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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 اندیشه سوز را
کاندیشه هاست 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 چشم ها هنان ترم از بیم و از امید
در آفتاب روی خودم دار زانک من
مانند این غزل ترم از بیم و از امید
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از خیالی عاقلی مجنون شود

بـرایهــمهکـسوهــیچکـس

در مثنوی شریف موالنا داستانی هست که بازخوانی  اش کمکمان 
می کنـــد هبـــر بفهمیـــم ناامیـــدی چـــه بالیـــی ســـرمان مـــی آورد. داســـتان 
در دفـــر ســـوم اســـت: "رجنـــور شـــدن آدمـــی بـــه وهـــم تعظیـــم خلـــق و 
ــاره  ــتان مـــورد اشـ رغبـــت مشـــریان بـــه وی و حکایـــت معلـــم". داسـ
مـــن مهـــن حکایـــت معلـــم اســـت. بچه هـــای مکتبـــی کـــه تکلیفشـــان 
را اجنـــام نداده انـــد و حوصلـــه درس خوانـــدن ندارنـــد نقشـــه می کشـــند 
کـــه معلمشـــان را ســـر کار بگذارنـــد و از صرافـــت تعلیـــم بیندازنـــد. 
تصمیـــم می گرینـــد بـــه حمـــض دیـــدن معلـــم از رنـــگ زرد و حـــال بـــد 
و بیمـــاری اش پرس وجـــو کننـــد. بـــرای اینکـــه کالمـــم را متـــرک کنـــم بـــه 
اشـــعار موالنـــا جالل الدیـــن حممـــد و متـــاع نامرغـــوب ســـرمقاله را بـــه 
برکـــت ظاهـــر و باطـــن ایـــن دکان وحـــدت، مرغـــوب کنـــم چنـــد بیتـــی 
را عینـــا رونویســـی می کنـــم: کـــودکان مکتبـــی از اوســـتاد/ رنـــج دیدنـــد 
از مـــالل و اجتهـــاد/ مشـــورت کردنـــد در تعویـــق کار/ تـــا معلـــم درفتـــد 
در اضطـــرار/ چـــون منی آیـــد ورا رجنـــوری ای/ کـــه بگـــرید چنـــد روز او 
دوری ای/ تـــا رهیـــم از حبـــس و تنگـــی و ز کار/ هســـت او چـــون 
ســـنگ خـــارا بـــر قـــرار/ آن یکـــی زیرک تـــر ایـــن تدبـــری کـــرد/ کـــه بگویـــد 
اوســـتا چونـــی تـــو زرد/ خـــری باشـــد رنـــگ تـــو بـــر جـــای نیســـت/ ایـــن 
اثـــر یـــا از هـــوا یـــا از تبی ســـت/ اندکـــی انـــدر خیـــال افتـــد ازیـــن/ تـــو 
بـــرادر هـــم مـــدد کـــن اینچنـــن/ چـــون درآیـــی از در مکتـــب بگـــو/ 
خـــری باشـــد اوســـتا احـــوال تـــو/ آن خیالـــش اندکـــی افـــزون شـــود/ کـــز 
خیالـــی عاقلـــی جمنـــون شـــود... امـــروز می گوینـــد انـــرژی منفـــی. یعنـــی 
اینکـــه مـــدام فـــال بـــد بزنیـــد و ســـخن از بی وفایـــی بگوییـــد. اگـــر صبـــح 
تـــا شـــب نالـــه ســـر دهیـــد از گرانـــی و ناامنـــی و بیـــکاری و بداقبالـــی و 
بدبیـــاری و مریضـــی و نکبـــت، شـــک نکنیـــد کـــه اینهـــا مهـــه عـــن آوار 
روی ســـرتان خـــراب می شـــود. اجلنـــس مـــع اجلنـــس مییلـــوا. مریضی هـــا 
و بدخبتی هـــا هـــم بـــا ناامیدهـــا از یـــک جنســـند و هرجـــا کـــه باشـــند 

هـــم را پیـــدا می کننـــد.
موالنـــا خیـــال را بـــه خـــوب و بـــد تقســـیم می کنـــد. اینطـــور نیســـت 
کـــه هـــر خیالـــی خـــوب و ســـازنده و مفیـــد باشـــد. چـــه خیال هـــا کـــه 
بـــه جنـــگ منی اجنامـــد و چـــه خیال هـــا کـــه آدم را اســـری و سرگشـــته 
و بدخبـــت منی کنـــد. از ایـــن حیـــث ناامیـــدی هـــم خیـــال بـــد اســـت 
و پـــدر صاحب بچـــه آدم را درمـــی آورد. خیـــال بـــد و فـــال بـــد عـــن 
خبتکی ســـت کـــه اگـــر روی ســـینه کســـی بیفتـــد ســـخت از آن برخیـــزد.
مـــا زیـــادی نـــق می زنیـــم و زیـــادی از دســـت مهـــه شـــکارمی و زیـــادی از 
مهـــه چیـــز و مهـــه  کـــس بـــد می گوییـــم. وضعمـــان خیلـــی بـــد نیســـت. 
دور و بـــر را کـــه نـــگاه کنیـــم خـــوب هـــم هســـت. خـــدا را شـــکر. امـــا 
حـــرف از ناامیـــدی و بی وفایـــی زیـــاد می زنیـــم. بـــه قـــول امروزی هـــا 
ــتیم. تـــوی تاکســـی، تـــوی مهمانـــی، تـــوی  انـــرژی منفـــی زیـــاد می فرسـ
روزنامـــه، تـــوی شـــبکه های ماهـــواره، تـــوی ایـــن شـــبکه حـــریت آور جمـــازی 
میـــزان حرف هـــای ناامیـــد کننـــده بســـیار اســـت. یـــک پلیـــدی را کـــه 
ببینیـــم ضربـــدر هـــزارش می کنیـــم و بـــه مهـــه جـــا تعمیمـــش می دهیـــم. 
چیـــزی  هـــر  اگـــر  اتفاقـــا  نیســـت.  ســـیاه منایی  و  ســـفیدمنایی  حبـــث 
را ســـر جـــای خـــودش و در حـــد و انـــدازه خـــودش ببینیـــم می توانـــد 
بـــه خودشناســـی مان کمـــک کنـــد. اللهـــم ارنی االشـــیاء کماهـــی. امـــا 
ــو مـــورد هجـــوم  ــر سـ ــه از هـ ــا حالـــت مهـــن معلمی ســـت کـ حالـــت مـ
ناامیـــدی قـــرار گرفتـــه اســـت. تلویزیـــون نـــگاه می کنیـــم ناامیـــد می شـــومی. 
ماهـــواره نـــگاه می کنیـــم، ناامیدتـــر می شـــومی. روزنامه هـــا و جمله هـــا را 
نـــگاه می کنیـــم از شـــدت ناامیـــدی تـــرس بـــه جامنـــان می افتـــد کـــه شـــب 
تاریـــک و بیـــم مـــوج و گردابـــی چنـــن هایـــل... کارتـــون گالیـــور یادتـــان 
اســـت کـــه یکـــی دائـــم خمالف خوانـــی می کـــرد و منفـــی می بافـــت؟ در 
آن مجـــع چهـــار، پنـــج نفـــری حضـــور یـــک ناامیـــد می توانســـت بامنـــک 
باشـــد و باعـــث خنـــده شـــود امـــا اگـــر هـــر چهـــار نفرشـــان ناامیـــد باشـــند  
و فقـــط گالیـــور امیـــدوار باشـــد آن وقـــت شـــور از مـــزه مـــی رود و مجـــع از 
هـــم می پاشـــد. وضـــع مـــا تـــا حـــدودی مهـــن اســـت. ناامیدهـــا بـــه چـــه 

شـــوقی کنـــار هـــم مجـــع بشـــوند؟ 
ســـرمقاله را مثنوی نامـــه منی کنـــم امـــا دمل منی آیـــد حـــاال کـــه حبـــث داغ 
شـــده قصه آن گاو را در جزیره خضرا یادآوری تان نکنم. یک جزیره 
سرســـبز بـــود و یـــک گاو نـــر. یـــک جزیـــره ســـبز هســـت انـــدر جهـــان/ 
انـــدرو گاوی ســـت تنهـــا خـــوش دهـــان/ مجلـــه صحـــرا را چـــرد او تـــا بـــه 

شـــب/ تـــا شـــود زفـــت و عظیـــم و منتجـــب... گاو از صبـــح تـــا شـــب 
می چـــرد و می خـــورد، شـــب کـــه می بینـــد علف هـــا متـــام شـــده غصـــه 
می خـــورد و الغـــر می شـــود. شـــب ز اندیشـــه کـــه فـــردا چـــه خـــورم/ 
گـــردد او چـــون تـــار مـــو الغـــر ز غـــم. بیـــدار کـــه می شـــود می بینـــد جزیـــره 
دوبـــاره سرســـبز شـــده و خـــوش و خـــرم شـــده. می چـــرد و می چـــرد و 
می چـــرد تـــا شـــب کـــه علف هـــا متـــام شـــود و بعـــد غصـــه دار شـــود و... 
چهـــل ســـال از صبـــح تـــا شـــب فربـــه می شـــود و از شـــب تـــا صبـــح زرد 
و الغـــر. فکـــر منی کنـــد رزاقـــی کـــه چهـــل ســـال گرســـنه اش نگذاشـــته 
من بعـــد هـــم گرســـنه اش منی گـــذارد. ســـاهلا خـــوردی و کـــم نامـــد ز خـــور/ 
تـــرک مســـتقبل کـــن و ماضـــی نگـــر. بالنســـبت مـــا هـــم فـــرق زیـــادی بـــا 
آن حیـــوان عظیم اجلثـــه نـــدارمی. خـــودم را عـــرض می کنـــم. بـــه ماضـــی 
کـــه بنگـــرم رزاق کـــرمی چهـــل و هشـــت ســـال اســـت گرســـنه ام نگذاشـــته 
و رهـــامی نکـــرده و ســـقف باالســـر را ازم دریـــغ نکـــرده. بـــا ایـــن مهـــه مـــن 
مهچنـــان مطمئـــن نیســـتم و از فـــردای نیامـــده ترســـان و لـــرزامن. ایـــن 
ناامیـــدی اگـــر نشـــانه بی امیانـــی نیســـت نشـــانه چیســـت؟ خـــوب گـــوش 
بدهیـــد کـــه ســـوءتفاهم نشـــود. مـــن منی گـــومی کـــه اوضـــاع خیلـــی گل و 
بلبل اســـت و هیچ کس گرســـنه نیســـت و هیچ خانواده ای بی ســـقف 
نیســـتند و مریضی هـــا و پلیدی هـــا روی ســـر بعضی هـــا خـــراب نشـــده. 
حتمـــا شـــده. بایـــد تـــالش کنیـــم تـــا اوضـــاع را هببـــود ببخشـــیم. امـــا 
ناامیـــدی و یـــاس بـــرای گاو علـــف منی شـــود بـــرای مـــا هـــم ســـقف 
منی شـــود. بـــا ناامیـــدی منی شـــود بـــی کاری را مهـــار کـــرد و فکـــری بـــرای 
اقتصـــاد کشـــور کـــرد. ناامیـــدی بـــرای کســـی نـــان منی شـــود، قاتـــق نانـــش 
هـــم منی شـــود، قاتـــل جانـــش چـــرا. مهم تـــر از اینهـــا در مســـائل سیاســـی 
هـــم ناامیـــدی راه بـــه جایـــی منی بـــرد. برعکـــس بـــا امیـــدواری می شـــود 
فـــردای هبـــر را ســـاخت. غـــر زدن اگـــر در حـــد منـــک باشـــد خـــوب 
اســـت؛ زندگـــی را ملیـــح می کنـــد. بیـــش از آن امـــا ســـم مهلکی ســـت 

کـــه آدمـــی را گرفتـــار مـــی کنـــد. گرفتـــار هـــم کـــرده.
ــته امی. بی انصـــاف  ــیاهی را پشـــت ســـر گذاشـ ــا روزهـــای تلـــخ و سـ مـ
اســـت هـــر کـــه بگویـــد اوضاعمـــان روز بـــه روز هبـــر نشـــده. یـــک روزی 
در ایـــن مملکـــت ســـیاه زخم و دیفـــری و حصبـــه کـــوالک می کردنـــد. 
ســـالی یـــک بـــار پلـــو هـــم کســـی منی توانســـت خبـــورد. گرســـنگی و 
فقـــر و فاقـــه بیـــداد می کـــرد. صدســـال قبـــل را ول کنیـــد، مهـــن دهـــه 
ــد امـــروز هبـــر از  ــر حیـــث حســـاب کنیـ ــه؟ از هـ ــان رفتـ شـــصت یادتـ
دهـــه شـــصت اســـت. مـــن از ایـــن بازی هـــای نوســـتالژیک بـــه شـــدت 
شـــاکی ام. ایـــن بازی هـــا باعـــث می شـــود حقیقـــت اشـــیاء را نبینیـــم. 
گذشـــته در جـــای خـــودش نیکـــو بـــود امـــا امـــروز هبـــر اســـت از 
گذشـــته بالشـــک. بگذاریـــد بـــه ترتیـــب بگـــومی. دهـــه هفتـــاد هبـــر 
از دهـــه شـــصت اســـت، دهـــه هشـــتاد هبـــر از هفتـــاد، نـــود هبـــر از 
هشـــتاد... چـــرا هـــزار و چهارصـــد هبـــر از هـــزار و ســـیصد نباشـــد؟ 
مـــن از جایـــی پـــول نگرفتـــه ام تـــا مملکـــت را فوق العـــاده خـــوب و 
دوست داشـــتنی و زیبـــا تصویـــر کنـــم. روزنامه نـــگارم و بـــه اقتضـــای 
ایـــن شـــغل پـــر دردســـرم از اوضـــاع و احـــوال مملکـــت خـــر دارم. از 
باقـــی جاهـــای دنیـــا هـــم خـــر دارم، کمابیـــش. بـــرامی واضـــح و مرهـــن 
اســـت کـــه اوضـــاع مـــا رو بـــه هببودی ســـت. شـــاید بگوییـــد مهینقـــدری 
کـــه اوضاعمـــان خـــوب شـــده دزدهـــا هـــم فربه تـــر شـــده اند و شـــدیدتر 
و غلیظ تـــر می دزدنـــد... باالخـــره هـــر کـــه گریـــزد ز خراجـــات شـــهر/ 

جورکـــش غـــول بیابـــان شـــود. 
ناامیدی بد اســـت، اما بدتر از آن کســـانی هســـتند که عن آیه یاس 
حـــس و حـــال بقیـــه را می گرینـــد و بـــا حرف هـــای چـــون زهرمارشـــان 
انگیزه هـــا را کـــور می کننـــد و نیـــش و کنایـــه می زننـــد. کار منی کنیـــد 
نکنید، الاقل خنده را بر لبها خنشـــکانید و امید را در دهلا نکشـــید. 
بیشـــر از هـــر کـــس دیگـــر خطـــامب بـــه مهـــکاران رسانه ای ســـت. تصویـــر 
امـــروز را وارونـــه نشـــان ندهیـــد و در بدی هـــا و نارســـایی ها مبالغـــه 
نکنیـــد. تـــا خـــدای حممـــد هســـت امیـــد هـــم هســـت و می شـــود بـــرای 
روزهـــای خـــوب و خـــوش و پـــر از صلـــح و امنیـــت و رفـــاه و بـــرادری 
تـــالش کـــرد. درســـایه امیـــد اســـت کـــه می شـــود بـــه صلـــح رســـید وگرنـــه 

ناامیـــدی و جنـــگ قـــوم و خویشـــند.  

خملص مشا سردبری
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اول انقـــالب، از تلویزیـــون، 
تئاتری پخش شـــد به 

اســـم دیکته، که متنش را 
غالحمســـن ســـاعدی نوشته 

بـــود. پرویـــز فنـــی زاده هم 
-خدابیامـــرز- در آن بـــازی 

می کـــرد. علریضـــا جملل 
هـــم فکـــر کنـــم بـــود. تئاتر 

درباره مناســـبات عجیب و 
غریـــب یـــک زندانـــی -مثال 

سیاســـی- بود با بازجوش. 
از روی حافظـــه دارم نقـــل 

می کنم و ممکن اســـت 
اشـــتباه کنم. خبصوص 

اینکه حفیظ نیســـتم و از 
مهـــن دیـــروز و پریـــروزم هـــم 

چیـــزی بـــه خاطـــر ندارم 
چه برســـد به ســـی و شـــش 
ســـال پیش. اما این تئاتر 

بـــه دلیـــل مهم تریـــن دیالوگش 
در خاطرم ثبت شـــده. 
در اواخـــر قصـــه بازجـــو 

دیکتـــه می کنـــد و زندانـــی 
روی ختته ســـیاه می نویســـد. 

ســـر یک مجله بازجو و 
زندانی کالهشـــان توی 

هـــم مـــی رود. بازجـــو دیکته 
می کنـــد کـــه "امیـــد تنها 

راه جات من اســـت" و 
زندانی روی ختته می نویســـد 

"امیـــد تنهـــا راه جنـــات مـــن 
نیســـت". من ســـنی نداشـــتم 
و طبیعـــی بـــود کـــه فـــرق ایـــن 

اســـت و نیســـت را نفهمم. 
فـــرداش معلممـــان آقای 

عطارد، توی مدرســـه حبث 
تئاتر را پیش کشـــید و 

گفـــت فـــرق مـــا بـــا چپی ها/ 
توده ای ها مهن اســـت که 
آهنـــا می خواهنـــد امیدمان 

را ناامیـــد کننـــد. می خواهنـــد 
القـــا کننـــد کـــه امیـــدواری را 
ســـاواکی ها و حکومتی ها 
تـــوی کله مـــان کرده اند... 
مجلـــه آقـــای عطـــارد عن 

نقش فی الشـــجر در ضمریم 
حک شـــد که "انســـان به 

امید زنده اســـت." نپرســـیدم 
که مشـــکل چپی ها با 

امید چیســـت؟ روم نشـــد 
که بگومی منظور ســـاعدی 
را نفهمیـــده ام. بقیـــه بچه هـــا 

هـــم طـــوری وامنـــود کردند 
که مشـــکلی ندارند و  

حرف هـــای آقـــای عطـــارد را 
خـــوب و کامـــل می فهمنـــد. 

من هم ســـر تکان دادم 
ادامه پرمی در صفحه 5 

و اما نامه های مشا. 
امروز دوستامن منعم 
کرده اند از مقدمه 

نویسی برای زگوند. 
گفتند مهن سرمقاله 

و پرمی کفایت 
می کند. نقلی هم 
از پیغمر آوردند 

خطاب به ابوهریره 
که یک روز در 

میان به دیدار من 
بیا تا حمبت زیاد 
گردد. من هم 

عن ابو هریره اگر 
بنا باشد هر روز 

سرتان را درد بیاورم 
و هرجای خالی 

کرگدن را سیاه کنم 
البد حوصله تان 

سر می رود و دیگر 
دلتان برامی تنگ 
منی شود. جدل 
با سخن حق 

نکنم. توصیه شان 
را می شنوم و 

مهینجا فی الفور قلم 
درمی کشم و هیچ 
منی گومی. گفتنی ها 

را جلوتر گفته ام. 
بپردازم به نامه های 

مشا.

امیدتنهاراهنجات
مناست/نیست
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پشت کردن به مدیریت آمرانه
درباره کتاب گردی امسال 

  احمد مسجد جامعی

سیاهمشق/چرابایدکالسیکهاراخواند

هاد  یشن ار خنست پ رای ب ه که ب سال گذشت
روز کتاب گردی در ادامه هتران گردی ها 
ه ها  اط این دو از نگاه رسان ب داده شد، ارت
خرهای  و  ه ها  گفت در  و  مناند  نهان  پ
ان های  ی ب ه  ب این مضمون  بعد  روزهای 
ه  ب »هتران گردی  که  آمد  خمتلف 
کتاب گردی رسید«. هتران گردی در واقع 
دو خبش متفاوت موضعی و موضوعی دارد. در رویکرد موضعی، 
ا دروازه  رار می گرید؛ مثال عودالجان ی ازدید ق خبشی از شهر مورد ب
ه یک موضوع خاص،  ب ا  ن ب غار. در رویکرد موضوعی هم 
ه دیدار شخصیت های  ا ب یم ی ازدید می کن ی از هتران را ب خبش های
ه گردی«  ال های هترانگردی موضوعی »تکی ه می رومی. مث برجست
دار از تکایای قدمیی ری و هتران  و »شعرگردی« است که اولی دی
ه اجنام می شود. دومی هم  و مشریان است که معموال در چند هفت
ادمان ها، اجنمن ها و  ه شعر کشور، ی ا چهره های برجست دار ب دی
ه های شعر و شاعران است. کتاب گردی هم از مهان سنخ و  خان
اشران قدمیی و  ه ن جنس هترانگردی های موضوعی است که هم ب
ه  ردازد که جزو خاطره های شهرند و هم ب ه شده می پ اخت شن
یز جزو  اشران جدید که این ها ن ه ن کتاب فروشی های حملی و هم ب
ا  دار ب امه دی رن ابگردی ب ه های فرهنگی ملی و حملی اند. کت سرمای
رای این دیدار  ی ب تهی یک دعوت مهگان زان است، من مهه این عزی
رامی خواند.   ه این گردش ف عنی در عن حال مهه را ب هم هست، ی
یت اصلی هتران گردی از یک سو، فهم بی واسطه و شناخت  ن
ار گزارش های دستگاه ها و  هبر مسائل و مشکالت در کن
دان آوردن خود  ی ه م مراجع ذی ربط است و از سوی دیگر، ب
راین، هترانگردی  اب ن ه خودشان در شهر. ب رای امور مربوط ب مردم ب
ه است. کتاب گردی  اال و آمران ریت از ب ه شیوه مدی پشت کردن ب
و می خواهد  می کند  ال  ب دن را  مقصود  و  مقصد  هم مهن 
ه خود مردم و گروه های خمتلف دست اندر کار  ا رجوع ب ب
ه  لکه ب اورد، ب ی اد آن ها ب ه ی فرهنگ، مشکالت این حوزه را ب
ه دست  رای آن ها ب طور خودجوش و مردمی راه حل هایی هم ب
ابگردی باعث شده بود که اهل  اید. مهن خصلت مردمی کت ی ب
اشران، خود  ویسندگان و ن ه و ن نما و رسان ر و سی فرهنگ و هن
ادآوری  ی این امر شدند و هر روز این فرخوان را ی ول یشگام و مت پ
ه این حرکت فرهنگی  و تکرار کردند و مردم و مسئوالن را ب
رای  ولن ب یل بود که برخی از مسئ ه مهن دل راخواندند. درست ب ف
لکه در کوچه و  ه در سالن ها و جمامع رمسی، ب ار، ن خنستن ب
ا کتاب فروش ها و کتاب خوان ها و اهل فرهنگ  ان و مغازه ب اب خی
راین، حضور  اب ن ند. ب رداخت ه گفت وگو می پ ه رو می شدند و ب روب
ه  ز در واقع پاسخی ب ی ران سطوح خمتلف ن ندگان مردم و مدی منای
عنی قدرت حرکت مردم، مسئوالن و  این دعوت مردمی بود. ی

دان آورد.  ی ه م ه مهراه خود ب ران را هم ب مدی
راخوان مدعی حل یک روزه مسائل نشر و کتاب  ه این ف ت ب ال
ار  سی ب مشکالت  و  مسائل  ادآور  ی دست کم  اما  یست،  ن
ه آسانی  آن هاست. روشن است که حل برخی از این معضالت ب
هایی  ن ه  ت رین دولت ها ب وامنندت یست و حتی از عهده ت ممکن ن
رای حل آن ها  ادآوری می کند ب اره ی برمنی آید. این است که دوب
رمندان  اشران و هن ویسندگان و ن ه مردمی و اتکای ن وان ه پشت اید ب ب

ان فکر کرد.  و تشکل های آن
اری از  دیل شدن بسی ب از دیگر برکات روز کتاب گردی، ت
اتوق های فرهنگی و هنری  ه پ اشران ب مغازه های کسب و کار ن
نماگران  رمندان و سی فان و مرمجان و هن ا حضور مول بود که ب
ر  رای سای ی ب افت و الگوی وه ای خاص ی ه جل و اصحاب رسان

حوزه ها و روزهای دیگر در سال شد. 
اشران  تکارات ن ازگی داشت، اب رامی ت ه های امسال که ب از جترب
ه  رای این روز خاص بود. مثال یکی از آن ها ب و کتاب فروشان ب
انش  ه مشری ان، 28 درصد ب مناسبت روز کتاب گردی در 28 آب
ابش  ه کت ه ختفیف هفت ختفیف می داد و دیگری 10 درصد ب

افزوده بود. 
فاقی بود  ابل توجه در مورد روز کتاب گردی، ات ه ق اما دیگر نکت
اد؛ هر چند شاید توجه  ت که در مراسم جایزه جالل آل  امحد اف
ایش  ه جالب، ست رای من، نکت ه باشد. ب نگیخت ی رن لی ها را ب خی
اشران  زه از ن ویسندگان برگزیده این جای فر از ن د دو سه ن و متجی
ایش ها را  واده شان بود. این ست د و خان ی ار اسات ارشان در کن آث
اید  د؛ این ها را در عن حال ب اید فقط در معنای اخالقی فهمی ب ن
لقی  ه معضل نشر و فروش کتاب ت م ب ل ه معنای توجه اهل ق ب

کرد که یکی از هدف های روز کتاب گردی، حل آن بود.  

»قلب سگی«
میخاییل بولگاکوف
ترمجه آبتن گلکار
نشر ماهی

از تندترین متونی 
که در نکوهش 
کمونیسم نوشته 
شده است می توان 
به داستان »قلب 
سگی« اشاره کرد. 
داستان روایت 
زندگی سگی کتک 
خورده و خیابانی 
است که طی یک 
عمل جراحی توسط 
دکر فیلیپوویچ برای 
تبدیل کردنش به 
انسان به موجودی 
نیمه انسان با 
خصایل یک سگ 
تبدیل می شود و 
بعد  از خو گرفنت 
با شرایط جدیدش 
پز روشنفکری 
می گرید و با حزب 
کمونیست مهراه 
می شود و برای خود 
دکر هم حرف های 
قلنبه سلنبه می زند و 
او را هتدید می کند 
که اگر ساختمانش 
را در اختیار توده ها 
نگذارد او را لو 
می دهد. درهنایت 
دکر تصمیم 
می گرید او را به 
شکل قبل یعنی مهان 
سگ ولگرد برگرداند 
و در این بن ما با 
شرایط و اتفاقات 
روسیه کمونیستی 
کم و بیش آشنا 
می شومی. از این 
داستان در روسیه 
فیلمی هم ساخته 
شده است ولی نثر 
بولگاکوف به عنوان 
یکی دیگر از بزرگان 
ادبیات روس چیز 
دیگری است.

کمیسیاست

یک. به حق چیزهای نشنیده! نظربایف ۷۵ ساله قزاقستانی، در حضور 
کارمندان دولت اعالم کرد که بعد از ۲۵ سال، از ریاست مجهوری کنار 
می رود و راه را برای جاری شدن خون تازه مهوار می سازد. البته آقای 
نظربایف نگفته کی و چطور بعد از ربع قرن کناره گریی می کند، اما 
حتی خر متایل به کناره گریی روسای مجهور کشورهای آسیانه میانه 
خودش اتفاقی مهم است. »ُاف« های این منطقه که بازماندگان شوروی 
کمونیستی بوده و هستند، دولت های اقتدارگرایی را به وجود آوردند که 

بیشر مضحکه ای از دموکراسی را به منایش می گذاشت. 
نظربایف از سال ۱۹۸۹، قبل از فروپاشی شوروی سابق، خنست به 
عنوان رهر حزب کمونیست و از سال ۱۹۹۱ به عنوان رئیس مجهور بر 
قزاقستان حکمرانی کرده است. در سال ۲۰۱۱ الحیه ای تصویب شد که 
بر اساس آن، نظربایف رهر ملت خوانده شد و اجازه یافت از حمدودیت 
ریاست مجهوری پس از دو دوره متوالی مستثنا و بتواند تا آخر عمر دائما 
انتخاب شود. او آخرین بار در آوریل گذشته با کسب ۹۸ درصد آرا بار 

دیگر رئیس مجهور قزاقستان شد. 
او که بعد از ربع قرن ریاست مجهوری شدیدا احساس دموکرات بودن کرده، 
در جلسه هیات دولت هشدار  داده در کشورش جایی برای منصب 
مادام العمر وجود ندارد و مدیران ارشد نباید فکر کنند غریقابل تغیری 
هستند. آقای نظربایف در حالی در جلسه هیات دولت از بازنشستگی 
قریب الوقوع خود گفته که قزاقستان دچار حبران شدید اقتصادی است و 
نرخ رشد اقتصادی این کشور تنها یک درصد است. او در این جلسه وزیر 

اقتصاد را هم هتدید به برکناری کرد. 
نظربایف گویا باالخره توانسته با واقعیت مرگ کنار بیاید. او شش سال 

پیش از دانشمندان خواسته بود اکسری جاودانگی را کشف کنند!
 

دو. گروهی از تروریست ها به پاریس محله کردند و حدود ۱۳۰ فرانسوی 
را کشتند. این که رسانه ها با سرعت برای اشتهای سریی ناپذیر مردم 
خوراک هتیه می کنند یک  طرف، این که هشتگ های مربوط به این اتفاق 
در شبکه های اجتماعی با سرعتی نزدیک به سرعت نور تولید می شود 
هم یک طرف، انبوه حتلیل های عجیب و غریب خودش داستانی شده. 
میل به فرهیختگی در پِس مهه  این حتلیل ها موج می زند. مهه سعی می کنند 
با حتلیل خود نشان دهند چقدر بقیه درگری سطح اتفاقات هستند و 
نگاه عمیق او را ندارند! مهه مهدیگر را به توهم توطئه متهم می کنند اما 

خودشان این تومهات را تولید می کنند. 
اصال صر کنید ببینم! توهم توطئه؟ این عبارت معنایی منفی دارد، اما آیا 
واقعا مرز بن واقعیت و توهم چیست؟ چطور می شود گفت توطئه ای در 
کار بوده یا توهم آن توطئه بر زبان ها جاری است؟ اصال مگر می شود در 
این جهان جنگ زده که بر سرخط خرها خلق شده، توهم را از واقعیت جدا 

کرد؟ اما یک چیزی را منی توان انکار کرد؛ رسانه ها بزرگ ترین کاسبان انواع 
توهم و واقعیت توطئه هستند. به مهن دلیل هی خرهای حاشیه ای و آمار 
حبث برانگیز ارائه می کنند تا با تگ Paris Attack خرهای بیشری 
کلیک خبورند و آمار بازدیدکنندگان باالتر برود. مثال؟ این اتفاق، خونبارترین 
اتفاق در پاریس بعد از جنگ جهانی دوم است. برای اولن بار بعد از 
جنگ جهانی دوم در فرانسه مقررات منع عبور وضع شده. رسانه های 
آمریکایی هم که به وظیفه روتینشان، یعنی قهرمان سازی و ضدقهرمان سازی، 
مشغولند: مغز متفکر محالت تروریستی یک روز پس از حادثه در حال 
خوردن ویسکی دیده شده است یا ۱۱ ماه روی طرح تروریستی ۱۳ نوامر 
کار شده. نتیجه این خرها می شود حتلیل های ریز و درشت: کار خودشان 

بوده، کار آمریکا بوده، داعش می خواهد اروپا را فتح کند. 
دیروز در خرها آمده بود، نظامیان روس هنگام پرتاب موشک به مواضع 
داعش، قبل از شلیک، روی بدنه می نویسند هدیه ای از طرف پاریس! 
شاید زمانی که یکی از اولن کتاب های مهم پست مدرن یعنی کتاب 
»وضعیت پست مدرن« منتشر شد، حرف های ژان بودریار برای ما خیلی 
اغراق آمیز به نظر می رسید، اما واقعیت این است که حق با بودریار بوده. 
به قول دیالوگ اکثر فیلم ها و سریال های ایرانی، آدم قاطی می کند چی 

درست است چی غلط. انگار اصال واقعیتی در کار نیست.

سه. در چهلمن ساملرگ ژنرال فرانچسکو فرانکو، کلیساهای اسپانیا 
مراسم یادبود ویژه ای به یاد این دیکتاتور نظامی اسپانیایی برگزار می کنند. 
این اتفاق با انتقاد شدید صدها نفر از بستگان هزاران نفری که در جریان 
جنگ داخلی اسپانیا و حکومت ۳۶ ساله فرانکو کشته و یا ناپدید 
شدند، مهراه شده است. در یک هفته گذشته دست کم ۱۶ کلیسا به 
افتخار فرانکو مرامسی برگزار کردند؛ از مجله در مکانی که زندانیان سیاسی 

در گوری دسته مجعی در آن جا دفن شده بودند. 
نیوس آلوارس به کمک گروه های داوطلب توانست بقایای پدربزرگش را که 
بعد از جنگ در یکی از زندان های فرانکو اعدام شده بود، پیدا کند. حاال 
او به شدت از دست کلیساها ناراضی است. او در این زمینه گفته است: 
"از عملکرد کلیساهایی که برای فرانکو جملس یادبود برگزار کردند، خشمگن 
هستم. کودکان و ساخلوردگان زیادی هستند که مستحق این خدمات هستند." 
بیوه ۶۰ ساله ای از مادرید که خودش را یک مسیحی متام عیار می داند، 
کسانی را که احساس می کنند الزم است برای ژنرال فرانکو مراسم یادبود 
برگزار کنند، دُگم می خواند. از آن سو، سخنگوی »بنیاد فرانچسکو 
فرانکو« گفته آقای ژنرال اسپانیا را از مصائب کمونیسم دور نگه داشت 
و در دهه  های ۵۰ و ۶۰ میالدی حتول اقتصادی را در کشور رقم زد. او 
پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعی شده است کسانی که امروز از ژنرال 

انتقاد می کنند، آزادی بیان خود را مدیون فرانکو هستند! 

 رها حقیقی

آقای نظربایف افتخار می دهد
ظاهرا نظربایف واقعیت مرگ را پذیرفته، در حالی که شش سال پیش 

از دانشمندان خواسته بود اکسیر جاودانگی را برایش کشف کنند
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که فهمیدم اما راســـتش 
را خبواهیـــد تـــا مهـــن اآلن 
نفهمیـــده ام. البتـــه یک 

چیزهایـــی مهـــان موقـــع و ایـــن 
موقع به عقلم رســـیده اما 

لـــب مطلـــب را نفهمیـــده ام. 
مهینطوری از روی شـــواهد 
و قراین به نظرم اشـــکال 
کار بـــه امیـــد برمنی گـــردد 

بلکـــه بـــه "تنهـــا راه جنـــات" 
برمی گـــردد. از ایـــن حیـــث 
مومنـــن هـــم اعتقـــادی به 
تنهـــا راه جنـــات ندارنـــد. 

امیـــد هـــم عـــن تـــوکل، بی 
اقـــدام عملـــی فایـــده ندارد؛ 
راهگشـــا هم نیســـت: "با 
توکل زانوی اشـــر ببند". 

اما مشـــکل فقط به چپی ها 
برمنی گردد. ســـاعدی با 
توده ای ها حشـــر و نشـــر 
زیاد داشـــت. زندان هم 

رفتـــه بـــود. امـــا بیـــش از آنکـــه 
چپ بوده باشـــد روشـــنفکر 
بـــود. بـــه نظـــرم او ناامیـــدی 

را از روشـــنفکرها ارث برده 
بـــود نـــه از چپی هـــا. بیـــش از 
چپی ها روشـــنفکرها هســـتند 
که از امید بدشـــان می آید.  

از یـــک جایـــی ناامیـــدی 
مهزاد روشـــنفکری شـــده 

و بیخ ریشـــش چســـبیده. 
حرفم حمققانه نیســـت، 

مهه داســـتان ها و مقاله ها 
را هـــم زیـــر و رو نکـــرده ام 
اما از روی نشـــانه های 
دم دســـتی به نظرم ختم 
لـــق ناامیـــدی را هدایـــت 
در دهان روشـــنفکران 
ایران شکســـته اســـت. 

قبل از او کســـی به این 
میزان مایوس و ســـرخورده 
نیســـت. ســـوءتفاهم نشود؛ 

مقام شـــامخ هدایت 
ســـرجاش حمفوظ. خدمت 
او بـــه ادبیـــات را منی تـــوان 
دســـت کم گرفت اما این 
مرد بزرگ تالی فســـاد هم 
متاســـفانه داشـــته است. 

مهم ترین تالی فســـادش مهن 
ترویج یاس و ســـرخوردگی و 

ناامیدی. 
نامه هـــای هدایـــت را بـــه 

شـــهیدنورایی اگر خنوانده اید 
خبوانیـــد امـــا قبلـــش از 

خودتـــان مراقبـــت کنید 
کـــه بـــاد ناامیـــدی اش مشـــا را 
نرد. پانزده، شـــانزده ســـال 

پیـــش بـــود کـــه ایـــن کتاب 
به دســـتم رســـید. عجیب 
کتاب به دمل نشســـت. 
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برادرم امحد 
زرین آبادی از هتران:

کرگدن سالم. مهه 
چیز خوب است 
و ماللی نیست 
جز دوری آقای 
گلمکانی. از 

ایشان چرا خری 
نیست؟ از حممد 

صاحل عال هم. مشا 
ما را به نویسندگانتان 

عادت می دهید 
بعد صفحه شان 

را تعطیل می کنید 
و ما را درمخاری 

می گذارید. 
نسبت به سرمقاله 

متنای جاودانگی هم 
نقد دارم. این نگاه 
شاید در شعر و 

ادبیات خوب باشد 
اما با واقعیت های 
جامعه منی خواند. 

واقعیت جامعه 
ما این است که 

امکانات به اندازه 
کافی وجود ندارم 
و نباید بی گدار 
به آب زد. جتربه 

کشورهای پیشرفته 
را نباید ندیده 

بگریمی... 
از نوشته های خوب 
آقای هارون یشایایی 
هم تشکر می کنم. 

به شدت دلنشن 
می نویسند. 

دعا می کنم خداوند 
جلوی انقراض نسل 
کرگدن ها را بگرید.

 پژمان موسوی

مردم و روزنامه ها 
در قطار

بیست و یکمن دوره منایشگاه مطبوعات، در کنار اخبار 
ریز و درشت و حاشیه و منت های فراوانی که داشت، 
حامل یک خر مهم هم بود؛ خری که می تواند در صورت 
اجرای درست، نه تنها خبشی از خماطبان را با مطبوعات 
پیوندی دوباره دهد، که می تواند منجر به باال رفنت سرانه 
مطالعه نشریات مکتوب در جامعه هم بشود. خر از این 
قرار بود: »شرکت محل ونقل ریلی رجا و معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور توزیع روزنامه ها و 
جمالت سراسری در قطارهای بن شهری، تفامهنامه مهکاری 
امضا کردند.« طبق آنچه حسن موسوی نژاد، مدیرعامل 
شرکت محل ونقل ریلی رجا در حاشیه این منایشگاه گفت، 
مسافران سال ها مطبوعات را در قطارهای مسافربری مطالعه 
می کردند اما به مرور زمان بعضی از روزنامه ها کنار رفتند و 
تعداد کمی از آن ها باقی ماندند؛ اشاره آقای موسوی نژاد به 
روزگاری است که نشریات جدی و حرفه ای میزبان مسافران 
از مبدا تا مقصد بودند و مسافران فرصت داشتند در طول 
مسری، یک روزنامه یا جمله خوب را مطالعه کنند و احیانا 
خماطب آن شوند؛ رویکردی که در طول سال های گذشته 
روزنامه ها  به تدریج  و  پیدا کرده  چرخشی 180درجه ای 
و جمالت »بی خاصیت« که کوچک ترین جذبه ای برای 
خماطب و احیانا افزایش سرانه مطالعه ندارند، جایگزین آن ها 
شده اند. این گونه بودکه روزنامه هایی که در طول این سال ها- 
حتی احیانا این روزها- در کوپه های قطارهای بن شهری 
توزیع می شدند، یا »سفره« می شدند یا حداکثر برای حل 

»جدول« از آن ها استفاده می شد.
امروز اما روزگار دیگری است؛ نشریات مستقل و غریدولتی 
به مدد شرایط جدیدی که در کشور مستقر شده، آزادی 
عمل بیشری برای فعالیت دارند و نشریاِت معتر نزدیک به 
دولت نیز شرایط هبری را نسبت به گذشته سپری می کنند. 
این موضوع در کنار تفامهنامه ای که ذکرش رفت، شرایط 
امیدوارکننده ای را به وجود آورده است که وقت مسافران از 
مبدا تا مقصد، دیگر هدر نرود و به بطالت نگذرد و آنان 
این فرصت را داشته باشند که حتی در صورتی که هیچ گاه نیز 
خواننده مستمر و دائمی مطبوعات نبوده اند، به مطالعه آن ها 

ترغیب و احیانا خواننده »دائمی« نشریات مکتوب شوند.
به هر حال باید پذیرفت که خبشی از مردم به دالیل خمتلف که 
مهم ترینش شاید درگریی های روزمره زندگی است، هیچ گاه 
خماطب »جدی« و »پیگری« مطبوعات نبوده اند و به دلیل 
»ناآشنایی« با کارکردهای روزنامه ها و جمالت، عالقه ای هم 
به تغیری این مناسبات ندارند، اما در عن حال از آن جایی 
که از قدمی گفته اند و شنیده امی که »در سفر باید شناخت«! 
شاید بتوان امیدوار بود که این مواجهه مردم با روزنامه ها و 
جمالت هم بتواند زمینه حداقلی »شناخت« را فراهم آورد 
و به تغیری نگرش مردم به این کاالهای فرهنگی منجر شود. 
از سوی دیگر از کنار این موضوع نیز منی توان به سادگی 
گذشت که خبش زیادی از مسافران قطارهای بن شهری را 
طبقه متوسط و عامه مردِم شهرستان نشن تشکیل می دهند 
و این یعنی طبقه ای که خیلی روزنامه خوان نیست و فرصِت 
سفر می تواند طیف جدیدی از خماطبان بالقوه را نیز به 
خماطبانی بالفعل تبدیل کند. حاال بعد از این تفامهنامه »ما« 
می مانیم و »وزارت فرهنگ«؛ »ما« برای حرکت به مست 
مردم و مطالباتشان و بازتاب آن ها در روزنامه ها و جمالت 
و »وزارت فرهنگ« برای انتخاب و گلچن درست و 
مسئوالنه مطبوعات آگاهی خبش و اطالع رسان برای توزیع 
در قطارهای مسافری بن شهری. اگر ما بتوانیم از این فرصت 
که گویا قرار است نصیب 12 تا 15 روزنامه و جمله شود، 
به خوبی هبره برمی و خماطبان جدیدی را برای نشریات مکتوب 
دست و پا کنیم و وزارت فرهنگ و شرکت رجا هم بتوانند 
با انتخاب درست روزنامه ها و جمالت، نقش تارخیی خود را 
به درستی ایفا کنند، می توان امیدوار بود که در بدترین شرایط 
خماطبانی یک شبه اما به دفعات و در هبرین حالت خماطبانی 
دائمی و پیگری، میزبان نشریاِت مکتومبان شوند. می ماند یک 
نکته مهم که ضرورت پیگریی این تفامهنامه از سوی اهالی 
مطبوعات و رسانه است تا این تفامهنامه هم مانند بی مشار 
تفامهنامه دیگر به بایگانی تاریخ نرود و فرصتی برای ظهور و 

بروز بیابد...  

