــد" :موتــور بــود؟" گفــت" :بلــه،
نداشــتم پولــش را بدهــم .نامــرد مــن را انداخــت زنــدان ".جــای پایشــان
را عــوض کردنــد .گفــت" :تــو چــه؟" گفــت" :پ مپــم ".گفتنــد" :پ مپــم؟"
گفــت" :بلــه پ مپــم .گرســنه بــودم یــک پ مپــم از مغــازه کــش رفتــم خبــورم،
ســر کوچــه دســتگری شــدم .از بــاال غافلگــرم کردنــد .بعــد گفتنــد بــرو
هلفدونــی تــا تکلیفــت را مشــخص کنیــم .اعدامــم نکننــد!" جــای
پایشــان را عــوض کردنــد.
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  محمدکاظمکاظمی
یزاده
  سعیده موسو 

بنده مهان شاعر ایرانیام
باز به دنبال غزلخوانیام
دیرزمانی استکه چون مرغ عشق
در قفس قلب تو زندانیام
عشق ردیف است به دیوان من
عاشقم و صاحبکمپانیام
بره رام رمه تو منم
عاشق آن هیهی چوپانیام
با دگران ارشدم و دکرتا
با تو مهان یار دبستانیام
اخم نکن دور مشو سالهاست
در پی یک فرصت طوالنیام
تا بکشی تیغ به اصالح خویش
کشته آن چهره نورانیام
اِند صمیمیتم ای بامرام
قول بده باز نپیچانیام
خسته ز بیداری خویش آمدم
قول بده زود خبوابانیام
مثلگل از غنچه برون آمدم
این من و این جامه عریانیام
آمدهام در دل طوفان تو
بی سپر چرتم و بارانیام
برق بزن بغض مرا بازکن
منتظرم تا تو برتکانیام
آب شدم آب شدمکامال
حال پشیمان ز پشیمانیام
خام بدم پخته شدم بس نبود
آمدهای تاکه بسوزانیام؟
روزکنار دگران شوخ و شنگ
شب پکری تاکه جبزانیام
گر تو مهانیکه منیدامنت
بنده مهامنکه تو میدانیام
خوبترین حادثه میخواندمت
این مهه بود از سر نادانیام
از تو چه پنهانکه مهنی تازگی
خط جدیدی است به پیشانیام
موقع بیماری عشقتگذشت
حالِ ،
پی بیمه درمانیام
صد بیت را دنبال هم چیدمی
ما خود به آنها خوب خندیدمی
از بینشانگلچنی شد این ابیات
این شعر را ما اشرتاکیدمی

  محمدحسن صادقی

سعدی  +من
«از هر چه میرود ،سخنِدوست خوشترست»
خمصوصا آن زمانکه خودش نیست بنیِما!

«ما را مههشب منیبَرد خواب»
بیمصـرفِبسـتهای «دیازپام»

«سلسله موی دوست ،حلقه دامِبالست»
مـردِبالدیده را ،یارِکچل هبرت است!

  جلیل صفر بیگی

یک اشتباه ساده
دزد؟
اشتباهگرفتهاید آقای بانک
من فقطگاهی
سر و پامی را عوضی میگریم
وگرنه این جوراب...

عصر جدید

  کوثر پاکسرشت

آب جوی مولیان
«باد هباری وزید از طرف مرغزار»
طفلکی افرا و سرو ،وای به حال چنار!
بر لب جویی نشنی ،منظرهها را ببنی:
جلد پفک در مینی ،ظرف غذا در یسار
یارگلاندام من ،رفت به سوی مچن
دید چ و این صحنه را،کرد مهاندم فرار
چونکه بهگردون رسید بوی خوش ضایعات
«باز بهگردون رسید ناله هر مرغزار»
قطع درختان سبز پیش خداوند هوش
هست چو هر اصلهاش یک سند افتخار
غربی اگر الف زد او متمدنتر است
فوری از او با مچاق بنده درآرم دمار
آب جوی مولیان یکسره شد فاضالب
شد ته سیگارها سهم مچن در هبار
باعث این بلبشوکیست؟گمامنکه هست
توطئه انگلیس ،یاگنه «ابتکار»
کشور شعر و ادب پاک و متیزش خوش است
نیست چننیکارها از من و تو انتظار...

به قدریکه از دوستان ناامیدم
مهان قدر هم بنده ذاتا پلیدم
به ظاهرکه با هم تفاوت ندارمی
مشا بایزیدید و من با یزیدم
مهنی بیتکافی است مردم بدانند
که من از حکیمان عصر جدیدم
ولی دوستان رو به آینده دارند
و من فعل ماضی خیلی بعیدم
نشستم لب جوی آبی و دیدم
که افتاد در جوی دستهکلیدم
شبی قلهای را اگر فتحکردم
مهان شب از آن قله پاینی ُسریدم
نه از مال دنیا نه از مال مردم
چه چیزی به جز زیپ باالکشیدم؟!
به قدری حسودمکه یک روز شاید
برای خودم نیز حممل خریدم!
گذشت آن زمانیکه مانند جمنون
به دنبال حممل فقط میدویدم!