حرفه؛روزنامهنگار گزارشاقلیت

 دکتر مهدی زارع

تروریست ها از کجا می آیند؟
دانشمندان می توانند به درک دلیل خشونت و ترور

و یافتن راه حل برای آن کمک کنند

پنجشنبه 21 آبان 94 در جنوب 
و  بــریوت  شیعه نشــن  منطقــه 
در   94 آبــان   22 مجعه شــب 
پاریــس محــالت تروریســتی داعــش 
بــه مــردم بی گنــاه- کــه از دیــدگاه 
آن ها اتباع و مهکاران دمشنانشــان 
خــری  مــوج  و هســتند!-  بــوده 
مهمــی در دنیــا اجیــاد کــرد. عــالوه بــر این هــا یکشــنبه 10 
بــا ســاقط کــردن  تروریســتی  آبــان 1394 مهــن گــروه 
در  سرنشــن  بــا 224  روســیه  مســافربری  هواپیمــای 
صحــرای ســینای مصــر جنایــت دیگــری را رقــم زد کــه 
ســراجنام دولــت روســیه نیــز در روزهــای بعــد از محــالت 
تروریستی پاریس، ماهیت تروریستی سقوط این هواپیما 
را تأیید کرد. در روزهای اول بعد از رخداد این جنایات 
علیــه مــردم بی دفــاع، طبیعتــا ســخنان رهــران سیاســی 
کشــورهای یادشــده بــر تالفــی موضــوع و از بــن بــردن 
ســریع پدیــده داعــش متمرکــز شــد. محــالت هوایــی کــه 
روســیه و فرانســه بــه شــهر »رقــه« )مقــر اصلــی داعــش در 
ســوریه( در هفتــه بعــد از محــالت تروریســتی پاریــس اجنــام 
دادند برای مقابله با عاملن و مسببان این حوادث بود. 
ولــی آیــا صرفــا بــا مببــاران رقــه می تــوان بــه مقابلــه بــا داعــش 
پرداخــت و از نتیجــه مثبــت آن مطمئــن بــود؟ امهیــت ایــن 
پرســش از آن جــا ناشــی می شــود کــه مســببان حــوادث 
پاریــس براســاس گــزارش پلیــس فرانســه عمدتــا از فرزنــدان 
نسل دوم مراکشی های مهاجر به بلژیکند و اکثرا متولد 
و بزرگ شده حومه بروکسل)پایتخت بلژیک( و درواقع 
شــهروندان احتادیــه اروپــا بــه مشــار می رونــد. طبیعــی اســت 
کــه ایــن ســوال اجیــاد شــود کــه چــرا گروه هــای تروریســتی 
اعضای خود را از میان فرزندان عرب/مسلمانان مهاجر 
به اروپای غربی انتخاب می کنند؟ چگونه است که این 
شــکل گریی  و  حتصیــل  دوران  متــام  تروریســت ها کــه 
شخصیتشــان در نظــام آمــوزش و پــرورش اروپــا بــوده، 
از  شــده اند کــه  تروریســتی  ســازمانی  جــذب  اکنــون 
پــریوی  معاصــر  دنیــای  ایدئولوژی هــای  متحجرتریــن 

می کند؟ 
مســئله  بــه  خــود  قبلــی  یادداشــت های  در  نگارنــده 
اقلیمــی در  تغیــریات  خشکســالی، گرم شــدن زمــن و 
خاورمیانه- به ویژه در ناحیه سوریه و عراق طی سال های 
2000 تا2010- در اجیاد بسر و اقلیم مناسب برای 
شکل گریی جنگ های منطقه و پدیده ای به نام داعش 
اشــاره کــرده اســت. ولــی ایــن مســئله کــه جــذب نــریو از 
اروپــا و حاشــیه پایتخت هــای مهــم غــرب اروپــا- ماننــد 
بروکســل- بــرای گــروه تروریســتی داعــش صــورت بگــرید، 
مسئله بغرنج و پیچیده ای است و منی توان آن را با یک 
دلیــل و گــزاره یک خطــی )خشکســالی و تغیــری اقلیــم در 
خاورمیانه( توجیه کرد؛ چراکه در غرب اروپا خشکسالی 

ماننــد خاورمیانــه بــروز پیــدا نکــرده اســت. 
فرزنــدان  جــذب  اجتماعــی  و  فرهنگــی  پس زمینه هــای 
مهاجران مســلمان مشال آفریقا به گروه های تروریســتی را 
بایــد در آنچــه در دهه هــای گذشــته در جوامــع اروپایــی 
و مــدرن رخ داده، جســت وجو کــرد. چــه چیــز موجــب 
حاشیه نشینی فرزندان عرب/مسلمان مهاجر در جوامع 
میزبــان شــده اســت؟ بــه منظــور یافــنت راه حــل بــرای چنــن 
موضــوع پیچیــده ای، ســواالتی از ایــن دســت را می تــوان 
از جامعه شناســان، تارخیدانــان، متخصصــان جغرافیــای 
سیاسی و مردم شناسان و روانشناسان اجتماعی پرسید. 
پاســخ هایی کــه ایــن متخصصــان می دهنــد، راه حل هــای 
مطمئــن و قابــل قبولــی هســتند کــه می تــوان در اختیــار 
تصمیم ســازان و تصمیم گــریان قــرار داد. حــال اگــر ایــن 
راه حل ها به پیچیدگی های چنن 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 زمینه هــای پلیســی و نظامــی هــم بایــد از دانشــمندان 
کمــک گرفــت. علــم و فنــاوری اســت کــه می توانــد هــم 
دالیــل چنــن هتدیــدی در ســطح بن املللــی را نشــان 
دهــد و هــم راه حل هــای پایــدار و بــا کمریــن هزینــه )و 
البتــه درازمــدت و مهه جانبــه( را در اختیــار سیاســتمداران 
قــرار دهــد. مطالــب منــدرج در نشــریات و گزارش هــای 
رســانه های بن املللــی و فرانســوی بعــد از فروکــش کــردن 
اولیــه اخبــار محــالت تروریســتی )به ویــژه محــالت پاریــس( 
نشــان می دهــد کــه اصحــاب رســانه نیــز بعــد از امتــام 
ســراغ  بــه  حادثــه،  اول  روزهــای  در  فــوری«  »اخبــار 
تارخیدانان، متخصصان جغرافیای سیاسی، روانشناسان 
و »جامعه شناســان متخصــص مهاجــرت« رفته انــد و از 
آن هــا پرســیده اند کــه دلیــل ایــن اتفاقــات چــه بــوده اســت. 
ایــن دانشــمندان هســتند کــه می تواننــد هبریــن پاســخ ها را 

فراهــم کننــد.
نگارنــده تردیــد نــدارد کــه حتــی قبــل از حــوادث آبــان 
بلژیــک  ماننــد  پیشــرفته ای  در کشــورهای  نیــز   94
ســایر  و  جامعه شناســان  از  پرســش  ایــن  فرانســه  و 
متخصصــان ایــن حوزه هــا پرســیده شــده اســت و آن هــا 
در پروژه هــای پژوهشــی و بررســی های میدانــی خــود بــه 
دالیــل و زمینه هــای جــذب بعضــی فرزنــدان مهاجــران 
عرب/مســلمان در اروپــا بــه گروه هایــی ماننــد داعــش 
منی تواننــد  اروپایــی  جوامــع  چــرا  این کــه  پرداخته انــد. 
مســلمانان تــازه وارد را بــه جامعــه اصلــی خــود جــذب 
کننــد و آن هــا بــه حاشــیه رانــده می شــوند، در چنــن 
فقــط  اســت.  قــرار گرفتــه  توجــه  مــورد  بررســی هایی 
پیچیدگــی موضــوع آن جاســت کــه ایــن اتفاقــات ســریع 
و پشت سر هم رخ داده اند و سیاستمداران نیز جمبور 
به اقدامات ســریع و ضربتی بوده اند تا نشــان دهند که 
در مبــارزه علیــه تروریســم قاطعنــد و منی تواننــد صرفــا بــه 

اقدامــات درازمــدت اکتفــا کننــد. 
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه در مهــه دنیــا الزامــا ایــن حــرف 
و نظــر دانشــمندان نیســت کــه بــه کرســی می نشــیند 
از  اســت  ممکــن  سیاســتمداران  می شــود.  اجرایــی  و 
)کــه  دانشــمندان  دســتاوردهای  نتایــج  از  خبش هایــی 
مهسو با نظر خودشان است( استفاده کنند و چه بسا 
خبش هــای مهــم دیگــری را در تصمیم گریی هــای خــود 

وارد نکننــد. 
دانشمندان معموال از مظلوم ترین و حمجوب ترین قشرهای 
جوامعنــد. هــر چقــدر از نظــر آن هــا در حــل معضــالت 
دنیــای امــروز )در زمینــه مــورد حبــث: مبــارزه علیــه تروریســم 
و خشــونت( بیشــر هبره گــریی شــود، مســلم اســت کــه 

نتایج قابل اعتنا و مطمئنی به دست خواهد آمد. 
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من و علی آقا و سیروس
 حامد اسماعیلیون

سیاهمشق/گزارشازشمالدنیا/4

برای اسباب کشی از طبقه چهاردهم ساختمانی در 
تورنتو به تنها آپارمتان خالی هانوور با چند شرکت 
ایرانی مذاکره کردم. وقتی می خواهی پول خرج کنی 
چه اشکال دارد که آن را به هم وطنت بدهی؟ 
عاقبت با یکی از آن ها بر سر قیمت به توافق رسیدم 
و راننده و مهکارش راس ساعت هشت صبح، 
دقیق و منظم، سر کار آمدند. این قدری هم ابزار و 
ریل و سطح شیب دار با خودشان داشتند تا زیر باری کمر خم نکنند و به 
در و دیوار هم خش نیندازند. وقتی متام اسباب را توی کامیون بار کردند، 
رفتم باال نگاهی به آپارمتان کوچکی کردم که یک سال و نیم ما را مهمان 
کرده بود. کمدهاش را گشتم تا چیزی جا منانده باشد و بعد تورنتو را مثل 
شهرهای دیگری که در عمرم رها کرده و رفته بودم مهان جا در ایوان دل باز 

آپارمتان رو به درخت های سیاه شده از سرما گذاشتم و بریون آمدم. 
سه ساعتی طول کشید تا کامیون به هانوور رسید. یکی، دو بار گم شدند 
که منی دامن چرا چون طبعا مسرییاب با خودشان داشتند. یک  بار هم در 
ترافیکی که من منی دامن کجا بود، گری کردند. علی آقای راننده به موبایلم زنگ 
زد و گفت: "مشا هم گری این تصادفه افتادین تو بزرگراه فالن؟" ما اصال 
تصادفی ندیده بودمی. و هنایتا وقتی برای چای جایی ایستادند، کمک راننده 
مدتی مفقود شد که نیم ساعتی منتظرش ماندمی تا از جایی که منی دامن کجا 
بود، برگشت. کمک راننده که سریوس نام داشت، به من گفته بود در ایران 
استاد دانشگاهی بوده و فوق لیسانس دارد و فعال برای گذران کار می کند 
تا دوباره به رشته حتصیلی خودش برگردد. عادی هم هست. اگر کار کردن 
برای کسی عار نباشد چه اشکالی دارد؟ برای خودم جتربه ای مشابه پیش 
نیامد اما یکی، دو بار در تورنتو وقتی از خانه ماندن و خریه شدن به 
جزوه های درسی به ستوه آمده بودم تصمیم های انفجاری گرفتم که بروم و 
کاری پیدا کنم؛ به  ویژه در آن روزها که دالر مثل بوته هرزی قد می کشید. 
برای کارگری یک نانوایی رزومه فرستادم که احتماال چون یادم رفته بود پیشوند 
دکرت را از جلوی امسم بردارم، خربم نکردند و شغل دیگر آموزش فارسی به 
بچه های ایرانی یک دبستان فرانسه زبان بود که حتی به مصاحبه هم دعوت 
شدم. مصاحبه کننده که معلم ورزش به نظر می رسید و با گرم کن روبه روم 
نشسته بود، برامی توضیح داد که هدف از این شغل تشویق بچه های مهاجر 
به حفظ آینی ها و سنن کشورهای مبدا است که من هم حتت تاثری قرار 
گرفتم. اما وقتی پرسید اگر بچه ای سر کالس شلوغ کند و بی ادبی کند 
چه می کنی، پیشش اعرتاف کردم که جتربه چندانی در این  باره ندارم. به 
 هر حال، هرچه بود، قرار نبود من به کاری غری از شغل خودم که در ایران 

داشتم، یعنی دندانپزشکی، مشغول شوم. 
باالخره یک و دوی بعدازظهر به هانوور رسیدمی. ساختمان ما یک جمتمع 
دراز افقی بود در سه طبقه که در هر طرف یک در ورودی داشت. آپارمتان 
ما اولنی آپارمتان از در چپ بود و خیلی آسان تر بود اگر اسباب و اثاثیه را 
از مهنی طرف وارد می کردمی. اگر پنجره های بزرگ رو به حیاط باز می شد 
که نور علی نور بود اما... در این جا اّمای بزرگی وجود داشت. طبق قانون 
و طبق نوشته ای که بزرگ روی در گذاشته شده بود، مهه اسباب کشی ها 
 باید از دِر آن  طرف و بدون باز کردن پنجره ها اجنام می شد؛ قانونی که مهان 
اول علی آقای راننده و سریوس را به خنده واداشت. "معلومه که این در 
راحت تره. سریوس بپر تو پنجره ها رو باز کن." من البته سعی کردم خیلی آرام 
و مساملت آمیز برای علی آقا و سریوس توضیح بدهم که هبرت است قانون را 
مهنی طور که هست، رعایت کنیم و کله کامیون را بچرخانیم و برومی جلوی 

آن در. اما آن ها فقط لبخند زدند و کار خودشان را کردند. 
دردسرتان ندهم. دقایقی بعد تعدادی از ساکننی ساختمان که اغلب پریمرد 
پریزن های بازنشسته بودند، دور کامیونی عجیب حلقه زده بودند که روی 
آن به زبانی آن سر دنیایی و به حروف و عالماتی دور از ذهن بزرگ نوشته 
شده بود »باربری اشکان« و کارگرانی داشت که از در ممنوعه و البته از 
پنجره های مطلقا ممنوعه داشتند کارتن ها را هل می دادند تو. علی آقا که صف 
متاشاگران را دور کامیون دید گفت: "می بینی دکرت؟! شرط می بندم عقل 
خودشون نرسیده این جوری اسباب کشی کنن. واسه مهنی حریون مونده ن." 
حرفی نداشتم بزمن. دقایقی بعد مدیر ساختمان رسیده بود و داشت مشاتتم 
می کرد که چرا در اولنی روز حضورم قانون را زیر پا گذاشته ام. شرح دادنش 
سخت بود که آدم خیلی وقت ها در ناف مملکت خودش توی رودربایستی 
هم وطنش قرار می گرید، چه برسد به این جا که هانوور است و در حال 
حاضر به کمک علی آقا و سریوس مجعیت ایرانی اش از دو نفر و نصفی به 

چهار نفر و نصفی ارتقا پیدا کرده است.
این که فکر کنید دو هم وطن ما راضی به تغیری مسری و ادامه اسباب کشی از 
در دیگر شدند، ساده انگاری است. حتی پیشنهاد کردم که بروم برای شان 
غذا خبرم تا جانی بگریند و از آن طرف شروع کنند که علی آقا درآمد: "من 
االن کوبیده خومن پایینه. یه کله باید برگردم تورنتو یه رستوران ایرانی قشنگ 
بشینم یه پرس کوبیده رو شهید کنم. قربون دستت دکرت. بگری سر این فرش 

رو سریوس به لبه پنجره خنوره. دوباره این عجوزه پیداش می شه." 
علی آقا و سریوس خیلی زود اسباب را از پنجره ها تو انداختند و کوبیده گویان 
به تورنتو رفتند اما فکر نکردند بنده و خانواده دست کم یک سال آزگار با 
متاشاگران امروز مهسایه خواهیم بود و چشم تو چشم خواهیم شد و هر 
بار مرا ببینند یاد کامیون رنگارنگی خواهند افتاد که نیش راننده و کمک 
قانون شکنش تا بناگوش باز بود و مرد مهراهشان هم - یعنی این مهسایه 

جدید - با متام وجودش با آن ها مهکاری می کرد. 

»برادران سیسرز«
پاتریکدوویت
ترمجه پیمان 
خاکسار
نشر چشمه

یکی از 
شاهکارهای سبک 
»وسرن« که 
شباهت های زیادی 
به داستان »موش ها 
و آدم ها« دارد. دو 
برادر جایزه بگری که 
یکی از آن ها تر و 
فرزتر و باهوش تر 
است و آن دیگری 
کمی دست وپا 
چلفتی و خنگ 
ولی درهنایت هر دو 
تریاندازهای ماهری 
هستند و در پی 
یک سفارش جدید 
برای دستگریی آدم 
بدها راهی بیابان 
می شوند. داستان 
طنزی پنهان دارد 
که در خود نام 
اثر هم مستر 
است. سیسرز به 
معنی خواهران در 
کنار عنوان برادران 
شوخی لطیفی را در 
خود دارد که متام 
روایت های داستان 
هم از آن برخوردار 
است. آن ها در 
ادامه سفرشان متوجه 
می شوند که آدم 
بدها درواقع خود 
سفارش دهندگان 
هستند و کسانی 
که آن ها قصد 
کشتنشان را 
داشته اند انسان های 
آزاده ای هستند  و 
با روشن شدن این 
واقعیت دو برادر 
تصمیم می گریند از 
حق طرفداری کنند. 
کتاب برنده جایزه 
بوکر است و یکی 
از خواندنی ترین 
کتاب های منتشر 
شده ا ست که با 
استقبال خماطبان هم 
روبه رو شده.

گفتوگو/آییندرویشـی

حاالت و مقامات م.امید
گفت و گو با مرتضی کاخی درباره ریشه های امید و ناامیدی

در شعر مهدی اخوان ثالث

زمانــی چــه از را »امیــد« تخلــص اخــوان هســت یادتــان 
کــرد؟ انتخــاب

در کتاب    هایــی کــه دربــاره اخــوان نوشــته ام، اشــاره کــرده ام کــه یــک 
اجنمــن ادبــی در خراســان بــوده و اخــوان در جلســات آن شــرکت 
ختلصــت  می پرســد  او  از  اشــخاص  از  یکــی  اســت.  می کــرده 
چیســت؟ پاســخ می دهــد ختلــص نــدارم. مدیــر ایــن اجنمــن ادبــی بــه 
اخــوان می گویــد »امیــد« خــوب اســت و امیــد بگــذار. اخــوان هــم 

پذیرفتــه و مهــن کنیــه را گذاشــته اســت. 

نامآنمدیرانجمنرابهخاطردارید؟
نصــرت منشي باشــي. در چنــد کتــاب هــم مــن نــام ایشــان را ذکــر 
کــرده ام. وقتــی اخــوان نوجــوان بــوده، او رئیــس اجنمــن ادبــی بــوده 

اســت. 

اخــوانتــاپایــانعمــرهــمازهمیــنتخلــصاســتفادهکــرد.
بــهخاطــرداریــدکــهخــوداخــواندربــارهایــنتخلــصحرفــیزده

ــابــهآنابــرازعالقــهکــردهباشــد؟ باشــدی
بــه خاطــر  امــا  می کــرد،  اســتفاده  ختلــص  مهــن  از  پایــان  تــا  بلــه، 
نــدارم چیــزی دربــاره ایــن ختلــص گفتــه باشــد. اخــوان البتــه نــه صرفــا 
ناامیدانــه، بلکــه شــعرهایی می ســرود کــه در شــکایت از روزگار بــود 
و ایــراد می گرفــت بــه آن. تــا حــدی کــه مــن بــه یــاد مــی آورم، در 
کتــاب »بــاغ بی برگــی« مهــه ایــن مــوارد را آورده ام و نظریــات افــراد 
خمتلــف را ذکــر کــرده ام. بعضــی معتقدنــد اخــوان ناامیــد اســت امــا 
مهــه ایــن را قبــول ندارنــد و عــده ای دیگــر خــالف ایــن را معتقدنــد. 
عقیــده خــودم ایــن اســت کــه اخــوان شــعر ناامیدانــه منی ســرود بلکــه 
مثــل دیگرانــی از شــاعران جرئــت و جســارت داشــت کــه از اوضــاع 
و احــوال زمــان ســرودن ایــن شــعرها و بــر اســاس برداشــت درســت و 
آگاهانــه اش شــعر بســراید. عــالوه 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. اخــوان بــه 
شــوخی ختلص »الف. بامداد« امحد شــاملو را چیز دیگری تعریف 

می کــرد! 

تخلــصاخــوان،امیــداســتامــابیشــتربــهخاطــرشــعرهای
ناامیدانــهاشمشــهوراســت.مثــالزمســتان،کتیبــهیــاقاصــدک.
اینهــاشــعرهاییهســتندکــهازاخــواندرذهنهــاثبــتشــدهاند
ودرعیــنحــالنماینــدهنوعــیازیــأسوناامیــدیهــمهســتند.
از آن دســت می ســرود.  نبــود کــه شــعرهایی  اخــوان  تنهــا  ببینیــد، 
شــعر  ســبک  مهــن  بــه  نیــز  دوره  آن  دیگــر  شــاعران  از  بســیاری 
می گفتنــد. مشــا حتــی در دیــوان حافــظ هــم از ایــن دســت شــعرها 
می بینیــد. اخــوان شــعرهایی کــه این گونــه نیســتند نیــز دارد. بــه طــور 
از  پــس  اخــوان در روزگاری شــکل گرفــت کــه  کلــی، شــاعرانگی 
اخــوان  بــود.  آمــده  بــه وجــود  اختناقــی کــه  بــود و آن  مــرداد   ۲۸
زنــدان  بــه  هــم  داشــت،  سوسیالیســتی  اندیشــه  آن  از  پیــش  هــم 
نــوع  ایــن  تــا آخــر عمــر هــم  بــود.  افتــاد. در جممــوع مایــوس  هــم 
یــاس و شــکایت از روزگار مهــراه او بــود. منونــه بــارز آن در شــعر 

»زمســتان« مشــخص اســت. زمانــی کــه شــعر زمســتان منتشــر شــد، 
مــن دانشــجوی دانشــگاه هتــران بــودم. ایــن شــعر متــام دانشــگاه را 
گرفته بود و کل دانشــگاه درباره آن حرف می زدند. در این شــعر، 
ضمن ترســیم فضای ســرد زمســتان، وقتی مشا آخر شــعر را خبوانید، 
اســکلت های  »درختــان  نــدارد:  زمــان  آن  آخــر  خبــش  می بینیــد 
بلورآجــن/ زمــن دملــرده ســقف آمســان کوتــاه/ غبارآلــوده مهــر و مــاه/ 
زمســتان اســت« و واقعــا زمســتان بــود. کوچک تریــن تظاهراتــی اگــر 
می خواســتیم در دانشــگاه داشــته باشــیم بــا برخــورد شــدیدی مواجــه 
می شــدمی. بــه هــر حــال جــوان بــودمی و اندیشــه هایی داشــتیم. بعــد از 
۲۸ مــرداد حاکمیــت کامــال نظامــی شــده بــود. بارهــا مــورد ضــرب و 
شــتم قــرار  گرفتیــم و ایــن شــعر کــه منتشــر شــد، روح مهــه شــاد شــد. 
ادیــب، شعردوســت و سیاست پیشــه مهــن  یعنــی زبــان متــام مــردم 
بــود. او در شــعری کــه بــه مصــدق تقــدمی کــرده، نوشــته »بــه پریحممــد 
امحدآبــادی« چــون در آن زمــان منی توانســت اســم مصــدق را بــه 
کار بــرد. آن جــا می بینیــد بــه مهراهــان مصــدق هــم محلــه می کنــد 
و می گویــد آن هــا نیــز تــو را رهــا کردنــد. در نتیجــه بــا داشــنت یــک 
اندیشه فعال و اندیشه سیاسی و ملی گویای حال و روز سیاسی 
آن زمــان بــود. مشــا ایــن موضــوع را در شــعر شــاملو هــم می بینیــد. 
نیمــا هــم بــه مهــن شــکل بــوده اســت. شــعرای دیگــری نیــز کــه بعــدا 
آمدنــد، مثــل خویــی و شــفیعی کدکنــی، هــم مهــن مضمــون را در 
شعرهایشــان آورده انــد. معمــوال شــعرهای آن هــا یک جــور بــوی یــأس 
و ناراحتــی مــی داد و بــه گونــه ای بیــان می کردنــد کــه اختناقــی وجــود 
دارد؛ به خصوص برای قشــر دانشــجو و فرهیخته و کتاب خوانده. 
مــا مهــه ایــن گرفتــاری را داشــتیم کــه حــق نداشــتیم از یــک حــدی 

بلندتــر صحبــت کنیــم یــا بیندیشــیم. 

شیوهاخواندرشعرهایعاشقانههماینگونهبود؟
اخــوان  عاشــقانه  شــعر  نظــرم  بــه  بــود.  احساســاتی  بســیار  اخــوان 
بــا مهــان مضامینــی کــه در اشــعار دیگــر شــاعران دیــده می شــود، 
نوشــته شــده اســت. مشــا بــه شــعر حافــظ و ســعدی هــم کــه نــگاه 
کنیــد، می بینیــد دم از گالیــه و ناامیــدی می زننــد. ببینیــد، مســائل 
عاطفــی در شــاعران پیچیده تــر اســت. شکســت های عاطفــی ممکــن 
اســت در آثــار شــاعران بــزرگ بیشــر بــه چشــم بیاینــد؛ هــر چنــد 
شــاعران متوســط و کوچــک هــم ایــن کار را می کننــد. گاهــی هنــگام 
صحبــت بــا معشــوق از چیزهــای کوچکــی، مثــل نــگاه نکردن هــای 
او و بی اعتنایی هــای او، ممکــن اســت دلگــری شــوند و از آن هــا بــا 
درد بیشــری یــاد کننــد. حتــی در شــعر رودکــی کــه مربــوط بــه بیشــر 
مطــرح می شــود.  مســائل  مهــن  عینــا  اســت،  پیــش  ســال  هــزار  از 
شــاعر واقعــی و بــاذوق و ســلیقه ای چــون اخــوان و هم اندازه هــای 
او بســیار حســاس هســتند و ایــن امــر طبیعــی اســت. متشــاعران هــم 
از شــاعران واقعــی تقلیــد می کننــد. مــردم عــادی هــم در گفتارهــا و 

گفت وگوهایشــان بــه این گونــه شــعر توســل می جوینــد. 

گلــهوشــکایت،حتــیحکایــتناامیــدی،درشــعردیگــران
هــموجــودداردامــاظاهــرادرشــعراخــوانبــهیــکتشــخص
ویــژهمیرســد.گویــیازحــدومــرزناامیدیهــایمرســومفراتــر

مــیرود.
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دکر شفیعی کدکنی
ه.ا سایه

مهدی اخوان ثالث
دکر مرتضی کاخی

تشـــنه در بیابان با چه 
ولعی آب گوارا می نوشـــد؟ 
مـــن هـــم بـــا مهـــن ولـــع نامه ها 

را خوانـــدم. دلیلـــش را 
منی فهمیـــدم کـــه چـــرا این 
نامه هـــا اینقـــدر بـــه جامن 

می نشـــینند؟ هدایت کجا؟ 
مـــن کجـــا؟ عجیـــب خـــود را 

خماطب نامه ها می پنداشـــتم. 
کتاب که متام شـــد یاس و 
ناامیـــدی برجـــامن غلبـــه کرد. 

عـــن کـــرم خزیـــدم در پیلـــه 
ســـرخوردگی. کلماتی که آن 

ایـــام مهنشـــینم بودنـــد اینها 
بودنـــد: "کـــه چـــی؟ کـــه چه 
بشـــود؟ چه فایده؟ آخرش 

چـــی؟..." هدایـــت یک 
مجلـــه خطرنـــاک هـــم دارد کـــه 

دوست عزیزمان 
فرهاد مشریی از 

هتران یا جای دیگر 
نوشته اند:

کاش یک مشاره 
هم درباره حرف 
مفت دربیاورید. 

حرف مفت خیلی 
زیاد است ولی 

مفتی هم نیست. 
جمانی نیست. اتفاقا 

حرف های مفت 
خیلی گران هستند 

و ما باید هزینه هایش 
را از جیب مردم 

بدهیم. تاریخ حرف 
مفت و پیامدهای 
حرف مفت را ار 

بنویسید باید مشاره ای 
خواندنی از کار 

دربیاید.

ادامه پرمی در صفحه 9 

بلــه ، ایــن مضامــن در شــعر اخــوان دیــده می شــود، 
ایــن  بــا  اســت؛  داشــته  وجــود  نیــز  او  از  قبــل  امــا 
تفــاوت کــه در شــعر قبــل از اخــوان ایــن مضامــن 
بــه شــکل کالســیک بــوده اســت. مثــال در قصیــده 
»شــب و شــراب« کــه ملک الشــعرا می گویــد: »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/ 
یــاوه دســت وزارت کــه درخــور اســت/  شــد بی تــو 
انگشــری جــم را انگشــت مجشــید/ نشــکفت اگــر 
زمانــه جانــی تــرا خنواســت/ دارم عجــب کــه بــا تــو 
بدخــوی  زمانــه  دیریســت کایــن  بیارمیــد/  چگونــه 
ســفله طبع/ بــا ســفلگان مچیــد و ز آزادگان رمیــد/ 
اصــل تناســب اســت یکــی اصــل اســتوار/ نتــوان بــه 

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...« اخــوان 
هــم مهــن مضامــن را آورده اســت امــا زبــان اخــوان 
زبــان نویــی اســت. مشــا غزلیــات »ســایه« را ببینیــد 
اســت.  دردآور  و  شــکننده  چقــدر  بعضی هایــش 
نشــات  زمســتان  شــعر   - مثــال   - ناامیــدی  پــس 
شــعر  در  اســت کــه  جامعــه  ناامیــدی  از  گرفتــه 
اخــوان انعــکاس پیــدا می کنــد. خیلــی پیــش می آیــد 
کــه مــردم ناامیدنــد و خوشــحالی در آن هــا نیســت. 
و  ناامیــدی  ســر  از  را  روزمره شــان  حتــی کارهــای 
روزمرگــی اجنــام می دهنــد. زندگــی می کننــد امــا وقتــی 
حالــی از آن هــا می پرســی، می گوینــد ای بابــا چــه 
زندگــی ای... اخــوان هــم مهن هــا را بیــان می کنــد. 
شــاعران برجســته کســانی هســتند کــه ایــن ناامیــدی و 
درد جــاری را بــا زبــان شــاعرانه بیــان می کننــد و بایــد 
هــم این طــور باشــد وگرنــه شــاعر اخــالق شــعری اش را 

رعایــت نکــرده اســت. 
بــا خــود  وقتــی شــعر زمســتان را می خوانــدم،  مــن 
ملــس  را  آن  فضــای  دقیقــا  اســت.  می گفتــم مهــن 
ایــن  بــه  را  آن  توانســته  اخــوان  منتهــا  می کــردمی. 
خوبــی بــه شــعر در بیــاورد. مهــن حــس را مــن هــم 

داشــتم اما در دمل: »ســالمت را منی خواهند پاســخ 
گفــت/ ســرها در گریبــان اســت/ کســی ســر برنیــارد 
وقتــی  را...«  یــاران  دیــدار  و  پاســخ گفــنت  کــرد 
می گویــد »مســیحای جوامنــرد مــن ای ترســای پــری 
از  اســتفاده  بــرای  )ارمنی هــا  چرکــن...«  پریهــن 
یــک مســیحی  از  او  نداشــتند(  شــراب حمدودیتــی 
در  پاســخ گوی  تــو  را  »ســالمم  می خواهــد کــه 
ایــن جامعــه  بگشــای...« یعنــی می گویــد مــن از 
و جــاری خســته ام، رنــج می کشــم و دیگــر توقعــی 
بــا مــی  ســر و کار داری و  تــو کــه  نــدارم؛ شــاید 
بتوانــی کمکــی  هســت،  وجــودت  مــی  در  گرمــی 
مــی  مضمــون  از  هــم  حافــظ  و  ســعدی  بکنــی. 
و  ســعدی  تعریــف  برده انــد.  را  اســتفاده   مهــن 
حافــظ بــرای تشــویق بــه می خوارگــی نیســت. آن هــا 

مســتی آوری  علــت  بــه  مــی   چــون  می گوینــد  نیــز 
آن  از  می شــود،  تــو  غــم  شــدن  دیــده  ســبب کــم 
ایــن مرحلــه غــم  بــا مــی،  شــاعر از  اســتفاده کــن. 
و رنــج خالصــی می یابــد و ایــن اســت کــه اخــوان 
ترســای  ای  مــن  می گویــد: »مســیحای جوان مــرد 
ســرد  ناجوامنردانــه  بــس  هــوا  چرکــن/  پریهــن  پــری 
اســت...آی.../ دمــت گــرم و ســرت خــوش بــاد/ 

پاســخ گــوی در بگشــای!«   تــو  ســالمم را 

بــهحــوادث28مــرداداشــارهکردیــد.فضــای
ناامیدانــهآنســالهادرشــعردیگــرشــاعرانهــم

بــهانــدازهاخــوانتاثیرگــذاربــود؟
ببینیــد، رضاشــاه آدم خشــنی بــود. ســرپاس خمتــاری 
بــه   )رکن الدیــن خمتــاری( کــه مدیــر کارهــای مربــوط 
جلوگــریی از خطاهــای غریحاکمانــه مــردم بــود، در 
عــن حــال کــه موزیســن درجــه یکــی بــود، بــه شــدت 
بی رحــم بــود؛ بســیار شــکنجه گر بــود. اتفاقــا او بــود 
کــه دســتور داد شــاعری مثــل عشــقی را در زنــدان 
پوســت کندنــد. رضاشــاه کــه رفــت، کمــی اوضــاع 
شــل شــد، چون پســرش تازه کار بود. کمونیســم هم 
در مهــان زمــان قــدرت یافتــه بــود. ایــن افــکار از طریــق 
عــده ای بــه جوانــان ایــران منتقــل شــد. کم کــم افــکار 
سوسیالیســتی بــه جوانــان راه پیــدا کــرد و بــه مهــن 

دلیــل آن هــا خمالفت    هایــی بــا دســتگاه ســلطنتی پیــدا 
کردنــد. حکومــت احســاس خطــر کــرد و خواســت 
اثــر  در  حــال،  هــر  بــه  بــرد.  بــن  از  را  فضــا  ایــن 
حــوادث ۲۸ مــرداد فضــای خفقــان آور شــدیدی در 
ایــران حاکــم شــد. در کســانی کــه افکارشــان بازتــر 
بــود و متایــالت سیاســی و انســانی داشــتند، یــک 
بــه وجــود آمــد. شــاملو و اخــوان  نــوع شــاعرانگی 
حاصــل مهــن دوره هســتند. حتــی توللــی هــم بــود کــه 
البتــه بعدهــا حتــت  تاثــری افــکار ســلطنت طلبانه قــرار 
گرفــت و غزلیــات بــی دردی گفــت کــه دیگــر زبانــش 
زبــان مــردم نبــود؛ زبــان خــودش بــود. نیمــا هــم بــود. 

شــماهمیشــهبــهاخــواننزدیــکبودهایــد؛بــا
آدم اخــوان میکنیــد فکــر تفاصیــل ایــن همــه

بــود؟ ناامیــدی
و  ظریـــف  پارچـــه  یـــک  مثـــل  اخـــوان  نبـــود.  نـــه، 
ابریشـــمن کـــه رنـــگ مشـــخصی دارد، بـــود. شـــاید 
نـــزد عـــوام ایـــن موضـــوع مطـــرح باشـــد امـــا بـــه نظـــرم 
قضـــاوت کننـــد.  مـــورد  ایـــن  در  منی تواننـــد  عـــوام 
از  آن هـــا  دارنـــد.  حکمـــی  چنـــن  بـــزرگ  شـــاعران 
اســـت  مـــردم  دربـــاره  شعرشـــان  و  می گوینـــد  مـــردم 
ولـــی ضرورتـــا معنـــی اش ایـــن نیســـت کـــه مهـــه مـــردم 
از  سرشـــار  اخـــوان  امضـــا کننـــد.  را  آن  زیـــر  بایـــد 
ــاعرانه  دگرگونـــی بـــود و حـــاالت عمیـــق و لطیـــف شـ
داشـــت و روحیـــه اش حتـــت تاثـــری اتفاقـــات خمتلفـــی 
کـــه می افتـــاد، تغیـــری می کـــرد. امـــا م. امیـــد ناامیـــد 
ــار  ــادی اش سرشـ ــاری عـ ــوان در زندگـــی جـ ــود. اخـ نبـ
از نکته گویی هـــای دلچســـب بـــود کـــه غالبـــا خـــودش 
می ســـاخت. می خندیـــد، می گفـــت و می شـــنید. از 
سیاســـت روز و زندگـــی عمومـــی مـــردم دلگـــری بـــود و 
صـــدای ســـاکت عمـــوم را در شـــعرش نشـــان مـــی داد؛ 
نطـــق سیاســـی  یـــا  انتقـــادی  مقالـــه  بـــه صـــورت  نـــه 
بلکـــه بـــه صـــورت شـــعر؛ شـــعر واقعـــی؛ شـــعری کـــه از 
زبانـــی آگاه و فرخنـــده نشـــات می گرفـــت. بـــه نظـــرم 
هـــر کســـی اخـــوان را ذاتـــا آدمـــی یـــا شـــاعری نومیـــد 
بنامـــد، حداقلـــش ایـــن اســـت کـــه زمـــان اخـــوان و زبـــان 

او را منی شناســـد. مهـــن و بـــس. 
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آتش و برف و مرگ
در خیابان امید 

 بهروز غریب پور
اگر سه حادثه ناامیدکننده بر سر من آوار نشده بود 
و با نریوی »امید« جان به در نرده بودم، نام این 
می شد،  هرچه  هبمن  فرهنگسرای  در  خیابان 

»خیابان امید« منی شد. 
جایگاه متاشاگران در دو سالن روباز و صحنه های 
نصب  حال  در  ما  و  بود  امتام  به  رو  آن ها 
سیستم های نوری و صوتی و صندلی ها بودمی... 
سالن های کشتار گوسفندی و گاوی با حفظ کاشی های سفید و نقاله ها 
و چنگک های محل الشه ها به رنگ سفید درآمده و قرار بود که به زودی 
اشیای موزه هنرهای منایشی به آن جا منتقل شوند و در ویرین هایی که بریون 
از کشتارگاه ساخته می شدند، قرار بگریند یا روی دیوارها نصب شوند و من 
از شدت هیجان، آرام و قرار نداشتم... داشتم نفسی به راحتی می کشیدم 
و نیمه شب بود که دل از ویرانِی آبادشده کندم و به خانه برگشتم و در راه 
خدا خدا می کردم که بتوانیم سر ساعت ُنه شب بیست و یکم شهریورماه 
مراسم افتتاح را برگزار کنیم. شاید آن شب تنها شبی بود که پس از مدت ها 
احساس آرامش می کردم... لکه ها و شتک های خون از دیوار ها پاک 
شده بود و سالن کشتار در حال خداحافظی با یک دوران طوالنی خون  
رخینت بود. ما به روز افتتاح نزدیک شده بودمی. قرارمان با مرحوم خبشی، 
راننده کارکشته کشتارگاه، ساعت ُنه صبح بود اما او سحرخیز بود و هشت 
 و نیم زنگ در را به صدا درآورد. هول و هراسان از خانه بریون آمدم و 
پرسیدم مشکلی پیش آمده؟ خندید و با هلجه گیلکی اش گفت: "نه رئیس... 
من هر ساعت که خبوامب، طبق عادت، ساعت چهار صبح از خواب 
بیدار می شوم و اول به باغچه  کشتارگاه که در آن سروها و کاج هایی را 
کاشته ام که خودم از مشال آورده ام سر می زمن، آبیاری شان می کنم و بعد 
دنبال مشا می آمی. امروز کارم زودتر متام شد و نیم  ساعتی جلوی خانه مشا 
بودم و منی دامن چرا زنگ را زدم." باغچه ای را که می گفت، پس از مرگ 
ناگهانی خبشی به نام »سروستان خبشی« نام گذاری کردمی... خواب آلوده به 
صحبت هایش گوش می دادم که ناگهان روی پل حافظ از نقطه ای حوالی 
میدان راه آهن دود عظیمی  دیدمی. خبشی گفت: "راه آهن آتش گرفته!" من 
گفتم: "شاید کارخانه ای مهان نزدیکی ها باشد." او گفت: "شاید هم یک 
انبار چوب آتش گرفته." هرچه بود، چرمت پاره شد. اما تا خیابان راه آهن 
و حتی میدان کشتارگاه تصور منی کردم مهان سالنی آتش گرفته است که 
شب قبل، آماده شدنش خیامل را آسوده کرده بود. ماشن های آتش نشانی 
آژیرکشان یا در حال بریون آمدن و یا در حال وارد شدن به کشتارگاِه 
آماده تغیریِ نام بودند. مهه جا را دود گرفته بود و زمانی که ما سر رسیدمی، 
آخرین شعله های آتش در حال خاموش شدن بودند... مجعیت مهچون 
متاشاگران یک فیلم هیجان انگیز دور تا دور کشتارگاه مجع شده بودند. خدا 
می داند که چرا من نه فریادی زدم، نه حرکتی از خودم نشان دادم و در آن 
حالت هبت زدگی به تنها چیزی که فکر می کردم، روز و ساعت افتتاح بود. 
هر کسی چیزی می گفت. یکی می گفت عمدی بوده. یکی می گفت 
جوشکارها بی احتیاطی کرده اند. اما باز من به روز و ساعت افتتاح فکر 
می کردم و به خودم می گفتم چه سهوی چه عمدی، ما باید بالفاصله 
و پس از خاموشی قطعی آتش ناامیدکننده، امیدوارانه دست  به  کار شومی 
در حالی که می فهمیدم و در چهره ها می خواندم که مراسم افتتاح به زودی 
برگزار خنواهد شد... آتش که خاموش شد، من بالفاصله وارد سالن کشتار 
شدم. باورکردنی نبود. از آن مهه سفیدی حتی یک لکه سفید به جا منانده 
بود. شب بی ستاره ای روبه رومی بود که باید دوباره مثل برف سفید می شد. 
یکی گفت: "زمان افتتاح را عقب بیندازمی. چه کسی بود، منی دامن. هر که 
بود، با نعره  من که می گفتم »نه! نه!« خاموش شد... به حاج آقا سامانی، 
سرپرست سردخانه، گفتم: "متام نریوهایتان را می خواهم." به پیمانکار نقاشی 
گفتم: "از این جا بریون منی روید و تا مهه جا را مثل روز قبل نکنید، با مشا 
تسویه حساب منی کنیم." این منطق یک آدم آتش  گرفته بود. از نریوهای 
آتش نشانی خواستم که شیلنگ های ماشن هایشان را برای شسنت دیوارها 
و سقف و کف ها وارد سالن ها بکنند. مسئول حراست، آقای عزیزی، در 
مهان حال گزارش داد که آهنگرها در حال بریدن کانال های هوا بدون توجه 
به پشم شیشه داخل کانال ها باعث آتش سوزی شده اند و عمدی در کار 
نبوده و برای آرام کردن من گفت: "خدا رحم کرد که وسایل موزه را نچیده 
بودند..." حق با او بود؛ خدا به ما رحم کرده بود. ای کاش پاک کردن آن 
مهه سیاهی و رنگ آمیزی دوباره آن سالن درندشت و نریو و حالتی که مهه ما 
داشتیم در دوره ای که خیلی ها از آن می نالند رخ داده بود؛ در عصر دجییتال 
و زمانی که هر کس که موبایلی دارد، یک فیلمردار و مستندساز است... 
سه شبانه روز کار بی امان و پلک نزدن من و سه شیفت کار، آن سیاهی 
را به دریایی از سفیدی تبدیل کرد. به دفر کارم )!( رفتم و روی قالی چرکی 
که حاال دوده هم به چرکش اضافه شده بود، دراز کشیدم. دفر کارم پست 
برقی در کشتارگاه سابق بود که ختتی چوبی داشت و یادگار نگهبانانی بود که 
شب ها کنار پست برق اسراحت می کردند و روی این ختت آن قالی چرک 
و پوسیده در انتظارم بود؛ یک قالی جادویی کنار پست برقی که اگر جرقه ای 
می زد، ختت و قالی و هر جنبده ای را زغال می کرد... بی پروا دراز کشیدم. 
دراز کشیدن مهانا و فرو رفنت به خوابی عمیق و سفید مهانا... خوابی که بوی 

سوختگی می داد، اما من امیدوارانه خوابیدم.  

سیاهمشق/کشتارگاهفرهنگ

»خالی بزرگ«
مجیله دارالشفایی
نشر نگاه
1393

»خالی بزرگ« 
اولن رمان 
دارالشفایی است 
ولی وقتی کتاب 
را در دست 
می گریید و آن را 
می خوانید فرقی 
با نوشته های 
نویسندگان 
حرفه ای در آن 
منی بینید. شاید 
دلیلش این 
باشد که خامن 
دارالشفایی با 
نوشنت بیگانه 
نبوده و سال ها 
جتربه نوشنت را در 
رمانش منعکس 
کرده. در داستان 
»خالی بزرگ« 
با روایت زندگی 
دخری متمول 
و جمرد روبه رو 
هستیم که از 
عشق های امروزی 
خسته شده است 
و به دنبال نیمه 
دیگرش می گردد 
ولی در عن حال 
با دغدغه های 
رفنت و ماندن هم 
درگری است. رمان 
نثر خوبی دارد و 
نقص های داستان 
را می پوشاند. این 
کتاب به عنوان 
یک رمان ایرانی 
توانسته برای خود 
در بازار کتاب 
جایگاه خوبی 
دست وپا کند.

داستانجلد

به ناامیدی از این در مرو

 حامد یعقوبی

روزگار ممکن است پستی و بلندی زیاد داشته باشد
اما به قول میم. امید: زندگی می گوید اما باز باید زیست

یک؛ آن جزیره، آن جزیره لعنتی که داستن هافمن فیلم »پاپیون« را توی 
خودش نگه داشت فقط یک جزیره نبود. مهه آن چیزی بود که پریمرد بعد 
از یک عمر حبس و دربه دری و تعقیب و گریز به دست آورده بود. مهه 
سهمی بود که دنیا، مثل استخوانی که جلوی سگ پرت می کنند، تف 
کرده بود توی صورت او. هافمن شبیه اسریی که با سوراخ عرق گری چرکش 
خو می گرید، طوری با آن جزیره اخت شده بود که آدم فکر می کرد 
هبشت برین را یافته است، اما واقعیت این بود که ناامیدی به بدترین وجه او 
را فریفته بود؛ ناامیدی و خستگی و سرخوردگی از هافمن موجودی ساخته 
بود که منی توانست تعریفی از آینده داشته باشد. به خاطر مهن برای او 
آن جزیره عجیب، به رخت آویز زنگ زده ای تبدیل شده بود که به هافمن 
اجازه می داد پریاهن خسته اش را روی آن بیندازد. ولی استیو  مک کوئن 
درست عکس هافمن بود. رنگ موهایش مثل دندان هایش سفید شده 
بود، اما خیلی خوب می دانست تا وقتی زنده است باید زندگی کند. او 
حواسش بود که ناامیدی از ایستادن جلوی جوخه اعدام سخت تر است، 
بنابراین با این که جزیره هافمن را دیده بود اما منی توانست به آن چوب رختی 
بی موقع قناعت کند. »قناعت« کلمه ای نبود که در ادبیات پاپیون جایی 
داشته باشد. هافمن ترجیح داد بقیه عمرش را توی آن اتاق چند در چند 
سر کند؛ در انزوای مطلق و در حماصره آن مزرعه کوچک و خوک های 
مزاحم. ولی مک کوئن دلش منی خواست از عادت و حمافظه کاری یک 
زندان دیگر برای خودش بسازد. پوست دست و صورتش از کهولت سن 
چروک شده بود ولی تصمیم گرفت دلش را بزند به دریا؛ زد و مثل سرباز 
بی چیزی که به جنگی نابرابر قدم می گذارد به استقبال تغیری رفت. این 
بزرگ ترین تفاوت مک کوئن و هافمن بود، تفاوت امید و ناامیدی. امید 
را دست کم نگریمی، می تواند کارهایی کند که از خمیله آدمیزاد خارج است. 
آندره مالرو کتابی دارد با نام »امید«؛ کتابی که مرحوم رضا سیدحسینی 
آن را سال ها قبل ترمجه کرد و از قول لوئی آراگون در مقدمه  اش نوشت: 
»امید یکی از کتاب های اساسی دوران ماست. کتابی است که در آن 
واالترین آرمان های ما در برابر دردناک ترین واقعیت ها قرار می گرید... امید 
عصاره عصر ماست، و کدام کتاب دیگر است که بتواند با آن برابری 
کند؟... مالرو واقع گرایی است که به واقعیت تعالی می خبشد...« این 
یعنی صرف نظر از خط داستانی کتاب مالرو، چیزی که باعث می شود 
این کتاب واجد چنن ویژگی هایی دانسته شود، حقیقتی است که در 
مفهوم امید هنفته است. طوری که مهدی اخوان ثالث، متخلص به امید 

با آن مهه شعر نومیدانه، در جایی می گوید:
»مرگ می گوید:
هوم! چه بیهوده!

زندگی می گوید اما
باز باید زیست،

باید زیست،
باید زیست....«

بازار حبث های  انتخابات سال ۹۲  از  قبل  یادم هست  دو؛ خوب 
فیس بوکی داغ بود. عده ای به هر دلیلی که خودشان باید جوابگوی آن 
باشند، اعتقاد داشتند شرکت در انتخابات سودی ندارد و راه اصالح 
فعال مسدود است. حتی خاطرم هست منونه چنن حبث هایی به تلویزیون 
هم کشیده شده بود و از تریبون هایی که حتت عنوان »حبث آزاد« در 
دانشگاه ها گذاشته می شود، تک و توک از این صداها شنیده می شد. 
با این حال انتخابات برگزار شد و برخالف نظر کسانی که سعی در 
تعمیم و ترویج بدبینی شان داشتند، نام کسی از صندوق آرا بریون آمد که 
شعارش تبلیغ امید بود. آن زمان اتفاقات عجیبی در داخل کشور می افتاد 
طوری که موج »روحانی مچکرمی« از یک شوخی مهگانی به یک واقعیت 
ملموس تبدیل شد. اگر تیم ملی والیبال حریف های صاحب نام بزرگ را 
شکست می داد، مردم از رئیس مجهور جدید تشکر می کردند. اگر در 
بازار اقتصادی فعل و انفعال مثبتی رخ می داد مردم شعار روحانی مچکرمی 
سر می دادند، با این که می دانستند هیچ بنی بشری خنواهد توانست ظرف 
مدتی کوتاه کار مهمی اجنام بدهد. اما واقعیت این بود که روحانی نه تنها 
در بازی روان و قدرمتندانه تیم ملی والیبال نقشی نداشت بلکه حتی هنوز 
نتوانسته بود چیزی از برنامه های اقتصادی و فرهنگی اش را در جامعه پیاده 

کند، پس چرا مردم او را مناد این موفقیت ها می دانستند؟ آن اتفاقی که در 
کشور رخ داد از کجا نشأت می گرفت؟ آیا هیچ آدم عاقلی می توانست 
بپذیرد گل قوچان نژاد به کره  جنوبی که باعث صعود ایران به جام جهانی 
فوتبال شد، مدیون حسن روحانی باشد؟ پس نقش کارلوس کی روش چه 
بود؟ آن دعوای زرگری که او با مربی کره راه انداخت و عمال مترکز هدایت 
تیم را از او گرفت، چه ربطی به رئیس  دولت تدبری و امید داشت؟ با 
این حال وقتی تیم به جام جهانی صعود کرد و مردم برای ابراز شادی 
به خیابان ها رخیتند، نام حسن روحانی مدام تکرار شد و رنگ تبلیغات 
انتخاباتی او، درها و دیوارها را پر کرد. به نظرم مهه این ها یک دلیل ساده 
داشت؛ انتخاب روحانی، صرف نظر 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 بی دلیل نبود اگر مردم به خاطر هر موفقیتی در کنار ابراز خوشحالی، 

پای حضور حسن روحانی را وسط می کشیدند.
سه؛ آیا مفهوم متعالی امید را باید به مسائل سیاسی تقلیل داد؟ قطعا 
نه، اما امید هم مثل مهه چیزهای دیگر مظاهری دارد که آرامش فضای 
سیاسی و افزایش میل به زندگی، یکی از آن مظاهر است. کسانی که 
با تاریخ اروپا آشنا باشند خوب می دانند باور این که از آن سال های 
سیاه قرون وسطی و دادگاه های تفتیش عقاید، اروپای متمدن متولد شود 
کار سختی است. منی خواهم بگومی اروپا منونه مدینه فاضله ای است 
که رویایش را فیلسوفان می پختند. اروپا و امریکا جنگ و خونریزی و 
پدرسوختگی کم نداشته است، هنوز هم دارد، اما کسانی که آن ور آب 
را مهواره تقدیس می کنند، باید بدانند دموکراسی و رفاه یک شبه به وجود 
نیامده است. اجازه بدهید این جا یک پرانتز باز کنم و توضیح بدهم 
هبر است وارد حبث های حاشیه ای نشومی. من هم خوب می دامن پشت 
شعار زیبای دموکراسی خیلی وقت ها جنگ و جدال و استعمار و تسلط 
هنفته بوده است، اما فعال کاری با این حرف ها ندارم. حرف بر سر این 
است که اگر امید به اصالح و پیشرفت نبود، دنیا روی آرامش به خود 
منی دید. اصال چرا اروپا را مثال بزمن. جامعه اشرافی و جاهلی صدر 
اسالم مثال هبری است. وقتی پیامر اسالم به رسالت مبعوث شد، 
جامعه عربی فرسنگ ها از آموزه های اسالمی و انسانی دور بود. اما 
سنت خداوند این است که از دل ظلمت نور بریون می آورد و درهنایِت 
نومیدی راهی از امید و رستگاری باز می کند. بنابراین کسانی که بر طبل 
ناامیدی می کوبند و به هر طریق می خواهند افق آینده را تریه و تار نشان 
بدهند، برخالف سنت اهلی رفتار می کنند. یک وقتی فالسفه و حکما و 
شاعران از شکست و ناامیدی حرف می زنند، حرفشان قابل فهم است. 
آن ها به سری تاریخ نگاه می کنند و آمسان دنیای مدرن را تریه می بینند، 
بنابراین چون با حقیقت جهان سر و کار دارند، گزارش درستی از زندگی 
انسان ارائه می کنند، ولو این که آن گزارش سیاه و نومیدانه باشد. در این 
وضعیت حتی اگر شبیه فیلسوف های پست مدرن مهه قواعد حاکم بر 
جهان را جاهالنه و بیمارگونه تشخیص بدهی، حرفت می تواند رنگ 
و بویی از حقیقت و درستی داشته باشد، مضاف بر این که در این 
وضعیت هم منی توان انکار کرد میل به ویرانی آن ها معطوف به بازسازی 
و بریون رفت از وضعیت نابسامان فعلی خواهد بود. اما اگر سیاستمدار 
و روزنامه نگار و مردم کوچه و بازار از ناامیدی حرف بزنند و مدام بر 
طبل شکست بکوبند، یک جای کار می لنگد. من معتقدم این دسته یا 
به منافع حزبی شان نرسیده اند یا مقرری مورد انتظار را دریافت نکرده اند. 
هر طور که فکر کنیم می بینیم وضع ما از چند سال پیش هبر است. 
آرمانی نیست، اما هبر است. تا مهن چند سال پیش حرف ما به خاطر 
سیاست های غلط دستگاه دیپلماسی، در دنیا خریداری نداشت. یعنی 
کسی به حرفمان گوش منی داد. آن زمان هم حرفمان مثل امروز درست 
و منطقی بود اما شیوه تفهیمش را نادرست انتخاب کرده بودمی. ما هنوز 
هم از ملت های مظلوم جهان باید محایت کنیم، هنوز هم می توانیم روی 
منافع ملی مان سفت و سخت بایستیم اما آن زمان، نوع گفنت حرف ها را 
آن قدر ناشیانه برگزیده بودمی که نه تنها اثری نداشتند بلکه به ضد خود تبدیل 
می شدند. حکایت قاری قرآن گلستان سعدی را البد شنیده اید. شیخ 
مصلح الدین در باب فواید خاموشی، داستان زیبا و عرت آموزی را تعریف 
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عجیـــب بـــا جـــان آدم جفـــت 
می شـــود اما متظاهرانه 
و بی معنی ســـت. خدا 

بیامـــرز از ایـــن مجـــالت زیـــاد 
دارد. مجالتی که می شـــود 
باالســـر مقاالت نقلشـــان 

کرد، توی پســـت های 
فیســـبوکی شریشـــان کرد و 
توی مباحثات سیاســـی 

با تکرارشـــان دهن طرف 
امیدوار را بســـت. او 

مملکت را به ســـطل پر 
از گند و کثافتی تشـــبیه 

می کنـــد کـــه امیـــد اصالح 
آن ابلهانه اســـت. گند و 

کثافـــت را کـــه اصـــالح 
منی کننـــد، یـــک لگـــد می 

زننـــد زیـــرش و...
ناامیدی مغناطیســـی دارد 
کـــه  مهـــه منفی بافی هـــا را 
بـــه خـــود جـــذب می کند. 

هـــر طـــرف را کـــه نـــگاه 
کنیـــد چیـــزی جـــز تایید 

ناامیـــدی منی بینیـــد. انگار 
یک باره مهه فیلســـوفان و 

شـــاعران و هنرمندان دســـت 
بـــه یکـــی می کننـــد تـــا جز 

یـــاس نگوینـــد. انـــگار عامل 
خـــودش را بـــا ناامیـــدی پـــس 
ضمریتـــان مهاهنـــگ می کند 
و در برابـــر دیدگانتـــان جـــز 

بن بســـت قرار منی دهد. 
فیلم هـــا مهـــه حـــرف از 

بی وفایی می زنند. نقاشـــان 
جز تلخی و ســـیاهی چیزی 
منی کشـــند. حتی تصانیف 

ســـرزنده ها و شـــنگوالن 
موســـیقی ایرانی هم تلخ و 
مایوس کننده می شـــود... 

یک بـــار مهـــر کـــه بـــودم حتت 
تاثـــری مهـــن جـــو ناامیدی 

خبـــط کـــردم و تیـــر زدم "مهـــه 
ســـیاهی، مهه تباهی، مگر 
شـــب ما ســـحر ندارد..." 
حاال عن ســـگ پشـــیمامن. 
خـــدای حممـــد بـــه لطـــف و 

کرمـــش عفومـــان کنـــد. روزی 
که شـــروع کردمی به درآوردن 

مهر نوشـــته بودمی ای مهر 
طلـــوع کـــن کـــه خوابیـــم مهه. 
اما باد اســـتغنای حق که 

بـــر ظاهـــر و باطنمـــان وزیـــدن 
گرفت ندانســـته مانوس 

اشـــعار و گفته هایی شـــدمی 
کـــه عـــن زقـــوم تلـــخ بودند. 

این تلخی مناســـب حمرومی 
اســـت نه برخورداری. 

وای بـــه حـــال حمرومـــان. 
جنات دهنـــده درگـــور خفته 

اســـت یعنی چه؟ چه معنی 

خواهرمان سیده زهرا 
حسینی از دماوند:

توزیع کرگدن را 
منی خواهید فکری 
برایش بکنید. من 
هر سه شنبه باید 
برای یک کرگدن 
بکومب بیامی هتران 
یا به دوستامن در 

هتران سفارش کنم 
که برامی خبرند و 
کنار بگذارند. 

اگر بشود مستقل 
شوید خیلی راحت 
می شومی چون یک 

هفته وقت دارمی 
که کرگدن خبرمی 
و گرنه اآلن اگر 
سه شنبه نرسیم 

دیگر به دستمان 
منی رسد. یک 

خواهش دیگر هم 
از مشا داشتم. مشا 
را به اسم طنزپرداز 
می شناسند. هفته 
نامه مهر موفقیتش 

را مدیون طنزپردازانی 
بود که آن وقت با 
مشا کار می کردند. 
اما حاال از از آهنا 

خری نیست. 
نه آقای زرویی 

نصرآباد می نویسند 
نه شهرام شکیبا و 
نه جالل مزینانی. 

سید رضا علوی هم 
که چند مشاره ای 

برایتان نوشت 
دیگر منی نویسد. 
این صفحه طنز 

برای کرگدن 
ضعیف است و 
باید به فکری به 
حالش بکنید. 

کرگدن مهانطوری 
که خودتان هم 
نوشته اید خیلی 

خشک و عبوس 
شده. البته از این 
حیوان توقع غری 

خشکی و عبوسی 
هم منی رود.

می کند که بد نیست یک بار دیگر آن را با هم خبوانیم: 
»ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن مهی خواند. صاحبدلی 
بر او بگذشت. گفت: تو را مشاهره )مواجب، دستمزد، 
انعام( چندست؟ گفت: هیچ. گفت: پس این زمحت 
خود چندان چرا مهی دهی؟ گفت: از هبر خدا می خوامن. 
گفت: از هبر خدا خموان. گر تو قرآن بدین منط خوانی/ 
بری رونق مسلمانی«. این حکایت را نوشتم تا بگومی 
چه روزگاری را سپری کردمی. اما حاال خیلی از قواعد تغیری 
کرده است، تغیریاتی که مشا هبر از من از آن ها آگاهید 

و الزم نیست با بازگویی شان به تکرار مکررات بپردازم.
چهار؛ از حبث دور افتادم. حرف امید و ناامیدی بود. 
واقعیت این است که در غیاب امید قدم از قدم منی توانیم 
بردارمی. فرض کنید فردوسی به جای سرودن شاهنامه، نومید 
و پریشان احوال دست روی دست می گذاشت و میدان را 
به بادجنان دور قاب چن های دربار واگذار می کرد. درست 
است که او پیش از به ختت نشسنت سلطان حممد غزنوی 
شاهنامه را شروع کرده بود اما اگر می خواست مثل باقی 
آن مجاعت زندگی کند، نه تنها حال و روز هبری داشت، 
بلکه دچار خماطرات فراوان و فقر و فاقه هم منی شد، با 
این حال با امید به حقیقتی کار شاهنامه را به پایان رساند 
که از یک دوراندیشی حکیمانه حکایت می کرد. به قول 
حافظ: ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل/ تو پس پرده چه 
دانی که که خوب است و که زشت. وعده خداوند است 
وا ما ِبأَنُفِسِهم؛ این  ُ ما ِبَقوٍم َحّتٰ یـَُغریِّ َغریِّ که إِنَّ اللََّه ال یـُ
نشان می دهد به اتفاق جهان می توان گرفت. آیه می گوید 
سرنوشت هیچ قومی تغیری منی کند مگر این که تغیری انفسی 

در آن ها روی بدهد؛ این یعنی چراغ روشن امید های بزرگ. 
یعنی راه رستگاری باز است و انسان موجودی فراموش 

شده روی کره زمن نیست.
سخن آخر را بگومی و حبث را متام کنم؛ به رغم مدعیانی 
که منع عشق کنند، عقل حکم می کند ما به آینده 
امیدوار باشیم. من به چشم دیدم کسانی که در سال 
۹۲ میلی برای حضور در انتخابات نداشتند، بعد از 
به  از  بعد  مذاکرات،  از شروع  بعد  روحانی،  پریوزی 
پایان رسیدن مذاکرات هسته ای، مثل بقیه مردم سر از 
پا منی شناختند اما کسی نبود به آن ها بگوید اگر مردم 
راه  از  شادی ها  این  بودند،  داده  را گوش  مشا  حرف 
منی رسیدند. اشتباه نکنید، من دولت را - هیچ دولتی را- 
جنات دهنده آرمانی منی دامن. چه بسا عمر دولت متام شود 
و مشکالت به قوت خود باقی باشند. حرف بر سر 
این است که ساخنت جهان کار یک شب و دو شب 
نیست، یک پروسه بلندمدت است که توان مشارکت در 
آن به امید نیاز دارد. کسی که ناامید باشد، منی تواند به 
دیگران حرکت کردن را بیاموزد؛ حرکت کردن که چیزی 
نیست، آدم ناامید زندگی را هم به خود زهر می کند 
هم به دیگران. درست شبیه کسانی که این روزها برای 
خود یک وظیفه ذاتی تعریف کرده اند و حاضر نیستند از 
آن کوتاه بیایند: ناامید کردن مردم. غافل از این که مردم 
بیشر از این که گوششان بدهکار این حرف ها باشد، به 
سوابق تارخیی خود رجوع می کنند، جایی که شاعرشان 
می گوید: به ناامیدی از این در مرو بزن فالی/ بود که قرعه 

دولت به نام ما افتد.  

 نوید محمودی

امیدها و آرزوها
توی تلویزیون موج مجعیتی را می دیدم که 
دارند تالش می کنند تا از بن سیم های 
خاردار و از بن موانع دیگری که با 
انواع و اقسام امکانات حمافظتی اجیاد 
را  و خودشان  رد شوند  بود،  شده 
برسانند به سرزمینی که از آِن خودشان 
نیست، اما احساس می کنند که در آن 

رها هستند و می توانند آن جا با آرامش زندگی کنند.
گزارشگر از زن جوانی پرسید: "برای چی از کشورتان بریون 
آمده اید و مهاجرت کرده اید؟" زن جوان گفت: "ما هیچ چیزی 
منی خواهیم. ما فقط آرامش می خواهیم. فقط می خواهیم روی 
سرمان مبب و موشک نیندازند." و تکرار کرد که ما فقط آرامش 
می خواهیم. وقتی زن گفت آرامش، به خیلی چیزها فکر کردم. 
به این که آرامش یک هدیه بزرگ اهلی است. به این که خیلی ها 
ناآرامند تا ما آرام باشیم و خیلی ها بی قرارند تا ما برقرار باشیم. 
توی مجعیت مهه جور آدمی  می دیدم؛ با ملیت های متفاوت. 
موجی از مهاجران سوری، موجی از مهاجران افغانستانی 
و موجی از مهاجران عراقی. به این فکر کردم که اروپا چند 
وقتی است نسبت به گذشته مهاجرپذیرتر شده و درهایش 
را روی آدم هایی باز کرده است که دیگر جایی برای زندگی 
کردن ندارند. بعد به این فکر کردم که کاش اروپایی ها درهای 
کشورهایشان را باز منی کردند و ای کاش از اول این اروپایی ها 
و امریکایی ها توی کشورهای خودشان می ماندند و با اسباب 
و ادوات جنگی شان برای آرام کردن سرزمن های این  مردمان به 
کشورهای آن ها هجوم منی بردند تا امروز مردمان آن کشورهای 
جنگ زده آواره نشوند. گزارشگر با پریزنی افغان حرف می زد 
که نای بلند شدن و حتی نای حرف زدن نداشت. پسرش 
می گفت که ادامه این آوارگی در آن جزیره یونانی به خاطر 
وضعیت پریزن دیگر برایشان ممکن نیست. به این فکر کردم 
که اگر مهن قدرت های جهانی که حاال از روی بشر دوستی 
مرزهایشان را برای مهاجران و آواره ها بازکرده اند گذاشته بودند، 
حاال پریزن توی خانه اش بود و می توانست به زمستانی فکر 
کند که در راه است و حلاف کرسی اش را از انباری بریون 
بیاورد و پنبه اش را دوباره بزند و دوباره بدوزدش و کرسی اش 
را علم کند و بعد پسرها و دخرها و نوه ها و عروس ها و 
دامادهایش را دور خودش مجع کند. شاید خانه اش قدمیی و 
بی رنگ بود، اما برای او خانه بود و می توانست زیر سقفش 
آرام باشد و حاال جمبور نبود در این جزیره ای که از نظر او 
نه سر داشت و نه ته، منتظر اجازه ورود به کشوری بیگانه 
باشد. پریزن به دوربن نگاه می کرد... از نگاه او می شد 
خیلی چیزها را فهمید. پریزن با حسرت به گزارشگر گفت: 
"من ُنه فرزند دارم و هرکدامشان چهار یا پنج بچه دارند و 
بعضی از بچه های آن ها هم برای خودشان بچه دارند..." 
پریزن این ها را به گزارشگر می گفت و من به این فکر می کردم 
آن هایی که به اسم آزادی و صلح به کشورها جنگ می برند، 
هیچ وقت به پریزن و نوه ها و نتیجه هایش فکر نکرده اند، آن ها 
فقط به خودشان فکر می کنند نه به هیچ کس و چیز دیگری. 
سپس چند سال بعد می آیند و جلوی دوربن های تلویزیون ها 
می نشینند و به سادگی می گویند: "ما درباره محله به فالن کشور 
اشتباه کردمی، ما باعث شدمی فالن گروه تروریست به وجود بیاید 
و..."  و توی حماسباتشان اصال پریزن هایی را که آواره کرده اند 
و سِر پریی حسرت را مهمان دل هایشان کرده اند و این مهه رنج 

را به جانشان رخیته اند، منی مشارند...
گزارشگر و دوربینش از پریزن دور  شدند و پریزن روسری 
ابریشمی سفیدش را جلوی دهانش گرفت... فکر کردم پریزن 
حرف های زیادی داشت که به صالحدید پسرش آن ها را 
نگفت. از نگاه پریزن می فهمیدم حرف هایی که پسرش به 
او زده بود، متفاوت  با حرف هایی که  مرجم می گفت 
است... حرف های پریزن از جنس درد بود؛ دردهایی که 
پسرش منی توانست آن ها را به دوربن تلویزیون انتقال دهد. 
دوربن گزارشگر مهچنان از پریزن دور می شد و روسری سفید 
ابریشمی زن به مست چشم هاش که حاال پر از اشک شده 
بود، نزدیک می شد. دوربن رفت به مست مجعیتی که تا چشم 
کار می کرد، دستشان را به توری های حمافظ آن سرزمن هایی 
گرفته بودند که یک روز دولت هایشان برای جنات مهن 
آدم های این مست توری به کشورهایشان رفته بودند... فکر 
کردم تصویر این دست ها و تصویر آن پریزن هیچ وقت از ذهنم 
بریون منی رود. پریزنی که روسری سفید ابریشمی سرش بود و 
با هلجه فارسی دری به گزارشگر می گفت ما افغان ها سرزمن 

آرامی داشتیم، سرزمن سرسبزی داشتیم... 

جانستانکابلستان
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شمشیر سامورایی هانزو 
روی تاندون

  حسین قره

سیاهمشق/روایات

راستش را خبواهید، اصال چیزی مان نبود. سرحال و قراق بودمی؛ هم 
خودم، هم والده بچه ها. فشارخون بنده مهیشه یازده روی هفت بود. عیال 
هم وقتی از دست ما به فغان می آمد، فشارش می رفت ُنه روی شش. 
یک بار حتی وسط دعوا بنده برای مظلوم منایی هم که شده، دستگاه 
فشارسنج را  آوردم، اما  دیدم نه بابا، خری نیست؛ انگار وسط آن جار 
و منجر یکی داشته توی قلبمان، به قول ما مشهدی ها، القشتک می زده؛ 
یعنی بشکن زنان برای خودش خوش بوده. البته خود مهن ماجرا دوباره 
دعوا را اوج  داد و از آن طرف، خامن از حال رفت. زودی فشارخونش را 
 گرفتیم و  دیدمی ای بابا، ُنه روی شش حتی خنواسته بشود؛ ُنه 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 می گذشت تا یکباره تب طب 
سنتی باال گرفت. آقا از در و دیوار بود که فواید جوشانده ته پیاز و آش 
لپه و دوغ پونه می رخیت. یکدفعه گذشته آریایی ما بیدار شده بود که نان 
کماج و آش اماج هبرین اشربه و اطعمه دنیا بوده، سیصد و سی و یک 
درد و مرض را رفع می کرده چرا که آن پدرجد طبیب ما قولنج مخری را 
می گرفته.  برای پخنت نان کماج باید دو مشت به هپلویش بزنی، یکی به 
کتفش، بعد هم با غیظ بکوبیش به سقف و بعد در تنور خوب حالش 
را بگریی. حاال آشش را نگفتم که دیگر خودش غوغایی است. این 
وسط ها هم یک بابایی توی تبلیغ شبکه یک و دو و سه و... سواره و 
پیاده می رفت دنبال بوعلی که راز شامپو سری ... را بگرید. بنده کمرین 
توی در و دیوار و مهسایه و دوست و آشنا در به در دنبال یک نفر بودم 
که با طب سنتی دردی را که ما منی دانستیم و منی فهمیدمی و عالئمش 

هنوز بروز نکرده بود، درمان کند. 
خامنی که مشا باشید و آقایی که مشا، دست برقضا زد و پدر مادرشوهر 
خواهر گفت آقاامید، مهسایه سه بلوک آن ور تر ما طبیب درآمد؛ آن 
هم چه طبیبی! زالو می انداخت به هر جایی که باورتان منی شود. اصال 
آدم فکرش را منی کرد از تاندون پشت پا این مهه خون بیاید. حجامت 
که نگو؛ اگر به حرف ایشان بود، هفته ای یک بار وقت حماق ماه 
وقت خوبی بود. بنده عرض کردم که البته حماق ماه، ماهی یک بار 
است که جواب گرفتم »در طب سنتی مهان هفته ای یک بار است«. 
اصال منی دانید؛ یک شوری، یک شوقی. به اجدادم قسم، یک جوری 
زندگی مان معنا پیدا کرده بود، بابای هایدگر هم منی توانست درک کند. 
صبح به صبح با چشم های وق زده، یاس فلسفی را هم زیر بغل زده، برای 
کسب انرژی خورشید که عاملگری است، از روی پشت بام از آننت مرکزی 
ساختمان باال می رفتیم روی پره هایش مثل کالغ می نشستیم که امواج 
انرژی خبش هستی را در حالی که سرمان در میان دود و بوق و شن و مه 
صبحگاهی بود، بگریمی، دریافت کنیم؛ عن بشقاب ماهواره؛ بدون نویز. 
دردسر ندهم. بنده و بانو خدمت این آقا رسیدمی و ایشان در یک نگاه 
شروع کرد به نوشنت سه صفحه آچار پشت و رو که چه خبور چه خنور، 
چه جور خبور چه جور خنور و... این برای من بود. برای بانو باز یک 
ماجرای دیگر داشت. ما این نسخه ها را برداشتیم رفتیم داروخانه که دوباره 
خود مهن آقا توش نشسته بود. نسخه ما را پیچید و به امان خدا ول کرد. 
از فردایش چشم مهسر ما تار می دید، ما خودمان هم که ویولن می زدمی. 
فشارخون ما از 17 پاین تر منی آمد. برای مادر بچه ها هم از 5 باالتر. 
حال خومبان علی الظاهر 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 رگ های متورم از حدقه می زد بریون 
و بانو هم زرد و نزار. در مهن روزها، دوستی از مشهد آمد خانه ما که 
دکرای عمومی دانشگاه مشهد خوانده بود و سال ها دور دنیا دوره افتاده 
بود تا اسرار طب گذشتگان را پیدا کند و از قضا از دانشجویان دوره اول 
طب سنتی دانشگاه هتران بود و چه و چه. تا رسید، ما خواستیم بگوییم 
آقا آنچه تو خوانده ای، ما دیده امی که یک دمنوش برایش آوردمی و برای 
شام هم دمی تاج خروس با چاشنی اطرفیل گشنیزی گذاشتیم جلویش. 
یک نگاهی به من کرد. تا خواست به زبان بیاید، بن دو کتفم را نشان 
دادم که انگار با مششریهای سامورایی هانزو قاچ قاچ شده بود. گفت: 
"چی کار کردی با خودت"؟ خواستم توضیح بدهم که انگار تا آخرش 
را خوانده بود. ادامه داد: "آقاجان، حجامت وقت دارد، فصل دارد؛ باید 
یک ماه قبلش حتت مراقبت باشی، غذایی خبوریی که وقتی حجامت 
می کنی درست از آب دربیاید. هر گیاهی برای هر فردی و طبعی صالح 
نیست. متام عالئم بالینی تو می گوید حالت خوب نیست و خرابی و 
چه و چه. این دوست سه روزی ما را به ختت بست تا از این جو و تب 
طب سنتی آمدمی بریون. فشارخون بنده دوباره شد یازده روی شش و برای 
مادربچه ها هم مهن طور. راستش از آن روزها تب های زیادی خیلی ها را 
گرفتار کرد؛ 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؛ می ترسیم دوبار فشارخومنان بچسبد به 

سقف و غزل خداحافظی را خبوانیم.   

»نرس دخرم 
کسی اینجا 
نیست« 
امحد طالبی نژاد 
قطره
1394

رمان تازه طالبی نژاد 
داستان زنی است 
که بعد از سال ها 
زندگی به عنوان 
مهسر شهید 
جمبور می شود 
واقعیت را برای 
دخرش که حاال 
دخری جوان 
شده و در پی 
کشف حقیقت 
است بیان کند. 
بیان این نکته که 
او درواقع مهسر 
شهید نیست 
و پدر دخرش 
جزو زندانی های 
سیاسی و اعدامی 
بوده است. تازه از 
این جای داستان 
به بعد است 
که آن ها تصمیم 
می گریند قر او 
را که در جایی 
نامعلوم قرار دارد 
پیدا کنند. این 
رمان که متنی 
روان و مضمونی 
پرکشش دارد به 
سیاق دیگر آثار 
طالبی نژاد- چه 
در حوزه نقد 
و چه در زمینه 
تالیف کتاب های 
سینمایی- به 
کتابی خواندنی و 
به یادماندنی تبدیل 
شده است.

عصرجدید

تفکر، آزادی، گفت و گو
گفت و گو با سیاوش جمادی درباره مفهوم امید

در سیاست و فلسفه

تاریــخمعاصــرمــانشــانمیدهــدامیدهــایمــاهمــوارهازدل
زمــان یــا ماننــددورانمشــروطه آمدهانــد. بــهوجــود ناامیــدی
وجــود اساســا اصالحــی بــرایکنشهــای فضــا انقــالبکــه
نداشــت.چگونــهمیشــودازدلایــنیــاسوناامیــدی،ناگهــان

میشــود؟ ایجــاد امیــد
البتــه مــن از زاویــه دیگــری بــه ایــن مســئله نــگاه می کنــم. امیــد وقتــی 
می توانــد توانــش را نشــان بدهــد کــه بن بســت ها، تنگنا هــا و ناامیــدی 
در حــد هنایــی خــود بــروز پیــدا کــرده باشــند. در غــری 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 رســانه ها مرتــب امیدخبشــند 
نوعــی  ایــن کار  بــا  درواقــع  می کننــد،  منتشــر  خــوش  یــا خرهایــی 
و  نومیــدی  شــرایط  بــا  مــی کننــد کــه  اجیــاد  در کســانی  ســازگاری 
بن بســت مواجهنــد، زیــرا افــرادی کــه در موقعیــت بن بســت و بــدون 
راه در رو بــه ســر می برنــد- شــرایطی کــه راه رهایــی نــدارد- دائمــا 
بــرای رهایــی و تغیــری وضــع موجــود دســت و پــا می زننــد. امــا اگــر 
بــرای حفــظ وضــع موجــود امیدهــای کاذب داده شــود، امیــد می توانــد 
اگــر  انتزاعــی اســت و  یــک کلمــه  امیــد  پیــدا کنــد.  کارکــرد منفــی 
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. 
بی حرکتــی و کلبی مســلکی بــه اصطــالح متــداول در فلســفه یونــان، 
یعنــی انســانیت و سیاســت زدودگِی گســرش یافته میــان مردمــی کــه 
می تواننــد پتانســیل خوبــی بــرای رهایــی باشــند. اگــر امیــد رهایی خبــش 

نباشــد بــه ضــد امیــد تبدیــل می شــود.
وجــهتمایــزامیــدکاذبوامیــدرهاییبخــشچیســتوچگونــه

امیــدکاذبمیتوانــدبــهامیــدرهاییبخــشتبدیــلشــود؟
بــا تفکــر. البتــه این کــه خــود »تفکــر چیســت« هــم حبــث دیگــری 
اســت. چنان کــه واژه تفکــر در زبان هــای خمتلــف بــه معنــای شــعور 
و وجــدان هــم بــه کار مــی رود. مــا یــک خــرد عملــی دارمی و در عــن 
حــال مفهومــی بــرای دیــن دارمی بــه معنــای قــوه ای کــه خــری و شــر را 
از هــم متیــز می دهــد. اگــر تفکــر بــرای مــا خــری و شــر را از هــم متیــز 
ندهــد، از بــریون ایــن کار را برامیــان خواهنــد کــرد. از شــرایط تفکــر، 
خودبنیــاد بــودن اســت و اگــر خودانگیختگــی و فکــر دربــاره جهــان 
باشــد، آن گاه خــود، تصمیــم می گرینــد و خــری و شــر خــود را خــود 
تشــخیص می دهنــد، نــه این کــه مرجــع بریونــی بــرای آنــان تشــخیص 
بدهــد. )بــه بــاور مــن، بایــد در تــز یازدهــم معــروف فلســفه کــه تاکنــون 
فیلســوفان بــه تفســری جهــان پرداخته انــد و حــال موقــع تغیــری 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 می توانــد واژه ای 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 می کنیــم کــه بــه مــا مربــوط نیســت. این هــا می توانــد موضــوع 
از رویارویــی  اســت کــه  زنــده ای  تفکــر موضــوع  امــا  باشــد،  حبــث 
تاریــخ  می دانیــم  چنان کــه  می شــود.  آغــاز  مــا  پریامــون  مســائل  بــا 
تفکــر در برابــر تاریــغ تعصــب قــرار دارد.  چنــان کــه ســقراط کــه بــه 
یــک شــخصیت منادیــن در تاریــخ تفکــر تبدیــل شــده، در کوچــه و 
خیابان هــا بــود کــه دربــاره امــور فــردی و زندگــی ســخن می گفــت، 
نــه در مــدارس در بســته. بــا برانگیخــنت قــوه تفکــر و اندیشــه دربــاره 
حــوادث و رخدادهــای پریامومنــان، یــک گام بــزرگ برداشــته می شــود؛ 

ایــن گام وقتــی می توانــد برداشــته شــود کــه فضــای عمومــی عــاری از 
تــرس و امکانــات در حــد برابــر باشــد. ایــن مشــکلی اســت کــه امــروز 

تفکــر را هتدیــد می کنــد. 
فضــای  اصــال  خاورمیانــه کــه  و  توســعه  حــال  در  در کشــورهای 
عمومــی وجــود نــدارد؛ در جهــان هــم بــا مســئله بانک هــای جهانــی- 
یعنــی مهان هایــی کــه ۵۰درصــد ثــروت جهــان را در اختیــار دارنــد- 

تفکــر دارد بــه مســت الیگارشــی حرکــت می کنــد. 
دراینشرایطامیدازکجاآغازمیشود؟

از این جــا کــه مــن و مشــا بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــیم. درواقــع از 
جایــی شــروع می شــود کــه موانــع از بــن بــرود. منظــور از تفکــر یــک 
بــه وجــود آوردن  دقیقــا  بلکــه  نیســت،  انفــرادی جمــرد  انتزاعــی  امــر 
ســوژه ای اســت کــه خودبنیــاد فکــر کنــد و بــه قــول امروزی هــا در یــک 

فضــای بیناســوژه ای قــرار داشــته باشــد. 
باوجــوداینهــا،مثــالدرتاریــخمشــروطهشــاهدیمکــهاساســا
امیــددریــکفضــایناامیــدیویــاسبــهوجــودآمــدهاســت.ایــن

چگونــهقابــلتحلیــلاســت؟
ارنســـت بلـــوخ سرگذشـــت عجیبـــی دارد کـــه بـــد نیســـت بـــه آن اشـــاره 
شـــود، زیـــرا او یکـــی از کســـانی اســـت کـــه می توانـــد بـــه حبـــث مـــا 
در  بلـــوخ  امیـــد«.  »اصـــل  نـــام  بـــه  دارد  او کتابـــی  کمـــک کنـــد. 
جنبـــش دانشـــجویی ســـال ۱۹۶۸ هـــم بســـیار اثرگـــذار بـــود. ارنســـت 
ــه  ــازی بـ ــان نـ ــع جنـــگ جهانـــی دوم از آملـ ــود و موقـ ــودی بـ بلـــوخ یهـ
ســـوئیس رفـــت و از آن جـــا بـــه اتریـــش )چـــون در مهـــه جـــا آملان هـــا 
بـــه دنبـــال او بودنـــد( و ســـپس بـــه امریـــکا رفـــت و در بدتریـــن شـــرایط 
ناامیـــدی ایـــن اثـــر دربـــاره امیـــد را نوشـــت. بلـــوخ چپ گـــرا بـــود و 
بعـــد از جنـــگ بـــه آملـــان شـــرقی بازگشـــت. روشـــنفکرانی چـــون او 
در دوران تـــریه و تـــاری بـــه تفکـــر دربـــاره امیـــد پرداختنـــد؛ از یکســـو 
ــد  ــه دموکراســـی را هتدیـ ــود کـ ــای مالـــی بـ ــه گذرهـ ــال جتربـ ــا در حـ اروپـ
می کـــرد و بـــه مســـت الیگارشـــی می رانـــد و از طرفـــی در بلـــوک شـــرق 
نیـــز نظـــام متامیت خـــواه شـــوروی حکمفرمـــا بـــود کـــه در آن حـــزب 
حـــرف اول را مـــی زد. در ایـــن ســـال ها بلـــوخ یکـــی از افـــرادی بـــود 
کـــه بـــه »فیلســـوف امیـــد« معـــروف بـــود. او در کتـــاب خـــود کـــه 
آن را بـــا پدیدار شناســـی هـــگل متناظـــر کـــرده-   مهـــان تفکـــر هگلـــی 
کـــه ذهنیـــت و عینیـــت پیوســـته و چهـــره ژانوســـی وار یـــک روح و 
واقعیتنـــد- امیـــد را در تاریـــخ قصه هـــا و روایت هـــا بررســـی می کنـــد. 
او می گویـــد کـــه در قصه هـــای تارخیـــی، اســـطوره ای یـــا در قصه هـــای 
پریـــان هـــم عناصـــر رهایـــی خبـــش هســـت، حتـــی در دیـــن و فلســـفه 

هـــم عناصـــر رهایی خبـــش وجـــود دارد.
طـــور  ایـــن  دیگـــر،  زاویـــه  یـــک  از  و  می گـــریم  او کمـــک  از  مـــن 
می گـــومی کـــه در فرهنـــگ مـــا کـــه در گذشـــته فرهنـــگ عقب افتـــاده ای 
بودنـــد،  عناصـــر و  بی ســـواد  مـــردم  اغلـــب  بـــه حســـاب می آمـــد و 
شـــاید  امـــروز  مثـــال  می شـــود.  دیـــده  خبشـــی  رهایـــی  ظرفیت هـــای 
آزادی بـــه عنـــوان یـــک مســـئله ناگزیـــر بـــرای مـــردم درنیامـــده باشـــد، 
یعنـــی اگـــر فـــرد یـــک شـــغل و معیشـــت کافـــی داشـــته باشـــد،  بـــه ایـــن 
آســـانی ها بـــه ایـــن  موضـــوع منی رســـد کـــه روح و اندیشـــه بایـــد آزاد 
باشـــد. امـــا عدالتخواهـــی و عدالتجویـــی از دیربـــاز در جامعـــه مـــا 
بـــوده و جنبـــه هستی شـــناختی هـــم داشـــته اســـت. یعنـــی ایـــن طـــور 
نیســـت کـــه بگوییـــم در برهـــه ای از تاریـــخ بـــوده یـــا در برهـــه دیگـــری 
نبـــوده اســـت و یـــا آزادی تنهـــا در مدرنیتـــه بـــوده اســـت. بلکـــه تارخیـــی 
پشـــت مـــردم بـــوده کـــه گرچـــه بـــا متـــام وجـــود ظلـــم و ســـتم دســـتگاه های 
حکومتـــی را ملـــس می کردنـــد، امـــا ایـــن پتانســـیل در جامعـــه مـــا وجـــود 
داشـــت. عـــده ای هـــم کـــه بـــه اروپـــا رفتـــه بودنـــد ایـــن پتانســـیل های 
رهایی خبـــش را از آن جـــا گرفتنـــد و عـــده ای نیـــز ایـــن ظرفیت هـــا را در 

 علی گلستان

سیاوشجمادیدرمیانکتابخوانهابهخصوصآنهاییکهدلدرگروادبیاتوفلسفهدارند،نامیآشناست.
آقایجمادیترجمههایزیادیازآثارفلسفیمهمداشتهامادرسالهایاخیرنامشباکتاب"هستیوزمان"مارتینهایدگر
گرهخوردهاست.چندروزپیشباآقایجمادیتماسگرفتیموتوضیحدادیمکهمیخواهیمدربارهمفهومامیدباایشان
مصاحبهایانجامبدهیم.میدانستیمطبقمعمولسرشانشلوغاستومشغلههایبسیاریدارند.بااینحالبابزرگواری

پذیرفتندوزمانیرابرایانجامگفتوگوتعیینکردند.آنچهمیخوانیدنتیجهیکگفتوگوییکساعتهاست.
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رفیق خوب وخواهر 
گرامی مان بدری 
تنکابنی از هتران 

نوشته اند:

سالم بر كرگدن عزیز
خیلی به مشا غبطه 

می خورم. واقعًا 
خوشا به احوال تان. 
آن قدر با آدم های 
گوناگون ، از عامی 
گرفته تا با سواد، از 
فرهیخته تا غری آن 
سرو كله می زنید 

كه عنوان كرگدن با 
آن پوست معروفش 
كاماًل برازنده ی تان 

می شود. 
1- مشاره را به 

جای مشارهرا
2- باقیات 

صاحلات به جای 
باقیات صاحلت

3- ضد مدرنیته به 
جای ضد مدنیته و 
شاید هم به جای 

ضد مدنیت
4- حمراب به جای 

مهراب
5- سهل ممتنع به 
جای سهل و ممتنع

ادامه پرمی در صفحه 13 

می تواند داشـــته باشـــد؟ چه 
نوری در دل ما روشـــن 
می کند؟ شـــاید بگویید 

وظیفه شـــاعران این نیســـت 
که نوری در دل ها روشـــن 
کنند. شـــاعران که پیامران 

نیســـتند. آهنـــا تنهـــا بازگو 
کننـــده کلماتـــی هســـتند که 
بیـــش از هـــر کلمـــه دیگـــری 
در عامل می شـــنوند. البد 

شـــاعر از اهل ملکوت 
اســـراق مسع کرده و این 
تعبـــری را از آهنـــا دزدیـــده. 
اصـــالح کنـــم؛ وام گرفتـــه. 

بدیلـــش را کافـــکا هـــم گفتـــه: 
منجـــی خواهـــد آمـــد، یک 

روز پس از واپســـن روز...
ایـــرج مـــریزا قبـــل از مردنـــش 

فرهنـــگ اســـالمی پیـــدا کردنـــد. بـــه مهـــن دلیـــل وقتـــی 
ناامیدکننـــده  بســـیار  می نگـــرمی کـــه  بـــه گذشـــته هایی 
مشـــاهده  را  آزادانـــه  تفکـــر  از  اثـــری  اســـت، کمـــر 
بـــاز می بینیـــم کـــه در   مهـــان شـــرایط   امـــا  می کنیـــم، 
پتانســـیل های رهایی خبـــش وجـــود داشـــته اســـت. از 
ســـوی دیگـــر، در گذشـــته های دور تـــر، ایـــران مـــدام 
در معـــرض تاخـــت و تـــاز بـــوده و ایـــن ســـتم را حـــس 
می کـــرده اســـت. جالـــب ایـــن  اســـت کـــه مشـــاهده 
می کنیـــم هیچ کـــدام از آن هـــا منی تواننـــد کاری اجنـــام 
دهنـــد و در ایـــن صـــورت  اســـت کـــه امیـــد می بندنـــد، 
بـــه تقدیـــر و گذشـــت زمـــان. چنـــان کـــه   امـــا امیـــد 
ســـعدی می گویـــد: »عمـــری دگـــر ببایـــد بعـــد از فـــراق 
مـــا را/ کایـــن عمـــر صـــرف کـــردمی انـــدر امیـــدواری«. 
می بینیـــم ســـعدی امیـــد را بـــه جهـــان دیگـــری موکـــول 
کـــرده اســـت. یـــا زمـــان محلـــه مغـــول بـــه ایـــران می بینیـــم 
کـــه ســـیف فرغانـــی می گویـــد: »هـــم مـــرگ بـــر جهـــان 
مشـــا نیـــز بگـــذرد/ هـــم رونـــق زمـــان مشـــا نیـــز بگـــذرد/... 
آن کـــس کـــه اســـب داشـــت غبـــارش فـــرو نشســـت/ 
گـــرد ســـم خـــران مشـــا نیـــز بگـــذرد/... در مملکـــت چـــو 
غـــرش شـــریان گذشـــت و رفـــت/ ایـــن عوعـــو ســـگان 
مشـــا نیـــز بگـــذرد...« هنـــوز کـــه هنـــوز اســـت ایـــن شـــعر 
دســـت بـــه دســـت می شـــود، امـــا ایـــن تفکـــر نیســـت 
یـــا تفکـــر در ایـــن شـــعر نیســـت زیـــرا اگـــر تفکـــر بـــود، 
بایـــد وضعیـــت را حتلیـــل می کـــرد. امـــا این جـــا امیـــدی 

ــد  ــه وجـــود دارد، ضدامیـــد اســـت؛ یعنـــی می خواهـ کـ
بگویـــد باالخـــره مهـــه چیـــز می گـــذرد. ایـــن درحالـــی 
مســـلط  دیگـــر کســـانی کـــه  ســـوی  در  اســـت کـــه 
برایشـــان  امـــر  ایـــن  تنهـــا  شـــاهان-  یعنـــی  بودنـــد- 
امهیـــت داشـــت کـــه تـــا موقعـــی کـــه زنده انـــد، حلظـــات 
پـــا گذاشـــنت روی  بـــا  لـــذت و مهـــراه  زندگـــی را در 

وجدانشـــان ســـپری کننـــد. 
جهانبهسمتامیدپیشمیرودیاناامیدی؟
در  زیــرا  بدهــم  را  ســوال  ایــن  جــواب  منی تــوامن  مــن 
جایگاهــی نیســتم کــه دربــاره آینــده تاریــخ نظــر بدهــم. 
بــا ایــن حــال، حــرف آغازینــم را تکــرار می کنــم کــه 
ناامید تریــن  بــه  بتوانــد  دارد کــه  وقتــی کارکــرد  امیــد 
اشــخاص قــدرت حرکــت بدهــد، وگرنــه امیــد دادن 
بــه جامعــه کلبی مســلک در معنــای فلســفی آن، یــا 
گفــنت این کــه مشــکالت جزئــی اســت، یــا امیــدی 
کــه رســانه ها بــا هــدف حفــظ ســاختار وضــع موجــود 

تزریــق می کننــد، ضــد امیــد اســت. 
قــدرت  اروپــا  در  فاشیســم  ۱۹۳۳ کــه  ســال  در 
آزادی  ســرکوب  نشــانه های  جــا  مهــه  و  می گــرید 
دیــده می شــود، جامعه شناســی بــه نــام کارل ماهنــامی 
نــام  بــه  مقالــه ای  در  ماهنــامی  اتوپیــا.  دربــاره  کتابــی 
انســان ها  تقدیــر  »دموکراتیزاســیون روح« می نویســد 
سیاســی،    حیــات  در  فقــط  جدیــد،  نــه  عصــر  در 
بلکــه در حیــات فکــری و حقیقــی دموکراتیزاســیون 

شــعله  زمــان  هــر  کــه  االن  می گویــد  و  اســت. 
دیکتاتــوری از هــر گوشــه اروپــا برخاســته، ایــن حــرف 
عجیــب بــه نظــر می رســد، امــا حتــی ایــن فاشیســت ها 

دارنــد. دموکراســی  پتانســیل   نیــز 
هرچـــه  مســـت  بـــه  جهـــان  می تـــوان گفـــت  بنابرایـــن 
پیـــش  دموکراســـی  و  شـــدن  دموکراتیـــک  بیشـــر 
بـــا  آینـــده  در  اســـت کـــه  پتانســـیل  ایـــن  مـــی رود. 
می شـــود  مواجـــه  دموکراتیـــک  ضـــد  قدرت هـــای 
در  خبشـــی  و  اســـت  غـــرب  خـــود  در  خبشـــی  کـــه 
خاورمیانـــه. اکنـــون در خاورمیانـــه مســـئله بنیادگرایـــی 
تبدیـــل  مهمـــی  معضـــل  بـــه  فرقـــه ای  جنگ هـــای  و 
ــه ایـــن مشـــکل  شـــده اســـت. تعبـــری کـــردن این کـــه مهـ
کار آن هاســـت چیـــزی را حـــل منی کنـــد. بـــر فـــرض 
کـــه آن هـــا کارگردانـــی می کننـــد،   امـــا اگـــر در صحنـــه 
کســـی نباشـــد کـــه بـــرای آن هـــا بـــازی کنـــد، کارگـــردان 
خلـــع ســـالح می شـــود. اگـــر جهـــل نباشـــد، امـــکان 
بنابرایـــن  اســـتفاده کننـــد.  بتواننـــد  آن هـــا  نـــدارد کـــه 
ذهنـــی،  نظـــر  از  این کـــه  جـــز  نیســـت  راهـــی  هیـــچ 
آگاهـــی رو بـــه پیـــش مـــی رود و جهـــل رو بـــه پـــس. 
ــر ایـــن مســـری مقاومـــت  ــواره در برابـ ــا مهـ هرچنـــد آن هـ
می کننـــد. بـــه عنـــوان کســـانی کـــه در قلمـــرو عمومـــی 
قـــرار دارمی، بایـــد تـــالش کنیـــم فضـــا باز تـــر شـــود و 
شـــرایط گفت و گـــو فراهـــم شـــود و از مهـــه مهم تـــر 

آزادی تبـــادل افـــکار مهیـــا شـــود. 
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صبح یک روز پاییزی
 هارون یشایایی

سیاهمشق/بادوستبهسرشد

ســحرهای پاییــز هتــران حــال و هــوای خوشــی 
دارد. اگــر ســحرخیز باشــی یــا بــه هــر دلیــل 
جمبور شوی ساعتی قبل از سر زدن آفتاب از 
خانــه بــریون بزنــی و خــواب را از ســر بــریون 
کنی، روز خوبی را شروع خواهی کرد. هنوز 
هــم ســحرها نســیم خنــک پاییــزی کوچه هــای 
باریــک حمــالت جنــوب هتــران را طــی می کنــد 
و از بلندی های الرز و توچال مهیشــه پیدا تا دشــت های ورامن و 
حمــالت قدمیــی شــهر ری بی دریــغ می گــذرد و از آن جــا تــا دریاچــه 

منک و فالت قم دامن می گسراند. 
ســعادتی اســت اگــر بتوانــی ســحرهای پاییــز هتــران را بــرای عبــادت 
جتربــه کنــی. مــن دوران نوجوانــی خــود را مهــراه بــا بــرادر بزرگ تــرم کــه 
سرپرســتی خانــواده مــا را بــه عهــده داشــت، چنــن ســعادتی را جتربــه 
کــرده ام. در جمموعــه فرایــض دینــی یهودیــان چهــل شــب هســت کــه 
آن را شب های »سلیحوت« می گویند؛ به معنی شب های راز و 
نیاز با خداوند. در این شب ها در کنیسا مناجات عارفانه به زبان 
فارسی یا عری در ستایش خداوند و حتسن جهان هستی و صلح 
و عدالت، عموما از کتاب »مزامری داوود« خوانده می شد. این که 
می گــومی خوانــده می شــد، بــرای آن اســت کــه ایــن روزهــا ایــن مراســم 
به قدری چکشی و سرهم بندی برگزار می شود که هیچ شباهتی به 
گذشــته ندارد. این مراســم چهل ســحری مشــغله ای دوست داشــتنی 
برای کســانی اســت که مهت ترک خواب و توســل به حق را داشــته 

باشند. 
به وقت ســحر کوچه های حمله ما در مرکز عودالجان هتران آن قدر 
روشــنایی داشــت کــه جلــوی پاهامیــان را ببینیــم تــا بــه مقصــد برســیم. 
معموال قبل از ما چند نفری رسیده بودند و منتظر بقیه می ماندند. 
هــر چنــد ایــن مراســم مردانــه بــه نظــر می رســید، ولــی مهیشــه چنــد زن 
خانــه دار در حاشــیه می نشســتند و ضمــن گــوش دادن بــه دعاهــا، 
مساور را آماده می کردند تا در پایان مراسم منازگزاران صبحانه خود 
را که لیوانی چای و چند تکه نان خوشگوار بود، خبورند و با عجله 

بــه کار روزانــه خــود برســند. 
کنیسایی که ما به آن جا می رفتیم در مرکز حمله قرار داشت و آن 
را »کنیسای خاله« می گفتند. با آن که کنیساها به نام بزرگان 
دین یا واقفن، مهواره مردانه بود، منی دامن چرا نام این کنیسا را خاله 
گذاشته بودند. از هر کس می پرسیدی چرا،  چیزی می گفت که به 
گفته سایرین شباهتی نداشت. پیش مناز کنیسا، ابراهیم آقا، مردی بود 
میانسال و خوش آواز که او را »ابراهیم غزخلوان « می گفتند. صدایش 
با طنن و آهنگی که داشت، از دور به گوش می رسید و مردم را 
به حضور در مراسم دعا دعوت می کرد: »خروسان سحر خواندند 
یارب یارب/ تو در خوابی چه می دانی/ او می داند که بیدار است/ 
دال گوید که برخیزی/ هوا گوید دمی دیگر/ هوا را پشت پایش زن 
که وقت محد جبار است«. با این اشتیاق مهیشه در مراسم حاضر 
بودمی. بیشر روزها برادرم الزم بود هرچه زودتر به حمل کارش برسد و 
مراسم متام نشده، لقمه نانی به دندان می کشید و چای داغ را هول 
هولکی فرو می داد. من تنها به خانه برمی گشتم و کتاب ها و وسایل 

مناز را که در کیسه خمصوص بود، با خود به خانه می بردم. 
بعضــی روزهــا بچه هــا مهدیگــر را پیــدا می کردنــد و بــازی و ســرگرمی 
در فضــای کوچــک میــدان حملــه پــا می گرفــت. آن روزهــا داشــنت 
توپ برای ما شــدنی نبود. اگر توپی روی زمن می غلتید، پارچه ها 
گلوله شــده ای بــود کــه در برخــورد بــا پــای بچه هــا بــه جســمی ســفت 

و ســنگن بــدل شــده بــود. 
در یکــی از ایــن روزهــا، بعــد از برگشــنت از کنیســا، بــازی بــا بچه هــا را 
شــروع کــردمی. کیســه مذکــور را در گوشــه ای روی پیش آمدگــی دیــوار 
جمــاور میــدان گذاشــتم و مشــغول بــازی شــدم. بــا متــام شــدن بــازی، 
خسته و عرق کرده سراغ کیسه وسایل دعا رفتم ولی هرچه گشتم، 
از آن خری نبود. نگران شدم. کم کم بچه ها به خانه هایشان رفتند 
و من تنها و گریان، ترســان از تنبیه برادرم، دنبال کیســه می گشــتم. 
جســت وجوی کوچــه بــه کوچــه فایــده ای نکــرد. ناچــار بــا ناامیــدی بــه 
خانه برگشــتم. مادرم که نگران شــده بود، حامل را پرســید. بی کم و 
کاســت برایش تعریف کردم. با خونســردی گفت که به درد کســی 
منی خورد و هر کس برده، می آورد ســر جایش می گذارد و برادرم را 
راضــی کــرد چیــزی نگویــد. بــرادرم وســایل منــاز را دوبــاره رو بــه راه کــرد و 

ما از مجله سحرخیزان حمله باقی ماندمی. 
ســال ها از آن واقعــه می  گــذرد و حملــه مــا تغیــریات بســیاری پیــدا کــرده 
ولی نوبت خراب کردن آن دیوار هنوز نرســیده اســت؛ شــاید بســاز 
بفروش هــا نتوانســته اند یــا ماموریــن حفــظ بافت هــای فرســوده هنــوز 
فرصــت نکرده انــد و دیــوار مهچنــان پــا برجاســت... حــاال بعــد از 
گذشــته ایــن مهــه ســال، بــه محــداهلل، مــن بــرای خــودم پریمــردی شــده ام 
جزو شیوخ کرگدن. با وجود این، هر وقت از میدان حمله می گذرم، 
باز هم نگاهم به آن دیوار و پیش آمدگی اش می افتد ولی کیسه را 

پیــدا منی کنــم. آن را ســر جایــش نگذاشــته اند... 