وگاهیگرفتار چشمی جدیدم
به معنای این است :عینک خریدم
نه از چشمهاییکه هر روز با آن
شرت دیدم و بعدگفتم ندیدم

کجایی که یادت بخیر

در انقراض ادب در روزگار جدید
 نسیم عرب امیری
سالها پیش بود از هر سو
ادب مرد بِه ز دولت او
آن زمان مرد پیش بچه و زن
بود ملزم به باادب بودن
خاصه گر داشت شهرت و منصب
بیشرت میمنود حفظ ادب
آدم باادب در آن دوران
بود حمبوب بنی پری و جوان
مهه جا بود صحبتش هر دم
حمرتم بود بس که این آدم
میشد اجنام هر کجا کارش
چون ادب داشت توی گفتارش
حالیا نیست ساز و کار جهان
مثل سابق به کام باادبان
گر بگردی دقیق در عامل
بیادب نیست توی دنیا َکم
از وزیر و رئیس یک دولت
تا منایندههای یک ملت،
ادبیاتشان عوض شده است
شیوه گفتمان عوض شده است
مثال گفتهاند آقایی
که بریزید آب را جایی...

(حیف حاال که خوب کردم فکر
باقی مجله نیست قابل ذکر!)
الغرض وضع سخت حاد شده است
آدم بیادب زیاد شده است
دیگر امروزه نیست توی جهان
هیچ جایی برای باادبان
گر جوانی جنیب و اهل ادب
برود توی مجع چند جلب
تا کند باز او دهانش را
میشود بنی مجع استهزا
که چرا نطق میمنایی تو
مثل گویندههای رادیو
باش مانند آدم ،ای اسکول!
مجع کن این بساط را عوضی*
شده امروزه بنی مردم شیک
دادن فحشهای زشت و رکیک
نیست مقدور توی این دوران
ادب آموخنت ز بیادبان!
پینوشت:
* امیدوارم از چننی آدمی که رعایت ادب منیکند
انتظار نداشته باشید که رعایت قافیه کند!
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یار دبستانی

  اکبر میر جعفری

مرداد باشــد .ســرخوردگی
بــه چــه دردی میخــورد؟
البتــه عقــل حکــم میکنــد
کــه از اشــتباهامتان درس
بگــرمی امــا ناامیــدی معنــا
ندارد...
ما زندانی کلماتی هستیم که
تعبری میکنیم .روشنفکران
ما طفلیها از فهم معنای
عامل حمروم ماندند .من بد
روشنفکرها را منیگومی و در
مسابقه بدگویی از ایشان
شراکت منیکنم .حبث من
اصال سیاسی نیست .من
دارم میگومی که علت یاس
و سرخوردگی ما انقطاع
از عامل قدس است .چون
از وحی برد نتوانستیم
کار جهان را تاویل کنیم.
سهل است خودمان را
هم نتوانستیم تاویل کنیم.
روشنفکران ما نتوانستند بر
حقیقت عامل چشم باز کنند
و بفهمند که خدا خواهد
آجنا که کشتی برد .حبث
دینداری و بیدینی نیست.
حتی دینداران ظاهری
نیز نتوانستند ارادههای
انسانیشان را ذیل اراده حق
معنی کنند .برای مهنی تنها
چیزی که از کلمات دوره
جدید استنباط کردند تلخی
و یاس و افسردگی بود...
گریم اینجا باغ بیبرگی .گریم
اینجا خود خود زمستان،
گریم اجیا دیگر کسی امید
معجزتی ندارد ،گریم که
درهای آمسان بسته است،
گریم که باد استغنای حق
وزیدن گرفته ...چه کنیم؟ از
شدت ناامیدی مبریمی؟ مثل
هدایت خودمان را بکشیم؟
از شدت ضعف و ناتوانی
در چاه نیستی گم و گور
شومی؟ چه کنیم؟ با ما یا
بیما این جهان را حاال
حاالها سر باز ایستادن
نیست .این سرزمنی اهورایی
نیز حاالحاالها هست و
قرار است منشا اثر باشد
و خورشید امید هر روز
طلوعکند .مادامی که
مادران م یزایند و حیات
ادامه دارد ،باید امیدوار
بود .گفته سهراب را چون
از فرط تکرار بدیهی شده
سبک نشمرید .هبره فراوان
از حقیقت دارد .تا شقایق
هست زندگی باید کرد و
ناامید نباید شد.