»میشائیل کلهاس« 
و سه داستان دیگر
هاینریش فون 
کالیست
ترمجه حممود حدادی
نشر ماهی

داستان اشراف زاده ای 
است که یاغی 
می شود. خیلی شبیه 
داستان هایی است 
که قبال شنیده امی. 
حتی منونه های ایرانی 
آن را. قهرمانی که 
از دل طبقات نیمه 
ثرومتند برمی خیزد و 
درهنایت به قهرمان 
مردم فقری تبدیل 
می شود. هرچند که 
گاهی جمبور می شود 
با تندروی هایی که به 
نام او اجنام می شود 
برخورد کند و در 
برابر قدرت های حملی 
که او را شورشی 
می نامند از خود 
دفاع کند. درهنایت 
حرکت او به انقالبی 
منجر می شود که 
خودش هم انتظارش 
را ندارد. البته این 
قصه آملانی قرن 
شانزدمهی خیلی 
پرکشش و خواندنی 
از کار درآمده، 
 طوری که فرانتس 
کافکا آن را در 
یک جلسه تا آخر 
خوانده است و 
هرمان هسه هم از 
آن بسیار تعریف 
کرده. ترمجه آقای 
حدادی مانند باقی 
کارهایشان روان 
و سلیس است و 
تسلطشان به زبان 
آملانی اعتماد خواننده 
به منت را فراهم 
می کند.

رسالهایکوچکدربارهفضیلتهایبزرگ

قاتالن امید دشمنان سیاستند
دلیل برای ناامیدی تا دلتان بخواهد هست

ما برای زنده ماندن به امید نیازمندیم
 ثمینا رستگاری

قدرت امید بیشر است یا ناامیدی؟ امید سازنده تر 
است یا ناامیدی؟ امید منطقی تر است یا ناامیدی؟ 
کدام یک آسان تر است؟ به راه بادیه رفنت شرط عقل 
انتخابی  است یا نشسنت باطل؟ نشسنت باطل 
عقالنی تر نیست وقتی مهه شواهد و قراین از بیهودگی 
راه بادیه می گویند؟ آیا ما قادر به انتخاب میان امید 
و ناامیدی هستیم یا به یکی از آن ها حمکوم شده امی؟ 
جواب این سوال ها به آسانی خود سوال ها نیستند. عاملان بسیاری به این 
سوال ها اندیشیده اند و هر کدام پاسخی برای آن یافته اند و یا متام عمر خود 
را برای یافنت پاسخ آن تالش کرده اند. ناکجاآبادهای بسیاری ساخته اند و 
آدم های بسیاری برای حتقق آن ناکجاآبادها زیسته اند و مرده اند. حتی 
بدبن ترین فیلسوفان دغدغه ای برای تصویر دنیایی روشن داشته اند که با دنیای 
تاریک امروز تفاوت دارد. هر آین و دین و مکتبی بسته به میزان امیدی که 
در انسان ها خلق کرده پایدار مانده است. امید به جامعه ای بی طبقه، امید به 

برابری، امید به آزادی، امید به رستگاری و...
در عن حال هر کسی به میخی حمکم برای بسنت بندهای امیدش نیاز دارد. 
در دنیایی که صفحات تارخیش پر است از جنگ و نابرابری و بی عدالتی، 
برای آدمی که می داند علی رغم مهه تالش ها روزی باید زیر خاک سرد خبوابد 
و برای مهیشه از این دنیا برود، هبانه ای برای امیدوار بودن الزم است. سنگ 
بنایی مستحکم که در برابر این سوال خیام که »از آمدن و رفنت ما سودی 

کو؟ وز تار امید ما پودی کو؟« دود نشود و به هوا نرود.
گادامر فیلسوف برجسته آملانی چند روز قبل از مرگش در مصاحبه ای 
می گوید فقط از یک مجله می تواند بی هیچ حمدودیتی دفاع کند. آن 
مجله ای که بعد از 102 سال کسی مانند گادامر می خواهد به عنوان 
تنها باور زندگی اش بر زبان بیاورد چه بود؟ »انسان ها بدون امید منی توانند 
زندگی کنند«. او ریشه این باورش را توانست تا اسطوره های یونان پیدا 
کند. طبق این اسطوره ها انسان ها در ابتدا مهچون کرم هایی درون غارها 
زندگی می کردند و مرگ خود را انتظار می کشیدند اما پرومته، آگاهی 
آن ها از زمان مرگشان را گرفت و در عوض امید به زیسنت را به آن ها 
خبشید. بعد از آن بود که از غارها بریون آمدند، خانه ساختند، برای هبر 
کردن این دنیا کار کردند و هنایتا هم مردند. درهنایت مهان اتفاقی افتاد که 
اگر در غار مانده بودند هم می افتاد؛ مرگ. اما آنچه در این میان باعث 
شد انسان از غار بریون بیاید و مهه آنچه را می دانیم بسازد امید بوده 
است. درست در مهن جاست که امید به سیاست وصل می شود، البته 
اگر سیاست را تالش برای هبر کردن جهان بدانیم. شاید چنن درکی از 
سیاست برای ما خیلی سخت باشد. سیاست برای اغلب ما سبقت در 
کاله گذاشنت بر سر دیگران معنی می دهد، این که آن قدر هنرمندانه مردم 
را فریب دهی که با طیب خاطر و رضایت باطن امکان چاپیده شدنشان 
را به تو تقدمی کنند. آیا مهه گری بودن این معنی دلیل خوبی برای فراموش 

کردن معنای واقعی سیاست است؟
مجله معروفی وجود دارد که می گوید سیاست به وجود آمد چون انسان ها با 

هم موافق نبودند. یعنی سیاست اخراع بشر برای حل اختالف نظرهایش بود؛ 
حل اختالف نظرها برای تبدیل کردن جهان به جایی که قابل زیست انسان 
باشد. مهه هنادهای سیاسی با چنن کارکردی به وجود آمده اند. این که تاریخ 
و جغرافیای ما چه تعریفی از سیاست در ذهن ما به وجود آورده معنای اصلی 
آن را از بن منی برد. آن مناینده ای که فکر می کند هر چه بیشر داد بزند کار 
مهم تری اجنام داده و رسالت منایندگی اش را هبر به اجنام رسانده، پارملان را، 
و آن کس که وارد دولت می شود تا بار خود و نوادگانش را ببندد قوه جمریه را 
بی معنا منی کند. آن قاضی که قبح رشوه گرفنت برایش از بن رفته ابطال معنای 
راستن سیاست نیست. آن ها دمشنان سیاستند، دقیقا به این دلیل که امیدها 
را ناامید و انسان ها را ناتوان از تبدیل جهان به جای هبری می کنند. آن ها 
سازندگان سیاه چاله هایی از ناامیدی در پیش پای آدم ها هستند. بنابراین کلمه 
سیاست را که می بینید یاد این ها نیفتید. این ها پیامدهای ناخواسته آفرینشند 
و هستی بر مدار این ها منی چرخد. خواندن دست این افراد کار زیاد سختی 
نیست اما در برابر آن ها که با دیدن هر شوقی آن را کودکانه می پندارند، 
آن ها که مهیشه پوزخندی حاضر و آماده دارند تا روی صورت امیدوار آدم 
بکوبند، چه باید کرد؟ مشا چند بار به مناسبت های خمتلف با این مجالت 
مواجه شده اید که: »چه فایده؟«، »کار از این کارها گذشته، این مملکت 
درست بشو نیست«. مشا هم حتما کم ندیده اید از این هایی که جز تباهی ها 
و سیاهی ها اطرافشان را منی بینند و کامشان مهیشه تلخ است، حرف هایی 
که می زنند حقیقت است اما متام حقیقت نیست. در مقابل این ها که هنوز 
در غار مانده اند و بریون آمدن از آن غار را بی خردی و خامی و بی جتربگی 
و سادگی می دانند، حرف زیادی برای گفنت وجود ندارد. اگر حوصله داشته 
باشید می توانید بپرسید: "پیشنهاد هبری داری؟" در این جا دیگر آن پوزخند 
تبدیل به شانه باال انداختنی غری مسئوالنه می شود که البته می تواند پایان 
خوبی برای یک مکامله خطرناک باشد. خطرناک از آن جهت که این افراد 
درست به اندازه فردی که در مرو سرنگ آلوده به ایدز دستش گرفته می تواند 

در آدم وحشت و اضطراب اجیاد کند.
فرق ظریفی است میان این ها و کسانی که اغلب اوقات منتقد وضع 
موجودند؛ آن ها برخالف گروه اول به دنیایی هبر باور دارند. منتقدی را 
می شناسم که جز با کمک واکر منی تواند راه برود، اما هر روز 5 صبح بیدار 
می شود تا کتاب خبواند و مطلب بنویسد. البته نویسنده اذعان دارد که سیگار 
کشیدن بسیار ساده تر از کتاب خواندن است. کافه رفنت و مرید و مراد پروری 
با مجالت قصار این روزها از سیگار کشیدن هم آسان تر شده. زهر ناامیدی 
در کام مردم رخینت، پرستیژ آور هم هست چون هنوز که هنوز است آدم ها 
فکر می کنند این سرنگ ناامیدی به دست گرفته ها چیزهایی می دانند که ما 
منی دانیم. اما واقعیت امر این است که مردم از غار بریون آمده اند.شش صبح 
هم که در اتوبان مهت باشی ترافیکی می بینی که دلیل ناکارآمدی شهرداری 
نیست، بلکه نشان دهنده وجود آدم هایی است که چرخ این مملکت را 
آن ها می چرخانند نه حرف های ما. بنابراین خیلی بی انصافی است که ما با 
کلمامتان پاهای آن ها را سست کنیم. این مملکت برای زنده ماندن امید الزم 

دارد، دلیل برای ناامیدی تا دلتان خبواهد هست.   
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مهمانی پر عیش و نوشـــی 
را توصیـــف می کنـــد کـــه 
ظاهـــرا جـــز صفـــا و وفـــا 

در آن راه نداشـــته. این 
مهمانـــی اولـــن و آخریـــن 

مهمانـــی اهـــل ادب و طـــرب 
اســـت که به شـــاعر خوش 

می گـــذرد. مهـــه چیـــز به 
خوبی و خوشـــی بوده و 
بدی و تلخی و عبوســـی 

بدان راه نداشـــته. ایرج فکر 
کنـــم آخریـــن قصیـــده ای که 

ســـروده مهن قصیده اخوانیه 
بـــوده. طبـــع تلـــخ و مایـــوس 
ایـــرج هـــر چـــه می گـــردد در 

ایـــن مهمانـــی چیـــزی که 
مایه یاس و اندوه باشـــد 
منی بینـــد. هـــم غـــذا بـــه حد 

کفایـــت بـــوده، هـــم میـــوه و 
شـــریینی به اندازه بوده و 
هم رفیق اهل و ســـرا امن 
و باده نوشـــن بود و... 

بـــا ایـــن مهـــه در ایـــن قصیـــده 
منی توانـــد منکـــر بدبینی اش 
شـــود. ایرج بیش از آنکه 

بدبن باشـــد عادت به 
بدبینی داشـــته اســـت. برای 
مهـــن می گویـــد: "جهـــان به 
دیده من ناپســـند می آمد/ 

ولی در آن شـــب دیدم 
کـــه دیـــده بدبـــن بود..." 
ایـــن بدبینـــی منحصـــر به 
ایرج نیســـت. شـــاعران 

کلهـــم امجعـــن از جهـــان 
و رســـم جهان شـــاکی اند 
و جز پلیدی و زشـــتی به 
چشمشـــان منی آید. اصال 

بـــه یـــک اعتبـــار هنـــر مالزمت 
دارد بـــا بدبینـــی. الاقـــل آثـــار 
هنـــری گواهـــی می دهنـــد که 
هنرمنـــدان تلـــخ کام بوده اند 
و دنیا را ســـفله پرور و دون 
و دنی می دیده اند. اشـــتباه 

نکنیـــم و ایـــن تلخ کامـــی 
را به حســـاب یاس و 

ســـرخوردگی نگذارمی. کال 
کســـی که اعتقاد به غیب 

و آخـــرت دارد منی توانـــد 
تلخ کام نباشـــد. "الدنیا 
ســـجن  املومن" معنی اش 

مهن اســـت که تعلق خاطر 
مومنـــن بـــه یـــک جـــای دیگر 

اســـت. برعکس مومنن 
اهل غفلت حســـابی با 
ایـــن دنیـــا جورنـــد و چنـــد 

صبـــاح زندگـــی را بـــه عیـــش 
و عشـــرت می گذرانند. نه 
اینهـــا امیدوارنـــد و نـــه آهنـــا 

ناامیـــد.  تلقـــی قدمـــا از دنیـــا 
ماهیتًا متفاوت اســـت با 

تلقـــی مـــا از دنیـــا. اعتقـــاد بـــه 

رفیق خوب و 
بزرگوارمان به اسم 
زمستان زاد )البد 

اسم مستعار است 
دیگر( از شریاز و 
از طریق فیسبوک 

نوشته اند:

سالم و ارادت تام 
و متام خدمت مشا 

به صورت خاصه و 
عامه اش هم حمضر 

دست توی کار 
کرگدن نامه

غرض از پیام ابتدایش 
باید بگومی که 

هیچوقت کسانی را 
که تنها برای تقاضا 

پیام می دهند را 
دوست نداشته ام. 

خالف مرام و 
معرفت است پس 
مطمءن باش سرتق 
هستم و پای حرفم 

می ایستم درثانی 
اصال منیدامن چه سری 
ست که به شدت با 
این کرگدن نامه ارتباط 

دارم و پیگری شده 
ام خالصه تر بگومی 

بزرگوار ... مشاره هایی 
را که خنوانده ام و 
متاشفانه به دستم 

نرسیده را می خواهم 
. و توی شهر شریاز 
هستم سابقا هم پیام 
دادم که حتما به دلیل 

مشغله فراموشتان 
شده. چطور و از 
طریقی می توانید 

مشاره ها را به دستم 
برسانید و لطفا یک 
مشاره کارت حساب 

و مشاره تلفن برای 
مهاهنگی به بنده 

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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 اسداهلل امرایی

دختر های کوچولو 

موقعــی کــه جــن بــریون خانــه رخــت هپــن می کنــد، 
پــدرش زنــگ می زنــد. صدایــش در گوشــی موبایــل، 
را  زنــی  داســتان  پــدر  منقطــع.  اســت؛  اســتاکاتو 
اســت؛  حرفــه ای   ویولونیســت  یــک  کــه  شــنیده 
زنــی کــه پایــش ُســر خــورده و افتــاده روی ماشــن 
ظرفشــویی  تــوی  بــوده.  بــاز  درش  ظرفشــویی کــه 
کاردی تیغــه اش رو بــه بــاال بــوده کــه بــه بــازوی او 
فرورفتــه و دســتش را دریــده اســت. بــه احتمــال زیــاد 

بزنــد.  ویولــن  منی توانــد  دیگــر 
جن گوشــی نازک را بن گوش و شــانه اش قرار داده 
پــدرش گــوش می کنــد؛ گریه هــای  بــه حرف هــای  و 
لبــاس بــه ســر انگشــت هایش فــرو مــی رود. یکــی از 
تــوی  پــرت می شــود  از دهانــش می افتــد و  گریه  هــا 
شــکاف نــرده  خانــه  مهســایه و احتمــاال آن قــدر آن جــا 
می مانــد تــا یکــی پیــدا شــود و آن را در بیــاورد. هــوا 
نســبت بــه ایــن وقــت ســال در مــاه ژوئــن گــرم اســت 
بــه  تیغه هــای کاه خشــک  مثــل  پایــش  زیــر  و مچــن 

شســت پــای بی جورابــش فــرو مــی رود. 
مراقــب  می خواهــم  "باباجــان  می گویــد:  پــدرش 
خــودت باشــی. جینــی عزیــزم حواســت بــه کارد و 
ابــزار برنــده و چکش هــای دور و اطرافــت باشــد." 
جن او را در نظر می آورد که توی ماشــن خودش 
پایــن و ولــو شــده و  نشســته و شیشــه ها را داده 
ســیگار برگــی گوشــه  لــب گذاشــته؛ بــه او می گویــد 
کــه زندگــی آســان نیســت و در هــر حلظــه خطــر در 

کمــن اســت؛ مهــه جــا و هــر جــا. 
می خنــدد و بــدن خــود را جمســم می کنــد کــه بــاالی 
یــک  دســتش  بــا  می لــرزد.  یــک چکــش کمپرســور 
اره موتــوری ســنگن را هــل می دهــد بــه مســت دیــوار 
می کننــد.  درســت  بــاال  طبقــه   در  بچــه کــه  اتــاق 
فشــار مــی آورد. اتــاق بچــه را شــوهرش بــه رنــگ ســبز 
روشــن رنگ آمیــزی کــرده اســت. حالــت هتــوع کــه 
از ســه، چهــار روز پیــش تنــش را می لرزانــد، دوبــاره 

ســراغش می آیــد؛ بــوع. چیــزی منانــده کــه گوشــی را 
بینــدازد. بــه پــدرش می گویــد: "بایــد بــروم." نفســی 
چــاق می کنــد و می نشــیند روی زانــو و انگشــتانش 

را بــه شــکمش فشــار می دهــد. 
معــروف  شــاید  اســت.  دخــر  بچــه  می کنــد  فکــر 
یــا نویســنده؛ نوازنــده؛ مثــال نوازنــده   شــود؛ پزشــک 
ویولــن. امــا ویولونیســت فکــر می کــرد در آشــپزخانه 
خانــه اش جایــش امــن اســت. یــک حلظــه ســر میــز 
بعــد گربــه ای  بلیــت کنســرت رزرو می کنــد و  شــام 
در مــی رود و ســر می خــورد و خــون فــواره می زنــد؛ 
کلــی خــون. مگــر پــدر و مــادرش نگفتــه بودنــد کــه 
تیغــه  کارد را رو بــه بــاال نگــذارد؟ بایــد یــک نفــر قبــال 
بــه او هشــدار مــی داد. آدم هــا خیلــی وقت هــا دلشــان 
می خواهــد مثــل نقــل و نبــات نصیحــت کننــد؛ مثــل 

آدامــس بادکنکــی فشــار بــده؛ پــوپ جبــو. 
شــوهرش از ایــوان پشــتی صدایــش می زنــد. دســتش 
را ســایبان چشــم می کنــد کــه آفتــاب چشــمش را 
نزنــد. شــوهرش خیــال می کنــد برایــش دســت تــکان 
انــگار  می بینــد؛  خــودش  جلــوی  را  تپــه  می دهــد. 
تنــدی   ســرباالیی  می بینــد.  اســت کــه  بــار  اولــن 
اســت. مرددنــد. چنــد ســال قبــل کــه می خواســتند 
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 ســراغ آن بــرود. 
یــک قــدم بــه مســت شــوهرش مــی رود. پاهایــش الغــر 
می کنــد  حــس  نی قلیــان.  مثــل  اســت؛  باریــک  و 
االن می افتــد. انــگار قبــال ایــن اتفــاق افتــاده بــود. 
تیغه هــای علــف انــگار بــه هپلــوی او فــرو می رفــت و 
در مقابــل وزن او خــم منی شــد، بلکــه فــرو می رفــت. 
را  بــود. دســتش  او دور  از  هنــوز خیلــی  شــوهرش 
بــاال آورده بــود و بــه مســت او تــکان مــی داد؛ لبخنــد 
مــی زد و احتمــاال بــه اتــاق ســبزرنگ فکــر می کــرد و 

بــه الالیی هــای آرام.  

)TaraLarkowski(تاراالرکوفسکی
نویسندهامریکاییدرشمالشرقپنسیلوانیابزرگ
شدهاستودرحالحاضردرحومهواشنگتن
دیسیزندگیمیکند.او»روشهاینویندیو
درون«راسال2012و»تماشاگرانخاموش«
راکهپروژهنویسندگانسانتافهاستسال2016
منتشرکردهاست.داستانیراکهدراینصفحه
میخوانید،یکیازداستانهایمجموعه»فلش
فیکشنبینالمللیداستان«-منتشرشده
توسطانتشاراتدبلیودبلیونورتون-است.
داستانهایالرکوفسکیدرمجالتادبینظیر
آلفردهیچکاک،میدامریکنریویوو...و
گلچینهایادبیمنتشرشدهاست.اوازسال
2010سردبیرفصلنامهاسموکالنگاست.
اینفصلنامهتنهاداستانهایکوتاهکوتاهموسوم
بهفلشفیکشنراچاپمیکند؛داستانهایی
کهحداکثرهزارکلمهدارند؛داستانهاییکه-
اگرحرفبندهرابهتبلیغدخانیاتتعبیرنکنید
-بهاندازهیکسیگاردودکردنخواندنشان
طولمیکشد.اینمجلهدردورانیتاسیس
ونامگذاریشدکهاغلبنویسندگانسیگار
میکشیدند.البتهفکرنکنیداالننمیکشند.
قابلتوجهدوستانکرگدن!داستانحاضربااجازه
واطالعنویسندهترجمهومنتشرشدهاست.

داستانهاییبرایشبوچندتاییهمبرایروز

داستانی از تارا الرکوفسکی که از 2010 سردبیری فصلنامه اسموک النگ را به عهده 
دارد؛ خواندن داستان های او به اندازه دود کردن یک نخ سیگار طول می کشد
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داستان ما و شهرمان
  ترانه یلدا

سیاهمشق/دیدهباندربند

 )tedx(دعوت شدم تا در برنامه تدکس
موضوعــی کــه  بــه  راجــع  هتــران  دانشــگاه 
بیش از هر چیز در دمل جای دارد هجده 
دقیقــه صحبــت کنــم. فکــر کــردم آن را از 
نظــر مشــا هــم بگــذرامن. قســمت مقدمــه را 
آینــده  هفتــه  را  دوم  خبــش  و  امــروز 

می خوانید.
قلــب هتــران درســت وســط میــدان هبارســتان  کودکــی ام را در 
زندگــی کــرده ام. از تــراس خانه مــان، ســاختمان جملــس قــدمی و 
مســجد سپهســاالر پیــدا بــود. بــرای خریــد بــا مــادرم بــه سرچشــمه 
می رفتیــم کــه هنــوز هبریــن جــا بــرای خریــد ماهــی اســت. میــدان، 
حوض و فواره و جمســمه های فرشــته ای داشــت. شــب هم توی 
حوض هــا چــراغ روشــن می شــد. منظــره غروب هــای میــدان و 
گلدســته های مســجد سپهســاالر کــه هــزاران کالغ دور آن هــا 
می چرخیدنــد هنــوز پررنگ تریــن تصویــری اســت کــه از بچگــی 
در ذهنــم مانــده... االن آن ســاختمان خانه مــان را بانــک ملــی 
خریــده و مــن هــر بــار آن طرف هــا مــی روم از قبــل دمل می لــرزد 
کــه مبــادا آن شــاخص ترین یــادگار میــدان دیگــر ســر جایــش 

نباشــد...
خانه مادربزرگم کمی باالتر از پل رومی را مهن پارســال خراب 
کردند و درختانش را بریدند و االن به جایش یک چاله بزرگ 
اســت. خانــه  آجر قرمــزی نوجوانــی ام در دروس هنــوز نصفــش بــه 
طــور معجزه آســا پابرجاســت! آن هــا کــه خانــه را خریدنــد مثــل 
داســتان ویکنــت شــقه شــده کالوینــو کــه بــا مششــری مهــه چیــز را 
نصــف می کــرد، نصفــش کردنــد. و یکی شــان نصفــه خــودش را 

نگــه داشــت!
در دهه 70 میالدی در ایتالیا و فرانســه معماری و شهرســازی 
را  قــدمی  حمــالت  داشــتند  آن جــا  زمانــی کــه  درســت  خوانــدم؛ 
نوســازی و هبســازی می کردنــد. بــا مهشــاگردی هام در کمیتــه 
بافــت تارخیــی شــهر تورینــو بــودمی. ایــن بافت هــا مهــه بــه زیبایــی 
حفــظ و نگهــداری شــدند و مــن هــر بــار اروپــا مــی روم از این کــه 

ســر جایشــان هســتند لــذت می بــرم.
بــه ایــران کــه برگشــتم گشــت وگذار در سرتاســر ایــن هفــت اقلیــم 
و ایرانشــهرهایش تازه شــروع شــد و مثره اش برای من شــناخت و 

عشــقی عمیــق بــود از ایــن ســرزمن و مردمانــش.
عیــد 58 از بــس تــوی کاخ هــا و کوچه پســکوچه های اصفهــان 
گشتم یک روز پاسبان ها جلومی را گرفتند و گفتند: "خامن این 
چنــد روزه دنبــال چــی می گــردی؟" گفتــم: "دنبــال ایــن نصــف 
جهــان مشــا!" خندیدنــد و گذشــتیم... یک بــار هــم در خانــه 
عامری هــای کاشــان گــم شــدم. از بــس حیاط هــای تــو در تــو 

داشــت.
خانه مان در کوچه جهان، خیابان هبار، ختت مجشــید را زمانی 
تــرک کــردم کــه خانــه آجر هبمنــی مهســایه مان »شــاه جهان« را 
کوبیدند و جایش 32 واحد بی رخیت ساختند. دمل شکست. 
حتملــش ســخت بــود. بعــد از چنــد ســال دوبــاره بــه زور یــک 
خانــه آجر هبمنــی در خیابــان قوام الســلطنه از مــادرم خریــدم کــه 

ان شــاءاهلل تــا آخــر عمــر در آن خواهیــم مانــد.
ایــده حفاظــت از بافت هــای قدمیــی  و تارخیــی شــهرهامیان طــی 
ســال ها زندگــی حرفــه ای به عنــوان یــک معمــار و شهرســاز مهیشــه 
مهــراه مــن بــوده اســت. صحبــت فقــط از شــهر قــدمی نیســت کــه 
البتــه حــس مــکان در آن بیشــر و جذاب تــر اســت. متاســفانه متــام 
شهرهای ما در این 50 ساله ختریب و نوسازی شده بدون آن که 
کسی دلش بسوزد که چرا دارمی این ثروت های به یادگار مانده و 
جاگرفتــه در خاطــرات مجعی مــان را بــه دســت خــود نابــود می کنیــم.
مــن هــم مثــل مهــن خانه هــا و شــهرها، علریغــم شــور و عالقــه ای 
کــه در ایــن راه بــه خــرج داده ام و درآوردن جملــه و نوشــنت مقالــه 
تــوی روزنامــه و غــریه، هرگــز ایــن شــانس را پیــدا نکــرده ام کــه 
ایــن آرزوهــا و دغدغه هــامی را بــه مثــر برســامن. هــر بــار مطالعــه و 
ایده هــای بازآفرینــی و پــروژه و تصویــب... و بعــدش در عمــل: 
بــا یــک دیــوار یــا یــک ســوءتفاهم بــزرگ، طرح هــا صــاف می رفتنــد 

در آرشــیوها تــا خــاک خبورنــد و کار عمــال شــروع منی شــد.
به جرم داشنت کوچه های تنگ و خانه های قدمیی، بدون گاز، بدون 
شــبکه فاضــالب، بــدون پارکینــگ و خدمــات حملــه ای...، خیلی هــا 
قدمیی شــان کــوچ  حمــالت  از 
کردند. اغلب خانه های این 
حمالت در جماورت بازارها به 
انبــار و آشــغالدانی و حمــل 
تبدیــل  ولگــردان  جتمــع 

شــدند... 
ادامه دارد...

»رنج های ورتر 
جوان«
یوهان ولفگانگ 
فون گوته
ترمجه حممود 
حدادی
نشر ماهی

»رنج های ورتر 
جوان« یک 
شاهکار ادبی است 
که ازقضا مضمونی 
شاعرانه و عاشقانه 
دارد. زمانی که 
گوته این کتاب را 
نوشت، ادبیات 
به شیوه کالسیک 
آن مرسوم بود و 
رمانتیسیسم اروپا را 
تسخری کرده بود. 
و این رمان اولن 
داستان تراژدی از 
نوع مدرن بود. گوته 
یکی از اثرگذارترین 
نویسندگان آملانی 
است و به بیانی 
او را شکسپری 
آملان می دانند. اما 
داستان ورتر چیز 
دیگری است. این 
اثر قرن هفدمهی با 
تکنیک روایت ها 
از طریق نامه نگاری 
بن عاشق و 
معشوق اولن اثر 
ادبی ساختارشکنانه 
است که البته 
بعدها نویسندگان 
دیگری هم از این 
تکنیک استفاده 
کردند. ولی کاری 
که گوته در کتابش 
می کند و باعث 
شاخص شدن 
رمانش می شود این 
است که او فقط 
نامه های قهرمان 
داستان یعنی ورتر 
را برای خماطب 
می نویسد. این رمان 
که ناپلئون بناپارت 
آن را هفت بار 
خوانده است 
خواندنش به جوانان 
توصیه می شود.

زَفَزفاتالکرگدنیهعنرَفَرفاتالعرفانیه

پارادوکس وجد و مالل
در گوشه میخانه هم ما را تو پیدا می کنی

- پــس فامیــل درآمــدمی! چــرا زودتــر 
نگفتیــد؟ خاله بــازی هــم می کنیــد؟

- فراوان.
نــت ایشــان قطــع شــد. آمــدم در بــروم کــه 

مهکالســی دیگــری آنالیــن شــد:
- ســالم آقــای دکــر. شــب بارونــی مشــا خــوش. ممنــون 

کــه خــر دادیــن. حالتــون خوبه؟
- آری، هوا بس ناجوامنردانه ســرد اســت به فضل خدا. ســالمت و خوب 

و خوش و قراقم شــکر خدا.
)بعد عکســی فرســتاد که رویش نوشــته بود: موجودات عجیبی هســتیم... 
یه آدمایی رو اذیت می کنیم... که حتمل یه حلظه دوریشون رو ندارمی!... 

واقعا چــرا؟(
- چون ِکرم دارمی بزرگوار!

- راستی، من با این بی خوابی چکار کنم آقای دکر؟
- خبوابید بزرگوار!

- فــردا ســر کالس می خواســتم خبــوامب! حمــروم شــدمی. کاش تعطیــل منی شــد. 
مشــا کالس جرانــی هــم نداریــن. چــرا منی آیــن؟

- بله بدخبتانه! راستش، دیوانه شده ام... میان گریه و خنده گری افتاده ام... 
پارادوکــس وجــد در مــالل دارم... و چنــان بی تــامب کــه دمل می خواهــد، بــدوم 
تــا تــه دشــت، بــروم تــا ســر کــوه... می ترســم بیــامی بــزمن زیــر آواز یــا کار ناجــور 

دیگــری بکنــم. خــدا را خــوش منی آیــد ســر پــریی!
- ببخشید استاد. منی تومن درکتون کنم.

- راســتش خــودم هــم دیگــر خــودم را درک منی کنــم. خیلــی ســال اســت 
کــه درک منی کنــم.

- آقای دکر! چرا به نظر من حال مشا از مهه ما خوش تره؟
- چــون مشــا عاقلیــد مــن خلــم. »بیچــاره آن کســی کــه گرفتــار عقــل شــد«؛ 

یعنــی مشــا؛ »خوشــبخت آن کــه کره خــر آمــد االغ رفــت«؛ یعنــی بنــده.
- نفرماین! اگه این مسئله از کتاب خوندنه ما دیگه کتاب خنونیم!

- هیچ بلدی در زندگی کیف کنی برادر؟
- منی دومن منظورتون از کیف چیه.

- کیــف کــردن یعنــی توانایــی آدم بــرای لــذت بــردن. واحــد سنجشــش هــم 
خــر بــر ثانیــه اســت و طویلــه بــر ثانیــه. هــر 100خــر می شــود یــک طویلــه.

- آقای دکر من بازم نفهمیدم!
- ســاده می گــومی. مــردم امــور زندگــی را دو دســته کرده انــد: خــوب و بــد، 
دردنــاک و خــوش. و فکــر می کننــد بایــد بــا خوشــی ها خــوب بــود و بــر 
دردهــا غصــه خــورد، در حالــی کــه اگــر اهــل کیــف باشــی متوجــه می شــوی 
باید بدون قضاوت با مهه وجودت با مهه چیز کیف کنی. کیفیت زندگی 
بــه مهــن کیف هــا بســتگی دارد. مهــه چیــز را بایــد خــوب دیــد، حتــی دردهــا 
و رنج هــا و کارهــای بی خــودی را و هــم از مهــه چیــز لــذت بــرد و هــم بــه 
مهه چیز لذت داد وگرنه زندگی آدم می شود آخرت یزید. توانستم منظورم 

را بگــومی؟
- من زندگی کردن با مهه وجود رو منی فهمم. ببخشید اگه حرفام مشا رو 

آزرده خاطر می کنه.
- خودم هم خوب منی فهمم. ولی دارم تالش می کنم بفهمم...


حــاال یــک هفتــه اســت نشســته ام و دارم فلســفه لــذمت را بــه دنیــا صــادر 
می کنم! جناب سرزنش درباره حضور در تلگرام چیزی نگفته بود؛ »بنده 

در ایــن ماجــرا گنــاه نــدارد«!  

فکر کنم تنها 
در  کاری که 

به خوبی  زندگی ام 
و الینقطع اجنام داده ام 

غصه خوردن بوده.
یک طورهایی »غم با من زاده 

شده، منو رها منی کنه.« فرمود: »ای 
غم بگو از دست تو آخر کجا باید شدن/ در گوشه میخانه هم... 

بله.«
جناب سرزنش یکبار گفت: »این زندگی اینجور منی مونه.« کچل جان! 
یــک روز هــم سرخوشــی می آیــد ســراغت. در پارادوکــس وجــد در مــالل 
گرفتــار می شــوی و »میــان گریــه می خنــدم« تــازه برایــت معنــی پیــدا می کنــد. 
اگــر روزی ایــن حــال را داشــتی، ناموســا از خانــه بــریون نــرو فقــط! گفتــم: 
»اخالق خوب و حال خوش و روزگار وصل/ امید هر سه را به لب گور 

می بــرم.« گفــت: »ببــن حــاال!«
و من از پنج شنبه به فکر بودم که این هفته اصال بریون نروم و حرف نزمن 
تــا گنــد تــازه ای بــاال نیایــد. بــا ســلس البول ســلس القول هــم گرفتــه ام و دیگــر 

اختیار گفنت نگفنت دســت خودم نیســت.
شــنبه درس نرفتــم و شــب مبتــال شــدم بــه صندلــی داغ دوســتان. گفتــم دیگــر 
خبــط نکنــم و خــر بدهــم. در تلگــرام بــه یکــی از مهکالســامن کــه آفالیــن 

بــود پیــام دادم:
- درود. متاســفانه ایــن بنــده فــردا منی توانــد در کالس حاضــر باشــد. عــرض 
کــردم تــا زمحــت نیفتیــد. برخــی دوســتان را نیــز منی یــامب. بــه اطــالع برســانید.

آمدم بنویسم بدرود که ناگهان آنالین شدند:
- سالم. خری باشد!

- خــری اســت. کاری پیــش آمــده در آن ســاعت )منی خواســتم دروغ بگــومی 
و دیوانگی هم جنبید( یعنی جنون باال زده و هبر است فعال جایی نروم!

- نفرمایید! اگر این جنون باشد، وای به حال ما!
- راســتش، از پنج شــنبه منگل-پریشــان مــی زمن. نوعــی سرخوشــی و غــم 
درهم آمیختــه دارم کــه معلــوم نیســت حاصــل چیســت. می ترســم بیــامی و 
حرف هــای مهمــل بــزمن یــا گوش هــای بــرادر انصــاری را بپیچــامن یــا لــپ یکــی 
از بانــوان را بکشــم. اوضــاع خطرنــاک اســت بانــو. جــدی عــرض می کنــم.

- تازگی ها فرق کرده اید!
)راســت می گویــد. از وقتــی جنــاب ســرزنش رفتــه، بــه حــال خــودم نیســتم. 
غمگن بودم مهیشه، حاال خل خلی هامی را منی توامن مدیریت کنم.( گفتم: 
»بــر بنــده ببخشــایید اگــر زیــاده خــل شــده ام. دیگــر افســار ایــن بی زبــان از 
دســت شــده اســت. نقاب هــا هــم دیگــر کمکــی منی کننــد! دو روز اســت 
دارم ســعی می کنــم ســوت چهارانگشــتی بــزمن و بشــکن خرکــی. موفــق 
منی شوم. امروز را در خلوت نشستم و کاری نکردم. بی خودی می خندیدم 
و بی خــودی غصــه ام می گرفــت. کمــی هــم بــا خــودم بروس لی بــازی کــردم، 

ســوار پشــتی هــم  شــدم و کلــی اسب ســواری کــردم...«
- استاد بزرگوار، اشکالی نداره! عامل و آدم که ما را سر کار گذاشنت، مشا 

هم ما را سر کار بذارید! خوشحامل که حالتون خوبه!
- از کجا می دانید بزرگوار؟ مهن االن سوار چوب جاروی خانه ام!

- سوار شدن بر چوب جارو مهیشه دال بر بدحالی نیست. 
- پــس مشــا هــم برویــد یــک چــوب جــارو ســوار شــوید... پیتیکــو پیتیکــو 

فرامــوش نشــود: صــد مرتبــه!
- من هم از این کارها می کنم!

 محسن باغبان



  1
39

ه4
ر ما

 آذ
3  

به 
شن

سه 
ل  

ل او
سا

م   
شت

وه
سی 

ره 
ما

 ش
 

15

ادامه پرمی در صفحه 17 

خداونـــد و پذیـــرش مفاهیـــم 
کلـــی و بـــاور بـــه غیـــب اجـــازه 

یـــاس و ناامیـــدی منی دهـــد. 
ابوالعال تلخ کام هســـت 

اما ناامید نیســـت. الغفران 
ابوالعـــال را کـــه خبوانیـــد تـــازه 
دســـتتان می آید که با چه 

شـــاعر امیدواری ســـر و کار 
داریـــد. خیـــام هـــم کـــه بنـــا بر 
ظاهر ســـراینده ده ها رباعی 

دهری ســـت به هیچ وجه 
ناامید نیســـت. این رباعی 

خیـــام را نـــگاه کنیـــد. در 
هنایـــت تلخ کامـــی آیـــا بویی 
از یاس و ســـرخوردگی از 
آن به مشـــامتان می رســـد؟ 
"ماییـــم و مـــی و مطـــرب و 
ایـــن کنـــج خـــراب/ جـــان و 

دل و جـــام و جامـــه پـــر درد 
شـــراب/ فارغ ز امید رمحت 

و بیـــم عـــذاب/ آزاد ز 
خـــاک و بـــاد و از آتـــش و 

آب" شـــاید این رباعی مال 
خیام نباشـــد. حبث ســـراینده 

نیســـت. این رباعی را 
هرکســـی گفته باشـــد، حرف 
از بی وفایـــی و ناامیـــدی نـــزده 

اســـت. اتفاقا این حرف ها 
هنال های الغری هســـتند 
کـــه بعدهـــا در حافـــظ و 

هم دوره ای هـــای حافـــظ به 
بار می نشـــیند. این رباعی 
اتفاقا سرشـــار از امید به 
زندگی ســـت: "چون الله 

بـــه نـــوروز قـــدح گـــری به 
دســـت/ با الله رخی اگر 
تو را فرصت هســـت/ 
می نـــوش بـــه خرمـــی که 
ایـــن چـــرخ کهـــن/ ناگاه 
تـــو را بـــه خـــاک گردانـــد 
پســـت". اشـــتباه نکنیم. 

تذکـــر بـــه دوروزه بـــودن عمـــر 
و یـــادآوری اجـــل اتفاقـــا 

دعوت به شـــاد زیســـنت و 
خوش و خرم بودن اســـت. 
روی مهن اســـاس اســـت که 
می فرمایـــد "ایـــن غافلـــه عمر 
عجـــب می گـــذرد/ دریاب 

دمـــی کـــه بـــا طـــرب می گذرد" 
بعدهـــا هـــم حافـــظ و 

ســـعدی این پند حکیمانه 
را شـــنیدند و با کلماتی 
دلنشـــن تر و تاثریگذارتر 
تروجیـــش کردنـــد. امـــا در 

دوره جدیـــد بنـــی آدم ]یعنـــی 
مهـــن آدم مـــدرن غربـــی[ 
ارتباطـــش را بـــا آمســـان از 

دســـت داده، ســـهل اســـت، 
اصال آمسانی نیســـت که 

ارتباطـــی در کار بـــوده 

توضیح کرگدن: 
هرکس هر مشاره جمله 
را می خواهد با جمید 

جدیدی متاس بگرید. 
مشاره موبایلش را 

اینجا می گذارم حتما 
راهنمایی تان می کند: 
09122962126

جمید از بچه های 
نیک روزگار است 
واز زیر سنگ هم 
شده کرگدن های 

مورد نیازتان را تامن 
می کند. 

گزارشمرگ

مرگخواب
در خواب خانوم جون را می بینم که دستش را دراز می کند و از توی قبر خودش

یک مشت آب نبات در می آورد و می گوید: بفرما
 شرمین نادری

از  پــدرم،  مادربــزرگ  خامن جــون،  می بینــم  خــواب 
قــر بلنــد شــده و عــن وقت هایــی کــه تــوی حیــاط 
تــوی  هپــن کــرده  جــا  خــرم  و  خــوش  می نشســت، 
بعــد  خالــی.  قر هــای  ســر  نشســته  و  قرســتان 

ســرش را بــاال گرفتــه و صدامــان می زنــد کنــار 
بــاالی  قرهــا و صفمــان می کنــد و می بــرد 
ســر ســوراخ های بزرگــی کــه تــوی دل زمــن 
کنده انــد و بــا صدایــی کــه از تــه چــاه می آیــد، 
تــو."  ایــن  می گویــد: "یکــی یکــی می رویــد 

آن وقــت، درســت وقتــی مــا از تــرس بــه گریــه 
از  و  می کنــد  دراز  را  دســتش  می بینــم  افتــاده امی، 

تــوی قــر خــودش یــک مشــت آب نبــات در مــی آورد 
و می گویــد: "بفرمــا" و وقتــی مــا دراز و کوتــاه زار 
می زنیــم، رویــش را بــه مــن می کنــد و می گویــد: "هنــوز 

نوبــت تــو نشــده بچــه."  
گمــامن سیزده ســاله ام. تــرس از مــرگ عــن خــوره افتــاده بــه 
جــامن. خواهــر کوچک تــرم هــم مهن طــوری شــده. وقتــی 
مســواک می زنیــم، روبــه روی هــم می ایســتیم و غصــه 
می خــورمی. خیــال می کنیــم جنــگ دوبــاره نزدیــک شــده، 
سقف االن می آید پاین و این آخرین مسواک زدن مهه 
عمرمــان اســت. از صــدای رعــد و بــرق می ترســیم چــون 
یاد مبباران می اندازدمان. از آقای منکی می ترســیم چون 
خیال می کنیم توی منک هایش سیانور می ریزد که جان 
مهه مان را بگرید. از شریینی های مانده خانه اقدس جون 
می ترسیم چون توی کتاب ها نوشته اند که غذای مانده 

مریضــی و مــرگ مــی آورد. 
مــی رومی تــوی انبــاری، در را روی خودمــان می بنــدمی 

می خوانیــم.  دعــا  وقــت و  شــب، 
 ، بیــدن خوا

مهدیگر 
را نــگاه می کنیــم و صــر می کنیــم کــه زلزلــه بیایــد و 
زیــر آوار دفــن شــومی. از خیابــان کــه رد می شــومی، بــا 
یــک صــدای ســوزناکی می گوییــم خداحافــظ خواهــر و 

مبــریمی.  مــی رومی کــه 
مهــه  خــواب  دیــدن.  خــواب  بــه  می افتــم  مــن  بعــد 
مرده هــای فامیــل را می بینــم. بــرادرِ شــوهرخاله کــه جــواِن 
جوان مرده، یک روز بعد از مردنش به خوامب می آید؛ 
بــار ســفر می خواهــد. کل خانــواده بــه تکاپــو می افتنــد و 
مراســم مفصلــی می گرینــد و حلــوای نــذری می دهنــد و 

دهــن مــرده بــه قــول خودشــان بســته می شــود.  
بعد یک شب دیگر خواب زن عموی پدرم را می بینم 
کــه پریهــن مشــکی پوشــیده. مــادرش مریــض می شــود 
امــا منی مــرید. مهــه آرام می شــوند و می گوینــد شــب 
شــام زیاد خنور و می روند پی کارشــان. آن وقت خر 
می رســد کــه مــادر زن عمــو ســر باغچــه افتــاده، ســکته 

کــرده و 
مرده. دوباره مهه مجع می شــوند و ســعی می کنند من 

را از گلــوی مــرگ بــریون بکشــند. 
حلقومــم  تــوی  و  می پــزد  حلــوا  روز  هــر  یکی شــان 
می کنــد، آن یکــی می بــرد زیــارت و خاله جــان هــر 
روز صبــح زنــگ می زنــد ببینــد خــواب مــردن شــوهرش 
را دیــده ام یــا نــه کــه ندیــده ام. بیشــر خــواب غریبه هــا 
را می بینــم؛ غریبه هایــی کــه از بــاالی پلــه می افتنــد، 
زیــر ماشــن می رونــد و از شــدت پرخــوری نفسشــان 

می گــرید. 
خامن جــون  دیــدم  "خــواب  می گــومی:  مــادرم  بــه 
مــن را بــرده ســر قــر و تــوی دســتم آب نبــات 
گذاشته." مادرم  هاج و واج نگاهم می کند؛ 
اول حرفــی منی زنــد، دور خــودش می چرخــد و 
بعــد بلنــد می شــود و تلفــن می زنــد بــه عمــه ام 
می گویــد: "مــن بــه ایــن چیزهــا اعتقــاد نــدارم 
 هــا، امــا ایــن بچــه یــک چیزیــش شــده. از 

مــرگ ترســیده." عمــه ام هــم زنــگ می زنــد 
بــه یــک حاج آقایــی و آن آقــا می پرســد آیــا 

من آب نبات را توی خواب از دســت مرده 
گرفتــه ام یــا نــه. مــن می گــومی نــه. حــاج آقــا 
می گویــد پــس چیــز مهمــی  نیســت؛ صدقــه 

بدهیــد رفــع می شــود. 
زندگــی  مرده هــا  بــا  مــن  منی شــود.  رفــع  امــا 
ســایه های  انــگار  روز.  و  شــب  می کنــم؛ 
طویــل  صــف  مهــه  مدرســه  پشــت  درخت هــای 
مرده هــای آشــنا و غریبــه باشــند کــه پشــت ســر هــم 
ردیــف شــده اند تــا دربــاره مــرگ بــرامی حــرف بزننــد. 
حتــی  و  مــی روم  نقاشــی  و کالس  مــی روم  مدرســه 
ســرم  از  دســت  خواب هــا  امــا  می شــوم  عاشــق 
برمنی دارنــد. خانه مــان را عــوض می کنیــم و مــن یــک 
شــب از خــواب می پــرم و جیــغ بنفــش می کشــم و 

می گــومی زلزلــه. مهــه دیوانــه می شــوند. 
برهنــه  پــای  و  خانــه  لبــاس  بــا 

تــوی کوچــه و بعــد  مــی دومی 
دوبامبــی می زنیــم تــوی ســر 
از  هیــچ خــری  خودمــان. 
زلزلــه نیســت. مــن خــواب 
بــد دیــده ام. هــر چنــد فــردا 

جایــی  یــک  اخبــار  تــوی 
زلزلــه  می دهنــد کــه  نشــان  را 

گرچــه  اســت؛  کــرده  ویرانــش 
و خیلــی خیلــی دورتــر از شــهر مــا، خیلــی ســرد 

تاریک تــر از خواب هــای مــن و مــادرم آه می کشــد و 
راه.  آن  بــه  را می زنــد  خــودش  پــدر 

مهــان وقت هاســت گمــامن کــه شــروع می کنــم در خــواب 
راه رفنت. برای خودم تا سر کوچه می روم چون مهسایه 
مرده مــان آمــده بــه خــوامب و دســتم را گرفتــه و بــرده و 
التماس می کند که زنگ خانه شان را بزمن و بگومی 
کــه دلــش بــرای بچه هایــش تنــگ شــده و پولــش 
را داده دســت بــرادرش. مــن را وســط راهــروی 
می کننــد؛  دســتگری  شــلوار گلــدار  بــا  خانــه 
نصف شــب؛ در حالــی کــه خیــال می کنــم دارم 
می روم به خامن آن مهسایه مرده بگومی شوهرش 
دلتنگــی می کنــد. بعــد مــادرم حبســم می کنــد 

تــوی اتــاق و کلــی دعــوامی می کنــد. 
یکــی از دوســت های مادربزرگــم دعــا می گــرید 
و زیــر ســرم می گــذارد و مادربزرگــم خنــده خنــده 
فــاش می کنــد کــه خواب گــردی ام ارثــی اســت؛ 
یــک خاصیــت مــادرزادی بامــزه کــه بیشــر بــه دیــدار 
بــا اهالــی آن دنیایــی خانــواده شــبیه اســت تــا خاصیتــی 
ترســناک و هبــت آور. مادربزرگــم می گویــد شــب محــام 
کنــم، غســل کنــم، منــاز خبــوامن و از خــدا خبواهــم کــه 
عزیــزی را در خــواب ببینــم و از آن عزیــز خبواهــم کــه 

رشــته الفــت مــن و آن دنیــا قطــع شــود. 
شب هیچ خوابی منی بینم. شب های بعد هم خواب هامی 
قصه هــای چرنــد یــک دخــر چهارده ســاله اســت و گمــامن 
بیســت ســالی طــول 
می کشد 

تــا بفهمــم 
یــی  خواب ها

موهبتــی کــه  می دیــدم 
از  کــه  دســت داده ام؛ درســت وقتــی بــا بــوده 

مهــه وجــودم آرزو می کنــم مــادر و مادربــزرگ و پدربــزرگ و 
دایی جــان و دوســت مهکالســی و رفیــق دانشــگاهی ام بــه 
خوامب بیایند و منی آیند. فقط مشــتی آب نبات اســت که 
هر شب می خورم قبل از خواب و صفحه آبی تلویزیون 
و رویایی که دیگر از من گرفته شده. مهن هم هست که 
می افتم به جان صفحه مرگ و هی می نویسمش. شاید 

دوبــاره بیایــد.  
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در یک کالم آقای کامبیز درمبخش را یک هنرمند 
واقعی می دامن. دلیلش هم روشن است. بسیاری 
در کار  یا  است  ممکن  ما کارتونیست ها  از 
مطبوعاتی قوی  باشیم یا خلق آثار هنری. اما آقای 
کامبیز درمبخش در هر دو خبش قوی ظاهر شده 
است. هم در مطبوعات فعال و درخشان بوده و 
را حفظ کرده که  هنری کارهایش  جنبه  هم 
نشان دهنده این است که ایشان به معنی واقعی کلمه یک آرتیست است. 
کسانی که دستی بر آتش دارند، می دانند کار ساده و راحتی نیست. این که 
اثر یک کارتونیست هم قابلیت کار ژورنالیستی داشته باشد و هم 
منایشگاهی، چیزی است که به واقع هر کسی از پس اجنامش برمنی آید. 
ایشان از معدود کسانی هستند که آثارشان را می توانند در گالری ها به منایش 
بگذارند. باقی آثار کارتونیست ها عمدتا بعد از چاپ در مطبوعات خودش 
را نشان می دهد. اما آقای درمبخش به واسطه تکنیک باال و تسلطی که 
بر کار دارد، منایشگاه های فوق العاده موفقی را برپا می کند. اگر نگاهی به 
کارهای این هنرمند بیندازید، خواهید دید که سال هاست سبک کار 
خودش را دارد. اما در گذر سال های طوالنی، کارهایش کهنه نشده اند، 
بدیع و تازه اند و خالقیت خاص خودش را دارند. این نکته بسیار مهمی 
است که یک هنرمند ضمن حفظ سبک کاری و سن و جتربه ای که دارد، 
تازگی آثارش را حفظ کند و به تکرار نیفتد. به مهن دلیل هم هست که در 
ایران کمر هنرمندی را می بینید که مثل ایشان این ویژگی را داشته باشد و 
سال ها سبک و استایلش را حفظ کند و در عن حال هم موفق ظاهر 
شود. یک سادگی و در عن حال پختگی در کار ایشان به چشم 

می خورد که به جرئت می گومی در کار هیچ کارتونیست دیگری نیست.
در نگاه اول،کارهای آقای کامبیز درمبخش ممکن است بازی با فرم به 
نظر بیاید؛ بازی با فرمی که احتماال از فرمول های خاصی هم تبعیت 
می کند. اما این ظاهر اولیه و ساده ماجراست. کافی است کمی در 
دیدن آثار ایشان عمیق شومی تا دریابیم آنچه در ابتدا بازی با فرم به 
چشم می آمد، معنا و مفهومی غنی دارد و به هیچ عنوان منی توان آن را 
در قالب چند فرمول ساده گنجاند. کاری که آقای درمبخش به خماطب 
عرضه می کند، عمق دارد و صرفا یک کار بصری تزئینی نیست و به 
مهن جهت من مهواره ایشان را به عنوان یک هنرمند کامل ستایش کرده ام 
و خوشحامل که در طول زندگی ام توانسته ام از جتربیات این هنرمند بزرگ 
استفاده کنم. البته بسیار باعث تاسف است که ایشان سال ها ایران نبود. 
طی سال های حتصیلم توانستم از جتربیات اساتیدی چون آقای علیزاده 
و آقای عبدی استفاده کنم ولی در آن سال ها این شانس را نداشتم 
که از آقای درمبخش بیاموزم و از جتربیاتش درس بگریم. جای شکرش 
باقی است که به ایران بازگشت و ما می توانیم از هنر و جتربه استثنایی 

این هنرمند هبره برمی.
معموال هنرمندی که به چنن جایگاه و مرتبه ای می رسد، صاحب 
خصوصیات اخالقی منحصربه فردی نیز هست که بر حمبوبیت او می افزاید. 
جناب درمبخش از این قاعده مستثنا نیست. من در طول سال های 
آشنایی ام با این هنرمند بزرگ، ایشان را فردی فوق العاده خونگرم و مهربان 
یافتم که با وجود جایگاهی که دارد، به هیچ عنوان گرفتار غرور و تکر نشده 
است؛ شخصی که می شود به او نزدیک شد و حتی در نقد کارهایش 
سخن گفت بدون آن که نگران واکنش منفی از جانب او باشید. آقای 
کامبیز درمبخش مهن  قدر که گفتم شخصیتی گرم و دوست داشتنی دارد 

و مانند یک هنرمند واقعی عمل می کند. 

سیاهمشق/کتابآدمهایغایب

تازگی و سادگی در آثار 
هنرمندی واقعی

 علی درخشی

»جای خالی 
سلوچ«
حممود دولت آبادی
نشر آگاه
1358
نشر چشمه
1372 

دولت آبادی نیازی 
به معرفی ندارد 
و نوشته هایش 
از خودش هم 
بیشر برای 
خماطب فارسی زبان 
آشناست. رمان 
جای »خالی 
سلوچ« بعد از 
شاهکار اول این 
نویسنده یعنی 
»کلیدر« دومن 
اثری است که 
توانسته به عنوان یک 
اثر کالسیک در 
ادبیات کشورمان 
جایی برای خود باز 
کند. داستان این 
رمان روایت زندگی 
زنی روستایی است 
که مردش او را تنها 
گذاشته و برای 
معاش به شهر 
رفته ولی حرف ها 
و حدیث هایی 
هم به گوشش 
می رسد مبنی بر 
بازنگشنت شوهر و 
دغدغه های او برای 
سامان دادن زندگی 
فرزندانش و دور 
ماندن از حرف ها 
و حدیث ها و 
چشمان ناپاک. 
رمان به شدت 
باورپذیر است و 
خواننده با تک تک 
شخصیت های 
داستان زندگی 
می کند و با هر 
بار ورق زدن کتاب 
آرزو می کند که 
ای کاش داستان 
به این زودی متام 
نشود.

اتاقخاص/کامبیزدرمبخش

بعــد از بیســت و پنــج ســال زندگــی کــردن در اروپــا ده، دوازده ســالی اســت کــه بــه ایــران بازگشــته اســت. می پرســم 
چــرا دیگــر در اروپــا زندگــی منی کنیــد؟ می گویــد: "بــرای این کــه تنهایــی را دوســت نــدارم. این جــا دور و بــر آدم 
شــلوغ اســت. مــن آدم هــا را دوســت دارم..." می گویــد: "تــوی خــارج مهــش فکــر و ذکــر و حواســت این جاســت. 
بــه بقــال ســر کوچه تــان فکــر می کنــی کــه ازش خریــد می کــردی... فکــر می کنــی بــه وقت هایــی کــه بــرای نــان 
خریــدن تــوی صــف می ایســتادی..." بــا وجــود ایــن، وقتــی بــه ایــران بازمی گــردد، آنچــه را ســال ها در خیالــش داشــته 
اســت، دیگــر منی بینــد. می گویــد: "ســردر خانــه قدمیــی مــا یــک گچــری بــود کــه دوتــا فرشــته بودنــد در یــک زمینــه 
صورتی رنــگ و هــر دو تاجــی را درســت بــاالی در خانــه در دســت گرفتــه بودنــد. وقتــی برگشــتم و دیــدم جــای آن 
در قدمیــی بــا آن گچری هایــی کــه بیســت و پنــج  ســال هبشــان فکــر می کــردم یــک در آهنــی بــزرگ گذاشــته اند، 
شــوکه شــدم ولــی پشــیمان هرگــز..." می گویــد: "مثــل بوکســوری بــودم کــه مشــتی تــوی چانــه اش خــورده و گیــج و 

منــگ شــده اســت." 
کامبیــز درم خبــش طرح هــای معروفــی دارد کــه آدمــی را نشــان می دهــد کــه پنجــره خانــه اش رو بــه دیــواری آجــری بــاز 
می شــود و مــاه و ســتاره ها را از تــوی کنســرو درمــی آورد. ایــن تصویــر یــک آرتیســت اســت از شــهری کــه دوســتش 

داشته. 
روی دیــوار اتــاق کارش - کــه بــه قــول خــودش یــک انبــاری اســت کــه تــوی آن کار می کنــد - اثــری بیــش از هــر 
چیــز دیگــری توجهــم را جلــب می کنــد. شــبیه نقاشــی کودکــی اســت کــه بــا خــودکار دوتــا آدم را کشــیده باشــد و 
بعــد بــه شــکل خارق العــاده ای رنگ آمیــزی اش کــرده باشــد. امــا بــرای مــن کــه از نقاشــی و نقــد آثــار هنــری چیــزی 
منــی دامن، ایــن نقاشــی چیــز مســحورکننده ای دارد. می پرســم ایــن تابلــو کار کیســت و درمبخــش پاســخ می دهــد: 
"کار حســن حاضرمشــار... پریمــرد نقاشــی کــه خــودم کشــفش کــردم." ایــن اســم بــرامی آشناســت. حاضرمشــار 
نقــاش و جمسمه ســاز خودآموختــه ای بــود کــه تــا پیــش از آن کــه کامبیــز درمبخــش کشــفش  کنــد و برایــش چندیــن 
منایشــگاه در معروف تریــن گالری هــای هتــران برپــا  کنــد، کنــار خیابــان می نشســت و نقاشــی ها و جمســمه هایش را 
می فروخــت. از قضــای روزگار، یــک روز درمبخــش او را می بینــد و مشــری دائمــی اش می شــود و او را بــه جهــان 
هنــر معرفــی می کنــد. حــاال نــه فقــط مهــن نقاشــی یــادگار او در خانــه درمبخــش اســت کــه هــر گوشــه  خانــه تابلو هــا 
و جمســمه های زیبــای ایــن پریمــرد را کــه کمــر از یــک ســال پیــش از دنیــا رفــت، می بینــم. ایــن روحیــه در کامبیــز 
درمبخــش روحیــه ای شناخته شــده و ســتودنی اســت. او مهیشــه مشــغول کشــف اســت. ایــن را او منی گویــد؛ در 
طــول ایــن ســال ها کــه مشــری کتابفروشــی نشــر ثالــث بــوده ام، مــی دامن کــه هــر روز صبــح می شــود او را روی یکــی 
از صندلی هــای کافــه طبقــه بــاال پیــدا کــرد. بســیاری از اوقــات جوان هــای گمنــام و تــازه کاری کنــار او نشســته اند و 
بــا او شــبیه یــک دوســت صمیمــی و قدمیــی گــپ می زننــد. اگــر نگاهشــان نکنــی حتــی متوجــه منی شــوی کــه یــک 
طرف این مکامله کامبیز درمبخش نامدار و اســتاد مســلم و خالق طراحی و کاریکاتور اســت. خودش می گوید 

ایــن برمی گــردد بــه درون خــودم... در مــن یــک آدم جــوان زندگــی می کنــد... 
تــوی اتــاق کارش پــر اســت از اســباب بازی ها و عروســک هایی کــه خریــده اســت تــا بعــدا برایشــان داســتان و 
پرســوناژ بســازد. در طــول روز کاغــذی در دســت دارد و مــدام مشــغول طراحــی اســت. می گویــد: "ایــده یــک اثــر 
خــود بــه خــود جرقــه می زنــد و مهــان فرشــته اهلــام بــا ســازش می آیــد تــوی ذهــن آدم و موســیقی می نــوازد و ایــده را 
بــا خــودش مــی آورد. گاهــی بــا دیــدن کار دیگــران، فکــر خلــق یــک اثــر بــه ذهــن آدمــی می رســد. گاهــی هــم ایــده 
در عــامل واقعیــت وجــود دارد امــا مهــه از کنــارش رد می شــومی و بــه آن توجــه منی کنیــم؛ مثــل مــرد واکســی  کــه دیــدم 

خــودش پــا نداشــت یــا واکســی  دیگــری در آفریقــا؛ در جایــی کــه مهــه آدم هــا 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 این جــا و آن جــای دنیــا مجــع کــرده اســت. جمموعــه ای از آثــار اهلــام گرفتــه از 
چاپ هــای ســنگی قدمیــی دارد کــه بیســت و هفتــم آذر در گالــری ســیحون بــه منایــش درمی آیــد و بــا شــوق و ذوق 
نشــامنان می دهــد؛ آن قــدر بــا اشــتیاق کــه پیــش خــودم فکــر می کنــم دل  کنــدن از آثــارش بایــد بــرای او کار ســختی 
باشــد. خــودش هــم مهــن را می گویــد و ادامــه می دهــد: "امــا اگــر منی فروختمشــان دیگــر خانــه ام جــا نداشــت." 
آدم های زیادی را دیده ام که این خوشــبختی را داشــته اند که عاشــق کارشــان باشــند اما بن مهه آن ها که تا امروز 
دیــده ام، کامبیــز درمبخــش خوشــبخت ترین اســت. می گویــد: "دمل می خواهــد ســال ها بــه ایــن کار ادامــه دهــم. تــوان 

و خالقیتــش را دارم و می تــوامن. فقــط امیــدوارم بیمــاری یــا چیــز دیگــری باعــث نشــود کــه دیگــر نتــوامن..."  

در من یک جوان زندگی می کند
دیدار با کامبیز درم بخش در خانه ای پر از نقاشی و مجسمه

 محبوبه حقیقی
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رفیق دیگرمان محید 
خ از سبزوار و 

از طریق فیسبوک 
نوشته اند:

سالم وقت مشا 
خبری! عذر می 

خوام مزامحتون می 
شم. »کرگدن« 
متام شهرستان ها 

توزیع منی شه؟ 
مثال سبزوار؟من 

خیلی دنبال مشاره 
ی »سی« گشتم 
فکر می کنم برای 

هفتم مهر بود، ولی 
متاسفانه پیداش 
نکردم. می شه 

بفرمایید چطور می 
تومن هتیه اش بکنم؟ 
سپاسگزارم! هبروز 

باشید مهیشه!

از مهن طریق جمید 
جدیدی  :(

ادامه پرمی در صفحه 19 

عکس ها: مرمی ختت کشیان
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لزوم بازخوانی یک متن
 کاوه فوالدی نسب

سیاهمشق/تأمالت/4

فارسی« )سخنرانی  معاصر  نثر  در  »جوامنرگی 
هوشنگ گلشریی در شب ششم از شب های 
شعر انستیتو گوته در هتران / مهر 1356( از آن 
منت هایی است که هر نویسنده و منتقد ایرانی 
خوب و حتی الزم است هر چند وقت یک بار 
برود سراغش و دوباره آن را خبواند؛ با دقت و مترکز، 
نه سرسری و سهل انگارانه؛ طوری که انگار اولنی 
بار است دارد با منت مواجه می شود و یک واوش را اگر جا بیندازد، متام 
حمتوای آن را از دست می دهد. گلشریی در این مقاله هم آسیب شناسی 
می کند، هم راه  و چاه نشان می دهد، هم نقد می کند و هم - بی که توی 
ذوق بزند - پیشنهادهایی برای خواندن ارائه می کند )که بیشرتشان هنوز 
هم معتربند و امروز جزو کالسیک های ادبیات مدرن فارسی شده اند( و 
نشان می دهد نه  فقط بر ادبیات زمانه اش که بر تاریخ ادبیات مدرن فارسی 
احاطه دارد و می تواند روی کنج های تاریک آن نور بیندازد؛ مهان کاری که 
به طور طبیعی از یک روشنفکر دغدغه مند توقع دارمی. او خیلی زود تکلیف 
متنش را با شنونده و خواننده معلوم می کند و می گوید: »مقصودم از 
جوان مرگی، مرگ - به هر علت که باشد - قبل از چهل سالگی 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 آن ها خربی 
نباشد، خودشان را تکرار کنند و از حد و حدودی که در مهان جوانی به 
آن دست یافته اند، فراتر نروند.« و راستی در حوالی داستان معاصر ایران 
- تا مهنی امروز هم - چند نفر هستند که دچار این سندروم اپیدمیک 

نشده باشند؟ تعدادشان از انگشت های یک دست بیشرت می شود؟ 
از مهم ترین ویژگی های این منت - بگذارید بگومی از مهم ترین ویژگی های 
»آموزنده « این منت - یکی هم این است که گلشریی یک طرفه به قاضی 
منی رود. او شرایط را واقع بینانه حتلیل می کند و - برخالف پارتیزان های 
ادبی که از مهان موقع ها متشکل شده بودند و علی رغِم - و مهنی طور 
حتت تاثریِ - انشعاب های مدام چهل سال اخری، امروز در فرقه ها و 
دسته های کوچک تر کماکان به حیاتشان ادامه می دهند - فرافکنانه مهه  
بار آنچه را جوامنرگی می نامیده و امروز می شود نام های دیگری هم برایش 
پیدا کرد، بر دوش نظام سیاسی موجود منی اندازد )مشابه این نظر را - از 
زاویه ای دیگر - هبرام بیضایی هم در شب سوم از مهان شب های 
شعر گوته مطرح کرده بود؛ این که سانسور منحصر به دولت نیست و 
افکار عمومی نیز در زمان هایی نقش سدی را در برابر حتول ایده ها و 

اندیشه های مرتقی بازی می کنند(. 
گلشریی به  درستی پررنگ ترین نقش را برای اداره  سانسور و دم  و دستگاه 
تفتیش عقاید ساواک قائل می شود و از قتل فرهنگ و ادب به دست 
آن ها حرف می زند اما در عنی حال سوزنی هم به جامعه  روشنفکری/ 
ادبی هم عصرش می زند؛ از »فقدان تداوم فرهنگی« و »متفنن بودن« 
نویسنده ها سخن می گوید و کمی جلوتر می رود سراغ حاشیه روی هایی 
که - متاسفانه هنوز هم - بیشرت اوقات بر منت چریه می شوند: »اگر 
کسی به خاطر مسائل جنبی داستان - که ممکن است در منت یک 
جامعه، اصلی هم باشد - مطرح شد و در داستان نویسی و یا شعر چیز 
دندان گریی نداشت، باید در مهان مقوله مطرحش کرد. مهه کاره است 
جز داستان نویس. انسان شریفی است، استاد و عامل است، اما در این 
حوزه کوچک هیچ کاره است یا مسافر است و دست  باالش بر سر 
این سفره مهمان خسته ای است...« و با آن زبان - به  موقع - تند 
و تیزش از »ادا و اطوارهایی« می گوید که »بیست، سی سال پیش 
ُمد بود؛ روشنفکرانی که با یکی، دو داستان یا چند ترمجه از زبان های 
فرنگی فکر می کردند نوبرش را آورده اند، پیف پیف هم می کردند و بر 
سر خلق خدا هم منت می گذاشتند«. این سندروم هم البته در هزارتوی 
فرهنگ معلق ما میان سنت و مدرنیته و عرفی گری و ساده خواهی سنتی 
و قاعده مندی و سازمان پذیری مدرن هنوز با قدرت به قوت خود باقی 
است و از صدقه سری اش امروز جیمز جویس ها و ویرجینیا وولف ها و 
هدایت ها و فرخزادهای یکی، دو کتابه کم ندارمی که خیال می کنند و 
هیچ تردیدی هم به دل راه منی دهند که وظیفه و رسالتشان را در قبال 
ادبیات ایران به اجنام رسانده اند و کم کم وقتش رسیده در جملس ها بر 
صدر بنشینند و »فقط« قدر بینند و البد آن یکی منت مهم فارسی 
معاصر - مقدمه اخوان  ثالث بر دفرت شعر »زمستان« - را خنوانده اند 
که می گوید در اقالیم فارسی زبان، با این مهه سران، گردن کشیدن چون 
من که چننی و چنامن، بیش از آن که نادرست باشد، مضحک است. 
گلشریی در »جوامنرگی در نثر معاصر فارسی« از »جتربه هایی« در حوزه 
داستان می گوید که اگر هم نبودند، »ضرری به جایی منی زد«. کاش 
دست کم مهنی مجله - تنها مهنی مجله - از متام این منت را نویسندگان 
ایرانی آویزه گوش می کردند و با جوهری نامریا بر لوح ذهن می نوشتند. در 
آن صورت شاید امروز قفسه های کتاب فروشی ها تبدیل منی شد به انبار 
کتاب های بی خماطبی که نویسنده هایشان از روی دست بزرگان خارجی 
و ایرانی، و حتی بدتر، از روی دست مهدیگر کپی کرده اند، بی که حامل 
کوچک ترین بارقه ای از خالقیت و نگاه شخصی باشند؛ از مهان ها 
که گلشریی می گوید »یکی، دو صفحه اش را خواندم و مناز میتش را 

خواندم«. 

»خاطره ای در 
درومن است!« 
گزیده اشعار 
عاشقانه
آنا آمخاتووا
ترمجه امحد پوری
نشر چشمه
1377 

امحد پوری جزو 
پرکارترین مرمجان 
شعر جهان در 
سال های اخری 
است و چندین 
کتاب از آمخاتووا 
ترمجه کرده است 
که کتاب مزبور 
بن آن ها مهجور 
واقع شده ولی 
به حلاظ حس 
و حال یکی از 
هبرین جمموعه 
شعرهای ترمجه 
شده است. 
آنا آمخاتووا که 
نامش از ریشه 
عربی است و 
درواقع امحددوا 
است یکی از 
معروف ترین 
شاعران زن 
جهان و یکی 
از تاثریگذارترین 
چهره های ادبی 
روسیه است که 
در زمان حکومت 
کمونیستی یکی 
از منتقدان جدی 
سیاست های 
دولت بود ولی 
درهنایت با 
اشعارش صدایش 
را به گوش جهان 
رساند و عاشقان 
دنیا را با شعرهایش 
سرگرم و دلشاد 
کرد.

درحـقـیقتشــرححالماســتآن

اولاشُبخاربود...
خُباری که از دیواره ی جوی آِب روبروی خشک شویی 
با شتاب می زد بریون و در سرمای هوای یکی از 
روزهای هفته های پایانی هبمن ماِه ساِل ۱۳۹۱ در 
خُباری که  می شد...  متالشی  آذر  شانزدِه  خیاباِن 
سال ها بود از خشک شویی روبروی باشگاِه ورزشی 
قدمیی خیاباِن شانزده آذر بریون می آمد، کمی روی هوا 
معطل می ماند و بعد یک هو حمو می شد و مرِد جواِن تنومندی که نشسته بود 
روی سکوی روبروی خبارها چشم می انداخت به جایی آن طرِف شیشه ی 
دکاِن خشک شویی تا دوباره اتوی بزرگ تکانی خبورد و خُباِر تازه را با زور 
بریزد توی لوله ای که از زیِر سنگ فرش های لق شده ی پیاده رو کشیده شده بود 
تا دیواره ی جوی آب... کِف جوی ته مانده ای از جلن و تکه های میوه های 
نارجنی رنِگ زمستانی با کلی ته سیگار درهم بود و روی شان اعالمیه ی ترحیِم 
پریمردی اُفتاده بود که توی منِ خبار مدام ُشل تر می شد و بافِت کاغِذ بازیافتی اش 
وا می رفت... کیوکوشن کای سی وهفت ساله در سرمای زمستانی هبمن ماِه 
هتران خیلی زودتر از ساعِت پنج و نیم رسیده بود به دِر باشگاه... ساِک بزرِگ 
ورزشی اش را گذاشته بود روی زمن و خودش هم ولو شده بود روی سکوی 
سیمانی و خریه بود به خُباری که نیامده غیب می شد توی هوا... توی ساِک 
ورزشی  اش لباس های نیم خشِک سفیدش بود با لوگوی آبی رنِگ رشته ی رزمی 
کیوکوشن کاراته... روی پاچه ی شلواِر سفیدش هم مهن لوگو را چسبانده 
بود که سیاه بود و با داغِی اتو جفِت کتاِن شلوار شده بود. لباس ها را دیر 
شسته بود و از هوِل دیر رسیدن، نگذاشته بود درست و حسابی در گرمای 
خباری خانه ی کوچِک جمردی اش در خیاباِن فلسطن خشک شوند... امروز 
قرار بود بعِد دو سال بسنِت کمربنِد قهوه ای، پانزده مبارزه ی یک دقیقه ای بکند 
با پانزده نفر و کم نیاورد تا کمربنِد سیاِه داِن یک را ببندند دوِر کمرش... 
هرچند توی خیلی از باشگاه ها با ده مبارزه سر و تِه قضیه را هم می آوردند و 

البته کلی کاتا اما توی این باشگاِه قدمیی ماجرا جوِر دیگری بود...
 کاراته کای سی وهفت ساله می دانست که در هیج جای هتران، کمر کسی 
برای اش مهم است که گرفنِت کمربنِد سیاه برای یک کارمنِد دون پایه ی اداره ی 
آمار مثِل ناِن شب شده است... کارمنِد دون پایه ای که از هشِت صبح 
می رود به اداره  اش در خیاباِن فاطمی. از کیوسِک سِر کوچه ی رهی معریی 
آب معدنی می خرد و گاهی جمله هایی مثِل مهرنامه... بعد تا ساعِت چهار رقم 
باال و پاین می کند و تلفن جواب می دهد... مثِل بیشرِ کارمندهای جهان 
از آغاز تا امروز... برای کارمنِد دون پایه ی اداره ی آمار که عاشِق ژاپن است 
و سامورایی ها و ارواِح سرگردان در داستان های آن ها باز هم، معنا ندارد که 
درک کند باالی سرش روی لبه  ی سر دِر باشگاه، یک جفت روح نشسته اند 
که مدت هاست در هتران ول می چرخند... روِح شاعری آزادی خواه با یک 
روِح خبیث با صورتی خال دار... کارمنِد دون پایه خیلی زود رسیده و کم کم 
خسته شده از لرزیدن روی سکوی سیمانی و زل زدن به خباری که توی 
تاریکی غروب می پیچد داخِل نوِر چراغ های مغازه و گم می شود... هر چند 
او تنها کسی نیست که امروز توی این باشگاه آزموِن ارتقای کمربند دارد... 
احتماال حلظه ای بیشر در خود فرو خواهد رفت و چشم اش گرم خواهد شد 
و خنواهد دید سایه ی یک لک لِک عظیم اجلثه را که کمی باالتر روی دودکِش 
آجری کهنه  و بی استفاده ی سقِف خشک شویی آشیانه ی قدمیی اش را با 
تن اش گرم می کند... لک لک از آخرین بازمانده گاِن نسل خود است... 
اهالی حمل می شناسندش و کاری به کارش ندارند و پریمردهای مسجدی و 
آدم های قدمیی تِر آن دور و اطراف هنوز هم فکر می کنند لک لک حیواِن 

مقدسی ست که باید نان اش داد و آب اش و کاری به کارش نداشت...
 لک لک کز کرده توی سرماِی بعِد غروِب هبمن ماه که نگاه اش می افتد به یک 
مرِد قدبلند درشت هیکل که با ساِک ورزشی بر دوش از خِم خیاباِن اصلی 
می پیچد تو و به رسِم مهیشه نگاهی می اندازد تا ببیند پرنده ی بزرِگ سفیدرنگ 
سِر جای اش هست یا نه... لک لک که بوی خبار آب خشک شویی 
مشام اش را پر کرده و مطمئن است به زودی شهِر دود زده ی پرسر و صدا را 
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ترک خواهد کرد، سرش را می برد الی پرهای اش و در خود مجع تر می شود... 
می گویند لک لک ها عاشِق هتران هستند و پر بوده پشت با م های بلند از 
آشیانه هاشان که درش ختم می گذاشتند و جوجه ها را بزرگ می کردند.. 
لک لک کمابیش آدم های کوچه را می شناسد و می داند این مردی که می آید 
از آن هایی ست که سنگ پرت منی کند و مردی که سنگ پرت منی کند، 
مردی بی خطر است... لک لک آخرین نگاه را به ارواِح سِر حاِل نشسته 
بر سر دِر ورودی می اندازد و منقارش را چند باری به هم می کوبد و دوباره 

می رود توی چرت... 
قدمیی سنگ  خانه ی  دودکِش  روی  لک لِک  به  درشت هیکل که  مرِد 
پرت منی کند با تانی از کنار سکوی سیمانی رد می شود و نیم نگاهی به 
هم باشگاهی در حاِل چرت اش می اندازد... او هم خیلی زود رسیده... ولی 
سرش را می اندازد پاین و می رود مسِت ورودی باشگاه. از این یارو خوشش 
منی آید... کارمنِد دون پایه ی اداره ی آمار با صدای پای او که از بغل اش 
می گذرد از چرت می آید بریون... خودش را کش و قوس می دهد و از 
جای اش بلند می شود... چند دقیقه ای توی کوچه می ایستد و بعد شانه باال 

می اندازد و می رود تو...
اولش بوی عرق می زند توی دماغ... 

بعدش نوِر مهتابی ها با تصویِر بزرگ از یک مرِد ژاپنی چاق که چهارزانو 
نشسته و پشت اش کوِه فوجی یاما مشخص است می زند توی چشم... 
چشم های مرِد داخِل عکس بسته است... بعد ترش را دیگر منی شود درست 
و حسابی حدس زد چون تاتامی پر است از رزمی کارهایی که می لولند 
توی هم... کوچک و درشت، باریک و بلند، وحشی و آرام، از سفید 
گرفته تا سیاه، می کوبند توی میت های چرمی که رنگ شان چیزی ست بِن 
نارجنی و قهوه ای... صدای پاهایی که کوبیده می شود و دانه های درشِت 
عرق که شره می کنند پاین... کیوکوشن کای سی وهفت ساله وقتی وارِد 
رخت کن می شود، فقط صدای پاها را می شنود و کیای های بلندی که 

کشیده می شوند... 
جنگیدن اصِل اول رشته های رزمی آزاد است، این مبارزه ها هستند که 
سرنوشِت یک ورزشکار را مشخص می کند برای جلو رفنت، برای این که 
کیوکوشن کای سی وهفت  ساله در باشگاهی در مرکز هتران و بیِخ گوِش 
دانشگاِه بزرِگ پایتخت و زیِر سقف کوتاه جان اش درآید تا یک پارچه ی 
چند الیه ی سیاه رنگ دور کمرش بسته شود... کمربندهای سیاه جنس های 
خمتلفی دارند... از کتان های ساده گرفته تا ابریشم های براق که هزار سال عمر 
می کنند و آرام و کند می پوسند و رنِگ سفیِد اول شان از زیِر رنِگ سیاه 

دوباره می زند بریون... 
کیوکوشن کای سی وهفت ساله که زودتر رسیده، سریع دو گی اش را تن 
می کند، اول کاِپ بیضه بند را پا می کند و بعد می رود سراغِ  ساق بندها که 
سفید هستند و الزامی برای مسابقه های رمسی... باندهای سفیِد مستعمل اش 
را هم درمی آورد و مهان طور که می نشیند روی سکو شروع می کند به 
بسنت شان... اولن حلقه دوِر شست پیچیده می شود و دومی انگشِت 
کوچک و هی می چرخد تا آخر روی مِچ دست حمکم شود... شانه های اش 
را آرام و نرم ماِلش می دهد شروع می کند به گرم کردِن سرشانه ها... گرم کردن 
اصلی را باید توی حموطه ی باشگاه اجنام دهد و حاال فقط می خواهد رگ و 
پی اش را کمی روان تر کند...  بعِدسال ها یک شِب مبارزه ای جلوی روی اش 
است و او باید برای گرفنِت کمربنِد سیاه پانزده مبارزه پشِت سر هم اجنام بدهد 
او مرکِز جهان است و باید پانزده مبارزه ی یک دقیقه ای، بدوِن توقف، بدوِن 
اسراحِت زیاد، بدوِن زمن خوردن، بدوِن کم آوردن... با حداقِل باخت و 
مساوی... کیوکوشن کای سی  و هفت ساله صد و سی و هشت کیلو وزن 
دارد با عضله هایی درشت، با دست هایی که از فرِط کیسه زدن ِسیکن های 
پینه بسته دارند... »ِسیکن«... شاِخ کرگدن... اولن بار مهان پریمرِد ژاپنی 
توی عکس قدرت این دو استخواِن گرِد انگشِت سبابه و وسطی را کشف 
کرد... دست های اش را مشت می کند و سیکِن درشت اش زیِر پارچه ی 
باند می زنند بریون... آن قدر توی شِن سفت شده ی کیسه ی برزنتی فرو 

بریده ای از یک رمان در دست انتشار
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دوست بزرگوارمان 
سرکار خامن نوشن 

ضرغام هم نامه هایی 
فرستاده اند که از آن 

میان گزیده ای از 
یکی از نامه  هاشان 

را نقل می کنم:

...کرگدن این 
هفته خیلی خوب 
بود  خبصوص که 
اقای طوسی هم 
دستی بقلم برده 
بودند. حرفهای 
ایشون مهیشه یه 
جورایی  به دل 
میشینه. منیدومن 

چرا  بنظرم  میاد 
که اصوال زیاد 

خوشحال 
نیسنت  این حال 
و هوا را در کلمه 
بکلمه مطلبی که 

مینویسن میشه حس 
کرد. سر مقاله مشا 
هم نگرانیهاتون را 

منتقل میکرد. البد 
یادتون نیست که 

من مدهتا پیش چند 
خطی در مهن 

مورد براتون نوشتم   
چه کار سختی 
دارین.  چقدر 

کرگدن احساس نا 
امنی میکنه .  منهم 

اگر قبول باشه 
برایش دعا  میکنم 
که مهیشگی  و 
بی درد سر هر 
هفته  بدست 

دوستدارانش برسه. 
فکر میکنم  باید 

اجازه بدین 
کمی طنز  اینور 

و اونورباشه و 
نویسندهاتون دست 
و بالشون بازتر بشه. 

باشـــد. اولن آموزه دنیای 
جدید مهن اســـت که 

انســـان تنهاســـت و چیزی 
جز خودش نیســـت و نه 

بـــا کل ارتبـــاط دارد، نـــه در 
روابط کیهانی دخیل اســـت 
و نه سررشـــته ای به جایی 
دارد. انســـان مهن موجود 
یک مر و هفتاد، هشـــتاد 

ســـانتی  اســـت که از ســـر 
شـــروع می شـــود به پا ختم 
می شـــود. این انســـان تنها 

را نه کســـی یاری می کند، 
نه کســـی هدایت می کند 

و نـــه اصـــال منبـــع هدایـــت 
و علـــم مطلقـــی وجـــود دارد 

کـــه ایـــن آدمیـــزاد خودش 
را بـــا آهنـــا پیونـــد بزنـــد. 

مهن اســـت که تنهاســـت 
و راهی ســـخت در پیش 
رو دارد. انســـان قدمی بن 
دو نریوی خری و شـــر در 
نوســـان بود. اهورا از یک 
طـــرف و اهرمیـــن از طـــرف 

دیگر این انســـان را به 
خود می کشـــیدند. زئوس 
از یـــک طـــرف و پرومتـــه از 
طـــرف دیگـــر.]...[ عامل 

غیـــب یعنـــی مهـــن نریوهای 
ناپیدایـــی کـــه آدمیـــزاد پیدا 

را هدایـــت و محایـــت 
می کننـــد. در دوره جدیـــد 

اما چیزی جز انســـان 

ادامه پرمی در صفحه 21 

رفته اند و ضربه زده اند که دیگر زخم منی شوند و پوست شان 
ور منی آید... مهن طور ساِق پاهای اش که از فرط کوبیدن 
روی کیسه بوکس و شن انگار ورم کرده اند مهیشه ی خدا 
و حاال او بعد از سال ها جان کندن در رختکِن باشگاِه 
کیوکوشن کاراته ای در خیابان شانزده آذر هتران روی سکِو 
سنگی کوتاِه رختکن نشسته و سعی می کند مترکز کند... 
در باِب مترکز هزاران پند و نصیحت و مقاله و مستنِد 
علمی و غریِعلمی در جهان وجود دارد... این که ذهن 
را از گشادی خارج کرده و وادارش کنیم تصویر بسازد و 
به خاطر بیاورد و گاهی هم خودش را خالی کند از متاِم 
جهان فراموش کردن کاِر بزرِگ ذهن است نه به یادآوردن... 
کارمنِد دون پایه ی اداره ی آمار مترکز می کند و سعی تا 
یادش برود نویسنده ی رمان های زرد است... یادش برود 
داستان نویسی ست که از قضا رمان هایش را منی خوانند 
و یادش برود که حال اش از ناشرهایی به هم می خورد 
که رمان های او را رد کردند و جمبورش که برود مزخرفاِت 
عشقی بنویسد و باز هم نفروشد و هر بعد از ظهر بعِد 
کارش سری بزند به فروشگاِه نشِر مرکز و از پسِر جوانی که 
باهاش چاق سالمتی دارد بپرسد که آیا کتابی از او برای شان 
آمده واو هم جواب بدهد که » واقعا شرمنده... کتاب های 
مشا تو این فروشگاه خواننده نداره. ولی چند نسخه ی که 
آوردمی هنوز مهون جاس« و بعد حبث را عوض کند و 
برود مسِت سیاست و اوضاِع کتاب و سانسور و او هم 
لبخندی بزند و دسِت آخر هم با بدرقه ی مهان جوان از دِر 
فروشگاه بزند بریون... مترکز می کند تا یادش برود که از ُنه 
ساله گی حسرِت داشنِت کمربنِد مشکی کیوکوشن داشته و 
یادش برود که در آخرین مبارزه اش دندان های یک کمربنِد 
سیاِه داِن سه را رخیته توی دهان اش و باز یادش برود که 
دست های اش قوی هستند و پاهای اش دو بار شکسته اند 
و این که در این زمستاِن پر سوِز با هزار امید و آرزو کوبیده 
و آمده باشگاه ِ خیاباِن شانزده آذر تا بازی ها را برد و 
برگردد و توی خانه اش در خیاباِن فلسطِن و زیِر دوِش آِب 
گرم، های های برای متام سال هایی که از کف داده گریه 
کند و یادش برود که هفته پیش دکر گفته که سیتالوپرام 
را باید تا تِه عمرش خبورد... کیوکوشن کای سی وهفت 
ساله بلند می شود و روبروی آیینه می ایستد، تنها ست و 
می داند که هزاران نفر توی مهن هتراِن عزیزش کمربنِد سیاه 
دارند و صدها نفر دیگر هم برای ناشرانی کار می کنند که 
خوب می فروشند و پوِل حسابی می دهند به آدم و کاری 
هم ندارند به شهرت و افتخار و از این مزخرفات... توی 
آیینه، خودش با دوگی کهنه شده  و کمربنِد قهوه ای نشسته، 
روی سینه اش، قلب اش، لوگوی آبی کیوکوشن کاراته دوخته 
شده و روی زانوی چپ اش لوگوی سیاه رنِگ آن با اتو 
چسبانده شده و دارد ور می آید کم کم... هنوز کلی مانده 
تا شروِع امتحاِن کمربند، زود رسیده باشگاه و حاِل درست 
گرم کردن هم ندارد فعال... از جلوی آیینه بلند می شود 
و می آید کناری و می نشیند روی سکوی سنگی بلند تری 
که روی اش را با مرمر نا مرغوِب رگه دار فرش کرده اند... نور 
ُمرده ی مهتابی های رختکن که سال ها ست خاک شان 
گرفته نشده انگار، روی مرمِر نا مرغوب می شکند و بوی 
عرقی از قدمی مانده را می پاشد توی رختکن... روی دیواِر 
مسِت چپ را انواِع پوسرها و عکس ها و ُکپی های سیاه 
و سفید که تبلیغاتی هستند بیشرشان پوشانده، کنارشان 
هم یک ویریِن چوبی اسقاطی ست با مدال های برجنی 
توی اش و چند کاِپ حلبی که منونه اش توی خوِد باشگاه 
هم هست... روی دیوار مهه جور عکسی وجود دارد... 
از عکس های دسته مجعی مبارزها و شاگردهای دوره های 
خمتلِف باشگاه گرفته تا پرتره های ِسنسی ها و شیهان های 

ابرو گره کرده ای که تبلیغ کرده اند برای خودشان...

شیهانساماِنترابیدارندهیدانشِشرشتهیآشیهارا
ازجهانونمایندهیرسمیسبکدرتهران
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 کیوکوشن کای سی وهفت ساله خریه شده به عکس ها 
و پوسرهای متام نشدنی روی دیوار... هر بار که نگاه شان 

می کند چیِز جدیدی پیدا می کند انگار... 
تــوی یــک پوســِر بــزرگ  مــردی را می بینــد بــا هیبتــی 
نــگاه  گوشــه ای  بــه  و  گرفتــه  گارد  کــه  آن چنانــی 
می کنــد... مــرد از ُاســتاداِن قدمیــی مهــن باشــگاه بــوده 
کــه یــک ســاِل پیــش اعــدام شــده... ماجــرا درگــریی بــا 
پنــج الِت زورگــری بــوده... می گفتنــد ســاعت دوازده 
ســاعت  ده  از  بعــد  باجتربــه  شــیهاِن  بــوده کــه  شــب 
تعطیل شــدن  بعــِد  تدریــس در کالس هــای خمتلــف و 
باشــگاه و رفــنِت آخریــن شــاگرِد خصوصــی اش آمــده 
بریون به مسِت خانه... وقتی رسیده به میداِن صادقیه 
و داشــته می رفتــه تــا ســوار شــود بــه مســِت شــهران، گویــا 
پنــج نفــر دوره اش می کننــد و در تاریکــی ای کــه معمــوال 
در غــرِب هتــران دائمی ســت، جلــوی نــگاِه بی تفــاوت 
شــده ی مجاعتــی می کشــانندش گوشــه  ی دیــوار تــا بــه 

ضــرِب چاقــو و هتدیــد جیــِب بنــده ی خــدا 
را بزننــد کــه شــیهاِن کهنــه کار دیگــر 
کــم مــی آورد، عصبانــی می شــود... 
را  ذهــن اش  عضــالت  خســته گی 

شــروع  او  و  از کار می اندازنــد 
ضربــه ی  بــا  می کنــد... 