آدرس امییلم ارکه
یادتاننرفته:
Mirfattah
@yahoo
.com
kargadan
@nameh
gmail
.com
هرچه میخواهد دل
تنگتانبگوییدکهبه
دیده منت.
باقیبقایتان
جامنفدایتان.
خملص مشا سردبری
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صبح یک روز عالی

صبحانه میوه و غالت برای دو نفر

1

2

طرز تهیه:
مهه مواد ار با هم خملوطکرده
و نوش جانکنید.
روز خوبی ار برایتان آرزومندمی.
پیشنهاد:
 این ایده با هر میوهایکه دوست دارید ،به خصوص موز ،قابل اجراست. دوستان اهل شکالت میتوانند به جای پنری از مقداری شکالت صبحانه آبکرده وقدری خامه هم استفادهکنند.
 پنری خامهای هم ترکیب چرب و لذیذی درست میکند.kargadanfoods@gmail.com

3

 ساناز اعتمادی

پیشنهاد سرآشپز

مواد الزم:
 یک عدد پرتقال پوستکنده و فیله شده یک عدد نارنگی پوستکنده و فیله شده یک عدد سیب خردشده جو پرک به مقدار دخلواه -پنری صبحانه رندهشده

خوردن یک صبحانه متفاوت و هیجانانگیز
میتواند حمرکی باشد برای یک روز خوب
مهراه با اتفاقات خوب
بعضی از وعدههای غذایی ،مثل صبحانه ،در زندگی روزمره به شکلی است که
راه را برای نشــان دادن خالقیت ســخت میکند طوری که اغلب بیهیچ تنوعی
صرف میشوند .در زندگی امروز ما صبحانه متنوع و مفصل معموال در روزهای
تعطیــل خــورده م یشــود کــه آن هــم بـرای خــود شـرایط خاصــی دارد؛ دور هــم بــودن
میخواهــد و نــان تــازه و چــای تــازهدم کــه ســحرخیزترین فــرد خانــه آن را بــه عهــده
یهــای بســیار بــهنــدرت اتفــاق میافتــد.
م یگــردکــه آن هــم امــروزه بــه دلیــلگرفتار 
هــر روز خوبــی ،از صبــح آن پایهریــزی م یشــود .خــوردن یــک صبحانــه متفــاوت و
هیجانانگیــز میتوانــد حمرکــی باشــد بـرای پیــش آمــدن اتفاقــات خــوب .اکثــر مــا از
اینکه خبواهیم فرصتی را برای به وجود آوردن این لذت فراهم کنیم ،وامهه دارمی و
جرئت امتحان کردنش را حتی برای یکبار هم که شده ،ندارمی غافل از اینکه
مهان چیزهای تکراری و یکنواخت و روزمره هم نیاز به صرف وقت دارند و فقط
این ذهن ماست که منیخواهد ترک عادت کند .بیشرت متخصصنی تغذیه بر این
باورنــدکــه صبحانــه از وعدههــای اساســی بــه مشــار مـیرود و درســت خــوردن آن بــه
سالمتی بسیار کمک میکند .از طرف دیگر ،متنوع بودن مواد غذایی از مجله
فیــر و کربوهیــدرات و ...در ایــن وعــده بســیار مهــم اســت و توجــه نکــردن بــه آن،
از تاثری خوب صبحانه خوردن بر شــادابی و نشــاط و انرژی ما خواهد کاســت.
اقوام خمتلف بر اساس شرایط اقلیمی و فرهنگی خود صبحانههای متفاوتی دارند
کــه قریــب بــه اتفــاق آ نهــا شــامل یــک نوشــیدنی گــرم یــا ســرد بــه مهـراه مـواد غذایــی
متداول و بومی است .لذت بررسی و جتربه کردن این صبحانهها به ِ
خودی خود
اتفاق خوبی اســت که در ســفر به آن ســرزمنیها حتما باید جتربهشــان کرد .یکی
از ویژگ یهــای یــک آشــپز خــاق ،ایــده گرفــن از ایــن صبحانههــای متفــاوت بـرای
شــاد کــردن روز خــود و دیگـران اســت.
ت و در عــن حــال ســاده کــه بســیار هــم مناســب
یکــی از ایــن صبحانههــای متفــاو 
فصــل پاییــز اســت ،صبحانــه میــوه و غــات اســت کــه عــاوه بــر طعــم و رنــگ
عجیــب خــود ،میتوانــد انقالبــی در یــک ذائقــه یکنواخــت بــه وجــود بیــاورد و
جســارت خوردنــش شــاید از طــرز هتیــه ســاده آن هــم مه متــر باشــد .فکــر میکنــم
این صبحانه برای یکبار هم که شده ،قابل امتحان باشد .دستور این صبحانه
را بــه مهــه مشــا دوســتان جســور و شــجاع تقــدمی میکنــم؛ باشــد کــه مهیشــه شــاد و
پرانــرژی باشــید.
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