مستقیِم آگوسوکِی دسِت 
قفســه ی  راســت اش 
را  یکی شــان  ســینه 
چنــان خــرد می کنــد 
گواهــی  بــه  کــه 
قانونــی  پزشــِک 
دم  در  دنده هــا 
فــرو  و  شکســته 
تــوی  می رونــد 
ریــه ی جــوان کــه 
مهاجــرت  تــازه 
بــه  بــوده  کــرده 
تــا  هتــران... 
مشــغوِل  اولــی 
بــوده،  ُمــردن اش 

شــدت  بــا  سنســی 
جانانــه ای  کن گــری 

پاهــای  بــن  می گــذارد 
قمــه  کــه  دیگــری  آن 

از  داشــته  بــوده و  دســت اش 
بــه  می شــده...  پیــاده  موتــورش 

گواهــی پزشــکی قانونــی هرچــه در 
حمــِل برخــورد ضربــه بــوده در دم منهــدم 

شده و جواِن چاقو به دست که برادرِ جواِن 
قبلــی بــوده هــم بــا نعــره جــان می دهــد گویــا... کســی 

درســت منی دانــد کــه چــرا نزدیکی هــای میــداِن بدقــواره ی 
صادقیــه، چطــور بــه آنــی ســر و کلــه ی آن مهــه آدِم 
موبایــل بــه دســت پیــدا می شــود و ســه خفت ُکــِن باقــی 
مانــده مبهــوت زیــِر نــگاِه مربــی کهنــه کار وا می رونــد و 
بعدش در دادگاه ُاستاد به خاطِر کشنِت سومن جوان 
کــه داشــته »غلــط کــردم« می گفتــه، حمکــوم می شــود بــه 
اعــدام. پرونــده خیلــی ســال ایــن دســت و آن دســت 
می شــود... وکیل هــا و مدافعــاِن شــیهان ســال ها مبــارزه 
می کننــد و امــا در یــک صبــِح دل انگیــِز پاییــزی وقتــی 
هنــوز آفتــاب نــزده بــوده و وکیــِل شــیهان تــازه بــا تلفــن 
زنــدان، صبحانــه ی  راهــی  و  شــده  بیــدار  خــواب  از 
مفصــل اش را می خــورد و بــا ریشــی انبــوه مــی رود مســِت 
حموطــه ی اعــدام... مــادِر مقتــول کــه زنــی روســتایی بــوده 
و تنها بازمانده ی او که رضایت نداد، با عکِس پســِر 
زورگــریش آن جــا منتظــر بــوده... دادگاه شــیهان را بــرای 
کشــنِت نفــر ســوم بــه اعــدام حمکــوم کــرده بــود... یعنــی 
بیشر به خاطِر کشنِت نفِر سوم، چون برعکِس دوتای 
دیگــر، او ناگهــان کــم مــی آورد و متــاِم تــن اش بــه آنــی 
فلــج می شــوند و در یــک حلظــه )...( بــه خــودش... 
امــا ضربــه ی ماوآشــی گری جــودان، چنــان نشســته روی 
گیجگاه اش که به گواهی پزشِک قانونی، مرگ در دم 
بــوده و مغــز بــه کلــی از شــکل اُفتــاده... شــدت ضربــه 
آن قــدر بــوده کــه دیــواره ی گیــج گاه را ترکانــده و نــریوی 
عضــالِت پشــِت ران را راه داده تــوی کاســه ی ســر و 
بــوم... قبــِل مــردن گویــا بــه غلط کــردن افتــاده بــوده... 
شــیهان کهنه کار و وکیل اش هرچه توضیح داده بودند 

در دادگاه کــه ایــن دفــاِع شــخصی بــوده بــاز کارگــر نبــوده 
و مــادِر کشــته ی ســومی بــا هلجــه ای ناآشــنا مــدام جیــغ 
مــی زده کــه» بَچــم کــه بــه غلط کــردن اُفتــاده بــود«، ایــن 
گــزاره ی معنایــی، مهــراِه فیلم هــای موبایل هــای آدم هــای 
صادقیــه  میــداِن  نزدیکی هــای  شــِب  دوازدِه  ســاعِت 
اجازه نداده که قاضی متقاعد شــود که ُاســتاد، ســومی 
را هــم مثــِل دو نفــِر قبلــی بــه خاطــِر دفــاع از خــود کشــته 
و فقــط حکــم بدهــد بــه پرداخــِت دیــه... پنــِج صبحــی 
که شــیهان کهنه کار را دار زدند، آلودگی هوای هتران 
از مــرِز هشــدار هــم گذشــته و مدرســه ها تعطیــل شــده 

بودنــد...
کیوکوشن کای سی وهفت ساله چشم اش را از روی پوسِر 
تبلیغاتی اُستاِد اعدام شده می چرخاند و سعی می کند 
فقط به مبارزه های اش فکر کند و مبارزه... از روی سکو 
می آید پاین، دوباره می رود مسِت آیینه و این بار چهارزانو 
می نشیند روبروی آیینه ی قدی و چشم های اش را می بندد 

تا مترکز کند و تنش گرم شود برای مبارزه، برای جنگیدن، 
حتی برای نوشنِت مقالِه بلندی که باید درباره ی شعِر وطنی 
دوراِن مشروطه بنویسد برای جمله ی  یک دوسِت قدمیی که 
می دانسته او کلی درباره ی شعِر مشروطه کتاب خوانده... 
که مقاله را از یک ماِه پیش سفارش اش را داده بوده به او. 
هرچند نویسنده ی سی وهفت ساله سر درنیاورده که وسِط 
زمستان، بازخوانی شعِر مشروطه چه امهیتی دارد و اصال 
چرا به او که فقط یک رمان آبکی عاشقانه درباره ی عشِق 
آتشن و ناکامی در دوران مشروطه نوشته و چند سالی 
هم شعِر آن دوره را خوانده این مقاله را سفارش داده اند؟ 
ترحم بوده؟... نه، باید مترکز کند، نباید به شعِر مشروطه 
فکر کند، عارف قزوینی و آن رویای امحقانه  که چند ماه 
است دست از سرش برمنی دارد... رویای تونِل رسالت و 
قطاری که صد کشته ی دوراِن مشروطه را وسِط تونل پیاده 
کرد و او بود که این صحنه را دیده بود... بعد از شوکی 
که از خوردِن یک هیزاگری سنگن توی صورت اش هبش 
وارد شده بود... تونِل رسالت... تونِل بزرگی که زمانی که 
در نارمک زنده گی می کرد یک روز در  میان رد می شد 
از وسطش تا برسد به ورودی اتوباِن کردستان و برود حمِل 
کارش... کمی دورتر می شد اما از ترافیک اش روان تر از 
داخِل شهر بود باز... گاهی هم سری می زد به دفرِ یک 
نشِر تازه تاسیس که جایی هبر از غرب برای خودش گری 
نیاورده و می خواست رمان های بست سلر دربیاورد که 
رابطه ی بِن روشنفکرها و توده باشند و او از نویسنده گانی 

بود که دعوت شده بود برای نوشنت یک رمان...   
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سرگذشت کشتی
 سید احمد محیط طباطبایی

سیاهمشق/داستانیکشهر

کلمه کشتی و ورزشی که به مهن نام خوانده 
می شود خبشی از مریاث آیینی و هپلوانی کشور ما را 
شکل می دهد. کشتی در لغت به معنای بند 
سفیدی است که از پشم گوسفند هتیه می شود و 
هر جوان زرتشتی هنگام بلوغ باید آن را به کمر ببندد 
و تا پایان عمر باز نکند. در دوران کهن ایران زمن، 
در رزم  هپلوانان، آن ها دو دست را در دو طرف کمر 
یکدیگر می گذاشتند و به اصطالح کمرگریی می کردند و یکی سعی 
می کرد به این طریق آن دیگری را بر زمن بیندازد. مهن مسئله مبنای 
نام گذاری این مبارزه هپلوانی به کشتی بود. قدمیی ترین سند کشتی و 
کشتی گریی که نقشی است نشان دهنده فن سر زیر بغل روی یکی از 
دسته های ظرفی مفرغی لرستان، در موزه فلک االفالک نگهداری می شود و 

نشان از بیش از سه هزار سال تاریخ مستمر کشتی در کشور ما دارد.. 
در زمانی که آین مهر و میراییسم در ایران توسعه پیدا کرده بود، معابد مهر 
مکانی برای یاد گرفنت کشتی در قالب سلسله مراتب اخالقی و منطبق 
بر آین های فتوت بود که ما بقایای این رسم را امروز در زورخانه ها - 
که بازمانده های آن زمان هستند - مهچنان می بینیم؛ رمسی که از ایران به 
اروپا رفت و در رم نیز به آن تاسی می جستند و جنگجویان رومی سعی 
می کردند طبق این آین مدارج اخالقی و قهرمانی را طی کنند. در رم، با 
پذیرش مسیحیت، این آین شکل دیگری یافت اما در ایران، با ورود اسالم، 
به دلیل تطبیق کشتی گریی و آین های هپلوانی با اصول اخالقی که اسالم 
مروج آن بود، رواج بیشر یافت و شخصیتی چون امام علی )ع( جایگزین 
اسطوره های قدمیی هپلوانی و جوامنردی در ایران زمن شد که اوج آن را در 

شخصیت پوریای ولی در دوران اسالمی ایران می بینیم. 
با مهن اشارات خمتصر می توان دریافت که جایگاه کشتی و کشتی گری در 
کشور ما باید جایگاه باالیی باشد. کشتی گری فقط یک ورزشکار نیست، 
بلکه خبشی از منادها و بازمانده طبقه مرجع در جامعه سنتی ایران است. 
در دوران ناصرالدین شاه که آغاز ورود دیدگاه های غربی به ایران بود، ما 
آخرین دوره های هپلوانی به شکل باستانی را پشت سر می گذارمی. آخرین 
رزم هپلوانی که طی آن بازوبند هپلوانی ایران به هپلوان برنده رزم تعلق  گرفت، 
بن هپلوان یزدی بزرگ و هپلوان اکر خراسانی در حضور ناصرالدین شاه و 
مطابق روال مهیشگی در میدان ارگ اجنام شد که با وجود شکست یزدی، 
برای حفظ منزلت و احرام او، شاه بازوبند هپلوانی را به دو قسمت کرد 
و یکی را به بازوی هپلوان اکر و دیگری را به بازوی یزدی بزرگ بست و 
هپلوان اکر »هپلوان پایتخت« و هپلوان یزدی »هپلوان ایران« خوانده شدند. 
اکر خراسانی نقطه پایانی این سبک و سیاق کشتی تارخیی بود. او اولن 
کشتی گریی بود که در معیت شاه ایران به روسیه رفت و در آن جا با هپلوان 
آن سرزمن در پرزبورگ کشتی گرفت و او را بر زمن  زد. اکثر فنون معروف 
در کشتی مثل کالته و بزکش و... فنونی هستند که اکر خراسانی مبدع 
آن هاست. پس از جنگ جهانی اول که دور جدید بازی های املپیک برگزار 
شد، کشتی، مهچون املپیک باستان، در مشار مسابقات این بازی ها قرار 
گرفت. اگرچه کشتی ایران از زورخانه ها به تشک ها و سالن های جدید 
رفت اما مهچنان مهم ترین 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 تارخیی مان را فراهم می کرد؛ کاری که با هیچ ورزش دیگری 
منی توانستیم اجنام دهیم. برد و باخت روی تشک آن قدر مهم نبود که 

حضور با مهه اصالت های تارخیی و فرهنگی امهیت داشت. 
به تدریج کشتی گریان ما با شکل و ضوابط کشتی جهان آشنا شدند و 
ما توانستیم در عرصه های جهانی - مهچون املپیک ملبورن - به مدال 
طال دست پیدا کنیم. مردم از کشتی گریان توقع داشتند که معرف فرهنگ 
و تاریخ و هویت کشورمان باشند و چنن هم بود. این سری صعودی 
ادامه داشت و به دوران طالیی کشتی ایران با بزرگانی چون صنعتگران، 
مهدی زاده، سیف پور و حبیبی رسید و در هنایت ختتی در سال 1340 
برای اولن بار قهرمانی جهان را برای کشتی ایران رقم زد. کشتی گریان ما 
توانسته بودند غرور جامعه ایرانی را با رفتار ورزشی خودشان احیا کنند. کشتی 
تنها رشته ای بود که نیازی به زمینه سازی و استعدادیابی نداشت. مهچنان که 
می بینیم، کشورهای حوزه فرهنگی ایران بزرگ مهگی به دلیل آنچه از فرهنگ 
این سرزمن به ارث برده اند در کشتی حرفی برای گفنت دارند. جالب این 
است که وقتی مسئوالن مسابقات جهانی معتقد بودند ورزش کشتی حترک 
کافی ندارد، الگوی جدید برای کشتی از میان مهن کشتی گریان ایرانی سر 
برآورد. حبیبی کشتی گریی بود که سرعت زیادی داشت و به خاطر فنون 
ویژه اش در جهان شهرت داشت. فدراسیون جهانی کشتی شکل کشتی 
گرفنت او را به عنوان الگوی استاندارد کشتی  به دنیا معرفی کرد. البته این کار 
و قاعده سازی در ورزشی مانند کشتی که به عدد افرادی که در آن ورزش 
سابقه داشتند، فن و شیوه وجود داشت، اشتباه بود. در نتیجه وقتی ما حمتوا 
را از کشتی گرفتیم و کشتی گری تنها به یک ابزار فنی بدل شد، این ورزش به 
تدریج جایگاه قدمیش را از دست داد. برای مهن وقتی در سال 1347 تیم 
ملی فوتبال ایران توانست تیم اسرائیل را در هتران شکست دهد و غرور مردم 
ایران را به حلاظ ملی و مذهبی احیا کند، فوتبال جایگزین کشتی شد و از آن 
روز کشتی دیگر ورزش اول ما نبود و مردم ما حتقق رویاهایشان را در فوتبال 
دنبال کردند. نتیجه آن بود که خصلت های فوتبال جانشن خصلت های 

کشتی در جامعه شد.  

»شنل پاره«
نینا بربروا
فاطمه ولیانی
نشر ماهی

شنلی که باعث 
مرور خاطرات 
می شود، آن هم 
شنلی کهنه و پاره. 
چیزی به یادگار 
از روزگاران تلخ و 
پرآشوب گذشته. 
نینا بربروا نویسنده 
روس مثل باقی 
نویسندگان روس 
تاریخ سرزمینش را 
از طریق داستان 
روایت می کند. او 
که انقالب اکتر 
و بعد حکومت 
کمونیسم را جتربه 
می کند و در پی 
آن دوری از وطن 
را چاره می کند 
این داستان را 
در فرانسه نوشته 
است و اول بار 
به زبان فرانسه 
منتشر کرده است. 
شنل در ادبیات 
جایگاهی ویژه 
دارد و به اصطالح 
مهه نویسندگان 
روس بر این باورند 
که از مهه شان از 
زیر شنل گوگول 
بریون آمده اند. 
این کتاب از 
جمموعه کتاب های 
کوچک نشر 
ماهی است و 
قطر کمی دارد و 
قیمتی مناسب. 
می شود آن را 
در یک بعد از 
ظهر خواند و از 
داستانش لذت 
برد. از مرجم 
کتاب قبل از 
این کاری رویت 
نشده ولی ترمجه 
این کتاب بسیار 
خوب است.

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

این روزها تیراژ خوانی امهیت فراوان یافته. اصال تبدیل شده به یک 
خر مهم. هنوز فیلم یا سریالی ساخته نشده خرش را می شنومی که 
قرار است تیراژش را فالنی یا هبمانی خبواند. بعد هم که فالنی یا 
هبمانی می خواند حبث درمی گرید که خوب خوانده یا بد خوانده. ماجرا 
آن قدر جدی شده که گاه دو خواننده برای تیراژ انتخاب می شود و 
تیراژ اول فیلم یا سریال را یکی می خواند و تیراژ آخر را یکی دیگر. 
حتی موردی داشته امی که تیراژ پایانی فیلم را دو نفر خوانده اند. یعنی 
مقداری از تیراژ فیلم با صدای یک خواننده پخش شده و مابقی تیراژ 
با صدای خواننده ای دیگر. ابتدا تیراژ خوانی کار خواننده های پاپ 
بود، اما حاال کار به جایی رسیده که شهرام ناظری و مهایون شجریان 
هم به این قافله پیوسته اند. علریضا قربانی هم که اصال با تیراژ 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 
سال های سینمای ایران خیلی از خوانندگان نامدار ما صدایشان در 
فیلم ها شنیده می شد. ایرج شاید مشهورترین آن ها باشد؛ خواننده ای که 
متاشاگر عام سینما صدای او را با تصویر مرحوم فردین به یاد می آورد. 
ایرج خواننده ممتازی بود که اگر خودش را وقف سینما منی کرد و به 
اقتضای سینمای آن روز آوازهای نازل و کوچه باغی منی خواند شاید 
پایگاه و جایگاه دیگری در سینمای ایران پیدا می کرد، اما سرنوشت 
او را نه استعداد و حنجره حریت آورش که سینمایی رقم زد که به حلاظ 
هنری ارزش چندانی نداشت و به مهن دلیل زود از خاطرها فراموش 
شد. شاید خنستن بار با فیلم »رضا موتوری« بود که تیراژ خوانی امهیت 
ویژه ای یافت. یک ترانه عجیب که با شکل تصنیف های رایج کامال 
متفاوت بود، مهراه با یک موسیقی شنیدنی و یک صداِی تازه و امروزی 
باعث شد ترانه »با صداِی بی صدا« تبدیل به یک اتفاق شود. کسانی 
که دست اندرکار فیلم بودند جواناِن عصیانگری بودند که سینما را از 
روی دسِت سینماگراِن شورشی و آوانگارد امریکایی مشق می کردند؛ 
سینمایی معطوف به قهرمان و فردیتی که سعی داشت اساس وضع 
موجود را درهم بشکند. مهه چیز فیلم به هم می آمد. شاید برای خنستن 
بار بود که ترانه کامال در خدمت فیلم بود. شاید برای خنستن بار بود 
که وقتی فیلم متام می شد ترانه دست از سرت برمنی داشت. حسن ترانه 
در این بود که اگرچه به شدت به فیلم وابسته بود و در خدمت فیلم 
اما می توانستی 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 آن قدر روی روح و روان من تاثری گذاشت که دربه در به دنبال فیلم 
گشتم و در زمانه ای که هرگونه فیلم وی اچ اسی ممنوع بود، آن را دیدم 
و لذت شنیدن ترانه برامی صدچندان شد. چند ترانه دیگر هم برای 
من چنن حکمی داشتند؛ »دمل از خیلی روزا باکسی نیست/ دیگه 
فریادی و فریادرسی نیست« از مهن قماش بود. صدایی خسته و زخم 
خورده که بعدها مرا وا داشت فیلمش را گری بیاورم و ببینم. ترانه فیلم 
»گوزن ها« هم از ترانه های ماندگار آن سال ها بود که نسل من ابتدا 
موسیقی اش را با صدای فرهاد شنید و بعد که فیلم را دید صدای پری 
زنگنه به گوشش خورد: »گنجشکک اشی مشی/ لب بوم ما نشن/ 
بارون میاد خیس می شی/ برف میاد گوله می شی/ می افتی تو حوض 
نقاشی«. بازهم ترانه کامال در خدمت فیلم بود و اگرچه در ظاهر یک 

ارغنون

 کاوه ارجمند

ترانه ساده عامیانه بود، اما تو منی توانستی درک و دریافت سیاسی از 
آن نداشته باشی. در سال های پس از انقالب اولن ترانه ای که به ترانه 
ماندگار و جاودانه چند نسل بدل شد ترانه »یار دبستانی من« بود؛ 
فیلمی که منصور هترانی آن را ساخت. ظاهرا کار ترانه و موسیقی فیلم 

هم بر عهده خود هترانی بود. 
ترانه را فریدون فروغی  خواند، اما هنگام پخش فیلم وزارت ارشاد مانع 
پخش این ترانه با صدای فروغی شد و به ناچار صدای مجشید جم 
جایگزین آن  شد. این ترانه یکی از فراگریترین ترانه های سینماست. بعدها 
با صدای فروغی هم این ترانه را شنیدمی و بعدترها با صدای خود منصور 
هترانی. منی خواهم برایتان تارخیچه ترانه در سینمای ایران را بازگو کنم فقط 
خواستم ترانه های مهم و اثرگذاری را که از سینما بریون آمده و به عنوان 
یک اثر مستقل در ذهن و ضمری ما جا خوش کرده به  امجال مرور کنم. 
بدون شک پیش از آن که سینمای ایران جدی شود صداهای ماندگاری 
در فیلم ها خوانده اند؛ از استاد بنان تا دلکش. اما حقیقت این است که 
کمر کسی امروز ترانه ای از استاد بنان را با یک فیلم به خاطر می آورد. 
گمان کنم پس از فیلم »از فریاد تا ترور« دیگر کمر 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 می روند برای ضبط چند قطعه موسیقی. فیلم چنگی به دل منی زد، 
اما شنیدن صدای استاد شجریان آن هم در سالن سینما چیزی نبود که 
بتوانی به راحتی آن را از دست بدهی. ظاهرا استاد شرط کرده بود که 
صدایش با لب های هنرپیشه فیلم به هیچ وجه مهخوانی نباید داشته باشد. 
چراکه استاد منی خواست نقش ایرج را برای فردین بازی کند. استاد آن قدر 
هوشیار بود که اجازه نداد حتی متاشاگر عام حلظه ای تصور کند آن 
صدای حریت آور دارد از گلوی امن تارخ بریون می آید. حقیقتا هم ستم 
بود کسی چنن 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 زمزمه های خلوت عاشقان شد: »یارم به 
یک ال پریهن خوابیده زیر نسرن/ ترسم که بوی نسرن مست است و 
هشیارش کند/ 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 می خواند: 
»گر زحال دل خر داری بگو/ گر نشانی خمتصر داری بگو/ مرگ را 
دامن ولی تا کوی دوست/ راه اگر نزدیک تر داری بگو«. هبر است حبث 
درباره این آلبوم را متام کنم وگرنه به این راحتی منی توامن از توصیف عاشقانه 
این آلبوم دست بردارم. بله، غرض این که تا سال ها از ترانه و تصنیف 
در فیلم ها خری نبود تا این که موسیقی پاپ در کشور ما رونقی دوباره 
یافت. سیاستی که صداوسیمای مجهوری اسالمی پرمچدارش شد و طنز 
ماجرا این که علی معلم دامغانی که شاعری انقالبی و دشوار گو بود، 
جمری این طرح جالب شد؛ در مقام ریاست موسیقی سازمان صداوسیما. 
ظاهرا سیاست زعمای قوم بر این بود که از رونق بازار لس آجنلسی ها 
بکاهند و بر رونق بازار موسیقیدان های وطنی و متعهد بیفزایند... آقا 
ظاهرا باید مطلب را مهن جا درز بگریم و باقی اش را بگذارم برای هفته 
بعد. فقط یادتان باشد که قرار بود درباره ترانه و تصنیف در فیلم ها و 
سریال ها صحبت کنیم و این که چه شد  تیراژ خوانی آن قدر امهیت پیدا 

کرد و ...اخل.   
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موضوعیـــت نـــدارد. اصال 
حبـــث انـــکار خـــدا و آخـــرت 
نیســـت، حبث این اســـت که 
در تلقی هـــای جدیـــد چیـــزی 
بـــه عنـــوان غیـــب وجـــود ندارد 

و انســـان در این عامل 
تنهاســـت. معنی اصلی 

اومانیســـم هم مهن اســـت. 
یعنـــی کـــه نفـــی و اثبـــات 

اراده هـــای برتـــر موضوعیت 
ندارد، بلکه جز انســـان 

چیـــزی موضوعیـــت ندارد. 
در کانتکـــس جدیـــد مبحـــث 

نریوهای مافوق بشـــری 
مرتفع شـــده اســـت و 

اصال کســـی به آهنا فکر 
منی کند. در رمان مرشـــد 

و مارگریتا شـــیطان خودش 
را به یکی از کمونیســـت ها 
معرفـــی می کند. کمونیســـت 

می خندد و شـــیطان را 
مســـخره می کند. می گوید 

مـــن اگـــر وجـــود تـــو را 
بپذیرم به این معنی ســـت 

کـــه خـــدا را هـــم پذیرفتـــه ام. 
در حالـــی کـــه داعیـــه مـــن 

انســـان اســـت... به نظرم 
ناامیدی از مهن جاســـت 
که ســـر بریون می آورد. 

با رجوع انســـان به انســـان 
اســـت که یاس و ناامیدی 
ســـر و شـــکل پیدا می کند.
ناامیـــدی بـــا توحیـــد و بـــاور 
به غیب ســـازگاری ندارد. 
حتی با شـــرک هم کســـی 
ناامید منی شـــود. مشـــرکن 

اتفاقـــا ناامیـــد نبودنـــد. حتی 
معروف اســـت که وقتی 

منـــرود الف خداونـــدی  زد 
و بـــه هـــوا پریـــد تـــا بـــرج و 
باروی خدا را بشـــکند، 

خداونـــد تـــریش را خون آلـــود 
برگرداند تا ناامید نشـــود. 

نکته ظریفی ســـت در اینجا. 
صـــرف بـــاور بـــه جهان 

غیـــب، حتـــی در تلقی هـــای 
شـــرک آلود مانع یاس و 

ناامیدی ست.
کلمـــات مهمنـــد و تاثـــریات 

عجیـــب و غریـــب دارنـــد. 
خلقـــت نیـــز بـــا کالم آغـــاز 
شـــده اســـت. هزار پله هم 

از معنـــای اصلـــی کلمـــه 
)لوگـــوس( پایـــن بیاییـــم بـــاز 
هـــم منی تـــوان منکـــر تاثـــریات 

حریت انگیـــز کلمـــات 
بشـــومی. صلـــح و جنـــگ مـــا 
حاصـــل کلمـــات هســـتند. 
علـــم اگـــر پیشـــرفتی کـــرده 
مدیـــون کلمات اســـت. 

کاش میدونستم 
پنجشنبه

کرگدنیها  کدوم 
کتابفروشی هسنت. 

دیروز شوهر من 
یک  کتاب برای من 

خرید  وقتی بازش 
کردم فورا فهمیدم که 
من این کتاب را دارم 
و حتی دو سه باری 

خوندم
نویسنده ان  »یوناس 
یوناسون« است  دو 
نفر این کتاب را ترمجه 

کرده اند با دو تیر 
خمتلف.  اقای کیهان 

هبمنی و 
اقای حسن هترانی 
که من ترمجه این اقا 
را خوندم که بنظرم 
بسیار ترمجه خوبی 
بود  »بیسوادی که 
حساب و کتاب 

سرش
میشد«  اقای  هبمنی 
باعنوان  »دخری که 
پادشاه سوید را جنات 

داد«  نشر اموت   
واونکه من خوندم 

مال نشر چشمه
طنز بسیار خوبی داره 
و من بارها  خواستم 

خواندن انرا 
بشما توصیه کنم   
ولی  بنظرم عجیب 
میاد که دو نفر یک 
کتاب را با دو عنوان 
ترمجه کنند!   منکه 
وارد نیستم ولی ایا 

این کار  شدنی 
و قانونیست؟   

چطور  دو موسسه 
نشر توجه نکرده 

باشن
اگر خواستن کمی 

هم خبندین حتما این 
کتاب را خبونن.

عشقمنایرانمن

طریقعشقپرآشوبوآفت ا
استایدل/بیفتدآنکهدر

اینراهباشتابرود

در  وقایعی  اخری  هفته های  در 
کشور رخ داده که سوای غمبار 
دغدغه های  و  اندیشه  بودن، 
زیادی را نیز برانگیخته است. یک برنامه طنز قدمیی 
 کودکان، خطایی مرتکب شد که مهه را ناراحت کرد و 
موج هایی از اعراضات میان مهوطنان آذری و ترک زبامنان 
را برانگیخت. ما هم در هتران معرض بودمی. این مورد 
خاص قلب مهه را شکست، هرچند که فکر منی کنم 
تعمدی در کار بوده باشد. اما سال هاست به صداوسیما 
و برنامه های یکسویه و کم حمتوایش اعراض می کنیم. 
بزرگان و خردمندان، از سی سال قبل دائما گفته اند و 
تکرار کرده اند که اگر برنامه های صداوسیما متحول نشود 
و کیفیت و جذابیتی بدان تزریق نشود، خماطبانش را از 
دست خواهد داد. می دانیم که هر روز جهان شاهد 
افزایش رسانه هاست و جهانیان دائما به ایده و امکان 
تازه ای دست می یابند. هر سال نه یک یا دو کانال و 
ابتکار جدید برای اطالع رسانی و گزارش و کسب خر، 
که صدها راه نو اضافه می شود. در مارکت شلوغ مدیای 
جهانی، این بقالی مزبور هم تکان هایی خورده اما فقط 
کمیت چشمگریی یافته و از دو کانال ابتدای انقالب 
به  رادیویی  شبکه  چهار  سه،  و  تلویزیون  اسالمی  در 
صدها شبکه تازه ملی و استانی و برون مرزی ارتقا یافته 
است. عیبی ندارد. خیلی هم خوب! اما برنامه هایتان 
کجاست؟ جز دربی فوتبال پایتخت و فوتبال های اروپایی 
و جام جهانی و دو، سه برنامه مردم پسند چه دارید که 
با سریال های ترکی و شبکه های خری اسم و رسم دار 
و جذابیت فیلم های  هالیوودی و حتی مستندهای نشنال 

جئوگرافی و ساینس و امثاهلم رقابت کند؟
چند هفته قبل، کارشناسی که ختصصش هم دقیقا معلوم 
نبود مهن موضوع را مطرح می کرد و به جای »رقابت« 
از واژه »تقابل« استفاده می کرد. تکیه بر مهن کلمه کامال 
نشان از دو تفکر متفاوت دارد؛ یکی به رویارویی و دمشن 
بودن طرف های مقابل باور دارد، لذا نیازی به هم سخنی 
و شناخت و هنایتا رقابت و تأثری متقابل در خود احساس 
منی کند. دیگری به اثرپذیری و اثرگذاری و شناخت و 
رقابت و اگر امکانش فراهم بود مهکاری و گفت وگو 
باور دارد. این ها دو راه متفاوتند و به مهن دلیل اگر 
کسی چشم بر واقعیات ببندد و طرق خیالی و ومهی  را 
دنبال کند، روزی روزگاری چنان تنها و بی خماطب می ماند 
که در موعد جشن و سرور، یا حلظه های خاصی که 
 باید خماطبان بسیار یا اندکش را راضی و خشنود کند، با 
عجله سر و ته چند فیلم بالیوودی یا  هالیوودی را می زند 
و دوبله هایشان را تغیری می دهد تا چند ماشن به هم 
خبورند و مشتی گلوله شلیک شود و کلی 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 و کامل مهان فیلم ها دسرسی 

دارند و این نقض غرض هم حکایتی است که مباند.
]...[ من از صداوسیما عبور می کنم زیرا نقد این دستگاه 
عریض و طویل که از مالیات و ثروت ملی و هزینه های 
نیست،  و مسئول  پاسخگو  اما  ارتزاق می کند  دولتی 
فایده ای ندارد. مگر رئیس مجهور برگزیده اکثریت ملت 
چندین بار گالیه و انتقاد کرده اثری داشته است؟ خطاب 
به مسئوالن صداوسیما، تنها به یک نکته بسنده می کنم 
که تا ده سال دیگر مطمئن باشید که اگر حتول بزرگی 
متناسب با واقعیات جهان اجیاد نکنید، حتی یک بیننده 

تلویزیون علیه تلویزیون
در مارکت شلوغ مدیای جهانی تلویزیون ما با کدام برنامه می خواهد

با دیگران رقابت کند؟
 سید مسعود رضوی فقیه

هم خنواهید داشت. انسان ها جمبور و بنده اوامر و امیال 
دیگران نیستند، خاصه در جهانی که حق انتخاب و 
گزینه هایش فراوان است و فراوان تر هم خواهد شد. اما 
به عنوان یک مشفق به مدیران سیما و صدا عرض کنم 
که خودتان را از مشاوره روانشناسان و حمققان اجتماعی 
و حقوقی بی نصیب ندانید. متام شبکه ها و بنگاه های 
رسانه ای دفری از این مشاوران دارند که خماطرات روانی و 
اجتماعی و قومی  و فرهنگی و حقوقی و... را وارسی و 
برای حل مشکالت و اجتناب از آن ها راه حل می یابد؛ 
راه حل های واقعی و موردی، برای مشکالت عملی و نه 
کاغذی و خبشنامه ای. حدود بیست وپنج سال پیش در 
جریان کنگره حکیم نظامی، فرصت مغتنمی  دست داد تا 
چند روزی در تریز سیاحت کنم. شهری که بوی مشس و 
صائب می داد و بوی مشروطه و ستارخان و ثقه االسالم 
و آزادی خواهان و دانشوران و هنرمندان و عاشقان... اما 
یک ارمغان بزرگ در این سفر نصیبم شد و آن دیدار با 
استاد یگانه و بی مانند ادبیات و فرهنگمان، زنده یاد دکر 
منوچهر مرتضوی بود. ایشان مدت ها به دلیل بی مهری ها 
و اسائه ادب مجاعتی جاهل و غافل آزرده بودند و از 
خالیق و گزند مردم منایان کناره جسته بودند. من به مهراه 
دوست شاعر ادب پژوهم دکر فرهاد طهماسبی خدمت 

استاد رسیدمی. اشتیاق دیدار دکر مرتضوی برای من که 
به تازگی کتاب های »مسائل عصر ایلخانان« 

و به خصوص »مکتب حافظ« ایشان را 
برای دومن بار خوانده بودم فرصت 

خواستم  بود.  و کم نظریی  مغتنم 
اجازه  ببوسم.  را  دست عزیزشان 
نفرمودند. در عوض اجازه دادند 
تا روز بعد هم خدمتشان برسم 
و مفصل تر از فرمایشاتشان هبره 
برم که به مهراه زنده یاد استادم دکر 

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 
در  مقداری  را  هبره ها  این  و  کردم 
حافظه دارم و در نوبت بعد قصد دارم 

به خوانندگان گرامی  »کرگدن« تقدمی 
کنم. 

امـا آنچـه مربـوط بـه حبـث جـاری اسـت ایـن 
نکتـه از سـخنان اسـتاد مرتضـوی بـود کـه در 

پاسـخ کمریـن ارادمتنـد و شاگردشـان فرمودنـد، 
و جفاکاری هـای  ادب  اسـائه  بابـت  از  مـن  وقتـی 

نادانـان و نااهـالن بـه ایشـان ابـراز شرمسـاری و انـدوه 
و  آراسـته  لباسـی  بـا  مرتضـوی  منوچهـر  اسـتاد  کـردم. 
ایسـتاده  از کتاب هـا  قفسـه ای  مـوزون، کنـار  بسـیار 
و  بـراق  و  مرتـب  و  خـورده  شـانه  موهایشـان  بودنـد؛ 
صورت عزیزشـان درخشـان بود. کفش های سـیاه انگار 
مهن 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 
بی پایانـی داشـت. مثـل یـک قـاب اصیـل کـه اثـر هنـری 
زیبایی را دربرگرفته است. استاد مرتضوی فرمودند: "من 
از هیچ کـس گالیـه و شـکایتی نـدارم. گاهـی تاریـخ بـا 
آدم هـا بازی هایـی می کنـد کـه خوشـایند مـا نیسـت. مـن 
درک می کنـم. امـا آنچـه درک منی کنـم تکـرار ایـن کارهـا 
در زمانـی اسـت کـه لزومـی نـدارد و بسـری هـم برایـش 
نیست. اگر در غوغای یک اتفاق مهه هیجان زده اند و 

فریـاد می زننـد چـرا بایـد در سـکوت و آرامـش هـم فریـاد 
بزنند یا آرامش را زایل کنند؟! بسیار مانندان ما آمده اند 
و رفته انـد امـا ایـران مانـده و ایـران چیـز غریبـی نیسـت. 
ایـن مردمنـد کـه نسـل در نسـل بـا هـم رنـج کشـیده اند بـا 
هم شـاد بوده اند و در هنگامه های تارخیی به فریاد هم 
رسـیده اند. روزی مـردم خراسـان و اصفهـان و شـریاز بـه 
آذرباجیـان می آمدنـد و دوش بـه دوش مـردم ایـن خطـه از 
وطن با لشکر عثمانی می جنگیدند تا انتقام قتل عام ها 
و جتاوزات و شیعه کشـی های بی رمحانه لشـکر عثمانی 
را بسـتانند. و روزگاری مـردم تریـز قیـام کردنـد و کمـر 
اسـتبداد صغـری و کبـری را شکسـتند و بـرای آزادی هتـران 
راهـی شـدند... ایـران ایـن مردمنـد. ایـن مـردم... بـا ایـن 

مهـه منـی دامن چـرا نگـرامن جنـاب رضـوی. منـی دامن."
واپسن کلمات را با اندوه گفتند و مدتی سکوت و 
سکوت و سکوت بود که باز شعله ای افروختند و از 
اندیشه هایشان درباره این بیت خواجه حافظ نکته های 

شریین گفتند:
دولت پری مغان باد که باقی سهل است/ دیگری گو برو 

و نام من از یاد بر 
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جهان باز
  آرش ساالری

سیاهمشق/نویسندهخوانی

خوزه آملایو دیکتاتور جوانی است که با ترکیبی از نبوغ و فساد توانسته 
در یکی از کشورهای مهیشه آشوب آمریکای جنوبی برای مدتی نوبت 
ریاست را به خود برساند. این ژنرال خودساخته ولی هدفش از رسیدن 
به قدرت و بعد انگیزه اش برای حفظ آن نه رسیدن به لذات دنیوی 
است و نه منافع اخروی؛ نه ثروت مجع می کند و نه حکمرانی برایش 
امهیت دارد؛ مهان طور که دغدغه عدالت و کار خری هم ندارد. آملایوی 
رمان »ستاره باز« از آن شخصیت های درویش و عارف مسلک یا 
خل وضع هم نیست که نویسنده های به ته رسیده می سازند برای 
شکسنت کلیشه ها و دوباره نان درآوردن از کلیشه های به بن بست 
رسیده. خیلی هم نرمال است: آدم می کشد به قدر کافی و فساد هم 
اجنام می دهد؛ فقط هدف و کار اصلی اش این ها نیست. تصاحب 
حکومت تِه هتش برای او فقط یک دلیل داشته: رسیدن به قدرت و 

ثروت کافی برای رسیدن به شگفت زدگی. 
آملایو عاشق امر ماورایی است؛ عشق جنون آمیزی که از شگفت زدگی 
در برابر یک شعبده باز دو زاری شروع می شود و بعد به شکلی 
جنون آمیز سطح توقع او را باال می برد تا حدی که هیچ کس و هیچ 
شعبده ای منی تواند او را راضی کند. متام ثروت و قدرتش را می گذارد 
روی مجع کردن انواع شعبده بازهای ریز و درشت، انواع مدعیان سحر 
و جادو، انواع آدم ها و کارهای شگفت انگیز. هرچه مدعی ستارگی 
هست در جهان، مجع می کند دور خودش و می شود »ستاره باز« 
و مهه ناامیدش می کنند. مهه شان حقه های ساده ای هستند 
که خودش هبر از مهه بلدشان است؛ نه کسی واقعا پرواز 
می کند، نه کسی می تواند غیب بگوید؛ مهان طور که قبل تر 
ثروت و قدرت و فساد هم ناامیدش کرده بود. زندگی اش پوچ 
و افسرده و بی معناست تا وقتی که خر جک افسانه ای را 

می شنود؛ کسی که ظاهرا »واقعا« می تواند کاری بکند. 
در جهان پرآشوب و خون آلود رمان اواخر قرن بیستم، هیچ 
قصه ای منی تواند سیاسی نباشد و هیچ قصه سیاسی منی تواند 
ناظر به مصداق واقعی نباشد. و رومن گاری که حتما یکی 
از بارزترین مصادیق این قضیه است، خوزه آملایویش را از روی 
کدام دیکتاتور آمریکای جنوبی یا کشور خیالی اش را از روی 
کدام کشور ساخته؟ یا الاقل عناصرش را با ترکیب کدام آدم ها 
ساخته و یا کنایه ها و هجویه های جهان دیکتاتورش از روی 
جهان حاکمان کدام مکتب فکری بوده؟ حداقلی که می توان 
ادعا کرد حتما در مهه رمان های دیکتاتوری این دوره وجود 
دارد و نویسنده ای نیست که فرصت دادن فحشی به مکتبی 
را از دست بدهد. اما جواب سوال از که یا چه بودن خوزه 
آملایوی گاری خیلی غریمنتظره تر از جواب متام دیگر سوال ها 
از این طایفه است: شخص واقعی احتماال جایی خیلی دورتر 
و خیلی بعیدتر و خیلی پنهان تر از هر چیزی که بشود حدس زد، قرار 

دارد: خود رومن گاری. 
ستاره باز می تواند به غریعادی ترین شکل ممکن، روایت زندگی خود 
رومن گاری باشد و این طوری احتماال برعکس ترین رمان کل قرن بیستم 
بشود: در جهانی که حتی قصه های کودکانه هم ارجاعات پنهان 
سیاسی داشتند، قصه ای با ظاهری متاما سیاسی، در واقع ارجاعی به 
یک امر متاما غریسیاسی است. روایتی از یک زندگی آشفته و پرآشوب 

که هویت حموری اش یک چیز بود: سر رفنت حوصله از جهان. 
رومن گاری با مهه چیز بازی کرد ولی هیچ چیز نتوانست راضی اش 
کند. با اسم خودش بازی کرد. با جوایز بازی کرد. با کتاب هایش بازی 
کرد. هر کاری را که می شد، جتربه کرد و در مهه این ها در حد خوب 
- الاقل در حد آدم های معمولی آن جهان - خوب بود. و مهه این ها 
روی هم، کل زندگی اش، کل جهانش و هرچه را که به دست آورد، در 
هنایت آن چیزی نبود که او می خواست. برای گاری مثل خوزه آملایو 
هیچ چیز از آن چیزهایی که بقیه فکر می کردند قاعدتا باید برایش مهم 
باشد )ثروت و قدرت/ احرام و شهرت( مهم نبود. او دنبال شگفتی 
بود که ورای مهه این ها قرار می گرفت. شگفتی که ما شاید ندانیم برای 
او ظهورش در چه بود، ولی این را می دانیم که هرگز به آن نرسید: وقتی 
خودکشی کرد و آن نامه آسوده را گذاشت: »خیلی خوش گذشت، 

ممنون، خدافز«. 
رومن گاری و خوزه آملایو دنبال چیز دیگری بودند و سِر رسیدن به آن 
چیز مهه جهانشان را بازی دادند. هرچه را وجود داشت و حمتمل بود 
پیدا کردند و به دست آوردند؛ کلکسیونی از قشنگی های امسی جهان؛ 
هر چیزی که حمتمل بود آن شگفتی گریزپا باشد. و آخرش رسیدند به 
جک افسانه ای و نامی که می گفتند مهان است که دنبالش هستند. و 
آن حلظه حکما مهم ترین حلظه کل عمرشان بود: هدف. خوزه آملایو 
جانش را در معرض خطر شورشیان گذاشت تا به آن حلظه برسد که 
در اتاق جک افسانه ای گریزپا را باز کند. و رومن گاری تصمیم گرفت 
خودکشی کند. یک چیزی هست در فضای خالی میان این دو مجله 
که پنهان است در هر دو قصه؛ چیزی که پایان بندی قصه خوزه آملایو 

است و احتماال اولن قصه ناگفته رومن گاری.   

ستاره باز
رومن گاری
ترمجه
مهدی نسرین
نشر مرکز
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فراغـتیوکتابـــی

دانستناینکهاحمقهاییبیشنبودیم،مارابه
انسانهایخردمندیتبدیلنکرد

»آلن دوباتن« را مهه کتاخبوان ها می شناسند. ابداع 
جالبی است تلفیق و ترکیب فلسفه با زندگی روزمره. 
دو باتن شاید اولن نویسنده ای است که فلسفه را از 
مدار خود خارج کرده است! وقتی کتاب های او 
منتشر شد، خیلی ها با فلسفه آشتی کردند. فیلسوف ها دیگر آدم هایی مغلق گو 
و مالل آور نبودند. آن ها می توانستند درباره پیش پاافتاده ترین مسائل زندگی ما 
نظر بدهند. مهیشه فکر می کردمی سقراط و اپیکور و مونتنی و... فقط به کار 
مناظره ها و مباحثه های پیچیده فلسفی می آیند، اما کتاب »تسلی خبشی های 
فلسفه« نشان داد که حتی نیچه و شوپنهاور - معروف به فیلسوفان بدبن - 

هم می توانند برای درمان یکی از امراض روانی ما مفید باشند. 
عشق«  باب  در  »جستارهایی 
اولن کتاب دوباتن است و آخرین 
کتاب منتشر شده او در ایران. اولن 
کتابش وقتی منتشر شد، دو میلیون 
نسخه فقط در لندن فروخت. در 
ایران هم با اوضاع اسفبار کتاخبوانی 
مجاعت نت زده، این کتاب 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 کتاب خنوانی مهوطنان 
تکراری و بی فایده است و بی امهیت 
ظاهرا. مردم خودشان هر وقت از 
تارهای عنکبوت تلگرام و مهوندان 
سوی  به  شدند،  خسته  دیگرش 
کتاخبوانی برخواهند گشت. البته اگر 

تا آن زمان حس و حال و سوادی برای ورق زدن برگ های یک کتاب 
برایشان باقی مانده باشد. عشق، باز هم سخن از عشق. کسی از نوشنت 
و خواندن درباره این کلمه خسته منی شود انگار. چه درست گفته که: از هر 
زبان که می شنوم نامکرر است. حرف های دوباتن درباره عشق واقعا و انصافا 
نامکرر است. کتاب »جستارهایی در باب عشق« یک وقایع نگاری است؛ 
وقایع نگاری مهراه با آسیب شناسی پدیده ای به نام عشق. او روایت داستانی 
ساده ای برای این وقایع نگاری برگزیده. عاشق شدن و فارغ شدن را در یک 
خط داستانی ساده پی می گرید. از چگونگی آغاز یک رابطه عاشقانه و فراز 
و فرودهای آن می گوید و طوری آن را به پایان می رساند که وقتی خوب نگاه 
می کنی، می بینی چقدر شبیه مهه پیوندهای عاشقانه ای است که دیده ای و 
شنیده ای و جتربه کرده ای. انگار یک مسری ثابت از پیش تعین شده است که 

راهی برای متفاوت طی کردن آن وجود ندارد. از این منظر کتاب قابل تاملی 
است. نویسنده در تالش بی حاصل برای تغیری قواعد بازی عشق نیست. 
عشق را بازی مشخصی می داند با قواعد خاص خودش. کسی که بازی را 
شروع می کند باید قواعد الیتغری آن را نیز بپذیرد. برعکس کتاب های 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 را شرح می دهد؛ خنستن دعوای پس از اولن عشق بازی. تغیری 
نگرش عاشق و معشوق بعد از حادثه »خودمانی شدن« در فصل سیزدهم 
کتاب با مهن عنوان: خودمانی شدن. تا اتفاقات دیگری که در طول مسری 
یک رابطه عاطفی رخ می دهد مثل بی وفایی معشوق و افسردگی و خودکشی 
عاشق. از چیزی به نام عقده عیسی مسیح حرف می زند؛ مهان سندرم خود را 
قربانی دانسنت و از این کشف پنهان سرمست شدن. به قول نویسنده مست 
از می اندوه. و نکته متمایزکننده این که مهه این گفتارها را با نقب زدن به عامل 

فلسفه و ادبیات غنای خاصی می خبشد.
عنوان فصل ها مثل آثار دیگر دو باتن جذاب و کنجکاوی برانگیز است. 
خالقیت مهم ترین ابزار این نویسنده است؛ از زمانی که حتصیل در مقطع 
دکرای فلسفه را ترک می کند تا کتاب جستارهایی در باب عشق را بنویسد. 
خالقیت او از این جا شناسایی می شود که ادبیات و فلسفه و مسائل روزمره 
آدم ها را طوری به هم پیوند می دهد که خواندنی ترین و جذاب ترین مطالب 
از دل آن بریون می آید. پشتوانه خالقیت و ابداع و نوآوری او در این ترکیب 
و تلفیق، دانش و مطالعه در حوزه ادبیات و فلسفه است. در پایان مهن 
کتاب، او در خبش کوتاهی مادام بوواری را به مطب یک روانشناس می برد! 
روانشناس بیمارِی اما بوواری را اعتیاد به عشق می نامد و به بیان دقیق تر اعتیاد 
به عشق مردان ناالیق، بی وفا و فراموشکار. دوباتن می گوید دانسنت چند و 
چون بیماری مادام بوواری به معنای درمان او نیست. او می داند که عشق 
نابالغ و بی سراجنامی دارد اما قادر به رها کردن آن خنواهد بود. درست است 
که برمشردن مهه مراحل و وادی های چندگانه عشق با این هدف صورت گرفته 
که آدم باید بتواند عاقالنه عاشق شود اما دو باتن با زیرکی و جتاهل آگاهانه ای، 
سطرهای پایانی کتابش را به عاشق شدن دوباره ختم می کند. هر چند از دادن 
نسخه ای عاقالنه هم چشم منی پوشد. بایدهایی را برمی مشرد که معلوم نیست 
کسی که وارد بازی عشق می شود بتواند آن ها را اجرا کند. آخرین دستورالعمل 
او در کتابش این هاست: »می بایست عشق را پذیرا شد. بدون فروافتادن در 

یاس یا امیدواری جزمی؛ بدون تدوین فلسفه ای برای ترس ها یا سرخوردگی های 
اخالقی مان. عشق به ذهن حتلیل گر نوعی فروتنی می آموزد، درسی که هر چند 
برای رسیدن به قطعیت های ثابت راه دشواری دارد و آن این که حتلیل هرگز 
منی تواند راهی بدون خطا برود و الجرم هرگز از طنز و کنایه دور نیست.« )ص 
آخر( البته ترمجه »گلی امامی« از این سطور چندان سامل نیست که بشود 
فهمید دقیقا منظور آلن دوباتن چه بوده است. و باز البته باید یادآور شد چقدر 
جای ویراستاری حرفه ای در بنگاه های انتشارتی امروزی خالی است؛ یک خأل 

وحشتناک که ناشران معتر هم از آن مستثنا نیستند.
به هر حال بازی عشق تکرار خواهد شد و از هر زبان که قصه عشق را 
بشنوی نامکرر است. به قول نویسنده: علم به این که امحق هایی بیش نبودمی، 

ما را به انسان های خردمندی تبدیل نکرد. 

 شهال زرلکی

فلسفه روزمره یا وقایع نگاری عشق
درباره »جستارهایی در باب عشق« نوشته آلن دو باتن با ترجمه گلی امامی

جستارهاییدربابعشق
نوشتهآلندوباتن
ترجمهگلیامامی
انتشاراتنیلوفر
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ادامه پرمی در صفحه 25 

ایـــن کلماتنـــد کـــه دنیـــای مـــا 
را می ســـازند. پـــس بایـــد 

مراقـــب کلماتـــی کـــه بـــر زبـــان 
می رانیـــم یـــا بـــر کاغذشـــان 
می نویســـیم، باشـــیم. روی 

مهن اصل اســـت که اشـــعار 
مهمنـــد و در قلـــب و 

جـــان مـــا رســـوخ می کننـــد. 
داســـتان ها هـــم مهمنـــد 

بـــرای اینکـــه عـــامل ذهنـــی 
مـــا را می ســـازند. نکتـــه ای 

کـــه می خواهـــم بگومی 
اینجاســـت. مـــا زندانـــی 

کلماتـــی شـــده امی کـــه در 
دوره جدیـــد بـــر زبـــان بشـــر 
جاری شـــده اســـت. کســـی 
کـــه می گویـــد جنات دهنـــده 
در گـــور خفتـــه اســـت فقـــط 

چهارتـــا کلمـــه ســـاده را کنـــار 
هـــم منـــی چینـــد بلکـــه عاملـــی 
می ســـازد که ما را در آن 

گرفتـــار می کنـــد. مـــا گرفتـــار 
کلماتـــی هســـتیم کـــه شـــاعران 
و هنرمنـــدان از دوره جدیـــد 

تعبـــری کرده انـــد. بـــاور بـــه 
غیـــب می دانیـــد چـــرا ایـــن 
مهـــه بـــرای انســـان معاصـــر 

ســـخت شـــده اســـت؟ برای 
اینکـــه کلمـــات شـــاعران 

منافـــذ غیـــب را بســـته اند. 
چون شـــاعران از کالم خود 
راهـــی بـــه غیـــب نگشـــوده اند 
انســـان معاصـــر هـــم از درک 
و فهـــم غیـــب عاجـــز مانـــده 
اســـت. از این روســـت که 

امیـــدواری ســـخت و پرهزینـــه 
است.

امیـــدواری مراتـــب دارد. 
مرتبه دم دســـتی و ســـاده 

آن مهن اســـت که امروز را 
بـــه فـــردا بـــدوزمی و نیامده هـــا 

را روشـــن و خوب و با 
نشـــاط تصـــور کنیـــم. بـــه قـــول 
روانشـــناس ها تصویـــر ذهنـــی 
مثبـــت. بـــرای اینکـــه ســـنگ 
روی ســـنگ بند بشـــود و 

کار دنیـــا بچرخـــد و حیـــات 
ادامـــه یابـــد بشـــر موظـــف 

اســـت از فردایـــش تصویـــر 
ذهنـــی مثبـــت بســـازد و آن 

را بـــاور کنـــد. خیلـــی هـــم 
خـــوب. بی مثبـــت اندیشـــی 

منی تـــوان پولـــدار شـــد یا 
اخـــراع کـــرد یـــا در آبادانـــی 

دنیـــا کوشـــید. امـــا ایـــن مرتبـــه 
نـــازل امیدواری ســـت. مرتبـــه 

باالتـــرش بـــاور بـــه غیب 
اســـت. باور به نریو و 

اراده برتـــری کـــه فـــوق مهـــه 
اراده هاســـت. باور به یداهلل 

برادرمان حممدرضا 
طالبی از هتران دوباره 

سر ذوق آمده اند 
برامیان نامه ای 

خوب و خواندنی 
فرستاده اند. اگر 

یادتان باشد دو، 
سه مشاره قبل هم 

این بزرگوار نامه ای 
نوشتند که مورد توجه 

بعضی خواننده ها 
واقع شد:

رفقای کرگدن سالم
این نامه را شهر 

مشهد می نویسم؛ از 
جوار بارگاره حضرت 
رضا. نایب الزیاره مهه 

دوستان هستم.
اما بعد؛ مشاره قبل 
را که االن جلوی 

دستم دارم، به 
موضوع شهر و 

دلتنگی اختصاص 
داده اید. دمتان گرم 

اما حقیقتش این 
است که شهر برای 
ما که در شهرهای 

بزرگ زندگی 
می کنیم جای 

اندوه و خستگی و 
کالفگی و دلتنگی 
است. من و مشای 

ساکن هتران از 
شهر دلزده امی و 

آن را بد می دانیم 
و دملان می خواهد 

سر به تنش نباشد. 
اما انصافا ساکنان 
شهرهای دیگر هم 

مهینطور هستند؟ 

ــه  ــت زن،ک ــاِز مش ــای آن گاوب حکایت ه
نویســنده بــود 

درباره کتاب »بهترین داستان های کوتاه ارنست 
همینگوی«ترجمه و گزیده  احمدگلشیری 

  ارژنگ طالبی نژاد
مهینگوی از آن نام هایی است که در سری حتوالت ادبیات 
داستانی و رمان نویسی، منی توان تاریخ را دنبال کرد و از نام 
او غافل شد. او نه تنها در نثر و شیوه  نگارش، بلکه در 
نوع زندگی حرفه ای و شخصی نویسندگان بعد از خود هم 
تأثری گذاشت. ماجراجویی که در زمان حیاتش، خرهای 
مربوط به زندگی شخصی اش کم از جذابیت رمان هایی که 
می نوشت نداشت. ازدواج های متعدد و سفرهایش به سراسر 
دنیا، از او چهره  جذابی ساخت که رویای متام نویسندگان 
پس از خود شد. مردی شجاع و نرس، مردی که زندگی 
و مرگ را ساده می انگارد و چنان به نثر و کلماتش وفادار 
است که گویی نوشته هایش عنصری جدایی ناپذیر از وجود 
خود اوست. شاید کمر نویسنده ای در قرابت شیوه  نگارش 
و شخصیت اجتماعی اش به پای مهینگوی یا آن طور که 
دوستان نزدیک صدایش می زدند، »پاپا« برسد. مهینگوی 
اساسا در زندگی  آشوب طلب و به تعبریی آسایش گریز بود. 
منی توانست گوشه ای از جهان بنشیند و فروپاشی و جنگ و 
درهم رخیتگی کشورهای دیگر را ببیند. منی توانست از حال 
و احوال انقالبیون و چریک ها غافل شود. مدت زیادی را 
در شهرهای گوناگون از مجله پاریس، مادرید و فینکا وجییا 
در نزدیکی هاوانا زندگی کرد و مدام در حتوالت اجتماعی 
و سیاسی این شهرها حضور پیدا می کرد. با آن که شالوده  
ادبی اش در فرانسه و پاریس زیبا و بیکران دهه  بیست شکل 
گرفت، اما مهواره اسپانیا را وطن دوم خود می نامید. برای 
نویسنده ای که عالقه  فراوان به مشت زنی داشت و در 
مسابقات بوکس شرکت می کرد، مراسم  ساالنه  گاوبازی 
اسپانیا وسوسه و عشقی توصیف ناپذیر بود که منی توان 
به راحتی نادیده اش گرفت. مهینگوی جشن های گاوبازی را 
نه برای خشونت عریانشان که به دلیل قرابت بسیارشان با 
حقیقت تراژدی دوست می داشت و در یک رمان و چند 
داستان کوتاهش از این رویداد - البته با جزئیات بسیار ریز 
و دقیق- نقل می کند. روحیه  سرکش و عصیان گر مهینگوی 
یک حلظه او را آرام منی گذاشت و این حقیقتی است که 
در آثارش به وضوح مشهود است. این جمموعه  بی نظری از 
داستان های کوتاه او که توسط انتشارات نگاه و با ترمجه  روان 
و خوب امحد گلشریی چندین و چند نوبت به چاپ رسیده 
است، سری جست و خیز های مهینگوی و تبدیل شدنش 
از یک جوان آس و پاس در سودای نویسنده شدن به 
نویسنده ای ساخلورده اما مهچنان ماجراجو را به خوبی نشان 
می دهد. نثر مهینگوی حلظه به حلظه با زندگی اش پیشرفت 
کرد و پخته تر شد. آن چنان که عادات عجیب و دقیق 
نویسندگی اش هم جدی تر شد. بیش از این ها می توان درباره  
این نویسنده  حمبوب نوشت اما مقدمه  مفصل و خواندنی 
کتاب، حاوی نکات جذاب بسیاری است از زندگی 
پرماجرای ارنست مهینگوی. ماجراهایی که به خوبی می توانند 

سرمشق و الگوی نویسندگان جوان باشند.

شاعری که تاوان کلمات را می پردازد
سروده  کلمات«  »تاوان  شعر  مجموعه  درباره 

عبدالجبار کاکایی 
  فرشاد شیرزادی

عبداجلبار کاکایی را می توان در گزیده شعر »تاوان کلمات« 

هبر از گذشته شناخت. از خالل شعرهای او در این جمموعه 
می توان به این شناخت رسید که او بدون این که در شعرهایش 
از امیانش دستمایه ای بسازد تا با آن خماطب را جذب کند، 
جتربه ساده و عرفانی خود را با شاعرانگی کم نظریی بازآفرینی 
می کند. درست در امتداد جتربه ای دیرین که از آن در نوشنت 
ترانه »آمد اذان آمد اذان/ از روزن دیوار من/ از گنبد نیلوفری/ 
تا خلوت بسیار من/...« هبره گرفته است. گزیده شعر »تاوان 
کلمات« به چندین بار خواندن می ارزد. چه شعرهای نابی 
در این جمموعه آمده که به روشنی نشان از شور عاطفی شاعر 
دارد و می توان نام »عاشقانه« بر آن هناد و چه شعرهای 
اجتماعی- فلسفی چند الیه ای چون »مرسک«. زبان شعری 
کاکایی در این جمموعه از تشخص و خالقیت او حکایت 
دارد. شعر مرسک، مرسکی را توصیف می کند که سعی 
می کند خود را زنده نگه دارد یا زنده نشان بدهد: »حاجت 
به اشارات و زبان نیست مرسک/ پیداست که در جسم 
تو جان نیست مرسک/ با باد به رقص آمده پریاهنت اما/ 
در عمق وجودت هیجان نیست مرسک/ شب پای زمینی 
و زمن سفره خالی است/ این بی هنری نام و نشان نیست 
مرسک/ تا صبح در این مزرعه تاراج ملخ بود/ چشمان تو 
حتی نگران نیست مرسک/ پیش از تو و بعد از تو زمان 
سطر بلندی ست/ پایان تو پایان جهان نیست مرسک/ 
این مزرعه آلوده کفتار و کالغ است/ بیدار شو از خواب! 
زمان نیست، مرسک« کاکایی در جتربه های عاشقانه خود 
مرزی بن عاشقانه زمینی و آمسانی قائل منی شود، طوری که 
گاه می توان شعر او را با تصور این که برای معشوقی زمینی 
سروده، خواند. گاه شعر او در پایان به عاشقانه ای عارفانه 
تبدیل می شود که به گونه ای متام عیار رها از ریا و تصنع است. 
این گونه جتربه ها در غزلی که با مطلع »کجا جدا شوم از تو که 
بعد از آن تو نباشی/...« درخششی چشم افسا دارد. اوج این 
درخشش را به ویژه در سطر ما قبل آخر می توان به روشنی دید 
که می نویسد: »تو را اگر چه منی یامبت، هنوز بر آمن/ که در 
مکان تو نگنجی که در زمان تو نباشی«. زبان شعر کاکایی 
زبانی ساده و در عن حال غنی است چون خماطب خود 
را خماطبی ساده انگار و سهل نگر منی بیند. شعرهای جمموعه 
»تاوان کلمات« از سویه های روشن جتربه های عرفانی شاعر 
برمی خیزد و خواننده را به دنبال خود می کشاند. با رجوع به 
شعر باال خواننده با شوریدگی می خواهد بداند که این »تو« 
کیست. می پذیرمی که زبان شعری کاکایی در این گزیده زبانی 
ساده و شفاف است، اما حقیقت این است که با تأمل 
در سطر به سطر شعرهای »تاوان کلمات« درمی یابیم که 
ارتباط عمیق پیدا کردن با این شعرها آسان نیست. خواننده 
شعرهای او باید مانند سراینده »مؤمن« به معنای واقعی باشد 
یا دست کم حلظه های شاعرانه ای را که »خلوص« خاستگاه 
آن است، جتربه کرده باشد. شعرهای »تاوان کلمات« گرچه 
ساده خوانده می شود اما خواننده سهل انگار را منی طلبد. 
البته با این که برای عامه مردم قابل درک است، اما در عمق 
خنبه پسند است. به تعبریی دیگر کاکایی با انگیزه های درونی 
شده مذهبی می نویسد اما از سطح عبور می کند تا شعرش 
به ماندگاری برسد. گزیده اشعار »تاوان کلمات« را که عنوانش 
شاید کنایتی در برداشته باشد، تابستان امسال انتشارات کتاب 

نیستان منتشر کرده است.

آه، ای زندگی! منم که هنوز... 
دربــاره مجموعــه شــعر »ســرزمین خیال« 

ســروده فتیــه عامری 
  لیال کردبچه

بعضی کتاب ها، بعضی جمموعه شعرها، صرفا یک کتاب شعر 
نیستند، حس نوستالژیک دارند و بار خبشی از خاطره های 
مجعی را بر دوش می کشند؛ کتاب هایی که وقتی آن ها را ورق 
می زنی، به هر صفحه که می رسی، توی دلت یک »یادش به 
خری« می گویی. جمموعه های ترانه، از مهن دست کتاب ها 
هستند؛ کتاب هایی که هر صفحه شان را بارها و بارها زمزمه 
کرده امی و با آن ها خاطره دارمی و گاهی این خاطره بازی از روی 
جلد کتاب شروع می شود.انتشارات فصل پنجم در یکی ، دو 

سال اخری از این  دست جمموعه ها که سهمی در خاطره مجعِی 
ما دارند، چندتایی چاپ کرده است؛ از ترانه های سعید دبریی 
و مسعود فردمنش گرفته تا جمموعه »سرزمن خیال« سروده فتیه 
عامری که پیشر در قالب آلبوم هایی حتت عنوان »حکایت«، 
دکلمه آن ها را شنیده بودمی و کتابی است بس خاطره انگیز! 
اما جمموعه سرزمن خیال، از وجوهِ دیگری هم درخور توجه 
است. یکی این که از قابلیت و توانایِی شعر سپید برای اجرای 
موسیقایی و دکلمه شدن می گوید. دیگر این که می دانیم شعر 
سپید، شعری است که وزن عروضی و موسیقی کناری یعنی 
ردیف و قافیه را یکسره کنار گذاشته، اما می بینیم که فتیه عامری 
در سرزمن خیال اصرار زیادی به کاربرد قافیه در شعرش دارد و 
اتفاقا گاهی کار را به افراط می کشاند و این شاید به شناختی 
برگردد که شاعر از موسیقی و امهیت موسیقی دارد. اما مهم ترین 
ویژگِی سرزمن خیال، مثبت اندیشِی آن است؛ چیزی که در 
شعر سپید این روزگار، کمر پیدا می شود. در روزگاری که اغلب 
شعرهای سپید یا عاشقانه های فراقی اند، یا شکایت و گله از 
زندگی، یا اعراض به وضع موجود و... خواندِن جمموعه ای که 
شعرهایش فروغ فرخزاد را با آن سطِر معروف »آه، ای زندگی 
منم که هنوز، با مهه تلخی از تو لریزم« به خاطرمان می آورد، 
خالی از لطف نیست. من که راستش در سال های اخری به جز 
جمموعه های شعر ویژه نوجوانان که اغلب توسط انتشارات 
کانون پرورش فکری چاپ می شود، جمموعه ای این چنن 
سراپا امید و خوش بینی و روشن نگری ندیده بودم. سرزمن 
خیال جمموعه ای است لریز از زندگی، جمموعه ای روشن که از 
روزهای خوب می گوید، از شب های گرم و پرشور و رویایی، 
از زندگی و از عشق. ما که به نوشنت و خواندن شعرهای 
غم انگیز عادت کرده امی، مشایی که هنوز دنبال بارقه هایی از امید 
و خوش بینی هستید، این جمموعه برای مشا چاپ شده است.

مینی مال به سبک ایرانی
درباره مجموعه داستان »آن که باد می کارد« نوشته 

احمد طبایی
 بهمن محمدی 

»آن که باد می کارد« جمموعه ای است از ۳۱ داستان کوتاه 
یا به قول خود نویسنده داستانک که نشر کالر آن را منتشر 
کرده است. عناوین بعضی از داستان ها عبارتند از آرامش 
در حضور دیگری، خشم خاموش، تلخ و شریین، انتقالی، 
آتش بس، تنگنا، سگ هار، فراموشی و... داستان های این 
جمموعه بسیار کوتاه و عمدتا یک یا یک ونیم صفحه ای 
هستند و داستان به خالصه ترین شکل ممکن در آن ها 
روایت می شود. این خالصه شدن ها که برداشتی از مفهوم 
مینی مال در داستان نویسی است گاه به قدری در داستان ها 
پررنگ می شود که به اصل رسالت داستان گویی لطمه 
می زند و درهنایت داستانی بی سر و ته را باقی می گذارد. 
البته در کل بن داستان های کتاب، داستان هایی هستند که 
در خاطر خواننده جا خوش می کنند و حتی ممکن است 
دهن به دهن بگردند. البته داستانک های این کتاب مهگی 
یک ویژگی مهم دارند و آن تصویری بودن  آن هاست که به 
نظر می رسد نویسنده توانسته با حشو زوائد و تصویر دادن از 
فضای اتفاق ها موضوع اصلی را بگوید و این قدرت نویسنده 
را که خود روزنامه نگار هم هست و با قلم بیگانه نیست نشان 
می دهد. به یکی، دو مجله از منت داستان توجه کنید: »از 
ایستگاه بریون آمدم اما هنوز چند قدمی بیشر نرفته بودم که 
احساس کردم سایه ای پشت سرم حرکت می کند. مهان طور 
که می رفتم، برگشتم و نگاهش کردم. خودش بود. مهان پریمرد 
ورچروکیده که انگار داشت تعقیبم می کرد...« یا مجله پایانی 
داستان پاداش که یکی از زیباترین داستانک های این جمموعه 
است: »چندی بعد، از جای هر زخم بر تن دشت، یک گل 
سرخ رویید و اینک، دشت از گل های سرخ پوشیده بود.« 
هرچند که مجله از نظر دستوری غلط است و اگر می گوییم 
اینک پس باید در انتهای مجله »است« بگذارمی تا مجله 
بشود »...و اینک، دشت از گل های سرخ پوشیده است.« 
گذشته از این ایرادات کوچک کتاب بسیار خوب و خواندنی 
است و کوتاه بودن داستان ها نعمتی است که مهراه داشنت و 

خواندن آن را در هر فضایی ممکن می کند.  
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اسم بزرگم امید
 اسم نویسنده: 

سیاهمشق/َگَلنَگدن

بعضــی از روزهــا امیــد یــک مــرد ســی و یکــی 
دو ســاله امــا بــا موهــای فلفل منکــی اســت؛ 
مــردی بــا شــلواری کــه مهرنــگ کتــش نیســت؛ 
قدم زنــان در جــاده ای بــا شــیب رو بــه بــاال. 
نگاهش را دوخته به خطی که انتهای جاده 
آن جایــی کــه  آمســان جــدا می کنــد؛  از  را 
جــاده متــام می شــود. اگــر صــدا کنــی امیــد، 
برمنی گردد چون اســم کوچکش چیز دیگری اســت. شــاید حامد 
یــا کــه میــاد یــا هــر اســم دیگــری و روز دیگــری امیــد دخــرک 
ســی وچند ســاله ای اســت کــه بــا لباس هایــی بــا رنگ هــای شــاد 
پشت به تو ایستاده و می بیند پسر چند ساله اش دور می شود و 
و  منی دهــد  تــکان  دســت  دخــرک  مــی رود.  مدرســه  مســت  بــه 
خداحافظــی منی کنــد؛ بــا ایــن انتظــار کــه تــا ظهــر پســرش مــرد 
می شــود و بــه خانــه برمی گــردد؛ مــردی هبــر از آن کــه پــدرش بــوده 

است. 
بعضــی روزهــا کــه دل و دمــاغ اجنــام کاری را نــداری، هبــر اســت 
بنشــینی و ببینــی کــه امیــد چگونــه بــا کفش هایــی کــه از رخیــت 
افتــاده، قــدم بــه قــدم ســرباالیی را بــاال مــی رود و گاهــی بــا دســتمال 
متیــزی کــه از جیبــش بــرون مــی آورد، من عــرق روی پیشــانی را 
می گــرد 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. می شــود بنشــینی کنــار مدرســه و 
چشــم بدوزی به دخرک و برق نگاهش؛ به پســربچه ای که مرد 
نشــده از مدرســه بــرون می زنــد و آن وقــت صــدای فکــر دخــر را 
می شــنوی کــه می گویــد بــرای امــروز بــد نیســت، شــاید، شــاید روز 
دیگــری. آن وقــت بــا عشــق و عاقــه ای کــه از فاصلــه  میــان تــو و 
آن هــا پیداســت، دســت پســرش را می گــرد و می رونــد بــه مســت 
خانــه  کــه آن دورهاســت. می رونــد و کوچــک می شــوند. کوچــک 

می شــوند تــا دیگــر معلــوم نباشــند. 
در علــم فلســفه ســوال معروفــی هســت کــه می گویــد بــا علــم بــه 
صــدای تقریبــی کــه از افتــادن یــک درخــت بــا توجــه بــه جثــه اش 
دارمی، اگــر در جنگلــی درختــی بیفتــد، در حالــی کــه هیچ کــدام 
از مــا در آن حوالــی نباشــیم، یعنــی بــه طــور کلــی، غریبــه و آشــنا 
کســی نباشــد، آیــا بــاز هــم درخــت بــرای افتــادن از خــودش صــدا 
تولیــد می کنــد؟ ســوال بامنکــی اســت. بــه ایــن ســوال کــه برخــوردم، 
از خودم پرسیدم که اگر کنار آن راه ننشسته باشم، باز هم امید 
هر روز وقتی این مسر را باال می رود، وقتی پشت کت تره اش از 
خیسی عرقی که خشک شده، شوره زده و کیفش را شبیه پاندول 
ساعت روی مسر یک نیم دایره  فرضی کنار شلوار روشنش باال و 
پایــن می کنــد، بــاز هــم مهــان دســتمال متیــز را از جیبــش درمــی آورد 
و من عــرق را از پیشــانی اش می گــرد یــا کــه می گــذارد عــرق روی 
صورتش شره کند و راه بگرد و از کنار چانه اش روی زمن بریزد؟ 
آیــا اگــر کنــار مدرســه ننشســته باشــم، بــاز هــم امیــد ظهــر کــه شــد، 
چشــم هایش بــرق می زنــد؟ بــاز هــم دســت پســرش را می گــرد و بــه 
مســت خانــه  می بــرد یــا کــه می گــذارد بچــه از مدرســه بــرود بــه هــر 
کجا که دلش می خواهد. مگر نه این که او هم قرار است بشود 
یــک نفــر شــبیه پــدرش و یــک روزی بــرود مهان جایــی کــه پــدرش 
رفــت، خــب از مهــن حــاال بــرود هبــر نیســت؟ حــاال کــه دل کنــدن 
راحت تــر اســت، حــاال کــه راحت تــر می شــود مهــه چیــز را بــه مهــن 

شــکلی کــه هســت، رهــا کــرد. 
راســتش را خبواهیــد یــک روزی داخــل جنــگل بــودم و درختــی 
کــه متوجــه حضــورم نشــده بــود، افتــاد. بی صــدا افتــاد؛ شــبیه 
کلمــه  »خانــه« وســط روشــنایی منایشــگر گوشــی تلفــن مهراهــی 
بــا خــودم  کــه صدایــش را بســته باشــی؛ آن قــدر بی صــدا کــه 
تکــرار کــردم: "آزمایــش می کنیــم: یــک، دو، ســه". پــس روز 
دیگــری پشــت تلــی از خرده ریزهــا، کنــار مهــان جــاده  مهیشــگی، 
بــا مهــان کفش هــای  بکنــم.  را  امیــد  تــا فضولــی  پنهــان شــدم 
زهــوار در رفتــه و مهــان کــت و شــلوار مســر ســرباالیی را بــاال 
کشــید. قطره هــای عــرق کــه روی پیشــانی اش زنــده شــدند، بــه 
دور و اطرافــش نــگاه کــرد. مهــان موقــع بــا خــودم گفتــم بی اعتنــا 
بــه قطره هــا بــه راهــش ادامــه می دهــد 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 
پســربچه، ایــن پــا و آن پــا می کنــد و مــی رود بــه آن  دورهــا، امــا 
ایســتاد؛ ایســتاد تــا بچــه بیایــد و بــا هــم برونــد. حتــی بــا آمــدن 

بچــه چشــم هایش بــرق زد... 
دوســت نــدارم از چیــزی کــه تعریــف کــردم نتیجــه بگــرم. دوســت 
دارم بگــومی ســر امیــد ســامت کــه تــا وقتــی هســت، زندگــی 

هســت.  

»شاگرد قصاب«
پاتریک مک کیب
ترمجه پیمان 
خاکسار
نشر چشمه
1393

یک جوان 
آنارشیست متام 
کارهای بدش 
در نوجوانی را 
با مشا در میان 
می گذارد. البته 
مهه این کارها از 
نظر خود او توجیه 
دارند و او فقط 
می خواهد خودش 
و خانواده اش را 
از هتمت های 
مهسایه ها مرا 
کند. او که 
خیلی به حلاظ 
شخصیت پردازی 
شبیه نوجوان 
قهرمان داستان 
ناطوردشت است 
علیه متام کسانی که 
او و خانواده اش را 
نقد می کنند طغیان 
می کند و انتقام 
سختی از آن ها که 
شامل صمیمی ترین 
دوستش و پسر 
مهسایه و مادرش 
می شوند می گرید. 
حسادت، بغض، 
کینه، حتقری متام 
خصایلی است 
که نوجوان قصه را 
که پدری الکلی 
دارد و مادرش هم 
روانه تیمارستان 
شده برمی انگیزد تا 
دست به هر کاری 
بزند و در آخر 
خانه پدری اش را با 
جسد متعفن پدر 
به آتش بکشد ولی 
از این حادثه جان 
سامل به درمی برد و 
داستان زندگی اش 
را برای خماطبان 
بازگو می کند. 

 قسمت سوم/ چرا آسمان دوتا ماه دارد؟

 رامبد خانلری

گرگ خان

حرف های پریمرد به دمل منی نشیند؛ باورشان منی کنم. مهه  حرف هایش 
بـرامی شـبیه مهـان دوپیـازه ای هسـتند کـه از سـر شـب روی گاز اسـت و 
دارد قوام می آید. این پریمرد هم مثل خیلی های دیگری که می شناسم 
دروغ بی دلیل می گوید. تنهایی به آدم یاد می دهد دروغ های بی دلیل را 
شـبیه بـه حـرف راسـت بگویـد. خـودم هـم تنهـا بـوده ام، خـودم هـم دروغ 
بی دلیل گفته ام، خودم هم دروغ های خودم را باور كرده ام. با مهه  این ها 
به سـرم می زند 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 می کنـد. از 
نگاهش می فهمم که فهمیده سر مطرح کردن مسئله ای با خودم جر و 
منجر می کنم. می گومی: "تو این مدت یه خامن جوون با پوست سفید 
و کک و مکـی و موهـای نارجنـی ندیـدی کـه خبـواد بـره سورمه سـرا؟" 
پریمرد دست از کندن چاله می کشد و نه به من، انگار که با صدای 
بلنـد بـه خـودش می گویـد: "تـو ناخـدا رو می گـی." ناخـدا بـرای هدیـه 
چه لقب عجیب و غریبی است. هر وقت کسی می گوید ناخدا، یک 
عاقله مرد با پای چوبی و یک پرنده روی شانه اش به نظرم می آید، یاد 
تلفنچی آژانس نزدیك خانه ام می افتم، کسـی  که مهیشـه فقط صدایش 
راننده هـا البـه الی  امـا چـون  ندیـده ام.  را  او  را شـنیده ام و هیچ وقـت 
خاطراتشان او را ناخدا صدا می کنند، مهیشه در نظرم پریمردی است 
با ریش بلند خاکسری، چشم بندی روی یکی از چشم هایش، با یک 
پای چوبی و یک دست مصنوعی که شبیه به یک قالب فلزی است. 
هر وقت از دسـت راننده ها عصبانی می شـود آن را روی میز می کوبد 
و نـوک تیـز قـالب تـوی میـز گـری می کنـد. بـه مهـن خاطـر مهـه جـای میـِز 
جلوی ناخدا باید قلوه کن شده باشد. روی شانه اش هم پرنده ای دارد 
رنگارنگ و از تبار طوطی که کم حرفی ناخدا را با وراجی هایش جران 
می کنـد. یـک بـار بـه نظـرم آمـد صـدای پرنـده را شـنیدم، وقتـی ناخـدا 
داشـت توضیـح مـی داد کـه ماشـن ندارنـد و بایـد پانـزده دقیقـه ای صـر 
کنـم، بـه نظـرم آمـد کـه صدایـی طوطـی وار می گویـد: "دو درجـه بـه..." 
پریمـرد بـه شـانه ام می زنـد و می گویـد: "باباجـان تـو چـرا این قـدر خیالـت 
بازیگوشـه؟" هنـوز دارد بـا دهـان بـاز بـه مـن نـگاه می کنـد. می خنـدم و 
می گومی: "ناخدا؟" می گوید: "آره ناخدا، به گمامن دو سه سال پیش 
بـود. یـک روز مثـل تـو اومـد و نشـونی سورمه سـرا رو خواسـت. منـم 
هبـش راه رو نشـون دادم. گفتـم کـه خطـر داره امـا گوشـش بدهـکار ایـن 
حرف ها نبود. چند ساعتی موند این جا رو رفت و روب کرد، نشست 
و با اشرف حرف زد، برای من آبگوشت عدس بار گذاشت و رفت. 
گفـت قـراره معلـم بچه هـای سورمه سـرا بشـه. گفـت بایـد فـردا صبـح سـر 
کالس درس حاضـر باشـه و باکـش نیسـت اگـه تـوی راه هـم كالم از 
مـا هبـرون بشـه یـا كـه طعمـه  »گرگ خـان«". از پریمـرد سـراغ اشـرف را 
می گـریم. می پرسـم کـه آیـا می شـود او را دیـد و بـا او صحبـت کـرد؟ 
پریمرد انگشتش را به مست تاریکی نشانه می گرید و می گوید: "اشرف 
دخرمـه، کنیزتـه، اون جاسـت. خـودت نرفتـی کـه ببینیـش." دوبـاره تـوی 
تاریکـی حجـم جمسـم انسـانی را می بینـم بلندبـاال و باریـک کـه انـگار 
دسـت بـه کمـر زده و بـه انتظـار ایسـتاده اسـت. شـبیه بـه حالتـی کـه 
می گوینـد عزرائیـل از پشـت آدم رد می شـود، شـانه هامی بـاال می پرنـد و 
رعشـه بـه جـامن می افتـد. بـدون این کـه فکـر کنـم، از پریمـرد می پرسـم: 
"گرگ خـان؟ آدمـه؟ جونـوره؟ چیـه؟" پریمـرد شـانه هایش را بـاال می انـدازد 
و می گویـد: "یـه زمانـی آدم بـود بابـا امـا حـاال حیـوون بی پـریی شـده. از 
آدمـی كـه حیـوون می شـه حسـاب بـر بابـا كـه از هـر حیوونـی وحشـی تر 
و بی صفت تـر می شـه. دیـدم کـه یـه نفـر مثـل تـو تـوی جـاده سورمه سـرا 
پاش رفته روی دم گرگ خان و اون وقت، جنازه اش رو توی قابلمه آوردن 
و تـوی یکـی از قرهـای مهـن زمـن چـال کـردن." دوبـاره شـانه هامی بـاال 
می پرنـد؛ انـگار ملک املـوت بـه موضوعـی حل نشـدنی فکـر می کنـد و 
مسری دو مری  را پشت سر من هی می رود و برمی گردد؛ می رود و بر 

پاورقی/سورمهسرا

می گردد. مثل این که این جا تنها جایی است که شب هایش سخت تر 
از روزهـا می گذرنـد. پریمـرد ادامـه می دهـد: "عزیزآقـا می گـه گرگ  خـان 
هیچ وقـت آدم نبـوده. می گـه خـودش حیـوون رو از وقتـی كـه یـه تولـه 
بـوده قـد كـف دسـت، دیـده. می گـه اسـم گرگ خـان رو خـودش روش 
گذاشـته." بـه گمـامن پریمـرد می خواهـد بـا ایـن قصه هـا بـا مـن تفریـح کند. 
لـرزی را کـه بـه بـدمن افتـاده، بـه حسـاب قصه هـای خـودش گذاشـته و بـا 
آب و تابـی کـه بـه ماجـرا می دهـد بـا مـن شـوخ و شـنگ بـازی می کنـد. 
"یـه شـب کـه تـب دو سـه منـره ای افتـاد بـه مالجـم دیدمـش. دیـدم کـه 
تـا پـای قـر فخرالسـادات اومـد. مهون جـا." و بـا انگشـت بـه یکـی از 
قرهـا اشـاره می کنـد. "شـبیه گـرگ بـود امـا بـه قاعـده  یـه خـرس بالـغ. بـرق 
ستاره ها افتاده بود به پشم و پیل تنش؛ نقره ای بود عن تیغه دشنه. یه 
گوش داشت به تیزی دوک و جای گوش دیگه خالی بود. آب گلوش 
عـن ریسـمان از زیـر پـوزه اش آویـزون بـود و خرنـاس می کشـید. صـدای 
خرناسـش عـن اره رو گوشـت تنـم کشـیده می شـد؛ بیشـر ایـن جاهـا." 
و دسـت می گـذارد روی شـانه هایش. شـانه هامی می سـوزند؛ این قـدر کـه 
دعـا دعـا می کنـم دیگـر بـاال نپرنـد کـه اگـر بپرنـد، سـوزش آن هـا امـامن را 
می بـرد و جیـغ می کشـم. پریمـرد شـروع بـه کنـدن زمـن می کنـد و ادامـه 
می دهـد: "این جـور کـه شـنیدم، یـه موقعـی یـه گـرگ افتـاده بـوده بـه جـون 
مـردم مهـن ده؛ از مـرغ و خـروس و گوسـفند زده تـا آدم. می گـن زن 
سلمونی ده رو با خودش برده و چند روز بعد جسد زنه رو تو مهن راه 
سورمه سـرا پیـدا کـردن؛ خلـت و عـور بـه قاعـده گوشـت یـه دیـگ خـورش 
نـذری بـا اسـتخون؛ اون قـدری پخـش و پـال کـه دیگـه دیـدن جنـازه اش 
]...[ هیچ، دل و روده شون رو هم به هم می رخیته." مهان دو سه لقمه 
نان بیات و سـبزی که پریمرد به خوردم داد قل می زند و باال می آید تا 
تـوی دهـامن. خـدا را شـکر کـه دوپیـازه  پریمـرد دروغ و دبنـگ بـود. "بعـد 
کاشـف بـه عمـل میـاد کـه صیـد گوسـفند ها و سـگ های  ده بـه عـالوه  
صیـد زن سـلمونی کار یکـی از مردهـای ده بـوده. یـارو جنـون بـه سـرش 
زده. قبل این که من بیام این جا یه شب مهن موسی میاد قرستون سر 
خـاك مـادر مرحومـش. دیـده کـه مهـون َمـرده چهـار دسـت و پـا نشسـته 
روی کمرکـش تپـه  پشـت امامـزاده؛ زل زده بـوده بـه ماه هـای تـوی آمسـون 
و زوزه می کشـیده. تازه چندتا گرگ هم دوره اش کرده بودن و کاری به 
کارش نداشنت. موسی می گه انگار غفور، یعنی مهون مرده، سردسته  
گرگ ها شـده بود." آب دهامن را تف می کنم روی زمن؛ سـبز اسـت. 
"فکـر کنـم عزیزآقـا مهـن قصـه  موسـی رو شـنیده كـه گذشـته رو جعـل 
كـرده و گفتـه گرگ خـان از بچگـی بـراش شـناس بـوده باباجـون. این طـور 
کـه شـنیدم یـارو دلـر جانـان عزیزآقـا بـوده، رفیـق گرمابـه و گلسـتان هـم 
بـودن. هـی بـا خـودش كلنجـار رفتـه، دیـده ایـن دریدن هـا و پـاره  كردن هـا 
از رفیق چند ساله اش بر منیاد، كه گفته حیوون توله بود كه خودم اسم 
گرگ خان رو روش گذاشتم." دیدن صحنه ای که مردی چهارزانو روی 
زمـن نشسـته و زوزه می کشـد آن هـم در حالـی کـه گرگ هـا احاطـه اش 
کرده انـد یـک حلظـه از جلـوی چشـمامن منـی رود. پریمـرد ادامـه می دهـد: 
"حـاال نـه گرگ خـان، نـه گـرگ بیابـون بابا جـون، هـر دو هـم کـه اوهـام 
باشه، من جنازه  یه جوون رو دیدم که از مهن جاده کشیدنش بریون؛ 
اون هـم چـه جنـازه ای! انـگار پیـش از ایـن یـه نفـر خوردتـش و پسـش 
داده. برا مهن هبت می گم این جاده بلد می خواد و تنها رفتنش خطر 
داره." از میـان مهـه  حرف هـای پریمـرد ایـن آخـری بـه دمل نشسـت. یـک 
 جـور نگرانـی پشـت تک تـک کلمه هـای مجلـه اش پنهـان بـود؛ انـگار کـه 
خـری و صالحـم را خبواهـد. باقـی را می گـذارم بـه حسـاب تنهایـی اش؛ 
قصه هایـی کـه خـودش از خـودش درآورده و حتـی شـاید آن هـا را بـاور 
کرده باشد؛ مثل قصه  شفا گرفنت کور از یكی از مرده های هبشت حییا 
یـا مهـن قصـه  گرگ خـان. پریمـرد می خنـدد و بـا خنـده می گویـد: "دیـدی 
باباجون؟! دیدی تو هم مثل من رفنت موسی رو نفهمیدی؟ جرثومه ایه 
برا خودش؛ عن سایه بی صدا میاد، عن سایه بی صدا می ره. فقط پای 
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فـــوق ایدیهـــم اســـت کـــه مشع 
رجـــا را در دل آدمیـــزاد 

روشـــن می کند. کســـی که 
خـــود را بنـــده خـــدا بدانـــد 

و عزمـــش را دون عـــزم اهلل 
بداند عاشـــق عامل می شـــود 

و ناامیـــدی را از اطـــراف 
خـــود کنـــار می زنـــد. شـــاعری 

کـــه می گویـــد عاشـــقم بـــر 
لطـــف و بـــر قهـــرش بـــه 
جـــد، چطـــور می تواند 

ناامید شـــود؟ ســـعدی ما 
کـــه می گویـــد عاشـــقم برمهـــه 

عامل که مهه عامل از اوســـت 
منی توانـــد ناامیـــد شـــود. 

"بنـــده ام گـــو تـــاج خواهـــی بر 
ســـرم نـــه یـــا تـــر/ هرچـــه پیـــش 
عاشـــقان آید ز معشـــوقان 

نکوســـت"، راه هر نوع 
یاس و ســـرخوردگی را 

می بنـــدد. مـــا کـــی ســـرخورده 
می شـــومی؟ زاینـــده رود کـــه بـــه 
گاوخونـــی می ریـــزد افســـردگی 

بر وجودمان ســـایه 
می انـــدازد. در کاری اگـــر 
توفیـــق رفیـــق رامهـــان نشـــود 
گرفتـــار یـــاس و ناامیـــدی 

می شـــومی. زنده ها که 
مبرینـــد، ســـامل ها کـــه مریـــض 

شـــوند، آبادانی هـــا کـــه ویـــران 
شـــوند... اینهـــا مهـــه اوقامتـــان 

را تلـــخ می کننـــد و بـــالی 
ناامیـــدی را بـــه جامنـــان 

می اندازنـــد. مـــن امـــا مجلـــه ای 
از آنتـــوان دوســـنت اگزوپـــری 

یـــاد گرفتـــم کـــه به شـــدت 
کمکـــم کـــرد تـــا از زنـــدان 
کلمـــات اومانیســـم بـــریون 

بیـــامی. یـــا الاقـــل فکـــر کنـــم کـــه 
بـــریون آمـــده ام. مـــا دیدمان 
حقـــری اســـت. از پایـــن بـــه 
دنیـــا نـــگاه می کنیـــم. فکـــر 
می کنیم اگر شـــریی شـــرزه 

غزالـــی را بـــدرد بـــه غـــزال ظلـــم 
شـــده اســـت. باید ارتفاع 
گرفـــت. مجلـــه ای کـــه از 

اگزوپـــری آموختـــم ایـــن بـــود 
کـــه اگـــر غـــزال حقیقـــت 
وجـــودی خویـــش را در 

شـــکار شـــدن درمی یابد، 
پـــس از پنجه هـــای شـــری 
شـــرزه چه باک؟ حرف 

حکیمانه ای ســـت. 
این حرف، نازل شـــده 

مهـــان حکمتی ســـت 
کـــه امریاملومنـــن فرمـــود: 

"عرفـــت اهلل بفســـخ عزائـــم." 
اراده هـــای حقـــری انســـانی 

چـــه امهیتـــی دارنـــد که 
ناکامی شـــان را جدی 

من رفیقانی دارم 
که در شهرهای 
کوچک زندگی 

می کنند. آهنا نه تنها 
در شهرشان دلشان 

منی گرید بلکه آن 
را بدیل هبشت 

موعود می دانند. 
هر وقت یکی از 

آهنا مهمان من در 
هتران می شود، مهن 

که سه روزش به 
چهار روز می رسد، 

کالفه می شود و 
بد خلقی می کند 
و به شهر و دیار 
خودش می افتد. 

حق هم دارند. به 
قول حافظ: غریب 

را دل سرگشته با 
وطن باشد. ما در 
هتران غریبیم. هر 

قدر هم که دوست 
و آشنا در این شهر 

داشته باشیم باز 
هم غریبیم. ظاهرا 

این ویژگی شهرهای 
بزرگ است اما 

ساکنان شهرهای 
کوچک نه تنها 

از این غریبه بودن 
چیزی منی دانند بلکه 
شهرهای خود را در 
حد معابد باستانی 
ستایش می کنند. 

موسی رو دیدم كه داشت پای مهن شری جوراب های 
موسـی رو می شسـت. مـن رو كـه دیـد پـر چـادرش رو 
كشـید روی صورتـش و خـودش هبـم گفـت كـه مرمحتـم، 
ننـه  موسـی." دسـت هامی را ضربـدری از روی هـم رد 
می کنم و می گذارم روی شـانه هامی. می سـوزند انگار؛ 

کـه یـک نفـر بـا اره روی آن هـا می کشـد. 
این قـدر  نگاهـم می کنـد و می گویـد: "حتمـا  پریمـرد 
سـحر  تـا  ختـت  نبسـته،  رو  خسـته ای کـه چشـمات 
می ری. فقط صبح ممکنه با سر و صدای عزیز باغبون 
از خـواب بیـدار بشـی. جـا خنـور." دوبـاره می خنـدد. 
انـگار کـه هـوای درسـت و حسـابی  موقـع خندیـدن 
بـه ریـه اش منی رسـد؛ خس خـس می کنـد. "عزیـز شـبیه 
باغبونـا نیسـت. بیشـر شـبیه هنرپیشـه های نقـش اول 
پیـش از انقالبـه. فقـط یـه خـورده تلنگـش در رفتـه." 
خـودش هـم بـد آب و گل نیسـت. شـاید اگـر شـبیه 
نظـرم می آمـد کـه خوش قیافـه  بـه  نبـود  دایـی مصیـب 
اسـت. بچه که بودم دوسـت داشـتم وقتی بزرگ شـدم 
بـه خاطـر صـورت  شـاید  شـوم؛  دایـی مصیـب  شـبیه 
کم مـو و ابروهـای حمـوش بـود. پـرکاری غـده  تریوییـدش 
او را شـبیه بـه اروپایی هـا کـرده بـود. بـاز هـم بـه پریمـرد 
می گویـد کـه  را  این هـا  نظـرم  بـه  می کنـم.  اطمینـان 
حواسم را از گرگ خان پرت کند. اگر فردا عزیزآقا آمد 
و خوش قیافه نبود می شود فهمید که این پریمرد نیتش 
خـری اسـت. بلنـد می شـود، خـودش را می تکانـد و بـه 
مسـت کلبـه  چوبـی مـی رود. بـه نظـر بـاز هـم بـا خـودش 
حـرف می زنـد. شـاید چـون دوبـاره بـاد شـروع بـه وزیـدن 
کـرده این طـور بـه نظـر می آیـد. انـگار کـه این جـا بادگـری 
باشـد. بـاد کـه می پیچـد انـگار یـک نفـر در گوشـت 

پچ پچـه وار حـرف می زنـد، دقـت کـه می کنـی می بینـی 
مـر آن  مثـل صـدای جریجریک هاسـت. شـاید چنـد 
طرف تـر کسـی فریـاد می زنـد و ایـن صـدا بـه گوشـت 
می رسد. شاید مهن کنار گوشت کسی نشسته و در 
گوشـی حرفـی را بـه تـو می زنـد کـه تـو چیـزی از آن 
منی شـنوی. ماه توی آمسان اسـت، پشـت کلبه  چوبی. 
نیمـه   و  روشـن  و  اسـت  هاللـی  نیمـه  کوچک تـرش 
بزرگ تـرش خامـوش امـا کـره  دیگـری کمـی کوچک تـر 
ذهنـم  در  اسـت.  خامـوش  سورمه سـرا  آمسـان  بـاالی 
می گذرد که شاید توی کتاب علوم دوران راهنمایی یا 
شاید دبریستان، شاید توی روزنامه ای جمله ای، درست 
منی دامن کجا، اما خیلی سال پیش خوانده بودم که بنا 
به شـرایط خاصی می شـود که دو ماه در آمسان باشـد 
امـا خیلـی حمکـم اعتقـاد دارم کـه ایـن خاطـره جعلـی 
اسـت و آن را مهـن حـاال از خـودم سـاخته ام. ُگـُرپ؛ 
پریمـرد تکـه ای حصـری می انـدازد کنـارم. جـوری از جـا 
می پرم که چند برابر حصری خاک بلند می کنم. پریمرد 
نگاهـم می کنـد و می گویـد: "چـه خاطـر  بـا خنـده 
پریشـونی داری باباجون؟ یه خورده دلت قرص باشـه. 
بـرا مـرد خـوب نیسـت این قـدر تـرس تـو دلـش باشـه." 
یـک متـکای دراز می انـدازد روی حصـری. متـکا هـم 
مثل لباس های موسـی متیز اسـت. "شـرمنده باباجون. 
غریبه هـا اجـازه نـدارن تـو كلبـه خبوابـن. نـه این کـه تـو 
نبـاس اون  غریبـه باشـی  هـا، شـب ها جـز مـن کسـی 
تـو خبوابـه." انگشـتم را مسـت آمسـان سورمه سـرا نشـانه 
مـی روم و می گـومی: "اون چیـه تـو آمسـون؟ ماهـه؟ چـرا 

آمسـون دوتـا مـاه داره؟"  
 ادامه دارد...

این شری آب که می رسه عن سنچ هیئت عزاداری سر 
و صـداش تـا آمسـون خـدا می رسـه". تصویـر زمـن دور 
تـا دور امامـزاده در نظـرم می آیـد. موسـی مـرد را روی 
کمرکش کدام تپه دیده؟ این جا که هرچه هست زمن 
صـاف اسـت. تـازه مهـه  این هـا را موسـی دیـده، موسـی 
بـه پریمـرد  بـا آن حـال و روزش و بعـد مهـه  این هـا را 
گفته. اما مهه  این فکر ها باعث منی شود که حتی برای 
یـک حلظـه صحنـه  زوزه کشـیدن مـرد در میـان گرگ هـا 
روی کمرکـش تپـه را نبینـم؛ مـردی کـه حـاال دیگـر بـه 
پریمـرد شـبیه اسـت، انـگار کـه خـود پریمـرد اسـت کـه 
بدون لباس روی کمرکش تپه چهار دست و پا نشسته 
پوزه اش را به مست آمسان گرفته و زوزه می کشد. دوباره 
شـانه ام بـاال می پـرد. پریمـرد بـا تعجـب نگاهـم می کنـد 
و می گویـد: "مثـل این کـه حـال و اوضاعـت زیـاد هـم 
خوش نیسـت  ها باباجون." دسـتش را روی پیشـانی ام 
می گـذارد. دسـتش را پـس می کشـد و می گویـد: "بـه 
بنـا می کنـد  بعـد  تـب داری."  منـره ای هـم  یـه  گمـومن 
بـه  ایـن خنـده اش  تـه دل می خنـدد.  از  بـه خندیـدن. 
هیچ کـدام از خنده هایـی کـه تـا بـه حـال داشـته شـبیه 
نیسـت. شـکمش زیـر پریاهـن مردانـه  راه راهـش بـاال و 
پایـن می شـود و مهان طـور بـا خنـده می گویـد: "مراقـب 
بـاش شـب کـه این جـا می خوابـی یهـو سـرت رو بلنـد 
فخرالسـادات  قـر  سـر  بـاال  ببینـی گرگ خـان  نکنـی 
وایساده." بعد دوباره شروع می کند به خندیدن. موقع 
خندیدن ُخرُخر می کند. نفهمیدم پریمرد از كی شروع 
بـه حـرف زدن كـرد؟ از این جـا می شـنوم كـه می گویـد: 
مثـل  غریـب  و  عجیـب  اتفاق هـای  شـب ها  "این جـا 
اتفاق هـای معمولیـه. خـودم یكـی از مهـن شـب ها ننـه  
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جهنم جهان
  احمد طالبی نژاد

سیاهمشق/غمتدرنهانخانهدلنشیند

مهیشه دنیا مهن جوری بوده یا این مهه حوادث 
تلـخ و سـیاه مـال یکـی دو دهـه اخـری اسـت؟ 
جهان امروز در وضع فاجعه باری به سر می برد. 
من از بچگی خوره رادیو بودم و به مهن دلیل 
در جریان برخی حوادث مهم روزگاران گذشته 
قرار داشتم؛ از جنگ ویتنام گرفته تا محله ها و 
جنایت های برخی گروه های تروریستی مثل گروه 
کارلوس و بادرماینهف و سـالخی شـدن شـارون تیت مهسـر رومن 
پوالنسکی که گفته می شد کار یک گروه متعصب مذهبی بوده و 
چیزهایی از این قبیل که در قیاس با اتفاق هایی که از آغاز قرن بیست 
و یکم شاهدش هستیم، خیلی چشمگری نبودند. یکی از تلخ ترین 
حوادث مهم در نوجوانی ما، سقوط آپولو 13 بود که جهان را تکان 
داد. ولی وقتی به سقوط هواپیمای روسی بر فراز خاک مصر نگاه 
می کنم که دویست و اندی آدم در یک چشم به هم زدن سوختند 
و پودر شدند و ده ها منونه مشابه حتی در خاک خودمان از مجله 
سقوط ایرباس ایرانی بر فراز خلیج فارس با شلیک ناو آمریکایی، مرگ 

سرنشینان آپولو به چشم منی آید. 
از کجایش بگومی؟ از ماجرای یازده سپتامر که من هم قرار بود در 
چند قدمی اش باشـم، از کشـت و کشـتاری که در سـوریه و عراق و 
افغانستان و دیگر ممالک بالزده شاهدش هستیم، از فجایع ناشی از 
خشکسالی و دیگر بالهایی که آمسانی نیستند و دست ساز انسان و 
عصر تکنولوژی اند؟ از چه بگومی تا روشن شود که ما در چه جهنمی 
به سر می برمی؟ باور کنید جهان مملو از خشونت امروزی چیزی کم از 
جهنم موعود ندارد. به هر گوشه از جهان نگاه کنی، آتشی برپاست. 
غـرب و شـرق هـم نـدارد. هیـچ نقطـه امنـی در جهـان امـروز یافـت 
می نشود؛ جسته اند برخی ها! اهل سیاست نیستم اما سیاست جهان 
بد جوری به توحش رسیده است. پیدایش گروه   های تروریستی مثل 
داعش، القاعده، طالبان، بوکوحرام و ده ها جریان دهشت آفرین دیگر 

که خواب را بر جهانیان حرام کرده اند، ناشی از چیست؟ 
در سکانسـی از فیلـم »سـه روز کنـدر« سـیدنی پـوالک، رابـرت رد 
فـورد وقتـی بـه خاطـر هتیـه سـاندویچ بـرای مهکارانـش کـه در یکـی از 
واحد   هـای سـازمان اطالعـات مرکـزی آمریـکا کار می کننـد از حمـل 
کارش خارج می شود و پس از خرید برمی گردد، با قتل عام مهراهانش 
رو بـه رو و متوجـه می شـود کـه کار یکـی دیگـر از شـاخه   های مهـان 
سازمان بوده که بر سر رقابت در کارتل   های نفتی، دست به تصفیه 
درون سازمانی زده اند. پس از دیدن این صحنه فجیع، تنها مجله ای که 
از او می شنومی، این است: "پس مهش به خاطر نفته." از آن زمان ها 
تا امروز به این باور رسیده ام که هر اتفاق مهمی در جهان می افتد، 
به حنوی با نفت ارتباط پیدا می کند. اگر نبود این نفت لعنتی و به 
جایـش رودخانه هـا و دریاچه   هـای آب بـود، شـاید جهـان شـکل و 

مشایل دیگری  داشـت. 
هر وقت در تلویزیون صحنه ای از عبور جتهیزات جنگی داعشی ها 
را می بینـم، بـا خـودم می گـومی مگـر می شـود ایـن ادوات غول پیکـر از 
مرزهای اروپایی عبور کنند و وارد خاورمیانه شوند و کسی نبیندشان؟ 
این هـا چگونـه از نـگاه رادارهـا و دوربن هـا و دیگـر وسـایل مرزبانـی 
رد می شـوند کـه دیـده منی شـوند؟ مگـر می شـود؟ بعـد بـه ایـن نتیجـه 
می رسـم کـه ایـن مهـه کارخانه   هـای بـزرگ تولیـد جنگ افـزار کـه شـب 
و روز در کار تولیـد سـالح   های کشـت و کشـتار هسـتند، بایـد 
حمصوالتشان در جایی مصرف شود تا چرخشان بچرخد. بنابراین، 
طبـق سـناریوهایی کـه نوشـته می شـود، هـر چنـد وقـت یـک بـار بایـد 
جنگـی در بگـرید و خون هـا رخیتـه شـود تـا مهچنـان دود از دودکـش 
این کارخانه   های آدم کشی برخیزد و انسان ها را خفه کند. باور کنید 
مثـل روز روشـن اسـت کـه ایـن گروه   هـای دست سـاز تـرور و وحشـتی 
که با نام اسالم و خدا و پیغمر سر می برند یا به رگبار می بندند و 
گور   های دسته مجعی درست می کنند، یک سرشان به قضیه نفت، 
آن هـم نفـت خاورمیانـه، وصـل اسـت. ایـن نفـت چـرخ کارخانه هـا را 
می چرخانـد و کارخانه هـا هـم اغلـب در کار تولیـد ابـزار ویرانگـری و 
خون و خون ریزی اند. به مهن دلیل معتقدم، اروپایی ها و آمریکایی ها 
به جای مبارزه با گروه   های تروریستی، دارند با آن ها... باور کنید اگر 
خبواهند آن ها را مجع کنند، یک ماهه کار متام است. مگر نابودی 
صـدام و رژمی بعثـی چقـدر طـول کشـید؟ داعـش کـه از صـدام قوی تـر 
نیست. این گروه ها باید باشند تا غربی ها هبانه ماندن در چهار گوشه 

جهان به ویژه خاورمیانه را داشته باشند. 
جهان در گذشته   های دور به این زشتی نبوده است؛ حتی در دوران 
قرون وسطی. امروز با آن دوران که مهگان از بدترین دوره   های تارخیی 
می دانندش، چه فرقی دارد؟ این ها البته حتلیل   های یک آدم غریسیاسی 
است و دخلی به حتلیل کارشناسانه ندارد. هر چند کارشناسانی هم 
که ناخنور سیاسـتند، چیزی بیشـر از این منی دانند اما پیچ و تابش 
می دهند و تعارف می کنند. باور کنید ماجرا به مهن سادگی است 

که عرض کردم. نفت و نفت و نفت.   

گریختن از حلقه تقلید

شرح کالم  و  یکدیگر  تداوم  حقیقی  شاعران 
یکدیگرند و در چنن ساحتی )تداوم و شرح( 
سلسله ای هستند که از آدم صفوه اهلل آغاز شده و 
به »آدم اآلخر« یعنی »هو االول و اآلخر و الظاهر و 
الباطن« می رسد. هر گاه تو در این سلسله به توحید 
برسی و میان خود و آن یگانه مبتهج به ذات خود 
هیچ فاصله ای نبینی به گفتار و کردار، قیامت تو فرا رسیده است. حممدعلی 
حممدی ادامه کدام یک از شاعران بزرگ پیش از خود است؟ برای راه بردن به 

پاسخ این پرسش باید در شعر وی تامل کرد: 
تو در پناه صبوری بودی/ من از حضور تو سرشار/ تو پله ای شده بودی 
که تا خدا می رفت/ تو بال رفنت من بودی - تا عرش/ من آن پرنده ساکن/ 
که دل به دیدن پرهای خویش خوش می داشت/ و از پریدن می ماند/ و 
بال هاش به زجنری او بدل می شد/ تو در خیال صبوری بودی - دوری/ من 
از نیاز پریدن غافل )من از رسوم کهن می گومی - هبره اول شعر »تو بال های 

منی« - صص 28 و 27( 
ناقد زبون اندیش و فلک زده از تاثریپذیری سخن به میان می آورد زیرا در 
ساحت کنش پذیری است. اهل حق از تداوم )دونادون( سخن می گویند. 
روح فاقد جنسیت است. جنسیت به کالبد راجع است، اما فقدان جنسیت 
بدان معنا نیست که پس از مرگ، عوارض کالبد قبلی دست از سر روح 
برمی دارد. فقدان جنسیت صرفا در برزخ مطرح است )برزخ میان مرگ و میالد 
جمدد( وگرنه هم در زمن و هم در هبشت های هشتگانه )جنات الثمانیه( به 
حمض تعلق روح به کالبد، وظایف االعضا معلوم و مشخص است اال این که 
در هبشت، زامیان و شری دادن و کهنه شوری و این گونه دردسرها در میان 
نیست، ورنه چنان که حکیم متأله بزرگ معاصر حضرت استاد جوادی آملی 
در کتاب »زن در آیینه مجال و جالل« گفته است، روح صرفا در کالبد 
خاکی به جنسیت تعلق پیدا می کند. زنان مومنه در هبشت باید فاقد کالبد 
باشند. البته ایشان متعلق به سلسله صدرای ارسطویی است و ارسطو عطسه 
افالطون اهلی است )چنان که به متثیل می گویند گربه عطسه شری است( و 
صدرا و ارسطو تا ظّل ملکوت بیشر فرا نرفته اند و از دیدار جان جهان که 
فرمود »فَمن میَُت َیرنی« حمروم بوده اند و به حقایق راه نرده اند زیرا تا نبینی، 
ندانی. چنان که شیخ اکر می فرماید این گونه علوم و معانی ذوقی است. 
مسلما شأن حکیم بزرگ روزگار ما حضرت استاد مریزا عبداهلل جوادی آملی 
باالتر از آن است که عوام اهل معنا )از شاعر و نویسنده و واعظ و فیلسوف 
گرفته تا... و کاسب( پنداشته اند. مشکل ایشان - ابقاه اهلل الهل احلق و 
العدل - مشکل مهه بزرگانی است که در راه توجیه یافت های مالصدرا 
تالش می کنند زیرا هر چند صدرا و دیگر فالسفه )حتی حضرت مریداماد( 

 یوسفعلی میرشکاک

سلوکشعر

تاریخ تاویلی شعر انقالب؛ بیانگرایی و بیانگرایان/ قسمت پنجم

در راه ملحق شدن به حق کارایی ندارند، اما در راه دفع شکوک عوام اهل 
معنا سدی سدیدند. و لکن ایشان را با عوام و خواِص اولئک کاالنعام 
چکار؟ مثل ایشان در میان ازدحام کسانی که از دور و نزدیک من حیث 
ظاهر با ایشان در یک موقفند و شبیه و نظری، مثل آهوست در برابر... بارها 
گفته ام صدها مقاله بنده را ایشان در یک عبارت خالصه می فرمایند. فی املثل 
آن جا که می گویند »ظاهر مردم، باطن اهل حکومت است«، القای اصول 
می کنند ولی چون غری اهل کسوت در این دیار حق تفریع فروع ندارند، کالم 
این حکیم اهلی ناشنیده می ماند الجرم باید با مظاهر »ُصٌم ُبکٌم ُعمٌی فهم 
ال َیرِجعون« به زبان مقاالت ستیهنده سخن گفت؛ هر چند که کار ِگل در 

خندق طرابلس باشد. 
به سخن خود برگردمی. بله! سخن از تاثری و تاثر بود چنان که گرفتاران ساحت 

غربی وجود می انگارند. در این وادی باید گفت، وقتی رحیان می گوید: 
پرنده دانه منی خواهد
 پرنده مثل من است
 کسی که باال قوی تر

 برای رفنت باالتر می خواهد 
حتت تاثری فروغ فرخزاد است. فروغ حتت تاثری کیست؟ البد الیوت و آقا 
سید ابراهیم گلستان و...اخل. این گونه داوری ها کاری از پیش منی برد. تاثری 
پذیرفنت به شرطی منفی )نگاتیو( است که شاعر یا هنرمند در حلقه تقلید 
مباند. نیما در اوایل کار شاگرد پروری خویش کم حوصلگی به خرج داد و دو 
شاگرد جوان خویش - بامداد و امید - را به انتقاد گرفت و... شاید هم 
مهن نقد بی رمحانه موجب شد که هر دو به تکاپو بیفتند. به هر حال، حافظ 
از سعدی و سلمان و به ویژه خواجو چنان تاثری پذیرفته و چنان مضامن و 
صور و حتی عن عبارات دیگران را مصادره کرده که... اما هرآنچه را برگرفته، 
مهراه »طرز سخن خواجو« به اوج کمال رسانده چندان که »لسان الغیب« 

عنوان گرفته و تفأل به دیوان وی صورت آین یافته است. 
رحیان از هر که تاثری پذیرفته، اگر کالمش را فرا نرده باشد، الاقل تداوم 

خبشیده است: 
تو بال های منی/ و من برای تو آن بال های باالسری/ که بسته می شود از 
هول چشم زخم نگاه/ و باز می شود از رویکرد مهت دل/ و می رساند جان 
پرنده را تا عرش/ تو بال های منی/ تویی که می شود از شانه هات باال رفت/ و 
پشت قاب متاشا نشست و دیده نشد/ تویی که می روی از خویش و می بری 
باال/ هر آن که را ز تو و ز خود برون تواند جست/ تو بال های منی/ من آن 
پرنده که پیش از این/ دلش خرابه خاکسر بود/ من آن پرنده که دیگر/ ترا به 
چشم متاشا نشان خنواهد داد/ من آن پرنده که می داند/ میان آینه بال گشوده 

پیدا نیست/ من آن پرنده که خواهد رفت )مهان - صص 31 و 30(   
ادامه دارد ...
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»گرینده شناخته 
نشد«
کاترین کرمسن تیلور
ترمجه هبمن 
دارالشفایی
نشر ماهی

خمتصرترین روایت 
از یک دوران 
هولناک. این تنها 
مجله ای است که 
می توان درباره این 
کتاب گفت. 
کل کتاب شامل 
نامه نگاری های دو 
دوست یکی در 
آملان و دیگری در 
امریکاست که با 
هم شراکت دارند 
و روابط خانوادگی 
و صمیمی شان 
را با نامه نگاری 
و خردارشدن از 
احواالت یکدیگر 
پی گرفته اند ولی 
با روی کار آمدن 
نازی ها و فشار 
آوردن بر یهودیان 
آملان  دوستی شان 
کمرنگ می شود. 
علت این کمرنگ 
شدن رفاقت هم 
این است که یکی 
از آن ها که مسیحی 
است، طرفدار 
هیتلر می شود 
و او را پیشوای 
خود و خانواده اش 
برمی گزیند و 
دیگری را که یهودی 
است ترد می کند. 
نامه نگاری ها از 
سر گرفته می شود 
و دوست یهودی 
برای انتقام و از روی 
عمد در نامه هایش 
چیزهایی می نویسد 
تا دوستش در آملان 
دچار گرفتاری شود. 
درهنایت آخرین 
نامه با مهر گرینده 
شناخته نشد برگشت 
می خورد. 
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بگـــریمی. چـــه کســـی گفتـــه 
کـــه زاینـــده رود بایـــد بـــه دریـــا 
بریـــزد؟ اتفاقـــا شـــاید حقیقـــت 

وجـــودی ایـــن زیباتریـــن رود 
ایـــران مهـــن باشـــد کـــه مبرید 
و در خـــاک فـــرو رود یـــا 
زیـــر تابـــش آفتـــاب بـــه هوا 
برخیـــزد. اراده حقـــری مـــا 

کـــه منی توانـــد بـــرای جهـــان 
تعیـــن تکلیـــف کنـــد. هنـــاد 

نـــاآرام جهـــان کـــه نبایـــد 
از اراده هـــای مـــا تبعیـــت 
کنـــد. کســـی کـــه خودش 
را جزئـــی از کل بدانـــد 

و اراده اش را ذیـــل اراده 
رمحـــن تعریـــف کنـــد، چـــرا 

بایـــد ناامیـــد شـــود؟ ناامیـــد 
چه شـــود؟ کســـی که به 
عمـــق جـــان باور داشـــته 

باشـــد که احلکم اال هلل، 
از چـــه چیـــز می هراســـد؟ 

نعوذبـــاهلل کار کـــه از 
دســـت خدا درمنی رود. 
نکتـــه ظریفی ســـت در 

فرمایـــش حضـــرت زینـــب 
کـــه می فرمایـــد مـــا رایـــت اال 

مجیـــال. امـــام به 
حق را شـــهید 

کرده انـــد و 
یارانـــش را 

ســـر بریده اند 
و اســـب بر 
بدن هاشان 
تاخته انـــد و 
اهـــل بیت 

را شـــقی ترین 
مردمان 

به اســـارت 
برده اند. 

داســـتان تلخ تر 
از زهـــرش را 

می دانید. 
بـــا ایـــن مهه 
ولـــی خدا 

جـــز زیبایی 
منی بینـــد. ســـر ایـــن مـــا رایـــت 

اال مجیـــال چیســـت جـــز 
اینکـــه مومـــن خـــودش را 

تســـلیم حـــق کنـــد و بـــه حکـــم 
دوســـت گردن بگذارد؟ 

بنـــده ام گـــو تـــاج خواهـــی بر 
ســـرم نـــه یـــا تـــر. بـــرای مهن 
اســـت که نه سیدالشـــهدا 
نـــا امیـــد شـــدند نـــه زینـــب 
کـــری و نـــه زین العابدیـــن 
علیهم الســـالم. گـــریم کـــه 

مشـــروطه مـــا بـــه رضـــا خان 
منتهی شـــده باشـــد و ملی 
شـــدن نفـــت مـــا فرجامـــش 

کودتای بیســـت و هشـــت 

این نامه کوتاه را 
نوشتم تا این موضوع 
را گوشزد کرده باشم 
که مبادا کرگدن هم 

به پایتخت زدگی 
دچار شود. گرچه 

اعراف می کنم 
این منت لزوما در 

نقد مطالب کرگدن 
نیست و خواستم به 
این هبانه یادی هم 
بکنم از شهرهای 

کوچک و ساکنان 
مهربان بی ادعایش.

رفقای گرکدن، 
جناب مریفتاح!

منتظر مشاره های 
بعد هستیم. کاش 

می شد جمالی فراهم 
شود تا خوانندگان 

هم صاحب 
ستونی، صفحه ای، 

چیزی در کرگدن 
بشوند و دلی از عزا 

دربیاوردند. خوبی 
کرگدن این است که 
نه برای روشنفکران 

است، نه برای 
خماطب عام. بلکه 

می تواند جمله هر دو 
طیف باشد و در 
عن حال حرف 
خودش را بزند. 

سرتان را درد آوردم. 
تا بعد یا علی.
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یادبعضینفرات

چون اسب سرکشی می ماند. یک  دم 
سکون نداشت. جریان جاری مواجی 
بود در سرزمن مرداب. هرگز نایستاد. 
مهیشه در سفر بود. سری انفس و 
آفاق. چونان مسندر برخاست از میان 
خاکسر، خاکسر شکست یک 

نسل.
چشمان پرفروغش مثل زغال بود در شب سرد زمستان نسل 
ما. قامت بلند بود، چون قله ای باالی کوه دل در هوای دیگر 
داشت. جان در هوای مانده راکد منی سپرد. جای عقابان 
در سر کوه هاست... با گرگان کاتب که جیفه زر را با گوهر 
کالم معامله کردند و سر بر آستان زر و زور و تزویر ساییدند، 
جنگید و در رساله »پولس رسول« به کاتبان نوشت که:... 
کالم تو ای کاتب باید که چون گل باشد و کلمه و کالم را 

هرگز نفروش و نفروخت به هیچ قیمتی، به هیچ قدرتی.
یک تکیه گاه و امید در خاک نومیدی. هنالی که پیش از 
شهریور 20 به خاک نشسته بود، نزدیک سی سال درختی 

تناور شده بود و میوه ها به بر داده بود.
در کوره راه های تنگ زمانه جان جنیب او یک بلد بود. پرشور 
و امید. از چه گذرها گذشته بود... وقتی سخن می گفت، 
تاریخ ناطق بود. بی کم و زیاد. ترس و متلق، مصلحت و 
راحت منی شناخت. در دیار پلشتان، جالل، جالل بود و 

جالل ماند. جالل آل قلم.
در کوچه فردوسی به خانه اش که می رفتی، مهه جور آدم بود، از 
شاعری پری تا نوجوانی قصه نویس، از عاملی روحانی تا استادی 
دانشگاهی. در او جذبه ای بود. منی خواست مراد شود اما 

شده بود. با هر کس می جوشید. به آهنربا می مانست.
یک روز در دانشسرا، دانشسرای عالی سخن می گفت. به 
زمن و زمان بد گفت. روز دگر اعتصاب سکوت بود. یعنی 
معلمن گفته بودند در کالس ها حرفی منی زنیم و بعد گفت که 
منی دانستم گاه سکوت هایی فریاد است و بعد او را از دانشسرا 

بریون کرده بودند...
برای او نوشتم هوای هتران سرد است و دعوتش کردم به 
شهر خرم خرمشهر و او نوشت: »از وقتی از مدرسه بریومن 
روانده اند، خیال سفر دارم اما کی و به کجا؟« یک روز 
بعدازظهر پورکرمی آمد و گفت جالل منتظر است. با هم به 
هتل آناهیتا به دیدنش رفتیم. تا دیدمش، گفت جوان دیدی 

در این ملک حق درس دادن هم ندارم...
یک کت برک به تن داشت که سرآستینش رفته بود و یک 

کفش گشاد به پا.
رفتیم کنار اروندرود. به خنده گفتم کفشتان مثل بلم می ماند. 
به شوخی گفت می خواهم الاقل پامی احساس آزادی کند! بعد 
رفتیم به گورستان. با دوستی بر قری نشست و فاحته ای خواند 

و گفت دنیا و آخرت دو روی یک سکه اند.
قری  طرح  و  نوشت  نوشته ای  و  درآورد  و کاغذ  قلم 
قدمیی کشید. بریون که آمدمی، قدم زدمی. به پاسگاه ژاندارمری 
که رسیدمی، دیدمی مجعی را گرفته اند. مجعی که می خواستند 
قاچاقی برای کار به کویت روند. مثل یک کشتی، انبوه و موج 
مجعیت را شکافت و جلو رفت، رو کرد به ژاندارم ها و گفت 

رئیستان کیست و کجاست؟

نجیب و جوانمرد و باریک و بلند
یادی از جالل   آل احمد در آستانه زادروزش؛ سالم آقا جالل

 غالمرضا امامی

مردی را نشان دادند. تا او را دید، برآشفت و نعره کشید: 
آقا این ها را چرا گرفته اید؟ این بی گناهان چه گناهی کرده اند؟ 
باید سرب داغ گلوی کسانی رخیت که می گویند ایران گلستان 
است و کار فراوان... مهه ساکت بودند و او مهن طور 
می خروشید. آن مرد هم ساکت بود؛ منی دانست چه بگوید 
و هی می گفت چشم، چشم، بله قربان، به عرض می رسامن. 
البد با خود می گفت این آقا دیگر کیست که این قدر حمکم 

داد می زند. البد ربطی به جایی دارد و پشتی به پناهی و 
کوهی. حرفش متام شد، راهش را کشید و آمد بریون. یک 
 دم قرار نداشت. از هیچ کس نرسید و منی ترسید. حرفش را 

می زد، هر جا که بود، در هر حال.
بعد گفت خسته شدم، برومی به قهوه خانه ای و رفتیم. در 
قهوه خانه مردی آمد برای خوردن غذایی. قهوه چی گفت 
چوب خطت پر شده، نسیه منی دهیم و آن مرد جا خورد. 
کمی لرزید و سر به زیر افکند. جالل بی کالم به قهوه چی 
اشاره کرد که به حساب من و مرد ختم مرغ و خیاری گرفت 
و رفت. وقت حساب گفت این مرد چه کاره بود؟ قهوه چی 
گفت کارگر کشتی. جالل گفت یک ماه این مرد مهمان 
من. و قهوه چی حساب کرد ناهار یک  ماهه را و جالل 
پولش را داد و رفت. من مهربانی را و دوست داشنت مردم 
را در وجود او دیدم، بی ریب و ریا. به آقای طالقانی ارادتی 
عجیب داشت. می گفت هم قوم و خویشیم و هم اهل 
یک حمل و هم آقا که حرف می زند، یاد پدر زنده می شود 
برای من. یک روز صبح تلفن زدم که آقا و مهندس بازرگان 
رها شده اند از زندان. مهن االن بیا برومی دیدنشان و رفتیم. 
می گفت دارم کتابی می خوامن درباره دعاها در متامی ادیان و 
دعا در اسالم را دوستم عبداهلل انوار نوشته است و عجیب 
بود که منی دانستم چه رمزهاست و رازها در ادعیه اسالمی. 
دمل می خواهد این کتاب روزی به فارسی درآید. روزی گفت 
این مهه امامزاده در ایران است. راه بیفتید برای هر کدامشان 

شناسنامه ای فراهم کنید از شرح حال و شجره نامه و تاریخ 
زندگی و آرامگاهشان تا مردمی که در حول و حوششان 
هستند با اعتقاداتی که دارند و آداب و رسومشان، حتی 
قفل ها و گره هایی که بر ضرحیشان است، زیباست. گفتم باید 
قفل و گره ها را گشود.گفت شاید، اما این ها برای من داغ دل 
یک دهاتی است بر ضریح، زیباست، این ها مهه شعر است!

در مهه جا، پا جای پای سنت می گذاشت، حتی در 

خانه اش هیزم می رخیت به خباری.
در خوزستان رمسی است، هر حاجی که به حج رفته به تعداد 
بچه هایش پرچم می زنند باالی در خانه. در کوچه می ایستاد، 
به پورکرمی می گفت عکس بگری خیلی زیباست و خود 

یادداشت برمی داشت.
یک بار پرسید کولی ها کجایند؟ گفتم در بیابان.گفت باید 
رفت دیدنشان و رفتیم. نشست میانشان به درد دلشان گوش 
کرد. دیدمی بیشرشان دندان هایشان از طالست و می گفت 
ببن تنها ثروتشان را، و بعد دوست شد با آن ها، عکسی 
گرفت به یادگار. به هتران که آمد، عکس را فرستاد برایشان.

رو کردن به گذشته، او را از امروز بازمنی داشت. هر جا کتاب 
جالبی می یافت، می خواند. می خواست از میان خاکسر 
جنات دهد گوهرهای سنت را. یک بار گفت باید به کار 
صبیان خوزستان پرداخت. مثل زنبوری به مهه سوراخ ها سر 
می کشید و شهدها فراهم می کرد. هم به مکه رفت و هم 
به مسکو. هم قم را دید و هم رُم را. به کوره دهات ایران 
هم زیاد سفر می کرد. هم کار سارتر را می خواند و هم 

تفسری قرآن را.
وقتی خر دادند او مرده است، به قرستان رفتیم. بر سنگ 
سرد مرده شورخانه او را دیدم. سرو بلند آرام خفته بود. سری 
که به هیچ دربار و درگاهی خم نشده بود، اندکی مخیده بود. 
ریشش بلند بود. چهره سپید بود. از دور یک قرمزی می زد، 

جلو رفتم، خطی از خون کنار دهانش دمله بسته بود...  
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ای شاعر ناشی! سخن رسیده بود به فواید 
و  دلربایـی  بـرای  بـازی،  اقسـام   و  حواشـی 
صاحب نظـران.  و  دلـران  از  چشـم نوازی 

شیخ اجل در قرن هفتم فرمود:
شوخی مکن ای دوست که صاحب نظرانند
بیگانه و خویش از پس و پیشت نگرانند

اما االن قرن پانزدهم است و دوران رواج 
شـوخی اسـت و شوخ چشـمی و بلکـه پر رویـی و گسـتاخی. 
امـا  نگراننـد  اگرچـه  هـم  صاحب نظـران  و  خویـش  و  بیگانـه 
شـهرت آفرین  و  خرسـاز  موج هـای  از  تـو  مانـدن  جـا  نگـران 
ادب  و  حیـا  و  جنـاح  خفـض  و  تواضـع  پنـداِر  بـه  هسـتند، 
کـه خدایشـان بیامـرزاد. بـدان  کـه هرچـه هسـت در گسـتاخی 
بـرای نـام آوری اسـت و نـام آوری اسـت کـه شـرط اول و آخـر 

اسـت. نـان آوری 
ای شـاعر ناشـی! در قصیده بـازی، شـرط توفیـق در آن اسـت کـه 
قلمبـه و مغلـق بسـرایی و بـه هیاهـو و طنطنـه و دمدمـه قصیـده 
خبوانی، چندان  که هیچ کس از قصیده تو توقع معنا و رسایی و 
سالمت نداشته باشد که در قصیده این روزگار اصل بر صالبت 

شـاعر اسـت و نه سـالمت شـعر.
ای شاعر ناشی! در آوانگارد بازی نیز، قلمبه گویی و مغلق نویسی  
شرط اول است. طرفه آن که در آوانگارد بازی، قید و بند وزن و 
قافیه و ارتباط کلمات با هم گسسته است، نه تنها در شعر بلکه 
در نقـد شـعر و سـخن گفـنت از شـعر نیـز، التـزام بـه معنـا و ربـط 

منطقی منسوخ است.
ای شاعر ناشی! بیم مدار که بی معنا سرودن و بی معنا نوشنت و 
سخن گفنت، نکند زمانی موجب بی اعتباری و بی آبرویی بشود. 
خیالـت ختـت! روزگاری اسـت کـه کسـی چیـزی منی خوانـد به ویـژه 
شـعر و نقـد شـعر کـه مهجـور اسـت و متـاع بی مشـری اسـت بـه 

عنایـت حق.
یـا آن مایـه حوصلـه  گـریم کـه خبوانـد، کـه را آن جرئـت اسـت 
کـه بگویـد: خوانـدم و درنیافتـم. خوانـدم و بی معنـا یافتـم. مگـر 
ندیـده ای کـه ایـن مهـه سـخنران پریشـان گوی و ایـن مهـه سـخنان 
نقـد شـعر هسـت و  از شـعر و  بی معنـا در مقوالتـی جدی تـر 

هیچ کـس را دل و دمـاغ اعـراض و انتقـاد نیسـت؟
داشــتی،  پســت مدرن بازی  ســودای  اگــر  ناشــی!  شــاعر  ای 
دیگــی بــر آتــِش اوهــام بــار بگــذار و هرچــه بــه دســتت رســید در 
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 پســت مدرن بینــداز! 
یــا  بیامیــز و چاشــنی جانســوِز سیاســت  هــم  بــه  و  جبوشــان 
المذهبی و البته منک و فلفِل »الفیه و شلفیه« بر آن بیفزای 
هفت جــوش  آش  بادیه بادیــه،  و  و کاسه کاســه  پیاله پیالــه  و 

خــود را پیــش روی صاحبــاِن اشــتهای پســامدرن بگــذار.
ای شـاعر ناشـی! اگر تاب اندکی دزد و پلیس بازی داری، باری 
میان بُـر  راه هـای  از  ناراضی بـازی  خمالف بـازی و سیاسـی بازی و 
شهرت و ناجمویی است. تیر اول روزنامه ها و سایت ها را خبوان 
و هرچه در آن ها بود نقیضه کن و خمالفت کن و کمی فحش و 
فضیحت به کار بند و منتظر باش که آجان و حمتسب و املأمور 
معـذوِر وظیفه شـناس بیایـد بـه سـراغت، کـه بـه هـر حـال او هـم 
بایـد بـه رؤسـای خـود گـزارش عملکـرد بدهـد و بـرای خـودش کار 
براشد و از حقوق و مزایای آن برخوردار بشود. مهچنان  که تو، 
یعنـی شـاعر ناشـی سـابق و شـاعر مبـارز فعلـی بـرای خـودت کار 
تراشـیده ای و بـه زودی از حقـوق و مزایـای آن برخـوردار می شـوی 

در ایـن سـوی و آن سـوی اقیانوس هـا.
ای شـاعر ناشـی! روی دیگـر ایـن سـکه، یعنـی دخالـت در بـازی 
امـریان و دیوانیـان و نشسـنت بـر در سـرای مهـران، ارزشـی بازی 
اسـت و آن بدیـن گونـه اسـت کـه تیـر اول خرهـا را خبوانـی و در 
کنارش البته اخبار هواشناسی را پیگریی کنی و آن تیرهای اول 
را موزون و مقفا و خمیل بسـازی و شـعر فراهم کنی، شـریین تر از 
لوزینـه و چرب تـر از حلـوای تن تنانـی. پـس دیرزمانـی بـر تـو نگـذرد 
کـه تـو را از چـرب و شـرییِن خـواِن مهـران چنـدان هبـره آیـد کـه 
پوسـت بینـدازی و غبغـب مهیـا کنـی و شـکم قطـور سـازی، آن 
 سـان  کـه شـایان مدیـران و مهـران اسـت. پـس از کسـوِت ژنـده 
شاعری به در آیی و کت وشلوار مارک دار مدیریتی در بر کنی و 
رطب و یابسـی چند از بر کنی از هبر سـخنرانی مدیریتی را، آن  

َقـَدر کـه بتوانـی!  

 اسماعیل امینی

باز هم شعر سازی
و حاشیه بازی

سیاهمشق/ازماست

»روسالن وفادار« 
فاجعه وفاداری در 
دوران اسارت
گئورگی والدمیوف
ترمجه دکر روشن 
وزیری
نشر ماهی

رمانی روانشناسانه 
و بسیار دقیق از 
دورانی سخت در 
روسیه. دورانی که 
انسان ها دسته دسته 
در اردوگاه های 
کار اجباری 
حکومت استالن 
به اسارت روزگار 
می گذراندند و 
نه تنها این زندانیان 
بلکه زندانبان های 
آن ها و مهن طور 
سگ های نگهبان 
هم در کنار 
آن ها اسری بودند 
و مهگی دور 
از جهان واقعی 
درگری معضالت 
خود بودند و 
درهنایت با فروپاشی 
و شکست 
حکومت استالن 
و تعطیل شدن 
این بازداشتگاه ها 
زندگی برای 
این آدم ها هم 
بی معنی می شود 
ولی روسالن که 
روزگاری از هبرین 
سگ های نگهبان 
آن بازداشتگاه 
بوده حقیقت 
اتفاق افتاده را 
باور منی کند و 
مهچنان وفادارانه 
منتظر صاحبش 
می ماند و تا پای 
جان از بازداشتگاه 
حفاظت 
می کند. نویسنده 
دقت داشته تا 
کوچک ترین 
حرکات و رفتارهای 
سگ ها را در 
تصویرکردن روسالن 
از قلم نیندازد.

:) بهاتفــاقمالحــت :)

پــا  نوبتــی  دوبــه دو و  را دراز کننــد.  پاهایشــان  مهزمــان منی توانســتند 
می کشــیدند و آن هــا کــه پایشــان مجــع بــود پــای آن دو نفــر دیگــر 
را مشــت  و مــال می دادنــد. مهــه روز کارشــان ایــن بــود. تکــرار مشــت 
 و مــال در اتاقــی تنــگ. یکــی  گفــت: "تنگنــای زندگــی کــم نبــود کــه 
در اتــاق تنــگ زندانــی شــدمی؟" یکــی گفــت: "شــاید می خواهنــد قــدر 
عافیــت بدانیــم چــون این جــا اتاق هــای 90 مــری هــم دارد بــا تلویزیــون 
و مســراح و محــام و قالــی کاشــان. خــودم دیــده ام." یکــی گفــت: 
"پــس چــرا مــا را در ایــن خــأل حبــس کرده انــد." یکــی گفــت: "شــاید 
جــرم آن هــا از جــرم مــا کمــر اســت." یکــی گفــت: "تــو مگــر چــه 
کــرده ای؟" گفــت: "مــن کاری نکــرده ام، زمن کــرد، رفــت دادگاه طــالق 
خواســت، دادگاه هــم بــه نفعــش حکــم داد و مــن افتــادم زنــدان." 
گفــت: "زنــت را کشــتی؟ " گفــت: "مــن جرئــت منی کنــم خــودم را 
بکشــم چــه برســد بــه زمن. مهریــه اش را نتوانســتم بدهــم، افتــادم زنــدان." 
جــای پایشــان را عــوض کردنــد. یکــی آهــی از ســر خوشــی کشــید و 
گفــت: "دنــده ات نــرم، می خواســتی 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 
بــود؟ " گفــت: "شــرمنده ام."  اســت." گفت:"حــاال چقــدر مهــرش 
گفــت: "شــرمندگی نــدارد، مــرد یعنــی مهــن. بــرای عشــقش هــر کاری 
می کنــد آخــرش هــم می افتــد زنــدان. بگــو." گفــت: "مهــرش 14 تــا 
ســکه بــود!" جــای پایشــان را عــوض کردنــد. صدایشــان رفــت بــاال: 
"14 ســکه؟" گفــت: "بلــه. نداشــتم بدهــم. یعنــی فرصــت خواســتم، 
اما گفتند عنداملطالبه اســت." یکی گفت: "گول خورده ای بدخبت. 
عنداملطالبــه دیگــر نیســت، عنداالســتطاعه اســت." گفــت: "مــی دامن. 
آن را هم بررسی کردند افتادم زندان." یکی گفت: "یعنی استطاعت 
14 سکه 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 مهن طــور مهــه حمــل  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.

گفــت: "خــاک  بــر ســر خــرت. مــن بــودم شــلوارم را می فروختــم ده 
تومــان را مــی دادم." گفــت: "فروختــم.  اتفاقــا اول تنبــامن را فروختــم ولــی 
پنــج تومــان بیشــر خنریدنــد. بعــد مهن طــور قــرض روی قــرض آمــد تــا 

رســید بــه 300 هــزار تومــان."
- االن برای 300 هزار تومان این جایی؟

- بله. 
جــای پایشــان را عــوض کردنــد. گفــت: "خــودت چــه؟" گفــت: "مــن 
تصــادف کــردم. ماشــن صاحــب کار را بــردم تــه دره." گفــت: "بنــز 
"نــه." گفــت:  بــود؟" گفــت:  "نــه." گفــت: "پورشــه  بــود؟" گفــت: 
"یعنــی گران تــر؟" گفــت: "خــدا وکیلــی بــن خودمــان باشــد ولــی ماشــن 
نبــود، موتــور بــود." ســه تایی آرام گفتنــد: "موتــور بــود؟" گفــت: "بلــه، 
نداشــتم پولــش را بدهــم. نامــرد مــن را انداخــت زنــدان." جــای پایشــان 
را عــوض کردنــد. گفــت: "تــو چــه؟" گفــت: "پم پــم." گفتنــد: "پم پــم؟" 
گفــت: "بلــه پم پــم. گرســنه بــودم یــک پم پــم از مغــازه کــش رفتــم خبــورم، 
ســر کوچــه دســتگری شــدم. از بــاال غافلگــریم کردنــد. بعــد گفتنــد بــرو 
تــا تکلیفــت را مشــخص کنیــم. اعدامــم نکننــد!" جــای  هلفدونــی 

پایشــان را عــوض کردنــد. 

ماجراهای هلفدونی

 رضا ساکی

اسکناس، سکه، پم پم؛ توی زندان هر کس داستان خودش را دارد
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آدرس امییلم را که 
یادتان نرفته: 

Mirfattah
@yahoo

.com
kargadan
nameh@

gmail
.com

هرچه می خواهد دل 
تنگتان بگویید که به 

دیده منت.
باقی بقایتان

جامن فدایتان. 

خملص مشا سردبری

متت

مرداد باشـــد. ســـرخوردگی 
بـــه چـــه دردی می خـــورد؟ 
البتـــه عقـــل حکـــم می کنـــد 
کـــه از اشـــتباهامتان درس 
بگـــریمی امـــا ناامیـــدی معنـــا 

ندارد... 
ما زندانی کلماتی هستیم که 
تعبری می کنیم. روشنفکران 
ما طفلی ها از فهم معنای 
عامل حمروم ماندند. من بد 

روشنفکرها را منی گومی و در 
مسابقه بدگویی از ایشان 

شراکت منی کنم. حبث من 
اصال سیاسی نیست. من 

دارم می گومی 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 بی دینی نیست. 
حتی دینداران ظاهری 
نیز نتوانستند اراده های 

انسانی شان را ذیل اراده حق 
معنی کنند. برای مهن تنها 
چیزی که از کلمات دوره 

جدید استنباط کردند تلخی 
و یاس و افسردگی بود... 

گریم اینجا باغ بی برگی. 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 
بی ما این جهان را حاال 
حاالها سر باز ایستادن 

نیست. این سرزمن اهورایی 
نیز حاالحاالها هست و 
قرار است منشا اثر باشد 
و خورشید امید هر روز 
طلوع  کند. مادامی که 

مادران می زایند 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. 

سال ها پیش بود از هر سو
ادب مرد ِبه ز دولت او

آن زمان مرد پیش بچه و زن
بود ملزم به باادب بودن

خاصه گر داشت شهرت و منصب
بیشر می منود حفظ ادب
آدم باادب در آن دوران

بود حمبوب بن پری و جوان
مهه جا بود صحبتش هر دم

حمرم بود بس که این آدم
می شد 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

بی ادب نیست توی دنیا َکم
از وزیر و رئیس یک دولت

تا مناینده های یک ملت،
ادبیاتشان عوض شده است

شیوه گفتمان عوض شده است
 مثال گفته اند آقایی

که بریزید آب را جایی...

کجاییکهیادتبخیر

)حیف حاال که خوب کردم فکر
باقی مجله نیست قابل ذکر!(

الغرض وضع سخت حاد شده است
آدم بی ادب 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
می شود بن مجع استهزا

که چرا نطق می منایی تو
مثل گوینده های رادیو

باش مانند آدم، ای اسکول!
مجع کن این بساط را عوضی*

شده امروزه بن مردم شیک
دادن فحش های زشت و رکیک

نیست مقدور توی این دوران
ادب آموخنت ز بی ادبان!

پی نوشت:
* امیدوارم از چنن آدمی که رعایت ادب منی کند 

انتظار نداشته باشید که رعایت قافیه کند! 

درانقراضادبدرروزگارجدید

  نسیم عرب امیری

محمدکاظمکاظمی
سعیدهموسویزاده

یاردبستانی

بنده مهان شاعر ایرانی ام
باز به دنبال غزل خوانی ام

دیر زمانی است که چون مرغ عشق
در قفس قلب تو زندانی ام

عشق ردیف است به دیوان من
عاشقم و صاحب کمپانی ام

بره رام رمه تو منم
عاشق آن هی هی چوپانی ام

با دگران ارشدم و دکرا
با تو مهان یار دبستانی ام

اخم نکن دور مشو سال هاست
در پی یک فرصت طوالنی ام

تا بکشی تیغ به اصالح خویش
کشته آن چهره نورانی ام
اِند صمیمیتم ای بامرام
قول بده باز نپیچانی ام

خسته ز بیداری خویش آمدم
قول بده زود خبوابانی ام

مثل گل از غنچه برون آمدم
این من و این جامه عریانی ام

آمده ام در دل طوفان تو
بی سپر چرم و بارانی ام

برق بزن بغض مرا باز کن
منتظرم تا تو برکانی ام 

آب شدم آب شدم کامال
حال پشیمان ز پشیمانی ام

خام بدم پخته شدم بس نبود
آمده ای تا که بسوزانی ام؟

روز کنار دگران شوخ و شنگ
شب پکری تا که جبزانی ام
گر تو مهانی که منی دامنت
بنده مهامن که تو می دانی ام

خوب ترین حادثه می خواندمت
این مهه بود از سر نادانی ام

از تو چه پنهان که مهن تازگی
خط جدیدی است به پیشانی ام

موقع بیماری عشقت گذشت
حال، پِی بیمه  درمانی ام

صد بیت را دنبال هم چیدمی 
ما خود به آن ها خوب خندیدمی 
از بینشان گلچن شد این ابیات 

این شعر را ما اشراکیدمی

محمدحسنصادقی

سعدی+من

 »از هر چه می رود، سخنِ دوست خوش ترست«
خمصوصا آن زمان که خودش نیست بنِ ما!


 »ما را مهه شب منی بَرد خواب«
بی مصـرفِ بسـته ای »دیازپام«


 »سلسله  موی دوست، حلقه  دامِ بالست«

مـردِ بالدیده را، یار ِکچل هبر است!

جلیلصفربیگی

یکاشتباهساده
دزد؟

اشتباه گرفته اید آقای بانک
من فقط گاهی

سر و پامی را عوضی می گریم
وگرنه این جوراب...

کوثرپاکسرشت

آبجویمولیان
»باد هباری وزید از طرف مرغزار«

طفلکی افرا و سرو، وای به حال چنار!
بر لب جویی نشن، منظره ها را ببن:

جلد پفک در مین، ظرف غذا در یسار
یار گل اندام من، رفت به سوی مچن

دید چو  این صحنه را، کرد مهان دم فرار
چون که به گردون رسید بوی خوش ضایعات

»باز به گردون رسید ناله هر مرغزار«
قطع درختان سبز پیش خداوند هوش

هست چو هر اصله اش یک سند افتخار
غربی اگر الف زد او متمدن تر است
فوری از او با مچاق بنده درآرم دمار

آب جوی مولیان یکسره شد فاضالب
شد ته سیگارها سهم مچن در هبار

باعث این بلبشو کیست؟ گمامن که هست
توطئه انگلیس، یا گنه »ابتکار«

کشور شعر و ادب پاک و متیزش خوش است
نیست چنن کارها از من و تو انتظار...

اکبرمیرجعفری

عصرجدید

به قدری که از دوستان ناامیدم
مهان قدر هم بنده ذاتا پلیدم

به ظاهر که با هم تفاوت ندارمی
مشا بایزیدید و من با یزیدم

مهن بیت کافی 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 دسته کلیدم

شبی قله ای را اگر فتح کردم
مهان شب از آن قله پاین ُسریدم

نه از مال دنیا نه از مال مردم
چه چیزی به جز زیپ باال کشیدم؟! 

به قدری حسودم که یک روز شاید
برای خودم نیز حممل خریدم!

گذشت آن زمانی که مانند جمنون
به دنبال حممل فقط می دویدم!



و گاهی گرفتار چشمی جدیدم
به معنای این است: عینک خریدم
نه از چشم هایی که هر روز با آن

شر دیدم و بعد گفتم ندیدم
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بعضی از وعده های غذایی، مثل صبحانه، در زندگی روزمره به شکلی است که 
راه را برای نشــان دادن خالقیت ســخت می کند طوری که اغلب بی هیچ تنوعی 
صرف می شوند. در زندگی امروز ما صبحانه متنوع و مفصل معموال در روزهای 
تعطیــل خــورده می شــود کــه آن هــم بــرای خــود شــرایط خاصــی دارد؛ دور هــم بــودن 
می خواهــد و نــان تــازه و چــای تــازه دم کــه ســحرخیزترین فــرد خانــه آن را بــه عهــده 
می گــرید کــه آن هــم امــروزه بــه دلیــل گرفتاری هــای بســیار بــه  نــدرت اتفــاق می افتــد. 
هــر روز خوبــی، از صبــح آن پایه ریــزی می شــود. خــوردن یــک صبحانــه متفــاوت و 
هیجان انگیــز می توانــد حمرکــی باشــد بــرای پیــش آمــدن اتفاقــات خــوب. اکثــر مــا از 
این که خبواهیم فرصتی را برای به وجود آوردن این لذت فراهم کنیم، وامهه دارمی و 
جرئت امتحان کردنش را حتی برای یک  بار هم که شده، ندارمی غافل از این که 
مهان چیزهای تکراری و یکنواخت و روزمره هم نیاز به صرف وقت دارند و فقط 
این ذهن ماست که منی خواهد ترک عادت کند. بیشر متخصصن تغذیه بر این 
باورنــد کــه صبحانــه از وعده هــای اساســی بــه مشــار مــی رود و درســت خــوردن آن بــه 
سالمتی بسیار کمک می کند. 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 صبحانه های متفاوتی دارند 
کــه قریــب بــه اتفــاق آن هــا شــامل یــک نوشــیدنی گــرم یــا ســرد بــه مهــراه مــواد غذایــی 
متداول و بومی است. لذت بررسی و جتربه کردن این صبحانه ها به خودِی خود 
اتفاق خوبی اســت که در ســفر به آن ســرزمن ها حتما باید جتربه شــان کرد. یکی 
از ویژگی هــای یــک آشــپز خــالق، ایــده گرفــنت از ایــن صبحانه هــای متفــاوت بــرای 

شــاد کــردن روز خــود و دیگــران اســت. 
یکــی از ایــن صبحانه هــای متفــاوت  و در عــن حــال ســاده کــه بســیار هــم مناســب 
فصــل پاییــز اســت، صبحانــه میــوه و غــالت اســت کــه عــالوه بــر طعــم و رنــگ 
عجیــب خــود، می توانــد انقالبــی در یــک ذائقــه یکنواخــت بــه وجــود بیــاورد و 
جســارت خوردنــش شــاید از طــرز هتیــه ســاده آن هــم مهم تــر باشــد. فکــر می کنــم 
این صبحانه برای یک  بار هم که شده، قابل امتحان باشد. دستور این صبحانه 
را بــه مهــه مشــا دوســتان جســور و شــجاع تقــدمی می کنــم؛ باشــد کــه مهیشــه شــاد و 

پرانــرژی باشــید.  

صبح یک روز عالی

 ساناز اعتمادی

خوردن یک صبحانه متفاوت و هیجان انگیز 
می تواند حمرکی باشد برای یک روز خوب 

مهراه با اتفاقات خوب

پز
رآش
دس
نها
یش
پ

 kargadanfoods@gmail.com
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طرزتهیه:
مهه مواد را با هم خملوط کرده 

و نوش جان کنید.
روز خوبی را برایتان آرزومندمی. 

موادالزم:
- یک عدد پرتقال پوست کنده و فیله شده 
- یک عدد نارنگی پوست کنده و فیله شده 

- یک عدد سیب خردشده 
- جو پرک به مقدار دخلواه 

- پنری صبحانه رنده شده 

پیشنهاد:
- این ایده با هر میوه ای که دوست دارید، به خصوص موز، قابل اجراست. 

- دوستان اهل شکالت می توانند به  جای پنری از مقداری شکالت صبحانه آب کرده و 
قدری خامه هم استفاده کنند. 

- پنری خامه ای هم ترکیب چرب و لذیذی درست می کند. 

صبحانه میوه و غالت برای دو نفر 

مائدههــایزمینــی
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